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بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على نبٌه الكرٌم

تقدٌم :كٌؾ نفتً على األثٌر وفً المواقع مع جهلنا بالواقع؟
هذا مقال نشرناه فً األنترنت وقد تفاعل معه الكثٌر من الباحثٌن والمهتمٌن بهذا الشؤن
فؤردنا أن نقدم به هذا الكتاب الذي نسؤل هللا أن ٌنفع به الباحثٌن والمهتمٌن بؤصول
المذهب المالكً حتى ال ٌقلدوا أخطاء من سبقنا ممن ألؾ فً أصول المذهب المالكً
فقلنا :الحمد هلل وكفى والصبلة والسبلم على النبً المصطفى وآله الشرفاء وصحبه
الخلفاء ،ومن اتبعهم من األوفٌاء إلى أن ٌطوي هللا السماء لٌحشر الخبلبق للقضاء،
فٌلجم العرق األشقٌاء وٌظل هللا فً ظله السبعة السعداء ،اللهم اجعلنا من السبعة
با ْ
صدْ ِري
ش َر ْح لًِ َ
السعداء الذٌن تظلهم فً ظل عرشك ٌوم ال ظل إال ظله ،وبعدَ { ،ر ِّ
احلَلْ ُع ْقدَ ًة ِمنْ ل َِسانًِ ٌَ ْف َق ُهوا َق ْولًِ} لقد تابعنا محاضرتٌن ألستاذٌن
س ْر لًِ أَ ْم ِري َو ْ
َو ٌَ ِّ
ذاع صٌتهما على األثٌر بالفتٌا واإلفتاء ،وقد أبدٌا فً محاضرتٌهما الكثٌر من القصور
والتقصٌر فً البحث الحكمً والواقع العلمً فتحاشٌنا تسدٌد سهمنا محكمٌن حلمنا
ومؽلبٌن للهاجس ألن الساكت عن الحق شٌطان أخرس :
1ـ /أول هإالء ربٌس المجلس األعلى للفتوى والمظالم هداه هللا للعمل بالراجح ،ألنه
هو المنهج الرابح ،وقد أخذنا علٌه مسؤلتٌن هما :
أـ /ما عزاه للشٌخ باي ولد الشٌخ سٌدي محمد ولد الشٌخ سٌدي المختار ،حٌث نقل عنه
أنه ال تجوز الفتوى إال بمشهور المذهب المالكً وال تجوز الفتوى بؤقوال المذاهب
األخرى ألنه لم ٌصلنا منها إال أقوال مبعثرة شاذة ؼٌر محررة .
فنقول له هذا تقلٌد أعمى وجهل بالواقع المعاش المسمى بفقه اإلفتاء األسمى وذلك ألن
الشٌخ باي الكنتً عاش فً صحراء قاحلة مترامٌة األطراؾ لم ٌصله إال بعض شراح
مختصر الشٌخ خلٌل وقد قال أبوه الشٌخ سٌدي محمد بؤن فٌه الدرر والخشب ٌعنً
الؽث والسمٌن ،وقال عنه الشٌخ سٌدي عبد هللا ولد الحاج ابراهٌم فً كتابٌه "طرد
الضوال والهمل عن الكروع فً مسابل العمل" و"النوازل"":ال تجوز الفتٌا بظاهر
خلٌل"  ،أما الٌوم فإن األستاذ محمد المختار ٌعٌش فً قصور الخالدٌن وبمجرد الضؽط
على زر ٌتحصل على الكتاب الذي ٌرٌد مطالعته وقد سبق أن التقٌت بالدكتور محمد
الطاهر أستاذ الفقه وأصوله فً المعهد السعودي بمورٌتانٌا فً مطار محمد الخامس
فً الدار البٌضاء سنة  1997م فقال عندما أهدٌته نسخة من كتابً"إكال المنة فً
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معرفة النسخ من القرآن والسنة" :أنتم المالكٌون أتعبتمونا بالبحث دون جدوى ألن لكل
مذهب كتابا معتمدا ٌرجع إلٌه لحسم الخبلؾ المذهبً :فبالنسبة للمذهب الحنفً كتاب
حاشٌة ابن عابدٌن المسماة"رد المحتار للدر المختار" ،وفً المذهب الشافعً"مؽنً
المحتاج شرح ألفاظ المنهاج" ،وفً المذهب الحنبلً "الروض المربع أو المقنع شرح
الروض المربع" فما هو اسم الكتاب المعتمد عندكم فً المذهب المالكً لحسم الخبلؾ؟
فقلت له وبخجل زعموا أن المعتمد الذي ٌفتى به هو الراجح وعرفوه بؤنه ما رجح
دلٌله من كتاب وسنة أو بالمشهور وعرفوه بؤنه إما الراجح وإما قول مالك فً المدونة،
ثم قول مالك خارجها ،وقٌل هو ما كثر قابله وهذا ٌحتاج إلى بحث أكبر ،وعلٌه فهذه
الكتب التً ذكر موجودة ومتوفرة فً المكتبات الٌوم ،الورقٌة واأللكترونٌة ،وقد ذكر
ابن فرحون فً تبصرته بؤن فً المذهب المالكً نٌارٌن :أحدهما ٌطالب بالعمل
بالمشهور وٌعرؾ المشهور بؤنه قول مالك فً المونة ،واآلخر ٌدعو إلى العمل
بالراجح وذكر من رواده عز الدٌن بن عبد السبلم قاضً الجماعة فً تونس* والذي
قام بشرح جامع األمهات البن الحاجب مدعما باألدلة وقد نقل منه الشٌخ خلٌل فً
التوضٌح كما ذكر القاضً أبا بكر بن العربً المعافري فً القبس وعارضة األحوذي
وأحكام القرآن وأنا أضٌؾ ابن عبد البر والمازري وابن بطال والقاضً عٌاض
وؼٌرهم ممن شرح البخاري ومسلم وكتب الحدٌث وممن فسر القرآن كالقرطبً ،وقد
قال أبو المقاصد عز الدٌن بن عبد السبلم الشافعً بؤنه لم تطب نفسه للفتوى حتى
حصل على نسخة من كتاب المؽنً البن قدامة المقدسً الحنبلً وقد بٌنت فً كتابً
" المجالس العلٌا للفتوى وأثرها على اإلفتاء والفتوى أو منهج الحكم اإلسبلمً المعاصر
بٌن تحدٌات العصر ومعٌقات اإلفتاء المناظر" بؤنه لعله كانت عنده نسخة من تفسٌر
القرطبً "الجامع ألحكام القرآن" وأخرى من االستذكار البن عبد البر ونسخة من
المجموع كما بٌنت فً كتابً " دور االجتهاد فً التجدٌد والتطور وإٌجاد حلول لقضاٌا
العصر" فً فصل " تنبٌه السادة األعبلم على العبلقة بٌن العولمة واإلسبلم" أنه إذا كان
سوق العولمة كسر الحواجز بٌن أسواق الدول اإلسبلمٌة والكفرٌة ،فإن التعاٌش
المذهبً قد كسر هو اآلخر الحواجز بٌن المذاهب فؤصبح الجمٌع ٌبحث عن الراجح
واألرجح لٌتبعه فاتضح أن المتبع هو الرسول العاقب خاتم النبٌبٌن وإمام المرسلٌن
وقابد الؽر المحجلٌن صلى هللا علٌه وسلم
ب  /دعوته الصرٌحة إلى التقلٌد األعمى وسماه االقتداء :فالتقلٌد هو اتباع قول فقٌه
دون معرفة دلٌله من الكتاب والسنة أما إذا عرؾ دلٌل من ٌقتدي به من الكتاب أو
السنة أو هما معا فهو ٌعتبر متبعا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال مقلدا علما بؤنه لن
ٌسؤل فً قبره إال عن هذا الرجل الذي بعث فٌكم فٌقول المتبع :هو محمد ،هو محمد،
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هو محمد ،وأما اآلخر فٌقول :ال أدري سمعت الناس ٌقولون فقلت .وفً خضم هذه
الدعوة الصرٌحة للتقلٌد األعمى زعم أنه من عرؾ بالتساهل فً الفتٌا لم تقبل فتواه
وال ٌستفتى وزعم أن معٌار التساهل فً الفتٌا الفتوى فً الحلؾ بالحرام واألٌمان
البلزمة فً ببلدنا ولم ٌبٌن ما ٌفتى به فً هذه األٌمان أهو قول مالك صاحب المذهب
وقد قال العالم العبلمة محمد سالم ولد عبد الودود رحمه هللا وإٌانا :كل مسؤلة فٌها قول
لمالك فؤنا أقول بقول مالك ـ وهذا تقلٌد وقد اؼترؾ بؤنه مقلد لمالك ـ وقد قال بقوله
أصحابه الكبار فً هذه المسؤلة ،أم بقول حبٌب هللا ولد ألمٌن ولد الحاج الشقروي أم
بقول محمذا فال ولد متالً التندؼً مختارا ألحد أقوال القرطبً ،أم بقول محنض باب
ولد اعبٌد الدٌمانً الذي سلمه عبد القادر ولد محمد ولد محمد سالم؟ وقد بٌنت هذه
األقوال فً كتابً "وجٌز الفصول فً دالالت علم األصول" فً داللة العرؾ
الشرعً ،مع أن المتعارؾ علٌه عند أهل الفقه والفتوى هو أن المتساهل فً الفتوى
هو الذي ٌخالؾ اإلجماع أو نصا صرٌحا أو قٌاسا جلٌا أو قاعدة ،ال الذي ٌفتً بقول
من أقوال االختبلؾ حٌث قالوا :
ضى َفحا ِقك ٌضم َفٌ ْلومًما ِقبؤَفرْل َفب َفع ْلة
ِقإ َفذا َفق َف
خ َفِقبلؾُح َفن ٍّص َفو ِقإجْل َفماعٌض َفو َفقاعِق دَف ْلة

َفف ْلال ْل
حُحك ُحم ُحم ْلن َفت ِققضٌض َفبعْل دَف ِقإب َفْلر ِقام
ون ِقإ ْلب َفه ِقام
ُحث َّمم ْلال ِققٌَّماسُح ْلال َفجلِقًُّي ُحد َف

 / 2وأما األستاذ الثانً فهو أحمد ولد النٌنً ،وقد ذاع صٌته من خبلل دروسه وتدرٌسه
لكناش أهل محمد ولد محمد سالم على األثٌر وأنا إذ أقر له بحفظه الجٌد لهذا الكناش
وشواهده ،أقول له بؤنه قد أبدى لنا تقصٌره من خبلل محاضرته على أصول المذهب
المالكً حٌث قلد تقلٌدا أعمى الشٌخ سٌدي أحمد ولد بوؼفة فصرح بؤن أصول مذهب
مالك ستة عشر ولم ٌذكر منها سوى الن من الكتاب والسنة وعمل أهل المدٌنة وسد
الذرٌعة بٌنما بٌنت فً كتابً "وجٌز الفصول فً دالالت علم األصول" مستدركا على
العالم العبلمة الشٌخ محمد ٌحً الوالتً اقتصاره على شرح النظم عندما طلب منه
ذلك عبد هللا ابن الناظم فلم ٌكمل ما قصر فٌه الناظم ولم ٌبٌن أنها تسعة عشر بدل ستة
عشر ،أرجو من هللا أن ٌٌسر طباعة الكتاب قبل أن ٌخطؾ أحد هذا الجهد الذي
أضنانا حتى تعم منه الفابدة حٌث قدمنا فٌه بحثا وافٌا فً القٌاس ومسالك العلة ،وحٌث
ختمناها بتخرٌج المناط ثم تنقٌحه قبل أن نحتم القٌاس بتحقٌق المناط الذي جعل
البعض منه مطٌته المفضلة لتفسٌر مستجدات ومشاكل وفتن عصرنا كما ختمنا أصول
المذهب المالكً التسعة عشر ال الستة عشر بالعرؾ الشرعً وما وقع من مشادات
بٌن محنض باب ولد اعبٌد الدٌمانً ومعه عبد القادر ولد محمد ولد محمد سالم
المجلسً من جهة وحبٌب هللا ولد ألمٌن ولد الحاج الشقروي حٌث ختمنا بقول اإلمام
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مالك وأصحابه الكبار وكان هذا الخبلؾ بسبب تقصٌر فً فهم ما هو ظنً الداللة من
ص َر
الس ْم َع َوا ْل َب َ
س لَ َك ِب ِه عِ ْل ٌم إِنَّ َّ
ؾ َما لَ ٌْ َ
الكتاب وجعله عرفا ،وقد قال تعالى{ َو َال َت ْق ُ
َواْلفُ َإادَ ُكل ُّ أُولِ َب َك َكانَ َع ْن ُه َم ْسـإُ الً}
وخبلصة هذا التوجٌه هو أن من ٌلزم المفتً بؤن ال ٌفتً المستفتً إال بقول واحد وال
ٌنقل له أقوال مسابل االختبلؾ ومعوله فً اإلفتاء مختصر الشٌخ خلٌل وقد أكثر من
قول "قولٌن" و"أقواال" و"تؤوٌبلت" وهو القابل فً مقدمة مختصره "مبٌنا لما به
الفتوى" كما ٌنكر إمكانٌة الحصول على الكتب المعتمدة من المذاهب األخرى مدعمة
باألدلة من الكتاب والسنة فً عصر األنترنت وتحرٌر الفضاء اإلعبلمً وٌزهد فً
البحث عن الراجح من مذهب اإلمام مالك لٌدفع بالمهتمٌن بهذا الشؤن إلى الحٌرة إن هم
انقادوا لتوجٌهاته ،وهللا سبحانه تعالى أعلم ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت
العلٌم الحكٌم وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن .
العبد الفقٌر إلى هللا فً كل شًء :المصطفى إدوم أحمد ؼالً .
*تنبٌه :قد ظن البعض أننا أخطؤنا فً اسم هذا العلم العبلمة من علماء المالكٌة ألنهم
ٌعرفونه باسم أبً عبد هللا محمد بن عبد السبلم وأن عز الدٌن بن عبد السبلم ال ٌوجد
إال ذلك الشافعً الذي شرع البدعة وقسمها إلى أحكام الشرع أو أحكام التكلٌؾ ،وسن
المقاصد والقواعد لٌبعد بالباحثٌن عن الكتاب والسنة محكما العقل والمصلحة المجردة
بٌنما أعتبر أنا شخصٌا عز الدٌن ذلك القاضً والفقٌه المالكً الذي دعا إلى اتباع
الكتاب والسنة والعمل بالراجح وقد أكد ذلك ابن فرحون فً تبصرته وهللا ولً األمر
والتوفٌق وهو الهادي إلى سواء السبٌل ،فاألمة الٌوم تحتاج إلى الرجوع إلى كتاب هللا
وسنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ألنها قد أبعدها عنها أصحاب المقاصد والقواعد
حٌث حكموا العقل على حساب النقل فالنقل أحق أن ٌتبع وهو مقدم ألنه معصوم بٌنما
أقوال العقول والجحول قد تخطا بل تدفع إلى الوهم واإلٌهام وتضل وتضل ولذلك
عقدنا فصبل ختمنا به كتابنا هذا ناقشنا فٌه االجتهاد وأصحاب المقاصد والقواعد حٌث
بٌنا أن العقل والمقاصد العقلٌة المجردة هً الطابع الممٌز ألصحاب المقاصد الذٌن
دفعتهم المطالبة بتحقٌق المناط إلى االرتماء فً أحضان فكر المرجبة وإنكار الوالء
والبراء الذي هو ركن من أنكار عقٌدة أهل السنة ،وهللا تعالى أعلم.
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الباب األول :دالالت أصول الفقه:
المقدمة" :إن الحمد هلل ،نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا ،من ٌهدي هللا فبل مضل له ،ومن ٌضلل فبل
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله َ} أَ
هللا َح َّق ُت َقاتِ ِه َوالَ َت ُمو ُتنَّ إِالَّ َوأَن ُتم
ي ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنو ْا ا َّتقُو ْا ّ َ
اس ا َّتقُو ْا َر َّب ُك ُم الَّذِي َخلَ َق ُكم ِّمن
ُّم ْسلِ ُمونَ } [آل عمرانٌَ { ]102 :ـؤ َ ٌُّ َها ال َّن ُ
هللا
ٌِرا َون َ
س َواحِدَ ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْنهُ َما ِر َجاالً َكث ً
ِساء َوا َّتقُو ْا ّ َ
َّن ْف ٍ
هللا َكانَ َعلَ ٌْ ُك ْم َرقٌِ ًبا } [النساءٌَ { ]1 :ـؤ َ ٌُّ َها
الَّذِي َت َساءلُونَ ِب ِه َواألَ ْر َحا َم إِنَّ ّ َ
هللا َوقُولُوا َق ْو ًال َسدٌِدً ا * ٌٌصل ِْح لَ ُكم أَ ْع َمالَك ْم و ٌَ ْؽف ِْر لَ ُكم
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
سولَ ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْوزاً َع ِ ٌما ً} [األحزاب75 :ـ]76
ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمن ٌُّ ِ ِع هللاَ َو َر ُ
وبعد فإن أصدق الحدٌث كتاب هللا وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه
وسلم ،وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة وكل
ضبللة فً النار" .أعاذنا هللا وإٌاكم من النار وما قرب إلٌها من قول وعمل.
أما بعد ،فهذا جهد دفعنا إلى تقدٌمه ما قمنا من تحرٌره فً مدلول األمر
والنهً وكذلك الحصر ،وكذلك ما حررناه فً أصول المذهب المالكً بعد
نقاشنا للشٌخ سٌدي أحمد بن أبً ؼفة المحجوبً الوالتً فً نظمه الذي قام
الشٌخ محمد ٌحً الوالتً بشرحه حٌث بقً الشٌخ فً دابرة التقلٌد ألنه لم
ٌنبه على التقصٌر الذي وقع من الشٌخ سٌدي أحمد لد أبوؼفة واكتفى بتلبٌة
طلب ابنه عبد هللا فً شرحه ،فبٌنا أن أصول المذهب المالكً تسعة عشر ال
ستة عشر كما ن على ذلك الشٌخ سٌدي أحمد ،وكذلك ما حققناه فً
االستحسان وبعض األصول األخرى ،كما شجعنا كذلك ما قدمناه فً العرؾ
اللؽوي وما حققناه فً هذا المجال مدعمٌنه بما حصل بٌن حبٌب هللا بن
ألمٌن بن الحاج الشقروي ومحنض باب بن اعبٌد الدٌمانً حول مدلول من
حلؾ بالحرام واألٌمان البلزمة ،ثم أضفنا فصبل حول االجتهاد حٌث ناقشنا
تٌار المقاصد والقواعد ،فكانت فصوال وجٌزة تساعد طالب العلم والباحث
فً أصول الفقه على االطبلع على ما تم تحقٌقه فً بعض المسابل المهمة
التً ال ؼنى عنها ،وهللا نسؤله أن ٌوفقنا لخدمة شرعه القوٌم الداعً إلى جنة
هللا َؼالِ ٌَ ًة
النعٌم ،فقد صح عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال " :أَالَ إِنَّ سِ ْل َع َة َّ ِ
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هللا ا ْل َج َّنة " قال البؽوي فً "شرح السنة" :أَف ْلخ َفب َفر َفنا أَفبُحو ْلال َفح َفس ِقن
أَالَ إِنَّ سِ ْل َع َة ّ ِ
َف َف
ْلن م َفُحح َّمم ٍد
َفعلِقًُّي بْلنُح ْلالح َف
ْلن ْلال َفح َفس ِقن ْلال َفق ِقرٌ َفن ْلٌنِقًُّي  ،أ َفنا أبُحو مُحسْل ل ٍِقم َفؼالِقبُح بْلنُح َفعلِقًِّ ب ِق
ْلن ب ِق
ُحسٌ ِق
َف
م َفُحح َّمم ُحد بْلنُح
سَ ،فنا أَفبُحو َفجعْل َفف ٍر
ْلن ٌُحو ُحن َف
ازيُّي َ ،فنا أبُحو َفب ْلك ٍر م َفُحح َّمم ُحد بْلنُح إِق ْلب َفراهِقٌ َفم ب ِق
الرَّم ِق
ٌسى ْلالح ْلُحل َفوانِقًُّي َ ،فنا م َفُحح َّمم ُحد بْلنُح ُحع َفب ْلٌ ٍد ْلال َفه َفم َفذانِقًُّي َ ،فنا هَفاشِق ُحم بْلنُح ْلال َفقاسِق ِقم،
ْلن عِق َف
م َف
ُحوسى ب ِق
َف
َّم
انَ ،فس ِقمعْل ُح
ت ُحب َفك ْلٌ َفر ب َفْلن َفف ْلٌر َف
ُحوزَ ،فقا َفل:
َفعنْل أ ِقبً َفعق ٍ
ْلن سِق َفن ٍ
ِقٌل ه َفُحو الث َفقفِقًُّي َ ،فعنْل َفٌ ِقزٌدَف ب ِق
َفس ِقمعْل ُح
اؾ
َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفمَ « :منْ َخ َ
هللا َف
ت أَف َفبا ه َفُحر ْلٌ َفر َفةَ ،فقا َفلَ :فقا َفل َفرسُحو ُحل َّم ِق
صلَّمى هللا ُح
هللا
هللا َؼالِ ٌَ ٌة أَال إِنَّ سِ ْل َع َة َّ ِ
أَدْ لَ َج َو ْمنَ أَدْ لَ َج َبلَ َػ ا ْل َم ْن ِزلَ أَال إِنَّ سِ ْل َع َة َّ ِ
ٌسىَ :فه َفذا َفحد ٌض
ِقٌث َفؼ ِقر ٌض
ث أَف ِقبً
ٌبَ ،فال َفنعْل ِقرفُح ُحه إِقال ِقمنْل َفحدِقٌ ِق
ا ْل َج َّن ُة»َ .فقا َفل أَفبُحو عِق َف
ار
ْلن ْلال َفقاسِق ِقمَ ،فوال ُّيد ْلل َفج ُحة َفوال َّمد ْلل ُحجَ :فس ْلٌ ِقر اللَّمٌ ِقْللُ ،حٌ َفقا ُحل :أَف ْلدلَف َفج إِق َفذا َفس َف
ال َّمنضْل ِقر هَفاشِق ِقم ب ِق
آخ َفِقرهُح ".قلت والذي قاله الترمذي معقبا على إسنادهَ ":فه َفذا َفحد ٌض
ِقٌث َفح َفس ٌضن
َفؼ ِقر ٌض
قلت وإسناد الترمذي هو:
ث أَف ِقبً ال َّمنضْل ِقر".
ٌب ،الَف َفنعْل ِقرفُح ُحه إِقالَّم ِقمنْل َفحدِقٌ ِق
ِقٌل
َفح َّمد َفث َفنا أَفبُحو َفب ْلك ِقر بْلنُح أَف ِقبً ال َّمنضْل ِقرَ ،فقا َفلَ :فح َّمد َفث َفنا أَفبُحو ال َّمنضْل ِقرَ ،فقا َفلَ :فح َّمد َفث َفنا أَفبُحو َفعق ٍ
َّم
ان ال َّمتمِقٌمِقًُّي َفقا َفلَ :فح َّمد َفثنِقً ُحب َفك ْلٌ ُحر بْلنُح
الث َفقفِقًُّي َ ،فقا َفلَ :فح َّمد َفث َفنا أَفبُحو َففرْل َفو َفة َفٌ ِقزٌ ُحد بْلنُح سِق َفن ٍ
ُحوزَ ،فقا َفلَ :فس ِقمعْل ُح
َفف ْلٌر َف
ت أَف َفبا ه َفُحر ْلٌ َفر َفةَ ،فٌقُحو ُحل :الحدٌث ،وقد أخرجه عبد بن حمٌد فً
المسند ،قلت وقد أخرجه الحاكم بؽٌر هذا اإلسناد خبلفا لما ادعاه الترمذي،
قال أبو عبد هللا الحاكم فً المستدرك -7852 :حدثنا أبو عبد هللا محمد بن
ٌعقوب ،ثنا علً بن الحسن الهبللً ،ثنا عبد هللا بن الولٌد العدنً ،حدثنا
سفٌان ،عن عبد هللا بن محمد بن عقٌل ،عن الطفٌل بن أبً بن كعب ،عن
أبٌه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :من خاؾ أدلج ومن أدلج
فقد بلػ المنزل أال إن سلعة هللا ؼالٌة أال إن سلعة هللا الجنة جاءت
الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فٌه»  ،كما صح عنه أنه صلى هللا
علٌه وسلم قال " :إِ َذا َم َ
صدَ َق ٍة
ات ا ْل َم ْر ُء ا ْن َق َ َع مِنَ ال ُّد ْن ٌَا إِالَّ مِنْ َث َ ٍ
ثَ :
صال ٍِح ٌَدْ ُعو لَ ُه " قال مسلمَ )2682( -13 :فح َّمد َفث َفنا
ار ٌَ ٍة َوعِ ْل ٍم ٌُ ْن َت َف ُع ِب ِه َو َولَ ٍد َ
َج ِ
م َفُحح َّمم ُحد بْلنُح َفرافِقعَ ،فح َّمد َفث َفنا َفع ْلب ُحد الرَّم َّمز ِق َف
ْلن ُحم َفن ِّبهٍَ ،فقا َفل:
َّمام ب ِق
اق ،أ ْلخ َفب َفر َفنا َفمعْل َفم ٌضرَ ،فعنْل َفهم ِق
ٍ
َفه َفذا َفما َفح َّمد َفث َفنا أَف
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفف َفذ َفك َفر أَف َفحاد َف
َف
نْل
ْل
ِقٌث
هللا
ُحول
س
ر
ع
،
ة
ر
ٌ
ُحر
ه
ُحو
ب
َف َف َف َف ِق ِق َف
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َ «:ال ٌَ َت َم َّنى أَ َح ُد ُك ُم ا ْل َم ْو َت َو َال
ِقم ْلن َفهاَ :فو َفقا َفل َفرسُحو ُحل هللاِق َف
ٌَدْ ُع بِ ِه مِنْ َق ْب ِل أَنْ ٌَؤْتِ ٌَ ُه إِ َّن ُه إِ َذا َم َ
ات أَ َح ُد ُك ُم ا ْن َق َ َع َع َمل ُ ُه َوإِ َّن ُه َال ٌَ ِزٌ ُد
ا ْل ُم ْإمِنَ ُع ْم ُرهُ إِ َّال َخ ٌْ ًرا» أخرجه الشافعً وأحمد ةالدامً ومسلم والترمذي
والنسابً وابن ماجه وأبو عوانة والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار،
وؼٌرهم .فاهلل نسؤل أن ٌحقق لنا ذلك كله قبل قدومنا إلى ما قدمنا ،فما كان
من توفٌق فمن هللا جل وعبل القابل { َو َما أُوتٌِ ُت ْم مِنَ ا ْل ِع ْل ِم إِالَّ َقلٌِ ً } سبحانك
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ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم ،وما كان من خطإ فمنً ومن
نفسً األمارة بالسوء إال م ن رحم ربً.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمٌن.
تو بة :تهتم أصول الفقه أساسا بؤلفاظ العربٌة ودالالتها فً الن العربً
القرآنً والسنً ،قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم فً كتابه
"مراقً السعود":
ُح
َفو ُح
طر ُح
ال
ال
ٌح َفق ْلٌ ٌضد َفت ِق
اإلجْل َفم ِق
ُحق ال َّمترْل ِق
أصُحول ُح ُحه دَف َفالبِق ُحل ْل ِق
ج ِق
َفوٌ ْلُحطلَف ُحق ْلاألَفصْل ُحل َفعلَفى َفما َفق ْلد َفر َفجحْل
َفو َفما لِقئلجْل تِق َفها ِقد ِقمنْل َفق ْلو ٍل َفوضحْل
ب م ْل
ِقبصِق َف
ُحطلَف َفقا
ٌؽ ِقة ْلالفِقعْل ِقل َفك َفن ْلد ٍ
َفو ْلال َففرْل ُحع ح ْلُحك ُحم ال َّمشرْل ِقع َفق ْلد َفت َفعلَّم َفقا
لِقل َّمشرْل ِقع َفو ْلال ِقفعْل ِقل َفن َفما َفها ال َّمنامِقً
َفو ْلال ِقف ْلق ُحه ه َفُحو ْلالع ْلِقل ُحم ِقب ْلاألَفحْل َفك ِقام
صبلَف ِقح فِقٌ َفما َفق ْلد َفذ َفهبْل
ٌل ِقم ْلن َفها م ْلُحك َفتسِق بْل
َفو ْلالع ْلِقل ُحم ِقبال َّم
أَف ِقدلَّم ُحة ال َّمت ْلفصِق ِق
َفٌقُحو ُحل الَف أَف ْلد ِقري َفف ُحكنْل ُحم َّمت ِقب َفعهْل
َفف ْلال ُحك ُّيل ِقمنْل أَفهْل ِقل ْلال َفم َفناحِقً ْلاألَفرْل َفب َفعهْل
َفٌص ُّيح َففبلَف ل ْلِقل ُحم َفكلَّمؾِق اعْل لَف َفما
َفكبلَف ُحم َفربًِّ إِقنْل َفت َفعلَّم َفق ِقب َفما
ِقب َفحٌ ُح
اك ْلالح ْلُحك ُحم لَفدَف ٌْله ْلم ٌُحعْل َفرؾُح
ْلث إِق َّمن ُحه ِقب ِقه ُحم َفكلَّمؾُح
َفف َفذ َف
والسإال المطروح هو إذا كان علم أصول الفقه ٌهتم بدالبل اإلجمال
"أصوله دالبل اإلجمال" ،وكان لسان العرب ٌهتم هو اآلخر بالدراسة
البنٌوٌة والداللٌة للكبلم العربً ،فما الفرق بٌنهما؟ والجواب ٌبقى دقٌقا جدا
وهو أن األصولً ٌتخذ اللسان العربً وقواعده ودالالته كآلة فعالة ٌنطلق
منها وال ٌستؽنً عنها الستنباط األحكام من أدلتها األصولٌة ،فطرٌقة
استنباط األحكام هذه هً التً ٌطلق علٌها اسم علم هذه القواعد بل قد ٌزٌد
علٌها كما سنوضح ذلك أكثر فً آخر هذا الفصل ،ولننطلق من األمثلة
التالٌة:
 /1المثال األول :كلمة "رأس" مثبل كلمة عربٌة إذا بحثنا عن معناها
اللؽوي ،نجده فً "لسان العرب" البن منظور حٌث قال" :رأس كل شًء
أعبله ،والجمع فً القلة أرإس ،وآراس على القلب ،ورإوس فً الكثٌر،
ولم ٌقلبوا هذه ،ورإوس :األخٌرة على الحذؾ ،قال امرإ القٌس:
َفو َفٌ ْلومًما أَفح ُّي
س أَفجْل ب ِقُحل
َفف َفٌ ْلومًما إِقلَفى أَفهْل لِقً َفو َفٌ ْلومًما إِقلَف ْلٌ ُحك ُحم
ُحط ْلال َفخ ْلٌ َفل ِقمنْل ر ْلُحإ ِق
وقال ابن جنً :قال بعض عقٌل :القافٌة رأس البٌت ،ورأسه ٌرأسه رأسا،
أصاب رأسه ،وربس رأسا :شكا رأسه ،وربٌس :إذا أصبت رأسه ،قال لبٌد:
او ُحل ِقمنْل َفس َفرا َفٌا َفو ْل
اؼتِقٌال
َفكؤَفنَّم َفسحٌلَف ُحه َفش ْلك َفوى َفربِقٌس
ٌ َفُحح ِق
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ٌقال الربٌس ههنا الذي شبح رأسه ،ورجل مرإوس :أصابه البرسام،
والرابس :رأس الوادي ،وكل مشرؾ رابس ،ورأس السٌل :الؽثا ،جمعه،
قال ذو الرُّي ومٌة:
ت َفن َفف ْل
َفو َفمرَّم ْل
ت َفع ْلن َفها ْلال َفؽثاء الرَّم َفوابِقس
ار ٍة
َفخ َفناطِق ٌ ُحل َفٌسْل َفت ْلقرب َفْلن ُحك َّمل َفق َفر َف
والرأس :القوم إذا كثروا وعزوا ،قال عمرو بن كلثوم
َفت ُحد ُّيق ِقب ِقه السهُحولة َفو ْلالح ُحزو َفنا
َفٌرْل أَفسُح ِقمنْل َفبنِقً جشم بن بكر
قال الجوهري :وأنا أرى أنه أراد به الربٌس ألنه قال :تدق به ،ولم ٌقل ندق
بهم.
وبعد تبٌٌن المعنى اللؽوي لكلمة رأس نبحث عن داللتها فً الن العربً
من خبلل الجمل التالٌة" :رأس كل إنسان إذا قطع مات" ،و"رأس المال
ٌتاجر به" ،و"رأس الكبلم ٌوحً بوسٌلة تفاهم" ،و"رأس الوادي مكان
انطبلقته" ،و"رأس الخنزٌر خشٌن"،الخ ..فإذا ما تؤملنا هذه الصٌػ الكبلمٌة
فإننا سنجد البون الشاسع بٌن أشكالها ودالالتها مع أن الكلمة "رأس"
مازالت هً هً نت خٌث النطق.
 /2المثال الثانً :نقرأ فً حروؾ الجر ،حرؾ الباء "ب" ،قال ابن مالك
فً ألفٌته:
الس َب َبا
و زٌد وال رفٌة استبن ببا
ان َّ
َو "فًِ" َقدْ ٌُ َب ٌِّ َن ِ
َو ِم ْث ِل" َم ْع" َومِنْ " َو" َعنْ " ِب َها ا ْن ِ ِق
ض أَ ْلصِ ِق
اس َتعِنْ َوعد َو َع ِّو ْ
اء ْ
ِبال َب ِ
قال ابن عقٌل فً شرحه ـ فٌما ٌتعلق بالباء ـ "والظرفٌة استبن ،إلى آخره،
إلى معنى الباء و"فً" فذكر أنهما اشتركا فً إفادة الظرفٌة ،والسببٌة ،فمثال
ت
الباء للظرفٌة قوله تعالى َ {:فبِ ُ ْل ٍم مِنَ الَّذٌِنَ هَادُوا َح َّر ْم َنا َعلَ ٌْ ِهم َ ٌِّ َبا ٍ
 ،ثم قال معلقا على البٌت
ٌِرا}
أُ ِ
ٌل َّهللاِ َكث ً
حلَّ ْت لَهُ ْم َو ِب َ
صدِّ ِه ْم َعنْ َس ِب ِ
الثانً ":تقدم أن الباء تكون للظرفٌة وللسببٌة ،وذكر هنا أنها تكون
لئلستعانة ،نحو اكتب بالقلم ،وقطعت بالسكٌن" وللتعدٌة نحو" :ذهبت بزٌد"،
ور ِه ْم}  ،وللتعوٌض نحو" :اشترٌت الفرس
ومنه قوله تعالىَ { :ذ َه َب َّهللا ُ ِب ُن ِ
{أُولَبِ َك اَّلذٌِنَ ا ْ
ش َت َر ْوا ا ْل َح ٌَو َة ال ُّد ْن ٌَا
بؤلؾ درهم" ،ومنه قوله تعالى:
ِب ْااخ َِر ِة} ،ولئللصاق نحو" :مررت بزٌد" ،وبمعنى"مع"،نحو"بعتك الثوب
بطرازه" أي :عن عذاب ،وتكون الباء للمصاحبة نحوَ { :ف َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِبك} :
أي مصاحبا حمد ربك.
قلت فتبٌن لنا من خبلل هذا التقدٌم البٌانً النحوي أن حرؾ الجر "الباء"
{ ٌَؤ َ ٌُّ َها
تؤتً لتدل على أشٌاء كثٌرة ،فما هً داللتها فً قوله جل وعبل:
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الصلَو ِة َف ْ
اؼسِ لُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَ ٌْدٌ ُك ْم إِلَى ْال َم َراف ِِق
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُتم إِلَى َّ
ام َس ُحوا ِب ُر ُءوسِ ُكم َوأَ ْر َجل ُك ْم إِلَى ا ْل َك ْع َب ٌْ ِن َوإِنْ ُك ْن ُتم ُج ُن ًبا َفا َّ ه ُروا َوإِنْ ُك ْن ُت ْم
َو ْ
جدُوا
اء آَ َح ُد ُك ْم مِنَ ْا َلؽابِ ِ أَ ْو الَ َم ْس ُتم ال ِّن َس َ
ضى أَ ْو َعلَى َس َف ٍر أَ ْو َج َ
َم ْر َ
اء َفلَ ْم َت ِ
صعٌِدً ا َ ٌِّ ًبا َف ْ
اء َف َت ٌَ َّم ُموا َ
َم ً
ام َس ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُكم َوأَ ٌْدٌِ ُك ْم ِم ْن ُه َما ٌُ ِرٌ ُد َّهللا ُ
َ
لِ ٌَ ْج َعلَ َعلَ ٌْ ُك ْم مِنْ َح َر ٍج َولَكِنْ ٌُ ِرٌ ُد لِ ٌُ ِّه َر ُك ْم َولِ ٌَ ُت َّم ن ِْع َم َت ُه َعلَ ٌْ ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم
َت ْ
ش ُك ُرون} [المابدة ،]6 :قال ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً كتابه:
المؽنً"شرح مختصر الخرقً الحنبلً "" :ال خبلؾ فً وجوب مسح
ام َس ُحوا ِب ُر ُءوسِ ُك ْم} واختلؾ فً قدر
الرأس ،وقد ن هللا علٌه بقوله َ {:و ْ
الواجب ،فروي عن أحمد وجوب مسح جمٌعه فً حق كل أحد ،وهو ظاهر
قول الخرقً ومذهب مالك ،وروي عن أحمد ٌجزئ مسح بعضه..إلى أن
قال :وقد نقل عن سلمة بن األكوع أنه كان ٌمسح مقدم رأسه ،وابن عمر
مسح الٌافوخ ،وممن قال بمسح البعض الحسن ،والثوري ،واألوزاعً،
والشافعً ،وأصحاب الرأي" إلى أن قال" :وزعم بعض من ٌنصر ذلك أن
الباء للتبعٌض ،فكؤنه قال :وامسحوا بعض رإوسكم ،ولنا قول هللا تعالى :
ام َس ُحوا ِب ُر ُءوسِ ُك ْم} والباء لئللصاق ،فكؤنه قال :وامسحوا رإوسكم،
{ َو ْ
ام َس ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم} وقولهم الباء
فٌتناول الجمٌع ،كما قال فً التٌمم َ {:ف ْ
للتبعٌض ؼٌر صحٌح ،وال ٌعرؾ أهل العربٌة ذلك ،قال ابن برهان :من
زعم أن الباء تفٌد التبعٌض فقد جاء أهل العربٌة بما ال ٌعرفون" قلت قول
المالكٌة إن الباء تؤتً للزٌادة أحٌانا للتوكٌد وهً هنا زابدة أولى منه تؤوٌل
الحنابلة الذٌن قالوا بؤن الباء لئلصاق وهللا أعلم.
 /3المثال الثالث :الخبر المعرؾ ب"ال" :فقد بٌنا فً كتابنا "العقٌدة
الصحٌحه من خبلل حدٌث الدٌن النصٌحه" فً تعلٌقنا على قوله صلى هللا
ٌح ُحة" قُ ْل َنا لِ َمنْ ٌَا
ٌح ُحة ،ال ِّدٌنُح ال َّمنصِق َف
ٌح ُة  ،ال ِّدٌنُح ال َّمنصِق َف
علٌه وسلم" :الدِّ ٌنُ ال َّنصِ َ
سولِ ِه َو ِألَبِ َّم ِة ا ْل ُم ْسلِمٌِن َو َعا َّمتِ ِه ْم"أن
اب ِه َول َِر ُ
َر ُ
سولَ َّهللا؟ َقالَ" :لِ ِه َ ُ َولِ ِك َت ِ
الخبر المعرؾ ب"ال" من صٌػ الحصر عند األصولٌٌن وعند الببلؼٌٌن
البٌانٌٌن ،فالرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم – الذي أُحوت َفِقً
جوام ُحع الكلم – حصر الدٌن هنا فً النصٌحة وذلك ألنه قد بٌن النحوٌون
البٌانٌون واألصولٌون أنه إذا جاء الخبر معرفا ،فإن ذلك ٌفٌد الحصر ،بل
إنه من أقوى صٌػ الحصر كقوله صلى هللا علٌه وسلم "الحج عرفة" وقد
أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر فً "فتح الباري" حٌن قال بؤن هذه الصٌؽة
لبلستؽراق ،وبٌن ذلك اإلمام عبد القاهر الجرجانً فً كتابه "دالبل
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اإلعجاز فً علم المعانً" وخاصة فً "أسرار الببلؼة" حٌث قال ":واعلم
أنك تجد األلؾ والبلم فً الخبر على معنى الجنس ثم ترى فً ذلك وجوها
(أحدها) أن تقصر جنس المعنى عن المخبر عنه لقصد المبالؽة ،وذلك
كقولك :زٌد هو الجواد ،وعمر هو الشجاع كقول حسان بن ثابت فً هجو
أبً سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب قبل إسبلمه:
وم َفو َفوالِق ُحد َفك ْلال َفع ْلب ُحد" ثم ذكر
آل هَفاشِق ٍم * َفب ُحنو ِقب ْلن ِق
" َفوإِقنَّم َفس َفنا َفم ْلال َفمجْل ِقد ِقمنْل ِق
ت َفم ْلخ ُحز ٍ
الحالة الثانٌة وهً حالتنا وأنها للحصر مثل سابقتها :فقد أكد أهل علم
بل"من صٌػ الحصر ومن صٌؽه أٌضا ما ٌلً:
المعانً أن الخبر المعرؾ " أ
*ـ تنبٌه :ما هً صٌػ الحصر ؟
إن كثٌرا من األصولٌٌن ٌقدمون الحصر فً باب الخطاب وفحواه لكننا
فضلنا أن نبدأ به فً هذه التوطبة انطبلقا من كتب الببلؼة ألهمٌته فنقول
وباهلل التوفٌق :القصر فً اللؽة الحبس ،واصطبلحا عند الببلؼٌٌن :جعل
أحد طرفً النسبة فً الكبلم ـ سواء كانت إسنادٌة أو ؼٌرها ـ مخصوصا
باآلخر بحٌث ال ٌتجاوزه ،إما على إطبلق أو باإلضافة بطرٌق معهودة /ه ـ،
وللقصر أنواع نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً:
أ /القصر الحقٌقً وهو أن ال ٌتجاوز المقصور المقصور علٌه إلى ؼٌره
أصبل مثل :ما نبً فً آخر الزمان إال محمد صلى هللا علٌه وسلم ،وكذلك
قوله تعالى{ :إٌِا َك َن ْع ُب ُد َوإٌِا َك َن ْس َتعٌِن} ,
ب /القصر ؼٌر الحقٌقً وٌسمى إضافٌا :أي هذا مقصور على هذا بسبب
اإلضافة إلى شًء آخر بؤن ال ٌتجاوزه إلى ؼٌره ،وال ٌنافً هذا كون
الحقٌقً إضافٌا ألن اإلضافة فٌه إلى جمٌع ما عدا المقصور علٌه وهذا
بالنسبة إلى معٌن.
ج /وكل واحد منهما له نوعان :قصر الموصوؾ على الصفة أو العكس.
د /قصر التعٌٌن وهو ٌؤتً فً حالة تساو ي األمران عند المخاطب مثل ذلك
قولنا :ما شاعر إال زٌد من ٌعتقد أن الشاعر زٌد أو عمرو أو سلمى دون
تعٌٌن .وإن قصر القلب قد ٌكون بٌن صفتٌن :إحداهما ثابتة بٌن المتكلم
سول ٌ َقدْ َخلَ ْت
والمخاطب وإنما النزاع فً األخرى ،ومثاله ( َو َما ُم َح َّم ٌد إِالَّ َر ُ
سل ُ)
مِنْ َق ْبلِ ِه ال ُّر ُ
ومن صٌػ القصر المعروفة "إنما" و"أنما" وتقدٌم الموصوؾ على الصفة،
والخبر المعرؾ بال ،الخ..
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( /1إنما) :قال الشٌخ سٌدي عبد هللا فً كتابه "فٌض الفتاح على نور
األقاح" ال تؤتً عند البٌانٌٌن إال لقصر القلب بٌنما ال تؤتً عند النحوٌٌن إال
{:قُ ْل إِ َّن َما
لقصر اإلفراد و"أنما" بفتح الهمزة كإنما بكسرها كقوله تعالى
ب
وحى إِلَ ًَّ أَ َّن َما إِلَهُ ُك ْم إِلَ ٌه َوا ِ
اعلَ ُموا أَ َّن َما ا ْل َح ٌَوة ال ُّد ْن ٌَا لَ ِع ٌ
ح ٌد} ومثل ذلك ْ {:
ٌُ َ
ٌ
َولَ ْه ٌو َو ِزٌ َنة} أراد أن الحٌاة الدنٌا لٌست إال لهذه المحقرات وأما العبادات
فمن أمور اآلخرة لظهور ثمرتها فٌها..ومن منع كون إنما للقصر فهو حقٌق
بؤن ترد مقالته..ومن المانعٌن اآلمدي وأبو حٌان كؤبً حنٌفة فبل تفٌد عندهم
الر َبا فًِ ال َّنسِ ٌ َب ِة " إذ ربا الفضل
الحصر ،وعلى ذلك حدٌث مسلم ":إِ َّن َما ِّ
ثابت إجماعا .وٌرد كون "إنما" للقصر ما ذكره علماء التفسٌر فً قوله
تعالى{:إِ َّن َما َح َّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم ا ْل َم ٌْ َت َة} بالنصب من أن معناه ما حرم علٌكم إال
المٌتة ،وهذا المطابق لقراءة رفع المٌتة فاآلٌة فٌها أربع قراءات ،المشهورة
نصب المٌتة وحرم مبنٌا للفاعل وقرئ حرم مبنٌا للفاعل مع رفع المٌتة
وهً قراءة ابن أبً عبلة ،وقرأ أبو جعفر حرم مشددا مبنٌا للمفعول ،ورفع
المٌتة على أنه نابب عن الفاعل وما كافة أو خبر إن وما موصولة وحرم
صلتها ونابب الفاعل ضمٌر عابد على ما ،وقرأ السلمً حرم بفتح الحاء
وضم الراء مخففا ورفع المٌتة فتحتمل ما حٌنبذ الوجهٌن ،فعلى القراءة
األولى ما فً إنما كافة قطعا إذ لو كانت موصولة لبقً إن ببل خبر
والموصول ببل عابد ،فإذا فسروا قراءة النصب بما حرم هللا علٌكم إال المٌتة
ثبت أن إنما متضمن معنى ما وإال ،وطابقت هذه القراءة قراءة ابن أبً
عبلة ألن ما فٌها موصولة ،والعابد محذوؾ والمٌتة خبر إن ،والمعنى إن
الذي حرمه هللا علٌكم هو المٌتة وهذا ٌفٌد القصر ،نحو :المنطلق زٌد وزٌد
المنطلق ،فإنه ٌفٌد قصر االنطبلق على زٌد" قلت ما ذكره الشٌخ سٌدي عبد
هللا ٌتباٌن مع ما ذكره إمام هذا الفن بدون منازع اإلمام عبد القاهر
الجرجانً فً كتابه "دالبل اإلعجاز" تحقٌق الشٌخ محمد محمود بن التبلمٌذ
التركزي الشنقٌطً ومحمد عبده /طباعة دار المنار ،حٌث قال فً فصل
الحصر" :قال الشٌخ أبو علً [الفارسً] فً الشٌرازٌاتٌ" :قول ناس من
ِش َما َ َه َر ِم ْن َها
النحوٌٌن فً نحو قوله تعالى{ :قُلْ إِ َّن َما َح َّر َم َر ِّب ًَ ا ْل َف َواح َ
َو َما َب َ نَ } إن المعنى :ما حرم ربً إال الفواحش( :قال) :وأصبت على ما
ٌدل على صحة قولهم فً هذا وهو قول الفرزدق:
ْل
َف
َف
الذابِق ُحد ْلالحماَفمِقً َّم
أَف َفنا َّم
الذمَّما ُحر َفوإِق َّمن َفما *ٌُحدَف افِق ُحع َفعنْل أَفحْل َفس ِقاب ِقه ْلم أ َفنا أ ْلو مِقثلِقً *
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فلٌس ٌخلو هذا الكبلم من أن ٌكون موجبا أو منفٌا فلو كان المراد به
اإلٌجاب لم ٌستقم أال ترى أنك ال تقولٌ :دافع أنا وال ٌقاتل أنا :وإنما تقول
أدافع وأقاتل ،إال أن المعنى لما كان :ما ٌدافع إال أنا ،فصلت الضمٌر كما
تفصله مع النفً إذا ألحقت معه "إال" حمبل على المعنى .وقال أبو إسحاق
الزجاج فً قوله تعالى{ :إِ َّن َما َح َّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم ا ْل َم ٌْ َت َة َوالدّ َم }..النصب فً المٌتة
هً القراءة وٌجوز إنما حرم علٌكم ،قال أبو إسحاق :والذي أختاره أن
تكون (ما) هً التً تمنع إن من العمل ،وٌكون المعنى :ما حرم علٌكم إال
المٌتة ،ألن (إنما) تؤتً إثباتا لما ٌذكر بعدها ونفٌا لما سواه ،وقول الشاعر:
"إِق َّمن َفما ٌُحدَف افِق ُحع َفعنْل أَفحْل َفس ِقاب ِقه ْلم أَف َفنا أَف ْلو م ْلِقثلِقً" المعنى :ما ٌدافع عن أحسابهم إال أنا
أو مثلً /انتهى كبلم أبً ٌعلى .فعقب اإلمام الجرجانً قاببل:
"إعلم أنهم وإن كانوا قد قالوا هذا الذي كتبته لك فإنهم لم ٌعنوا بذلك أن
المعنى فً هذا هو المعنى فً ذلك بعٌنه وأن سبٌلهم سبٌل اللفظٌن ٌوضعان
لمعنى واحد ،وفرق بٌن أن ٌكون فً الشًء معنى الشًء وبٌن أن ٌكون
الشًء الشًء على اإلطبلقٌ ،بٌن لك أنهما ال ٌكونان سواء أنه لٌس كبلم
ٌصلح فٌه (ما) و(إال) ٌصلح فٌه (إنما) أال ترى أنها ال تصلح فً مثل قوله
تعالى { َو َما مِنْ إِلَ ٍه إِالَّ َّهللا} وال فً نحو قولنا" :ما أحد إال وهو ٌقول
ذلك"..
وقال رحمه هللا تعالى وإٌانا(" :إنما) تفٌد فً الكبلم بعدها إٌجاب الفعل
لشًء ونفٌه عن ؼٌره ،ومن ذلك قوله تعالى {:إِ َّن َما ٌَ ْخ َ
هللا مِنْ عِ َبا ِد ِه
شى َّ َ
ا ْل ُعلَ َما ُء} فً تقدٌم اسم هللا عز وجل معنى خبلؾ ما ٌكون لو أخر ،وإنما
ٌبٌن لك ذلك إذا اعتبرت الحكم فً ما وإال وحصلت الفرق فً أن تقول :ما
ضرب زٌدا إال عمرو ،وقولك :ما ضرب عمرو إال زٌدا ،والفرق بٌنهما
أنك إذا قلت :ما ضرب زٌدا إال عمرو قدمت المضروب كان الؽرض بٌان
الضارب من هو واإلخبار بؤنه عمرو خاصة دون ؼٌره ،وإذا قلت :ما
ضرب عمرو إال زٌدا ،فقد قدمت المرفوع كان الؽرض بٌان المضروب
من هو واإلخبار بؤنه زٌد خاصة دون ؼٌره .
قلت وسٌؤتً فً النسخ هل قوله تعالى {:إِ َّن َما َح َّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم ا ْل َم ٌْ َت َة َوالدَّ َم َولَ ْح َم
ان "]" أم
ٌر} نسخ بقوله صلى هللا علٌه وسلم "[:أ ُ ِ
ا ْل ِ
ان َودَ َم ِ
حلَّ ْت لَ َنا َم ٌْ َت َت ِ
خ ْن ِز ِ
ال؟
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* ثم قال":فً النفً واإلثبات :مثال ذلك قولهم فً اآلٌة {:إِن أَ ْن ُتم إِالَّ َب َ
ش ٌر
ض}
اء َو ْاألَ ْر ِ
الس َم ِ
ِم ْثل َنا} ،وقوله تعالى َ {:ه ْل مِنْ َخال ٍِق َؼ ٌْر َّهللا ٌَ ْر ُزقُ ُك ْم مِنَّ َّ
فبٌن أن من وسابل الحصر النفً واإلثبات بإال ،وبما ،وؼٌر ،الخ..
*ـ الخبر المعرؾ بؤل :قال اإلمام عبد القاهر الجرجانً" :واعلم أنك تجد
األلؾ والبلم فً الخبر على معنى الجنس ثم ترى له فً ذلك وجوها:
(أحدها) أن تقصر جنس المعنى الذي تقٌده بالخبر على المخبر عنه ال على
المبالؽة وترك االعتداد بوجوده فً ؼٌر المخبر عنه بل على دعوى أنه ال
ٌوجد إال منه ،وال ٌكون ذلك إال إذا قٌدت المعنى بشًء ٌخصصه وٌجعله
فً حكم نوع رأسه وذلك كنحوه أن ٌقٌد بالحال والوقت كقولك :هو الوفً
حٌن ال تظن نفس بنفس خٌرا" وهكذا إذا كان الخبر بمعنى ٌتعدى ثم
اشترطت له مفعوال مخصوصا كقول األعشى:
ص َ فاَة
ِب ا ْلمِا َب َة ا ْل ُم ْ
ه َُو ا ْل َواه ُ

اضا َوإِ َّما ع َ
ارا
ش ً
إِ َّما َم َخ ً

"أنت تجعل الوفاء فً الوقت الذي ال ٌفً فٌه أحد نوعا خاصا من الوفاء،
وكذلك تجعل هبة المابة من اإلبل نوعا خاصا وكذا الباقً ،ثم إنك تجعل كل
هذا خبرا على معنى االختصا وأنه للمذكور دون من عداه أال ترى أن
المعنى فً بٌت األعشى أنه ال ٌهب هذه الهبة إال الممدوح ،وربما ظن
الظان أن البلم فً "هو الواهب المابة المصطفاة" بمنزلتها فً نحو "زٌد هو
المنطلق" من حٌث كان القصد إلى هبة مخصوصة كما كان القصد إلى
انطبلق مخصو ولٌس األمر كذلك ألن القصد ههنا إلى جنس من الهبة
مخصو ال إلى هبة مخصوصة بعٌنها ٌدل على ذلك على أن المعنى على
أنه ٌتكرر منه وعلى أنه ٌجعله ٌهب المابة مرة بعد أخرى ،وأن المعنى فً
قولك :زٌد هو المنطلق ،فعل القصد إلى انطبلق كان مرة واحدة ال إلى
جنس من االنطبلق ،فالتكرر هناك ؼٌر متصور ،كٌؾ وأنت تقول ،جرٌر
ْلس ل َفِقس ْلٌفِقً فِقً ْلالع َف
ِقظ ِقام َفبقِقٌ ٌضَّمة" (والوجه الثالث) :أن ال ٌقصد
هو القابلَ " :فولَفٌ َف
قصر المعنى فً جنسه على المذكور ال كما فً "زٌد هو الشجاع" ترٌد أن
ال تعتد بشجاعة ؼٌره ،وال كما ترى فً قوله" :هو الواهب المابة
المصطفاة" لكن على وجه ثالث وهو الذي علٌه قول الخنساء:
ِقٌل * َفرأَفٌْلت ُحب َفكا َفء َفك ْلال َفح َفسن ْلال َفجمِقٌبلَف " لم ترد أن ما عدا
إِق َفذا َفقب َفُحح ْلال ُحب َفكا ُحء َفعلَفى َفقت ٍ
البكاء علٌه فلٌس بحسن وال جمٌل ،ولم تقٌد الحسن بشًء فٌتصور أن
ٌقصر على البكاء كما قصر األعشى هبة المابة على الممدوح ،ولكنها
أرادت أن تقره فً جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي ال ٌنكره أحد وال
ت
آل هَفاشِق ٍم* َفب ُحنو ِقب ْلن ِق
ٌشك فٌه شاك ،ومثله قول حسانَ :فوإِقنَّم َفس َفنا َفم ْلال َفمجْل ِقد ِقمنْل ِق
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وم َفو َفوالِق ُحد َفك ْلال َفع ْلب ُحد" أراد أن ٌثبت العبودٌة ثم ٌجعله ظاهر األمر فٌها
َفم ْلخ ُحز ٍ
معرفا بها ولو قال :ووالدك عبد ،لم ٌكن قد جعل حاله فً العبودٌة حالة
ت ْلال َفحرْل بُح َفبا َفب َفها* َفوفِقً
ظاهرة متعارفة ،وعلى ذلك قول اآلخر" :أَفسْل و ٌضد إِق َفذا َفبدَف أَف ِق
َفساب ِقِقر الدَّمهْل ِقر ْلال َفؽٌُحوث ْلالم َفُحواطِق ر*"
واعلم أن الخبر المعرؾ باأللؾ والبلم معنى ؼٌر ما ذكرت لك وله مسلك
ثم دقٌق ولمحة كالخلس ٌكون المتؤمل عنده كما ٌقال ٌعرؾ وٌنكر وذلك
قولك :هو البطل المحامً وهو المتقى المرتجى ،وأنت ال تقصد شٌبا مما
تقدم فلست تشٌر إلى معنى قد علم المخاطب أنه كان ولم ٌعلم أنه ممن كان
كما مضى فً قولك :زٌد هو المنطلق ،وال ترٌد أن تقصر معنى علٌه على
معنى أنه لم ٌحصل لؽٌره على الكمال كما كان فً قولك :زٌد هو الشجاع،
وال أن تقول إنه ظاهر بهذه الصفة كما كان فً قولك :ووالدك العبد ،ولكن
ترٌد أن تقول لصاحبك :هل سمعت بالبطل المحامً؟ وهل حصلت معنى
هذه الصفة؟ وكٌؾ ٌنبؽً أن ٌكون الرجل حتى ٌستحق أن ٌقال ذلك له
وفٌه؟ فإن كنت قلته علما وتصوره حتى تصوره فعلٌك صاحبك واشدد به
ٌدك فهو ضالتك وعنده بؽٌتك ،وطرٌقه كطرٌق قولك :هل سمعت باألسد
وهل تعرؾ ما هو؟ فإن كنت تعرفه فزٌد هو هو بعٌنه .وٌزداد هذا المعنى
ظهورا بؤن تكون الصفة التً ترٌد اإلخبار بها عن المبتدإ بجرأة على
موصوؾ كقول ابن الرومً" :ه َفُحو الرَّم ُحج ُحل ْلال ُحم ْلشرُحو ُح
ك فِقً ُحج ِّل َفمالِق ِقه *
َفولَف ِقك َّمن ُحه ِقب ْلال َفمجْل ِقد َفو ْلال َفحمْل ِقد ُحم ْلف َفر ُحد" تقدٌره كؤنه ٌقول للسامع :فكر فً رجل ال
ٌتؽٌر فً عفاته وجٌرانه ومعارفه عنه فً ماله وأخذ ما شاإوا منه،فإذا
حصلت صورته فً نفسك فاعلم أن ذلك الرجل .وهذا فن عجٌب الشؤن وله
مكان من الفخامة والنبل وهو من سحر البٌان الذي تقصر العبارة عن تؤدٌة
حقه ،والمعول فٌه على مراجعة النفس واستقصاء التؤمل ،فإذا علمت أنه ال
ٌرٌد بقوله" :الرجل المشروك فً جل ماله" أن ٌقول هو الذي بلؽك حدٌثه
وعرفت من حاله وقصته أنه ٌشرك فً جل ماله على حد قولك :هو الرجل
الذي بلؽك أنه أنفق كذا والذي وهب المابة المصطفاة من اإلبل وال أن ٌقول
إنه على المعنى"هو الكامل فً هذه الصفة حتى كؤن ههنا أقواما ٌشركون
فً جل أموالهم إال أنه فً ذلك أكمل وأتم" /انتهى.
*ـ تقدٌم الموصوؾ على الصفة أو المعمول على الصفة :إن تقدٌم
الموصوؾ على الصفة من أبلػ وأقوى صٌػ الحصر.ومثال ذلك قوله
تعالى{:إِ ٌَا َك َن ْع ُب ُد َوإٌَا َك َن ْس َتعٌِنُ } أي ال َفنعْل ُحب ُحد إِقالَّم أَف ْلن َف
ت وال نستعٌن إال بك.
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ار} قال السٌوطً فً الحاوي ٌعنً
ار ِ
جٌنَ مِنَ ال َّن ِ
ومثاله كذلكَ { :و َما ُه ْم ِب َخ ِ
أن ؼٌرهم ٌخرج من النار بسبب أنواع الشافعة أما هم فإنهم ال
ٌخرجون،الخ ..وقال الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم
األصول"" :النوع السابع :مفهوم الحصر وهو أنواع أقواها "ما" و"إال"
نحو :ما قام إال زٌد ،وقد وقع الخبلؾ فٌه هل هو من قبٌل المنطوق أو
المفهوم وبكونه منطوقا جزم الشٌخ أبو إسحاق الشٌرازي فً الملخ
ورجحه القرافً فً القواعد وذهب الجمهور إلى أنه من قبٌل المفهوم وهو
الراجح والعمل به معلوم من لؽة العرب ولم ٌؤت من لم ٌعمل به بحجة
مقبولة .ثم الحصر ب"إنما" وهو قرٌب مما قبله فً القوة ،قال الكٌا الطبري
وهو أقوى من مفهوم الؽاٌة وقد ن علٌه الشافعً فً"األم" وصرح هو
وجمهور أصحابه أنها فً قوة اإلثبات والنفً بما وإال ،وذهب ابن سرٌج
وأبو حامد المروزي أن حكم ما عدا اإلثبات موقوؾ على الدلٌل بما تضمنه
من االحتمال وقد وقع الخبلؾ هل هو منطوق أو مفهوم والحق أنه مفهوم
وأنه معمول به كما ٌقتضٌه لسان العرب ،ثم حصر المبتدأ فً الخبر وذلك
بؤن ٌكون معرفا بالبلم أو اإلضافة نحو العالم زٌد وصدٌقً عمرو فإنه ٌفٌد
الحصر[ ]..وذلك أن الترتٌب الطبٌعً أن ٌقدم الموصوؾ على الوصؾ فإذا
قدم الوصؾ على الموصوؾ معرفا بالبلم أو اإلضافة ..إلى أن قال:
"والكبلم فً تحقٌق أنواع الحصر محرر فً علم البٌان وله صور ؼٌر ما
ذكرناه ههنا وقد تتبعتها من مإلفاتهم ومن مثل كشاؾ الزمخشري وما هو
على نمطه فوجدتها تزٌد على خمسة عشر نوعا "..
إن هذه المقدمة الدردشٌة تبرز فضل دراسة األصول نعنً بذلك الدالبل
اإلجمالٌة وعبلقاتها باللؽة العربٌة والدالالت الببلؼٌة واللؽوٌة والبنٌة
التركٌبٌة ،وسنقتصر هنا على دراسة المحاور التالٌة /1 :التكلٌؾ وأنواعه،
 /3مقاصد الشرع وأصوله
 /2المفهوم والمنطوق من كبلم العرب ،و
وقواعده الفقهٌة العامة.
الفصل األول :التكلٌؾ وأنواعه
 / 1التكلٌؾ وأنواعه وأثر ذلك على األحكام الشرعٌة :
إن من أهم ما تعرضت له أصول الفقه تحدٌدها للتكلٌؾ ،وذلك ألن التكلٌؾ
ال ٌدخل أصبل فً مٌدانها و إنما ٌدخل فً مٌدان الفروع أو التشرٌع ،لكنه
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لما كان الخطاب الشرعً موجها إلى من كلفه الشرع كان منهج كل أصولً
ٌرؼب فً اإلفادة أن ٌبدأ بالتكلٌؾ أو بالمكلؾ قبل دراسته للخطاب
الشرعً الموجه إلٌه وذلك ألن التكلٌؾ ٌقتضً مكلفا [اسم الفاعل] ،ومكلفا
[اسم المفعول] ،وفعبل مكلفا به.
أـ  /التكلٌؾ :التكلٌؾ لؽة هو طلب ما فٌه مشقة ،وفً االصطبلح ٌمكن أن
ٌعرؾ بؤنه خطاب الشارع المتعلق باالقتضاء أو التخٌٌر والتكلٌؾ وٌقتضً
مكلفا ومكلفا وفعبل مكلفا به ،فٌشترط فً المكلؾ أن ٌكون بالؽا عاقبل قادرا.
ؾ اَّهلُقَن ْف ًسا إِالَّ ُو ْس َع َها لَ َها َما َك َس َب ْت َو َعلَ ٌْ َها َما ْاك َت َس َب ْت }
قال تعالى{ :الَ ٌُ َكلِّ ُ
[البقرة ]285 :وقال ابن عاصم فً "مرتقى الوصول إلى علم األصول":
س َفنحْل َفو ْلال َفح ِّق
صرْل ؾُح ْلال َفح ِّق
َفعنْل دَف اعِق ٌا َف ِق
ْلال َفقصْل ُحد ِقبال َّمت ْلكلِقٌؾِق َف
ت ال َّمن ْلف ِق
ْل
اق
اإل ْلطبلَف ِقق
ان َفو ْلاآل َفف ِق
اس َفو ْلاألَف ْلز َفم ِق
فِقً ال َّمن ِق
ُحوم َفو ْل ِق
َفوه َفُحو َفعلَفى ال ُحعم ِق
صال ِقِقح ْلال َفخ ْلل ِقق لِق َفتسْل َفتقِقٌ َفما
َفو َفشرْل ُحع ُحه لِق َفقصْل ِقد أَفنْل ُحٌقِقٌ َفما
َفم َف
َف
ج ِقل
ار ْلاألَفجْل ِقل
َفو َفق ْلد َفٌ ُحكونُح َفرعْل َفٌ ُحه ل ْلِقل َفعا ِق
أمْل رًم ا َفو َفن ْلهًٌما ِقباعْل تِق َفب ِق
ِقمنْل َفحٌ ُح
ت
ْلث َفسعْل ِقٌ ِقه ْلم ِقأل ُح ْلخ َفرى َفتؤْلتِقً
ج َفهة ْلاألَفهْل َفوا ِقء َفو ْلال َفعادَف ا ِق
الَف ِق
َفعلَفى ِّ
صال ِقِقح
ول َفواضِق ُحح
الث َفقا ِق
ت ال َّمشرْل ُحع ل ْلِقل َفم َف
َفو َفك ْلم دَف لِقٌ ٌضل ل ْلِقل ُحعقُح ِق
ِقٌل
ٌل
فِقً َفمعْل َفر ِق
ض ْلال ِقم َّمن ِقة َفوال َّمتعْل ل ِق
ِقممَّما أَف َفتى فِقً مُححْل َفك ِقم ال َّمت ْلن ِقز ِق
َفو َفال ٌ ِقُحرٌ ُحد ِقب ُحك ُحم ْلالعُحسْل ُحر
هللا ِقب ُحك ُحم ْلالٌُحسْل َفر
َفك َفق ْلولِق ِقه َفج َّمل ٌ ِقُحرٌ ُحد َّم َف
ج ِقح
صال ِقِقح
َفوفً ْلال َفم َففاسِق ِقد َفم َفع ْلال َفم َف
دَف ْلفعًم ا َفو َفج ْللبًما َفمٌْلل ُح ُحه لِقلرَّم ا ِق
لِق َفك ْلونِق ِقه فِقً َفع ْلكسِق ِقه َفق ْلد ا ْلن َفؽ َفمرْل
ْلن َفما َفال ٌُحعْل َفت َفبرْل
َفو ِقمنْل ك َفِقبل ال ِّ
ض َّمدٌ ِق
ِقٌم لَفدَف ْلٌ ِقه أَفحْل َفرى
َفو َفما لَف ُحه َفت ُحعلُّي ٌضق ِقب ْلاأل ُح ْلخ َفرى
َففه َفُحو ِقب َفت ْلقد ٍ
قال اإلمام الشاطبً فً قواعده" :وضع الشرابع إنما هو لمصالح العباد فً
العاجل واآلجل معا لما استقرٌنا منها أنها وضعت لمصالح العباد استقراء ال
ٌنازع فٌه الرازي القابل إن أحكامه تعالى لٌست بمعللة النٌة كما أن أفعاله
كذلك قاببل خبلفا للمعتزلة وأكثر الفقهاء المتؤخرٌن القابلٌن إن أحكامه تعالى
ش ِرٌنَ َو ُم ْنذ ِِرٌنَ لِ َب َّ
س ً ُم َب ِّ
معللة برعاٌة مصالح العباد وقد قال تعالى ُ {:ر ُ
وقوله تعالى َ {:و َما أَ ْر َس ْل َنا َك إِالَّ
سل}
اس َعلَى َّ ِ
الر ُ
هللا ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
ٌَ ُكون لِل َّن ِ
َر ْح َم ًة لِ ْل َعالِمٌِنَ } وقولهَ {:و َما َخلَ ْق ُ
ُون َما أ ُ ِرٌ ُد ِم ْنهُ ْم
اْل ْن َ
جنَّ َو ْ ِ
ت ا ْل ِ
س إِالَّ لِ ٌْ ْع ُبد ِ
الر َّز ُ
اق ُذو ْالقُ َّو ِة ا ْل َمتٌِن} إال أن
ون إِنَّ الَّ َه َ ه َُو َّ
مِنْ ِر ْز ٍق َو َما أ ُ ِرٌ ُد أَنْ ٌُ ْ ِع ُم ِ
للتكلٌؾ شروطا وقد نظمها ابن عاصم فً كتابه "مرتقى الوصول إلى علم
األصول" قاببل:
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َفوا ْلش ُحت ِقر َفط ْلالبُحلُح ُح
وغ لِقل َّمت ْلكلِقٌؾِق
َفو َّم
الذهْل نُح إِقنْل َفٌحْل ضُحرْل َفو ْلق ُح
ض
ت ْلال َففرْل ِق
ْلستِق َّم
الز َفكاةُح لِقلصَّم بًِِّّ
َفولَفٌ َف
ْلس ٌ َف
ُحط ُح
اق َفق ْلد َفٌ َفسعْل
َفوه َفُحو َفما لَفٌ َف
َفو الَفح ٌض
اك َفما فِقٌ ِقه َفح َفرجْل
ِقق ِقب َفذ َف
ْلس ْل
ت مِق ْلن ُحه ُحك ُّيل َفما لَف ْلم َفن ْلقدِق رْل
َفولَفٌ َف
اإلمْل َفكانُح عِق ْلندَف ْلاألَف ْلك َفث ِقر
وا ْلش ُحت ِقر َفط ْل ِق
اإل ِّت َفف ُح
اق أَف َّمن ُحه َفق ْلد َفو َفق َفعا
َفو ْل ِق
ْلس فِقً ال َّمت ْلكلِقٌؾِق َفشرْل ًمطا َفق ْلطعًم ا
َفولَفٌ َف

اإلسْل بلَف ِقم َفوال َّمتعْل ِقرٌؾِق
َفك ْلال َفع ْلق ِقل َفو ْل ِق
ض
اإل ْلك َفراهُح عِق ْلندَف ْلال َفبعْل ِق
َفو َفعدُّي هُح ْل ِق
اك َفو ْلالخ َف
ِقطابِق ل ْلِقل َفولِقًِّ
مِق نْل َفذ َف
اك َفشرْل عًم ا امْل َفت َفنعْل
َفع ْلقبلًم َفولَفكِقنَّم َفذ َف
مِق مَّما َفع ِقن ْلالمُحعْل َفتادِق َفٌ ْلل َفقى َفق ْلد َفخ َفرجْل
َفعلَف ْلٌ ِقه مِق نْل مُحعْل َفتا ٍد فِقعْل ُحل ْلال َفب َفش ِقر
ب خ َفِقبل ِقف ِقه ل ْلِقؤلَف ْلش َفع ِقري
َفونِقسْل ةُح َف
ْل ُح
وم أَفنْل لَفنْل َفٌ َفق َفعا
ِقب َفما مِق َفن ال َفمعْل ل ِق
أَفنْل ٌُححص َفل ال َّمشرْل َفط ْلالم َفُحرادَف َفشرْل عًم ا

بـ /أنواع التكلٌؾ :أنواع التكلٌؾ كثٌرة إال أننا سنقتصر هنا على نوعٌن
أساسٌٌن هما:
أ ـ  /ما ٌتعلق منها بالبالػ العاقل
ب ـ /ما ٌتعلق منها بؽٌر البالػ أو ؼٌر العاقل
أـ /أما ما ٌتعلق بالبالػ العاقل ٌمكننا أن نحصرها فً العمد والنسٌان
واإلكراه والنوم واإلسكار ،نذكر منها أمثلة كما ٌلً:
 /1انتهاك الشرع عمدا :هو انتهاك حرمة الشرع من دون مبرر شرعً،
وهو بالتالً عصٌان هللا ولشرعه وٌترتب على فعل ذلك الحد أو التعزٌر
حسب نوعٌة المعصٌة وطبٌعة الشرع المنتهك ،فبل نعلم فً ذلك خبلفا بٌن
األصولٌٌن والفقهاء ،وكذلك ال نعلم خبلفا فً أنه ٌلزمه ما أتلؾ من أموال
وعلٌه القصا فٌما ٌقت فٌه ،ونقدم على ذلك مثالٌن هما:
أ /المثال األولٌ :تعلق األمر بانتهاك حرمة الصٌام نهارا جهارا بجماع
زوجته .وقد أثرنا هذه النقطة ألن كثٌرا من الفقهاء ٌعتبر وجوب الكفارة فً
هذه الحالة مسؤلة إجماع .وقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل
اإلجماع" ما ٌلً :ج  :460 1وأجمع الجمٌع أن من جامع بعد الفجر فً
رمضان أنه عا إذا كان عالما بالنهً عن ذلك وعلٌه القضاء والكفارة إال
أن ٌكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من حٌضها فاختلفوا فٌما
ٌجب علٌه" قلت هذا اإلجماع واهم وٌعارض ما ذكره ابن القطان الفاسً
عن النوادر حٌث قال" :وأجمع الفقهاء فً الصدر األول أنه من جامع فً
نهار رمضان ،وهو صحٌح ال علة به وال حجة له تبٌح اإلفطار عامدا
الجماع فٌه أن علٌه مع القضاء لذلك الٌوم عتق رقبة إن كان لها واجدا إال
إبراهٌم النخعً وسعٌد بن جبٌر فإنهما قاال ال كفارة علٌه ،وأجمعوا سواهما
أن ذلك المجامع إن لم ٌحرر رقبة أطعم ستٌن مسكٌنا إال الحسن البصري
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فإنه قال إن لم ٌجد رقبة أهدى هدٌا إلى مكة ،وأجمعوا سواهما أن ذلك
المجامع إن لم ٌجد طعام ستٌن مسكٌنا أو لم ٌجد الهدي على قول الحسن
صام شهرٌن متتابعٌن ال ٌجزٌانه مفترقٌن إال ابن أبً لٌلى فإنه قال إن
صامهما مفترقٌن أجزآه ،وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهً
صابمة فً رمضان ببل عذر وال علة تبٌح لها ذلك وهً مطاوعة فعلٌها من
الكفارة ما على األول الذي ذكرنا إال األوزاعً ثم الشافعً فإنهما قاال:
كفارة واحدة تجزئ عنهما ،وأجمعوا أن من أكل أو شرب فً نهار رمضان
عامدا وهو على الصفة التً ذكرنا قبل هذه المسؤلة فعلٌه مع القضاء الكفارة
إال الشافعً قال :ال كفارة علٌه" وتعقبناه فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع
بمسابل اإلجماع" قابلٌن" :إنه لم ٌقع إجماع متٌقن قط فٌما ٌخ بالوطء فً
الفرج لمن كان صابما نهارا لكنهم أجمعوا أن ذلك الفعل ٌفسد الصٌام ،فقد
قال إبراهٌم النخعً وسعٌد بن جبٌر والشعبً بؤنه ال تلزمه الكفارة ،وهإالء
ثبلثة من فقهاء التابعٌن ،قالوا :وذلك ألن الصوم عبادة ال تجب الكفارة
بإفساد قضابها ،فبل ٌجب فً قضابها كالصبلة ،ولكننا لم نجد لهم سلفا فً
الصحابة ،فهل أجمع الصحابة على القضاء مع الكفارة أم ال؟ بٌنما قال
الجمهور ،ومنهم أصحاب المذاهب األربعة بالكفارة واختلفوا فً وجوب
القضاء مع الكفارة ،ودلٌلهم ما روى الزهري عن حمٌد بن عبد الرحمن
وس عِ ْندَ ال َّن ِب ًِّ َ
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالَ " :ب ٌْ َن َما َن ْحنُ ُجل ُ ٌ
صلَّى َّهللا ُ
سولَ الَّ ِه َ َهلَ ْك ُ
ت َقالََ " :ما ِب َك؟ " َقالَ:
اءهُ َر ُجل ٌ َف َقالٌََ :ا َر ُ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِ ْذ َج َ
َو َق َع ُ
ٌر َر َق َبةٍ؟"
صابِ ٌم َقالََ " :ه ْل َت ْس َت ِ ٌ ُع َت ْح ِر َ
ارا َوأَ َنا َ
ت َعلَى َز ْو َجتًِ َن َه ً
صو َم َ
اب َع ٌْ ِن؟" َقالَ :الَ َقالَ:
َقالَ :الَ َقالََ " :ف َهلْ َت ْس َت ِ ٌ ُع أَنْ َت ُ
ش ْه َر ٌْنَ ُم َت َت ِ
صلَّى الَّ ُهم َعلَ ٌْه
ِسكٌِ ًنا؟" َقالَ :الَ َف َم َك َث ال َّن ِب ًُّ َ
ج ُد إِ ْ َعا َم سِ ِّتٌنَ م ْ
" َف َه ْل َت ِ
ِه
صلَّى َّهللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِبع ِْر ٍق فًِ
َو َسلَّ ْم َف َب ٌْ َن َما َن ْحنُ َعلَى َذلِ َك أُوت ًَِ ال َّن ِب ًُّ َ
السابِلُ؟ " َف َقالَ :أَ َنا َقالَُ " :خ ْذ ه ََذا
َت ْم ٌر َوا ْلع ِْر ُقْ :ال َم ْك َتل ُ َف َقالَ" :أَ ٌْنَ َّ
هللا َما َب ٌْنَ
سولَ َّهللاِ؟ َف َو َّ ِ
الر ُجل َُ :علَ ًَّ أَ ْف َق ُر ِم ِّنً ٌَا َر ُ
صدَّ ْق ِب ِه" َف َقالَ َّ
َف َت َ
صلَّى الَّهُو َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
ض ِ
الَ َب َت ٌْ َها أَهْ ل َب ٌْ ٍ
ح َك ال َّن ِب ًُّ َ
ت أَ ْف َقر مِنْ أَهْ ِل َب ٌْتًِ َف َ
َح َّتى َبدَ ْت أَ ْن ٌَا ُب ُه ُث َّم َقالَ" :أَ ْ ع ِْم ُه أَهْ لَ َك" أخرجه اإلمام مالك واإلمام أحمد
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وؼٌرهم ،ففهم الجمهور من هذا
الحدٌث على أن من انتهك حرمة الصٌام عمدا دون رخصة شرعٌة مقبولة
تبٌح له ذلك نهارا أن علٌه الكفارة والقضاء وأما المخالؾ وقد تقدم ذكرهم
فانطلقوا من أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لم ٌفرض على الرجل وال
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على المرأة ال الصٌام وال اإلطعام وأما العتق فتبٌن أنه ال ٌستطٌع على ذلك
علما بؤن قضاء الكفارة قد ال ٌكون على الفور ،وقد ٌتحسن حال الرجل
المرتكب لما ٌوجب الكفارة ،فكؤنه أسقطها عنه مع أننا نقول بقول الجمهور
إذ انتهاك ما حرم هللا من موجبات سخط هللا جل وعبل على العبد اآلثم ،فإذا
كانت كفارة الذنب العظٌم حددها الشارع رحمة ورأفة بعباده ،فاألولى
التوبة والندم واإلسراع إلى تكفٌر الذنوب وهللا تعالى أعلم.
 /2والمثال الثانً منهما فٌما ٌخ بانتهاك حرمة الحج بوطء زوجته بعد
المبٌت بمزدلفة ،وكذلك بعد رمً جمرة العقبة كما بٌنا ذلك فً كتابنا دلٌل
الحاج الموسوم "البعد العقابدي :الحج عرفة من نفابس أسرار المعرفة"
حٌث قلنا عند النقطة " :19من وطا زوجته قبل رمً جمرة العقبة وبعد
المبٌت بمزدلفة تلزمه بدنة عند أبً حنٌفة ومن تبعه وح جُّي ُحه صحٌ ٌضح وبهذا
القول قال بعض المالكٌة وزعم ابن عبد البر أن ذلك محل إجماع ،قال فً
"ا ْل َح ُّج َع َرفات"
"التمهٌد"" :قال أبو عمر" :قوله صلى هللا علٌه وسلم:
معناه عند أهل العلم أن شهود عرفة به ٌنعقد الحج وهو الركن الذي مدار
الحج ،أال ترى أن من وطا ٌوم النحر بعد الوقوؾ بعرفة أنه ٌجبر فعله
ذلك بالدم ،ومن أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة ،فسد حجه عند الجمٌع،
وعلى هذا إجماع العلماء ،وهو قول فقهاء األمصار ،إال ما ذكرنا عن مالك
فٌمن وطا ٌوم النحر قبل جمرة العقبة على اختبلؾ عنه" قلت ولعل هذا
من إجماعاته المحذر منها عفا هللا عنا وعنه كل خطإ وزلل ،فقد جاء فً
الجزء الخامس من كتاب "أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن" للشٌخ
محمد األمٌن الشنقٌطً ما نصه" :فإن كان جماعه بعد الوقوؾ بعرفات
وقبل رمً جمرة العقبة وطواؾ اإلفاضة ،فحجه فاسد عند مالك والشافعً
وأحمد رحمهم هللا وقال أبو حنٌفة رحمه هللا حجه صحٌح وعلٌه أن ٌهدي
بدنة متمسكا بظاهر حدٌث "ا ْل َح ُج َع َر َف ُة" وإن كان جماعه بعد رمً جمرة
العقبة وقبل طواؾ اإلفاضة فحجه صحٌح عند الجمٌع ،وعندهم ٌلزمه بدنة"
قلت :قوله" :عند الجمٌع" لعله ٌقصد األبمة األربعة فقط ،قال ابن حزم
الظاهري فً كتابه "المحلى " :الجزء السابع"" :وإن وطا وعلٌه بقٌة من
طواؾ اإلفاضة أو شًء من رمً الجمرة فقد بطل حجه فلم ٌحج كما أمر،
وهو قول ابن عمر وأصحابنا ،وقال ابن عباس :ال ٌبطل الحج بالوطء بعد
عرفة وهو قول أبً حنٌفة ،وقال مالك إن وطا قبل ٌوم النحر قبل رمً
الجمرة بطل حجه وإن وطا ٌوم النحر بعد رمً جمرة العقبة لم ٌبطل حجه
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وإن وطا بعد ٌوم النحر قبل رمً الجمرة لم ٌبطل حجه ،فؤما قول مالك
تقسٌم ال دلٌل على صحته ،واحتج أبو حنٌفة بقول رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم" :ا ْل َح ُّج َع َر َفة"  ،قال علً :وال حجة لهم فً هذه ألن الذي قال بهذا
ت ا ْل َعتٌِق} وبؤنه قالَ { :فإِ َذا
هو الذي أخبرنا عن هللا بؤنه قال َ {:و ْل ٌَ َّ َّوفُوا ِبا ْل َب ٌْ ِ
ت َف ْاذ ُك ُروا الَّ َهو عِ ْندَ ا ْل َم ْ
ش َع ِر ا ْل َح َر ِام} وهو الذي أمر برمً
ض ُت ْم مِنْ َع َر َفا ٍ
أَ َف ْ
ت َعلَى
الجمرة فبل ٌجوز األخذ ببعض قوله دون بعض ،وقد قال تعالى َ {:ولِ ِه َ ٍ
اع إِلَ ٌْ ِه َس ِبٌ ً} فكان الطواؾ بالبٌت هو الحج
اس َح ُّج ا ْل َب ٌْ ِ
اس َت َ َ
ت َمن ْ
ال َّن ِ
كعرفة وال فرق ،وقوله علٌه السبلم "ا ْل َح ُّج َع َر َفة" ال ٌمنع من أن ٌكون
الحج ؼٌر عرفة أٌضا ،وقد وافقنا المخالؾ على أن امرأ لو قصد عرفة
فوقؾ بها فلم ٌحرم وال لبى وال طاؾ وال سعى فبل حج له ،فبطل تعلقهم
بقوله صلى هللا علٌه وسلم "الحج عرفة" /هـ" قلت تجاهل هنا ابن حزم
وإمامه داود الظاهري ما ذهب إلٌه شٌخه أبو عمر ٌوسؾ بن عبد البر كما
تجاهل الحدٌث الذي رواه الترمذي وصححه ـ ألنه قال بؤن الترمذي
مجهول ـ لكن الحدٌث ألزم الدارقطنً الشٌخٌن بإخراجه لصحته ونظافة
إسناده ،وهو حدٌث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن ألم الطابً
رضً هللا عنه قال :أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالمزدلفة حٌن
خرج إلى الصبلة ،فقلتٌ :ا رسول هللا ،إنً جبت من جبل طً ،أكللت
راحلتً وأتعبت نفسً ،وهللا ما تركت من جبل إال وقفت علٌه فهل لً من
حج؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمَ " :منْ َ
ؾ
ص َ تِ َنا َه ِذ ِه َو َو َق َ
ش ِهدَ َ
ارا َف َقدْ َت َّم َح ُّج ُه
ؾ ِب َع َر َف َة َق ْبلَ َذلِ َك لٌَ ْ ً أَ ْو َن َه ً
َم َع َنا َح َّتى َندْ َف َع َو َقدْ َو َق َ
ضى َت َف َث ُه" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن
َو َق َ
حبان والحاكم وصححه ،وقال :على شرطهما وسكت علٌه الذهبً ،كما
أخرجه الدارقطنً فً سننه وألزم الشٌخٌن فً كتابه "التتبع واإللزامات"
بإخراجه ،واحتج ابن العربً بالحدٌث على قول الجمهور ،قلت وهو حجة
قاطعة ألبً حنٌفة ومن تبعه وأبً عمر ٌوسؾ بن عبد البر ،وهللا تعالى
أعلم .
 /2انتهاك الشرع ساهٌا أو ناسٌا :قال الرسول صلى هللا علٌه وسلمُ " :رف َِع
اس ُت ْك ِرهُوا َعلَ ٌْ ِه" ومثال ذلك عندنا من أكل
َعنْ أ ُ َّمتًِ ا ْل َخ َ ؤ ُ َوال ِّن ْس ٌَانُ َو َما ْ
أو شرب ساهٌا وهو صابم فً رمضان ،فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه
صابِ ٌم َفؤ َ َكلَ أ ْوَ
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمَ " :منْ َنسِ ًَ َوه َُو َ
َ
أخرجه أحمد ،والدارمً،
ص ْو َم ُه َفإِ َّن َما أَ ْ َع َم ُه َّهللا ُ َو َس َقاهُ"
ش ِر َب َف ْل ٌُتِ َّم َ
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والبخاري ،ومسلم ،وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود
والدارقطنً والحاكم والبٌهقً ،قال أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري فً
كتابه "الهداٌة تخرٌج أحادٌث البداٌة"" :بعدما خرجه عن هإالء بؤلفاظ
متعددة فً التقدٌم والتؤخٌر ،وتصدٌره :فإذا نسً فؤكل أو شرب ناسٌا فإنما
هو رزق ساقه هللا إلٌه وال قضاء ،ثم قال :إسناده صحٌح وكلهم ثقات ،ثم
رواه أٌضا من طرٌق محمد بن مرزوق البصري ،عن محمد بن عبد هللا
األنصاري ،عن محمد بن عمرو عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة رضً هللا
عنه ،بلفظَ " :منْ أَ ْف َ َر فًِ َ
ار َة"
اء َعلَ ٌْ ِه َو َال َك َّف َ
ض َ
ضانَ َناسِ ًٌا َف َ َق َ
ش ْه ِر َر َم َ
ثم قال :تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن األنصاري ،قلت ولٌس
كذلك بل تابعه علٌه أبو حاتم الرازي فرواه عن محمد بن عبد هللا
األنصاري كذلك ،أخرجه الحاكم والبٌهقً عنه ،وقال الحاكم :صحٌح على
شرط مسلم ولم ٌخرجاه بهذا السٌاق ،وقال البٌهقً :تفرد به األنصاري عن
محمد بن عمرو وكلهم ثقات" عندبذ نقل الشٌخ الشٌبانً المورٌتانً فً
كتابه "تبٌٌن المسالك لتدرٌب السالك إلى أقرب المسالك" عن القاضً أبً
بكر بن العربً أنه قال" :قال ابن العربً عند الحدٌث األول":تمسك جمٌع
فقهاء األمصار بظاهر هذا الحدٌث ،وتطلع مالك إلى المسؤلة من طرٌقها،
فؤشرؾ علٌه ،ألن الفطر ضد الصوم ،واإلمساك ركن الصوم ،فؤشبه ما لو
نسً ركعة من الصبلة [أي فإنه ٌؤتً بها وٌتم صبلته] فكذلك فً الصوم ٌتم
صومه باإلمساك فً ذلك الٌوم الذي شرب فٌه أو أكل ناسٌا ،ثم ٌقضً
صوم ذلك الٌوم ،كإتٌانه بالركعة التً نسٌها وسجوده للزٌادة مثبل" نقله
" للشٌخ
فً" فتح المنعم شرح زاد المسلم فٌما اتفق علٌه البخاري ومسلم
محمد حبٌب هللا بن ماٌؤبى ،قلت ال قٌاس مع الن فحجة أصحابنا واهٌة
ؼٌر مقبولة ال من الناحٌة الحدٌثٌة وال من الناحٌة األصولٌة وهللا تعالى
أعلم .قلت والحدٌث ٌإٌده قوله صلى هللا علٌه وسلمُ " :رف َِع َعنْ أ ُ َّمتًِ ا ْل َخ َ ؤ ُ
اس ُت ْك ِرهُوا َعلَ ٌْ ِه" الحدٌث أخرجه ابن ماجه ،والطحاوي
ان َو َما ْ
َوال ِّن ْس ٌَ ِ
فً"معانً اآلثار" ،وابن حبان فً صحٌحه ،والدارقطنً ،والحاكم
والبٌهقً ،وجماعة من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما بلفظ " :إن هللا
وضع عن أمتً الخ ؤ والنسٌان" الحدٌث ،وفً رواٌة الدارقطنً" :إن هللا
عز وجل تجاوز ألمتً عن الخ إ والنسٌان" الحدٌث ،وقال الحاكم :صحٌح
على شرط الشٌخٌن ،وكذا صححه ابن حبان والضٌاء المقدسً وأخرجه
فً"المختارة" أٌضا وحسنه النووي ،وصححه الذهبً وجماعة ،وفً الباب
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عن عقبة بن عامر ،وأبً بكرة ،وأبً ذر ،وثوبان ،وأم الدرداء ،وأبً
الدرداء ،وعبد هللا بن عمر ،وابن مسعود والحسن مرسبل ،وعبٌد بن عمٌر،
وعطاء بن أبً رباح ،قال الؽماري" :ذكرت جمٌعها مسندة فً "جزء"
خصصته لبٌان صحة هذا الحدٌث ،وذكر طرقه وألفاظه ،إذ ذكر عن كثٌر
من الحفاظ األقدمٌن إنكاره والطعن فٌه ،سمٌته "شهود العٌان بحدٌث ثبوت
رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان"
ؾ الَّ ُهح
 /3انتهاك الشرع إكراها :قال هللا عز وجل فً سورة البقرة{ :الَ ٌُ َكلِّ ُ
َن ْف ًسا إِ َّال ُو ْس َع َها لَ َها َما َك َس َب ْت َو َعلَ ٌْ َها َما ْاك َت َس َب ْت} [البقرة ]286 :وقال الرسول
اس ُت ْك ِرهُوا
صلى هللا علٌه وسلمَ " :ت َج َاو َز َّهللا ُ َعنْ أ ُ َّمتًِ ا ْل َخ َ ؤ ُ َوال ِّن ْس ٌَانُ َو َما ْ
ان }
َعلَ ٌْ ِه" وقد تقد تخرٌجه ،وقال تعالى {:إِالَّ َمنْ أ ُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْ َمبِنٌّن ِب ْ ِ
اْلٌ َم ِ
فهل المكره ٌلزمه شًء مما أكره علٌه؟ وأنواع اإلكراه كثٌرة منها الزوجة
ٌكرهها زوجها على الوطء فً رمضان ،أو ٌتم إكراه محرم فً الحج أو
العمرة على استعمال العطور أو ٌجعله علٌه وهو نابم؟ فقد عرؾ البعض
اإلكراه بؤنه" :حمل الؽٌر بؽٌر حق على أمر ٌمتنع عنه بتخوٌؾ ٌقدر
الحامل ـ أي المكره ـ على إٌقاعه وٌصٌر الؽٌر خابفا به" وعرفه البعض
اآلخر فقال" :اإلكراه هو إجبار الشخ بؽٌر حق على أن ٌعمل عمبل دون
رضاه" ،واإلكراه نوعان :إكراه ملجا أو تام ،وإكراه ؼٌر ملجا أو ناق ،
أما اإلكراه الملجا فهو التهدٌد بالقتل ،وأما اإلكراه ؼٌر الملجا أو الناق
فهو التهدٌد بالضرب أو السجن أو الؽرامة الخ..وقد ذهب إلى القول بؤنه ال
ٌترتب على قول المكره حكم ،فبل ٌعتبر طبلقه ،وال بٌعه وال شراإه،
الخ..لقوله صلى هللا علٌه وسلمَ " :ت َج َاو َز َعنْ أ ُ َّمتًِ ا ْل َخ َ ؤ ُ َوال ِّن ْس ٌَانُ َو َما
اس ُت ْك ِرهُوا َعلَ ٌْ ِه" وهو حدٌث مشهور وقد تقدم تخرٌجه ،وجاء حدٌث" :الَ
ْ
َ َ َق فًِ إِ ْؼ َق"  ،قال أبو داود :ح َّمدثنا عُحبٌ ُحد هللا بنُح سع ٍد الزهري ،أن
َف
بن
ابن
َف
إسحاق ،عن ثور ِق
ٌعقوب بن إبراهٌم ح َّمدثهم ،قال :ح َّمدثنا أبً ،عن ِق
صالح الذي كان َفٌس ُحكنُح إٌلٌا،
ٌزٌد الحمصً ،عن محمد بن عُحبٌد بن أبً
ٍ
ُح
بن َفعدي الكِقندي حتى قدمنا مك َفة ،فبعثنً إلى صفٌ َفة
قال:
خرجت مع َفعدي ِق
ُح
سمعت
ت شٌب َفة ،وكانت قد َفحف َفِقظت من عابشة ،قالت :سمعت عابشة تقو ُحل:
بن ِق
َ
َّم
رسو َفل هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -قول" :ال َ َق وال عِ َت َ
اق فً إِ ْؼ َق".
وهذا اإل سناد ضعٌؾ لضعؾ محمد بن عبٌد بن أبً صالح .إبراهٌم :هو ابن
سعد القرشً ،وابن إسحاق :هو محمد المطلبً .وأخرجه ابن ماجه ( ) 2046
من طرٌق عبد هللا بن نمٌر ،عن ابن إسحاق ،بهذا اإلسناد .وقد سمى فً
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رواٌته محمد بن عبٌد بن أبً صالح :عُحبٌد بن أبً صالح .قال المزي :وهو
وهم .وأخرجه أبو ٌعلى الموصلً قالَ :فح َّمد َفث َفنا أَفبُحو َفب ْلك ٍرَ ،فح َّمد َفث َفنا ابْلنُح ُحن َفم ْلٌ ٍرَ ،فع ِقن
ْلن إِقسْل َفح َف
ت
صفِق َّمٌ َفة ِقب ْلن ِق
صال ٍِقحَ ،فعنْل َف
ْلن أَف ِقبً َف
ْلن ُحع َفب ْلٌ ِقد ب ِق
اقَ ،فعنْل َفث ْلو ٍرَ ،فعنْل م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
اب ِق
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفقا َفل :الحدٌث،وقال ابن
هللا َف
َفش ْلٌ َفب َفةَ ،فعنْل َفعابِق َفش َفة ،أَفنَّم َفرسُحو َفل َّم ِق
ْلن
أبً شٌبةَ -18038 :فح َّمد َفث َفنا أَفبُحو َفب ْلك ٍر َفقا َفل :نا َفع ْلب ُحد َّم ِق
هللا بْلنُح ُحن َفم ْلٌ ٍرَ ،فعنْل م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
إِقسْل َفح َف
ت َفش ْلٌ َفب َفةَ ،فعنْل
صفِق َّمٌ َفة ِقب ْلن ِق
صال ٍِقحَ ،فعنْل َف
ْلن أَف ِقبً َف
اقَ ،فعنْل َفث ْلو ٍرَ ،فعنْل َفع ْلب ِقد َّم ِق
هللا ب ِق
َّم
َفعابِق َفش َفة َفقالَف ْل
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفمَ « :ال َ َ َق َو َال َع َت َ
اق فًِ
هللا َف
تَ :فقا َفل َفرسُحو ُحل ِق
إِ ْؼ َ ٍق» ورواه من طرٌقه ابن ماجه ،وقال الدارقطنً -3989 :نا أَفحْل َفم ُحد بْلنُح
ُحوزيُّي  ،نا م َفُحح َّمم ُحد بْلنُح َفؼالِقبٍ ،نا م َفُحح َّمم ُحد بْلنُح َفسعِقٌ ٍد َفمرْل دَف َفو ْلٌهِق ،نا
م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
ْلن َفجعْل َفف ٍر ْلالج ِق
ْل
ت َفش ْلٌ َفب َفة،
صفِق َّمٌ َفة ِقب ْلن ِق
انَ ،فج ِقمٌعًم ا َفعنْل َف
َفق َفز َفع ُحة بْلنُح س َفُحو ْلٌدٍ ،نا َفز َفك ِقرٌَّماَ ،فوم َفُحح َّمم ُحد بْلنُح عُحث َفم َف
« َال َ َ َق َو َال َع َت َ
اق فًِ
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفقا َفل:
َفعنْل َفعابِق َفش َفة ،أَفنَّم ال َّمن ِقبًَّم َف
إِ ْؼ َ ٍق»،وأخرجه أبو عبد هللا الحاكم من طرٌقٌن األولى منهما من طرٌق
محمد بن عبٌد فقال " :هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ،ولم ٌخرجاه "
وقد تابع أبو صفوان األموي محمد بن إسحاق على رواٌته ،عن ثور بن
ٌزٌد فؤسقط من اإلسناد محمد بن عبٌد  ".فرد علٌه الذهبً قاببل -2802 :على
شرط مسلم كذا قال ٌعنً الحاكم قلت ومحمد بن عبٌد لم ٌحتج به مسلم وقال
أبو حاتم ضعٌؾ  ".قلت فحدٌثه حسن لؽٌره ،كما أخرجه من طرٌق أحمد بن
محمد بن سلمة العنزي ،ثنا عثمان بن سعٌد الدارمً ،ثنا نعٌم بن حماد ،ثنا
أبو صفوان عبد هللا بن سعٌد األموي ،عن ثور بن ٌزٌد  ".وقال الذهبً:
نعٌم صاحب مناكٌر  ".وأخرجه البٌهقً بإسناد الحاكم .وقال أحمد- 26360 :
ْلن إِقسْل َفح َف
اقَ ،فقا َفلَ :فح َّمد َفثنِقً
َفح َّمد َفث َفنا َفسعْل ُحد بْلنُح إِق ْلب َفراهِقٌ َفمَ ،فقا َفلَ :فح َّمد َفث َفنا أَف ِقبًَ ،فعنْل م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
صال ٍِقح ْلال َفم ِّكًِّ ،
ْلن أَف ِقبً َف
َفث ْلو ُحر بْلنُح َفٌ ِقزٌدَف ْلال َفك َفبلعِق ًُّي َ ،فو َفك َف
ْلن ُحع َفب ْلٌ ِقد ب ِق
ان ثِق َفق ًمة َفعنْل م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
َفقا َفلَ :فح َفججْل ُح
ْلن
صفِق َّمٌ َفة ِقب ْلن ِق
ْلن َفعدِقيٍّص ْلال ِقك ْلن ِقديِّ َفف َفب َفع َفثنِقً إِقلَفى َف
ت َفش ْلٌ َفب َفة ب ِق
ت َفم َفع َفع ِقديِّ ب ِق
ب ْلال َفكعْل َفب ِقة أَفسْل ؤَفل ُح َفها َفعنْل أَف ْلش َفٌا َفءَ ،فسم َفِقع ْلت َفها ِقمنْل َفعابِق َفش َفة َفز ْلو ِقج ال َّمن ِقبًِّ
ح ِق
صا ِق
ان َف
ع ْلُحث َفم َف
ان فِقٌ َفما َفح َّمد َفث ْلتنِقً
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفف َفك َف
هللا َف
ُحول َّم ِق
َف
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفعنْل َفرس ِق
َّم
ُح
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفٌقُحو ُحل« :الَ
َف
ُح
ْل
َف
َف
هللا َف
أَف َّمن َفها َفسم َفِقعت َفعابِقشة تقو ُحل َفس ِقمعْل ت َفرسُحو َفل ِق
َ َ َق َو َال عِ َت َ
اق فًِ إِ ْؼ َ ٍق» قال الخطابً :معنى اإلؼبلق :اإلكراه ،وكان
عمر بن الخطاب وعلً بن أبً طالب وابن عمر وابن عباس رضً هللا
عنهم ال ٌرون طبلق المكره طبلقاًم ،وهو قول شرٌح وعطاء وطاووس
وجابر بن زٌد والحسن وعمر بن عبد العزٌز والقاسم وسالم ،وإلٌه ذهب
مالك بن أنس واألوزاعً والشافعً  -وأحمد بن حنبل ،وإسحاق بن
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راهوٌه .وكان الشعبً والنخعً والزهري وقتادة ٌرون طبلق المكره
جابزاًم ،وإلٌه ذهب أصحاب الرأي ،وقالوا فً بٌع المكره :إنه ؼٌر جابز.
 :210 /3اإلؼبلق :فسره علماء الؽرٌب
وقال الحافظ فً "التلخٌ "
باإلكراه[ ،ألن المكره ٌؽلق علٌه أمره وتصرفه] وقال :هو قول ابن قتٌبة
والخطابً وابن السٌِّد وؼٌرهم ،وقٌل :الجنون ،واستبعده المطرزي ،وقٌل:
الؽضب ،وقع فً "سنن أبً داود" فً رواٌة ابن األعرابً ،وكذا فسره
أحمد ،ور َّمده ابن السٌد ،فقال :لو كان كذلك لم ٌقع على أحد طبلق ،ألن أحداًم
ُح
 .وقد فسر
التضٌٌق
ال ٌطلق حتى ٌؽضب ،وقال أبو عُحبٌد :اإلؼبلق:
اإلؼبلق باإلكراه ،ولما أفتى بؤن طبلق المكره ال ٌلزم هو اإلمام مالك بن
أنس رحمه هللا وقد ذهبت بطانة السوء فؤولت الفتٌا بما ال ٌنبؽً فقالوا:
كذلك بٌعة المكره ال تلزم وقد نكل به لكً ٌتراجع عن فتٌاه لكنه ثبت على
ما أراه هللا أنه الحق ألنه الموقع عن رب العالمٌن ،وهذه الفتٌا أصبحت
الٌوم كالشًء المسلم به رؼم أن األحناؾ أفتوا بؤن أقوال المكره وأفعاله
تلزمه .فمثبل من أكره زوجته على الوطء نهارا فً رمضان من دون عذر
شرعً فإن الجمهور قال :ال شًء علٌها وعلى الزوج المكره أن ٌكفر
عنها ،كما ذهب البعض اآلخر إلى القول بؤن المحرم إذا أكره فإن على
المكره الفدٌة وما ٌلزم فعله إذا جعل على المحرم النابم عطرا ،فهذه قاعدة
شرعٌة شاملة ٌمكن إطرادها فً جمٌع األمور ،إال ما شذ وهللا أعلم ،وٌعبر
عنها باإلسترعاع فً الطبلق.
 / 4انتهاك الشرع فً النوم :قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم ُ ":رف َِع ا ْل َقلَ ُم
الص ِب ًِّ َح َّتى ٌَ ْح َتلِ َم َو َع ِن
َعنْ َث َ ٍ
ثَ :ع ِن ال َّناب ِِم َح َّتى ٌَ ْس َت ٌْقِ َ َو َع ِن َّ
ب َعلَى َع ْقلِ ِه َح َّتى ٌَ ْب َرأَ" وفً رواٌة " :وعن المجنون حتى
ون ا ْل َم ْؽلُو ِ
ا ْل َم ْج ُن ِ
ٌفٌق" وفً رواٌة" :وعن المعتوه" أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وعبد
الرزاق الصنعانً وابن ماجه وأبو داود الطٌالسً والطبرانً وأبو نعٌم فً
"تارٌخ أصبهان" والبزار وؼٌرهم.
إال أنه ٌلزمه أحٌانا فعل ما نجم عنه ومن ذلك قضاء الصبلة والصٌام ،قال
صلِّ َها إِ َذا
ص َ ٍة أَ ْو َنسِ ٌَ َها َف ْل ٌُ َ
النبً صلى هللا علٌه وسلم َ ":منْ َنا َم َعنْ َ
َذ َك َرهَا" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن
ماجه وابن خزٌمة وابن حبان والسراج والدارقطنً والحاكم والبٌهقً وعلً
بن الجعد وأبو عوانة والربٌع وؼٌرهم ،وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول
بؤنه تندرج تحت هذا الحدٌث أربعة أقسام من الخطاب:
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 /1القسم األولٌ :قع فً ترك مؤمور فبل ٌسقط ذلك ،بل ٌجب تداركه ،ومن
ذلك نومه أو نسٌانه عن الصبلة ،أو نذر ،الخ..فإنه ٌصلً فرضه متى
استٌقظ ،وٌفً بنذره كذلك ،وقد تقدم الحدٌث الصحٌح فً ذلك ،وهللا أعلم.
 /2القسم الثانً :أن ٌقع منه فعل منهى عنه ٌتلبس به أثناء النوم لٌس فٌه
إتبلؾ فبل شًء علٌه كاالحتبلم وؼٌره ،فإنه من فعله فً الٌقظة ألزمه
الكفارة مع القضاء أما فً النوم فبل كفارة وال قضاء علٌه.
 /3القسم الثلث :أن ٌقع منه فعل منهى عنه أتلؾ فٌه أموال الؽٌر ،ففً
الضمان والتعوٌض خبلؾ مع التفصٌل.
 /4القسم الرابع :إذا كان الفعل ٌوجب العقوبة ٌكون النوم شبهة فً إسقاطه
وفً المسؤلة خبلؾ وتفصٌل ،وهللا تعالى أعلم .
إن من سكر باستعمال الخمر أو
 /5انتهاك الشرع فً حالة السكر:
المخدرات أو أي مسكر آخر مؽٌب للعقل ٌكون قد فعل محرما ٌستحق إقامة
الحد علٌه ،لكنه إذا انتهك الشرع أثناء سكره ذلك كطبلق الزوجة أو إتبلؾ
مال أو ارتكاب جناٌة ما فهل ٌلزمه كل ذلك أم ال؟ فالجمهور على أنه ٌلزمه
الطبلق إن طلق ،والعتق إن أعتق ،والهبة إن وهب والتعوٌض عن كل ما
أتلؾ وهو فً حالة سكر ألنه آذى نفسه بارتكاب محرم أفقده الوعً
والماهٌة ،وال فرق بٌن السكر والتخدٌر ،فمن استعمل مخدرا مسكرا لفقدان
الوعً ،للتحقق من نفً الفارق بٌن الفعلٌن ،وعلٌه فكل ما ٌترب على أحد
الفعلٌن ٌترب على اآلخر ،مع أن فً المسؤلة خبلفا فً إلزامه بكل ما صدر
نقلنا عن البؽوي :
منه ،فقد تقدم ذكر اختبلؾ الفقهاء فً المسؤلة حٌث
" َفو ْل
اختلفُحوا فِقً َفط َفبلق الس ْلَّمك َفرانَ ،ففذهب بعضُح أهل ْلالعلم إِقلَفى أَفن َفط َفبلقه َفال ٌقعُح،
ونَ ،فوه َفُحو َفقول ع ْلُحث َفمانَ ،فوابْلن َفعبَّماسَ ،فو ِقب ِقه َفقا َفل ْلال َفقاسِق م بْلن
ِقألَف َّمن ُحه َفال ٌعقِقلَ ،فك ْلال َفمجْل ُحن ِق
ٌزَ ،فو َفٌحْل َفٌى بْلن َفسعِقٌدَ ،فواللَّمٌْلث بْلن َفسعْل د،
م َفُححمَّمدَ ،فو َفطاوُح سَ ،فو ُحع َفمر بْلن َفعبْلد ْلال َفع ِقز ِق
َفوذهب
ربٌعةَ ،فوأَفبُحو ٌُحوسُحؾَ ،فوإِقسْل َفحاقَ ،فوأَفبُحو َفث ْلور ،والمزنً.
َفوإِقلَف ْلٌ ِقه ذهب
َف
َف
َف
َف
اإل ْلثم،
آخر َف
ُحون إِقلَفى أن َفط َفبلقه َفواقعِ ،قأل َّمن ُحه عا ٍ لم ٌ ُحز ْلل َفع ْلن ُحه ِقب ِقه الخطابُح َ ،فو َفال ْل ِق
صلَف َفواتَ ،فو َفٌؤْل َفثم بإخراجها َفعنْل َفوقت َفهاَ ،فو ِقب ِقه َفقا َفل علًٌّ ،
ضاء ال َّم
ِقبدَف لِقٌل أَف َّمن ُحه ٌإم ُحر ِقب َفق َف
ورُحوي َفذل َفِقك َفعنْل َفسعِقٌد بْلن ْلالم َفُحسٌِّبَ ،فوسلٌ َفمان بْلن َفٌ َفسارَ ،فو َفع َفطاءَ ،فو ْلال َفح َفسن،
ٌنَ ،فومُحجاهدَ ،فوه َفُحو َفقول َفمالِقكَ ،فو َّم
الث ْلو ِقريّ ،
ٌر َف
َفوال َّمشعْل ِقبًّ َ ،فوال َّمن َفخعِقًّ َ ،فوابْلن سِق ِق
َفواألَف ْلو َفزاعِق ًّ َ ،فو َفظاهر َفم ْلذ َفهب ال َّمشافِقعِقًّ َ ،فوأَف ِقبً حنٌ َففةَ ،فو َفقالُحوا :لَفو َفق َفتل قُحتِق َفل،
َفواحْل َفتجُّي وا ِقبؤَفن الص َفَّمحا َفبة بل ُحؽوا حد الس ْلَّمك َفران ح َّمد المفتريِ ،قألَف َّمن ُحه إِقذا سكر افترى،
فلوال أَف َّمن ُحه مإاخذ بافترابه ،لم ٌحدوه ح َّمد المفترٌنَ ،فو َفقا َفل َفهإُح َفال ِقء :أَف ْلق َفواله
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َفال ِقز َفمة ".قلت تقدم أن طبلقه الزم عند مالك والشافعً وأحمد وخالفهم أهل
الرأي ،وهللا تعالى أعلم .
الفصل الثانً :تعرٌؾ األصول :
تعرٌؾ األصول :ما بدأنا به الدردشة لٌس بمسلم عند األصولٌٌن وإنما
انطلقنا منه كمثال وهو قول الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً
مراقً السعود:
ُح
َفو ُح
طر ُح
ال
اإلجْل َفما ُحل
ٌح َفق ْلٌ ٌضد َفت ِق
ُحق ال َّمترْل ِق
أصُحول ُح ُحه دَف َفالبِق ُحل ْل ِق
ج ِق
َفوٌ ْلُحطلَف ُحق ْلاألَفصْل ُحل َفعلَفى َفما َفق ْلد َفرجحْل
ِقئلجْل تِق َفها ِقد ِقمنْل َفق ْلو ٍل َفوضحْل
َفو َفما ل ِق
فقد قال الشٌخ محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً كتابه "نثر
الورود على مراقً السعود"" :أصول :جمع أصل ،واألصل لؽة :ما ٌبنى
علٌه ؼٌره حسا كاألساس للبنٌان ،أو معنى كالدلٌل للمدلول ،والفقه فً اللؽة
معناه :الفهم ومنه حدٌث الصحٌحٌن وهو قوله صلى هللا علٌه وسلم" :من
ٌِرا ِم َّما
ٌرد هللا به خٌرا ٌفقه فً الدٌن" قلت وكقوله تعالى { َما َن ْف َق ُه َكث ً
َتقُول} واصطبلحا سٌؤتً للمإلؾ تعرٌفه فً قوله:
لِقل َّمشرْل ِقع َفو ْلالفِقعْل ُحل َفن َفما َفها ال َّمنامِقً
َفو ْلالفِق ْلق ُحه ه َفُحو ْلالع ْلِقل ُحم ِقب ْلاألَفحْل َفك ِقام
وأصول الفقه مركب إضافً ٌطلق تارة على جزبً اإلضافة وٌطلق تارة
لقبا لهذا العلم المخصو وعلما له ،واختلؾ فً المركب اإلضافً هل
ٌتوقؾ حده اللقبً على معرفة جزبٌه أو ال؟" ثم قال" :إعلم أن العلماء
اختلفوا فً أصول الفقه هل هو األدلة اإلجمالٌة ألن األصل فً االصطبلح
ٌطق على الدلٌل ،واألدلة اإلجمالٌة هً التً تعٌن مسؤلة جزبٌة كقاعدة
مطلق األمر والنهً ،واإلجماع والقٌاس واالستصحاب ،والعام والخا ،
ونحو ذلك ،وهذا مذهب األكثرٌن ،وقٌل :أصول الفقه معرفة دالبل الفقه
ألن األدلة أنفسها لٌست أصوال ألنها موضوع الفن ،وموضوع الشًء ؼٌره
ضرورة ،وقٌل :إن األدلة لٌست أصوال للفقه وكذلك معرفتها لٌست أصوال
له أٌضا ،وإنما مراد القابلٌن إن أصول الفقه معرفة األدلة اإلجمالٌة:
التصدٌق بتلك القواعد أي العلم بثبوت المحمول للموضوع .ومراد األكثر
القابلٌن إنها األدلة القواعد الباحثة عن أحوال األدلة نحو مطلق األمر
للوجوب ،ومطلق النهً للتحرٌم ،واإلجماع والقٌاس واالستصحاب
حجة..الخ ،واحترز باإلجمالٌة من التفصٌلٌة نحو :أقٌموا الصبلة ،وال
تقربوا الزنا ،وقال بعضهم :لٌس بٌن اإلجمالٌة والتفصٌلٌة تؽاٌر بالذات ،بل
باالعتبار إذ هما شًء واحد له جهتان :فؤقٌموا الصبلة له جهة إجمال هً
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كونه أمرا ،وجهة تفصٌل هً كون متعلقه خاصا وهً إقامة الصبلة،
فاألصولً ٌعرؾ الدالبل من الجهة األولى ،والفقٌه من الثانٌة.
ثم إن أصول الفقه من العلوم التً تطلق مرادا بها تارة قواعد ذلك العلم،
وتارة ٌراد بها إدراك قواعده ،فمن عرؾ أصول الفقه بؤنه أدلة الفقه
اإلجمالٌة نظر إلى المعنى األول ،ومن عرفه بؤنه معرفة أدلة الفقه اإلجمالٌة
نظر إلى الثانً/هـ" [من نشر البنود بتصرؾ ،وتقدٌم وتؤخٌر وحذؾ] قلت
وكتاب"نشر البنود شرح مراقً السعود" لصاحب نظم مراقً السعود وهو
الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم.
الفصل الثالث :المفهوم والمن وق :إن الكبلم العربً ككل لؽة حٌة ٌنقسم
إلى منطوق ومفهوم ،وفً كبلم العربٌة مفهومان :مفهوم موافقة ،ومفهوم
مخالفة ،وٌطلق علٌه أٌضا المسكوت عنه ،قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن
الحاج إبراهٌم فً "مراقً السعود":
َفؼ ْلٌرًم ا َفو َفظا ِقه ٌضر إِق ِقن ْلال َفؽ ْلٌ ُحر احْل َفت َفم ْلل
َفن ٌّ إِق َفذا أَف َففادَف َفما ٌُححْل َفت َفم ْلل
َفوٌ ْلُحطلَف ُحق ال َّمن ُّي َفعلَفى َفما دَف الَّم
ْلن لَف ُحه َفت َفجلَّمى
َفو ْلال ُحك ُّيل ِقمنْل َفذٌ ِق
َفوفِقً َفكبلَفم ْلال َفوحْل ً َفو ْلال َفم ْلن ُح
ٌح فِقٌ ِقه َفق ْلد دَف َفخ ْلل
ْلس ِقبال َّم
وق َفه ْلل
َفما لَفٌ َف
ط ِق
ِق
ِق
ص ِقر ِق
ٌض
َف
ُح
ْل
ْل
َف
َف
َف
َف
ُح
ُح
لفظ َفما دون ُحه ال َفٌسْل تقِق ْلل
ِقضا ٍء أنْل َفٌد ْلل
َفوه َفُحو دَف الَفلَفة اقت َف
ُح
ت
ت
اإلٌ َفما َفءا ِق
وم م ْلِقث َفل َفذا ِق
ارة َفك َفذ َف
إِق َفش َف
اك ْل ِق
َفودَف الَفلَفة الُّيل ُحز ِق
إلى أن قال:
َفو َفؼ ْلٌ ُحر َفم ْلن ُح
ِقم ْلن ُحه ْلالم َفُحوا َفف َفق ُحة قُح ْلل َفمعْل لُحو ُحم
وق ه َفُحو ْلال َفم ْلفهُحو ُحم
ط ٍ
َففحْل َفوى ْلالخ َف
ٌ َفُحسمَّمى ِقب َفت ْلن ِقبٌ ِقه ْلالخ َف
ب اسْل مًما لَف ُحه فِقً ْلالمُحعْل َفت َفم ْلد
ب َفو َفو َفر ْلد
ِقطا ِق
ِقطا ِق
وقال القاضً ابن عاصم فً "مرتقى الوصول إلى علم األصول" :فصل فً
لحن الخطاب وفحواه ودلٌله:
َفو َفٌحْل ُح
باإلقتضا واللفظ والمفهوم
ص ُحل ْلال َفقصْل ُحد م َفِقن ال َّمت ْلف ِقه ِقٌم
لَفحْل ن ْلالخ َف
ج َفه ِقة ْلال َفمعْل َفنى َفول ْلِقل َففه ِقْلم ُححذ ْل
ِقضا ِقء َفما ع ِقُحر ْل
ِقؾ
ؾ
ِقطا ِق
ب االِق ْلقت َف
ِقمنْل ِق
َفو َفق ْلد ٌ َفُحرى فِقً ال َّمشرْل ِقع فِقً أَف ْلش َفٌا ِقء
ِقضا ِقء
َفو ْلال َفع ْلق ُحل عُحمْل دَف ةٌض فِقً ِقاال ْلقت َف
ُحور َفمثبلَف
َفو ِقب َفر ْلف ٍع َفعنْل أ ُح َّممتِقً ْلال َفخ َفطا َفوالَف
َف
صبلَف َفة إِقالَّم ِقب َفطه ٍ
ْل
ٌح
ٌح
َفمعْل َفقصْل ِقد ِقه َفو ِقم ْلن ُحه ِقبال َّمتل ِقو ِق
َفو ِقم ْلن ُحه َفما َفٌ ُحكونُح ِقبال َّمتصْل ِقر ِق
إلى أن قال:
ُح
ْل
ْل
ْل
ُحث َّمم اَّملذِقي َففحْل َفوى الخ َف
َفف َفذل َفِقك ال َفم ْلفهُحو ُحم ذو الم َفُحوا َفف َفقهْل
ب َفطا َفب َفقهْل
ِقطا ِق
ُح
َفوهْل َفواَّملذِقي ْلال َفمسْل ُحك ُح
وق َفبا ٍد َفف ْلهمُحهْل
وت َفع ْلن ُحه ح ْلُحكمُحهْل
ِقمنْل ِق
ج َفه ِقة ْلال َفم ْلنط ِق
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َفو َفق ْلد ٌ َفُحرى ْلال َفمسْل ُحك ٌض
وت َفع ْلن ُحه أَفهْل ًمبل
َفوإِقنْل َفٌ ُحكنْل فِقً ح ْلُحك ِقم ِقه َفق ْلد َفخالَف َففهْل
َفو ُحسمًَِّّم ال َّمدلِقٌ ُحل ل ْلِقلخ َف
ب
ِقطا ِق
َفو َفمالِق ٌض
ك َفقا َفل ِقب ِقه َفو الشافِق ُحع
ُح
ْل َف
ْل
ب
ُحوم فِقً ْلال َفم َفذا ِقه ِق
َفواأل ْلخذ ِقبال َفم ْلفه ِق

لِقح ْلُحكم َفم ْلن ُح
وق ِقب ِقه َفوأَف ْلولَفى
ط ٍ
ِق
َففإِق َّمن ُحه ْلال َفم ْلفهُحو َفم ُحذو ْلالم َفُحخالَففهْلَف
ب
َفو َفخ َّم
ص ُحه ال ُّينعْل َفمانُح ِقباجْل تِق َفنا ِق
ُح
وق َفخ ْلو ٌض
ؾ َفمانِق ُحع
َفولَفٌ َف
ْلس فِقً ْلال َفم ْلنط ِق
ب
مُحمْل َفت َفن ٌضع إِقنْل َفٌجْل ِقر َفمجْل َفرى ْلال َفؽا ِقل ِق

تنبٌه :قد أخرنا شرح هذه األبٌات ألننا سنقوم بتفدٌم شرح واؾ ألصول
المذهب المالكً وقد بدأناها بالن والظاهر والمإول وداللة االقتضاء
وداللة اللزوم ومفهوما الموافقة والمخالفة ،الخ...
 /1مفهوم الموافقة:
المراقً:

قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً

إِقعْل َفطا ُحء َفما ِقللَّم ْلفظِق ْلال َفمسْل ُحكو َفتا

ب أَف ْلولَفى َفن ْلفًٌما أَف ْلو ُحثبُحو َفتا
ِقمنْل َفبا ٍ

ْل َف
َف
َّم
ذي
َفوقِقٌ َفل ذا َففحْل َفوى الخِقطابِق َفوال ِق
َف
اس
اق ل ْلِقل ِقق َفٌ ِق
دَفاللَف ُحة ْلال ِقو َفف ِق

َفس َفاوى ِقبلَفحْل ِقن ِقه ُحد َفعاء ْلالمُححْل َفتذِق ي
ُح
اس
َفوهْل َفو ْلال َفجلِقً ُحتعْل َفزى لَفدَف ى أ َفن ِق

فِقً ال َّمشرْل طِق َفواْل َفلؽا َفٌ ِقة َفذا ْلال َفم ْلفهُحو ُحم َفق ْلد
َفو َفجا َفء فِقً ْلالعِق لَّم ِقة َفو َّم
ان
الز َفم ِق
َفولِقلَّمذِق ي َفٌ ْلل َفز ُحم َفح ْلتمًما اجْل تنبْل

َفجا َفء َفوفِقً اسْل ت ْلِقث َفنا َفو َفحصْل ٍر َفو َفع ْل
دَفد
ان
َفو ْلال َفوصْل ؾِق ِقب ْلال ُحخ ْللؾِق َفوفِقً ْلال َفم َفك ِق
منْل َفما سِق َفوى الدقاق َفم ْلفهُحوم الَّمل َفقبْل

ُح
از
از
َفو ق ِق
َفو َفع ْلزو َفها لِقل َّمن ْلق ِقل ذو َفج َفو ِق
ِقٌل لِقلَّم ْلفظِق َفم َفع ْلال َفم َفج ِق
وللمفهوم أربع حاالت أساسٌة سنقتصر علٌها فً هذا المقام مدعمة باألمثلة
التالٌة وذلك ألن المفهوم ٌتناوله أٌضا علماء األصول كباب القٌاس
واإللحاق ،قال ابن عاصم:

قلت :وقد قسموا اإللحاق إلى قسمٌن أساسٌٌن بٌناها فً رسالتنا "األدلة
الواضحة من تحرٌم المصافحة وما تإدي إلٌه من المسابل الفاضحة" نقبل
عن الشنقٌطً فً "مذكرة األصول" فقالوا" :إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق
ٌنقسم إلى مقطوع ومظنون" فالمقطوع ضربان :أحدهما أن ٌكون المسكوت
عنه أولى بالحكم من المنطوق وال ٌكون مقطوعا به حتى ٌوجد فٌه المعنى
الذي فً المنطوق وزٌادة ،الخ..قال الشنقٌطً فً مذكرته" :اعلم أوال أن
اإللحاق من حٌث هو ضربان :األول :اإللحاق بنفً الفارق ،والثانً:
اإللحاق بالجامع ،وضابط األول أنه ال ٌحتاج فٌه إلى التعرض للعلة
الجامعة ،بل ٌكتفى فٌه بنفً الفارق المإثر فً الحكم كإلؽاء الفارق بٌن
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البول فً الماء الراكد وبٌن البول فً إناء وصبه فٌه"" ،إذا علمت ذلك،
فاعلم أن التحقٌق أن نفً الفارق أربعة أقسام :ألن نفٌه إما أن ٌكون قطعٌا
أو مظنونا ،وفً كل منهما إما أن ٌكون المسكوت عنه أولى بالحكم من
المنطوق ،أو مساوٌا له فالمجموع أربعة:
 /1المثال األول :هو ما كان المسكوت فٌه أولى بالحكم من المنطوق مع
القطع بنفً الفارق كإلحاق أربعة عدول فً العدلٌن فً قبول الشهادة فً
قوله تعالى َ {:وأَ ْ
ش ِهدُوا َذ َو ْي َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم} قلت وكذالك كإلحاق بالشاهدٌن
اللفٌؾ وما وصل حد التواتر وكالمستفٌضة التً ٌستحٌل تواطإها على
الكذب والخداع علما بؤنه إذا نقل الخبر عن هذا النوع من النقل لم نعد
بحاجة إلى البحث عن عدالة النقلة ،قال الشٌخ سٌدي عبد هللا:
َفو َفس ِّو َفبٌ َفْلن مُحسْل ل ٍِقم َفو َفكاف ِقِقر
َفوا ْلق َفطعْل ِقبصِق ْلد ِقق َفخ َفب ِقر ال َّمت َفوا ُحت ِقر
اك َفخ َفبرُح
َفوالَّمل ْلفظِق َفو ْلال َفمعْل َفنى َفو َفذ َف
ول َفو أَف ْلو ِقجبْل اْل َفلعدَفد ْل
مِق نْل َفؼٌ ِقْلر َفمعْل قُح ٍ

ٌن أَف ْلو ِقبؤ َف ْلك َفث َفرا
َفوقِقٌ َفل ِقبال ِقع ْلش ِقر َف
ج ُحح
إِق ْلل َفؽا ُحء ْلاألَفرْل َفب َفع ِقة فِقٌ ِقه َفرا ِق
ت ال َّمس َفن ِقد
ج َفبنْل فِقً َفط َفب َفقا ِق
َفوأَف ْلو ِق

بِق ْلم ُحم ْلن َفح َفظرُح
مِق نْل َفعادَف ٍة َفكذِق هُح
مِق نْل َفؼٌ ِقْلر َفتحْل دِق ٌ ٍد َفعلَفى َفما ٌُحعْل َفت َفم ْلد

أَف ْلو ِقب َّم
ِقٌن أَف ْلو ْلاث َفنًْل َفع َفش َفرا
الثبلَفث َف
صالِق ُحح
َفو َفما َفعلَف ْلٌ ِقه َفزادَف َففه َفْلو َف
َفت َفوا ُحترًم ا ِقو ْلف ًمقا لَفدَف ى ال َّمت َفع ُّيد ِقد

وكإلحاق مثقال الجبل بمثقال الذرة فً المإاخذة فً قوله تعالى َ { :ف َمنْ ٌَ ْع َم ْل
ِم ْث َقالَ َذ َّر ٍة َخ ٌْ ًرا ٌَ َرهُ (َ )7و َمنْ ٌَ ْع َملْ ِم ْث َقالَ َذ َّر ٍة َ
( })8وكإلحاق
ش ًّرا ٌَ َرهُ
{ :إِ َّما ٌَ ْبل ُ َؽنَّ عِ ْندَ َك ا ْل ِك َب َر
الضرب بالتؤفٌؾ فً الحرمة فً قوله تعالى
()23
ؾ َو َال َت ْن َه ْر ُه َما َوقُ ْل لَهُ َما َق ْو ًال َك ِرٌ ًما
أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ِك َ ُه َما َف َ َتقُ ْل لَهُ َما أ ُ ٍّ
َو ْ
الر ْح َم ِة َوقُلْ َر ِّب ْار َح ْمهُ َما َك َما َر َّب ٌَانًِ
اح ال ُّذلِّ مِنَ َّ
ِض لَهُ َما َج َن َ
اخف ْ
ٌِرا(.})24
صؽ ً
َ
 /2المثال الثانً :هو ما كان المسكوت عنه مساوٌا للمنطوق مع القطع لنفً
الفارق أٌضا كإلحاق إحراق مال الٌتٌم وإؼراقه بؤكله فً الحرمة فً قوله
ارا
تعالى{ :إِنَّ الَّذٌِنَ ٌَؤْ ُكلُونَ أَ ْم َوالَ ا ْل ٌَ َتا َمى ُ ْل ًما إِ َّن َما ٌَؤْ ُكلُونَ فًِ ُب ُ ونِ ِه ْم َن ً
ٌِرا (  })10وكإلحاق صب البول فً الماء بالبول فٌه المذكور
صلَ ْونَ َسع ً
َو َس ٌَ ْ
فً الحدٌث " :ال ٌبولن أحدكم فً الماء الدابم الذي ال ٌجري ثم ٌؽتسل فٌه
فإن عامة الوسواس منه" أخرجه الجماعة [أحمد والبخاري ومسلم وأبو
داود والترمذي والنسابً وابن ماجه] .
المثال الثالث :هو ما كان المسكوت عنه أولى مع نفً الفارق بالظن الؽالب
كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق فً الرد المنصو علٌه فً قوله
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ت ُث َّم لَ ْم ٌَؤْ ُتوا ِبؤ َ ْر َب َع ِة ُ
اجلِدُو ُه ْم
ص َنا ِ
اء َف ْ
ش َهدَ َ
تعالىَ {:والَّذٌِنَ ٌَ ْر ُمونَ ا ْل ُم ْح َ
َث َمانٌِنَ َج ْلدَ ًة َو َال َت ْق َبلُوا لَ ُه ْم َ
ش َهادَ ًة أَ َبدً ا َوأُولَبِ َك ُه ُم ا ْل َفاسِ قُونَ ( })4الحتمال
الفرق بؤن الكافر ٌحترز عن الكذب لدٌنه فً زعمه والفاسق ٌتهم فً دٌنه،
وكإلحاق العمٌاء بالعوراء فً منع الضحٌة المنصو علٌه فً الحدٌث،
فالعمٌاء أولى بالحكم المذكور من العوراء ،ولكن نفً الفارق مظنونا ظنا
ؼالبا مزاحما للٌقٌن ،ولٌس قطعٌا كما قاله البعض ووجه ذلك أن الؽالب
على الظن أن علة منع الضحٌة بالعوراء هً كون العور نقصا فً ثمنها
وقٌمتها ،والعمٌاء أحرى بذلك من العوراء ولكن هناك احتمال آخر ،هو أن
تكون العلة هً أن العور مظنة الهزال ألن العوراء ناقصة البصر إذ ال
ترى إال ما قابل عٌنها المبصرة ونق بصرها المذكور مظنة لنق
رعٌها ،ونق رعٌها مظنة لهزالها ،وهذه العلة المحتملة لٌست موجودة فً
العمٌاء ألن من ٌعلفها ٌختار لها أجود العلؾ وذلك مظنة السمن.
وبما ذكرنا نعلم أنه ال ٌلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من
المنطوق أن ٌكون نفً الفارق ظنٌا خبلفا لظاهر كبلمه" كان هذا تعلٌق
الشٌخ محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً "مذكرة األصول من
روضة الناظر" بتصرؾ وزٌادات.
 /4المثال الرابع :هو ما كان المسكوت عنه فٌه مساوٌا للمنطوق به مع
كون نفً الفارق مظنونا ال مقطوعا ،كإلحاق األمة بالعبد فً سراٌة العتق
المنصو علٌه فً العبد فً الحدٌث الصحٌح ،فالؽالب على الظن أنه ال
فرق فً سراٌة العتق بٌن األمة والعبد ألن الذكورة واألنوثة بالنسبة إلى
العتق وصفان طردٌان ال ٌلحق بواحد منهما حكم من أحكام العتق ،وهناك
احتمال آخر هو الذي منع كون نفً الفارق قطعٌا ،وهو احتمال أن ٌكون
الشارع إما ن على العبد فً قوله صلى هللا علٌه وسلم " :من أعتق شركا
له فً عبد" الحدٌث لخصوصٌة فً العبد ال توجد فً األمة ،وهً أن العبد
إذا أعتق ٌزاول من مناصب الرجال ما ال تزاوله األنثى ولو حرة".
ثم قال العبلمة الشنقٌطً :تنبٌه" :اعلم أن نفً الفارق الذي ذكرنا أقسامه
األربعة إنما هو قسم من تنقٌح المناط ،وهو مفهوم الموافقة بعٌنه ،واختلؾ
العلماء فً داللته على مدلوله هل هً قٌاسٌة أو لفظٌة ،ولهم فً ذلك أربعة
مذاهب:
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 /1القول األول :هو أن داللة مفهوم الموافقة إنما هً من قبٌل القٌاس ،وهو
المعروؾ عند الشافعً بالقٌاس فً معنى األصل ،وٌقال له القٌاس الجلً"
قلت وهو النوع الوحٌد الذي أجمع علٌه أهل علم األصول.
 /2القول الثانً :هو أن داللة مفهوم الموافقة لفظٌة لكن فً محل النطق ألن
ما دل علٌه اللفظ فً محل النطق هو المنطوق وما دل علٌه ال فً محل
النطق هو المفهوم ،وكبلهما من داللة اللفظ.
 /3القول الثالث :هو أنها داللة لفظٌة مجازٌة عند القابلٌن بالمجاز وهو
عندهم من المجاز المرسل ،ومن عبلقات المجاز المرسل [الجزبٌة ،والكلٌة]
قالوا ففً مفهوم الموافقة ٌطلق الجزء وٌراد الكل ،وبعبارة أخرى ٌطلق
األخ وٌراد األعم ،فقد أطلق النهً عن أكل مال الٌتٌم ،وأرٌد اإلتبلؾ،
فٌدخل اإلحراق واإلؼراق وؼٌرهما من أنواع اإلتبلؾ ،مجازا مرسبل كما
زعموا أٌضا.
 /4القول الرابع :أنها لفظٌة ألن العرؾ اللؽوي نقل اللفظ من وضعه
الخا إلى ثبوته فٌه وفً المسكوت عنه أٌضا ،قالوا :فعرؾ اللؽة نقل
التؤفٌؾ من معناه الخا على عموم األذى ،ونقل أكل مال الٌتٌم من معناه
الخا إلى عموم اإلتبلؾ ،وعلى هذا تكون داللته اللفظٌة من قبٌل الحقٌقة
العرفٌة وأكثر األصولٌٌن على أن اللفظ دل علٌه ال فً محل النطق" وهنا
نختم بمثال حول داللة مفهوم الموافقة :فقد جاء من طرٌق محمد بن ٌحً بن
حبان وهو جد منقذ بن عمرو ،وكان رجبل قد أصابته آمة فً رأسه،
فكسرت لسانه ،وكان ال ٌدع على ذلك التجارة ،فكان ال ٌزال ٌؽبن ،فؤتى
" َإذا أَ ْن َت َبا ٌَ ْع َت َفقُلْ :الَ
النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فذكر ذلك له فقال:
َ
ال إِنْ َرضِ َ
ٌت َفؤ ْمسِ ْك
َخ َ َبة ُث َّم أَ ْن َت فًِ ُكلِّ سِ ْل َع ٍة ا ْب َت ْع َت َها ِبا ْل ِ
ار َث َ َث لَ ٌَ ٍ
خ ٌَ ِ
صاح ِِب َها" أخرجه مالك ومن طرٌقه الشافعً
اردُدْ هَا َعلَى َ
َوإِنْ َسخ ْ َت َف ْ
ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه وابن أبً شٌبة والبزار والطحاوي
رواه البخاري
فً شرح مشكل اآلثار وعلً بن الجعد وأبو عوانة كما
فً"التارٌخ" ،وابن ماجه ،والدارقطنً ،قال الشوكانً فً "نٌل
األوطار"":حدٌث ابن عمر أخرجه أٌضا البخاري فً تارٌخه ،والحاكم فً
مستدركه ،وفً إسناده محمد بن إسحاق" قلت وقد عنعنه فً رواٌته عن
نافع عن ابن عمر إال أنه صرح بالسماع فً رواٌة البخاري فً التارٌخ من
طرٌق عبد األعلى عن محمد بن إسحاق قال :حدثنى محمد بن إسحاق قال:
حدثنً محمد بن ٌحً بن حبان قال :كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة،
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الحدٌث ،وفً الباب عن عمر بن الخطاب عند الدارقطنً ،والطبرانً فً
"األوسط" ،وقٌل إن القصة لمنقذ والد حبان ،كما فً حدٌث الباب ،لكن
الزٌلعً بٌن علته فً"نصب الراٌة" ،حٌث قال :فٌه ابن لهٌعة وهو ضعٌؾ،
قال النووي :وهو الصحٌح ،وبه جزم عبد الحق ،وجزم ابن الصبلح بؤنه
حبان بن منقذ ،وتردد الخطٌب البؽدادي فً "المبهمات" ،وابن الجوزي فً
"التنقٌح" ،قال ابن الصبلح :وأما رواٌة االشتراط فمنكرة ال أصل لها ،وقد
اختلؾ الفقهاء فً زٌادة مدة الخٌار على ثبلثة أٌام :فقال جماعة بجواز
اشتراط مدة معلومة وإن طالت ،واستندوا بقوله تعالى ٌَ {:ؤ َ ٌُّ َها اَّلذٌِنَ آ َم ُنوا
أَ ْوفُوا ِباْل ُعقُو ِد} [المابدة ،]1 :وبحدٌث عمرو بن عوؾ أن النبً صلى هللا
ش ُرو ِ ِه ْم إِالَّ َ
علٌه وسلم قال ":ا ْل ُم ْسلِ ُمونَ َعلَى ُ
ش ْر ً ا َح َّر َم َح َالً أَ ْو أَ َحلَّ
َح َرا ًما" رواه ابن ماجه وأخرجه الترمذي وقال :حسن صحٌح ألنه قلد
البخاري فً توثٌق كثٌر بن عبد هللا المزنً وقد ضعفه الجمهور  ،وأخرجه
أبو داود من حدٌث أبً هرٌرة بإسناد فٌه كثٌر بن زٌد األسلمً والولٌد بن
رباح وهما صدوقان فٌتصحح الحدٌث ،وقد أخرجه أحمد وابن الجارود فً
المنتقى وابن حبان والدارفطنً والحاكم وؼٌرهم وقال جماعة :ال تجوز
الزٌادة على ثبلث ،واستدل أصحاب هذا القول بؤن األصل أن ال ٌجوز
الخٌار ،إال ما ورد فً الن فً حدٌث منقذ بن حبان أو حبان بن منقذ،
وذلك كسابر الرخ المسثناة من األصول ،وقالوا :وقد جاء تحدٌد الخٌار
بالثبلث فً حدٌث المصراة َ ":م ِن ا ْ
ار َث َ َث َة أَ ٌَّ ٍام"
ص َّرا ًة َفهٌ َو ِبا ْل ِ
ش َت َر ُم َ
خ ٌَّ ِ
ار َث َ َث َة أَ ٌَّ ٍام َفإِنْ َ
اع َ
اء
ص َّرا ًة َفهُ َو فٌِ َها ِبا ْل ِ
ش َ
شا ًة ُم َ
وفً رواٌةَ « :م ِن ا ْب َت َ
خ ٌَ ِ
أَ ْم َس َك َها َوإِنْ َ
أخرجه الروٌانً
اعا مِنْ َت ْم ٍر»
ص ً
اء َردَّ هَا َو َردَّ َم َع َها َ
ش َ
وإسحاق بن راهوٌه وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
وابن ماجه والدارمً وعبد الرزاق الصنعانً وابن أبً شٌبة والطحاوي فً
شرح معانً اآلثار والدارقطنً وأبو هوانة والطبرانً فً األوسط
والدارقطنً والحاكم والبٌهقً وؼٌرهم ،هكذا من الحظ الن الوارد اعتبر
مفهومه ،وأنه ال ٌجوز الزٌادة على ثبلثة أٌام ،ومن لم ٌعتبر ذلك أجاز
الزٌادة على العدد الوارد فً الن .
وأخٌرا فوجهة من قال بعدم األخذ بالمفهوم ،أن هذه القٌود تؤتً ألؼراض
متعددة ،ففً تعٌٌن المراد منها قول بؽٌر علم ،وٌقولون :إن المفهوم
مسكوت عنه ،والسكوت عن الحكم فً الشًء لٌس دلٌبل على ثبوته فٌه،
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ووجهة من اعترض المفهوم :أن عدول الشارع عن اللفظ المطلق إلى تقٌٌده
بهذه القٌود ،ما هو إال لفابدة ،وهً نفً الحكم عما عدى المنطوق.
 /2مفهوم المخالفة :مفهوم المخالفة أو دلٌل الخطاب ،عرفه الشٌخ سٌدي
عبد هللا فً مراقً السعود قاببل:
َفو َفؼٌْلرُح َفما مَفرَّم ه َفُحو ْلالم َفُحخالَف َففه ْل
َفك َفذا دَف لِقٌ ٌضل ل ْلِقلخ َف
ضا َففا
ِقطابِق ا ْلن َف

َفث َّمم َفة َفت ْلن ِقبٌ ُحه ْلالح َف
ِقطابِق َفخالَف َففهْل
َفودَفعْل ِقإ َفذا السَّم اك ُح
ِقت َفع ْلن ُحه َفخا َففا

وقد تقدم تعرٌؾ ابن عاصم له ،وسنقتصر هنا على أربعة أمثلة على ذلك
مع أثرها على اختبلؾ الفقهاء:
 /1مفهوم الصفة  :مثال ذلك قوله تعالى َ {:و َمنْ لَ ْم ٌَ ْس َت ِ ْع ِم ْن ُك ْم َ ْوالً أَنْ
ت}
ت َفمِن َّما َملَ َك ْت أَ ٌْ َمانِ ُك ْم مِنْ َف َت ٌَاتِ ُك ْم ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ت ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
ِح ا ْل ُم ْح َ
ٌَ ْنك َ
[النساء ]25 :قٌد الشارع الفتٌات باإلٌمان ،فالجمهور ال ٌجٌز تزوج األمة
الكتابٌة بٌنما ذهب أبو حنٌفة و من تبعه إلى إٌجاز تزوج األمة مطلقا حٌث
لم ٌعتبروا مفهوم الصفة.
ومثاله أٌضا الحدٌث الذي رواه بهز بن حكٌم عن أبٌه عن جده قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :فًِ ُكلِّ َسابِ َم ِة إِ ِب ٍل فًِ أَ ْر َبعٌِنَ ِب ْن ُ
ون"
ت لَ ُب ٍ
رواه أحمد وأبو داود والنسابً والحاكم وصححه ،فمفهومه أن المعلوفة ال
زكاة فٌها ،فهل ٌعم هذا المفهوم جمٌع المسكوت عنه؟ اختلؾ على ذلك فً
قولٌن :قول الجمهور ٌقول بالعموم بٌنما خالؾ اإلمام مالك بن أنس ومن
تبعه ومن قال بقوله ذلك وقال إنها صفة كاشفة فجعل فً المعلوفة الزكاة
كالسابمة وهللا تعالى أعلم.
 /2مفهوم الشر  :ومثال ذلك قول هللا جل وعبل َ {:و َمنْ لَ ْم ٌَ ْس َت ِ ْع ِم ْن ُك ْم
ت َفمِن َّما َملَ َك ْت أَ ٌْ َمانِ ُك ْم مِنْ َف َت ٌَاتِ ُك ْم
ت ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
ِح ْال ُم ْح َ
َ ْوالً أَنْ ٌَ ْنك َ
ت} [النساء ]25 :فاآلٌة اشترطت أال ٌجد المرء طوال ،وأن ٌخشى
ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
العنت بعد الزواج حتى ٌحل له نكاح األمة المإمنة ،فالجمهور ال ٌجٌز نكاح
األمة المإمنة إال بهذٌن الشرطٌن وأجاز المخالؾ نكاح األمة مطلقا ،عند
استطاعته الطول وؼٌره ،ولمن خشً العنت وؼٌره واستدلوا بقوله تعالى :
الصالِحٌِنَ مِنْ عِ َبا ِد ُك ْم َوإِ َمابِ ُك ْم} [النور  ]32 :وقوله
{ َوأَ ْن ِك ُحوا ْاألَ ٌَا َمى ِم ْن ُك ْم َو َّ
اء} [النساء.]3 :
اب لَ ُك ْم مِنَ ال ِّن َس ِ
جل وعبلَ { :فؤ َ ْن ِك ُحوا َما َ َ
َ ":ن َهى
 /3مفهوم الؽاٌة  :ومثاله حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما ،قال
ص َ ُح َها َن َهى
ار َح َّتى ٌَ ْبد َُو َ
سول ُ َ
الر ُ
َّ
صلَّى َّهللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ ْم َعنْ َب ٌْ ِع ال ِّث َم ِ
ْ
اع" أخرجه مالك والشافعً وأحمد والحارث والبخاري ومسلم
ا ْل َباب َِع َوال ُم ْب َت َ
وأبو داود وابن حبان والدارمً وابن أبً شٌبة والطبرانً فً الكبٌر
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وؼٌرهم .فالجمهور ٌقول بؤن مفهوم المخالفة ٌدل على جواز البٌع بعد بدو
الصبلح ،وقالوا ٌجوز بٌعه مطلقا ،وبشرط التبقٌة ،وأبى عن ذلك أصحاب
الرأي ،قال ابن رشد فً "بداٌة المجتهد" وأما الحنفٌة فبل ٌجوز عندهم بٌع
الثمر بشرط التبقٌة واإلطبلق عندهم محمول على القطع ،أي إطبلق حدٌث
النهً عن بٌع الثمار قبل بدو صبلحها ،وهو خبلؾ مفهوم الحدٌث،
وحجتهم :أن نفس بٌع الشًء ٌقتضً تسلٌمه ،وإال لحقه الؽرر ،ولذلك لم
ٌجز أن تباع األعٌان إلى أجل ،لكون الثمر لٌس ٌمكن أن ٌٌبس كله دفعة".
 /4مفهوم العدد :ومن أمثلته ما حاء عن ابن عمر رضً هللا عنهما :أن
منقذا سفع فً رأسه فً الجاهلٌة مؤمومة ،فخبلت لسانه ،فكان إذا باٌع ٌخدع
خ َ َبة ُث َّم
اٌ ْع َوقُ ْل :الَ ِ
فً البٌع ،فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم َ ":ب ِ
خ ٌَار َث َ ًثا " قال ابن عمر فسمعته ٌباٌع وٌقول :ال خذابة ـ بالذال ـ ال
أَ ْن َت ِبا ْل ِ
خذابة" رواه الحمٌدي فً"مسنده" قلت وقد تقدم تخرٌج الحدٌث والتعلٌق
علٌه ،والحدٌث أخرجه الشافعً ،وابن الجارود ،والدارقطنً والحاكم
وصححه ،وفً سنن الدارقطنً أن الرجل اسمه حبان بن منقذ.
الفصل الرابع :المن وق وأنواعه :
 /3المن وق وأنواعه :وتعرٌفه لؽة واصطبلحا :المنطوق هو المعنى
المتبادر عند العرب لداللة العرؾ اللؽوي ،فهو إذا المعنى الذي قصده
المتكلم باللفظ أصالة ،قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً كتابه
"مراقً السعود":
ُح
َف
َفوه َفُحو الَّمذِقي اللَّم ْلفظ ِقب ِقه ٌُحسْل َفتعْل َفم ُحل
َفمعْل ًمنى لَف ُحه فِقً ْلال َفقصْل ِقد قُح ْلل َفتؤص ِقَّمل
َفؼ ْلٌرًم ا َفو َفظا ِقه ٌضر إِق ِقن ْلال َفؽ ْلٌ ُحر احْل َفت َفم ْلل
َفن ٌّ إِق َفذا أَف َففادَف َفما الَف ٌُححْل َفت َفم ْلل
َفوٌ ْلُحطلَف ُحق ال َّمن ُّي َفعلَفى َفما دَف الَّم
ْلن لَف ُحه َفت َفجلَّمى
َفو ُحك ٌّل ِقمنْل َفذٌ ِق
َفوفِقً ْلال َفكبلَفم ْلال َفوحْل ً َفو ْلال َفم ْلن ُح
ٌح فِقٌ ِقه َفق ْلد دَف َفخ ْلل
ْلس ِقبال َّم
طوق َفه ْلل
َفما لَفٌ َف
ِق
ِق
ص ِقر ِق
لَف ْلف ٌض
ظ َفعلَفى َفما ُحدو َفن ُحه الَف َفٌسْل َفتقِق ْلل
ضا ٍء أَف ْلو َفٌ ُحد ْلل
َفوه َفُحو دَف الَفلَف ُحة ا ْلق َفت َف
ُح
ت
ت
اإلٌ َفما َفءا ِق
وم م ْلِقث َفل َفذا ِق
ارة َفك َفذ َف
إِق َفث َف
اك ْل ِق
دَف الَفلَفة الُّيل ُحز ِق
لَف ْلم َفٌ ُحك ِقن ْلال َفقصْل ُحد لَف ُحه َفق ْلد ُحعلِق َفما
ار ِقة الَّمل ْلفظِق لِق َفما
َففؤ َف َّمو ُحل إِق َفش َف
فِقً ْلال َففنِّ َفت ْلق ُح
ص ُحد لَفدَف ى َفذ ِقوٌ ِقه
اإلٌ َفما ِقء َفوال َّمت ْلن ِقبٌ ِقه
دَف الَفلَف ُحة ْل ِق
ل َفِقؽ ْلٌ ِقر عِق لَّم ٍة َفٌعْل َفب ُحه َفمنْل َففطِق نْل
أَفنْل ٌقرن ْلال َفوصْل ؾ ِقبح ْلُحك ِقم إِقنْل َفٌ ُحكنْل
قلت :فقول الناظم" :معنى فً األصل قد تؤصل" ٌفٌد بكبلمه أن المنطوق
هو الذي قصد المتكلم عنه سواء دعمه بإشارة أو بجهد ما إلقناع أو إفهام
وسواء كان هذا اللفظ أو النطق ٌرٌد الحقٌقة أو المجاز لمن ٌقول بالمجاز
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فً الوحً اإللهً "قرآنا أو سنة" أو فً كبلم العرب ،فالمنطوق ما ٌطلق
علٌه بعضهم " المن وق ما دل علٌه اللف فً محل الن ق" قال الشوكانً
فً كتابه "إرشاد الفحول"" :اعلم أنه لما كان الكتاب والسنة واردٌن بلؽة
العرب وكان العلم بهما متوقفا على العلم بها ،كان العلم بها من أهم
الواجبات وال بد فً ذلك من معرفة الطرٌقة التً نقلت هذه اللؽة العربٌة بها
إلٌنا إذ ال مجال للعقل فً ذلك ألنها أمور وضعٌة واألمور الوضعٌة ال
ٌستقل العقل بإدراكها فبل تكون الطرٌق إلٌها إال نقلٌة" قلت وسٌؤتً شرح
النظم عند شرحنا لنظم الشٌخ سٌدي أحمد ولد بوؼفة الوالتً ألصول مالك.
بـ  /أنواع المن وقٌ :نقسم الكبلم العربً المنطوق إلى كثٌر من األنواع،
منها ما ٌتعلق بلسان العرب فبدأنا به ،ومنها ما هو متجذاب بٌن أصول الفقه
والعربٌة أدرجناه هنا ،فنذكر من ذلك إن شاء هللا :األمر والنهً ،والمجمل
والمفصل ،والمبهم والمبٌن ،والعام والخا  ،والمطلق والمقٌد ،والناسخ
والمنسوخ وكذلك اإلجماع.
 /1األمر والنهً  :األمر والنهً أكثر الشارع من استعمالهما فً القرآن
والسنة ،فكانت دراستهما لذلك وجٌهة جدا ،وذلك ألننا أحٌانا نجدهما
للوجوب أو التحرٌم ،وأحٌانا نجدهما للندب أو الكراهة التنزٌهٌة ،وأحٌانا
أخرى نجدهما لدالالت أخرى ال لهذا وال لذاك ،فؤلزمنا ذلك دراسة
دالالتهما بصفة مقتضبة حتى نفٌد إن شاء هللا تعالى.
وقبل الدخول فً البحث عن داللة األمر والنهً وما نجم عن ذلك من
خبلؾ بٌن األصولٌٌن أود أن أنبه على ورود صٌػ أخرى ال خبلؾ فٌها
أنها تدل على الوجوب وهو ما جاء فً صٌؽة المركب للمجهول أو صٌؽة
الماضً ،وأمثلة ذلك كله ،قوله جل وعبل ٌَ {:ؤ َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ٌْ ُك ْم
ِب َعلَى الَّذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ } [البقرة ]18 :وكقول هللا
الص ٌَا ُم َك َما ُكت َ
ِّ
ضى
الر َبو [}البقرة ]275 :وكقوله تعالى َ { :و َق َ
جل وعبل َ {:وأَ َحلَّ الَّهُػ ا ْل َب ٌْ َع َو َح َّرم ِّ
الوالِدَ ٌْ ِن إِ ْح َسا ًنا إِ َّما ٌَ ْبل ُ َؽنَّ عِ ْندَ َك ا ْل ِك َب َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو
َر ُّب َك أَالَّ َت ْع ُبدُوا إِالَّ إِ ٌَاهُ َو ِب َ
ؾ َوالَ َت ْن َه ْر ُه َما َوقُلْ لَهُ َما َق ْوالً َك ِرٌ ًما َو ْ
ِض لَهُ َما
اخف ْ
ِك َ ُه َما َف َ َتقُلْ لَهُ َما أ ُ ٍّ
[ اإلسراء :
ٌِرا}
صؽ ً
الر ْح َم ِة َوقُلْ َر ِّب ْار َح ْمهُ َما َك َما َر َّب ٌَانًِ َ
اح ال ُّذلِّ مِنَ َّ
َج َن َ
ب َك" ٌفٌد الوجوب وهو أقوى من األمر
ضى َر ُّ
 ،]23فقول هللا جل وعبل َ ":و َق َ
وأكثر تؤكٌدا ،فجاءت األوامر األخرى مبٌنة ،مفصلة لما قضى به هللا عز
وجل على المسلمٌن من صحٌح االعتقاد التعبدي ومن حقوق الوالدٌن على
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الر َبا} فهذا من أقوى
أوالدهم ،وكذلك قوله تعالى َ {:وأَ َحلَّ َّهللا ُ ا ْل َب ٌْ َع َو َح َّر َم ِّ
أنواع الدالالت.
َ
ْ
َ
ت فًِ ال ٌَ ْو ِم
صل َوا ٍ
س َ
ض َخ ْم َ
هللا ف َر َ
ومن ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم ":إِنَّ َّ َ
َوالَّل ٌْلَ ِة" الحدٌث متفق علٌه ،ومنه حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما عن
ش َهادَ ِة أَنْ الَ
سَ :
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ُ « :بن ًَِ اْلِ ْس َ ُم َعلَى َخ ْم ٍ
إلَ َه إ َّال َّ
اء َّ
الح ِّج
سول ُ َّ ِ
الز َكا ِة َو َ
الص َ ِة َوإٌِ َت ِ
هللا َوإِ َق ِام َّ
هللا ُ َوأَنَّ ُم َح َّمدً ا َر ُ
ِ ِ
ضانَ »" الحدٌث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
م
ر
م
و
صْ ِ َ َ َ
َو َ
والترمذي والنسابً وابن خزٌمة والطبرانً فً المعجم الكبٌر واآلجري فً
الشرٌعة وأبو نعٌم فً المستخرج والبٌهقً فً السنن الكبرى وؼٌرهم  ،ومنه
حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :خطبنا رسول هللا صلى هللا علٌه
اس َقدْ َف َر َ
وسلم فقال ":أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ض ُّهللا ُ َعلَ ٌْ ُك ْم ا ْل َح َّج َف ُح ُّجوا" َف َقالَ َر ُجل ٌ :أَ ُكل ُّ
صلَّى الَّ ُها َعلَ ٌْ ِه
سول ُ َّهللا ُ َ
سولَ الَّ ِه ُ ؟ َف َس َك َت َح َّتى َقالَ َها َث َ ًثا َف َقالَ َر ُ
َع ٍام ٌَا َر ُ
َو َسلَّ ْم":لَ ْو قُ ْل ُ
اس َت َ ْع ُت ْم ُث َّم َقالََ ":ذ ُرونًِ َما َت َر ْك ُت ُك ْم
ت َن َع ْم لَ َو َج َب ْت َولَ َّما ْ
س َإالِ ِه ْم َو ْ
اختِ َفِ ِه ْم َعلَى أَ ْن ِب ٌَابِ ِه ْم َفإِ َذا
َفإِ َّن َما َهلَ َك َمنْ َكانَ َق ْبلَ ُك ْم ِب َك ْث َر ِة ُ
اس َت َ ْع ُت ْم َوإِ َذا َن َه ٌْ ُت ُك ْم َعنْ َ
أَ َم ْر ُت ُك ْم ِب َ
ش ًْ ٍء َفدَ ُعوهُ"
ش ًْ ٍء َفؤْ ُتوا ِم ْن ُه َما ْ
أخرجه أحمد والبخاري و مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وؼٌرهم
واآلٌات واألحادٌث بهذه الصٌػ كثٌرة جدا ،ومثلها فً النهً ما جاء فً
صٌؽة التحرٌم أو النهً ،كقوله تعالى {:إِ َّن َما َح َّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم ا ْل َم ٌْ َت َة َوالدَّ َم َولَ ْح َم
ٌر َو َما أ ُ ِهلَّ ِب ِه ل َِؽ ٌْ ِر الَّ ِها} [البقرة ]173 :وكقوله تعالى فً المحرمات من
ا ْل َخ ْن ِز َ
النساءُ {:ح ِّر َم ْت َعلَ ٌْ ُك ُم أ ُ َّم َه أ ُت ُكم َو َب َنا ُت ُكم َوأَ َ
خ َوا ُت ُكم} اآلٌة [النساء.]23 :
أ /داللة األمر :داللة األمر عند الجمهور حقٌقة فً الوجوب إال إذا جاءت
قرٌنة تصرؾ األمر عن داللة الوجوب إلى داللة الندب ،قال الشٌخ سٌدي
عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً مراقً السعود:
ِقضا ُحء فِقعْل ٍل َفؼ ْلٌر ُحكؾِّ
دَف َّمل َفعلَف ْلٌ ِقه َفال ِقب َفنحْل ِقو ُحكفًِّ
ه َفُحو ا ْلقت َف
َفو َفما َفعلَف ْلٌ ِقه دَف َّمل قُح ْلل لَف ْلفظِق ًُّي
َفه َفذا الَّمذِقي َفح َّمد بِق ِقه ال َّمن ْلف ُحً
وهذا ٌفٌد عندهم اقتضاء ـ أي ـ طلب تحصٌل علم ؼٌر كؾ مدلول علٌه
بؽٌر كؾ ،ودع ،وذر ،واترك ،وخل ،الخ..قال الشنقٌطً فً"نثر الورود":
" فقوله مدلول علٌه ـ أي على الكؾ ـ فٌتناول الطلب ما لٌس بكؾ نحو :قم،
وخذ ،وما هو كؾ مدلول علٌه بكؾ ونحوه ،فهذه أوامر كلها بخبلؾ الكؾ
المدلول علٌه بنحو ال تفعل ،فلٌس بؤمر ،بل هو نهً ،الخ"..واألمر ٌؤتً
بصٌؽة "افعل" قال الشٌخ سٌدي عبد هللا فً المراقً:
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أ /داللة األمر :داللة األمر عند الجمهور حقٌقة فً الوجوب إال إذا جاءت
قرٌنة تصرؾ األمر عن داللة الوجوب إلى داللة الندب ،قال الشٌخ سٌدي
عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً مراقً السعود:
ِقضا ُحء فِقعْل ٍل َفؼ ْلٌر ُحكؾِّ
دَف َّمل َفعلَف ْلٌ ِقه َفال ِقب َفنحْل ِقو ُحكفًِّ
ه َفُحو ا ْلقت َف
َفو َفما َفعلَف ْلٌ ِقه دَف َّمل قُح ْلل لَف ْلفظِق ًُّي
َفه َفذا الَّمذِقي َفح َّمد ِقب ِقه ال َّمن ْلف ُحً
وهذا ٌفٌد عندهم اقتضاء ـ أي ـ طلب تحصٌل علم ؼٌر كؾ مدلول علٌه
بؽٌر كؾ ،ودع ،وذر ،واترك ،وخل ،الخ..قال الشنقٌطً فً"نثر الورود":
" فقوله مدلول علٌه ـ أي على الكؾ ـ فٌتناول الطلب ما لٌس بكؾ نحو :قم،
وخذ ،وما هو كؾ مدلول علٌه بكؾ ونحوه ،فهذه أوامر كلها بخبلؾ الكؾ
المدلول علٌه بنحو ال تفعل ،فلٌس بؤمر ،بل هو نهً ،الخ"..واألمر ٌؤتً
بصٌؽة "افعل" قال الشٌخ سٌدي عبد هللا فً المراقً:
ْل
ُح
ْل
ب
ب
ب أَف ِقو ال َفمطلو ِق
َفوقِقٌ َفل لِقل َّمن ْلد ِق
ا ْلف َفع ْلل لَفدَف ى ْلاألَف ْلك َفث ِقر ل ْلِقلوُح جُحو ِق
ب أَفمْل ُحر الرَّم بِّ
ب
َفوأَفمْل ُحر َفمنْل أَفرْل َفسلَف ُحه لِقل َّمن ْلد ِق
َفوقِقٌ َفل ل ْلِقلوُح جُحو ِق
حجا أَف ْلو ْلال ُحمفِقٌد ْلال َفوضْل ِقع
ب َفٌ ْلد ِقري ال َّمشرْل َفع
َفو َفم ْلفهُحو ُحم ْلالوُح جُحو ِق
أَف ْلو ْلال َف
س ْلاألَف َّمو ِقل
َفو َفه ْلل لَفدَف ى ال َّمترْل كِق وُح جُحوبُح ْلال َفبدَف ِقل
ِقبال َّمن ِّ أَف ْلو َفذ َف
اك ِقب َفن ْلف ِق
ْل
ب
ب
َفوفِقً ال َّمت َفبا ُحد ِقر ُححصُحو ُحل ْلاألَف َفر ِق
ِقٌر أَفهْل ُحل ْلال َفم ْلؽ ِقر ِق
َفو َفقا َفل ِقبال َّمتؤخ ِق
فِقٌ ِقه َفوقِقٌ َفل إِق َّمن ُحه ُحم ْلش َفت َفر ُح
َفو ْلاألَفرْل َفج ُحح ْلال َفق ْلد ُحر الَّمذِقي ُحٌ ْلش َفت َفر ُح
ك
ك
ار َفف ْلو َفق ُحز ِقكنْل
َفوقِقٌ َفل ل ْلِقل َفف ْلو ِقر أَف ِقو ْلال َفع ْلز ِقم َفوإِقنْل
َفتقُح ْلل ِقبت ْلِقك َفر ِق
أَف ِقو ال ِّت ْلك َفرار ْل
اختِقبلَفؾُح َفمنْل َفخبلَف
َفو َفه ْلل لِق َفمرَّم ٍة أَف ْلو إِق ْلطبلَفق َفجبلَف
وقد بٌنا فً رسالتنا الموسومة "رسالة االستٌعاب فً أحكام اللحٌة
والخضاب" فً التعلٌق على داللة األمر بصٌؽة "افعل" اقتباسا من الشٌخ
محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً كتاب "نثر الورود" تحقٌق
وإكمال الدكتور محمد بن سٌدي بن حبٌب الشنقٌطً معلقا على قول الشٌخ
سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم[:ونحن نعزو القول لصاحبه خبلؾ
الشٌخٌن المذكورٌن فإنهما لم ٌذكرا الشٌخ سٌدي عبد هللا ببنت شفة فً
جمٌع مإلفاتهما بل ٌكتفٌان بالقول وفً مراقً السعود فقد تكرر ذلك كثٌرا
من الشٌخ آب رحمه هللا]:
ب
ب
ب أَف ْلو ْلال َفم ْلطلُحو ِق
ِقٌل لِقل َّمن ْلد ِق
ا ْلف َفع ْلل لَفدَف ى ْلاألَف ْلك َفث ِقر ل ْلِقلوُح جُحو ِق
َفوق ِق
ب أَفمْل ُحر الرَّم بِّ
ب
َفوأَفمْل ُحر َفمنْل أَفرْل َفسلَف ُحه لِقل َّمن ْلد ِق
َفوقِقٌ َفل ل ْلِقلوُح جُحو ِق
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فقال رحمه هللا" :وأما صٌؽة األمر وهو المراد بقول "افعل" فمذهب
األكثرٌن أنه حقٌقة فً الوجوب فٌحمل علٌه حتى ٌصرؾ عنه صارؾ،
وقٌل فً الندب ألنه المتٌقن ،وقٌل حقٌقة فً القدر المشترك بٌن الوجوب
والندب وهو مطلق الطلب ،وهذا قول الماترٌدي (كما فً جمع الجوامع)
وقٌل أمر هللا تعالى حقٌقة فً الوجوب وأمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم
حقٌقة فً الندب (قاله ابن األبهري من المالكٌة وٌشبه قول القاضً عٌاض)
وهذا مراد الناظم بقولـــه:
ب"
ب أَفمْل ُحر الرَّم بِّ ** َفوأَفمْل ُحر َفمنْل أَفرْل َفسلَف ُحه لِقل َّمن ْلد ِق
" َفوقِقٌ َفل ل ْلِقلوُح جُحو ِق
وهذا مقٌد بما إذا لم ٌكن عن اجتهاد منه صلى هللا تعالى علٌه وسلم بؤن كان
موافقا ألمر هللا فً القرآن أو بٌانا لمجمله فهو حقٌقة فً الوجوب وإن كان
ما صدر منه صلى هللا تعالى علٌه وسلم بمنزلة الوحً إذ ال ٌقطع منه خطؤ،
أو ال ٌقر علٌه البتة (قلت كما فً اآلٌات البٌنات للعبادي).
قلت وقال محمد بن علً الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقٌق
الحق من علم األصول" :اختلؾ أهل العلم فً صٌؽة "افعل" وما فً معناه
هل هً حقٌقة فً الوجوب أو فٌه مع ؼٌره ،أو فً ؼٌره .فذهب الجمهور
إلى أنها حقٌقة فً الوجوب فقط وصححه ابن الحاجب والبٌضاوي ،قال
الرازي وهو الحق .وذكر الجوٌنً أنه مذهب الشافعً قبل وهو الذي أمبله
األشعري على أصحابه [قلت وفً المنهاج لؤلسنوي وشرح التحرٌر أمبله
األشعري على أصحاب أبً إسحاق اإلسفراٌنً فً بؽداد] .وقال أبو هشام
وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء وهو رواٌة عن الشافعً أنها حقٌقة فً
الندب ،وقال األشعري والقاضً بالوقؾ ،فقٌل إنهما توقفا فً أنه موضع
للوجوب والندب واإلباحة والتهدٌد ،وقٌل إنها مشتركة بٌن الوجوب والندب
اشتراكا لفظٌا وهو قول الشافعً فً رواٌة عنه ،وقٌل إنها مشتركة اشتراكا
لفظٌا بٌن الوجوب والندب واإلباحة واإلذن برفع الحرج عن الفعل وبه قال
المرتضى من الشٌعة ،وقال جمهور الشٌعة إنها مشتركة بٌن الثبلثة
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المذكورة والتهدٌد" قلت وقد أطالوا جمٌعا فً أدلة كل قول واألمثلة المدعمة
له ،نلخ هذه األقوال فً ما ٌلً:
أـ أما دلٌل القابلٌن بؤن األمر للوجوب ما قدمه محمد األمٌن الشنقٌطً فً
"نثر الورود" حٌث قال" :حجة من قال إن فعل األمر حقٌقة فً الوجوب
قوله صلى هللا علٌه وسلم "لَ ْوالَ أَنْ أَ ُ
الس َواكِ عِ ْندَ
ش َّق َعلَى أ ُ َّمتًِ َألَ َم ْر ُت ُه ْم ِب ِّ
ص َ ٍة " متفق علٌه" فلفظ "لوال" انتفاء األمر لوجود المشقة ،والندب فً
ُكلِّ َ
السواك ثابت فدل على أن األمر ال ٌصدق على الندب بل على ما فٌه مشقة
ٌِس َما َم َن َع َك أَنْ َت ْس ُجدَ لِ َما َخلَ ْق ُ
ت
وهو الوجوب ،وقوله تعالىَ { :قالَ ٌَـإِ ْبل ُ
ي أَ ْس َت ْك َب ْر َت أَ ْم ُك َ
نت مِنْ ا ْل َعالٌِنَ } (  )75ذمه على ترك السجود المؤمور
بِ ٌَدَ َّ
اس َت ْك َب َر
ٌِس أَ َبى َو ْ
اس ُجدُوا ادَ َم َف َس َجدُوا إِالَّ إِ ْبل َ
به فً قولهَ {:وإِ ْذ قُ ْل َنا لِ ْل َم بِ َك ِة ْ
َو َكانَ مِنْ ا ْل َكاف ِِرٌن } [البقرة  ]34قلت قال القرافً :والذم ال ٌكون إال فً ترك
"إرشاد
واجب أو فعل محرم (انظر تتقٌح الفصول) وقال الشوكانً فً
الفحول"" :واستدل القابلون بؤنها للوجوب لؽة وشرعا كما ذهب إلٌه
الجمهور أم شرعا فقط كما ذهب إلٌه البلخً وأبو عبد هللا البصري
والجوٌنً وأبو طالب بدلٌل العقل والنقل ،أما العقل فإننا نعلم أن أهل اللؽة
قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم ٌمتثل أمر سٌده وأنهم ٌصفونه
بالعصٌان وال ٌذم وٌوصؾ بالعصٌان إال من كان تاركا للواجب علٌه ،وأما
المنقول فقد ترك استدالل السلؾ بهذه الصٌؽة مع تجردها عن القرابن على
الوجوب ،وشاع ذلك وذاع ببل نكٌر ،فؤوجب العلم العادي باتفاقهم علٌه،
واعترض بؤن استداللهم بها على الوجوب كان فً صٌػ من األمر محتفة
بقرابن الوجوب بدلٌل استداللهم بكثٌر على الندب ،وأجٌب بؤن استداللهم بما
استدلوا منها على الندب علمنا ذلك باستقراء الواقع منهم فً الصٌػ
المنسوب إلٌها الوجوب والصٌػ المنسوب إلٌها الندب فً الكتاب والسنة
وعلمنا بالتتبع أن فهم الوجوب ال ٌحتاج إلى قرٌنة لتبادره إلى الذهن بخبلؾ
فهم الندب فإنه ٌحتاج إلٌها ،واعترض على هذا الدلٌل أٌضا بؤنه استدالل
بالدلٌل الظنً فً األصول ألنه إجماع سكوتً مختلؾ فً حجٌته كما تقدم
وال ٌستدل باألدلة الظنٌة فً األصول ،وأجٌب بؤنه لو سلم كون ذلك الدلٌل
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ظنٌا لكفى فً األصول وإال تعذر العمل بؤكثر الظواهر ألنها ال تفٌد إال
الظن ،والقطع ال سبٌل إلٌه كما ال ٌخفى على من تتبع مسابل
األصول.وأٌضا نحن نقطع بتبادر الوجوب من األوامر المجردة عن القرابن
الصارفة ،وذلك ٌوجب القطع لؽة وشرعا ،واستدلوا أٌضا بقوله تعالى
إلبلٌسَ {:قالَ َما َم َن َع َك أَال َت ْس ُجدَ إذ أمرتك }[األعراؾ ]12 :ولٌس المراد منه
االستفهام باالتفاق ،بل الذم وأنه ال عذر له فً اإلخبلل بالسجود بعد ورود
ٌِس } فدل
اس ُجدُوا ِادَ َم َف َس َجدُوا إِالَّ إِ ْبل َ
األمر به له فً ضمن قوله للمبلبكةْ {:
ذلك على أن معنى األمر المجرد عن القرابن الوجوب ،ولو لم ٌكن إال على
الوجوب لما ذمه هللا سبحانه و تعالى على الترك ،ولكان إلبلٌس أن ٌقول
إنك ما ألزمتنً السجود ،واستدلوا أٌضا بقوله تعالى َ {:وإِ َذا قٌِلَ لَ ُه ْم ْار َك ُعوا
ال ٌَ ْر َك ُعونَ } (المرسبلت  )48 :فذمهم على ترك فعل ما قٌل لهم إفعلوه ،ولو كان
األمر ٌفٌد الندب لما حسن هذا الكبلم كما أنه لو قال لهم األولى أن تفعلوا
وٌجوز لكم تركه فإنه لٌس له أن ٌذمهم على تركه ،واعترض على هذا بؤنه
سبحانه وتعالى إنما ذمهم ألنهم لم ٌعتقدوا حقٌقة األمر ال ألنهم تركوا
المؤمور به ،والدلٌل علٌه قولهَ {:ف َو ٌْل ٌ ٌَ ْو َمبِ ٍذ لِ ْل ُم َك ِّذ ِبٌنَ } [المرسبلت ]11:وأٌضا
فصٌؽة إفعل قد تفٌد الوجوب عند اقتران بعض القرابن بها فلعله سبحانه
وتعالى إنما ذمهم ،ألنه قد كان قد وجدت قرٌنة دالة على الوجوب ،وأجٌب
عن االعتراض األول بؤن المكذبٌن فً قوله َ (:و ٌْل ٌ ٌَ ْو َمبِ ٍذ لِ ْل ُم َك ِّذ ِبٌنَ ) إما أن
ٌكونوا هم الذٌن تركوا الركوع لما قٌل لهم اركعوا أو ؼٌرهم ،فإن كان
األول جاز أن ٌستحقوا الذم بترك الركوع والوٌل بسبب التكذٌب ،وإن ٌكن
الثانً لم ٌكن إثبات الوٌل لئلنسان بسبب التكذٌب منافٌا لثبوت الذم إلنسان
آخر بسبب تركه للمؤمور به ،وأجٌب عن االعتراض الثانً بؤن هللا سبحانه
وتعالى إنما ذمهم لمجرد أنهم تركوا الركوع لما قٌل لهم اركعوا ،فدل على
منشؤ الذم هذا القدر ال القرٌنة ،واستدلوا أٌضا بقوله تعالى َ {:ف ْل ٌَ ْح َذ ْر الَّذٌِنَ
اب أَلٌِ ٌم } (النور  )63 :ألنه
ٌُ َخالِفُونَ َعنْ أَ ْم ِر ِه أَنْ ُتصِ ٌ َبهُ ْم فِ ْت َن ٌة أَ ْو ٌُصِ ٌ َبهُ ْم َع َذ ٌ
رتب على ترك مقتضى أمره إصابة الفتنة فً الدنٌا أو العذاب األلٌم فً
اآلخرة فؤفادت اآلٌة بما تقتضٌه إضافة الجنس من العموم أن لفظ األمر
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ٌفٌد الوجوب شرعا مع تجرده عن القرابن إذ لوال ذلك لقبح التحذٌر"
ص ٌْ َت أَ ْم ِري } (طه )93 :أي
ودعموا هذا الدلٌل بقوله تعالى {:أَالَّ َت َّت ِب َعنًِ أَ َف َع َ
تركت مقتضاه فدل على أن تارك المؤمور به عا وكل عا متعد وهو
دلٌل الوجوب لهذه اآلٌة ،ولقوله َ {:و َمنْ ٌَ ْع ِ َّ
سولَ ُه َفإِنَّ لَ ُه َج َه َّن َم}
هللاَ َو َر ُ
ضى َّ
ِن َوال ُم ْإ ِم َن ٍة إِ َذا َق َ
هللا ُ
[الجن  ]23 :واستدلوا أٌضا بقوله َ {:و َما َكانَ لِ ُم ْإم ٍ
سولَ ُه َف َقدْ
سول ُه أَ ْمراً أَنْ ٌَ ُكونَ لَهُ ْم ا ْل ِ
هللا َو َر ُ
َو َر ُ
خ ٌَ َرةُ مِنْ أَ ْم ِر ِه ْم َو َمنْ ٌَ ْع ِ َّ َ
ض الً ُم ِبٌنا ً } (األحزاب )10 :وبحدٌث برٌرة لما طلبها رسول هللا صلى
ضلَّ َ
َ
هللا علٌه وسلم أن ترجع إلى زوجها بعد عتقها قالت له" أتؤمرنً بذلك؟ فقال
صلى هللا علٌه وسلم":ال إنما أنا شافع" فنفى الرسول صلى هللا علٌه وسلم
األمر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب فذلك ٌدل على أن المندوب
ؼٌر مؤمور به وإذا كان كذلك وجب أن ال ٌتناول األمر الندب واستدلوا
أٌضا بؤن الصحابة رضً هللا عنهم كانوا ٌستدلون باألوامر على الوجوب
فقط أو فً الندب فقط لما كان الواجب مؤمورا به فٌمتنع أن ٌكون األمر
للندب فقط ولو كان لهما للزم الجمع بٌن الراجح فعله جواز تركه وبٌن فعله
مع المنع من تركه والجمع بٌنهما محال ولو كان حقٌقة فً ؼٌرهما للزم أن
ٌكون الواجب والمندوب ؼٌر مؤمور بهما وأن ٌكون األمر حقٌقة فٌما ال
ترجح فٌه وباطل ومعلوم أن األمر ٌفٌد رجحان الوجود على العدم وإذا كان
كذلك وجب أن ٌكون مانعا للترك ،واستدل القابلون بؤنها حقٌقة فً الندب
لما فً صحٌح مسلم من حدٌث أبى هرٌرة رضً هللا عنه قال سمعت
رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وصحبه وسلم ٌقول":ما نهٌتكم عنه فاجتنبوه
وما أمرتكم به فؤتوا منه ما استطعتم فإنما هلك الذٌن من كان قبلكم من كثرة
مسابلهم واختبلفهم على أنبٌابهم" ،فرد ذلك إلى مشٌبتنا وهو الندب ،وأجٌب
هذا بؤنه دلٌل للقابلٌن بالوجوب ال للقابلٌن بالندب ألن ما ال نستطٌعه ال
ٌجب علٌنا وإنما ٌجب ما نستطٌعه والمندوب ال حرج فً تركه مع
االستطاعة،الخ قلت وقد أطالوا جمٌعا فً أدلة كل فرقة لتدعٌم فهمها وختم
الشوكانً بحثه بقوله" :واعلم أن هذا النزاع إنما هو فً المعنى الحقٌقً
للصٌؽة كما عرفت ،وأما مجرد استعمالها فقد تستعمل فً معان كثٌرة ،قال
Page 42

وجٌز الفصول

الرازي فً المحصول :قال األصولٌون صٌؽة (إفعل) مستعملة فً خمسة
عشر وجها /1 :اإلٌجاب كقوله (أقٌموا الصلواة) و  /2للندب كقوله ( َف َكاتِ ُبو ُه ْم
إِنْ َعل ِْم ُت ْم فٌِ ِه ْم َخ ٌْراً )  /3وٌقرب منه التؤدٌب كقوله صلى هللا علٌه وسلم
البن عباس :كل مما ٌلٌك – فإن األدب مندوب إلٌه وإن كان قد جعله
اس َت ْ
ش ِهدُوا
بعضهم قسما مؽاٌرا للمندوب و  /4لئلرشاد كقوله تعالى َ ( :ف ْ
َعلَ ٌْ ِهنَّ أَ ْر َب َع ًة ِم ْن ُك ْم) و(فاكتبوه) والفرق بٌن الندب واإلرشاد أن الندب لثواب
اآلخرة واإلرشاد لمنافع الدنٌا فإنه ال ٌنتق الثواب بترك االستشهاد فً
المداٌنات وال ٌزٌد بفعله ،و  /5لئلباحة كقوله تعالى (:كلوا واشربوا ) و /6
اس َت ْف ِز ْز
اع َملُوا َما شِ ْب ُت ْم إِ َّن ُه ِب َما َت ْع َملُونَ َبصِ ٌ ٌر ) و( َو ْ
للتهدٌد كقوله تعالى ْ (:
ص ْوتِ َك ) وٌقرب منه  /7اإلنذار كقوله (قُ ْل َت َم َّت ُعوا َفإِنَّ
اس َت َ ْع َت ِم ْن ُه ْم ِب َ
َمنْ ْ
 /8لبلمتنان كقوله
ار ) وإن كانوا قد جعلوه قسما آخر،
َمصِ َ
ٌر ُك ْم إِلَى ال َّن ِ
(فكلوا مما رزقكم هللا} [النحل  ]114 :و /9لئلكرام كقوله تعالى (:ادْ ُخلُوهَا ِب َس ٍم
آ ِمنٌِنَ ) و  /10للتسخٌر كقوله ُ (:كو ُنوا ق َِردَ ًة َخاسِ بٌِنَ ) و  /11للتعجٌز
ور ٍة مِنْ ِم ْثلِ ِه ) و  /12لئلهانة كقوله ُ (:ذ ْق إِ َّن َك أَ ْن َت ا ْل َع ِزٌ ُز
س َ
كقولهَ (:فؤْ ُتوا بِ ُ
ص ِب ُروا ) و  /14للدعاء
اص ِب ُروا أَ ْو ال َت ْ
ا ْل َك ِرٌ ُم) و  /13للتسوٌة كقوله َ (:ف ْ
كقولهَ (:قالَ َر ِّب ْ
اؼف ِْر لًِ ) و  /15للتمنً كقول الشاعر :أال أٌها اللٌل الطوٌل
أال انجلً و  /16لبلحتقار كقوله تعالى (:أَ ْلقُوا َما أَ ْن ُت ْم ُم ْلقُونَ ) و  /17للتكوٌن
كقوله تعالى ُ (:كنْ َف ٌَ ُكونُ ) انتهً ثم قال :فهذا خمسة عشر معنى" (قلت بل
سبعة عشر معنى) ثم قال من جعل التؤدٌب واإلنذار معنٌٌن مستقلٌن جعلها
 /18اإلذن نحو قوله
سبعة عشر معنى ،وجعل بعضهم من المعانً:
ض َح ُكوا َقلٌِ ً
تعالىُ (:كلُوا مِنْ َ ٌِّ َبا ِ
ت ) و  /19الخبر نحو قوله تعالى َ (:ف ْل ٌَ ْ
اض ) و  /21للمشورة
ض َما أَ ْن َت َق ٍ
َو ْل ٌَ ْب ُكوا َكثٌِراً ) و  /20للتفوٌض نحو َ (:فا ْق ِ
كقوله تعالى َ (:فان ُ ْر َم َاذا َت َر ) و  /22لبلعتبار نحو (:ان ُ ُروا إِلَى َث َم ِر ِه إِ َذا
(:قُ ْل هَا ُتوا ُب ْرهَا َن ُك ْم إِنْ ُكن ُت ْم
أَ ْث َم َر) و  /23وللتكذٌب نحو قوله تعالى
َ
صا ِدقٌِنَ )و /24لبللتماس كقولك لنظٌرك ":إفعل" ،و  /25للتلهٌؾ نحو( قُلْ
ضوا َو ٌَ ْل َع ُبوا )فتكون جملة
ُمو ُتوا ِب َؽ ٌْ ِ ُك ْم )  /26للتصبٌر نحو( َف َذ ْر ُه ْم ٌَ ُخو ُ
المعانً ستة وعشرون معنى ،قلت :وقال:محمد بن حبٌب الشنقٌطً نقبل
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عن شرح ابن حلولو فً "جمع الجوامع" إنها ستة وعشرون إال أنه زاد بدل
ت ) ففٌه زٌادة توكٌد النعمة على
اإلذن قال :تؤتً لئلنعام نحو( ُكلُوا مِنْ َ ٌِّ َبا ِ
ضلُّوا َف
ض َر ُبوا لَ َك األَ ْم َثالَ َف َ
ؾ َ
اإلباحة ،و  /28للتعجب نحو( ان ُ ْر َك ٌْ َ
ٌَ ْس َت ِ ٌ ُعونَ َسبٌِ ً ) و /29إرادة االمتثال كقول السٌد عند عطشه لعبده :اسقنً
ماء وقال :شرح ابن حلولو لجمع الجوامع (  )500-653فكان سبب وصولنا
إلى تسعة وعشرٌن من أصل ستة وعشرٌن هو أن الشوكانً فً "إرشاد
الفحول" انفرد بثبلثة هً /1 :االلتماس :وقد قال عنه كقولك لنظرٌك (افعل)
ُور )
هللا َعلٌِ ٌم ِب َذا ِ
ت ال ُّ
و /2التلهٌؾ كقوله تعالى (:قُلْ ُمو ُتوا ِب َؽ ٌْ ِ ُك ْم إِنَّ َّ َ
صد ِ
ضوا َو ٌَ ْل َع ُبوا َح َّتى ٌُ قُوا ٌَ ْو َمهُ ْم الَّذِي
و /3التصبٌر كقوله تعالىَ ( :ف َذ ْر ُه ْم ٌَ ُخو ُ
وعدُونَ ) بٌنما تفرد -د /محمد بن حبٌب الشنقٌطً نقبل عن شرح ابن
ٌُ َ
حلولو لجمع الجوامع بثبلثة كذلك هً  /1إرادة االمتثال :قال :ومثال ذلك:
قول السٌد عند عطشه لعبده :اسقنً ماء /2 ،اإلنعام نحو قوله تعالى ُ ( :كلُوا
ت ) ففٌه زٌادة توكٌد النعمة على اإلباحة /3 ،التعجب نحو قوله
مِنْ َ ٌِّ َبا ِ
ض َر ُبوا لَ َك األَ ْم َثالَ ) فٌصبح األمر ٌؤتً لتسعة وعشرٌن
ؾ َ
تعالى(:ان ُ ْر َك ٌْ َ
نوعا من أنواع األمر وهذا من أسباب الخبلؾ حول حقٌقة األمر بٌن
األصولٌٌن كما أنه ٌنبؽً التنبٌه على نوع آخر من األمر وهو ورود األمر
بعد النهً :فقد قال سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً "مراقً السعود":
قال محمد
واألمر للوجوب بعد الح ل ** و بعد سإل قد أتى لألصل"
األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً الملقب آب بن أخطور فً كتابه "أضواء
البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن " تبعا البن كثٌر فً تفسٌره ج ":403/2إن
التحقٌق الذي دل علٌه االستقراء التام فً القرآن أن األمر بالشًء بعد
تحرٌمه ٌدل على رجوعه إلى ما كان علٌه قبل التحرٌم من إباحة أو
وجوب ،فالصٌد قبل اإلحرام كان جابزا فمنعه اإلحرام ثم أمر به بعد
اص َ ادُوا ) فٌرجع إلى ما كان علٌه قبل التحرٌم
اإلحبلل بقوله َ (:وإِ َذا َحلَ ْل ُت ْم َف ْ
وهو الجواز ،وقتل المشركٌن كان واجبا قبل دخول األشهر الحرم فمنع من
انسلَ َخ األَ ْ
شهُ ُر ا ْل ُح ُر ُم َفا ْق ُتلُوا
أجلها ثم أمر به بعد انسبلخها فً قوله َ (:فإِ َذا َ
ش ِركٌِنَ َح ٌْ ُ
ا ْل ُم ْ
ث َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم )" قلت ٌفٌد الوجوب مع االستطاعة فقد بٌنا فً
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كتابنا "إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة" بؤن األمر فً آٌة
السٌؾ قد ال ٌفٌد نسخ المهادنة والصفح فقد نقل السٌوطً بؤن القاضً أبا
بكر بن العربً زعم أن آٌة السٌؾ نسخت مابة وأربعا وعشرٌن آٌة وأن
آخرها نسخ أولها وقد علقنا علٌه بؤنه مما ٌطلق علٌه المنسؤ من القرآن،
راجع إن شبت كتابنا "إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة" أو
كتابنا "إتحاؾ اإلخوة واألحباب بالفرقان بٌن الجهاد واإلرهاب" وسٌؤتً
بٌان ذلك فً فصل الناسخ والمنسوخ إن شاء هللا.
قلت أما قول الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً مراقً السعود:
سلَ ُه لِل َّندْ ِ
َوقٌِل َ لِ ْل ُو ُجو ِ
ب"
ب ** َوأَ ْم ُر َمنْ أَ ْر َ
الر ِّ
ب أَ ْم ُر َّ

فقد تبٌن باآلي أنه ما كل أمر من هللا جل وعبل فً القرآن الكرٌم ٌرد
للوجوب لكنهم كادوا ٌجمعون على أن األمر إذا تردد كثٌرا فً القرآن على
الص َة َوآ ُتوا َّ
الز َكا َة َو ْار َك ُعوا َم َع
أن ذلك ٌفٌد الوجوب مثال ذلك { َوأَقٌِ ُموا َّ
الرا ِكعٌِن } وثانٌا أن األمر من الرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه
َّ
وسلم أجمعوا على أنه ٌؤتً أحٌانا للوجوب مثال ذلك أمره صلى هللا علٌه
وعلى آله وصحبه وسلم بؤداء زكاة الفطر وإن كنا أول من بٌن تواتره فً
كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" وفً"فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" حٌث خرجناه كما ٌلً :عن ابن عمر رضً هللا عنهما
قال" :فرض رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم زكاة الفطر من رمضان على
الناس صاعا من تمر ،أو صاعا من شعٌر ،على كل حر أو عبد ،ذكر أو
أنثى من المسلمٌن "وعن ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا
علٌه سلم فرض زكاة الفطر ،طهرة للصابم من اللؽو والرفث ،وطعمة
للمساكٌن .والحدٌث رواه /1 :ابن عمر :أخرجه مالك والبخاري ومسلم
والدارمً واألربعة وابن أبً شٌبة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار وابن
حزم وؼٌره /2،ابن عباس :أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطنً والحاكم
والطحاوي فً شرح معانً اآلثار/3 .عابشة :ابن سعد وعنه ابن حجر فً
تلخٌ الحبٌر  /4،أبو سعٌد :الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وقال ابن
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حجر فً تلخٌ الحبٌر أخرجه أحمد والبخاري ومسلم واألربعة  /5،علً:
الدارقطنً وعنه ابن حجر فً تلخٌ الحبٌر  /6،أسماء بنت أبً بكر:
أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار /-7،عمر بن الخطاب :الطحاوي فً
شرح معانً اآلثار  /8،أبو بكر الصدٌق :الطحاوي فً شرح معانً اآلثار /9،
أبو بكرة الثقفً :الطحاوي فً شرح معانً اآلثار  /10،أبو هرٌرة بلفظ:
"زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر وأنثى ،صبً أو  /11جرٌر :أبو حف
بن شاهٌن وعنه المنذري بلفظ "صوم شهر رمضان معلق بٌن السماء
واألرض وال ٌرفع إال بزكاة الفطر" وقال ؼرٌب جٌد اإلسناد /12 .كثٌربن
عبد هللا المزنً عن أبٌه عن جده :أبو خزٌمة بلفظ :سبل رسول هللا صلى
اس َم َر ِّب ِه
هللا علٌه وسلم عن هذه اآلٌة
( َقدْ أَ ْفلَ َح َمنْ َت َز َّكى (َ )14و َذ َك َر ْ
صلَّى) ،قال:أنزلت فً زكاة الفطر -13 .ثعلبة بن عبد هللا بن أبً صؽٌر عن
َف َ
أبٌه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (أدوا زكاة الفطر صاعا من
تمر ،أو صاعا من شعٌر ،أو صاعا من قمح ،قال فعدله الناس بمدٌن من
حنطة" أخرجه عبد الرزاق فً مصنفه بسند جٌد قلت وله آخر عند أحمد
وأبً داود وفٌه أن عبد هللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد هللا بن أبً صؽٌر كما
أنه ٌنبؽً التنبٌه على أن الجمهور ذهب إلى أن ما أمر به رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم وفعله وداوم على فعله منذ أن أمر به حتى انتقل إلى الرفٌق
األعلى أن ذلك ٌفٌد الوجوب ،وانطبلقا مما تقدم نقول :إن األمر ٌفٌد
الوجوب حقٌقة عند جمهور الفقهاء األصولٌٌن إال إذا دلت قرٌنة على أنه
للندب ،أو جاءت قرٌنة تصرفه عن ظاهره ،كما أن األمر إذا تكرر فً
{:وأقٌموا
الخطاب الشرعً فذلك ٌفٌد الوجوب قوال واحدا كقوله تعالى
الصلوة وآتوا الزكوة} تكرر كثٌرا فٌالقرآن.
وٌؤتً األمر لمسابل كثٌرة منها /1 :هل األمر المطلق ٌقتضً التكرار أم
عدمه؟ فقد ذهب البعض إلى القول بالتكرار وذهب الجمهور إلى القول بؤنه
لفعل مرة واحدة ،والتحقٌق أن تكرار فعله أو فعله مرة واحدة راجع إلى
ِقٌن إِقلَفى
اع ٌضة م َفِقن ْلالم َفُححقِّق َف
ب َفج َفم َف
طبٌعته.وقال الشوكانً فً "إرشاد الفحول"َ " :فذ َفه َف
ُحوع ٌضة لِقم ْل
َف
ُحطلَف ِقق َّم
أَفنَّم صِق َف
الطلَفبِقِ ،قمنْل َفؼ ْلٌ ِقر
ار ْلال َفه ْلٌ َفب ِقة ْلال َفخا َّم
ص ِقة َفم ْلوض َف
ٌؽ َفة ْلاألمْل ِقر ِقباعْل تِق َفب ِق
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ار ِقب ْلال َفوحْل دَف ِقة َفو ْلال َفك ْلث َفرةِقَ ،فو ْل
جبِق،
اخ َفت َف
ارهُح ْلال َفح َفنفِقٌ ُحَّمةَ ،فو ْلاآل ِقمدِقيُّي َ ،فوابْلنُح ْلال َفحا ِق
إِق ْلش َفع ٍ
ي أَف ْلك َفث ِقر أَفصْل َفح ِقاب َفناَ ،فٌعْل نِقً
اويُّي َ .فقا َفل ال ُّيس ْلبكِقًُّي  :وأراه َفر ْلأ َف
َفو ْلالج َفُحو ْلٌنِقًُّي َ ،فو ْلال َفبٌ َف
ْلض ِق
َف
اخ َفت َف َف
ال َّمشافِق ِقع َّمٌ َفةَ ،فو ْل
ْلن ْلال َفبصْل ِقريُّي َ ،فوأَفبُحو ْلال َفح َفس ِقن
ارهُح أٌْلضًم ا من المتعزلة أبُحو ْلالح َفُحسٌ ِق
ْل
َف
ُحور ِقب ِقه ِقبؤ َف َفق َّمل ِقمنْل َفمرَّم ٍة
ْلال َفكرْل خِقًُّي َفقالُحوا َفج ِقمٌعًم ا :إِق َّمال أ َّمن ُحه َفال ٌُحمْل ِقكنُح َفتحْل صِق ٌ ُحل ْلال َفمؤم ِق
ْل
ُحور ِقبهِقَ ،فال أَفنَّم ْلاألَفمْل َفر َفٌ ُحد ُّيل َفعلَف ْلٌ َفها
ُحورٌَّما ِق
ار ِق
ت ْلال َفمرَّم ةُح ِقمنْل َف
ص َف
َفف َف
اإل ْلت َفٌ ِق
ان ِقب ْلال َفمؤم ِق
ت ْل ِق
ضر ِق
ِقب َفذاتِق ِقه .وقال جماعة :إن صِق َف
ٌؽ َفة ْلاألَفمْل ِقر َفت ْلق َفتضِق ً ْلال َفمرَّم َفة ْلال َفواحِقدَف َفة لَف ْلف ًمظاَ ،فو َفع َفزاهُح
ْلاألُحسْل َفت ُح
اذ أَفبُحو إِقسْل َفح َف
ضى َفك َفبل ِقم
اإلسْل َفف َفر ِقاٌٌنِقًُّي إِقلَفى أَف ْلك َفث ِقر ال َّمشافِق ِقع َّمٌةِقَ ،فو َفقا َفل :إِق َّمن ُحه ُحم ْلق َفت َف
اق ْل ِق
ب ْلال ُحعلَف َفما ِقء َفو ِقب ِقه َفقا َفل أَفبُحو َفعلِقًٍّص ْلال ُحج َفبابِقًُّي
ال َّمشافِق ِقعًِّ َ ،فوإِق َّمن ُحه ال َّم
صحِقٌ ُحح ْلاألَف ْلش َفب ُحه ِقب َفم َفذا ِقه ِق
هللا ْلال َفبصْل ِقريُّي  ،وجماعة من قدماء الحنفٌة ،وقال
َفوأَفبُحو هَفاشِق ٍمَ ،فوأَفبُحو َفع ْلب ِقد َّم ِق
انَ ،فو ِقب ِقه َفقا َفل أَفبُحو إِقسْل َفح َف
اق
اإلمْل َفك ِق
ار ُحم َّمد َفة ْلالعُحمْل ِقر َفم َفع ْل ِق
جماعة :إنها َفت ُحد ُّيل َفعلَفى ال َّمت ْلك َفر ِق
ٌرازيُّي َ ،فو ْلاألُحسْل َفت ُح
اذ أَفبُحو إِقسْل َفح َف
اع ٌضة م َفِقن ْلالفُح َفق َفها ِقء
اإلسْل َفف َفر ِقاٌٌنِقًُّي َ ،فو َفج َفم َف
اق ْل ِق
ال ِّش َف ِق
ُحج أَف ْلو َفق ُح
انَ .فو َفقا َفل
ُحورٌَّما ِق
ات َف
ان لِق َفت ْلخر َف
َفو ْلال ُحم َفت َفكلِّم َف
اإل ْلن َفس ِق
اإلمْل َفك ِق
ت ْل ِق
ضر ِق
ِقٌنَ ،فوإِق َّمن َفما َفق َّمٌ ُحدوهُح ِقب ْل ِق
ار ْلال ُحعمُحو ُحمَ ،فقا َفل أَفبُحو ُحزرْل َفع َفة:
ْلال َفؽ َفزالِقًُّي فِقً " ْلالمُحسْل َفتصْل َففى" :إِقنَّم م َفُحرادَف ُحه ْلم م َفِقن ال َّمت ْلك َفر ِق
ان ْلال ُحعم ِقُحرَ ،فوه َفُحو َفك َفذل َفِقك عِق ْلندَف ْلال َفقاب ِقِقل
َفٌحْل َفت ِقم ُحل أَف َّمنهُح ْلم أَف َفرا ُحدوا التكرار ْلالمُحسْل َفت ْلوعِق َف
ب ل َفِقز َفم ِق
ان
ُحورٌَّما ِق
اج ِقة َفوال َّمن ْلو ِقم َفو َف
ضا ِقء ْلال َفح َف
ون أَف ْلز ِقم َفن ِقة َفق َف
ان ُحد َف
اإل ْلن َفس ِق
اإلمْل َفك ِق
ت ْل ِق
ضر ِق
لَف ِقكنْل ِقب َفشرْل طِق ْل ِق
ب إِقلَف ْلٌ ِقه َفبعْل ضُح ْلال َفح َفنفِق َّمٌ ِقة َفوال َّمشافِق ِقع َّمٌ ِقة ِقمنْل أَفنَّم الص َف
ٌِّؽ َفة
َفوٌُححْل َفت َفم ُحل أَف َّمنهُح ْلم أَف َفرا ُحدوا َفما َفذ َفه َف
ِقً ْلالم َفُحعلِّ َفق ُحة َفعلَفى َفشرْل طٍ أَف ْلو صِق َفف ٍة.
ار ه َف
ْلال ُحم ْلق َفتضِق َفٌ َفة لِقل َّمت ْلك َفر ِق
 /2هل األمر ٌقتضً فعله على الفور أم على التراخً؟ هذه مسؤلة خبلؾ
بٌن األصولٌٌن ،ونرى ذلك حسب طبٌعة األمر هل هو على الفور أم على
التراخً أم فً فعله سعة .قال الشوكانًْ " :ل
ِقؾ فِقً ْلاألَفمْل ِقر َفه ْلل َفٌ ْلق َفتضِق ً
اخ ُحتل َف
ونِ :قبؤ َف َّمن ُحه َفٌ ْلق َفتضِق ً ْلال َفف ْلو َفر؛
ار َفٌقُحول ُح َف
ْلال َفف ْلو َفر أَف ْلم ال؟ فالقابلون "إنه"* َفٌ ْلق َفتضِق ً ال َّمت ْلك َفر َف
ْل
ُحور َفعلَفى
اق ْلاألَف ْلو َفقا ِق
ِقن اسْل ت ْلِقؽ َفر ِق
ِقألَف َّمن ُحه َفٌ ْلل َفز ُحم ْلال َفق ْلو ُحل ِقب َفذل َفِقك ِقممَّما لَف ِقز َفمهُح ْلم م ِق
ت ِقب ْلال ِقفعْل ِقل ْلال َفمؤم ِق
ت
ون ُحم َفقٌ ًمَّمدا ِقب َفو ْلق ٍ
ون ْلال َفمؤْلمُحو ُحر ِقب ِقه َفال َفٌ ْلخلُحو إِقمَّما أَفنْل َفٌ ُحك َف
َفما َفمرَّم َ ،فوأَفمَّما َفمنْل َفعدَف ا ُحه ْلم َفف َفٌقُحول ُح َف
الثانِقً َفٌ ُحكونُح لِقم َفُحجرَّم ِقد َّم
وت ْلاألَفدَف ا ُحء ِقب َفف َفواتِقهِق ،أَف ْلو َفال َفو َفعلَفى َّم
َفٌفُح ُح
ب َفف َفٌجُحو ُحز ال َّمتؤْلخِقٌ ُحر
الطلَف ِق
َفعلَفى َفوجْل ٍه َفال َفٌفُح ُح
ي إِقلَفى
ُحور ِقبهِقَ ،فو َفه َفذا ه َفُحو ال َّم
صحِقٌ ُحح عِق ْلندَف ْلال َفح َفنفِق َّمٌةِقَ ،فوع ِقُحز َف
وت ْلال َفمؤْلم َف
ال َّمشافِق ِقعًِّ َفوأَفصْل َفح ِقابهِقَ ،فو ْل
اويُّي .
ج ِق
ب َفو ْلال َفبٌ َف
اخ َفت َف
ازيُّي َفو ْلاآل ِقمدِقيُّي َفوابْلنُح ْلال َفحا ِق
ْلض ِق
ارهُح الرَّم ِق
ان :لَف ْلم ُحٌ ْلن َفق ْلل َفعنْل أَف ِقبً َفحنِقٌ َفف َفة َفوال َّمشافِق ِقعًِّ َفن ٌّ َ ،فوإِق َّمن َفما فُحرُحو ُحعهُح َفما َفت ُحد ُّيل
َفقا َفل ابْلنُح بُحرْل َفه ٍ
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ب ْلالفِقعْل ِقلَ ،فوه َفُحو ْلال َفق ْلد ُحر
ُحول"َ :فو ْلال َفح ُّيق أَف َّمن ُحه َفم ْلوضُحو ٌضع ل َفِقطلَف ِق
َفعلَفى َفذل َفِقكَ .فقا َفل فِقً " ْلال َفمحْل ص ِق
ْلال ُحم ْلش َفت َفر ُح
ون
ك َفبٌ َفْلن َفطلَف ِق
ب ْلالفِقعْل ِقل َفعلَفى ْلال َفف ْلو ِقر َفو َفطلَف ِقب ِقه َفعلَفى ال َّمت َفراخِقً ِقمنْل َفؼ ْلٌ ِقر أَفنْل َفٌ ُحك َف
خًٌما .انتهى .وقٌل :إنه ٌقتضً
فِقً اللَّم ْلفظِق إِق ْلش َفعا ٌضر ِقب ُحخصُحو ِق َفك ْلونِق ِقه َفف ْلورًم ا أَف ْلو َفت َفرا ِق
ي
اإل ْلت َفٌانُح ِقب ِقه فِقً أَف َّمو ِقل أَف ْلو َفقا ِق
ان ل ْلِقلفِقعْل ِقل المؤمور بهَ ،فوع ِقُحز َف
اإلمْل َفك ِق
ت ْل ِق
الفور ،فٌحب ْل ِق
ض ْلال َفح َفنفِق َّمٌ ِقة َفوال َّمشافِق ِقع َّمٌةِقَ ،فو َفقا َفل ْلال َفقاضِق ًْ :لاألَفمْل ُحر
إِقلَفى ْلال َفمالِق ِقك َّمٌ ِقة َفو ْلال َفح َفن ِقابلَف ِقة َفو َفبعْل ِق
َف
ؾ ْلالج َفُحو ْلٌنِقًُّي
الَ .فو َفت َفوقَّم َف
ان ِقب ِقه فِقً َفثانِقً ْلال َفح ِق
ٌُحو ِق
اإل ْلت َفٌ ِق
جبُح إِقمَّما ْلال َفف ْلو َفر أ ِقو ْلال َفع ْلز َفم َفعلَفى ْل ِق
َف
ار اللُّي َفؽ ِقة ل ْلِقل َفف ْلو ِقر أو التراخً قالَ :فف َفٌمْل َفتثِق ُحل ْلال َفمؤْلمُحو ُحر ِقب ُحك ٍّصل م َفِقن ْلال َفف ْلو ِقر
فِقً أ َّمن ُحه ِقباعْل تِق َفب ِق
ان أَف َفح ِقد ِقه َفما َفعلَفى ْلاآل َفخ ِقر َفم َفع ال َّمت َفوقُّيؾِق فِقً إِق ْلث ِقم ِقه ِقبال َّمت َفراخِقً َفال
َفوال َّمت َفراخِقً ل َفِقعدَف ِقم رُحجْل َفح ِق
ال ،أَفيْل َفال
ال وُح جُحو ِق
ب ال َّمت َفراخِقًَ ،فوقِقٌ َفل ِقب ْلال َفو ْلقؾِق فِقً ِقاالمْل تِق َفث ِق
ِقب ْلال َفف ْلو ِقر ل َفِقعدَف ِقم احْل تِق َفم ِق
ب ال َّمت َفراخِقً.
ال وُح جُحو ِق
َفن ْلد ِقري َفه ْلل َفٌؤْل َفث ُحم إِقنْل َفبادَف َفر أَف ْلو إِقنْل أَف َّمخ َفر ِقالحْل ِقت َفم ِق
هذه مسؤلة خبلؾ أٌضا بٌن
 /3هل األمر بالشًء نهً عن ضده أم ال؟
األصولٌٌن ،قال محمد األمٌن الشنقٌطً رحمه هللا تعالى وإٌانا فً مذكرته:
"األمر بالشىء نه ي عن ضده من حٌث المعنى فؤما الصٌؽة فبل ،ؾ إن قوله
(قم) ؼٌر قوله ال تقعد و إنما النظر فى المعنى وهو أن طلب القٌام هل هو
بعٌنه طلب بترك القعود إلى آخره " .وقال الشوكانً" :ذهب الجمهور من
أهل األصول ،من الحنفٌة والشافعٌة والمحدثٌن إلى أن الشًء المعٌن إذا
ان
ُحضا ِّد لَف ُحه َفس َفوا ًمء َفك َف
ان َفذل َفِقك ْلاألَفمْل ُحر ِقب ِقه َفن ْلهًٌما عن الشًء ْلالم َفُحعٌ ِقَّمن ْلالم َف
أ ُح ِقم َفر ِقبهِقَ ،فك َف
َف
ان َففإِق َّمن ُحه َفٌ ُحكونُح َفن ْلهًٌما َفع ِقن ْلال ُحك ْلف ِقرَ ،فوإِق َفذا أَف َفم َفرهُح
ال ِّ
اإلٌ َفم ِق
ض ُّيد َفواح ًمِقدا َفك َفما إِق َفذا أ َفم َفرهُح ِقب ْل ِق
ض ُّيد ُحم َفت َفع ِّد ًمدا َفك َفما إِق َفذا أَف َفم َفرهُح
ان ال ِّ
ون ،أَف ْلو َفك َف
ِقب ْلال َفح َفر َفك ِقة َففإِق َّمن ُحه َفٌ ُحكونُح َفن ْلهًٌما َفع ِقن ال ُّيس ُحك ِق
ْل
ْل
اع َفوال ُّيسجُحو ِقد َفو َفؼ ْلٌ ِقر َفذل َفِقكَ ،فوقِقٌ َفل:
ِقبالقِق َفٌ ِقام َففإِق َّمن ُحه َفٌ ُحكونُح َفن ْلهًٌما َفع ِقن القُحعُحو ِقد َفو ِقاالضْل طِق َفج ِق
ض ِّد َفو َفال َفٌ ْلق َفتضِق ٌ ِقه َفع ْلق ًمبلَ ،فو ْل
ارهُح ْلالج َفُحو ْلٌنِقًُّي َفو ْلال َفؽ َفزالِقًُّي َفوابْلنُح
لٌس َفن ْلهًٌما َفع ِقن ال ِّ
اخ َفت َف
اع ٌضة
جبِقَ ،فوقِقٌ َفل إِق َّمن ُحه ُحن ِقه َفً َفعنْل َفوا ِق
ح ٍد م َفِقن ْلاألَفضْل دَف ا ِقد َفؼ ْلٌ ِقر م َفُحعٌ ٍَّمن َفو ِقب ِقه َفقا َفل َفج َفم َف
ْلال َفحا ِق
ِقٌن ِقبؤ َف َّمن ُحه ُحن ِقه َفً َفع ِقن الضد
ِقٌنَ ،فو ِقمنْل َفهإُح َفال ِقء ْلال َفقابِقل َف
ِق،و ْلالم َفُحح ِّدث َف
م َفِقن ْلال َفح َفنفِق َّمٌ ِقة َفوال َّمشافِق ِقع َّمٌة َف
َف
من عمم فقال :إنه َفن ْله ٌضً َفع ِقن ال ِّ
ٌج ِقابًِّ َفو ْلاألَفمْل ِقر ال َّمن ْلد ِقبًِّ َ ،فففِقً
اإل َف
ض ِّد فِقً ْلاألمْل ِقر ْل ِق
ْلاألَف َّمو ِقل َفن ْله ُحً َفتحْل رٌمَ ،فوفِقً َّم
ص َف َفذل َفِقك ِقب ْلاألَفمْل ِقر
الثانِقً َفن ْله ُحً َفك َفرا َفهةٍَ ،فو ِقم ْلنهُح ْلم َفمنْل َفخ َّم
ِق ٍ
َف
ْل
َّم
ْل
نْل
ْلضًم
ُح
ًِّ
ْلً َفع ِقن ال َّمشًْل ِقء أَفمْل رًم ا ِقبضِق ِّد ِقه
ه
ن
ال
ل
ع
ج
م
ا
ٌ
أ
م
ه
ن
م
و
،
ب
د
ِق
َف
َف َف َف َف
ٌج ِقابًِّ ُحد َف
اإل َف
ون ال َّمن ِق َف ْل
ْل ِق
ص َفر َفعلَفى كون األمر
َفك َفما ُحج ِقع َفل األمر بالشًء َفن ْلهًٌما َفعنْل ضِق ِّدهِقَ ،فو ِقم ْلنهُح ْلم َفم ِقن ا ْلق َفت َف
بالشًء َفن ْلهًٌما َفعنْل ضِق ِّدهِقَ ،فو َفس َفك َف
ت َفع ِقن ال َّمنهْلًِق َفو َفه َفذا َفمعْل ُحز ٌّو إِقلَفى ْلاألَف ْلش َفع ِقريِّ
َفو ُحم َفت ِقابعِقٌ ِقهَ .فوا َّمت َفف َفق ْلالمُحعْل َفت ِقزلَف ُحة َفعلَفى أن األمر بالشًء لٌس نهًٌما عن ضده ،والنهً
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ْلس أَفمْل رًم ا ِقبضِق ِّدهِق؛ َفو َفذل َفِقك لِق َفن ْلف ِقٌ ِقه ُحم ْلال َفك َفبل َفم ال َّمن ْلفسِق ًَّم َ ،فو َفم َفع ا ِّت َففاق ِقِقه ْلم َفعلَفى
َفع ِقن ال َّمشًْل ِقء لَفٌ َف
ت ضِق ِّد ِقه أَف ْلو َفن ْلف ِقٌ ِقه ْل
اخ َفتلَففُحوا َفه ْلل
إل ْلث َفبا ِق
َفه َفذا ال َّمن ْلفًِق أي َفن ْلف َفً َفك ْلو ِقن ُحك ِّل َفوا ِق
ح ٍد ِقم ْلنهُح َفما َفع ْلٌ ًمنا ِق ِق
جبُح ُحك ٌّل م َفِقن الص َف
ْلن ح ْلُحكمًما فِقً ال ِّ
ض ِّد أَف ْلم َفال َففؤَفبُحو هَفاشِق ٍم َفو ُحم َفت ِقابعُحوهُح َفقالُحواَ :فال
ٌُحو ِق
ٌِّؽ َفتٌ ِق
ض ُّيد َفمسْل ُحك ٌض
ض ِّد َفب ِقل ال ِّ
جبُح َفشًْل ٌضء ِقم ْلنهُح َفما ح ْلُحكمًما فِقً ال ِّ
ْلن،
وت َفع ْلنهُحَ ،فوأَفبُحو ْلالح َف
ٌُحو ِق
ُحسٌ ِق
ُح
َف
ْل
ْل
جبُح ُححرْل َفم َفة ال ِّ
ار ٍة أ ْلخ َفرى َفع ْلنهُح ْلم َفٌ ُحد ُّيل
ض ِّدَ ،فوفِقً عِق َفب َف
َّمار َفق َفاال :األمْل ُحر ٌُحو ِق
َفو َفع ْلب ُحد ال َفجب ِق
ازيُّي َ ،فو ْلال َفقاضِق ً أَفبُحو َفز ْلٌدٍ،
َفعلَف ْلٌ َفهاَ ،فوفِقً عِق َفب َف
ار ٍة َفثالِق َفث ٍة َفع ْلنهُح ْلم َفٌ ْلق َفتضِق ٌ َفهاَ .فو َفقا َفل الرَّم ِق
ٌنْ :لاألَفمْل ُحر
اإلسْل َفبل ِقم َفوأَف ْلت َفبا ُحعهُح ْلم م َفِقن ْلال ُحم َفتؤ َف ِّخ ِقر َف
َفو َفشمْل سُح ْلاألَف ِقب َّمم ِقة ال َّمس َفر ْلخسِق ًُّي َ ،فو َف
ص ْلد ُحر ْل ِق
َفٌ ْلق َفتضِق ً َفك َفرا َفه َفة ال ِّ
ٌجابًما َفوال َّمن ْله ُحً ٌقتضً كون الضد ُحس َّمن ًمة
ان إِق َف
ض ِّدَ ،فولَف ْلو َفك َف
اإلسْل َفبل ِقمَ ،فو َفشمْل سُح
اع ٌضة ِقم ْلنهُح ْلم َف
ان ال َّمن ْله ُحً َفتحْل ِقرٌمًماَ .فو َفقا َفل َفج َفم َف
م َفُحإ َّمكدَف ًمةَ ،فولَف ْلو َفك َف
ص ْلد ُحر ْل ِق
اع إِق َّمن َفما ه َفُحو فِقً أَفمْل ِقر ْلال َفف ْلو ِقر َفال ال َّمت َفراخِقًَ ،فوفِقً ال ِّ
ض ِّد
ْلاألَفبِق َّمم ِقة َفو َفؼ ْلٌ ُحر ُحه َفما :أَفنَّم ال ِّن َفز َف
ْلس ال ِّن َفزا ُحع فِقً لَف ْلفظِق ْلاألَفمْل ِقر،
ْلالوُح جُحو ِقديِّ ْلالمُحسْل َفت ْلل ِقز ِقم لِقل ُّيترْل كِق َفال فِقً ال َّمترْل كِق َ ،فقالُحواَ :فولَفٌ َف
َفوال َّمنهْلًِق ِقبؤَفنْل ُحٌ َفقا َفل لِقلَف ْلفظِق ْلاألَفمْل ِقر نهً ،وللفظ نهً ،وللفظ النهً أَفمْل ٌضر ل ْلِقل َفق ْلط ِقع ِقبؤَفنَّم
ْلاألَفمْل َفر َفم ْلوضُحو ٌضع ِقبصِق َف
ٌؽ ِقة ا ْلف َفع ْلل والنهً موضوع بصٌؽة ال تفعل ،ولٌس النزاع
ب ْلالفِقعْل ِقل
انَ ،فب ِقل ال ِّن َفزا ُحع فِقً أَفنَّم َفطلَف َف
أٌضًم ا "مفهومهما"* ل ْلِقل َفق ْلط ِقع ِقبؤ َف َّمنهُح َفما ُحم َفت َفؽ ِقاٌ َفر ِق
ب َفترْل كِق ضِق ِّد ِقه الَّمذِقي ه َفُحو ال َّمن ْله ُحً".
الَّمذِقي ه َفُحو ْلاألَفمْل ُحر َفعٌْلنُح َفطلَف ِق
 /4هل ٌفوت األمر بفوات وقت الفعل أم ال؟ فهذا محل خبلؾ فً قضاء
الفعل بفوات وقت األمر أم بطبلنه بفوات وقته .قال الشوكانًْ " :ل
اخ َفتلَففُحوا َفه ِقل
ُّيورةُح
ان:الص َف
ضا ُحء ِقبؤَفمْل ٍر َفجدِقٌ ٍد أَف ْلو ِقب ْلاألَفمْل ِقر ْلاألَف َّمو ِقل؟ َفه ِقذ ِقه ْلال َفمسْل ؤَفلَف ُحة لَف َفها ص َف
ْلال َفق َف
ُحور َفت ِق
ضى،
ْلاألُحولَفىْ :لاألَفمْل ُحر ْلال ُحم َفق َّمٌ ُحدَ ،فك َفما إِق َفذا َفقا َفل ا ْلف َفع ْلل فِقً َفه َفذا ْلال َفو ْلقتِقَ ،ففلَف ْلم َفٌ ْلف َفع ْلل َفح َّمتى َفم َف
اع َفذل َفِقك ْلالفِقعْل ِقل فِقٌ َفما َفبعْل ُحد َفذل َفِقك ْلال َفو ْلقتِقَ ،ففقِقٌ َفل َفال
َفف ْلاألَفمْل ُحر ْلاألَف َّمو ُحل َفه ْلل َفٌ ْلق َفتضِق ً إِقٌ َفق َف
ْلنْ :لاألَف َّمو ُحل :أَفنَّم َفق ْلو َفل ْلال َفقاب ِقِقل ل َفِقؽ ْلٌ ِقر ِقه "افعل" هذا الفعل ٌوم ْلال ُحجم َفُحع ِقة
َفٌ ْلق َفتضِق ً ل َفِقوجْل َفهٌ ِق
ت.
َفال َفٌ َفت َفن َفاو ُحل ْلاألَفمْل َفر " ِقبفِقعْل لِق ِقه َفبعْل دَف هُح"* َفوإِق َفذا لم َفٌ َفت َفن َفاو ْلل ُحه لَف ْلم َفٌ ُحد َّمل َفعلَف ْلٌ ِقه ِقب َفن ْلفًٍ َفو َفال إِق ْلث َفبا ٍ
َّم
ار ًمة َفال َفتسْل َفت ْلل ِقز ُحم وجوب القضاء كما فً صبلة
الثانِقً :أَفنَّم أَف َفوا ِقم َفر ال َّمشرْل ِقع َفت َف
ضا ُحء إِق َّمال
ال َفال َفٌتِق ُّيم االستدالل ،فبل َفٌ ْلل َفز ُحم ْلال َفق َف
ْلال ُحجم َفُحع ِقة َفو َفت َف
ار ًمة َفتسْل َفت ْلل ِقز ُحم ُحه َفو َفم َفع ِقاالحْل تِق َفم ِق
اع ٌضة م َفِقن ْلال َفح َفن ِقابلَف ِقة" َفو ْلال َفح َفنفِق َّمٌ ِقة
ِقبؤَفمْل ٍر َفجدِقٌ ٍد َفوه َفُحو ْلال َفح ُّيق ،وإلٌه ذهب الجمهورَ " ،فج َفم َف
َفو ْلالمُحعْل َفت ِقزلَف ِقة إِقلَفى أَفنَّم وجوب القضاء ٌستلزمه األمر ِقب ْلاألَفدَف ا ِقء فِقً َّم
ان ْلالم َفُحعٌ ِقَّمن؛
الز َفم ِق
ِقألَفنَّم َّم
خ ٌضل لِق َفك ْلونِق ِقه ِقمنْل
ان َفؼ ْلٌ ُحر داخل فً األمر بالفعلَ .فو ُحر َّمدِ :قبؤ َف َّمن ُحه دَف ا ِق
الز َفم َف
ت ْلالفِقعْل ِقل المعٌن َفو ْلق ُحتهُحَ ،فوإِق َّمال لَف ِقز َفم أَفنْل َفٌج َف
ُحوز ال َّمت ْلقدِقٌ ُحم َفعلَفى ذلك الوقت
ُحورٌَّما ِق
َف
ضر ِق
ُّيورةُح َّم
ْلالم َفُحعٌ ِقَّمنَ ،فو َّم
الثانِق َفٌ ُحةْ :لاألَفمْل ُحر ْلالم ْلُحطلَف ُحقَ ،فوه َفُحو
البل ِقز ُحم بَفاطِق ٌضل َفف ْلال َفم ْلل ُحزو ُحم م ْلِقثل ُح ُحه .الص َف
ان م َفُحعٌ ٍَّمنَ ،ففإِق َفذا لَف ْلم َفٌ ْلف َفع ِقل ْلال ُحم َفكلَّمؾُح َفذل َفِقك فِقً أَف َّمو ِقل
أَفنْل َفٌقُحو َفل :ا ْلف َفعلْلَ ،فو َفال ُحٌ َفق ٌِّ ُحدهُح ِقب َفز َفم ٍ
ِقٌل َفف َفمنْل لَف ْلم َفٌقُح ْلل
أَف ْلو َفقا ِق
جبُح فِقعْل ل ُح ُحه فِقٌ َفما َفبعْل ُحد ،أَف ْلو َفٌحْل َفتا ُحج إِقلَفى دَف ل ٍ
ان َفف َفه ْلل َفٌ ِق
اإلمْل َفك ِق
ت ْل ِق
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ب ْلال َفف ْلور َفٌقُحو ُحل إنَّم َفذل َفِقك ْلاألَفمْل َفر ْلالم ْل
ُحطلَف َفق َفٌ ْلق َفتضِق ً ْلالفِقعْل َفل م ْلُحطلَف ًمقا َفف َفبل َفٌ ْلخ ُحر ُحج ْلال ُحم َفكلَّمؾُح
ِق
ِق ِق
َف
َف
ْل
ْل
َّم
ْل
َّم
َف
َف
َف
َف
َف
ْل
عْل
عْل
ُح
ْل
نْل
عْل
ُح
ت
َفع ِقن ْلالعهْلدَف ِقة إِقال ِقبفِق لِقهِقَ ،فو َفم قا َفل ِقبالفو ِقر قا َفل إِقنه َفٌقتضِق ً الفِق َفل َفب دَف أ َّمو ِقل أوقا ِق
َف
ِقٌن ِقب ْلال َفف ْلو ِقر َفمنْل َفٌقُحو ُحل :إِق َّمن ُحه َفال
ازيُّي َ .فوم َفِقن ْلال َفقابِقل َف
اإلمْل َفك ِق
انَ ،فو ِقب ِقه َفقا َفل أبُحو َفب ْلك ٍر الرَّم ِق
ْل ِق
ُحول"َ :فو َفم ْلن َفشؤ ُح
َفٌ ْلق َفتضِق ٌهِقَ ،فب ْلل َفال ُحب َّمد فِقً َفذل َفِقك ِقمنْل دَف ل ٍ
ِقٌل َفزابِق ٍدَ .فقا َفل فِقً " ْلال َفمحْل ص ِق
ان َّم
ْلالخ َفِقبلؾِق أَفنَّم َفق ْلو َفل ْلال َفقاب ِقِقل ل َفِقؽ ْلٌ ِقر ِقه :ا ْلف َفع ْلل َفه ْلل َفمعْل َفناهُح ا ْلف َفع ْلل فِقً َّم
الثانِقًَ ،ففإِقنْل
الز َفم ِق
ْلت َفففِقً َّم
صٌ َف
صٌ َف
ْلت َفففِقً الرَّم ِقاب ِقع ُحث َّمم َفك َفذل َفِقك أَف َفب ًمدا ،أَف ْلو َفمعْل َفناهُح فِقً
الثالِقثِقَ ،ففإِقنْل َفع َف
َفع َف
َف
ان َّم
َّم
ال َّم
ضى
الثا ِقل ِق
ث َفوالرَّم ِقاب ِقعَ ،ففإِقنْل قُح ْلل َفنا ِقب ْلاأل َّمو ِقل ا ْلق َفت َف
ان َفح ِق
الز َفم ِق
الثانِقً ِقمنْل َفؼ ْلٌ ِقر َفب َفٌ ِق
َف
َف
َف
انَ ،فوإِقنْل قُح ْلل َفنا ِقب َّم
الثانِقً لَف ْلم َفٌ ْلق َفتضِق ِقهَ .فو ْلال َفح ُّيق :أَفنَّم
ْلاألمْل ُحر ْلاأل َّمو ُحل ْلالفِقعْل َفل فِقً َفساب ِقِقر ْلاأل ْلز َفم ِق
انَ ،فف َفبل َفٌ ْلخ ُحر ُحج ْلال ُحم َفكلَّمؾُح َفعنْل
ْلاألَفمْل َفر ْلالم ْلُحطلَف َفق َفٌ ْلق َفتضِق ً ْلالفِقعْل َفل ِقمنْل َفؼ ْلٌ ِقر َفت ْلق ِقٌٌ ٍد ِقب َفز َفم ٍ
ت
ض أَفجْل َفزا ِقء ْلال َفو ْلق ِق
َفع ِقهدَف ْلت ُحه إِق َّمال ِقبفِقعْل لِقهِقَ ،فوه َفُحو أَفدَف ا ٌضء َفوإِقنْل َفطا َفل ال َّمت َفراخِقً ِقألَفنَّم َفتعْل ِقٌ َف
ٌن َفبعْل ِق
ان
لَف ُحه َفال دلٌل علٌه ،واقتضاإه الفور ال ٌستلزم أَف َّمن ُحه َفبعْل دَف أَف َّمو ِقل أَف ْلو َفقا ِق
اإلمْل َفك ِق
ت ْل ِق
ْل
ت
ِقٌر َفع ْلن ُحه إِقلَفى َفو ْلق ٍ
ضاءًمَ ،فب ْلل َفؼا َفٌ ُحة َفما َفٌسْل َفت ْلل ِقز ُحم ُحه أَفنْل َفٌ ُحك َف
َفق َف
ون ْلال ُحم َفكلَّمؾُح آثِقمًما ِقبال َّمتؤخ ِق
َف
اع َفذل َفِقك
ِقٌن ِقبؤَفنَّم ْلاألَفمْل َفر ْلال ُحم َفقٌَّمدَف ِقب َفو ْلق ٍ
ت م َفُحعٌ ٍَّمن َفال َفٌ ْلق َفتضِق ً إِقٌ َفق َف
آخ َفرَ .فو َفق ِقد اسْل َفتدَف َّمل ل ْلِقل َفقابِقل َف
ت َف
ان مقتضًٌما
ْلالفِقعْل ِقل فِقً َفو ْلق ٍ
ضا ُحء ِقب ْلاألَفمْل ِقر ْلاألَف َّمو ِقل لَف َفك َف
ب ْلال َفق َف
آخ َفرِ :قبؤ َف َّمن ُحه لَف ْلو َفو َفج َف
ضا ِقءَ ،فو َّم
البل ِقز ُحم بَفاطِق ٌضل َفف ْلال َفم ْلل ُحزو ُحم م ْلِقثلُحهُح ،أَفمَّما ْلالم َفُحبل َفز َفم ُحة فبٌنة؛ إذ الوجوب أخ
ل ْلِقل َفق َف
ُحوت ْلاألَف َفع ِّمَ ،فوأَفمَّما ا ْلنتِق َففا ُحء َّم
ِقضا ِقءَ ،فو ُحثب ُح
ُحوت ْلاألَف َفخ ِّ َفٌسْل َفت ْلل ِقز ُحم ُحثب َف
البل ِقز ِقم َفف ِقؤلَف َّمنا
م َفِقن ِقاال ْلقت َف
ُحون ِقبؤَفنَّم َفق ْلو َفل القابل "صم ٌوم الخمٌس"ال ٌقتضً "صوم" ٌوم ْلال ُحجم َفُحع ِقة
َفقاطِق ع َف
ًم
أصبل" .
ِقضا ِقءَ ،فو َفال َفٌ َفت َفن َفاول ُح ُحه
ِقب َفوجْل ٍه ِقمنْل وُح جُحو ِقه ِقاال ْلقت َف
 /5هل ٌدخل اآلمر فً األمر أو هل األمر ٌعم اآلمر والمؤمور؟ قالوا إذا
كان أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ألمته من هللا دخل فٌه وكذلك أمر
هللا لرسوله صلى هللا علٌه وسلم أمر ألمته إال إذا دلت قرٌنة على أنه من
خصابصه صلى هللا علٌه وسلم .فال الشوكانً ":اختلفوا هل األمر باألمر
ب ْلالجُحمْل هُحو ُحر إِقلَفى َّم
اع ٌضة
ب َفج َفم َف
الثانِقًَ ،فو َفذ َفه َف
بالشًء أمر ِقب َفذل َفِقك ال َّمشًْل ِقء أَف ْلم َفال؟ َفف َفذ َفه َف
ون :بؤنه لو كان األمر باألمر بالشًء أمر ِقب َفذل َفِقك
إِقلَفى ْلاألَف َّمو ِقل .احْل َفت َّمج ْلاألَف َّمول ُح َف
ب
ح ِق
صا ِق
ان َفق ْلو ُحل ْلال َفقاب ِقِقل ل َفِقس ٌِّ ِقد ْلال َفع ْلب ِقد :مر َفعبْلدَف َفك ِقب َفبٌ ِقْلع َفث ْلو ِقبً َفت َفع ِّدًٌما َفعلَفى َف
ال َّمشًْل ِقء لَف َفك َف
ب َّم
ب َفبعْل دَف َفذل َفِقك
الث ْلو ِق
ح ِق
صا ِق
ان َفق ْلو ُحل َف
صرُّي ؾِق فِقً َفع ْلب ِقد ِقه ِقب َفؽ ْلٌ ِقر إِق ْلذنِقهِقَ ،فولَف َفك َف
ْلال َفع ْلب ِقد ِقبال َّمت َف
ْل َف
ْل
َف
لِقل َفع ْلب ِقد َفال َفت ِقبعْل ُحه مناقضًم ا لقوله للسٌد مر َفعبْلدَف َفك ِقب َفبٌ ِقْلع ث ْلو ِقبً لِقوُح رُحو ِقد األمْل ِقر َفوال َّمنهْلًِق
ي ه َفُحو أَفمْل ُحر
َفعلَفى فِقعْل ٍل َفوا ِق
ح ٍدَ .فو َفقا َفل ال ُّيس ْلبكِقًُّي  :إِقنَّم ل ُح ُحزو َفم ال َّمت َفع ِّدي َفممْل ُحنو ٌضع؛ ِقألَفنَّم ال َّمت َفع ِّد َف
َفع ْلب ِقد ْلال َفؽ ْلٌ ِقر ِقب َفؽ ْلٌ ِقر أَفمْل ِقر َفس ٌِّ ِقد ِقه " َفو ُحه َفنا أَفمْل ُحرهُح ِقبؤَفمْل ِقر َفس ٌِّ ِقد ِقه" َففإِقنَّم أَفمْل َفرهُح ل ْلِقل َفع ْلب ِقد ُحم َفت َفوقِّ ٌض
ؾ
اع فِقً أَفنَّم َفق ْلولَف ُحه :مر َفعبْلدَف َفك إِقلَف ْلخَ ،فه ْلل ه َفُحو
ْلس ِقب َفشًْل ٍء؛ ِقألَفنَّم ال ِّن َفز َف
َفعلَفى أَفمْل ِقر َفس ٌِّ ِقد ِقه َفولَفٌ َف
أَفمْل ٌضر ل ْلِقل َفع ْلب ِقد ِقب َفبٌْلع َّم
ب أَف ْلم َفالَ ،فال فِقً أَفنَّم ال َّمسٌِّدَف إذا أمر عبده بموجب "مر
الث ْلو ِق
ِق
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َفعبْلدَف َفك" َفه ْلل َفٌ َفت َفحقَّم ُحق عِق ْلندَف َفذل َفِقك أَفمْل ٌضر ل ْلِقل َفع ْلب ِقد من قبل القابل "مر عبدك" "بجعل"
ال َّمسٌِّدَف َفسفِقٌرًم ا أَف ْلو َفوك ًم
هللا ُحسب َفْلحا َفن ُحه ل َفِقرسُحولِق ِقه
ُحون ِقبؤ َف َفوا ِقم ِقر َّم ِق
ِقٌبل "أَف ْلم َفال؟ "َ .فواحْل َفت َّمج ْلاآل َفخر َف
صلَّمى َّم
ُحون ِقبت ْلِقل َفك ْلاألَف َفوا ِقم ِقرَ ،فو َفك َفذل َفِقك أَفمْل ُحر
هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم ِقبؤَفنْل َفٌؤْلم َفُحر َفناَ ،ففإِق َّمنا َفمؤْلمُحور َف
َف
ْل
َف َف
ُحورَ ،فال
ٌر ِقه ِقبؤنْل َفٌؤمْل َفر فُح َفبل ًمنا بكذا ،فإن الملك هو اآلمر بذلك ْلال َفمؤم ِق
ْلال َفملِقكِق ل َفِقو ِقز ِق
ْلال َفو ِقزٌ ُحر".
 /6إذا توجه األمر لواحد لم ٌدخل ؼٌره فٌه بإطبلقه وقيل إذا خاطب هللا
نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم باألمر بفعل عبادة ولم ٌخصه بلفظ التخصٌ
نحو قوله تعالىٌَ { :ا أَ ٌُّ َها ا ْل ُم َّز ِّمل ُ ( )1قُ ْم اللَّ ٌْلَ } دخل أمته فً ذلك وكذلك إذا
توجه (األمر إلى واحد) من الصحابة دخل ؼٌره (من الصحابة فً ذلك).
(وهذا إن أراد به إذا سؤله إنسان عن مسؤلة فؤجابه كقوله لؤلعرابً لما قال:
" َفو َفقعْل ُح
ت َفعلَفى أَفهْل لِقً"" :أَفعْل ت ْلِقق َفر َفق َفب ًمة" ،فذلك ٌلزم كل من وقع فً مثلما وقع
اس " ٌدخل فٌه كل
فٌه ،فؤما قوله لما مرضُ " :م ُروا أَ َبا َب ْك ٍر َف ْل ٌُ َ
صلِّ ِبال َّن ِ
الصحابة فً اإلمامة فبل ،وكذلك قوله للرجل منهم" :قم فبارز هذا" لم ٌجز
لؽٌره ذلك ،وفً أن ال نقول ثبت على الؽٌر المبارزة.
 /7هل ٌدخل المإنث فً جمع المذكر؟ ٌنظر فٌه فإن كان الجمع بلفظ
ٌخت المذكر نحو قولنا رجال ،وذكور لم ٌدخل فٌه المإنث ،وإن كان
بلفظ ال ٌتبٌن (فٌه) التذكٌر وال التؤنٌث كقولنا "من" فإنه ٌدخل فٌه المذكر
والمإنث.وإن كان بلفظ ٌتبٌن فٌه عبلمة التذكٌر نحو المإمنٌن والصابرٌن،
وقاموا ،وقعدوا فقد اختلفوا فً ذلك فقال البعضٌ :دخل (المإنث) فً ذلك،
وهو قول بعض الحنفٌة وأبً بكر بن داود الفقٌه.
قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم فً مراقً السعود:
ِقٌن ْل
َفو َفما ُح
اخ َفتلَففُحوا
شمُحو ُحل َفمنْل ل ْلِقؤل ُح ْلن َفثى َفج َفنفُحوا
َفوفِقً َفش ِقبٌ ِقه ْلالمُحسْل لِقم َف
وقد استدل بذلك فً صٌػ العموم ،وهللا تعالى أعلم.
 /8امتثال األمر ٌدل على اإلجزاء وبه قال عامة الفقهاء (والمتكلمٌن) ،وقال
عبد الجبار ،ومن (تابعه) من المعتزلة ال ٌدل على اإلجزاء (إال بدلٌل
آخر) .ومعنى قولنا إنها مجزبة :أنها إذا فعلت بكمال شروطها ،كفت
وأجزأت فً إسقاط التعبد باألمر فبل ٌجب قضاإها.قال الشوكانً فً
ْل
َف
ُحور ِقب ِقه َفعلَفى َفوجْل ِقه ِقه الَّمذِقي أَف َفم َفر ِقب ِقه
اإل ْلت َفٌ َف
ان ِقب ْلال َفمؤم ِق
"إرشاد الفحول"" :اعْل لَف ْلم أنَّم ْل ِق
اإلجْل َفزا َفء أم ال؟
ار ُحع َفق ْلد َفو َفق َفع ْلالخ َفِقبلؾُح فِقٌ ِقه َفبٌ َفْلن أَفهْل ِقل ْلاألُحص ِق
ُحولَ ،فه ْلل ٌُحو ِق
جبُح ْل ِق
ال َّمش ِق
َفو ْلاآل َفخ ُحرُ :حسقُح ُح
وط
ال ِقب ِقه.
اإلجْل َفزا ُحء ِقب َفت ْلفسِق َف
ْلن:أَف َفح ُحد ُحه َفماُ :ححصُحو ُحل ِقاالمْل تِق َفث ِق
ٌرٌ ِق
وقد فُح ِّس َفر ْل ِق
ْل
ضا ِقء بهِقَ ،فف َفعلَفى ال َّمت ْلفسِق ٌر ْلاألَف َّمو ِقل " َفال َفش َّم َف
ُحور ِقب ِقه َفعلَفى وجهه
اإل ْلت َفٌ َف
ْلال َفق َف ِق
ان ِقب ْلال َفمؤم ِق
ك" أنَّم ْل ِق
ِق
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الَ ،فو َفذل َفِقك ُحم َّمت َفف ٌضق َفعلَف ْلٌهِقَ ،ففإِق َّمن ُحه َفمعْل َفنى
ٌقتضً تحقق اإلجزاء ْلال ُحم َفف َّمس ِقر ِقب ِقاالمْل تِق َفث ِق
ضا ِقء َفف َفقد ْل
اع ٌضة
ِقؾ فِقٌ ِقهَ :فف َفقا َفل َفج َفم َف
اخ ُحتل َف
االمتثال وحقٌقته ذلك ،وإن فُح ِّس َفر ِقب ُحسقُحوطِق ْلال َفق َف
ْل
ِقمنْل أَفهْل ِقل ْلاألُحص ِق َف
ُحور ِقب ِقه َفعلَفى َفوجْل ِقه ِقه َفٌسْل َفت ْلل ِقز ُحم ُحسقُح َف
ضا ِقء.
وط ْلال َفق َف
اإل ْلت َفٌ َف
ان ِقب ْلال َفمؤم ِق
ُحول :أنَّم ْل ِق
ون ِقب ِقاالسْل ت ْلِقل َفز ِقامِ :قبؤ َف َّمن ُحه لَف ْلو لَف ْلم
َّمارَ :فال َفٌسْل َفت ْلل ِقز ُحم .اسْل َفتدَف َّمل ْلال َفقابِقل ُح َف
َفو َفقا َفل ْلال َفقاضِق ً َفع ْلب ُحد ْلال َفجب ِق
أبداَّ ،م
َفٌسْل َفت ْلل ِقز ْلم ُحسقُح َف
ضا ِقء لَف ْلم ٌُحعْل لَف ِقم امْل تِق َفثا ٌضل ًم
والبل ِقز ُحم ُحم ْلن َفتؾٍ َفف ْلال َفم ْلل ُحزو ُحم م ْلِقثلُحهُح ،أَفمَّما
وط ْلال َفق َف
ْل
َف ْل
َف
ُحور ِقبهِقَ ،فو َفال َفٌسْل قُح َفط َفع ْلن ُحه َفب ْلل ٌجب
ْلالم َفُحبل َفز َفم ُحة َفف ِقؤل َّمن ُحه حِقٌ َفنبِق ٍذ َفٌجُحو ُحز أنْل َفٌؤت َفِقً ِقب ْلال َفمؤم ِق
ضا ُحء إِق َفذا َفف َفعلَف ُحه لَف ْلم َفٌسْل قُح ْلط َفك َفذل َفِقكَ ،فوأَفمَّما
ضاءًمَ ،فو َفك َفذل َفِقك ْلال َفق َف
علٌه ِقفعْل ل ُح ُحه َفمرَّم ًمة أ ُح ْلخ َفرى َفق َف
ا ْلنتِق َففا ُحء َّم
ارةٌض َفع ِقن اسْل ت ْلِقد َفراكِق َفما
ضا َفء عِق َفب َف
البل ِقز ِقم َفف َفمعْل لُحو ٌضم َفق ْلطعًم ا َفوا ِّت َففا ًمقاَ .فوأَفٌْلضًم ا إِقنَّم ْلال َفق َف
ْل
َف
َف
َفق ْلد َفف َف
ُحور ِقب ِقه على وجهه،
ات ِقمنْل َفمصْل لَف َفح ِقة ْلاألدَف ا ِقءَ ،فو ْلال َففرْل ضُح أ َّمن ُحه َفق ْلد َفجا َفء ِقب ْلال َفمؤم ِق
ولم َفٌفُح ْل
ان
ص َفل ْلال َفم ْلطلُحوبُح ِقب َفت َفما ِقمهِقَ ،ففلَف ْلو أَف َفتى ِقب ِقه اسْل ت ْلِقد َفرا ًمكا لَف َفك َف
ت ِقم ْلن ُحه َفشًْل ٌضءَ ،فو َفح َف
ْل
َفتحْل صِق ًم
اإلجْل َفزا َفء،
ٌبل ل ْلِقل َفحاصِق ِقلَ .فقا َفل فِقً " ْلال َفمحْل ص ِق
ُحور ِقب ِقه َفٌ ْلق َفتضِق ً ْل ِق
ُحول" :فِقعْل ُحل ْلال َفمؤم ِق
ب أَفنْل
خ َفِقبل ًمفا ِقألَف ِقبً هَفاشِق ٍم َفوأَف ْلتبَفاعِق ِقه .لَف َفنا وُح جُحوهٌضْ :لاألَف َّمو ُحل :أنه أتى بما أ ُح ِقم َفر ِقب ِقه َفف َفو َفج َف
وض ٌضة فِقٌ َفما
ُحج َفع ِقن ْلال ُحعهْلدَف ةِقَ ،فوإِق َّمن َفما قُح ْلل َفنا إِق َّمن ُحه أَف َفتى ِقب َفما أ ُح ِقم َفر ِقب ِقه ألن ْلال َفمسْل ؤَفلَف َفة َفمرْل فُح َف
َفٌ ْلخر َف
ُحج َفع ِقن ْلال ُحعهْلدَف ةِق؛ ِقألَف َّمن ُحه لَف ْلو َفبق َفِقً ْلاألَفمْل ُحر
ان ْلاألَفمْل ُحر َفك َفذل َفِقكَ ،فوإِق َّمن َفما قُح ْلل َفنا َفٌ ْلل َفز ُحم أَفنْل َفٌ ْلخر َف
إِق َفذا َفك َف
ًم
متناوال للمؤتً أَف ْلو ل َفِقؽ ْلٌ ِقرهِقَ ،فو ْلاألَف َّمو ُحل بَفاطِق ٌضل؛ ِقألَفنَّم ْلال َفحاصِق َفل َفال
َفبعْل دَف َفذل َفِقك لَف َفبق َفِقً إما
ٌُحمْل ِقكنُح َفتحْل صِق ٌلُحهُحَ ،فو َّم
ًم
متناوال
الثانِقً بَفاطِق ٌضل؛ ِقألَف َّمن ُحه َفٌ ْلل َفز ُحم أَفنْل ٌكون األمر قد كان
ان ْلال َفمؤْلتِقًُّي ِقب ِقه َفت َفما َفم ُحم َفت َفعلِّ ِقق
ان َفك َفذل َفِقك لَف َفما َفك َف
ل َفِقؽ ْلٌ ِقر ِقه َفذل َفِقك الَّمذِقي َفو َفق َفع َفمؤْلتِق ًمٌّا ِقبهِقَ ،فولَف ْلو َفك َف
ْلاألَفمْل ِقرَ ،فو َفق ْلد َفف َفرضْل َفناهُح َفك َفذل َفِقك َفه َفذا َفخ ْللؾ .والثانً :أنه ال ٌخلو إما ٌجب علٌه
ًم
وثالثا ،أو ٌنقصى َفعنْل ُحعهْلدَف تِق ِقه ِقب َفما َفٌ ْلن َفطل ُحِقق َفعلَف ْلٌ ِقه ِقاالسْل ُحمَ ،فو ْلاألَف َّمو ُحل
فعله ثانٌا،
َف
ْل
َّم
ارَ ،فوالثانِقً ه َفُحو ْلال َفمطلُحوبُح ِقأل َّمن ُحه َفال
باطل لما بٌنا على أن األمر ال ُحٌفِقٌ ُحد ال َّمت ْلك َفر َف
ْل
َّم
ُحوج َفعنْل ُحعهْلدَف ِقة األمر .والثالث :أنه لو
معنى لئلجزاء إِقال َفك ْلو ُحن ُحه َفكافِقًٌما فِقً ال ُحخر ِق
ان َفٌجُحو ُحز أَفنْل َفٌقُحو َفل ال َّمس ٌِّ ُحد ل َفِقع ْلب ِقد ِقه :ا ْلف َفع ْلل فإذا فعلت ال ٌجزئ
لم ٌقتض اإلجزاء لَف َفك َف
عنك ،لو قال ذلك أحد لَف ُحع َّمد ُحم َفناقِقضًم ا " .الخ...
ْ :ل
ان
ْلن
اخ َفتلَففُحوا إِق َفذا َفت َفعا َفق َف
ب أَفمْل َفر ِق
ْلن َفو ْلال ُحم َفت َفؽ ِقاٌ َفرٌ ِق
ْلن ْلال ُحم َفت َفماثِقلَفٌ ِق
َ /9فت َفعاقُحبُح ْلاألَفمْل َفرٌ ِق
ِقب ُحم َفت َفماثِقلَفٌ َفْلنَ ،فه ْلل َفٌ ُحكونُح َّم
الثانِقً لِقل َّمتؤْلكِقٌدِقَ ،فف َفٌ ُحكونُح ْلال َفم ْلطلُحوبُح ْلالفِقعْل َفل َفمرَّم ًمة َفواحِقدَف ًمة ،أَف ْلو
ْل
َف
ْل
ْلن،
ٌسَ ،فف َفٌ ُحكونُح ْلال َفمطلُحوبُح ْلالفِقعْل َفل ُحم َفكرَّم رًم اَ ،فو َفذل َفِقك َفنحْل وُح أنْل َفٌقُحو َفل :صِق ْلل َفر ْلك َفع َفتٌ ِق
لِقل َّمتؤسِق ِق
ب ْلاألَف ْلك َفث ُحر:
ْلنَ .فف َفقا َفل ْلال ُحج َفبابِقًُّي َ ،فو َفبعْل ضُح ال َّمشافِق ِقع َّمٌ ِقة :إنه لِقل َّمتؤْلكِقٌدِقَ ،فو َفذ َفه َف
َف
ص ِّل َفر ْلك َفع َفتٌ ِق
ْل
ْل
َف
َف
ْل
ص ْلٌ َفرفِقًُّي ِ :قبال َفو ْلقؾِق فِقً َفك ْلونِق ِقه َفتؤسِق ٌسًم ا أو تؤكٌدا
ٌسَ .فو َفقا َفل أبُحو َفب ْلك ٍر ال َّم
إِقلَفى أ َّمن ُحه لِقل َّمتؤسِق ِق
ٌر َفق ْلد َفك ُحث َفر
ون ِقبال َّمتؤْلكِقٌ ِقدِ :قبؤَفنَّم ال َّمت ْلك ِقر َف
وبه قال أبو الحسن البصري .واحتج ْلال َفقابِقل ُح َف
ان ْلال َفحمْل ُحل َفعلَفى َفما ه َفُحو أَف ْلك َفث ُحر وإلحاق األقل به أَف ْلولَفىَ ،فو ِقبؤَفنَّم
فِقً ال َّمتؤْلكِقٌدِقَ ،فف َفك َف
الَ .فوٌ َفُحجابُح
ْلاألَفصْل َفل ْلال َفب َفرا َفءةُح م َفِقن ال َّمت ْلكلِقٌؾِق ْلال ُحم َفت َفكرِّ ِقرَ ،فف َفبل ٌ َف
ُحصا ُحر إِقلَف ْلٌ ِقه َفم َفع ِقاالحْل تِق َفم ِق
Page 52

وجٌز الفصول

ْل َف َف
ول
اعَ ،ففإِقنَّم دَف َفاللَف َفة ُحك ِّل لَف ْلفظٍ َفعلَفى َفم ْلدل ُح ٍ
ِقب َفم ْلن ِقع َفك ْلو ِقن ال َّمتؤكِقٌ ِقد أ ْلكث َفر فِقً َفم َفح ِّل ال ِّن َفز ِق
مُحسْل َفتقِق ٍّصل ه َفُحو "األصل والظاهر"*ْ ،لاألَفصْل ُحل َّم
الظا ِقه ُحر َفو ِقب َفم ْلن ِقع صِق حَّم ِقة ِقاالسْل ت ْلِقد َفال ِقل
َف ُح
َف
ح ٍد
ول ُحك ِّل َفوا ِق
ُحور َفهاَ ،ففإِقنَّم َفت ْلك َفر َف
ار اللَّم ْلفظِق َفٌ ُحد ُّيل َفعلَفى َفم ْلدل ُح ِق
ِقبؤصْل لِق َّمٌ ِقة ْلال َفب َفرا َفء ِقة أ ْلو ظه ِق
َف َف
َف
اإل َفعادَف ةُحَ .فوأَفٌْلضًم ا
اإل َففادَف ةُح َفال ْل ِق
ِقم ْلنهُح َفما أصْل ًمبل َفو َفظا ِقهرًم ا؛ ِقألنَّم أصْل َفل ُحك ِّل َفك َفبل ٍم َفو َفظاه َفِقرهُح ْل ِق
ال َّمتؤْلسِق ٌسُح "أَف ْلك َفث ِقريٌّ "** َفوال َّمتؤْلكِقٌ ُحد "أَف َفقلًٌِّّ "*** َفو َفه َفذا َفمعْل لُحو ٌضم عِق ْلندَف ُحك ِّل َفمنْل َفٌ ْلف َفه ُحم ل ُح َفؽ َفة
بَ .فوإِق َفذا تقرر لك رجحان هذا المذهب َفع َفر ْلف َف
ت ِقم ْلن ُحه ب ْلُحط َفبل َفن َفما احْل َفت َّمج ِقب ِقه
ْلال َفع َفر ِق
ْل
ٌس َفوال َّمتؤْلكِقٌ ِقد .أَفمَّما لَف ْلو لَف ْلم
ار َف
ون ِقب ْلال َفو ْلقؾِق ِ :قمنْل أَف َّمن ُحه َفق ْلد َفت َفع َف
ْلال َفقابِقل ُح َف
ض ال َّمترْل ِق
جٌ ُحح فِقً ال َّمتؤسِق ِق
ص ِّل
َفٌ ُحك ِقن ْلالفِقعْل َفبل ِقن ِقمنْل َفن ْلو ٍع َفوا ِق
ؾ أَفنَّم ْلال َفع َفم َفل ِقب ِقه َفما ُحم َفت َفوجِّ ٌضه َفنحْل َفو َف
ح ٍد َفف َفبل خ َفِقبل َف
ْلنُ ،ح
حدٍَ ،فولَف ِقكنْل قامت القرٌنة
ص ْلم َفٌ ْلومًماَ ،فو َفه َفك َفذا إِق َفذا َفكا َفنا ِقمنْل َفن ْلو ٍع َفوا ِق
َفر ْلك َفع َفتٌ ِق
صل ركعتٌن
الداللة َفعلَفى أَفنَّم ْلالم َفُحرادَف ال َّمتؤْلكِقٌ ُحد َفنحْل وُح ص ِقُحم ْلال َفٌ ْلو َفم صم الٌوم ،ونحو
ِق
ان أَفنَّم ْلالم َفُحرادَف ِقب َّم
ٌؾ َّم
الثانِقً
صل الركعتٌنَ ،ففإِقنَّم ال َّمت َفقٌُّيدَف ِقب ْلال َفٌ ْلو ِقمَ ،فو َفتعْل ِقر َف
ِق
الثانِقً ُحٌفِقٌدَف ِق
ْل
ت ْلال َفعادَف ةُح أَفنَّم ْلالم َفُحرادَف ال َّمتؤكِقٌ ُحد َفنحْل َفو اسْل قِقنِقً َفماءًم،اسْل قِقنِقً
ض ِق
ه َفُحو ْلاألَف َّمولُحَ ،فو َفه َفك َفذا إِق َفذا ا ْلق َفت َف
وصل
صل ركعتٌن
ان ال َّمتؤْلكِقٌ ُحد ِقب َفحرْل ؾِق العطؾ نحو:
َفماءًمَ ،فو َفه َفك َفذا إِق َفذا َفك َف
ِق
ِق
ٌرا ُحدهُح ِقب َفحرْل ؾِق ْلال َفع ْلطؾِق َ ،فوأَف َفق ُّيل
ٌر ْلال ُحمفِقٌدَف لِقل َّمتؤْلكِقٌ ِقد لَف ْلم ٌُحعْل َفه ْلد إِق َف
الركعتٌن؛ ِقألَفنَّم ال َّمت ْلك ِقر َف
ان َّم
ون َفقل ًم
الثانِقً َفم َفع
ِقٌبل والحمل على األكثر أَف ْلولَفى.أَفمَّما لَف ْلو َفك َف
ال أَفنْل َفٌ ُحك َف
ْلاألَفحْل َفو ِق
ْلالع ْل
ْلن؛ ِقألَفنَّم دَف َفاللَف َفة
صل ركعتٌن َفو َف
ِقطؾِق معر ًمفا فالظاهر التؤكٌد نحو ِق
ص ِّل الرَّم ْلك َفع َفتٌ ِق
َّم
البل ِقم َفعلَفى إِق َفرادَف ِقة ال َّمتؤْلكِقٌ ِقد أَف ْلق َفوى ِقمنْل دَف َفاللَف ِقة َفحرْل ؾِق ْلال َفع ْلطؾِق َفعلَفى إرادة التؤسٌس" .
 /10األمر بالماهٌة ومقتضاه :قال محمد األمٌن الشنقٌطً رحمه هللا تعالى
وإٌانا فً مذكرة األصول " :إن المؤمور به اذا كان بعض جزبٌاته منهٌا ًم عنه
نهي تنزٌه أو تحرٌم ال ٌدخل ذلك المنهى عنه منها فى المؤمور به ألن
النهي ضد األمر والشًء ال ٌدخل فى ضده خبلفا ًم لبعض الحنفٌة القابلٌن
بدخوله فٌه ،فتحٌة المسجد مثبل مؤمور بها ،ؾ إ ذا دخل المسجد وقت نه ي
فتلك الصبلة المنهى عنها لوقت النه ي لم تدخل فى األمر للمضادة التً بٌن
األمر والنه ي وهكذا .وقال الشافع ي _ رحمه هللا _ إن الصلوات ذوات
األسباب الخاصة لم ٌتناولها النه ي فه ي داخلة فى األمر ألنها لم تدخل فى
النهي ".وقال الشوكانً فً "إرشاد الفحول" " :اختلفوا هل األمر بالماهٌة
الكلٌةٌ ،قتضً األمر بها ،أو بشًء من جزبٌاتها اختلفوا أَف ْلم ه َفُحو أَفمْل ٌضر ِقبفِقعْل ٍل
م ْلُحطلَف ٍق َفتصْل ُحد ُحق َفعلَف ْلٌ ِقه الماهٌة وٌخبر به عنها صِق ْلد ُحق ْلال ُحكلًِِّّ َفعلَفى ُحج ْلزبِقٌَّماتِق ِقه ِقمنْل
ب ْلالجُحمْل هُحو ُحر إِقلَفى َّم
الثانِقًَ .فو َفقا َفل َفبعْل ضُح ال َّمشافِق ِقع َّمٌ ِقةِ :قب ْلاألَف َّمو ِقل .احْل َفت َّمج
ٌن؟ َفف َفذ َفه َف
َفؼ ْلٌ ِقر َفتعْل ِقٌ ٍ
ونِ :قبؤَفنَّم ْلال َفما ِقه َّمٌ َفة ْلال ُحكلِّ َّمٌ َفة َفٌسْل َفتحِقٌ ُحل وجودها فً األعٌان فبل ُحت ْلطلَفبُح َ ،فوإِق َّمال
ْلاألَف َّمول ُح َف
جدَف ْل
ان
اع .ووجه ذلك :أنها لو وُح ِق
ت فِقً ْلاألَفعْل َفٌ ِق
امْل َفت َفن َفع ِقاالمْل تِق َفثا ُحل َفوه َفُحو خ َفِقبلؾُح ْل ِق
اإلجْل َفم ِق
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لَف ِقز َفم َفت ُحع ُّيد ُحد َفها ُحكلٌِّ ًمَّمة فِقً ضمن الجزبٌة ،فمن حٌث إنها َفم ْلوجُحودَف ةٌض َفت ُحكونُح َفش ْلخصِق ٌ ًمَّمة
ُحج ْلزبِقٌ ًمَّمةَ ،فو ِقمنْل َفحٌ ُح
ْلث إِق َّمن َفها الماهٌة الكلٌة تكون كلٌة وأنه م َفُححا ٌضلَ ،فف َفمنْل َفقا َفل ِقآل َفخ َفر:
ب" فإن هذا ال ٌكون أمر ِقب َفب ْلٌ ِقع ِقه ِقب ْلال َفؽ َفب ِقنَ ،فو َفال ِقب َّم
" ِقبعْل َفه َفذا َّم
الث َفم ِقن َّم
الزابِقدِقَ ،فو َفال
الث ْلو َف
ِقب َّم
اع ُحم ْلش َفت ِقر َفك ٌضة فِقً م َفُحسمَّمى البٌعَ ،فو َفتمْل ِقٌٌ ُحزهُح ُحك َّمل
اوي؛ ِقألَفنَّم َفه ِقذ ِقه ْلاألَف ْلن َفو َف
الث َفم ِقن ْلالم َفُحس ِق
الث َفمن َّم َف
َف
اويَ ،فو َفما ِقب ِقه
َفوا ِق
الزابِق ِقد أ ِقو ْلالم َفُحس ِق
ح ٍد ِقم ْلن َفها ِقب ُحخصُحو ِق َفك ْلونِق ِقه ِقب ْلال َفؽ َفب ِقن أ ْلو ِقب َّم ِق
ِقاال ْلشت َفِقرا ُح
ج َفه ُحة
ك َفؼ ْلٌ ُحر َفما ِقب ِقه ِقاالمْل تِق َفٌا ُحزَ ،فو َفؼ ْلٌ ُحر مُحسْل َفت ْلل ِقز ٍم لَفهُحَ ،فف ْلاألَفمْل ُحر ِقب ْلال َفبٌ ِقْلع الَّمذِقي ه َفُحو ِق
ِقاال ْلشت َفِقراكِق َفال َفٌ ُحكونُح أَفمْل رًم ا ِقب َفما ِقب ِقه َفٌمْل َفتا ُحز ُحك ُّيل واحد من األنواع عن اآلخر ال
ِقب َّم
ان َفك َفذل َفِقك َفف ْلاألَفمْل ُحر بالجنس ال ٌكون ألبتة أَفمْل رًم ا
الذا ِق
ت َفو َفال ِقب ِقاالسْل ت ْلِقل َفز ِقامَ ،فوإِق َفذا َفك َف
ت القرٌنة على إرادة بعض األنواع ُحح ِقم َفل اللَّم ْلف ُح
ظ
ِقب َفشًْل ٍء ِقمنْل أَف ْلن َفواعِق هِق ،لَف ِقكنْل إِق َفذا دَف لَّم ِق
ُحول"َ :فو َفه ِقذ ِقه َفقاعِق دَف ةٌض َفش ِقرٌ َفف ٌضة بُحرْل َفهانِقٌ ٌضَّمة َفٌ ْلن َفح ُّيل ِقب َفها َفكثِقٌ ٌضر ِقمنْل
َفعلَف ْلٌ ِقهَ .فقا َفل فِقً " ْلال َفمحْل ص ِق
ْلال َفق َفواعِق ِقد ْلالفِق ْلق ِقه َّمٌ ِقة إِقنْل َفشا َفء َّم
ض ُحح ْلال َفم َفقا َفم َفو َفٌحْل ُح
هللا ُحَ .فو ِقممَّما ٌ َفُحو ِّ
ص ُحل ِقب ِقه ْلال َفم َفرا ُحم ِقمنْل َفه َفذا
ت َفث َفبل ٌض
ثْ :لاألَف َّمو ُحلْ :لال َفما ِقهٌ ُحَّمة َفال
ول ِقمنْل أَفنَّم ْلال َفما ِقهٌَّما ِق
ْلال َفك َفبل ِقمَ ،فما َفذ َفك َفرهُح أَفهْل ُحل عِق ْلل ِقم ْلال َفمعْل قُح ِق
ِقً الَّمتِقً ٌ َفُحسمٌِّ َفها أَفهْل ُحل ْلال َفم ْلنطِق ِقق
ِقب َفشرْل طِق َفشًْل ٍء م َفِقن ْلالقُحٌُحودِقَ ،فو َفال ِقب َفشرْل طِق َفعدَف ِقم َفهاَ ،فوه َف
ْلال َفما ِقه َّمٌ َفة ْلالم ْلُحطلَف َفق َفةَ ،فوٌ َفُحسمُّيو َفن َفها ْلال ُحكلًَِّّم َّم
الط ِقبٌعِقًَّم َ ،فو ْلالخ َفِقبلؾُح فِقً وُح جُحو ِقد َفها فِقً
ُحوؾَ .فو ْلال َفح ُّيق :أَفنَّم وُح جُحودَف َّم
ار ِقج َفمعْل ر ٌض
الط ِقبٌ ِقعًِّ ِقب َفمعْل َفنى وُح جُحو ِقد أَف ْلش َفخاصِق ِقه.
ْلال َفخ ِق
َفو َّم
الثانِق َفٌ ُحةْ :لال َفما ِقهٌ ُحَّمة ِقب َفشرْل طِق َفال َفشًْل َفء ،أَفيْل ِ :قب َفشرْل طِق ُحخل ُح ِّو َفها َفع ِقن ْلالقُحٌُحودِقَ ،فوٌ َفُحسمُّيو َفن َفها
ارجَ .فو َّم
ْل
الثالِق َفث ُحة:
ؾ َفب ْلٌ َفنهُح ْلم فِقً أَف َّمن َفها َفال ُحت َف
ْلال َفما ِقه َّمٌ َفة ْلالم َفُحجرَّم دَف َفة َفو َفال خ َفِقبل َف
وج ُحد فِقً ال َفخ ِق ِق
ار ِقج.
ْلال َفما ِقهٌ ُحَّمة ِقب َفشرْل طِق َفشًْل ٍء م َفِقن ْلالقُحٌُحودِقَ ،فو َفال خ َفِقبل َف
ؾ فِقً وُح جُحو ِقد َفها فِقً ْلال َفخ ِق
ض،
َفو َفتحْل قِقٌقُح ُحه :أَفنَّم ْلال َفما ِقه َّمٌ َفة َفق ْلد ُحت ْلإ َفخ ُحذ ِقب َفشرْل طِق أَفنْل َفت ُحك َف
ار ِق
ون َفم َفع َفبعْل ِق
ض ْلال َفع َفو ِق
سَ ،فو َفك ْلال ُحم َفق َّمٌ ِقد ِقب َفه َفذا
ان ِقب َفق ْلٌ ِقد ْلال َفوحْل دَف ةِقَ ،فف َفبل ٌ َف
ُحص َّمد ُحق َفعلَفى ْلال ُحم َفت َفع ِّد ِقد َفو ِقب ْلال َفع ْلك ِق
اإل ْلن َفس ِق
َفك ْل ِق
آخ َفرَ ،فو ُحت َفسمَّمى ْلال َفما ِقه َّمٌ َفة ْلال َفم ْلخل ُح َف
ال َّمش ْلخ ِق  ،فبل َفٌصْل ُحد ُحق َفعلَفى َففرْل ٍد َف
وط َفةَ ،فو ْلال َفما ِقه َّمٌ َفة
انَ ،فو َفق ْلد ُحت ْلإ َفخ ُحذ ِقب َفشرْل طِق ال َّمت َفجرُّي ِقد
ِقب َفشرْل طِق َفشًْل ٍءَ ،فو َفال ارْل تِق َفٌ َف
اب فِقً وُح جُحو ِقد َفها فِقً ْلاألَفعْل َفٌ ِق
ضَ ،فو ُحت َفسمَّمى ْلالم َفُحجرَّم دَف َفةَ ،فو ْلال َفما ِقهٌ ُحَّمة ِقب َفشرْل طِق َفال َفشًْل َفءَ ،فو َفال َفخ َففا َفء
ار ِق
ِقٌع ْلال َفع َفو ِق
َفعنْل َفجم ِق
ون
انَ ،فو َفق ْلد ُحت ْلإ َفخ ُحذ َفال ِقب َفشرْل طِق أَفنْل َفت ُحك َف
فِقً أَف َّمن َفها َفال ُحت َف
انَ ،فب ْلل فِقً ْلاألَف ْلذ َفه ِق
وج ُحد فِقً ْلاألَفعْل َفٌ ِق
ُحم َفقار َفن ًمة أَف ْلو م َفُحجرَّم دَف ًمةَ ،فب ْلل َفم َفع َفتجْل و َف
ار َفن َفها َفشًْل ٌضء م َفِقن العوارض ،وأن ال
ٌز أنْل ُحٌ َفق ِق
ِق ِق
ِق
َّم
ِّ
ْل
ْل
ْل
ًم
ُح
ُح
ُح
َف
ِقً الكلًُّي الط ِقبٌعِقًُّي ،
ار َفنةِقَ ،فوه َف
ُحوع َفحا َفل ال ُحم َفق َف
ُحٌ َفق ِق
ار َفن َفهاَ ،فو َفتكونُح َفمقوال َفعلى ال َفمجْل م ِق
ان ،لَف ِقكنْل َفال ِقمنْل حٌث
َفو ْلال َفما ِقهٌ ُحَّمة َفال ِقب َفشرْل طِق َفشًْل ٍءَ ،فو ْلال َفح ُّيق وُح جُحو ُحد َفها فِقً ْلاألَفعْل َفٌ ِق
ٌنَ ،فب ْلل ِقمنْل َفحٌ ُح
ت ْلالم َفُححقَّم َفقةِقَ ،فعلَفى َفما ه َفُحو َفر ْلأ ُح
ْلث
َفك ْلونِق َفها ُحج ْلزءًما م َفِقن ْلال ُحج ْلزبِقٌَّما ِق
ي ْلاألَف ْلك َفث ِقر َف
إِق َّمن ُحه ٌوجد شًء تصدق هً علٌه ،وتكون عٌنه بحسب الخارج ،وإن تؽاٌرا
ِقب َفح َفس ِق ْل
ُحوع َفما َفذ َفكرْل َفناهُح َفٌ ْلظ َفه ُحر لَف َفك ب ْلُحط َفبلنُح َفق ْلو ِقلَ :فمنْل َفقا َفل إِقنَّم
ب ال َفم ْلفه ِق
ُحومَ ،فو ِقب َفمجْل م ِق
ِقٌل ٌدل على ذلك داللة
ْلاألَفمْل َفر ِقب ْلال َفما ِقه َّمٌ ِقة ْلال ُحكلِّ َّمٌ ِقة َفٌ ْلق َفتضِق ً ْلاألَفمْل َفر ِقب َفهاَ ،فولَف ْلم َفٌؤْل ُحتوا ِقبدَف ل ٍ
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مقبولة ".قلت :ما كان فً معنى كلً له جزبٌات أكثر من واحدة وتلك
الجزبٌات متفاوتة بالشدة والخفة :قال فً التنقٌح :وال خبلؾ أن الحكم بالكل
ال ٌقتصر به على جزبه فبل تجزئ ركعة عن ركعتٌن فً الصبح ،وال ٌوم
عن شهر رمضان فً الصوم ألن الجزء ال ٌستلزم الكل والجزبً ٌستلزم
الكلً وقد ٌتعلق الحكم بؤمرٌن فؤكثر على البدل أو على الترتٌب فٌحرم
الجمع بٌن تلك األشٌاء فً كل من الحالتٌن وقد ٌسن أي ٌستحب وقد ٌباح،
فالصور ست :مثال ما حرم الجمع فٌها مع أن األمر بها على البدل تزوٌج
المرأة من كفإٌن ،ومثال ما ٌستحب فٌه ستر المُححْل ِقرم عورته بهذٌن الثوبٌن
لكن ٌندب له الجمع بٌنهما بؤن ٌجعل أحدهما رداء واآلخر إزرة وٌباح ذلك
لؽٌر المحرم ،ومثال ما حرم الجمع فٌها مع أن األمر بها على الترتٌب أكل
المذكى والمٌتة ،ومثال ما ٌستحب فٌها خصال كفارة رمضان عند الشافعٌة
فإن كبل منها واجب على الترتٌب عندهم ال ٌجوز له الصٌام إال بعد العجز
عن اإلعتاق وال اإلطعام إال بعد العجز عن الصٌام والجمع بٌنهما مستحب
عندهم ،ومثال ما ٌباح فٌها إٌجاد صورة التٌمم ال حقٌقته مع الوضوء كؤن
ٌتٌمم من جاز له التٌمم بمرض ثم ٌتحمل المشقة فٌتوضؤ لكن تٌممه باطل
النتفاء فابدته ،والمعنى أنه أتى بكل منهما صحٌحا وإن بطل التٌمم بالفراغ
من الوضوء قاله زكرٌاء.
 /11ارتكاب أخؾ الضررٌن :ارتكاب أخؾ الضررٌن عند تقابلهما من
أصول المذهب المالكً لذلك ٌجبر المحتكر على البٌع عند احتٌاج الناس
إلٌه وكذلك جار المسجد إذا ضاق المسجد وجار الطرٌق والساقٌة إذا
أفسدهما السٌل ومثل الضررٌن المكروهان والمحظورنا واألصل فً ذلك
قوله تعالى{:ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده} وحدٌث" :ما خٌر
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌن أمرٌن إال أخذ أٌسرهما ما لم ٌكن إثما
فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
لنفسه إال أن تنتهك حرمة هللا فٌنتقم هلل به" أخرجه مالك وأحمد والبخاري
ومسلم
 /12الواجب الموسع :قال فً التنقٌح" :إنه الذي ٌسع وقته المقدر له شرعا
أكثر منه وذلك الوقت منه محدود كؤوقات الصبلة ومنه ما هو ؼٌر محدود
بل معٌا بالعمر كوقت الحج وقضاء الفوابت بناء على أنهما على التراخً"
لكن القول به فً الفوابت للشافعٌة .وقد أدرجوا فً الواجب الموسع فروض
الكفاٌة كتعلم العلم وتولً القضاء واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
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وجهاد الطلب ورد السبلم وتشمٌت العاطسـالخ ...ومنهم من ٌقول سنن
الكفاٌة كالبدء بالسبلم وؼٌر ذلك ،وهللا تعالى أعلم.
ب /داللة النهً :قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم فً مراقً السعود:
ِقضا ُحء ُحكؾَّم َفعنْل فِقعْل ٍل َفودَف عْل
ه َفُحو ا ْلقت َف
َفوهْل َفو لِقل َّمد َفو ِقام َفو ْلال َفف ْلو ِقر َفم َفتى
َفوالَّمل ْلف ُح
ظ لِقل َّمتحْل ِقر ِقٌم َفشرْل عًم ا َفوا ْلف َفت َفر ْلق
َفوهْل َفو َفعنْل َففرْل ٍد َفو َفعنْل َفما عددا
ِقٌح ل ْلِقل َفف َفسا ِقد
َفو َفجا َفء فِقً ال َّم
صح ِق
ل َفِقعدَف ِقم ال َّمن ْلف ِقع ِقزٌدَف ْلال َفخلَف ُحل
إِق َفذا َفت َفؽٌ َفَّمرا ِقب َفس ْلو ٍق أَف ْلو َفبدَف نْل
َفو َّم
س
ار ِق
بث لِقلصِّحَّم ِقة فِقً ْلال َفمدَف ِق
َفو ْلال ُحخ ْللؾُح فِقٌ َفما َفٌ ْلن َفتمِقً لِقل َّمشرْل ِقع
ِقٌن نف َفٌا
اإلجْل َفزا ُحء َفو ْلال َفقبُحو ُحل ح َف
ْل ِق

ُحضاهِقٌ ِقه َفك َفذر َفق ِقد امْل َفت َفنعْل
َفو َفما ٌ َف
َفعدَف ُحم َفت ْلق ِقٌٌ ٍد ِقبضِق ٍّصد َفث َفب َفتا
ل ْلِقل ُحكرْل ِقه َفوال ِّشرْل َفك ِقة َفوا ْلل َفق ْلد ِقر الفرق
جدَف ا
َفجمْل عًم ا َفو َففرْل ًمقا َفو َفج ِقمٌعًم ا وُح ِق
ي ِقجًٌ ال َّمدلِقٌ ُحل لِقلسَّمدَف ا ِقد
إِقنْل لَف ْلم َف
َفوم ْلُحل ُح
بع َفعلَف ْلٌ ِقه َفٌ ْلن َفجلِقً
ك َفما ِقٌ َف
أَف ْلو َفح ِّق َفؼ ْلٌ ِقر ِقه ِقب ِقه َفق ِقد ا ْلق َفت َفرنْل
س
م َفُحعلِّبلًم ِقبال َّمنهْلًِق ِق
ار ِق
ح ْلبر َفف ِق
ْلس فِقٌ َفما ٌ ْلن َفتمِقً ل َّم
ِقلطب ِقْلع
َفولَفٌ َف
لِقصِق حَّم ٍة َفوضِق ُّيد َفها َفق ْلد رو َفٌا

قوله "هو اقتضاء الكؾ" ٌرٌد الملكٌة "الجازمة" ألنه حقٌقة فً التحرٌم
وهو ال ٌؤتً بصٌؽة كؾ ،ودع ،وذر ،وخل ،ألن هذه الصٌػ قد تقدم أنها
تفٌد األمر فبل ٌتحقق النهً عندهم إال مع "ال" الناهٌة أو ما ٌإدي معناها،
قال الشٌقٌطً فً "نثر الورود" بعد البٌت الثانًٌ" :عنً أن النهً ٌدل على
الدوام داللة االلتزام ال المطابقة للزوم الدوام المتثال النهً فإذا قلت لؽٌرك:
ال تسافر ،فقد منعته من إدخال ماهٌة السفر فً الوجوب وال ٌتحقق ذلك إال
بامتناعه من جمٌع أفراد السفر فكان الزما لبلنتفاء ٌنتفً بانتفابه االمتثال
وكذا ٌدل على الفور وهذا ما لم ٌقٌد بالمرة أو التراخً فإن قٌد بالمرة أو
التراخً حمل علٌها" .وقال فً التنقٌح" :وهو عندنا للتحرٌم نحو{ َوالَ َت ْق َر ُبوا
ِّ
الز َنى} [اإلسراء ]32:وافترقت مذاهب الفرق المخالفة لنا فمنهم من قال
للكراهة نحو ال تؤكل بشمالك ولم نقل :وخبلؾ األولى ألنه مما أحدثه
المتؤخرون وألنه إنما ٌستفاد من أوامر الندب ال من صٌؽة النهً التً
الكبلم فٌها ،ومنهم من قال مشترك بٌن التحرٌم والكراهة ،ومنهم من قال
للقدر المشترك بٌن التحرٌم والكراهة :وهو طلب الترك جازما أم ال؟" ،قلت
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وقال الشوكانً فً "إرشاد
وكؤنه نقل ما فً "نشر البنود" بتصرؾ.
ْلً فِقً اللُّي َفؽ ِقة َفمعْل َفناهُح ْلال َفم ْلنعُحٌ ،قال :نهاه عن كذا أي َفم َفن َفع ُحه
الفحول"" :اعْل لَف ْلم :أَفنَّم ال َّمنه َف
ْل
وع فِقٌ َفما ٌ َفُحخالِقؾُح
صا ِق
َفع ْلنهُحَ ،فو ِقم ْلن ُحه ُحسمًِّ ْلال َفع ْلق ُحل ُحن ْله َفٌ ًمة؛ ِقألَف َّمن ُحه َفٌ ْلن َفهى َف
ح َفب ُحه َفع ِقن الوُح قُح ِق
ب
اإل ْلن َفشابِقًُّي ال َّمدا ُّيل َفعلَفى َفطلَف ِق
الص َفَّمو َف
اب َفو َفٌمْل َفن ُحع ُحه َفع ْلنهُحَ ،فوه َفُحو فِقً ِقاالصْل طِق َفبل ِقح ْلال َفق ْلو ُحل ْل ِق
َف
َف
ْل
ج َفه ِقة ِقاالسْل تِقعْل َفبل ِقءَ ،فف َفخ َفر َفج األمْل رُح؛ ِقأل َّمن ُحه َفطلَفبُح َففعْل ٍل َفؼ ْلٌ ُحر َفكؾٍّص ،
َفكؾٍّص َفعنْل فِقعْل ٍل َفعلَفى ِق
ِقٌه َفماَ .فوأَف ْلو َفردَف َفعلَفى َفه َفذا ْلال َفح ِّد َفق ْلو َفل
َفو َفخ َفر َفج ِقاال ْللتِق َفماسُح َفوال ُّيد َفعاءُح؛ ِقألَف َّمن ُحه َفال اسْل تِقعْل َفبل َفء ف ِق
ٌب ِقبؤ َف َّمن ُحه "م ْلُحل َفت ِقز ٌضم ِقل َفك ْلو ِقن ِقه"** ِقمنْل جُحمْل لَف ِقة أَف ْلف َفرا ِقد
ج َف
ْلال َفقاب ِقِقلُ " :حكؾَّم َفعنْل َفك َفذا"*َ .فوأ ُح ِق
اخت َفِقبل َففهُح َفما ِقب ْل
ال َّمنهْلًِقَ ،فف َفبل ٌ ِقُحر ْلد ال َّمن ْلقضُح ِقبهِقَ ،فولِق َفه َفذا قِقٌ َفل إِقنَّم ْل
اخت َفِقبلؾِق الحٌثٌات
واالعتبارات ،فقولنا :كؾ َفع ِقن ِّ
ضا َفف ِقة إِقلَفى ْلال َفكؾِّ أَفمْل ٌضر َفوإِقلَفى
اإل َف
ار ْل ِق
الز َفنا ِقباعْل تِق َفب ِق
ِّ
ض ُحح صِق َفٌ ِقػ ال َّمنهْلًِقَ " :فال َفت ْلف َفع ْلل َفك َفذا" َفو َفن َفظابِق ُحر َفهاَ ،فو َفٌ ْلل َفح ُحق ِقب َفها اسْل ُحم
الز َفنا َفن ْله ٌضًَ .فوأَف ْلو َف
ص ٍه" َففإِقنَّم َفمعْل َفناهُح َفال
َفال تفعل من أسماء األفعال" ،كمه" َففإِقنَّم َفمعْل َفناهُح َفال َفت ْلف َفعلْلَ ،فو" َف
َفت َفت َفكلَّم ْلمَ .فو َفق ْلد َفت َفق َّمد َفم فِقً َفح ِّد األمر ما إذا رجعت إلٌه عرفت ما ٌرد فِقً َفه َفذا ْلال َفم َفق ِقام
م َفِقن ْلال َفك َفبل ِقم اعْل ت َفِقراضًم ا َفودَف ْلفعًم ا " وقال الشوكانً فً"إرشاد الفحول" :فً فصل
النهً الحقٌقً ومعناه" :اختلفوا فً معنى النهً الحقٌقً ،فذهب الجمهور
إلى أن معناه الحقٌقً هو التحرٌم وهو الحق وٌرد فٌما عداه مجازا كما فً
قوله صلى هللا علٌه وسلم " :ال تصلوا فً مبارك اْلبل" رواه أحمد ،فإنه
للكراهة ،وكما فً قوله تعالى َ {:ر َّب َنا الَ ُت ِز ْغ قُلُو َب َنا} [آل عمران ]8 :فإنه
للدعاء ،وكما فً قوله تعالى {:الَ َت ْسؤَلُوا َعنْ أَ ْ
ش ٌَاء} [المابدة  ]101فإنه
لئلرشاد ،وكما فً قول السٌد لعبده الذي ٌمتثل أمره :ال تمتثل أمري ،فإنه
للتهدٌد ،وكما فً قوله تعالى َ { :والَ َت ُمدَّ نَّ َع ٌْ َن ٌْ َك} [طه ]131 :فإنها للتحقٌر،
وكما فً قوله تعالى َ {:والَ َت ْحسِ َبنَّ َّهللا َؼافِ ً} [إبراهٌم  ]42 :فإنه لبٌان العافٌة،
وكما فً قوله تعالى {:الَ َت ْع َت ِذ ُروا ا ْل ٌَ ْو َم} [التحرٌم  ]7 :فإنه للتؤٌٌس ،وكما فً
قولك لمن ٌساوٌك "ال تفعل" فإنه لئللتماس ،والحاصل أنه ٌرد مجازا لما
ورد له األمر كما تقدم وال ٌخالؾ األمر إال فً كونه ٌقتضً التكرار فً
جمٌع األزمنة ولكونه للفور فٌجب ترك الفعل فً الحال"
*وهل هو للفساد أو الصحة؟ :النهً عند المالكٌة كان تحرٌما أو تنزٌها
فً العبادات والمعامبلت مستلزم لفساد المنهى عنه والفساد ضد الصحة كما
ٌقولون فهل عدم االعتداد بالمنهى عنه إذا وقع بمعنى الفساد فً العبادات
وقوعها على نحو من الخلل ٌوجب بقاء الذمة مشؽولة بها؟ وهل فً
المعامبلت ٌكون عدم ترتب آثارها علٌها؟ ،قال فً التنقٌح" :وداللته على
الفساد إنما هً بالشرع إذ ال ٌفهم ذلك من ؼٌره ،وقٌل :باللؽة لفهم أهل
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اللؽة لذلك من مجرد اللفظ ،وقٌل :بالعقل ألن الشًء إنما ٌنهى عنه إذا
اشتمل على ما ٌقتضً فساده إنما ٌدل على الفساد إذا كان النهً ألمر داخل
فً الذات أو الزم لها ال إن كان ألمر منفصل كما تقدم وداللته على الفساد
مع إثباته شبهة الملك هو الصحٌح من مذهب مالك وقال القاضً من
المالكٌة :ال ٌقتضً صحة وال فسادا ،وقال أبو حنٌفة :بل ٌقتضً الصحة،
وقال فً التنقٌح :لنا أن النهً إنما ٌكون لدرء المفاسد الكابنة فً المنهى
عنه والمتضمن للمفسدة فاسد والخبلؾ فً النهً المطلق الذي لم ٌقٌد بما
ٌدل على صحة أو فساد أما ما قٌد بما ٌدل على السداد أي الصحة فهو لها
كالطبلق فً الحٌض ٌترتب علٌه أثره الذي هو وقوع الطبلق" قلت وفً
هذه المسؤلة خبلؾ الراجح فٌه عندي ما قال هو الطبلق مع إلزامه الرجوع
للزوجة إن لم ٌكن حرمها ،وهللا تعالى أعلم .وٌتخرج على ما تقدم إذا كان
النهً ٌفٌد الفساد ،وشبهة الصحة ملك المشتري لنا بٌع بٌعا حراما إذا تؽٌر
سوقه أو بدنه بهبلك أو ؼٌره أو تعلق حق ؼٌر المشتري به كما إذا وهبه أو
باعه أو آجره أو أعتقه فٌملكه المشتري حٌنبذ بالقٌمة أما على أن النهً ٌفٌد
الصحة فٌترتب على نفس البٌع الملك وسابر اآلثار من جواز التصرؾ
ووطء األمة وأكل الطعام ،قال القرافً :قاعدة أهل المذهب :أن النهً ٌدل
على الفساد وتفارٌعهم تقتضً أنه ٌدل على شبهة الصحة" وقال القرافً:
" اتفق الناس على أنه لٌس فً الشرٌعة منهى عنه وال مؤمور به وال مشروع
على اإلطبلق إال وفٌه الصحة العادٌة وكذلك حصل االتفاق أٌضا على أن
اللؽة لم ٌقع فٌها طلب وجود وال عدم إال فٌما ٌصح عادة وإن جوزنا تكلٌؾ
ما ال ٌطاق فذلك بحسب ما ٌجوز على هللا تعالى ال بحسب ما ٌجوز فً
اللؽات ،فاللؽات موضع إجماع"/هـ ثم قال" :قال مالك والشافعً وأحمد
رحمهم هللا تعالى بؤن النهً ٌدل على الفساد ،وقال أبو حنٌفة :هو ٌدل على
الصحة فالكل طردوا أصولهم إال مالكا .قال أبو حنٌفةٌ :جوز التصرؾ فً
المبٌع بٌعا فاسدا ابتدا ًمء وهذا هو الصحةٌ ،عنً أثرها .وقال الشافعً ومن
وافقه :بؤن الملك ال ٌثبت أصبلًم ولو تداولته األمبلك وهذا هو الفساد ،وقال
مالك بالفساد فً حالة عدم األمور األربعة المتقدمة ذكرها وبعدمه وتقرر
الملك إذا طرأ أحدها فلم ٌطرد أصله ،والمراد باألربعة إذا تؽٌر بسوق
..الخ ..وإنما كانت أربعة ألن تؽٌر البدن فٌه عنده أمران الهبلك وؼٌره...
وهل فً حالة الفساد ٌتم اإلجزاء أو القبول ،وقد ٌصح كصبلة فاقد
الطهورٌن ،نقل فً اآلٌات البٌنات عن شٌخه اللقانً:قد ٌقال صحته إن
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حصلت من خارج فبل ٌفٌد نفً اإلجزاء ..ومعلوم أن ما هو كذلك ال ٌدل
على أحد األمرٌن بخصوصه ،قد ٌصح للتقلٌل أو للتحقٌق ،كما روي عنهم
قوالن فً نفً القبول :قٌلٌ :دل على الصحة لظهور نفً القبول فً عدم
الثواب دون عدم االعتداد ،وقٌل ٌدل على الفساد لظهوره فً عدم االعتداد،
ص َ َة لِ َمنْ
فمن أدلة نفً اإلجزاء على الفساد قوله صلى هللا علٌه وسلم" :الَ َ
لَ ْم ٌَ ْق َر ْأ ِب َفات َِح ِة ا ْل ِك َتاب" .أخرجه الشافعً وأحمد وابن أبً شٌبة والبخاري
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبى وابن
ماجه وابن خزٌمة وابن الجارود فً المنتقى والسراج وأبو عوانة فً
المستخرج والبؽوي فً شرح السنة والدارقطنً وأبو عبد هللا الحاكم
والبٌهقً وؼٌرهم  ،ومن نفً القبول على الفساد قوله صلى هللا علٌه وسلم:
«الَ ٌَ ْق َبل ُ َّ
ضؤ َ» أخرجه أحمد والبخاري
ص َ َة أَ َح ِد ُك ْم إِ َذا أَ ْحدَ َث َح َّتى ٌَ َت َو َّ
هللا ُ َ
وأبو داود والبٌهقً فً السنن الكبرى ،ومن أدلته على الصحة حدٌث:
"« َمنْ أَ َتى َع َّرا ًفا َف َسؤَلَ ُه َعنْ َ
ص َ ةٌ أَ ْر َبعٌِنَ لَ ٌْلَ ًة» أخرجه
ش ًْ ٍء لَ ْم ُت ْق َب ْل لَ ُه َ
مسلم وأبو داود والبؽوي فً شرح السنة وأبو عوانة فً المستخرج
َ
والبٌهقً فً السنن الكبرى وؼٌرهم ،وقوله صلى هللا علٌه وسلم " :إٍ َذا أ َ
بق
ص َ ة َح َّتى ٌَ ْر َج َع إِلَ ٌْ ِه ْم " أخرجه مسلم والنسابً
ْا َلع ْب ُد مِنْ َم َوالٌِ ِه لَ ْم ُت ْق َبلْ لَ ُه َ
فً الكبرى وفً المجتبى ،وحدٌثَ " :منْ َ
ش ِر َب ا ْل َخ ْم َر َف َس َك َر لَ ْم ُت ْق َب ْل لَ ُه
احا "أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبرانً فً
ص َب ً
ص َ ة أَ ْر َبعٌِنَ َ
َ
المعجم الكبٌر وأبو بكر البزار وأبو بكر بن الخبلل وأبو عبد هللا الحاكم فً
المستدرك وقال :هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ،وقال الذهبً فً
الحاشٌة :صحٌح .فهذه صور مدعمة باألمثلة تقرب الخبلؾ الواقع بٌنهم فٌما
ٌخ باإلجزاء مع عدم القبوب أو القبول مع عدم اإلجزاء أو عدم القبول
وعدم اإلجزاء معا ،وهللا تعالى أعلم.
ج  /المجمل والمفصل والمبهم والمبٌن :فالمجمل ما جاء فً صٌؽة تشكل
على المخاطب والمبٌن ما جاء ٌوضحها وٌزٌل إشكالها وٌقال له المحكم
أٌضا.
قال القرافً فً "تنقٌح الفصول"" :فالمبٌن هو اللفظ الدال بالوضع على
معنى إما باألصالة ،وإما بعدم البٌان ،والمجمل هو الدابر بٌن احتمالٌن
فصاعدا إما بسبب الوضع وهو المشترك أو من جهة العلل كالمتواطا
بالنسبة إلى جزبٌاته ،فكل مشترك مجمل ولٌس كل مجمل مشتركا ،وقد
ٌكون اللفظ مبٌنا من وجه كقوله تعالى {:وآتوا حقه ٌوم حصاده} [األنعام :
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 ]141فإنه مبٌن فً الحق مجمل فً مقداره ،قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن
الحاج ابراهٌم فً كتابه "مراقً السعود":
ُح
ْل
َّم
ُحوح مُححْل َفكم إل َفو ْلالمُحجْل َفم ُحل
ه َفُحو الذِقي الم َفُحرا ُحد ِقم ْلن ُحه ٌُحجْل َفه ُحل
َفوذو وُح ض ٍ
وما به استؤثر علم الخالق
فذا تشابه علٌه أطلق
إلى أن قال:
ج ٌض
ب َفعلَفى ال َّمن ِقبًِّ
َفتصْل ِقبٌ ُحر ُحم ْلشك ٍِقل م َفِقن ْلال َفجلِقًِّ
َفوهْل َفو َفوا ِق
ِقٌل م ْلُحطلَف ًمقا َفٌجْل لُحو ْلال َفع َفمى
إِق َفذا أ ُح ِقرٌدَف َفف ْله ُحم ُحه َفوهْل َفو ِقب َفما
م َفِقن ال َّمدل ِق
َفو َفبٌ َفْلن ْلال َفقاصِق ِقر ِقمنْل َفحٌ ُح
أَف ِقو ال َّمدالَفلَف ِقة َفعلَفى َفما ٌُحعْل َفت َفم ْلد
ْلث ال َّمس َفن ْلد
إِق ًمذا وُح جُحوب ذِقي ْلال َفخ َففا َفع َفما
ض ْلال ُحعلَف َفما
ج َفبنْل عِق ْلندَف َفبعْل ِق
َفوأَف ْلو ِق
َفقا َفم ْلال َفب َفٌانُح لِقلَّمذِقي َفق ْلد َفس َفب َفقا
َفو ْلال َفق ْلو ُحل َفو ْلالفِقعْل ُحل إِق َفذا َفت َفوا َفف َفقا
َفو ْلالفِقعْل ُحل َفٌ ْلق َفتضِق ً ِقببلَف َفق ْلٌ ٍد ُح
طلِقبْل
َفوإِقنْل َفٌ ِقز ْلد فِقعْل ٌضل َففل ْلِقل َفق ْلو ِقل ا ْلن َفت َفسبْل
َفوفِقعْل ل ُح ُحه ال َّمت ْلخفِقٌؾُح فِقٌ ِقه َفبٌِّنُح
س ه َفُحو ْلالمُحبٌن
َفو ْلال َفق ْلو ُحل فِقً ْلال َفع ْلك ِق
ْل
ص ْلل
ت ْلال َفع َفم ْلل
ان َفعنْل َفو ْلق ِق
ٌز َفما َفح َف
وُح قُحو ُحع ُحه عِق ْلندَف ْلال ُحم ِق
َفتؤخِقٌ ُحر ْلال َفب َفٌ ِق
ج ِق
وقال الشوكانً فً "إرشاد الفحول"" :فالمجمل فً اللؽة المبهم ،من أجمل
األمر إذا أبهم ،وقٌل هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة
واحدة ،وقٌل هو المتحصل من أجل الشًء إذا حصله ،وفً االصطبلح :ما
له داللة على أحد معنٌٌن ال مزٌة ألحدهما على اآلخر بالنسبة إلٌه ،كذا قال
اآلمدي ،وفً "المحصول" :هو ما أفاد شٌبا من جملة أشٌاء وهو متعٌن فً
نفسه واللفظ ال ٌعٌنه ،قال وال ٌلزم علٌه قولك :اضرب رجبل ،ألن هذا
اللفظ أفاد ضرب رجل ولٌس بمتعٌن فً نفسه واللفظ ال ٌعٌنه ،فؤي رجل
ضربته جاز ولٌس كذلك اسم القرء ألنه ٌفٌد إما الطهر وحده وإما الحٌض
وحده واللفظ ال ٌعٌنه
قلت :وفً أقسام البٌان ،قال القرافً" :المبٌن إما بنفسه كالن والظواهر،
وإما بالتعلٌل كفحوى الخطاب ،أو باللزوم كالداللة على الشروط واألسباب
والبٌان إما بالقول ،أو بالفعل ،كالكتابة واإلشارة ،أو بالدلٌل العقلً أو
بالترك ،فٌعلم أنه لٌس واجبا ،أو بالسكوت بعد السإال ،فٌعلم عدم الحكم
الشرعً فً تلك الحالة" بٌنما بٌن الشوكانً فً "إرشاد الفحول" أن أنواع
البٌان خمسة هً /1 :بٌان التؤكٌد وهو الن الجلً الذي ال ٌتطرق إلٌه
تؤوٌل ،كقوله تعالى فً صوم المتمتع َ { :فصِ ٌَا ُم َث َ َث ِة أَ ٌَّ ٍام فًِ ا ْل َح ِّج َو َس ْب َع ٍة
إِ َذا َر َج ْع ُت ْم تِ ْل َك َع َ
ش َرةٌ َكا ِملَ ٌة} [البقرة،]196 :
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 /2بٌان الن الذي ٌنفرد بإدراكه العلماء كالواو وإلى فً آٌة الوضوء فإن
هذٌن الحرفٌن مقتضٌان لمعان معلومة عند أهل اللسان،
 /3نصو السنة الواردة بٌانا لمشكل فً القرآن كالن على ما ٌخرج
ِصا ِد ِه} [األنعام ]141 :ولم
عند الحصاد مع قوله تعالى َ { :وآ ُتوا َح َّق ُه ٌَ ْو َم ح َ
ٌذكر فً القرآن مقدار الحق [وإنما بٌنته السنة]،
 /4نصو السنة المبتدأة مما لٌس فً القرآن ن علٌها وال باإلجمال وال
َ {:و َما آتا ُك ْم
بالتبٌٌن ،ودلٌل كون هذا القسم من بٌان الكتاب قوله تعالى
سول ُ َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفا ْن َتهُوا} [الحشر  /5 ،]7 :بٌان اإلشارة وهو
الر ُ
َّ
القٌاس المستنبط .
د /المحكم أو ال اهر والمإول :قال القرافً فً"تنقٌح الفصول"" :والمإول
هو االحتمال الخفً مع الظاهر ،مؤخوذ من المال إما ألنه ٌإول إلى فهمه
بعد فهم الظاهر ،وهذا وصؾ له بما هو موصوؾ به فً الوقت الحاضر،
فٌكون حقٌقة ،وفً األول اعتبار وما ٌصٌر إلٌه وقد ال ٌقع فٌكون مجازا"،
قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً كتابه "مراقً السعود":
ْل
َف
ِقٌح
َفوا ْلقسِق مْل ُحه ل ْلِقل َففاسِق ِقد َفوال َّم
**
ُحوح
صح ِق
َفحمْل ٌضل لِقظاه ٍِقر َفعلَفى ال َفمرْل ج ِق
ِقٌل عِق ْلندَف ْلالمُحسْل َفت ِقد ْلل
**
صحِقٌ ُحح ُحه َفوهْل َفو ْلال َفق ِقرٌبُح َفما حم ْلل
َف
َفمعْل قُح َّمو ِقة ال َّمدل ِق
َفو َفما َفخبلَف فِقعْل بلًم ُحٌفِقٌ ُحد
**
َفو َفؼ ْلٌ ُحرهُح ْلال َففاسِق ُحد َفو ْلال َفبعِقٌ ُحد
إِق َفٌاهُح َفتؤْل ِقوٌبلًم لَفدَف ى ْلالم ْلُحختصرْل
صٌِّرْل
**
َفو ْلال ُحخ ْللؾُح فِقً َففه ِقْلم ْلال ِقك َفتا ِق
ب َف
وقال الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول"" :فالظاهر فً اللؽة هو الواضح،
قال القاضً أبو بكر :لفظه ٌؽنً عن تفسٌره ،وقال الؽزالً :هو التردد بٌن
أمرٌن وهو فً أحدهما أظهر ،واصطبلحا :ما دل داللة ظنٌة إما بالوضع
كاألسد للسبع المفترس ،أو بالعرؾ كالؽابط للخارج المستقذر" ،وأما
المإول ،فقد قال عنه" :التؤوٌل مشتق من آل ٌإول إذا رجع ،تقول آل األمر
إلى كذا أي رجع إلٌه" ،واصطبلحا" :صرؾ الكبلم عن ظاهره إلى معنى
ٌحتمله ،وفً االصطبلح حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ،وهذا ٌتناول
التؤوٌل الصحٌح والفاسد".
هـ  /العام والخا :
عرفه الشٌخ سٌدي عبد هللا فً "مراقً السعود" قاببل:
َفحصْل ٍر م َفِقن اللَّم ْلفظِق َفك َفع ْلش ٍر َفم َفثبلَف
َفما اسْل َفت ْلؽ َفر َفق الصَّمال َفِقح ُحد ْلف َفع ًمة ِقببلَف
َفوقِقٌ َفل ل ْلِقؤلَف ْللفاَفظِق َفو ْلال َفم َفعانِقً
ض ْلال َفم َفبانِقً
ار ِق
َفوهْل َفو ِقمنْل َفع َفو ِق
َف
ْل
ْل
خبلَف ٌض
ؾ ُحٌ ْلن َفق ُحل
ُحوم َفٌ ْلخ ُحل
َفومُحطلَف ٌضق أ ْلو الَف ِق
َفه ْلل َفنا ِقد ٌضر فِقً ذِقي ال ُحعم ِق
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وقال عنه الشوكانً فً "إرشاد الفحول"" :وهو فً اللؽة شمول أمر لمتعدد
سواء كان األمر لفظا أو ؼٌره ومنه قولهم :عمهم الخبر إذا شملهم وأحاط
بهم" وفً االصطبلح ،قال فً "المحصول"" :هو اللفظ المستؽرق لجمٌع ما
ٌصلح له بحسب وضع واحد ،كقوله :الرجال ،فإنه لجمٌع ما ٌصلح له وال
تدخل علٌه النكرات كقولهم رجل ألنه ٌصلح لكل واحد من رجال الدنٌا وال
ٌستؽرقهم وال التثنٌة وال الجمع" وقد سٌتبٌن أن العموم له ثبلث مستوٌات
ألنه منه ما علٌه الجمهور أنه من صٌػ العموم ومنه ما هو مختلؾ فٌه هل
ٌفٌد العموم أم ال ومنه ما ذهب الجمهور إلى أنه ال ٌفٌد العموم.
وأما ألفاظ العموم فقد بٌنها الشٌخ سٌدي عبد هللا فً نظم مراقً السعود
بقوله:
صِق َف
َفو َفق ْلد َفتبلَف الَّمذِقي الَّمتِقً ْلالفُحرُحوعْل
ٌؽ ُحة ُحك ُّيل أَف ِقو ْلال َفج ِقمٌعْل
َفشرْل ًمطا َفو َفوصْل بلًم َفوس َفُحإاالًم أَف ْلف ِقه َفم ا
أَفٌ َفْلن َفو َفحٌ ُحْلث َفما َفو َفمنْل أَفيْل َفو َفما
َفم َفتى َفوقِقٌ َفل الَف َفو َفبعْل ٌض
جدَف ا
ض َفقٌِّدَف ا
َفو َفما م َفُحعرَّم ًمفا ِقبؤ َف ْلل َفق ْلد وُح ِق
إِق َفذا َفت َفحقَّم َفق ْلال ُحخصُحو ُح َفق ْلد َفتقِقً
ضا َفف ٍة إِقلَفى ْلالم َفُحعرَّم ؾِق
أَف ْلو ِقبإِق َف
إِق َفذا بنً أَف ْلو َفز ْلٌ ٍد ِقمنْل ُحم ْلن َفكرْل
اق ال َّمن ْلفًِق ِقم ْلن َفها ٌ ْلُحذ َفكرْل
َفوفِقً سِق َفٌ ِق
ان صِق َف
َفو َفؼ ْلٌ َفر َفذا لَفدَف ى ْلال َفق َفرافِقً الَف َفٌ ُحع ْلم
ٌؽ ًمة لَف َفها ال َّمن ْلف ُحً لَف ِقز ْلم
أَف ْلو َفك َف
وأما ما ٌحتمل العموم مع االختبلؾ فً ذلك قوله:
ِق قُح ْلل مُحجْل َفم ٌضل مُحسْل ق ُح
ِقط االسْل ت ْلِقدالَف ِقل
ال
ال فِقً ْلاألَف ْلف َفع ِق
قِق َفٌا ُحم االحْل تِق َفم ِق
َفٌ ُحع ُّيم عِق ْلندَف ُحج ِّل أَفهْل ِقل ْلالع ْلِقل ِقم
َفو َفما أَف َفتى ل ْلِقل َفم ْلد ِقح أَف ْلو ل َّمِقلذ ِّم
ب السَّمنًِّ
ب ال َّمن ِقبً
َفتعْل مِقٌ ُحم ُحه فِقً ْلال َفم ْلذ َفه ِق
َفو َفما ِقب ِقه َفق ْلد ُحخوطِق َف
َفوقِقٌ َفل الَف َفو ْلل َفن ْلذ ُحك ِقر ال َّمت ْلفصِق ٌبلَف
َفو َفما َفٌ ُحع ُّيم َفٌ ْلش َفم ُحل الرَّم سُحوالَف
َفو ْلال َفع ْلب ُحد َفو ْلال َفم ْلوجُحو ُحد َفوالَّمذِقي َفك َففرْل
َفم ْلشمُحولَف ٌضة لَف ُحه لَفدَف ى َفذ ِقوي ال َّمن َفظ ِقر
ِقٌن ْل
َفو َفما ُح
اخ َفتلَففُحوا
شمُحو ُحل َفمنْل ل ْلِقؤل ُح ْلن َفثى َفج َفنفُحوا
َفوفِقً َفش ِقبٌ ِقه ْلالمُحسْل لِقم َف
َف
َفو َفعمِّم ْلال َفمحْل م َف ْل َف ْل
اع
اع
إِقذا ِقب َفمنْل َفجرَّم َفعلَفى ن َفِقز ِق
ُحوع لِقؤلن َفو ِق
ُح
ُحول
ٌل
ٌر َفو ْلاألُحص ِق
وم الَّمتِقً ِقبال َّمت ْلفصِق ِق
ل ْلِقلفِق ْلق ِقه َفوال َّمت ْلفسِق ِق
َفك ِقمنْل عُحل ِق
اك َفم ْلفهُحو ٌضم ِقببلَف م ْلُحختلؾ
ضى أَف َفع َّمم ُحج ُّيل ال َّمسلَفؾِق
َفك َفذ َف
َفو ْلال ُحم ْلق َفت َف
وقد فسرها اإلمام الشافعً بؤن وقابع األحوال إذا تطرق إلٌها االحتمال
كساها ثوب اإلحمال وسقط بها االستدالل ،وكذلك العام الذي سٌق للمدح أو
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للذم أو لؽرض محدد ال ٌسقط ذلك عمومٌته وقال الشافعً بؤنه ال ٌفٌد
ٌِم }
ٌِم* َوإِنَّ ا ْلفُ َّج َ
العموم كما فً قوله تعالى {:إِنَّ ْاألَ ْب َر َ
ار لَفًِ َجح ٍ
ار لَفًِ َنع ٍ
[االنفطار ]13،14:فعند الجمهور تفٌد العموم وعند المعارض تفٌد المبالؽة فً
الحث والزجر ،وهللا تعالى أعلم .وقوله السنً بفتح السٌن ٌعنً المشهور،
فالخطاب الخا بالنبً ٌتناول األمة إال كان الخطاب من خصابصه صلى
ٌَؤ َ ٌُّ َها
هللا علٌه وسلم ،ومما ٌشمل العبد والكافر وكل موجود قوله تعالى {
اس ]" ،وكذلك وقع الخبلؾ
اس} وقوله صلى هللا علٌه وسلمٌَ [":ؤ َ ٌُّ َها ال َّن ُ
ال َّن ُ
فً الجمع المذكر السالم "وفً شبٌه المسلمٌن" هل ٌدخل فٌه النساء أم ال،
وكذلك وجود صٌؽة تبعٌض مع جمع معرؾ بالبلم أو باإلضافة أو ذي
حصر كؤسماء العدد ،وكذلك الحال فً المقتضى،الخ....
وأما ما عدم العموم فٌه أصح ،فقد قال:

وع ُع ْر ًفا
ِم ْن ُه ُم ْن َك ُر ا ْل ُج ُم ِ
ساب ُِر ِح َكا ٌَ ًة لِ ْلف ِْع ِل ِب َما
َو َ
اب َوا ِح ٌد ل َِؽ ٌْ ِر ا ْل َح ْن َبلًِ
ِخ َ ٌ

َو َكانَ َوالَّذِي َعلَ ٌْ ِه ا ْن َع َ َفا
ِم ْن ُه ا ْل ُع ُمو ُم ِ اه ًِرا َقدْ ُعلِ َما
س ا ْل َجلًِ
ِمنْ َؼ ٌْ ِر َر ْعًِ ال َّن ِّ َوا ْل َق ٌْ ِ

الجمع المنكر فً اإلثبات لٌس بعام مثل قولهم جاء أساتذة للجامعة ألنها
صٌؽة ال تفٌد استؽراق أعداد الجنس ،وكذلك "كان" فً اإلثبات لٌست
بصٌؽة عموم ،وما كان بادبا ب "سابر" ألنها ال تفٌد االستؽراق ،قال فً
التنقٌح" :قال القاضً عبد الوهاب إن سابرا لٌست للعموم فإن معناها باقً
الشًء ال جملته ،وقال صاحب الصحاح وؼٌره من فقهاء اللؽة :إنها بمعنى
جملة الشًء وهو مؤخوذ من سإر المدٌنة المحٌط ال من السإر الذي ٌعنً
بقٌة الشًء فٌكون للعموم والجمهور على المعنى األول وأنها ال تفٌد العموم
ؾمعناه لؽة اإلفراد واصطبلحا هو
*  .تخصٌ العام :وأما التخصٌ
قصر العام على بعض أفراده وقد أكثروا من النقاش حول العام المخصو
والعام الذي أرٌد به الخا والفرق بٌنهما وداللتهما بما ال نرى فٌه قٌمة
تذكر سوى خبلفهم حول الحقٌقة والمجاز ولما كنا ال نعترؾ بالمجاز فً
الكتاب والسنة أهملنا هذه النقاشات ،كما أهملنا ما قالوا حول التخصٌ
المتصل،الخ...و قال العبلمة الشنقٌطً فً مذكرته« :التخصٌ فً
االصطبلح قصر العام على بعض أفراده بدلٌل ٌدل على ذلك»
وقد عرؾ الشٌخ سٌدي عبد هللا التخصٌ فً "مراقً السعود" قاببل:
َفقصْل ُحر الَّمذِقي َفم َفع اعْل تِق َفم ْلاد
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أَف َفت ْل
ت ِقب ِقه أَف ِقدلَّم ٌضة فِقً ال َّمشرْل ِقع
ح ٍد فِقً ْلال َفجمْل ِقع
َفج َّمو َفزهُح ل َفِقوا ِق
َفو ْلال َفم ْلن ُحع م ْل
ج ٌض
ُحطلَف ًمقا لَف ُحه اعْل تِقبلَف ْلل
ب أَفقلَّمه ْلال َفقفَّما ْلل
َفومُحو ِق
ْل
ْل
ْل
ْل
ْل
ْل
ْل
حمْل َفٌ ِقري
أَف َفق ُّيل َفم ْلنع ال َفجمْل ع فِقً ال ُحم ْلش َفت َفه ِقر
اإل َفم ِقام ال ِق
اإلث َفن ِق
ان فِقً َفرأيِق ِق
ِق
ْل
َفو ْلال َففرْل ُحق فِقً ا ْلنتِق َفها ِقء َفما َفق ْلد ُحن ِّك َفرا
اك أَف ْلم الَف َفوإِقنْل مُحن َّمك َفرا
كث َفرةُح َفذ َف
وعرفه الشوكانً فً "إرشاد الفحول" قاببل" :قٌل الخا هو اللفظ الدال
على مسمى واحد وٌعترض علٌه بؤن تقٌٌده بالوحدة ؼٌر صحٌح فإن
تخصٌ العام قد ٌكون بإخراج أفراد كثٌرة من أفراد العام ،وقد ٌكون
بإخراج نوع من أنواعه أو صنؾ من أصنافه إال أن ٌراد بالمسمى الواحد
ما هو أعم من أن ٌكون فردا أو نوعا أو صنفا لكنه ٌشكل علٌه إخراج أفراد
متعددة نحو أكرم القوم إال زٌدا وعمرا وبكرا"وقال أٌضا ":ا َّمت َفف َفق أَفهْل ُحل ْلالع ْلِقل ِقم،
ت َفجابِق ٌضزَ ،فولَف ْلم ٌ َفُحخال ْل
ِقؾ فِقً َفذل َفِقك أَف َفح ٌضد
َفسلَف ًمفا َفو َفخلَف ًمفاَ ،فعلَفى أَفنَّم ال َّمت ْلخصِق ٌ َف ل ْلِقل ُحعمُحو َفما ِق
ٌع ِقة ْلالم َف
ُحطه َفَّمرةِقَ ،فال َفٌ ْلخ َففى َفعلَفى َفمنْل لَف ُحه
ِقممَّمنْل ٌُحعْل َفت ُّيد ِقبهِقَ ،فوه َفُحو َفمعْل لُحو ٌضم ِقمنْل َفه ِقذ ِقه ال َّمش ِقر َف
أَف ْلد َفنى َفت َفمسُّيكٍ ِقب َفهاَ ،فح َّمتى قِقٌ َفل :إِق َّمن ُحه َفال َفعا َّمم إِق َّمال َفوه َفُحو َفم ْلخصُحو ٌض  ،إِق َّمال َفق ْلولَف ُحه تعالى:
{ َو َّ
هللا ُ ِب ُكلِّ َ
ٌن
ش ًْ ٍء َعلٌِم } ["سورة الحجراتَ ،.]16 :فقا َفل ال َّمش ْلٌ ُحخ َفعلَف ُحم ال ِّد ِق
أحدها:
آن َفعا ٌّم َفؼ ْلٌ َفر َفم ْلخصُحو ٍ إِق َّمال أَفرْل َفب َفع َفة َفم َفواضِق َفع:
ْلال ِقع َفراقِقًُّي  :لَفٌ َف
ْلس فِقً ْلالقُحرْل ِق
قوله { ُح ِّر َم ْت َعلَ ٌْ ُك ْم أ ُ َّم َها ُت ُكم} َفف ُحك ُّيل َفما ُحس ِّم َفٌ ْل
ب أَف ْلو رضاع "أو أ َّمم
ت أ ُح ًمّما ِقمنْل َفن َفس ٍ
أ ٍّصم"* َفوإِقنْل َفعلَف ْل
ت َفف ِقه َفً َفح َفرا ٌضمَ .فثانِقٌ َفها :قولهُ { :كل ُّ َمنْ َعلَ ٌْ َها َفان} [النساء]23 :
س َذابِ َق ُة ا ْل َم ْوت} [الرحمنَ ].26 :فثال ُحِقث َفهاَ :فق ْلول ُح ُحه َفت َفعالَفىَ { :و َّ
هللا ُ ِب ُكلِّ
{ ُكل ُّ َن ْف ٍ
ش ًْ ٍء َعلٌِم} [الحجراتَ ]16 :فراب ُحع َفهاَ :فق ْلول ُح ُحهَ { :و َّ
هللا ُ َعلَى ُكلِّ َ
َ
ش ًْ ٍء َقدٌِر} [آل
ِق
ض َفعلَفى َفه َفذاِ :قبؤَفنَّم ْلالقُح ْلد َفر َفة َفال َفت َفت َفعلَّم ُحق ِقب ْلالمُحسْل َفتح َف
ِقً
ِقٌبلتِقَ ،فوه َف
عمرانَ ]189 :فواعْل ُحت ِقر َف
{ َو َما مِنْ دَ ا َّب ٍة فًِ
أَف ْلش َفٌاءُحَ ،فو َفق ْلد أ ُح ْللح َفِقق ِقب َفه ِقذ ِقه ْلال َفم َفواضِق ِقع ْلاألَفرْل َفب َفع ِقة َفق ْلول ُح ُحه َفت َفعالَفى:
هللا ِر ْزقُ َها} [هود].6 :
ض إِ َّال َعلَى َّ ِ
ْاألَ ْر ِ
از
ومن أنواع التخصٌ  /1 :حكم االستثناء من الجنس َ :فال خ َفِقبل َف
ؾ فِقً َفج َفو ِق
سَ ،فك َفقا َفم ْلال َفق ْلو ُحم إِق َّمال َفزٌ ًمْلداَ ،فوه َفُحو ْلال ُحم َّمتصِق لُحَ ،فو َفال َفت ْلخصِق ٌ َف إِق َّمال
ِقاالسْل ت ْلِقث َفنا ِقء م َفِقن ْلال ِق
ج ْلن ِق
ح َفمارًم اَ ،فف ْلال ُحم َّمتصِق ُحل
ِقب ِقهَ .فوأَفمَّما ْلال ُحم ْلن َفقطِق ُحعَ :فف َفبل ٌ َفُحخ َّم
ص ُح ِقب ِقه َفنحْل َفوَ :فجا َفءنِقً ْلال َفق ْلو ُحم إِق َّمال ِق
ان اللَّم ْلف ُح
ان اللَّم ْلف ُح
ظ ْلاألَف َّمو ُحل ِقم ْلن ُحه َفٌ َفت َفن َفاو ُحل َّم
ظ ْلاألَف َّمو ُحل ِقم ْلن ُحه َفال
الثان َفِقً " َفو ْلال ُحم ْلن َفقطِق ُحع َفما َفك َف
َفما َفك َف
ان َّم
َفٌ َفت َفن َفاو ُحل َّم
الثانِقً ُحج ْلزءًما م َفِقن
الثان َفِقً"*َ ،فوفِقً َفمعْل َفنى َفه َفذا َفما قِقٌ َفل :إِقنَّم ْلال ُحم َّمتصِق َفل َفما َفك َف
ْل َف
ْل َف
َّم
ْل
اجَ :فو َفال
األ َّمو ِقلَ ،فوال ُحم ْلن َفقطِق َفع َفما َفال َفٌ ُحكونُح الثانِقً ُحج ْلزءًما م َفِقن األ َّمو ِقلَ .فقا َفل ابْلنُح ال َّمسرَّم ِق
ون ْلال َفك َفبل ُحم الَّمذِقي َفق ْلب َفل إِق َّمال َفق ْلد دَف َّمل َفعلَفى َفما ٌُحسْل َفت ْلث َفنى
ُحب َّمد فِقً ْلال ُحم ْلن َفقطِق ِقع ِقمنْل أَفنْل َفٌ ُحك َف
ْل
َف
ت َفن ْلف ٌضًَ .فوأَفمَّما ِقاالسْل ت ْلِقث َفنا ُحء
اإل ْلث َفبا ِق
ِقم ْلن ُحه.قال الشوكانً  ":ا َّمت َففقُحوا َفعلَفى أنَّم ِقاالسْل تِقث َفنا َفء م َفِقن ْل ِق
ب ْلالجُحمْل هُحو ُحر إِقلَفى أَف َّمن ُحه إِق ْلث َفب ٌض
ت ْلال َفح َفنفِقٌ ُحَّمة إِقلَفى أَفنَّم ِقاالسْل ت ْلِقث َفنا َفء َفال
اتَ ،فو َفذ َفه َفب ِق
م َفِقن ال َّمن ْلفًِق َفف َفذ َفه َف
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ْل
ِقً َفعدَف ُحم
اإل ْلث َفبا ِق
ت َفو ْلالح ْلُحك ِقم ِقبال َّمن ْلفًِق َفواسِق َفط ًمة َفوه َف
َفٌ ُحكونُح إِقث َفبا ًمتا َفو َفج َفعلُحوا َفبٌ َفْلن ْلالح ْلُحك ِقم ِقب ْل ِق
ْل
ْل
ْلالح ْلُحك ِقمَ ،فقالُحواَ :فف ُحم ْلق َفت َف
ضى ِقاالسْل تِقث َفنا ِقء َفب َفقا ُحء ْلالمُحسْل َفتث َفنى َفؼ ْلٌ َفر َفمحْل ُحك ٍ
وم َفعلَف ْلٌهِقَ ،فال ِقبال َّمن ْلفًِق
تَ .فو ْل
ْلالجُحمْل هُحو ُحر فِقً
ازيِّ َ ،فف َفوا َفف َفق
اإل ْلث َفبا ِق
اخ َفتلَف َف
ؾ َفك َفبل ُحم َفف ْلخ ِقر ال ِّد ِق
ٌن الرَّم ِق
َفو َفال ِقب ْل ِق
ُحول" َفو ْل
ب إِقلَف ْلٌ ِقه
ٌر ِقه"َ .فو ْلال َفح ُّيق َفما َفذ َفه َف
ار َفم ْلذ َفه َف
اخ َفت َف
" ْلال َفمحْل ص ِق
ب ْلال َفح َفنفِق َّمٌ ِقة فِقً " َفت ْلفسِق ِق
ان م ْلِقث َفل
ان لَف َفها َفوجْل ٌضه لَف َفك َف
ْلالجُحمْل هُحورُحَ ،فودَف عْل َفوى ْلال َفواسِق َفط ِقة َفمرْل ُحدودَف ةٌضَ ،فعلَفى أَف َّمن َفها لَف ْلو َفك َف
ْل
اإل ْلث َفباتِقَ ،فو َّم
اع َفف ْلال َفم ْلل ُحزو ُحم
البل ِقز ُحم بَفاطِق ٌضل ِقب ْل ِق
َفذل َفِقك َفال ِقزمًما فِقً ِقاالسْل تِقث َفنا ِقء م َفِقن ْل ِق
اإلجْل َفم ِق
م ْلِقثل ُح ُحه".
 /2التخصٌ بالشرط :ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح ِقبال َّمشرْل طِق َ :فو َفحقِقٌ َفق ُحت ُحه فِقً اللُّي َفؽ ِقة ْلال َفع َفبل َفم ُحةَ ،فك َفذا
ب اللُّي َفؽةِقِ ،قبؤ َف ِقن الَّمذِقي
اح" َفو َفؼ ْلٌ ِقر ِقه ِقمنْل ُحك ُحت ِق
قِقٌ َفلَ .فواعْل َفت َفر َف
ض َفعلَف ْلٌ ِقهِ :قب َفما فِقً "الص َفِّح ِق
ط بال َّمتحْل رٌكِق َ ،فو َفجمْل ُحع ُحه أَف ْلش َفر ٌض
اطَ ،فو ِقم ْلن ُحه أَف ْلش َفر ُح
َّماعةِق،
اط الس َف
ِقب َفمعْل َفنى ْلال َفع َفبل َفم ِقة ه َفُحو ال َّمش َفر ُح ِق
ِق
شر ٌض
أَفيْل َ :فع َفبل َفما ُحت َفهاَ .فوأَفمَّما ال َّمشرْل ُح
ونَ :فف َفجمْل ُحع ُحه ُح
ُحوطَ ،فه َفذا َفجمْل ُحع ْلال َفك ْلث َفر ِقة فِقٌهِق،
طِ ،قبال ُّيس ُحك ِق
َفو ُحٌ َفقا ُحل فِقً َفجمْل ع ْلالقِقلَّم ِقة ِقم ْلن ُحه أَف ْلشر ٌض
ُحول" :إِقنَّم
سَ .فو َفقا َفل فِقً " ْلال َفمحْل ص ِق
وس َفوأَف ْلفل ُح ٍ
ُحط َفكفُحل ُح ٍ
ال َّمشرْل َفط ه َفُحو الَّمذ ِقِقي َفٌ َفت َفوقَّمؾُح َفعلَف ْلٌ ِقه ْلالم َفُحإ ِّث ُحر فِقً َفتؤْل
ِقٌرهِقَ ،فال فِقً َفذاتِق ِقه.
ث
ِق
ْل
َف
ْل
َف
َف
َف
 /3التخصٌ بالصفة :ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح ِقبال ِّ
ِقً ك ِقاالسْل تِقثنا ِقء إِقذا َفوق َفعت َفبعْل دَف
ص َفف ِقة َ :فوه َف
ُحم َفت َفع ِّددٍَ ،فو ْلالم َفُحرا ُحد ِقبال ِّ
انَ ،فال
ص َفف ِقة ُحه َفنا ه َف
ِقً ْلال َفمعْل َفن ِقوٌ ُحَّمة َفعلَفى َفما َفحقَّم َفق ُحه ُحعلَف َفما ُحء ْلال َفب َفٌ ِق
م َفُحجرَّم ُحد ال َّمنعْل ِق ْل
ال
ؾ فِقً ا ِّت َف
از ِقريُّي َ :فو َفال خ َفِقبل َف
ص ِق
ور فِقً عِق ْلل ِقم ال َّمنحْل ِقوَ .فقا َفل ْلال َفم ِق
ت ْلال َفمذ ُحك ِق
ِقً ال َّمنعْل ُح
ت َفوال َّمت ْلوكِقٌ ُحدَ ،فو ْلال َفع ْلطؾُح َفو ْلال َفبدَف لُحَ ،فوإِق َّمن َفما ْلالخ َفِقبلؾُح فِقً ِقاالسْل ت ْلِقث َفنا ِقء.
ال َّمت َفو ِقاب ِقعَ ،فوه َف
ُحول" :ال ِّ
ْلب َفشًْل ٍء
ور ًمة ُحع َفقٌ َف
ون َفم ْلذ ُحك َف
ص َفف ُحة إِقمَّما أَفنْل َفت ُحك َف
ازيُّي فِقً " ْلال َفمحْل ص ِق
َفو َفقا َفل الرَّم ِق
ك فً عودها إلٌها أو عقٌب شٌبٌن ،وههنا
حدٍَ ،فك َفق ْلولِق َفناَ :فر َفق َفب ٌضة م ْلُحإ ِقم َفن ٌضةَ ،فو َفال َفش َّم
َفوا ِق
َف
َف
ون أ َفح ُحد ُحه َفما ُحم َفت َفعلِّ ًمقا ِقب ْلاآل َفخ ِقرَ ،فك َفق ْلول َفِقك :أكرم العرب والعجم المإمنٌن،
َففإِقمَّما أنْل َفٌ ُحك َف
ون َفك َفذل َفِقكَ ،فك َفق ْلول َفِقك :أَف ْلك ِقر ِقم
فههنا الصفة تكون عابدة إلٌهماَ ،فوإِقمَّما أَفنْل َفال َفٌ ُحك َف
ِقٌرةِقَ ،فوإِقنْل
العلماء وجالس الفقهاء الزهاد ،فههنا ال ِّ
ص َفف ُحة َفعابِقدَف ةٌض إِقلَفى ْلالجُحمْل لَف ِقة ْلاألَفخ َف
صفِقًُّي ْلال ِقه ْلندِقيُّي :
ث فِقٌ ِقه َفم َفجا ٌضل َفك َفما فِقً ِقاالسْل ت ْلِقث َفنا ِقء َفوال َّمشرْل طِق  .ا ْلن َفت َفهىَ .فقا َفل ال َّم
ان ل ْلِقل َفبحْل ِق
َفك َف
ِقب جُحمْل لَف ٍة َفت َفقٌَّمدَف ْل
ِقٌر ًمةَ ،فو ُحذك َفِقر ْل
ص َفف ُح
ت ال ِّ
ت ِقب َفها ،أَف ْلو
إِقنْل َفكا َفن ِق
ت َفعلَفى " ْلال َفجمْل ِقع"* َفعق َف
ات َفكث َف
ُحذك َفِقر ْل
َفعلَفى ْلال َفبدَف ِقلَ ،ففل َفِقواحِقدَف ٍة َفؼ ْلٌ ِقر م َفُحع َّمٌ َفن ٍة ِقم ْلن َفهاَ ،فوإِقنْل
ِقب"** ُحج َفم ٍلَ ،فففِقً
ت " َفعق َف
ِقٌر ِقة خ َفِقبل ٌض
ؾ .ا ْلن َفت َفهى.
ْلال َفع ْلو ِقد إِقلَفى ُحكلِّ َفها أَف ْلو إِقلَفى ْلاألَفخ َف
 /4التخصٌ بالؽاٌة :ال َّت ْخصِ ٌ ُ بِا ْل َؽا ٌَ ِة
ان،
ِقً نِق َفها َفٌ ُحة ال َّمشًْل ِقء ْلال ُحم ْلق َفتضِق َفٌ ُحة ل ُحِقثبُحو ِق
َفوه َف
ت ْلالح ْلُحك ِقم َفق ْلبلَف َفهاَ ،فوا ْلنتِق َففابِق ِقه َفبعْل دَف َفها َفولَف َفها لَف ْلف َفظ ِق
ح َّتى ٌَ ْ هُ ْرنَ } [البقرة]222 :
َفو َفه َفماَ :فح َّمتى َفوإِقلَفى َفك َفق ْلولِق ِقه َفت َفعالَفىَ { :وال َت ْق َر ُبوهُنَّ َ
َ
ازيُّي فِقً
وقوله تعالىَ { :وأ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِلَى ا ْل َم َرافِق } [المابدةَ .]6:فقا َفل الرَّم ِق
ون ْلالح ْلُحك ُحم فِقٌ َفما َفو َفرا َفء ْلال َفؽا َفٌ ِقة
ُحول" :ال َّمت ْلق ِقٌٌ ُحد ِقب ْلال َفؽا َفٌ ِقة َفٌ ْلق َفتضِق ً أَفنْل َفٌ ُحك َف
" ْلال َفمحْل ص ِق
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ِقب ْلالخ َفِقبلؾِق ؛ ِقألَفنَّم ْلالح ْلُحك َفم لَف ْلو َفبق َفِقً فِقٌ َفما َفو َفرا َفء ْلال َفؽا َفٌ ِقة لَف ْلم َفت ُحك ِقن ْلال َفؽا َفٌ ُحة َفم ْلق َفطعًم اَ ،ففلَف ْلم َفت ُحك ِقن
ْلنَ ،فك َفما لَف ْلو قِقٌ َفلَ :فال تقربوهن حتى
ْلال َفؽا َفٌ ُحة ؼاٌة ،قالَ :فو َفٌجُحو ُحز اجْل تِق َفما ُحع ْلال َفؽا َفٌ َفتٌ ِق
ٌطهرن وحتى ٌؽتسلن ،فههنا الؽاٌة فً الحقٌقة هً األخٌرة ،عبر َفع ِقن
ْلاألُحولَفى ِقب ْلال َفؽا َفٌ ِقة َفم َفج ًم
صالِق َفها بها.
ازا لِققُحرْل ِقب َفها ِقم ْلن َفها َفوا ِّت َف
ض م َفِقن ْلال ُحكلَِّ ،فنحْل َفو :أَف َفك ْلل ُح
ٌؾ
ت الرَّم ؼِق َف
 /5التخصٌ بالبدل :أَفعْل نِقًَ :فبدَف َفل ْلال َفبعْل ِق
ص ُّموا َكثٌِ ٌر
ُحثل ُح َفثهُحَ ،فوأَف ْلك ِقر ِقم ْلال َفق ْلو َفم ُحعلَف َفما َفء ُحه ْلمَ ،فو ِقم ْلن ُحه َفق ْلول ُح ُحه ُحسب َفْلحا َفن ُحه{ :
ُث َّم َع ُموا َو َ
ُحول ِقم ْلنهُح ُحم
ِّصا ِق
ت َفج َفم َف
ِقم ْلنهُح ْلم} ٍ]المابدة]71:؛ َفو َفق ْلد َفج َفعلَف ُحه م َفِقن ْلالم َفُحخص َف
اع ٌضة ِقمنْل أَفهْل ِقل ْلاألُحص ِق
ب َفو ُح
ُحون؛ ِقألَفنَّم ْلال ُحمبْلدَف َفل
ج ِق
شرَّم ا ُحح " ِقك َفت ِقاب ِقه"َ .فقا َفل ال ُّيس ْلبكِقًُّي َ :فولَف ْلم َفٌ ْلذ ُحكرْل هُح ْلاألَف ْلك َفثر َف
ابْلنُح ْلال َفحا ِق
ِقم ْلن ُحه فِقً نِق َّمٌ ِقة َّم
الطرْل ِقحَ ،فف َفبل َفت َفحقُّي َفق فِقٌ ِقه لِق َفم َفح ٍّصل َفٌ ْلخ ُحر ُحج ِقم ْلنهُحَ ،فف َفبل َفت ْلخصِق ٌ َف ِقب ِقهَ .فقا َفل
ح َفٌ ِقة ْلاألَف َّمو ِقلَ ،فوه َفُحو ْلال ُحمبْلدَف ُحل ِقم ْلنهُحَ ،فو َفال
ُّيون أَف َّمن ُحه فِقً ح ْلُحك ِقم َفت ْلن ِق
ٌِّرافِقًُّي َ :فز َفع َفم ال َّمنحْل ِقوٌ َف
الس َف
ْلس َفتب ِقْلٌٌ ُحن ُحه ْلاألَف َّمو َفل
ون إِق ْلل َفؽا َفءهُحَ ،فوإِق َّمن َفما م َفُحرا ُحد ُحه ْلم :أَفنَّم ْلال َفبدَف َفل َفقابِق ٌضم ِقب َفن ْلفسِق هِقَ ،فولَفٌ َف
ٌ ِقُحرٌ ُحد َف
ح ِقد .ا ْلن َفت َفهى.
ت الَّمذِقي ه َفُحو ِقمنْل َفت َفم ِقام ْلال َفم ْلنعُحوتِقَ ،فوه َفُحو َفم َفع ُحه َفكال َّمشًْل ِقء ْلال َفوا ِق
ٌن ال َّمنعْل ِق
َفك َفتب ِقْلٌ ِق
ط فِقٌ ِقه َفما ُحٌ ْلش َفت َفر ُح
َفو َفال ُحٌ ْلش َفت َفر ُح
ط فِقً ِقاالسْل ت ْلِقث َفنا ِقءِ ،قمنْل َفب َفقا ِقء ْلاألَف ْلك َفث ِقر عِق ْلندَف َفم ِقن اعْل َفت َفب َفر َفذل َفِقك،
َفب ْلل َفٌجُحو ُحز إِق ْلخ َفرا ُحج ْلاألَف ْلك َفث ِقر ِقو َففا ًمقا َفنحْل َفو :أَف َفك ْلل ُح
ٌؾ ُحثل ُح َفث ُحه أَف ْلو نِقصْل َففهُح ،أَف ْلو ُحثل ُح َفث ْلٌ ِقه" .
ت الرَّم ؼِق َف
ال َ :فوه َفُحو فِقً ْلال َفمعْل َفنى َفكال ِّ
ص َففةِق؛ ِقألَفنَّم َفق ْلولَف َفك :أَف ْلك ِقر ْلم َفمنْل َفجا َفء َفك
 /6ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح ِقب ْلال َفح ِق
راكبًماٌ ،فٌد تخصٌ اإلكرام بمن َفث َفب َفت ْل
ت لَف ُحه صِق َفف ُحة الرُّي ُحكوبِقَ ،فوإِق َفذا َفجا َفء َفبعْل دَف
َف
ْل
ِقٌمَ ،فوأَفعْل طِق
ِقٌع َفقا َفل ْلال َفبٌ َف
اويُّي ِقب ِقاال ِّت َفف ِق
ْلض ِق
اقَ ،فنحْل َفو :أ ْلك ِقر ْلم َفبنِقً َفتم ٍ
ُحج َفم ٍل َففإِق َّمن ُحه َفٌ ُحكونُح لِقل َفجم ِق
ازيُّي فِقً
ازل َف
ِقٌن ِقب َفكَ .فوفِقً دَف عْل َفوى ِقاال ِّت َفف ِق
اق َفن َفظ ٌضرَ ،ففإِق َّمن ُحه َفذ َفك َفر ْلال َفف ْلخ ُحر الرَّم ِق
َفبنِقً هَفاشِق ٍم َفن ِق
ِقٌرةِقَ ،فعلَفى َفق ْلو ِقل أَف ِقبً َفحنِقٌ َفف َفة ،أَف ْلو ِقب ْلال ُحكلِّ،
ُحول" أَف َّمن ُحه َفٌ ْلخ َفت ُّي ِقب ْلالجُحمْل لَف ِقة ْلاألَفخ َف
" ْلال َفمحْل ص ِق
َفعلَفى َفق ْلو ِقل ال َّمشافِق ِقعًِّ .
ور َ :فنحْل َفو :أَف ْلك ِقر ْلم َفزٌ ًمْلدا ْلال َفٌ ْلو َفم ،أَف ْلو فِقً
 /7التخصٌ بال رؾ َوا ْل َج ِّ
ار َوا ْل َم ْج ُر ِ
ْل
َفو َفق ِقد ا َّمد َفعى
ِقٌع.
ب أَف َفح ُحد ُحه َفما ُحج َفم ًمبلَ ،فك َف
ان َفك َفذاَ ،فوإِق َفذا َفت َفعقَّم َف
َفم َفك ِق
ان َفعاب ًمِقدا إِقلَفى ال َفجم ِق
اويُّي ِقاال ِّت َفف َف
الَ .فوٌُحعْل َفت َفرضُح َفعلَف ْلٌ ِقه ِقب َفما فِقً
ْلال َفبٌ َف
اق َفعلَفى َفذل َفِقكَ ،فك َفما ا َّمد َفعاهُح فِقً ْلال َفح ِق
ْلض ِق
ُحول" َففإِق َّمن ُحه َفقا َفل فِقً َّم
َّمان
" ْلال َفمحْل ص ِق
ُحور :إِق َّمنهُح َفما َفٌ ْلخ َفتص ِق
الظرْل ؾِق َفو ْلال َفجارِّ َفو ْلال َفمجْل ر ِق
ِقٌرةِقَ ،فعلَفى َفق ْلو ِقل أَف ِقبً َفحنِقٌ َفف َفة ،أَف ْلو ِقب ْلال ُحك ِّل َفعلَفى َفق ْلو ِقل ال َّمشافِق ِقعًِّ َ ،فك َفما َفقا َفل
ِقب ْلالجُحمْل لَف ِقة ْلاألَفخ َف
ْل
ْل
َف
ِقب ُحج َفم ٍل.
ور َفعق َف
الَ ،ف
فِقً ْلال َفح ِق
صرَّم َفح ِقب َفذل َفِقك فِقً َفمسْل ؤلَف ِقة ِقاالسْل تِقث َفنا ِقء ْلال َفمذ ُحك ِق
ٌز َفنحْل َفو :عِق ْلندِقي لَف ُحه ِقر ْلط ٌضل َفذ َفهبًما،
 /8ال َّت ْخصِ ٌ ِ بِال َّت ْمٌِ ِ
ٌز  :ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح ِقبال َّمتمْل ِقٌ ِق
ار َفٌ َفت َفق َّمٌ ُحد ِقب َفما َفو َفق َفع ِقب ِقه ال َّمتمْل ِقٌٌ ُحز م َفِقن
اإل ْلق َفر َف
َفوعِق ْلندِقي لَف ُحه عِق ْلشر َف
ُحون ِقدرْل َفهمًماَ ،ففإِقنَّم ْل ِق
َف ْل َف
َف
اعَ ،فوإِق َفذا َفجا َفء َفبعْل دَف ُحج َفم ٍل نحو :عندي له ملء هذا أو عندي
ْلاألجْل َفن ِق
اس ،أ ِقو األ ْلن َفو ِق
ْل
ْل
ِقٌع
ِقٌعَ ،فو َفظا ِقه ُحر َفك َفبل ِقم ْلال َفبٌ َف
ْلض ِق
اويِّ َفع ْلو ُحدهُح إِقلَفى ال َفجم ِق
له رطل َففإِق َّمن ُحه َفٌعُحو ُحد إِقلَفى ال َفجم ِق
اق.
ِقب ِقاال ِّت َفف ِق
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ح ٍد ِقم ْلنهُح َفما ُحٌ َفق ٌِّ ُحد ْلالفِقعْل َفل
ول َم َع ُه َ :ففإِقنَّم ُحك َّمل َفوا ِق
ول لَ ُه َوا ْل َم ْف ُع ِ
" /9ال َّت ْخصِ ٌ ُ ِبا ْل َم ْف ُع ِ
ض َّمم َفن ُحه م َفِقن ْلال َفمعْل َفنىَ ،ففإِقنَّم ْلال َفم ْلفعُحو َفل لَف ُحه َفمعْل َفناهُح ال َّمتصْل ِقرٌ ُحح ِقب ْلال ِقعلَّم ِقة الَّمتِقً ِقألَفجْل لِق َفها
ِقب َفما َفت َف
ض َفر ْلب ُحت ُحه َفتؤْلدِقٌبًماَ ،فف ُحٌفِقٌ ُحد َفت ْلخصِق ٌ َف َفذل َفِقك ْلالفِقعْل ِقل ِقبت ْلِقل َفك ْلال ِقعلَّمةِق،
َفو َفق َفع ْلالفِقعْل لُحَ ،فنحْل َفو َف
ض َفر ْلب ُحت ُحه َفو َفزٌ ًمْلداَ ،فف ُحٌفِقٌ ُحد أَفنَّم
َفو ْلال َفم ْلفعُحو ُحل َفم َفع ُحه َفمعْل َفناهُح َفت ْلق ِقٌٌ ُحد ْلالفِقعْل ِقل ِقبت ْلِقل َفك ْلال َفم ِقع َّمٌ ِقة َفنحْل َفو َف
ِقً
َفذل َفِقك ال َّم
ُحول ِقب ِقه م ْلُحخ َفت ٌّ ِقبت ْلِقل َفك ْلال َفحالَف ِقة الَّمتِقً ه َف
ضرْل َف
ب ْلال َفواق َفِقع َفعلَفى ْلال َفم ْلفع ِق
ضرْل ِقب ِقه وضرب زٌد.
ُحصا ِق
ح َفب ُحة َفبٌ َفْلن َف
ْلالم َف
ت
ِّصا ِق
هللا ِقمنْل ذ ْلِقك ِقر ْلالم َفُحخص َف
 /10التخصٌ بالفعل َ :فف َفق ْلد َفف َفر ْلؼ َفنا ِقب َفمعُحو َفن ِقة َّم ِق
ْلال ُحم َّمتصِق لَفةِقَ ،فو َفه َفذا ُح
ت ْلال ُحم ْلن َففصِق لَف ِقة.
ِّصا ِق
شرُحو ٌضع فِقً ْلالم َفُحخص َف
صرُحو َفها فِقً َفث َفبل َفث ِقة أَف ْلق َفس ٍام:
َفو َفق ْلد َفح َف
ْ /11لال َفع ْلق ِقلَ :فقا َفل ْلال َفق َفرافِقًُّي َ :فو ْلال َفحصْل ُحر َفؼ ْلٌ ُحر َفث ِقابتٍَ ،فف َفق ْلد َفٌ َفق ُحع ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح ِقب ْلال َفع َفوابِق ِقد
اسَ ،فف َفما َفرأَفٌ ُح
َفك َفق ْلولِقكِق َ :فرأَفٌ ُح
ض َفل ِقمنْل َفز ْلٌدٍَ ،ففإِقنَّم ْلال َفعادَف َفة َفت ْلقضِق ً أَف َّمن َفك لَف ْلم َفت َفر
ْلت أَف ْلف َف
ْلت ال َّمن َف
الَ ،فك َفق ْلول َفِقك َفقا َفل ْلال َفق َفرافِقًُّي َ :فو ْلال َفحصْل ُحر
اسَ ،فو َفك َفذا ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح ِقب َفق َفراب ِقِقن ْلاألَفحْل َفو ِق
ُحك َّمل ال َّمن ِق
اسَ ،فف َفما َفرأَفٌ ُح
َفؼ ْلٌ ُحر َفث ِقابتٍَ ،فف َفق ْلد َفٌ َفق ُحع ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح ِقب ْلال َفع َفوابِق ِقد َفك َفق ْلولِقكِق َ :فرأَفٌ ُح
ْلت
ْلت ال َّمن َف
اسَ ،فو َفك َفذا ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح
أَف ْلف َف
ض َفل ِقمنْل َفز ْلٌدٍَ ،ففإِقنَّم ْلال َفعادَف َفة َفت ْلقضِق ً أَف َّمن َفك لَف ْلم َفت َفر ُحك َّمل ال َّمن ِق
اإل ْلت َفٌانُح ِقب َفمنْل
الَ ،فك َفق ْلول َفِقك لِق ُحؽ َفبلم َف
ِقب َفق َفراب ِقِقن ْلاألَفحْل َفو ِق
ِقك :ا ْلبتِقنِقً ِقب َفمنْل َفٌ ْلخ ِقد ُحمنِقًَ ،ففإِقنَّم ْلالم َفُحرادَف ْل ِق
ت ْلال ُحم ْلن َففصِق لَف ِقة فِقً َّم
الث َفبل َفث ِقة
ِّصا ِق
ار ْلالم َفُحخص َف
َفٌصْل ل ُح ُحح ل َفِقذل َفِقكَ ،فولَف َفع َّمل ْلال َفقابِق َفل ِقبا ْلنح َف
ِقص ِق
اس ُحم ْلندَف ِقرجًم ا َفتحْل َف
ِقٌل السَّممْل ِقعًِّ .
ْلال َفم ْلذ ُحك َف
ت ال َّمدل ِق
ور ِقة َفٌجْل َفع ُحل ال َّمت ْلخصِق ٌ ُح ِقب ْلالقِق َفٌ ِق
ُحوم َفٌ ْلش َفه ُحد ْلالحِقسُّي ِقب ْل
ِقصاصِق ِقه
اخت َف
 /12ال َّت ْخصِ ٌ ُ ِبا ْلح ِّ
ِس َ :ففإِق َفذا َفو َفردَف ال َّمشرْل ُحع ِقب ُحعم ٍ
ْل
ُحومَ ،فقالُحواَ :فو ِقم ْلن ُحه َفق ْلول ُح ُحه
ض َفما ا ْلش َفت َفم َفل َفعلَف ْلٌ ِقه ْلال ُحعمُحو ُحمَ ،فك َف
ِقب َفبعْل ِق
ان َفذل َفِقك م َفُحخصِّصًم ا لِقل ُحعم ِق
َفت َفعالَفىَ { :وأُوتِ ٌَ ْت مِنْ ُكلِّ َ
ش ًْء } [النملَ ]23:فم َفع أَف َّمن َفها لَف ْلم ُحت ْلإ َف
ض ْلاألَف ْلش َفٌا ِقء،
ت َفبعْل َف
ان ،كذلك قولهُ { :تدَ ِّم ُر ُكلَّ َ
ش ًْ ٍء ِبؤ َ ْم ِر
ان فِقً َفٌ ِقد ُحسلَف ْلٌ َفم َف
الَّمتِقً ِقمنْل جُحمْل لَفتِق َفها َفما َفك َف
ات ُكلِّ َ
َر ِّب َها} [األخقاؾ ]25:وقولهْ ٌُ { :ج َبى إِلَ ٌْ ِه َث َم َر ُ
ش ًْ ٍء } [القص َ ]25:فقا َفل
َّم
الزرْل َفكشِق ًُّي َ :فوفِقً َفع ِّد َفه َفذا َفن َفظ ٌضر؛ ِقألَف َّمن ُحه م َفِقن ْلال َفعا ِّم الَّمذِقي أ ُح ِقرٌدَف ِقب ِقه ْلال ُحخصُحو ُح َفوه َفُحو
ُحخصُحو ُح َ ،فما أُحوتِق َفٌ ْلت ُحه َفه ِقذ ِقه َفودَف م َفَّمر ْلت ُحه الرِّ ٌ ُحح َفال م َفِقن ْلال َفعا ِّم ْلال َفم ْلخصُحو ِق .
التخصٌ بالكتاب العزٌز وبالسنة
 /13التخصٌ بالقرآن والسنة:
ْلالم َف
ب
از َفت ْلخصِق ٌ ِق ْلال ِقك َفتا ِق
ُحطه َفَّمر ِقة َفوال َّمت ْلخصِق ٌ ُح لَفهُح َفما َ :فذ َفه َف
ب ْلالجُحمْل هُحو ُحر إِقلَفى َفج َفو ِق
ب َفبعْل ضُح َّم
ِقب ْلال ِقك َفتا ِق
ازهِقَ ،فو َفت َفم َّمس ُحكوا ِقبؤَفنَّم ال َّمت ْلخصِق ٌ َف
بَ .فو َفذ َفه َف
الظاه ِقِقر َّمٌ ِقة إِقلَفى َفعدَف ِقم َفج َفو ِق
َفب َفٌ ٌض
اس َما ُن ِّزلَ
ان ل ْلِقلم َفُحرا ِقد ِقباللَّم ْلفظِق َ ،فو َفال َفٌ ُحكونُح إِق َّمال ِقبال ُّيس َّمنةِق ،لِق َفق ْلولِق ِقه َفت َفعالَفى { :لِ ُت َب ٌِّنَ لِل َّن ِ
صلَّمى َّم
هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم ُحم َفب ٌِّ ًمنا َفال َفٌسْل َفت ْلل ِقز ُحم
إِلَ ٌْ ِه ْم} [النحل .]44:وٌجاب عنه :بؤن كونه َف
أَفنْل َفال َفٌحْل ُح
از،
ص َفل َفب َفٌانُح ْلال ِقك َفتا ِق
ب ِقب ْلال ِقك َفتابِقَ ،فو َفق ْلد َفو َفق َفع َفذل َفِقكَ ،فو ْلالوُح قُحو ُحع دَف لِقٌ ُحل ْلال َفج َفو ِق
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َففإِقنَّم َفق ْلولَف ُحه ُحسب َفْلحا َفن ُحهَ {:وا ْل ُم َ لَّ َق ُ
وء }
صنَ ِبؤ َ ْنفُسِ ِهنَّ َث َث َة قُ ُر ٍ
ات ٌَ َت َر َّب ْ
،الخ...
و /الم لق والمقٌد :عرفه الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج اراهٌم فً
"مراقً السعود":
َفمعْل ًمنى ل َفِقؽ ْلٌ ِقر ِقه اعْل َفت َفق ْلدهُح ْلاأل َّموالَف
َفف َفما َفعلَفى َفمعْل َفناهُح ِقزٌدَف مستجبل
َففم ْل
َفو َفما َفعلَفى َّم
س َفق ْلد ُحعقِق ْلل
ت ِقببلَف َفق ْلٌ ٍد َفٌ ُحد ْلل
الذا ِق
ُحطلَف ٌضق َفو ِقباسْل ِقم ِق
ج ْلن ٍ
َفواالِق ِّت َفحاد َفبعْل ُح
ص َفر ْله
اع ال َّمنك َفِقر ْلة
َفو َفما َفعلَفى ْلال َفوا ِق
ضهُح ْلم َفق ْلد َفن َف
ح ِقد َفش َف
إلى أن قال:
ِقب َفما ٌُحخ ِّ
سوا ًمء َفت ْلق َفتدِقي
ص ُح ْلال ُحعمُحو َفم َفق ٌِّ ِقد
ان َف
َفودَف عْل لِق َفما َفك َف
ْل
إِقنْل فِقٌ َفها ا َّمت َفحدَف ح ْلُحك ٌضم َفو َفس َفببْل
اك َفو َفجبْل
َفو َفحمْل ُحل مُحطلَف ٍق َفعلَفى َفذ َف
َفعنْل َفع َفم ٍل َففال َّمنسْل ُحخ فِقٌ ِقه ٌُحعْل َفه ُحد
َفوإِقنْل َفٌ ُحكنْل َفتؤ َف َّمخ َفر ْلال ُحم َفق ٌِّ ُحد
وقال الشوكانً فً"إرشاد الفحول"" :أما المطلق فقٌل فً حده ما دل على
شابع فً جنسه" وقال" :وقٌل فً حده هو ما دل على الماهٌة ببل قٌد من
حٌث هً ،هً ،من ؼٌر أن تكون له داللة على شًء من قٌوده ،والمراد
بها عوارض الماهٌة البلحقة لها فً الوجود ،وقداعترض علٌه بؤنه جعل
المطلق والنكرة سواء وبؤنه ٌرد علٌه أعبلم األجناس كؤسامة وثعالة فإنها
تدل على الحقٌقة من حٌث هً ،هً ،وأجاب عن ذلك األصفهانً فً شرحه
للمحصول بؤنه لم ٌجعل المطلق والنكرة سواء بل ؼاٌر بٌنهما ،فإن المطلق
الدال على الماهٌة من حٌث هً ،هً ،والنكرة الدالة على الماهٌة بقٌد
الوحدة الشابعة" قلت وقال القرافً فً"التنقٌح"" :ضابط اإلطبلق أنك
تقتصر على مسمى اللفظ المفردة نحو رقبة أو إنسان صالح ،أو حٌوان
ناطق ،وهذه المطلقات هً فً نفسها مقٌدات إذا أخذت مسمٌات بالنسبة إلى
ألفاظ أخرى ،فإن الرقبة هً إنسان مملوك ،وهذا مقٌد ،فصار التقٌٌد
واإلطبلق أمرٌن لسببٌن بحسب ما ٌنسب إلٌه من األلفاظ ،فرب مطلق مقٌد،
ورب مقٌد مطلق" قلت :وقال الشوكانً" :فابدة" :قال فً "المحصول"" :إذا
أطلق الحكم فً موضع و قٌد مثله فً موضعٌن بقٌدٌن متضادٌن كٌؾ
ٌكون حكمه؟ مثاله :قضاء رمضان الوارد مطلقا فً قوله سبحانه
وتعالىَ {:فعِدَّ ةٌ مِنْ أَ ٌَّ ٍام أ ُ َخ ْر} [البقرة  ،]184 :وصوم المتمتع الوارد مقٌدا
جدْ َفصِ ٌَا ُم َث َ َث ِة أَ ٌَّ ٍام فًِ ا ْل َح ِّج َو َس ْب َع ٍة إِ َذا
بالتفرٌق فً قوله تعالى َ {:ف َمنْ لَ ْم ٌَ ِ
َر َج ْع ُت ْم} [البقرة ]196 :وصوم كفارة الظهار الوارد مقٌدا بالتتابع فً قوله
تعالىَ {:فصِ ٌَا ُم َ
اب َع ٌْ ِن} [النساء ]92 :قال :فمن زعم أن المطلق
ش ْه َر ٌْ ِن ُم َت َت ِ

[البقرة]222 :
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ٌتقٌد بالمقٌد لفظا ترك المطلق هاهنا على إطبلقه ألنه لٌس تقٌٌده بؤحدهما
أولى من تقٌٌده باآلخر ومن حمل المطلق على المقٌد لقٌاس حمله هاهنا
على ما كان القٌاس علٌه أولى /انتهى"
ي /الحقٌقة والمجاز :قال الشوكانً فً "إرشاد الفحول"" :أما الحقٌقة فهً
فعلٌة من حق الشًء ،بمعنى ثبت والتاء لنقل اللفظ من الوصفٌة إلى
اإلسمٌة الصرفة ،وفعٌل فً األصل قد ٌكون بمعنى الفاعل وقد ٌكون بمعنى
المفعول ،فعلى التقدٌر األول ٌكون معنى الحقٌقة الثابتة ،وعلى الثانً ٌكون
معناها المثبتة ،وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي كما ٌقال
جزت هذا الموضع ،أي جاوزته وتعدٌته أو من الجواز الذي هو قسم
الوجوب واالمتناع وهو راجع إلى األول ألن الذي ال ٌكون واجبا وال
ممتنعا ٌكون مترددا بٌن الوجود والعدم فكؤنه ٌنتقل من هذا إلى هذا"،
وقال ":فقٌل فً حد الحقٌقة إنها اللفظ المستعمل فٌما وضع له فٌشمل هذا
الوضع اللؽوي والشرعً والعرفً واالصطبلحً [ ]..وأما المجاز فهو
اللفظ المستعمل فً ؼٌر ما وضع له لعبلقته مع قرٌنة ،وقٌل هو اللفظ
.قلت وذهب شٌخ
المستعمل فً ؼٌر ما وضع له أوال على وجه ٌصح"
اإلسبلم ابن تٌمٌة ومن تبعه إلى أنه ال ٌوجد المجاز فً القرآن والحدٌث،
وإنما الخطاب اإللهً والتبوي كله حقٌقة ال مجاز فٌه.
الفصل الرابع :الكتاب والسنة :
آٌات األحكام فً كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم هما
األصل فً الشرٌعة ،وما سواهما تبع لهما.
قال الؽزالً وابن العربً :والذي فً كتاب العزٌز من ذلك قدر خمسمابة
آٌة ودعوى االختصار فً هذا المقدار إنما هً باعتبار الظاهر للقطع بؤن
فً الكتاب العزٌز من اآلٌات التً تستخرج منها األحكام الشرعٌة أضعاؾ
أضعاؾ ذلك ،وقد حكى الماوردي عن بعض أهل العلم أن اقتصار
المقتصرٌن على العدد المذكور إنما هو ألنهم رأوا مقاتل بن سلٌمان أفرد
آٌات األحكام فً تصنٌؾ وجعلها خمسمابة" قلت وللقاضً ابن العربً
كتابا فً األحكام سماه "أحكام القرآن" فهو ٌعرؾ ما ٌقول ،وانطبلقا من
مبدإ وجوب معرفة القرآن أقبل العلماء على القرآن ٌدرسون وٌبحثون،
فمنهم من أقبل علٌه مفسرا ٌبٌن معانً ألفاظه ،ومرامً آٌاته ،ومنهم من
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توفر على بحث جانب واحد من جوانبه الكثٌرة :كإعرابه ،أو تفسٌر مشكله،
أو تكرار آٌاته ،أو ناسخه أو منسوخه ،أو استخبل أحكامه ،أو قراءته ،أو
إعجازه ،أو أمثاله ،الخ..
ومن مجاالت البحث فً القرآن الكرٌم إعراب ألفاظه ،وقدٌما قالوا
"اإلعراب فرع المعنى" وقال النحوٌون الشناقطة وؼٌرهم "اإلعراب
مندرج تحت المعانً" ومن ٌجلً لنا إعرابه ٌكشؾ لنا عن معان فٌه كثٌرة،
كما أقبل ا لبعض اآلخر على استظهار األحكام الشرعٌة وتبٌٌن ما وقع من
اختبلؾ الفقهاء أو إجماعهم حول هذه اآلي ،قلت و الدلٌل على ما تقدم قوله
اء ُه ْم أَ ْم ٌر مِنَ ْاألَ ْم ِن أَ ِو ا ْل َخ ْوؾِ أَ َذا ُعوا بِ ِه َولَ ْو َردُّوهُ
جل وعبلَ [" :وإِ َذا َج َ
ول َوإِلَى أُولًِ ْاألَ ْم ِر ِم ْنهُ ْم لَ َعلِ َم ُه اَّلذٌِنَ ٌَ ْس َت ْن ِب ُ و َن ُه ِم ْنهُ ْم َولَ ْوالَ
الر ُ
إِلَى َّ
س ِ
ضل ُ الَّ ِه َعلَ ًْ ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه َال َّت ْب ْع ُت ْم ال َّ
ش ٌْ َ انَ إِالَّ َقلٌِ ً} [النساء ]83 :فالذٌن
َف ْ
ٌستنبطون األحكام الشرعٌة من أدلتها األصولٌة هو العلماء المجتهدون،
وكذلك قوله جل وعبلَ {" :و َما َكانَ ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ لِ ٌَ ْنفِ ُروا َكا َّف ًة َفلَ ْو َال َن َف َر مِنْ ُكلِّ
ٌن َولِ ٌُ ْن ِذ ُروا َق ْو َمهُ ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَ ٌْ ِه ْم
ف ِْر َق ٍة ِم ْنهُ ْم َ ابِ َف ٌة لِ ٌَ َت َف َّقهُوا فًِ الدِّ ِ
لَ َعلَّهُ ْم ٌَ ْح َذ ُرونَ ( [ })122النساء ]122 :فبل تستنبط األحكام إال من الوحً
اإللهً وهو كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
أـ /األصل األول القرآن الكرٌم :القرآن هو كبلم هللا الذي ال ٌؤتٌه الباطل،
نزل به جبرٌل وحٌا من عند رب العزة والكمال على الهادي األمٌن صلى
هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ـ ٌعنً نزل به أمٌن السماء وإن كان
الملبكة كلهم أمناء على أمٌن األرض وإن كان الرسل كلهم أمناء ـ وهو
الذي جمع منه عثمان بن عفان رضً هللا عنه ما توفً رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم وهو ٌتلى وٌتعبد بتبلوته ،فهو إذا القرآن المحفوظ بٌن دفتً
المصحؾ بالرسم العثمانً فمن زاد فً المصحؾ العثمانً كلمة أو حرفا أو
نق منه كلمة أو حرفا فٌه بؤي صفة كانت كفر بإجماع األمةٌ ،ستتاب فإن
الَّل َوآ ٌَاتِ ِه
لم ٌتب من ردته قتل كفرا ال حدا لقوله جل وعبل:
{قُ ْل أَ ِب َّ ِ
سولِ ِه ُك ْن ُت ْم َت ْس َت ْه ِز ُبونَ الَ َت ْع َت ِذ ُروا َقدْ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إٌِ َمانِ ُك ْم} وهذا المصحؾ
َو َر ُ
هو المعتمد فً استنباط األحكام الشرعٌة من القرآن ،قال تعالى َ {:و َمنْ ٌُ ِ ِع
الصدِّ ٌقٌِنَ
سولَ َفؤُولَبِ َك َم َع الَّذٌِنَ أَ ْن َع َم َهللا ُ َعلَ ٌْ ِه ْم مِنَ ال َّن ِبٌبٌِنَ َو ِّ
الر ُ
هللا َو َّ
َّ َ
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َوال ُّ
سنَ أُولَبِ َك َرفٌِ ًقا} [النساء ]69 :وقال جل وعبل
الصالِحٌِنَ َو َح ُ
اء َو َّ
ش َهدَ ِ
سولَ َوأُولًِ ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإِنْ
الر ُ
هللا َوأَ ِ ٌ ُعوا َّ
{ ٌَاأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا أَ ِ ٌ ُعوا َّ َ
از ْع ُت ْم فًِ َ
َت َن َ
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم
ول إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
ش ًْ ٍء َف ُردُّوهُ إِلَى َّ ِ
الر ُ
هللا َو َّ
س ِ
اء َّ
ْااخ ِِر َذلِ َك َخ ٌْ ٌر َوأَ ْح َسنُ َتؤْ ِوٌ ً ([ })59النساء ]59 :وقال تعالى َ {:ما أَ َف َ
هللا ُ
ول َولِذِي ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل ٌَ َتا َمى
ِلر ُ
سولِ ِه مِنْ أَهْ ِل ا ْلقُ َر َفلِلَّ ِه َول َّ
َعلَى َر ُ
س ِ
اء ِم ْن ُك ْم َو َما آ َتا ُك ُم
ٌِن َوا ْب ِن
ٌل َك ًْ َال ٌَ ُكونَ دُولَ ًة َب ٌْنَ ْاألَ ْؼنِ ٌَ ِ
َّ
الس ِب ِ
َوا ْل َم َساك ِ
هللا َ
ب (})7
شدٌِ ُد ا ْل ِع َقا ِ
الر ُ
َّ
هللا إِنَّ َّ َ
سول ُ َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفا ْن َت ُهوا َوا َّتقُوا َّ َ
َ
[الحشر ]7 :وقال تعالى {:ف َو َر ِّب َك ال ٌُ ْإ ِم ُنونَ َح َّتى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِما َ
ش َج َر
ض ٌْ َت َو ٌُ َسلِّ ُموا َت ْسلٌِما ً
جدُوا فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َرجا ً ِم َّما َق َ
َب ٌْ َنهُ ْم ُث َّم ال ٌَ ِ
([})65النساء ]65 :فهذه اآلٌات تحث المإمنٌن الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم
اآلخر اتباع كتاب هللا وإذا تنازعوا فً شًء من أمور الشرع فلٌردوه إلى
هللا وإلى الرسول إن كانوا حقا مإمنٌن ،والرد هنا إلى هللا ٌعنً الرد إلى
كتابه العزٌز ،والرد إلى الرسول ٌعنً الرد إلى سنته المشرفة ،وقد زعم
جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه "الحاوي للفتاوي" وؼٌره من كتبه أن
العلماء ٌفرضون تعلم خمسة عشر فنا قبل األخذ من القرآن والسنة مباشرة،
وهذه الفنون كما ذكرها فً المجلد الثانً من كتابه المذكور فً نقلته
المسومة "إكمال النعمة فً اختصا اإلسبلم بهذه األمة" حٌث قال" :ومن
العجب من ٌستدل بآٌات القرآن وهو ؼٌر متضلع من الحدٌث ،ومن المعلوم
أن فً القرآن المجمل والمبهم والمحتمل وكل من الثبلثة محتاج إلى السنة
تبٌنه وتعٌنه وتوضح المراد منه ،وقد قال عمر بن الخطاب :إنه سٌؤتً قوم
ٌجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب
هللا ،وأخرج ابن سعد عن ابن عباس أن علً بن أبً طالب أرسله إلى
الخوارج فقال :اذهب إلٌهم فخاصمهم بالسنة وال تحاججهم بالقرآن فإنه ذو
وجوه ولكن خاصمهم بالسنة ،فقال له ابن عباسٌ :ا أمٌر المإمنٌن إنا أعلم
بكتاب هللا منهم فً بٌوتنا نزل ،قال :صدقت ،لكن القرآن جمال ذو وجوه،
تقول و ٌقولون ،ولكن حاججهم بالسنن فإنهم لن ٌجدوا عنها محٌصا ،فخرج
إلٌهم فحاجهم بالسنن فلم ٌبق بؤٌدٌهم حجة ،وقال ٌحً بن كثٌر :السنة
قاضٌة على القرآن أي مبٌنة له ،ومفسرة [ ]..إلى أن قال" :قلت فإذا كان
كذلك فكٌؾ ٌحل لمن لم ٌتقن واحدا من العلوم المشترطة التكلم فً القرآن
وعدتها خمسة عشر أن ٌتجرأ على االستدالل بآٌات القرآن على حكم من
األحكام أو على أمر من األمور جاهبل لطرٌق االستدالل ،عاجزا عن
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تحصٌل شروطه؟ وذكر هذه الشروط فً كتابه "اإلتقان فً علوم القرآن"
حٌث قال" :واشترط خمسة عشر شرطا هً:
 /1أحدها :اللؽة ألن بها تعرؾ مفردات األلفاظ ومدلوالتها.
 /2الثانً :النحو ألن المعنى ٌتؽٌر وٌختلؾ لئلعراب فبل بد من اعتباره .
 /3ثالثا :التصرٌؾ ألن به تعرؾ األبنٌة والصٌػ
/4الرابع :االشتقاق :ألن اإلسم إذا كان اشتقاقه من مادتٌن مختلفتٌن اختلؾ
باختبلفهما كالمسٌح هل هو من السٌاحة أو المسح .
 5و  6و  /7الخامس والسادس والسابع :المعانً والبٌان والبدٌع ألنه ٌعرؾ
باألول خوا تراكٌب الكبلم من جهة إفادتها المعنى ،وبالثانً خواصها
بحسب وضوح الداللة وإخفابها ،وبالثالث وجوه تحسٌن الكبلم ،وهذه العلوم
الثبلثة هً علوم الببلؼة .
 /8الثامن :علم القراءات ألنه تعرؾ كٌفٌة [الكبلم] بالقراءات ،وبالقراءات
ٌترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض.
 /9التاسع :أصول الدٌن بما فً القرآن من اآلٌات الدالة بظاهرها على ما
ٌجوز على هللا فاألصولً ٌإول ذلك ٌستدل على ما ٌستحٌل وما ٌجب وما
ٌجوز.
 /10العاشر :أصول الفقه إذ به ٌعرؾ وجه االستدالل على األحكام
واالستنباط.
 /11الحادي عشر :أسباب النزول والقص
 /12الثانً عشر :الناسخ والمنسوخ لٌعلم المحكم من ؼٌره .
 /13الثالث عشر :الفقه
 /14الرابع عشر :األحادٌث المبٌنة لتفسٌر المجمل والمبهم.
 /15الخامس عشر :علم الموهبة وهو علم ٌورثه هللا تعالى لمن عمل بما
علم وإلٌه اإلشارة بحدٌث "من عمل بما علم ورثه هللا علم ما لم ٌعلم".قلت
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والحدٌث الذي أشار إلٌه واه وكذلك جل ما ذهب إلٌه السٌوطً نقبل عن
ؼٌره من المتصوفة فٌه نظر وتعسؾ بل وأخطاء ألن أنواع التفسٌر أربعة
هً:
 /1تفسٌر القرآن بالقرآن وهو أعلى درجات التفسٌر ومثاله قوله تعالى فً
الص َرا َ ا ْل ُم ْس َتقٌِ َم (  ) 6صِ َرا َ الَّذٌِنَ أَ ْن َع ْم َت َعلَ ٌْ ِه ْم َؼ ٌْ ِر
سورة الفاتحة {اهْ ِد َنا ِّ
الضالٌِّنَ (  })7بٌن هللا لنا الذٌن أنعم هللا علٌهم فً
ضو ِ
ب َعلَ ٌْ ِه ْم َو َال َّ
ا ْل َم ْؽ ُ
سولَ َفؤُولَبِ َك َم َع الَّذٌِنَ أَ ْن َع َم
الر ُ
هللا َو َّ
سورة النساء بقوله تعالى { َو َمنْ ٌُ ِ ِع َّ َ
َّ
الصدِّ ٌقٌِنَ َوال ُّ
سنَ أُولَبِ َك
الصالِحٌِنَ َو َح ُ
اء َو َّ
ش َهدَ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه ْم مِنَ ال َّن ِب ٌٌِّنَ َو ِّ
علٌِ ًما ( [ }) 70النساء]70:
هللا َو َك َفى ِب َّ ِ
ضل ُ مِنَ َّ ِ
الَّل َ
َرفٌِ ًقا (َ ) 69ذلِ َك ا ْل َف ْ
 /2تفسٌر القرآن بالسنة :ومثاله تفسٌر قوله تعالى َ {:والَ َت ْع َتدُوا} [البقرة]192 :
أخرج مسلم فً صحٌحه عن برٌدة قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
إذا أمر أمٌرا على جٌش أو سرٌة أوصاه فً خاصٌته بتقوى هللا ومن معه
من المسلمٌن خٌرا ثم قالْ [" :
هللا َقاتِلُوا َمنْ َك َف َر
ٌل َّ ِ
اس ِم َّ ِ
اؼ ُزوا ِب ْ
هللا فًِ َس ِب ِ
ِبالَّ ِهً ْ
اؼ ُزوا َوالَ َت ُؽلُّوا َوالَ َت ْع َتدُوا]" قال ابن عباس :ال تقتلوا النساء
والصبٌان والشٌوخ والرهبان وال من ألقى علٌكم السبلم"
 /3تفسٌر القرآن باألثر :ومثال ذلك قوله تعالى َ {:وأَتِ ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َر َة لِ ِه َ وا}
أخرج ابن كثٌر فً تفسٌره عن علً أنه قال فً هذه اآلٌة َ {:وأَتِ ُّموا ا ْل َح َّج
قال :أن تحرم من دوٌرة أهلك ،وكذا قال عبد الرزاق أخبرنا
َوا ْل ُع ْم َر َة لِ ِه َ قو}
معمر عن الزهري ،قال :بلؽنا أن عمر قال فً قوله تعالى { َوأَتِ ُّموا ا ْل َح َّج
َوا ْل ُع ْم َر َة لِ ِه َ تعأن} تفرد كل واحد منهما عن اآلخر ،وأن تعمر فً ؼٌر أشهر
الحج ،إن هللا تعالى ٌقول{ :ا ْل َح ُّج أَ ْ
شهُ ٌر َم ْعلُو َم ٌ
ات} قلت والحدٌث منقطع أو
معضل وهو من ببلؼات الزهري فبل ٌعول علٌه.
 /4تفسٌر القرآن بالرأي :وهو مذموم وهو الذي ٌحتاج إلى معرفة هذه
الشروط التً ذكر السٌوطً أو بعضها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
قلت ومن أمثلة الترجٌح انطبلقا من القراءات نعطً المثال التالً :ؼسل
الرجلٌن فً الوضوء انطبلقا من قوله جل وعبلٌَ { :اأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َذا
الص َ ِة َف ْ
ام َس ُحوا
اؼسِ لُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِلَى ا ْل َم َراف ِِق َو ْ
قُ ْم ُت ْم إِلَى َّ
ضى
ِب ُر ُءوسِ ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم إِلَى ا ْل َك ْع َب ٌْ ِن َوإِنْ ُك ْن ُت ْم ُج ُن ًبا َفا َّ َّه ُروا َوإِنْ ُك ْن ُت ْم َم ْر َ
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اء
جدُوا َم ً
اء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم مِنَ ا ْل َؽابِ ِ أَ ْو َال َم ْس ُت ُم ال ِّن َس َ
أَ ْو َعلَى َس َف ٍر أَ ْو َج َ
اء َفلَ ْم َت ِ
ام َس ُحوا ب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأَ ٌْدٌِ ُك ْم ِم ْن ُه َما ٌُرٌ ُد َّ
صعٌِدً ا َ ٌِّ ًبا َف ْ
َف َت ٌَ َّم ُموا َ
هللا ُ لِ ٌَ ْج َعلَ
ِ
ِ
َعلَ ٌْ ُك ْم مِنْ َح َر ٍج َولَكِنْ ٌُ ِرٌ ُد لِ ٌُ َ ِّه َر ُك ْم َولِ ٌُتِ َّم ن ِْع َم َت ُه َعلَ ٌْ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت ْ
ش ُك ُرونَ
([ })6المابدة ]6 :فقد قرأ األبمة :نافع وابن عمر والكسابً [أرجلكم]
َ {:ف ْ
اؼسِ لُوا ُو ُجو َه ُك ْم
بالنصب وذلك ٌعنً أنها عطؾ على قوله تعالى
َوأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِلَى ا ْل َم َراف ِِق} فٌكون ؼسل الرجلٌن واجب ،بٌنما قرأها ابن كثٌر،
وأبو عمرو ،وحمزة [ َفوأَ ْر ُجلِ ُك ْم] بالكسر فتكون عطفا على رإوسكم وهو
أقرب مذكور فٌكون حكمه المسح ،فذهب جمهور فقهاء األمصار إلى القول
بوجوب الؽسل انطبلقا من قراءة النصب وعضد ذلك الحدٌث المتواتر [ َو ٌْل ٌ
ار] ون الحدٌث من رواٌة عبد هللا بن عمر رضً هللا
ل ِْألَ ْع َقا ِ
ب مِنَ ال َّن ِ
صلَّى الَّهُر َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فًِ َس َف ٍر َفؤَدْ َر َك َنا
سول ُ َّ ِ
هللا َ
ؾ َع َّنا َر ُ
عنهما قالَ [ :ت َخلَّ َ
ضؤ ُ َو َن ْم َس ُح َعلَى أَ ْر ُجلِ َنا َقالََ :ف َنادَ ِبؤ َ ْعلَى
ص ُر َف َج َع ْل َنا َن َت َو َّ
َو َقدْ أَ ْر َه َق َنا ا ْل َع ْ
ار َم َّر َت ٌْ ِن أَ ْو َث َ ًثا]" متفق علٌه ،وقد خرجناه
ص ْوتِ ِهَ " :و ٌْل ٌ ل ِْألَ ْع َقا ِ
َ
ب مِنَ ال َّن ِ
فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" عن  15من الصحابة
وقد سبقنا إلى الحكم علٌه بالتواتر جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه "قطؾ
األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" عن  8من الصحابة لذلك لم ٌخرجه
الزبٌدي ألنه طبق شرط السٌوطً الذي لم ٌلتزم به وهو أن ٌروي الحدٌث
 13من
 10من الصحابة وهو أقل حد عنده ،بٌنما خرجه الكتانً عن
الصحابة ،قلت وهو متفق علٌه من رواٌة ابن عمر ،وأبً هرٌرة ،وأخرجه
مسلم وؼٌره عن عابشة ،وعمر بن الخطاب ،كما أخرجه ابن ماجه وؼٌره
عن جابر بن عبد هللا ،وأبً سلمة ،وخالد بن الولٌد ،وٌزٌد بن سفٌان،
وشرحبٌل بن حسنة ،وعمرو بن العا  ،وأحمد بن خالد بن معدان،
ومعٌقٌب ،والصنعانً وؼٌره عن أبً أمامة ،وأخٌه أبً ذر،الخ ..فتبٌن
تواتر الحدٌث نظرا لعدد الرواة وصحة األسانٌد وهللا تعالى أعلم .وتؤولوا
قراءة الجر بؤنها معطوفة على الٌدٌن وإنما خفضت للجوار كما تفعل
العرب".
وأخٌرا ٌنبؽً التنبٌه إلى أن الذٌن ٌفرضون على المجتهد معرفة أحكام
القرآن ال ٌفرضون علٌه حفظ القرآن ،ومع وجود كتب فً التفسٌر اهتمت
بؤحكام القرآن كالقاضً ابن العربً فً"أحكام القرآن" والقرطبً فً
كتابه"الجامع ألحكام القرآن" والجصا  ،ومحمد األمٌن بن محمد المختار
الشنقٌطً فً"أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن" ،فإن هذا الشرط أو
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هذا اإللزام قد أصبح فً متناول الجمٌع خاصة وأن الكتب التً ألفت فً
أحكام القرآن ال تخلو من تعصب لصالح مذهب صاحبها ،نذكر من هإالء
على سبٌل المثال ال الحصر:
 /1أحكام القرآن لئلمام الشافعً ت  ،204وهو أول من ألؾ فً أحكام
القرآن وكذلك هو أول من ألؾ فً أصول الفقه ،وهو مإسس المذهب
الشافعً الذي ٌنسب إلٌه.
 /2أحكام القرآن للشٌخ أبً الحسٌن علً بن حجر السعدي التوفى سنة
 244هـ .
 /3أحكام القرآن للقاضً اإلمام أبً إسحاق إسماعٌل بن إسحاق األزدي
 282هـ.
المصري المتوفى سنة
 /4أحكام القرآن للشٌخ أبً الحسن علً بن موسى بن بزداد القمً الحنفً
المتوفى  305هـ وهو على مذهب أهل العراق .
 /5أحكام القرآن للشٌخ اإلمام أبً جعفر أحمد بن علً المعروؾ
بالجصا الرازي المتوفى سنة  370هـ وقد امتاز بالتعصب لمذهب أبً
حنٌفة.
 /6أحكام القرآن للشٌخ اإلمام أبً الحسن علً بن محمد المعروؾ بالكٌا
الهراسً الشافعً البؽدادي المتوفى سنة  504هـ .
 /7أحكام القرآن للقاضً أبً بكر محمد بن عبد هللا المعروؾ بابن العربً
المعافري المتوفى سنة  543هـ وهو مالكً.
 /8أحكام القرآن للقاضً أبً ٌعلى الكبٌر محمد بن الحسٌن بن محمد بن
خلؾ إمام الحنابلة التوفى سنة  380هـ .
 /9الجامع ألحكام القرآن للقرطبً المالكً.
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أحكام
فهذه الكتب تبرز دور المجتهدٌن وفضل العلماء الذٌن جمعوا آٌات
القرآن وفسروها وبٌنوا كٌؾ تعامل معها أو عمل بها فقهاء األمصار أو
بعض األبمة األبرار ،فكان من الضروري تقدٌمها والتنبٌه إلى فضلٌتها
والحث على مراجعتها كما أن المجتهد ٌنبؽً له أٌضا أن ٌبحث عن
مجاالت علوم القرآن كلها ،وعن مجاالت البحوث األخرى فً كتاب هللا
العزٌز كإعراب ألفاظه ،ألن من ٌجلً لنا إعرابه ٌكشؾ لنا عن معان فٌه،
وممن نهج هذا الدرب نذكر :المكً فً"مشكل إعراب القرآن" ،واألنباري
فً"البٌان فً إعراب ؼرٌب القرآن" ،والعكبري فً"التبٌان فً إعراب
القرآن" والزجاج فً"إعراب القرآن" ،ومنهم من جمع أوجه القراءات
واإلعراب ،مثل ابن جنً فً"المحتسب" ،وابن فارس فً"الحجة"،
وصاحب"معانً القرآن" ،الخ..
ولما كان القرآن القلب النابض للتشرٌع اإلسبلمً أقبل علٌه العلماء منذ
القرون المزكاة ٌدرسون وٌبحثون ،فمنهم من أقبل علٌه مفسرا ٌبٌن معانً
ألفاظه ،ومرامً آٌاته ،وتتابعت هذه الجهود المٌمونة حتى أصبح الٌوم من
ٌبحث فً قص القرآن،والببلؼة فً القرآن من خبلل تفسٌر جار هللا
الزمخشري المعتزلً ،أو القرطبً ،أو الجصا  ،أو اآللوسً ،الخ..
وكذلك منهم من تخص فً التشبٌه فً القرآن ،واالستعارة فً القرآن،
وأثر القرآن فً التطور والنقد واألثر ،وممن قدموا جهودا فً الببلؼة أو
اإلعراب أو اإلعجاز ،أو جانب من جوانب القرآن ،نذكر على سبٌل المثال
من هإالء :قطرب أبو علً محمد بن المستنٌر ـ  291هـ ،وأبو حاتم سهل
بن محمد السجستانً ت  238هـ ،وأبو عبد هللا حسٌن بن أحمد بن خالوٌه
ت  370هـ ،وأبو الحسن علً بن إبراهٌم الخوفً ت  430هـ ،ومكً بن أبً
455
طالب القٌسً ت  437هـ ،وأبو طاهر إسماعٌل بن خلؾ الصقلً ت
هـ ،وأبو زكرٌا ٌحً بن علً التبرٌزي ت  502هـ ،فهإالء ألفوا أٌضا فً
إعراب القرآن وبعض جوانبه األخرى ،وأما كتب تفسٌر القرآن فبلؽت
المابٌن بل اآلالؾ ،وجلها تكرار واجترار إال من رحم ربً ،وأهمها بالنسبة
للمجتهد ما تناولت أحكام القرآن وقد تقدم سرد جلها ،وٌلً ذلك من حٌث
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األهمٌة تفسٌر محمد بن جرٌر الطبري إمام المفسٌرٌن رؼم ما قدم من
أحادٌث واهٌة وموضوعة ،ثم تفسٌر ابن كثٌر ألنه تجنب الطول واإلطناب
كما تجنب األحادٌث الموضوعة والواهٌة ومثله محمد بن علً الشوكانً
فً تفسٌره "فتح القدٌر" وإن كان أكثر تساهبل من ابن كثٌر ،وأما تفسٌر
السٌوطً "الدر المنثور فً تفسٌر القرآن بالمؤثور" فكان كثٌر الؽفلة
والتساهل ،ومما ٌستحق القراءة تؤلٌؾ الشٌخ محمد األمٌن بن محمد المختار
الشنقٌطً الموسوم "أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن" فإنه قد أفاد
فٌه باألحكام والترجٌح ،وهللا تعالى أعلم.
ب /معرفة السنة أو أحادٌث األحكام  :التعرٌؾ االصطبلحً للسنة
المشرفة المطهرة اختلؾ فٌه المحدثون مع األصولٌٌن .فالمحدثون عرفوه ا
بؤنها كل ما جاء عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من قول وفعل وتقرٌر
وخلق وخلق ،بٌنما عرفه ا األصولٌون بؤنه ا كل ما جاء عن النبً صلى هللا
علٌه وسلم من قول وفعل وتقرٌر قصد التشرٌع" فلم ٌعتبروا الخلق والخلق
لجبلٌتهما واختلفوا فٌما هو متنازع علٌه بٌن الجبلً والتشرٌعً ـ كما سٌؤتً
ـ مثل الضجعة بعد ركعتً الفجر ،وجلسة االستراحة ،والحج راكبا،
والمشً ٌوم العٌد م ن طرٌق والرجوع م ن طرٌق مخالؾ،الخ ..قلت والدلٌل
على أن السنة أصل ثابت من أصول التشرٌع قوله جل وعبلَ { :وال َّن ْج ِم إِذا
ح ُب ُك ْم َوما َؼو ( َ ) 2وما ٌَ ْن ِ ُق َع ِن ا ْل َهو (  ) 3إِنْ
ضلَّ صا ِ
هَو (  ) 1ما َ
ه َُو إِالَّ َو ْح ًٌ ٌُوحى ( [})4النجم 3 2،1:و  ]4وقال جل وعبلَ { :ف َو َر ِّب َك ال
ٌُ ْإ ِم ُنونَ َح َّتى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِما َ
جدُوا فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َرجا ً ِم َّما
ش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُث َّم ال ٌَ ِ
ض ٌْ َت َو ٌُ َسلِّ ُموا َت ْسلٌِما ً ( [ }) 65النساء  ] 65:وقال تعالى ٌَ {:ؤ َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ
َق َ
از ْع ُت ْم فًِ َ
سولَ َوأُولًِ ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َت َن َ
ش ًْ ٍء
الر ُ
هللا َوأَ ِ ٌ ُعوا َّ
آ َم ُنوا أَ ِ ٌ ُعوا َّ َ
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْااخ ِِر َذلِ َك َخ ٌْ ٌر
ول إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
َف ُردُّوهُ إِلَى َّ ِ
الر ُ
هللا َو َّ
س ِ
َوأَ ْح َسنُ َتؤْ ِوٌ ً ([ })59النساء]59 :
وقد روى أبو داود والحاكم وؼٌرهما عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا
هللا إِق ِّنً أَفسْل َفم ُحع ال َّمشًْل َفء َففؤ َف ْلك ُحت ْلبهُح؟ قالَ " :فن َفع ْلم ،قُح ْلل ُح
ت :فِقً
عنهما قالَ :فٌا َفرسُحو َفل َّم ِق
ًم
ِقٌه َفما إِقالَّم َفحقّا" وأصله فً
ض ِق
ب َفوالرِّ َف
ْلال َفؽ َف
ضى؟ َفقا َفلَ ":فن َفع ْلمَ ،ففإِق ِّنً الَف أَفقُحو ُحل ف ِق
البخاري.وقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" نقبل عن
ابن القطان الفاسً فً كتابه "اإلقناع" ،قال" :ذكر السنة الثابتة :األحكام:
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السنة الثابتة واجب
"وأجمع أهل العلم كلهم جنهم وإنسهم وبكل مكان أن
اتباعها ،وأجمعوا أنه ما سنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" ،المراتب:
"واتفقوا أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا صح أنه كبلمه بتٌقن فواجب
اتباعه واختلفوا فً كٌفٌة صحته ما بٌن الببلغ إلى نقل الكافة ،واتفقوا أن
نقل الكافة حق وأن من خالفه بعد علمه بؤنه نقل كافة كافر ،واتفقوا أنه ال
ٌحل ألحد ترك ما صح من الكتاب والسنة واالقتصار على ما أجمع علٌه
فقط ،واتفقوا أنه ال ٌحل ألحد أن ٌحلل وال ٌحرم وال ٌوجب حكما بؽٌر دلٌل
من قرآن وسنة وإجماع أو نظر واختلفوا فً النظر" وقد أصلنا هذه
اإلجماعات فً المجلد األول من كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"
كما ٌلً /1 :الدلٌل على وجوب اتباع ما ثبت من السنة ،قوله تعالى ٌَ {:ؤ َ ٌُّ َها
سولَ َوأُولًِ ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َت َن َ
از ْع ُت ْم فًِ
الر ُ
هللا َوأَ ِ ٌ ُعوا َّ
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا أَ ِ ٌ ُعوا َّ َ
َ
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْااخ ِِر َذلِ َك َخ ٌْ ٌر
ول إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
ش ًْ ٍء َف ُردُّوهُ إِلَى َّ ِ
الر ُ
هللا َو َّ
س ِ
سول ُ َف ُخ ُذوهُ
الر ُ
َوأَ ْح َسنُ َتؤْ ِوٌ ً ([ })59النساء ]59 :وقوله تعالى َ {:و َما آ َتا ُك ُم َّ
هللا َ
([ }) 7الحشر]7 :
ب
شدٌِ ُد ا ْل ِع َقا ِ
هللا إِنَّ َّ َ
َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفا ْن َتهُوا َوا َّتقُوا َّ َ
واآلٌات القرآنٌة فً هذا الباب كثٌرة جدا ،والدلٌل على وجوب اتباع السنة
من األحادٌث نذكر الحدٌث الذي رواه المقدام بن معد ٌكرب رضً هللا عنه
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال" :أَ َال إِ ِّنً أُوت ُ
اب َو ِم ْثلَ ُه
ٌِت ا ْل ِك َت َ
ٌِت ا ْلقُ ْرآنَ َو ِم ْثلَ ُه َم َع ُه أَ َال ٌُوشِ ُك َر ُجل ٌ ٌَ ْن َثنًِ َ
َم َع ُه أَ َال إِ ِّنً أُوت ُ
ش ْب َعا ًنا َعلَى
حلُّوهُ َو َما َو َجدْ ُت ْم
آن َف َما َو َجدْ ُت ْم فٌِ ِه مِنْ َح َ ٍل َفؤ َ ِ
أَ ِرٌ َكتِ ِه ٌَقُول َُ :علَ ٌْ ُك ْم ِبا ْلقُ ْر ِ
حل ُّ لَ ُك ْم لَ ْح ُم ا ْل ِ
فٌِ ِه مِنْ [ َ ]411 :ح َر ٍام َف َح ِّر ُموهُ أَ َال َال ٌَ ِ
ار ْاألَهْ ل ًِِّ َو َال ُكل ُّ
ح َم ِ
ال ُم َعا َه ٍد إِ َّال أَنْ ٌَ ْس َت ْؽن ًَِ َع ْن َها
ذِي َنا ٍ
ب مِنَ ِّ
اع أَ َال َو َال ل ُ َق َ ٌة مِنْ َم ِ
الس َب ِ
ح ُب َها َو َمنْ َن َزلَ ِب َق ْوم َف َعلَ ٌْ ِه ْم أَنْ ٌَ ْق ُرو ُه ْم َفإِنْ لَ ْم ٌَ ْق ُرو ُه ْم َفلَ ُه ْم أنَْ
صا ِ
َ
ٍ
ْ
ٌُ ْعقِ ُبو ُه ْم ِب ِمث ِل ق َِرا ُه ْم"]" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن أبً شٌبة
وابن حبان والدارمً والطحاوي فً شرح معانً اآلثار والمروزي
َف
ْلن أ ِقبً
واآلجري والبؽوي وؼٌرهم بسند جٌد .وفً رواٌة َفعنْل ُحع َفب ْلٌ ِقد َّم ِق
هللا ب ِق
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفقا َفلَ " :ال أ ُ ْل َف ٌَنَّ أَ َحدَ ُك ْم ُم َّت ِك ًبا
َفراف ٍِقعَ ،فعنْل أَف ِقبٌهِقَ ،فع ِقن ال َّمن ِقبًِّ َف
ت بِ ِه َو َن َه ٌْ ُ
َعلَى أَ ِرٌ َكتِ ِه ٌَؤتٌِ ِه ْاألَ ْم ُر مِنْ أَ ْم ِري ِم َّما أَ َم ْر ُ
ت َع ْن ُه َف ٌَقُول َُ :ال
هللا ا َّت َب ْع َناهُ" أخرجه أحمد والروٌانً وأبو داود
َندْ ِري َو َما َو َجدْ َنا فًِ ِك َتا ِ
ب َّ ِ
والترمذي وابن ماجه واآلجري والطحاوي فً شرح معانً اآلثار والبؽوي
والحاكم بسند جٌد وابن عبد البر فً جامع بٌان العلم ،وعن الحسن بن جابر
قال :سمعت المقدام بن معد ٌكرب رضً هللا عنه ٌقول" :حرم رسول هللا
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صلى هللا علٌه وسلم أشٌاء ،ثم قال ٌُ "[" :وشِ ُك أَ َح ُد ُك ْم أَنْ ٌُ َك ِّذ َبنًِ َوه َُو ُم َّت ِك ٌا
َعلَى أَ ِرٌ َكتِ ِه ٌُ َحدَّ ُ
هللا َف َما َو َجدْ َنا فٌِ ِه
اب َّ ِ
ث ِب َحدٌِثًِ َف ٌَقُول َُ :ب ٌْ َن َنا َو َب ٌْ َن ُك ْم ِك َت ُ
اس َت ْحلَ ْل َناهُ َو َما َو َجدْ َنا فٌِ ِه مِنْ َح َر ٍام َح َّر ْم َناهُ أَ َال َوإِنَّ َما َح َّر َم
مِنْ َح َ ٍل ْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِم ْثل ُ َما َح َّر َم َّ
هللا ُ"] أخرجه أحمد بسند جٌد
سول ُ َّ ِ
هللا َ
َر ُ
هكذا ٌتبٌن فضل السنة ومكانتها من التشرٌع ،ومن األحادٌث التً تحث
على التمسك بها واالعتصام بها الحدٌث الذي روته أم المإمنٌن عابشة
رضً هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمَ [" :منْ أَ ْحدَ َث فًِ
س ِم ْن ُه َفهُ َو َر ٌّند]" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم ,ابو داود
أَ ْم ِر َنا هَذا َما لَ ٌْ َ
والترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو عوانة فً المسند وفً المستخرج
وابن أبً شٌبة وأبو ٌعلى وإسحاق بن راهوٌه وشهاب القضاعً والربٌع
وؼٌرهمٌ ،عنً أنه مردود على صاحبه ؼٌر مقبول ألن هللا ال ٌعبد إال بما
س
شرع ،وفً رواٌة لمسلم أخرجها البخاري تعلٌقاَ [" :منْ َع ِملَ َع َم ً لَ ٌْ َ
َعلَ ٌْ ِه أَ ْم ُر َنا َف ُه َو َر ٌّند]" وأخرجه أحمد وأبو عوانة فً المسند وفً المستخرج
ومن
وابن حبان والربٌع والدارقطنً والبؽوي فً شرح السنة وؼٌرهم،
األحادٌث التً تحث على اتباع السنة ما رواه أنس رضً هللا عنه عن النبً
ب ِبدْ َع ٍة
ح ِ
صا ِ
صلى هللا علٌه وسلم أنه قال[" :إن هللا ٌَ
حجب ال َت ْو َب َة َعنْ ُكلِّ َ
ُ
َح َّتى ٌَدَ َع ِبدْ َع َت ُه]" وحسنه المنذري فً الترؼٌب والترهٌب كما صحح
حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
ِب ِبدْ َع ٍة َح َّتى ٌَدَ َع ِبدْ َع َت ُه]" ورواه المنذري
صاح َ
"[أَ َبى الَّهُق أَنْ ٌَ ْق َبلَ َع َملَ َ
أٌضا من حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه ولفظه :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
ص َ ًة َوالَ َح ًّجا َوالَ ُع ْم َر ًة َوالَ
ح ِ
ِصا ِ
ص ْو ًما َوالَ َ
ب ِبدْ َع ٍة َ
وسلم[":الَ ٌَ ْق َبل ُ َّهللا ُ ل َ
ج ال َّ
شع ُر مِنَ
ج مِنَ
اْلس ِم َك َما ٌَ ْخ ُر ُ
ْ
ص ْر ًفا َوالَ َعدْ الً ٌَ ْخ ُر ُ
ج َهادً ا َوالَ َ
ِ
جٌن]" كما أخرج المنذري أٌضا عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما
ا ْل َع ِ
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم[" :لِ ُكلِّ َع َم ٍل شِ َّرة ولِ ُكلِّ شِ ر َذ ٍة
َو َمنْ َكا َن ْت َف ْت َر ُت ُه إلَى َؼ ٌْ ِر
س َّنتًِ َف َقدْ اهْ َتدَ
َف ْت َرةٌ َف َمنْ َكا َن ْت َف ْت َر ُت ُه إلى ُ
ذلك فقد هلك]" رواه ابن حبان وابن أبً عاصم وصحح األلبانً بعض هذه
األحادٌث ،قلت :لكن متى نعرؾ السنة وكٌؾ نتعامل معها؟
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وذلك ألن الوجوب بالعمل بالسنة شًء ومعرفتها للعمل بها أو للترجٌح
شًء آخر.
 /1كٌؾ نعرؾ السنة؟ :إن البحث عن السنة ومعرفتها تتطلب أحٌانا جهودا
مضنٌة إال أنه أصبح الٌوم بإمكان الجمٌع معرفتها كلما رؼبوا فً ذلك،
ألنها أصبحت فً متناول الجمٌع بسبب طفرة الطباعة والنشر وخاصة
المكتبات األلكترونٌة ،وسنقتصر هنا على ما قدمناه من جهود متمثلة فً
عصارة من كتابنا " رسالة الحثٌث إلى ضرورة التعرٌؾ بعلوم الحدٌث"
وقد قسمنا فٌها علوم الحدٌث إلى أربعة أبواب نقدمها كما ٌلً:
 /1الباب األول :علم مصطلح الحدٌث وهو علم احترق حٌث لم ٌعد فٌه ما
ٌقال أو ٌكتب إال إذا كان المرء من هواة التكرار واالجترار ،ومع ذلك فقد
أضفنامصطلحٌن ٌفٌدان الضعؾ وهما :الببلغ وقد أكثر منه اإلمام مالك فً
الموطإ ،وكذلك اإللزاق ،كما حققنا الفرق بٌن الحسن الصحٌح والصحٌح
لؽٌره ،ومعنى الؽرٌب عند الترمذي باإلضافة إلى تطبٌق تحمل الرواٌة
انطبلقا من اإلنترنت والقنوات الفضابٌة المعاصرة .
 /2الباب الثانً :علم الرجال أو علم التعدٌل والتجرٌح وهو مثل علم
المصطلح لم ٌبق فٌه ما ٌقال إال إذا كان المرء من هواة التكرار واالجترار
ألنه لم ٌبق أحد من رواة الحدٌث إال وبٌنت الكتب حاله ،وبالرؼم من ذلك
كله فإننا أتٌنا فً هذا الباب بؤربعٌن قاعدة :عشر منها مجمع علٌها ،وثبلثٌن
مسابل خبلؾ بٌنا الراجح والمشهور منها.
 /3الباب الثلث :علم العلل أو علم التعلٌل والتصحٌح وهو علم لم ٌنضج بعد
وإن كان المتقدمون من المحدثٌن ألفوا أو جمعوا األحادٌث المعللة إال أننا
نقصد بنضجه التحقٌق والتمحٌ والتدقٌق ،وقد قدمنا فً هذا الباب خمسا
وعشرٌن قاعدة من لم ٌلتزم بها ٌتناقض فً حكمه على الحدٌث ال
محالة.وقد توسعنا فً علم التعدٌل والتجرٌح وعلم التعلٌل والتصحٌح فً
كتابنا "إنارة المصابٌح على قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل
والتصحٌح" ،وهللا الموفق .
 /4الباب الرابع :علم تخرٌج الحدٌث أو علم األطراؾ والتخرٌج وهو علم
لم ٌنضج بعد كذلك رؼم أن بعض اإلرهاصات األولٌة قد لوحظت منذ
القرن السادس إال أنها امتازت بفتور وتقوقع ،فكان كل ما أتٌنا به فً هذا
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الباب ٌعد جدٌدا ،نسؤل هللا أن ٌنظر إلٌه بعٌن الرضى والقبول فٌصدق فٌنا
["إِ َذا َم َ
ات
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفمَ ،فقا َفل:
هللا َف
ما رواه أبو ه َفُحر ْلٌ َفر َفة ،أَفنَّم َفرسُحو َفل ِق
ار ٌَ ٍة أَ ْو عِ ْل ٍم ٌُ ْن َت َف ُع
اْل ْن َسانُ ا ْن َق َ َع َع ْن ُه َع َمل ُ ُه إِ َّال مِنْ َث َ َث ٍة :إِ َّال مِنْ َ
ِْ
صدَ َق ٍة َج ِ
صال ٍِح ٌَدْ ُعو لَ ُه"]" أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي
ِب ِه أَ ْو َولَ ٍد َ
والنسابً والبخاري فً األدب المفرد وابن حبان وأبو ٌعلى وابن خزٌمة
وابن الجاود فً المنتقى وأبو عوانة والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار
والبٌهقً فً السنن الكبرى وؼٌرهم فمن درس هذه األبواب وتعمق فٌها
خوله ذلك إن شاء هللا إلى تمٌٌز السنة الصالحة عن السنة الواهٌة الطالحة
والمكذوبة ،وكذلك التمٌٌز بٌن السنة وؼٌرها .وسنقتصر هنا فً باب
المصطلح على المرفوع والموقوؾ والمقطوع ألنه بمعرفتها ٌتمٌز ما هو
من السنة عن ؼٌره ،فقلنا فً باب المصطلح من كتابنا المذكور:
 )5المرفوع  :سمً الحدٌث بالمرفوع الرتفاع رتبته بإضافته للنبً صلى هللا
علٌه وسلم كحدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه
الج َّن ِة َوإِنَّ
وسلم قال«" :إِنَّ
الب َّر ٌَ ْهدِي إِلَى َ
ِّ
الب ِّر َوإِنَّ ِ
الصدْ َق ٌَ ْهدِي إِلَى ِ
صد ُ
ور َوإِنَّ
الر ُجلَ لَ ٌَ ْ
َّ
ُق َح َّتى ٌَ ُكونَ صِ دِّ ٌ ًقاَ .وإِنَّ ال َك ِذ َب ٌَ ْهدِي إِلَى الفُ ُج ِ
"
هللا َك َّذا ًبا»
ب َح َّتى ٌُ ْك َت َب عِ ْندَ َّ ِ
الر ُجلَ لَ ٌَ ْك ِذ ُ
ار َوإِنَّ َّ
الفُ ُج َ
ور ٌَ ْهدِي إِلَى ال َّن ِ
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والدارمً وأبو ٌعلى والحاكم فً المستدرك
والبٌهقً فً السنن الكبرى والشهاب القضاعً وؼٌرهم وقد نبهنً بعض
طبلب العلم إلى النزاع الواقع بٌنهم فً صٌػ الرفع ،فإذا به ال ٌرى أن
قول الصحابة "كنا نإمر على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم – أو فً
عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم -أن حكمه حكم الرفع وإذا به ٌجادل،
فظهر لنا أنه ٌنبؽً زٌادة هذه النقطة إٌضاحا ،ألن دورنا هو الدعوة إلى
عما ال ٌنسب إلى السنة،
السنة فبل بد من التمٌٌز بٌن ما هو من السنة
فنقول وباهلل التوفٌق :إن المرفوع نوعان مرفوع تصرٌحا ،ومرفوع
حكما ،فالمصرح برفعه أن ٌقول الصحابً قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم وهو أربعة أنواع :القولً والفعلً والتقرٌري والخلقً:
 ( 1أما المرفوع القولً هو أن ٌقول الصحابً سمعت رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌقول كذا ،أو حدثنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بكذا ،أو قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أو عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كذا
أو نحو ذلك ،الخ..
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2ـ) مثال المرفوع من الفعل مثل قول الصحابً رأٌت رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌفعل كذا ،أو ٌقول هو أو ؼٌره كان ٌفعل رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم كذا أو رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم فعل كذا ،الخ. .
3ـ) مثال المرفوع من التقرٌر تصرٌحا ،أن ٌقول الصحابً فعلت بحضرة
النبً صلى هللا علٌه وسلم كذا ولم ٌنكره علً ،الخ..
4ـ) مثال المرفوع الوصفً تصرٌحا :أن ٌقول الصحابً كان لون النبً
صلى هللا علٌه وسلم كذا أو وجهه أو طوله ،الخ..
أما ما حكمه الرفع من األحادٌث فهو نوعان :ما حكمه الرفع ٌقٌنا ،وما
حكمه الرفع احتماال .قال الحافظ زٌن الدٌن العراقً فً ألفٌتة معرفا ما
حكمه الرفع:
َفق ْلو ُحل الص َفَّمح ِقابًِّ م َفِقن ال ُّيس َّمن ِقة أَف ْلو
َفبعْل دَف ال َّمن ِقبًِّ َفقالَف ُحه ِقبؤَفعْل ص ِقُحر
ان َفمعْل
َفو َفق ْلول ُح ُحه ُحك َّمنا َفن َفرى إِق َفن َفك َف
اك لَفهْل
َفوقِقٌ َفل الَف أَف ْلو الَف َففبلَف َفك َفذ َف
ازيُّي
َفمرْل فُحوعًم ا ْلال َفحا ِقك ُحم َفوالرَّم ِق

َفنحْل َفو أ ُح ِقمرْل َفنا ح ْلُحك ُحم ُحه الرَّم ْلف ُحع َفولَف ْلو
ِقٌح َفوهْل َفو َفق ْلو ُحل ْلاألَف ْلك َفث ِقر
َفعلَفى ال َّم
صح ِق
ٌل َفما ُحرفِقعْل
َفعصْل ِقر ال َّمن ِقبً ِقمنْل َفق ِقب ِق
ب قُح ْلل ُح
ت ِقل َفكنْل َفج َفعلَفهْل
َفول ْلِقل َفخطِق ٌ ِق
ب َفوهْل َفو ْلال َفق ِقويُّي
ابْلنُح ْلال َفخطِق ٌ ِق

 ) 1النوع األول  :مما حكمه الرفع إجماعا كقول ابن عمر رضً هللا عنهما
"كنا نقول ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حً :أفضل هذه األمة بعد نبٌها
أبو بكر وعمر وعثمان وٌسمع ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبل
ٌنكره.
 ) 2النوع الثانً  :مما حكمه الرفع إجماعا قول التابعً عن الصحابً ٌبلػ
به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،أو ٌرفعه ،أو ٌنمٌه أو ٌبلػ به.
قال السخاوي فً "فتح المؽٌث شرح ألفٌة الحدٌث" مرفوع ببل خبلؾ كما
صرح به النووي ،واقتضاه قول ابن الصبلح.
 ) 3النوع الثالث  :مما حكمه الرفع قال ابن حجر فً "نزهة النظر شرح
نخبة الفكر" ومثال المرفوع من القول حكما ال تصرٌحا :أن ٌقول الصحابً
الذي لم ٌؤخذ عن اإلسرابٌلٌات ما ال مجال لبلجتهاد فٌه ،وال له تعلق ببٌان
لؽة أو شرح ؼرٌب ،كاألخبار عن األمور الماضٌة من بدء الخلق وأخبار
األنبٌاء ،أو اآلتٌة كالمبلحم والفتن وأحوال ٌوم القٌامة ،وكذا األخبار عما
ٌحصل بفعله ثواب مخصو أو عقاب مخصو  ،وإنما كان إخباره له
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حكم المرفوع ،ألن إخباره بذلك ٌقتضً مخبرا له وما ال مجال لبلجتهاد فٌه
ٌقتضً موقوفا للقابل ،وال موقوؾ للصحابة إال النبً صلى هللا علٌه وسلم
أو بعض من ٌخبر عن الكتب القدٌمة فلهذا وقع االحتراز عن الحكم الثانً:
إذا كان كذلك فله حكم ما لو قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فهو
مرفوع سواء كان ما سمعه منه أو عنه بواسطة" .
 ) 4النوع الرابع مما حكمه الرفع أن ٌقول الصحابً "من سنة النبً كذا"
أو "كنا نإمر على عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم بكذا " قال الحافظ محمد
السخاوي فً كتابه "فتح المؽٌث شرح ألفٌة الحدٌث" ":قول الصحابً كنا
نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا ،أو نحو ذلك وحكمه أنه كان ذلك (مع
ذكر عصر النبً) صلى هللا علٌه وسلم كقول جابر :كنا نعزل على عهد
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،أو كنا نؤكل لحوم الخٌل على عهد رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وقول ؼٌره كنا ال نرى بؤسا بكذا ورسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فٌنا أو كان ٌقال كذا وكذا على عهده ،أو كانوا ٌفعلون
كذا وكذا فً حٌاته ،فهو وإن كان موقوفا لفظا (من قبٌل ما رفع) الصحابً
بصرٌح اإلضافة كما ذهب إلٌه الجمهور من المحدثٌن وؼٌرهم ،وقطع به
الخطٌب ومن قبله الحاكم -كما سٌؤتً ،-ومن األصولٌٌن اإلمام فخر الدٌن
وأتباعه وعللوه بؤن ؼرض الراوي بٌان الشرع ،وذلك ٌتوقؾ على علم
النبً صلى هللا علٌه وسلم وعدم إنكاره ،قال ابن الصبلح وهو الذي علٌه
االعتماد ألن ظاهر ذلك مشعر بؤنه صلى هللا علٌه وسلم اطلع علٌه
وقدرهم ،وتقرٌره كقوله وفعله ،قال الخطٌب :ولو علم الصحابً إنكار أمته
صلى هللا علٌه وسلم فً ذلك لبٌنه ،قال شٌخنا وٌدل له احتجاج أبً سعٌد
الخدري على جواز العزل بفعلهم له فً زمن نزول الوحً ،فقال :كنا نعزل
والقرآن ٌنزل ،لو كان شًء عنه لنه ى عنه القرآن وهو استدالل واضح"
قلت "قوله :شٌخنا" ٌقصد بذلك ابن حجر وما قاله فً "شرح نخبة الفكر"
هو قال" :ومثال المرفوع من التقرٌر حكما :أن ٌخبر الصحابً أنهم كانوا
ٌفعلون فً زمان النبً صلى هللا علٌه وسلم كذا ،فإنه ٌكون له حكم المرفوع
من جهة أن الظاهر اطبلعه صلى هللا علٌه وسلم على ذلك لتوفر دعاوٌهم
على سإاله عن أمور دٌنهم ،ألن ذلك الزمان زمان نزول الوحً فبل ٌقع
من الصحابة فعل شًء وٌستمرون علٌه إال وهو ؼٌر ممنوع الفعل ،وقد
استدل جابر وأبو سعٌد الخدري رضً هللا عنهما على جواز العزل بؤنهم
كانوا ٌفعلونه والقرآن ٌنزل ،ولو كان مما ٌنه ى عنه لنهى عنه القرآن" .
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 ) 5النوع الخامس :مما حكمه الرفع قول الصحابً" :من السنة" أو أمرنا
قال السخاوي فً "فتح المؽٌث"" :كقول أم عطٌة رضً هللا عنها" أمرنا أن
نخرج فً العٌدٌن العواتق وذات الخدور وأمر الحٌض أن ٌعتزلن مصلى
المسلمٌن ،ونهٌنا عن اتباع الجنابز ولم ٌعزم علٌنا وأبٌح أو رخ لنا أو
حرم أو أوجب علٌنا كل ذلك مع كونه موقوفا لفظا (حكمه الرفع ولو بعد)
وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم (قال بؤعصر) ون الشافعً فً "األم" فً
باب "عدد كفن المٌت" بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك بن قٌس ،وابن
عباس والضحاك رجبلن من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم ال ٌقوالن
"السنة" إال سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على أن البٌهقً جزم بنفً
الخبلؾ عن أهل النقل فٌهما وإنه مسند – ٌعنً – مرفوع ،وكذا شٌخنا
الحاكم حٌث قال فً "الجنابز" من مستدركه أجمعوا على أن قول الصحابً
"من السنة كذا" حدٌث مسند ،وقال فً موضع آخر :إذا قال الصحابً
"أمرنا بكذا ،أو نهٌنا عن كذا و كنا نفعل كذا أو نتحدث بكذا" فإنً ال أعلم
بٌن أهل النقل خبلفا فٌه أنه مسند ،وممن حكى االتفاق أٌضا لكن فً السنة
ابن عبد البر ،والحق ثبوت الخبلؾ فٌهما" قلت قال شٌخه ابن حجر فً
"شرح نخبة الفكر" "ومن الصٌػ المحتملة قول الصحابً (من السنة كذا)
فاألكثر أن ذلك مرفوع ،ونقل ابن عبد البر فٌه االتفاق قال :إذا قالها ؼٌر
الصحابً فكذلك إن لم ٌضفها إلى صاحبها كسنة العمرٌن ،وفً نقل االتفاق
نظر ،فعن الشافعً فً أصل المسؤلة قوالن ،وذهب إلى أنه ؼٌر مرفوع أبو
بكر الصٌرفً من الشافعٌة ،وأبو بكر الرازي من الحنفٌة ،وابن حزم من
أهل الظاهر ،واحتجوا بؤن السنة تتردد بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم و
بٌن ؼٌره ،وأجٌبوا :بؤن احتمال إرادة ؼٌر النبً صلى هللا علٌه وسلم بعٌد
قال السخاوي فً الفتح" والحق ثبوت الخبلؾ فٌهما ،نعم قد قٌد ابن دقٌق
العٌد محل الخبلؾ بما إذا كان المؤمور بة ٌحتمل التردد بٌن شٌبٌن ،أما إذا
كان مما ال مجال لبلجتهاد فٌه كحدٌث أمر ببلل أن ٌشفع األذان فهو
محمول على الرفع مطلقا ،ممن ذهب إلى خبلؾ ما حكٌناه فٌهما من
الشافعٌة أبو بكر الصٌرفً صاحب الدالبل ،ومن الحنفٌة أبو الحسن
الكرخً ،وفً السنة فقط الشافعً فً أحد قولٌه من الجدٌد كما جزم
الرافعً بحكاٌتهما عنه ،ورجحه جماعة بل حكاه إمام الحرمٌن فً البرهان
عن المحققٌن ،ومن الحنفٌة أبو بكر الرازي ،وابن حزم من الظاهرٌة،
وبالػ فً إنكار الرفع مستدال بقول ابن عمر رضً هللا عنهما ألٌس حسبكم
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سنة نبٌكم إن حبس أحدكم عن الحج طاؾ بالبٌت وبالصفا والمروة ،ثم حل
من كل شًء حتى ٌحج عاما قاببل فٌهدي أو ٌصوم إن لم ٌجد هدٌا" قال
ألنه صلى هللا علٌه وسلم لم ٌقع منه ما ذكره ابن عمر ،بل حٌث كان
بالحدٌبٌة وكذا من أوله لمنع الرفع استلزامه ثبوت سنة النبً صلى هللا علٌه
وسلم بؤمر محتمل إذ ٌحتمل إرادة سنة ؼٌره من الخلفاء فقد سماها النبً
الراشِ دٌِنَ "
اء َّ
س َّن ِة ا ْل ُخلَ َف ِ
س َّنتًِ َو ُ
صلى هللا علٌه وسلم سنة فً قوله " َعلَ ٌْ ُك ْم ِب ُ
أو سنة البلد وهً الطرٌقة ونحو ذلك ،ونحوه تعلٌل الكرخً ل "أمرنا" فإنه
متردد بٌن كونه مضافا إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم أو إلى أمر القرآن أو
األمة أو بعض األبمة أو القٌاس أو االستنباط وصوغ إضافته إلى صاحب
الشرع ٌعنً لكونه صاحب األمر حقٌقة بناء على أن القٌاس مؤمور باتباعه
من الشارع .وخ ابن األثٌر -كما فً مقدمة جامع األصول له – نفً
الخبلؾ فٌها بؤبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه خاصة إذ لم ٌتؤمر علٌه ؼٌر
النبً صلى هللا علٌه وسلم ورجحه ابن حجر مع أن عمرو بن العا تؤمر
فً ؼزوة ذات السبلسل على جٌش فٌه الشٌخان ،قال "وجزم البلقٌنً فً
محاسنه بؤنها على مراتب فً احتمال الوقؾ قربا وبعدا ،فؤرفعها مثل قول
ابن عباس :هللا أكبر سنة أبً القاسم صلى هللا علٌه وسلم ودونها قول عمرو
بن العا  :ال تلبسوا علٌنا سنة نبٌنا عدة أم الولد كذا ،ودونها قول عمر
لعقبة بن عامر :أصبت السنة ،إذ األول أبعد احتماال ،والثانً أقرب احتماال،
والثالث ال إضافة فٌه" قلت لذلك قال الشوكانً فً "نٌل األوطار" عن أبً
الر ُجل ُ ا ْل ٌُ ْم َنى
ض َع َّ
اس ٌُ ْإ َم ُرونَ أَنْ ٌَ َ
حازم عن سهل بن سعد قالَ " :كانَ ال َّن ُ
الص َ ِة " قال أبو حاتم وال أعلمه إال ٌنمً ذلك إلى
َعلَى ذ َِراعِ ِه ا ْل ٌُ ْس َر فًِ َّ
النبً صلى هللا علٌه وسلم" أخرجه مالك و أحمد والبخاري وأبو عوانة فً
المسند وفً المستخرج والبؽوي فً شرح السنة والبٌهقً فً السنن الكبرى
وؼٌرهم ،قال الشوكانً "قال ذلك لبلنتقال إلى التصرٌح فاألول ال ٌقال له
مرفوع وإنما ٌقال له حكم الرفع والثانً ٌقال له مرفوع" قلت وفً ذلك
نظر.
قلت فإذا وقع النزاع فً وقوع اإلجماع تحتم البحث والتحقٌق لتمٌٌز سنة
النبً صلى هللا علٌه وسلم عن ؼٌرها ،قال ابن حجر فً"شرح نخبة الفكر "
بعد ذكره للخبلؾ ":وقد روى البخاري فً صحٌحه فً حدٌث ابن شهاب
عن سالم عن عبد هللا بن عمر عن أبٌه فً قصته مع الحجاج حٌن قال
الص َ ِة" قال ابن شهاب :فقلت لسالم أفعله
س َّن َة َف َه ِّج ْر ِب َّ
له":إِنْ ُك ْن َت ُت ِرٌ ُد ال ُّ
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رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ فقال" :وهل ٌعنون بذلك إال سنته صلى هللا
علٌه سلم" فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدٌنة وأحد الحفاظ
من التابعٌن عن الصحابة :أنهم إذا أطلقوا السنة ال ٌرٌدون بذلك إال سنته
صلى هللا علٌه وسلم ،وأما قول بعضهم :إن كان مرفوعا فلم ال ٌقولون فٌه
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا
س َّن ِة إِ َذا َت َز َّو َج َّ
واحتٌاطا ،ومن هذا قول أبً قبلبة عن أنس«" :مِنَ ال ُّ
الر ُجل ُ
َ
الب ْك ِر أ َقا َم
الب ْك َر َعلَى ال َّث ٌِّ ِ
ب أَ َقا َم عِ ْندَ هَا َس ْب ًعا َو َق َس َم َوإِ َذا َت َز َّو َج ال َّث ٌِّ َب َعلَى ِ
ِ
َ
ُ
ً
َ
عِ ْندَ هَا ث َثا ث َّم ق َس َم» " ،أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن
حبان وأبو عوانة فً المستخرج وفً المسند والطحاوي فً شرح معانً
اآلثار وابن الجارود وسعٌد بن منصور والبؽوي فً شرح السنة والبٌهقً
فً السنن الكبرى  ،قال أبو قبلبة :لو شبت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبً
صلى هللا علٌه وسلم" أي لو قلت لم أكذب" قلت نستنتج مما تقدم المسابل
التالٌة:
1ـ) أن المسؤلة قول باإلجماع قال به الشافعً فً كتابه " األم" والبٌهقً
والحاكم فً"المستدرك" وابن عبد البر كما تقدم.
2ـ) أن هذا اإلجماع واقع فً عصر الصحابة والتابعٌن ٌقٌنا كما ذكر ذلك
ابن حجر فً نقله عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا بن عمر رضً هللا
عنهما.
3ـ) أن المخالؾ متؤخر على هذه القرون المزكاة وكانت حجته واهٌة كما
سنبٌن ،فمن أهمها :حجة أما قول عمر "هدٌت إلى سنة نبٌك فحدٌثه
هو":عن الضبً بن معبد قال :كنت رجبل نصرانٌا فؤسلمت فؤهللت بالحج
والعمرة" قال فسمعنً زٌد بن صوحان وسلٌمان بن ربٌعة وأنا أهل بهما،
فقاال :لهذا أضل من بعٌر أهله فكؤنما حمل على بكلمتٌهما جبل فؤقبلت على
عمر بن الخطاب فؤخبرته ،فؤقبل علٌهما فبلمهما وأقبل علً فقال "الحدٌث"
أخرجه أحمد والنسابً وابن ماجه والكل ٌعرؾ أن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم حج قارنا وقد بٌنا تواتره فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" .وهذا ٌرد على البلقٌنً ومن وافقه كابن حزم والرازي.
أـ) وأما قول عمرو بن العا " :ال تلبسوا علٌنا سنة نبٌنا عدة أم الولد"
أعله عبد الحق اإلشبٌلً فً كتاب األحكام كما وهاه الحافظ أبو الحسن بن
القطان الفاسً فً كتابه "كتاب بٌان الوهم واإلٌهام الواقعٌن فً كتاب
األحكام ،فبل احتجاج بما كان واهٌا ال ٌثبت .
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بـ ) وأما قول ابن عمر "ألٌس حسبكم سنة نبٌكم إن حبس أحدكم عن الحج
طاؾ بالبٌت وبالصفا والمروة ،ثم ٌحل من كل شًء فلٌس من المرفوع
وابن عمر هنا ٌقصد بالسنة اإلحبلل عند االحصار وهو معل.
 ) 2الموقوؾ  :وهو ٌطلق على الحدٌث الذي ٌكون منتهاه الصحابً أي
وقؾ علٌه ،قال البٌقونً"وما أضٌؾ للصحابً من قول وفعل موقوؾ
زكن" وقد تتناوله أحكام الحدٌث من صحة وحسن وضعؾ إال أنه ال ٌعد
حجة عندهم فً الشرٌعة إال عند من ٌقول بحجٌة قول الصحابً وفعله إال
إذا انعدم وجود حدٌث فً الباب وال بد أن ٌكون أٌضا مع خلو حدٌث فً
الباب أن ال ٌكون فً الباب قول أو فعل لصحابً آخر ٌعارضه أي أن
ٌكون هذا القول أو هذا الفعل بدون منازع ومثاله :ما أخرجه ابن أبً شٌبة
عن ٌحً بن سعٌد العطار عن ثور بن ٌزٌد عن خالد بن معدان عن أبً
زٌاد مولى آلل دراج قال :ما رأٌت فنسٌت ؼٌر أنً لم أنس أن أبا بكر
الصدٌق كان إذا قام إلى الصبلة ،قال هكذا :ووضع الٌمنى على الٌسرى"
انظره فً التمهٌد واالستذكار ومصنؾ ابن أبً شٌبة وكتابنا "تنوٌر كل
قول حالك ٌنفً القبض فً الفرض عند مالك " .تنبٌه األول :الموقوؾ على
الصحابة درجات /1 :منه ما أضٌؾ إلى الشٌخٌن :أبً بكر وعمر وقد قال
فٌهما رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :اقتدوا بالشٌخٌن من بعدي أبً بكر
وعمر" ومنه ما أضٌؾ إلى الخلفاء الراشدٌن األربعة :أبً بكر الصدٌق،
وعمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان ،وعلً بن أبً طالب كما فً حدٌث
العرباض بن سارٌة رضً هللا عنه قال :وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم موعظة بلٌؽة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع فقلنا ٌا رسول
«أُوصِ ٌ ُك ْم
هللا كؤنها موعظة مودع فؤوصٌنا ،قال صلى هللا علٌه وسلم" :
ش ِم ْن ُك ْم َب ْعدِي َف َس ٌَ َر ْ
اختِ َ ًفا
ِب َت ْق َو َّ ِ
اع ِة َفإِ َّن ُه َمنْ ٌَ ِع ْ
الس ْم ِع َوال َّ َ
هللا َو َّ
ضوا َعلَ ٌْ َها
الراشِ دٌِنَ ا ْل َم ْه ِد ٌٌِّنَ َع ُّ
اء َّ
س َّن ِة ا ْل ُخلَ َف ِ
س َّنتًِ َو ُ
ٌِرا َف َعلَ ٌْ ُك ْم ِب ُ
َكث ً
ض َ لَ ٌة» الحدٌث أخرجه
ج ِذ َوإِ ٌَّا ُك ْم َو ُم ْحدَ َثا ِ
ور َفإِنَّ ُكلَّ ِبدْ َع ٍة َ
ِبال َّن َوا ِ
ت ْاأل ُ ُم ِ
أحمد وأبو داود و الترمذي والدارمً وابن حبان واآلجري والمروزي فً
السنة وأبو نعٌم فً تامستخرج وفً الحلٌة والطبرانً فً المعجم الكبٌر
وفً مسند الشامٌٌن وؼٌرهم وفً رواٌة "وإن عبدا حبشٌا" وفً رواٌة
"والطاعة لئلمام"الخ . .وكذلك من الموقوؾ ما وقؾ على فقهاء الصحابة
من أقوال وأفعال وقد تقدم سرد أسمابهم ،نذكر هنا بالسبعة الذٌن عرفوا
بالفقه وكثرت فتاوٌهم وهم /1 :عمر بن الخطاب /2 ،علً بن أبً طالب/3 ،
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عبد هللا بن مسعود /4 ،عبد هللا بن عمر بن الخطاب /5 ،عبد هللا بن عباس،
 /6زٌد بن ثابت /7 ،عابشة رضً هللا عنها ،قال الحطاب فً شرح مختصر
خلٌل المالكً" :قال القرافً" :انعقد اإلجماع على أن من أسلم فله أن ٌقلد
من شاء من الصحابة من ؼٌر حجر ،وأجمع الصحابة على أن من استفتى
أبا بكر وعمر وقلدهما ،فله أن ٌستفتً أبا هرٌرة ومعاذ بن جبل وؼٌرهما،
وٌعمل بقولهم من ؼٌر نكٌر ،فمن ادعى رفع هذٌن اإلجماعٌن فعلٌه الدلٌل"
 ) 3المق وع  :وهو ٌطلق على األثر الذي لم ٌتجاوز التابعً فقطع على
مستواه وهو ال ٌعدو رأي فقٌه إن كان من الفقهاء فهو ٌعتبر بذلك الحال،
وقد ذهب البعض فً تمٌٌزه للسنن عن المصنفات إلى القول بؤن المصنفات
تكثر من الموقوؾ والمقطوع بٌنما تقتصر السنن على المرفوع كثٌرا
والموقوؾ قلٌبل ومثاله :قال ابن قدامة فً المؽنً "ومن حلؾ بعتق أو
طبلق أن ال ٌفعل شٌبا ففعله ناسٌا ،حنث" وبهذا قال مجاهد ،وسعٌد بن
جبٌر ،والزهري ،وقتادة ،وربٌعة ،فهإالء فقهاء من التابعٌن ووافقهم مالك
وأبو عبٌد وأصحاب الرأي وخالفهم عطاء ،وعمرو بن دٌنار ،وابن أبً
نجٌح وإسحاق وابن المنذر فقالوا ال ٌحنث وهو رواٌة عن أحمد ،فتبٌن أنه
خٌر
رأى فقهً ال ؼٌر .ولكنه ٌستؤنس به لقوله صلى هللا علٌه وسلم" :
حدٌث
الناس قرنً الذي بعثت فٌه ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم"
متواتر.
التنبٌه الثانً :حول تعرٌؾ الحدٌث المرفوع المعمول به :إن الحدٌث
المرفوع المعمول به ٌشمل الحسن والصحٌح ،فؤما الصحٌح فقد عرفه
المحدثون بؤنه كل حدٌث توفرت فٌه خمسة شروط هً /1 :عدالة الراوي،
 /2ضبط الراوي /3 ،اتصال السند /4 ،الخلو من الشذوذ /5 ،الخلو من
العلة ،قال البٌقونً:
ص ْلل
أَف َّمولُح ُحه الصَّم حِقٌ ُحح َفوهْل َفو َفما ا َّمت َف

ِقإسْل َفنا ُحدهُح َفولَف ْلم َفٌ ُح
شذ أَف ْلو ٌ َفُحع ْلل

ضاب ٌض
ط َفعنْل مِق ْلث ِقل ِقه
َفٌرْل ِقوٌ ُحه َفع ْلد ٌضل َف ِق

فإذا فقد الحدٌث هذه الشروط الخمسة أو بعضها ،فإنه ٌبحث عن طرٌق
ترقٌه إلى القبول وتسمى هذه الطرق التً تسعى إلى ترقٌة الحدٌث إلى
القبول"االعتبار" وٌشمل السبر للشواهد والمتابعات ،وأما الحدٌث الحسن
فهو لؽة ما تشتهٌه النفس وتهواه ،واصطبلحا أن ٌكون رجاله دون رجال
الصحٌح فً الضبط والشهرة إال أنهم ٌشتركون معهم فً العدالة ،وهذا ما
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بٌناه أكثر فً كتابنا "تنبٌه المقلد الساري على حدٌث من جرح من رجال
مسلم والبخاري" حٌث قلنا:
*شر الشٌخٌن :البخاري ومسلم:
كثٌرا ما نجد فً كتب الحدٌث عبارة "حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن"
أو "صحٌح على شرط البخاري أو صحٌح على شرط مسلم" ،فهل اشترط
البخاري ومسلم أو أحدهما شرطا ٌكون ملزما لهما أو ألحدهما حتى ٌصبح
قاعدة متبعة فً التصحٌح وتقبل الحدٌث للعمل به فً العقٌدة واألحكام
وؼٌر ذلك؟
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسً الظاهري المتوفى سنة
هـ ببؽداد فً كتابه "شروط األبمة الستة"":فإن قٌل إن كل واحد من هإالء
األبمة الستةٌ ،عنً البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسابً وابن
ماجه صنؾ كتابا على حدة ولم ٌتفقوا على ما أخرج األول ومن ؼٌر زٌادة
ونقصان فهل تجري كلها مجرى واحدا فً الصحة أو تبٌٌن فً المعنى؟
الجواب :إن بعض أهل الصنعة سؤلنً ببؽداد عن شرط كل واحد من هإالء
األبمة فً كتابه فؤجبته بجواب أنا أذكره ههنا بعٌنه ورمته ،قلت" :إعلم أن
البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ٌنقل عن واحد منهم أنه قال :شرطت
أن أخرج فً كتابً ما ٌكون على الشرط الفبلنً ،وإنما ٌعرؾ ذلك من
سبر كتبهم ،فٌعلم بذلك شرط كل رجل منهم ،فاعلم أن شرط [البخاري
ومسلم] أن ٌخرجا الحدٌث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابً المشهور من
ؼٌر اختبلؾ بٌن الثقات األثبات ،وٌكون إسناده متصبل ؼٌر مقطوع ،فإن
كان للصحابً راوٌان فصاعدا فحسن ،وإن لم ٌكن له إال راو واحد إذا صح
الطرٌق إلى ذلك الراوي أخرجاه ،إال أن مسلما أخرج أحادٌث أقوام ترك
البخاري حدٌثهم لشبهة وقعت فً نفسه أخرج مسلم أحادٌثهم بإزالة الشبهة
مثل حماد بن سلمة ،وسهٌل بن أبً صالح ،وداود بن أبً هند ،وأبً
الزبٌر ،والعبلء بن عبد الرحمن وؼٌرهم ،جعلنا هإالء الخمسة مثاال
لؽٌرهم لكثرة رواٌتهم وشهرتهم ،فلما تكلم فً هإالء بما ال ٌزٌل العدالة
والثقة ،ترك البخاري إخراج حدٌثهم معتمدا علٌهم تحرٌا ،وأخرج مسلم
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أحادٌثهم بإزالة الشبهة عنهم ،ومثال ذلك أن سهٌل بن أبً صالح تكلم فً
سماعه من أبٌه فقٌل صحٌفة ،فترك البخاري هذا األصل ،واستؽنى عنه
بؽٌره من أصحاب أبٌه ،ومسلم اعتمد علٌه لما سبر أحادٌثه فوجده مرة
ٌحدث عن عبد هللا بن دٌنار عن أبٌه ،ومرة عن األعمش عن أبٌه ،ومرة
ٌحدث عن أخٌه عن أبٌه بؤحادٌث فاتته من أبٌه ،فصح عنده أنه سمع من
أبٌه إذ لو كان سماعه صحٌفة لكان ٌروي هذه األحادٌث مثل تلك األخرى،
وكذلك حماد بن سلمة إمام كبٌر مدحه األبمة وأطنبوا لما تكلم فٌه بعض
منتحلً المعرفة أن بعض الكذبة أدخل فً حدٌثه ما لٌس منه لم ٌخرج عنه
معتمدا علٌه واستشهد به فً مواضع لٌبٌن أنه ثقة ،وأخرج أحادٌثه التً
ٌروٌها من حدٌث ؼٌره من أقرانه كشعبة وحماد بن زٌد وأبً عوانة وأبً
األحو وؼٌرهم ،ومسلم اعتمد علٌه ألنه رأى جماعة من أصحابه القدماء
والمتؤخرٌن رووا عنه حدٌثا لم ٌختلفوا علٌه و شاهد مسلم منهم جماعة
وأخذ عنهم ثم عدالة الرجل فً نفسه وإجماع أبمة النقل على ثقته وإمامته،
فهذا الكبلم فٌما اختلفا فٌه من إخراج أحادٌث هإالء وما جرى مجراهم"
قلت هذا رأي الحافظ أبً الفضل محمد بن طاهر المقدسً رحمه هللا وإٌانا،
بٌنما ٌجد آخرون أعذارا أخرى لمسلم أفضل مما ذهب إلٌه الحافظ ابن
طاهر المقدسً فً إخراجه لحدٌث حماد بن سلمة وهو أنه لم ٌخرج له فً
األصول إال رواٌته عن ثابت البنانً وٌرى أن اختبلطه لم ٌإثر على كتابه
عنه لشدة معرفته به ،كما ٌجد على البخاري أنه روى لمن هو دونه كما بٌن
ذلك ابن حبان البستً دون أن ٌذكر اسم البخاي ،قال الذهبً فً كتابه
"مٌزان االعتدال" فً ترجمة حماد بن سلمة بن دٌنار أبً سلمة حٌث ختم
ترجمته قاببل" :وقد نكت ابن حبان ـ كما مر على البخاري ـ ولم ٌسمه حٌث
ٌحتج بعبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار ،وبابن أخت الزهري وبابن عٌاش
وٌدع حمادا" .كما بٌن ابن رجب الحنبلً فً كتابه "شرح علل الترمذي" أن
الحفاظ أجمعوا على أنه مقدم فً ثابت البنانً على جمٌع أصحاب ثابت،
وسٌؤتً كبلمهم فً ذلك مفصبل إن شاء هللا .ثم قال الحافظ ابن طاهر
المقدسً رحمه هللا بعد هذه الفقرة " :نقد ك م الحاكم فٌما قدره شر ا
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للبخاري ومسلم :قال السابل فإن الحاكم أبا عبد هللا النٌسابوري الحافظ ذكر
فً كتاب المدخل إلى معرفة كتاب اإلكلٌل ،شرطا على ؼٌر هذا النحو،
قلت :نعم ،أخبرناه أبو بكر أحمد بن علً األدٌب الشٌرازي بنٌسابور قال:
قال أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ " :القسم األول من المتفق علٌه ا
اختٌار البخاري ومسلم وهو الدرجة األولى من الصحٌح ،ومثاله الحدٌث
الذي ٌروٌه الصحابً المشهور عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وله
راوٌان ثقتان ،ثم ٌروٌه عنه التابعً المشهور بالرواٌة عن الصحابً وله
راوٌان ثقتان ثم ٌروٌه عنه من أتباع التابعٌن الحافظ المتقن المشهور وله
رواة من الطبقة الرابعة ،ثم ٌكون شٌخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا
مشهورا بالعدالة ،فهذه الدرجة األولى من الصحٌح" [الجواب أن البخاري
ومسلما لم ٌشترطا هذا الشرط وال نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك،
والحاكم قدر هذا التقدٌر وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن ،ولعمري إنه
شرط حسن لو كان موجودا فً كتابٌهما إال أنا وجدنا هذه القاعدة التً
أسسها الحاكم منتقضة فً الكتابٌن جمٌعا فمن ذلك من الصحابة أن البخاري
أخرج حدٌث قٌس بن أبً حازم عن مرداس األسلمًٌ" :ذهب الصالحون
أوال فؤوال..الحدٌث" ،ولٌس لمرداس راو ؼٌر قٌس ،وأخرج هو ومسلم
حدٌث المسٌب بن حزن فً وفاة أبً طالب ولم ٌرو عنه ؼٌر ابنه سعٌد،
وأخرج البخاري حدٌث الحسن البصري عن عمرو بن تؽلب" :إنً ألعطً
الرجل والذي أدع أحب إلً..الحدٌث" ولم ٌرو عن عمرو ؼٌر الحسن ،هذا
فً أشٌاء عند البخاري على هذا النحو ،وأما مسلم فإنه أخرج حدٌث األؼر
المزنً" :إنه لٌؽان على قلبً..الحدٌث" ولم ٌرو عنه ؼٌر أبً بردة،
وأخرج حدٌث أبً رفاعة العدوي ولم ٌرو عنه ؼٌر حمٌد بن هبلل
العدوي ،وأخرج حدٌث رافع بن عمرو الؽفاري ولم ٌرو عنه ؼٌر أبً
سلمة بن عبد الرحمن ،هذا فً أشٌاء كثٌرة اقتصرنا منها على هذا القدر
لتعلم أن القاعدة التً أسسها منتقضة ال أصل لها ،ولو اشتؽلنا بنقض هذا
الفصل الواحد فً التابعٌن وأتباعهم ولمن روى عنهم إلى عصر الشٌخٌن
ألربى على كتابه المدخل أجمع إال أن االشتؽال بنقض كبلم الحاكم ال ٌفٌد
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فابدة وله فً سابر كتبه مثل هذا الكثٌر عفا هللا عنا وعنه ،وأما اإلمام
الحافظ المتقن أبو عبد هللا بن إسحاق بن منده فؤشار إلى نحو ما ذكرناه
وخبلؾ ما رسمه الحاكم :أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أبً عبد هللا بن
منده قال :قال أبً" :من حكم الصحابً أنه إذا روى عنه تابعً واحد وإن
كان مشهورا مثل الشعبً وسعٌد بن المسٌب ٌنسب إلى الجهالة فإذا روى
عنه رجبلن صار مشهورا ،واحتج به ،وعلى هذا بنى محمد بن إسماعٌل
البخاري ومسلم بن الحجاج كتابٌهما الصحٌحٌن إال أحرفا تبٌن أمرها فؤما
الؽرٌب من الحدٌث كحدٌث الزهري وقتادة وأشباههما من األبمة ممن
ٌجمع حدٌثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحدٌث ٌسمى ؼرٌبا فإذا روى عنه
رجبلن وثبلثة اشتركوا فً حدٌث ٌسمى عزٌزا فإذا روى الجماعة عنه
حدٌثا سمً مشهورا" فاستثنى أبو عبد هللا بن منده أحرفا وهو هذا النوع
الذي أشرت إلٌه فقد صح لدٌك بٌان ما قدمته إلٌك وهللا أعلم بالصواب،
أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن أبً نصر األندلسً ،قال سمعت أبا محمد علً
بن أحمد بن سعٌد الحافظ الفقٌه وقد جرى ذكر الصحٌحٌن فعظم منهما
ورفع من شؤنهما وذكر أن سعٌد بن السكر اجتمع إلٌه ٌوما قوم من أصحاب
الحدٌث فقالوا له إن الكتب فً الحدٌث قد كثرت علٌنا فلو دلنا الشٌخ على
شًء نقتصر علٌه منها فسكت ودخل إلى بٌته فؤخرج أربع رزم ووضع
بعضها على بعض وقال :هذه قواعد اإلسبلم كتاب مسلم وكتاب البخاري
قلت
وكتاب أبً داود وكتاب النسابً"
كان هذا رأي الحافظ ابن طاهر المقدسً قدمناه وسنإخر التعلٌق علٌه حتى
نقدم بعده رأي الحافظ الحازمً المتوفى سنة  594هـ فً كتابه "شرو
األبمة الخمسة" قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمً" :أما بعد،
فقد سؤلتنً ،وفقك هللا الكتساب الخٌرات وجنبنً وإٌاك موارد الهلكات ـ أن
أذكر لك شروط األبمة الخمسة فً كتبهم المعتمد على نقلهم وحكمهم :أبً
عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة بن األحنؾ بن بردزبه
الجعفً ،موالهم ،البخاري ،وأبً الحسٌن مسلم بن الحجاج القشٌري
النٌسابوري وأبً داود سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد بن
Page 92

وجٌز الفصول

عمرو بن عمران األزدي السجستانً ،وأبً عٌسى محمد بن عٌسى بن
سورة الترمذي ،وأبً عبد الرحمن أحمد بن شعٌب النسوي رحمهم هللا
عز وجل ،وما قصدوه وؼرض كل واحد منهم فً تؤسٌس قاعدته و تمهٌد
مرامه ،وذكرت أن بعض الناس ٌزعم أن شرط الشٌخٌن أبً عبد هللا
الجعفً ،وأبً الحسٌن القشٌري ،أن ال ٌخرجا إال حدٌثا سمعاه من شٌخٌن
عدلٌن وكل واحد منهما رواه أٌضا عن عدلٌن كذلك إلى أن ٌتصل الحدٌث
على هذا القانون برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ولم ٌخرجا حدٌثا لم
ٌعرؾ إال من جهة واحدة أو لم ٌروه إال راو واحد وإن كان ثقة ،فاعلم
وفقك هللا تعالى أن هذا قول من ٌستطرؾ أطراؾ اآلثار ،ولم ٌلج تٌار
األخبار ،وجهل مخارج الحدٌث ولم ٌعثر على مذاهب أهل التحدٌث ،ومن
عرؾ مذاهب الفقهاء فً انقسام األخبار إلى المتواتر واآلحاد ،ووقؾ على
اصطبلح العلماء فً كٌفٌة مخرج اإلسناد لم ٌذهب إلى هذا المذهب وسهل
علٌه المطلب ،ولعمري هذا قول قد قٌل ودعوى قد تقدمت حتى ذكره بعض
أبمة الحدٌث فً مدخل الكتابٌن :أنبؤنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب
بن محمد المالكً ،أنبؤنا زاهر بن أبً عبد الرحمن المستملً ،أنبؤنا أحمد بن
الحسٌن الحسروجردي ،أنبؤنا الحاكم أبو عبد هللا النٌسابوري قال :والصحٌح
من الحدٌث ٌنقسم إلى عشرة أقسام :خمسة منها متفق علٌها وخمسة
مختلؾ فٌها  ،ثم قال رحمه هللا وإٌانا :أقسام الحدٌث التً وضعها الحاكم
ولم ٌصب فٌها .
فالقسم األول من المتفق علٌها :اختٌار البخاري ومسلم وهو الدرجة
األولى من الصحٌح :ومثاله الحدٌث الذي ٌروٌه الصحابً المشهور
بالرواٌة عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم وله راوٌان ثقتان ثم ٌروٌه
عنه التابعً المشهور بالرواٌة عن الصحابة وله راوٌان ثقتان ثم ٌروٌه
عنه من أتباع التابعٌن الحاف المتقن الشهٌر وله رواة ثقات من ال بقة
الرابعة ثم ٌكون شٌخ البخاري ومسلم حاف ا متقنا مشهورا بالعدالة فً
رواٌته فهذه الدرجة األولى من الصحٌح واألحادٌث المروٌة بهذه
الشرٌ ة ال ٌبلػ عددها عشرة آالؾ حدٌث".
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والقسم الثانً من الصحٌح المتفق علٌه :الحدٌث الصحٌح بنقل العدل عن
العدل رواه الثقات الحفا إلى الصحابً ولٌس لهذا الصحابً إال راو
واحد ومثاله حدٌث عروة بن مضرس ال ابً أنه قال" :رأٌت النبً صلى
هللا علٌه وسلم وهو بالمزدلفة" الحدٌث وهذا الحدٌث من أصول الشرٌعة
مقبول متداول بٌن فقهاء الفرٌقٌن ورواته كلهم ثقات ولم ٌخرجه
البخاري وال مسلم فً الصحٌحٌن إذ لٌس راو عن عروة بن مضرس ؼٌر
الشعبً وشواهد هذا كثٌرة فً الصحابة كعمٌر بن قتادة اللٌثً لٌس له
راو ؼٌر ابنه عبٌد وأسامة بن شرٌك وق بة بن مالك على اشتهارهما فً
الصحابة لٌس لهما راو ؼٌر زٌاد بن ع قة وهو من كبار التابعٌن
ومرداس بن مالك األسلمً والمستورد بن شداد الفهري ودكٌن المزنً
كلهم من الصحابة ولٌس لهم راو ؼٌر قٌس بن أبً حازم والشواهد لما
.
ذكرناه كثٌرة ولم ٌخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الصحٌح
والقسم الثالث من الصحٌح المتفق علٌها :أخبار جماعة من التابعٌن عن
الصحابة ـ والتابعون ثقات ـ إال أنه لٌس لكل واحد منهم إال الراوي الواحد
وذكر له مثاال .والقسم الرابع من الصحٌح المتفق علٌها :هذه األحادٌث
األفراد والؽرابب التً ٌروٌها الثقات العدول تفرد بها ثقة من الثقات لٌس
لها رق مخرجة فً الكتب وذكر له مثاال .والقسم الخامس من الصحٌح:
أحادٌث جماعة من األبمة عن آبابهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواٌة عن
آبابهم عن أجدادهم بها إال عنهم .قال وهذه األقسام الخمسة مخرجة فً
كتب األبمة محتج بها ولم ٌخرج فً الصحٌحٌن منها حدٌث لما بٌنا فً كل
قسم منها"
هذا آخر كبلم الحاكم ولم ٌصب فً قسم من هذه األقسام ،وسنبٌن أوهامه
فٌما بعد وربما لو روجع وطلب بالدلٌل وطلب البحث والسبر عن مخارج
األحادٌث المخرجة فً الكتابٌن باإلستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم
والمشاٌخ وتؤلٌؾ األبواب الستوعر السبٌل ولم ٌتضح له فٌه دلٌل إال فً
قدر من ذلك قلٌل وآفة العلوم التقلٌد ،الخ..إلى أن قال رحمه هللا وإٌانا ":باب
إب ال قول من زعم أن شر البخاري إخراج الحدٌث عن عدلٌن وهلم جرا
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إلى أن ٌتصل الخبر بالنبً صلى هللا علٌه وسلم" :قد تقدم منا القول بؤن
هذا حكم من لم ٌمعن الؽو فً خباٌا الصحٌح ولو استقرأ الكتاب حق
استقرابه لوجد جملة من الكتاب ناقضة علٌه دعواه ،وأما قول الحاكم فً
القسم األول :إن اختٌار البخاري ومسلم إخراج الحدٌث عن عدلٌن إلى النبً
صلى هللا علٌه وسلم ،فهذا ؼٌر صحٌح طردا وعكسا ،بل لو عكس القضٌة
وحكم كان أسلم له ،وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه فً الحدٌث
وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستً :أخبرنً أبو المحاسن محمد بن عبد
الملك بن علً الهمدانً ،أنبؤنا أبو القاسم المستملً ،أنبؤنا أبو الحسن علً
بن محمد بن علً ،أنبؤنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون
الزوزنً ،حدثنا ابن حبان البستً قال :وأما األخبار فإنها كلها أخبار اآلحاد
ألنه لٌس ٌوجد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم خبر من رواٌة عدلٌن حتى
ٌنتهً ذلك إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فلما استحال هذا وبطل ثبت
أن األخبار كلها أخبار اآلحاد ،ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن
كلها لعدم وجود السنن إال من رواٌة اآلحاد ،هذا آخر كبلم ابن حبان ،ومن
سبر مطالع األخبار عرؾ أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب" قلت
بل فً الحدٌث الصحٌح ما هو متواتر وقد ألفنا فً ذلك كتابنا "فتح الرب
الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" ومن الصحٌح ما هو مشهور زاد رواته
على الثبلثة ومنه ما هو عزٌز ومنه ما هو فرد أو ؼرٌب ،وهذه األقسام
الثبلثة من اآلحاد وهً زبدة الصحٌحٌن ،وقد تابع الحازمً رحمه هللا وإٌانا
تعلٌقه قاببل" :وأما قوله :إن الموجود المروي من األحادٌث على الوتٌرة
التً لم تسلم ٌبلػ قرٌبا من عشرة آالؾ فهذا ظن منه بؤنهما لم ٌخرجا إال
على ما رسم ولٌس كذلك فإن أقصى ما ٌمكن اعتباره فً الصحة هو شرط
البخاري ،وال ٌوجد فً كتابه من النحوالذي أشار إلٌه إال القدرالٌسٌر ،وأما
قوله :إن شرط الشٌخٌن إخراج الحدٌث عن عدلٌن وهلم جرا إلى أن ٌتصل
الحدٌث ،فلٌس كذلك أٌضا ألنهما قد خرجا فً كتابٌهما أحادٌث ال تعرؾ إال
من جهة واحدة ،وأنا أذكر من كل نوع أحادٌث تدل على نقٌض ما ادعاه
فمن ذلك:
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[ما تفرد به البخاري] :حدٌث مرداس األسلمًٌ" :ذهب الصالحون األول
فاألول..الحدٌث ،وهذا حدٌث تفرد البخاري بإخراجه ولم ٌرو عنه ؼٌر
قٌس بن أبً حازم ،رواه البخاري عن ٌحً بن حماد عن أبً عوانة ،عن
بٌان ،عن قٌس ،عن مرداس ،ولٌس لمرداس فً كتاب البخاري سوى هذا
الحدٌث ،وقد ذكر الحاكم فً القسم الثانً مرداس بن مالك األسلمً وعده
فٌمن لم ٌخرج عنه فً الصحاح شًء ،وهذا الحدٌث ٌرد علٌه قوله وٌبٌن
خطؤه ،ومنها :حدٌث حزن بن أبً وهب المخزومً ،خرج عنه البخاري
حدٌثٌن ،أحدهما :قال" :جاء سٌل فً الجاهلٌة فكسا ما بٌن الجبلٌن"،
والثانً" :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال له" :ما اسمك؟ الحدٌث ،وقد
انفرد بهما عنه ابنه المسٌب ،وعن المسٌب ابنه سعٌد بن المسٌب ،ومنهم
زاهر بن األسود األسلمً خرج عنه البخاري حدٌثا واحدا وهو" :إنً ألوقد
تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌنهاكم عن لحوم الحمر" وقد تفرد
بالرواٌة عنه ابنه مجزأة بن زاهر ،ومنهم عبٌد هللا بن هشام بن زهرة
القرشً ،أخرج البخاري عنه حدٌثٌن ،أحدهما" :كنا مع النبً صلى هللا علٌه
وسلم وهو آخذ بٌد عمر ،فقال له عمرٌ :ا رسول هللا ،ألنت أحب إلً من
كل شًء" الحدٌث ،والثانً" :قال :ذهبت به أمه زٌنب بنت حمٌد إلى النبً
صلى هللا علٌه وسلم ،فقالتٌ :ا رسول هللا ،باٌعه ،فقال :هو صؽٌر"
الحدٌث ،وقد تفرد بالرواٌة عنه ابنه زهر بن سعٌد ،ومنهم عمرو بن تؽلب،
أخرج عنه البخاري حدٌثٌن ،أحدهما" :إنً ألعطً الرجل وأدع الرجل"
الحدٌث ،والثانً" :إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ٌنتعلون" الحدٌث،
وقد تفرد برواٌة هذٌن الحدٌثٌن عنه الحسن بن أبً الحسن ،وال ٌعرؾ له
راو ؼٌره ،ومنهم عبد هللا بن ثعلبة بن صعٌر ،أخرج عنه البخاري حدٌثا
واحدا موقوفا تفرد به الزهري عنه وال ٌعرؾ له راو ؼٌر الزهري ،ومنهم
سنٌن أبو جمٌلة السلمً من أنفسهم ،أخرج البخاري عنه طرفا من حدٌث،
ولم ٌرو عنه ؼٌر الزهري من وجه ٌصح مثله ،ومنهم أبو سعٌد المعلى
أخرج عنه البخاري حدٌثا واحدا قال" :كنت أصلً فً المسجد فدعانً
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رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فلم أجبه ثم أتٌته فقلتٌ :ا رسول هللا إنً
كنت أصلً" الحدٌث ،وقد تفرد به عنه حف بن عاصم بن عمر بن
الخطاب وال رواه ؼٌر خبٌب بن عبد الرحمن بن خبٌب بن سٌاؾ ،ومنهم
خولة بنت ثامر ،وقد أخرج البخاري منفردا به حدٌث أبً األسود عن
النعمان بن أبً عٌاش ،عن خولة بنت ثامر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم:
"إن رجاال ٌتخوضون فً مال هللا بؽٌر حق" قال الدارقطنً :وال نعرؾ
خولة بنت ثامر إال من هذا الحدٌث ،ولم ٌرو عنها ؼٌر النعمان بن أبً
عٌاش ،وهذا اللفظ ٌشبه لفظ عبٌد سنوطا عن خولة بنت قٌس بن فهد امرأة
حمزة عم النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فإن كانت هً التً روى عنها النعمان
بن أبً عٌاش ونسبها إلى ثامر فالحدٌث مشهور ،وإن كانتا امرأتٌن فابنة
ثامر لم ٌرو عنها ؼٌر النعمان بن أبً عٌاش .
عدي بن عمٌرة
وممن تفرد مسلم بإخراج حدٌثه على النحو المذكور:
الكندي ،أخرج مسلم له حدٌثا واحدا هو" :من استعملناه على عمل فكتمنا
مخٌطا فما فوقه..الحدٌث" ،ولم ٌرو عنه ؼٌر قٌس بن أبً حازم ،وقد ذكر
الحاكم فً القسم الثانً المستورد بن شداد الفهري فً مفارٌد قٌس بن أبً
حازم ،وزعم أنه لم ٌخرج له البخاري وال مسلم حدٌثه ،وال حدٌث من كان
على هذا الوزن من المفارٌد ،وهذا مسلم بن الحجاج قد خرج للمستورد
حدٌثٌن ،أحدهما :من رواٌة قٌس بن أبً حازم ،قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم" :ما الدنٌا فً اآلخرة إال مثل ما ٌجعل أحدكم أصبعه هذه ـ
وأشار بالسبابة ـ فً الٌم فلٌنظر بم ٌرجع ..الحدٌث" والثانً :أخرجه من
حدٌث موسى بن علً عن أبٌه علً بن أبً رباح ،قال :قال المستورد
القرشً عن عمرو بن العا  :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ٌقول" :تقوم الساعة والروم أكثر الناس" الحدٌث ،وقد روى عنه ؼٌر واحد
من المصرٌٌن والشامٌٌن ،ومنهم :قطبة بن مالك أخرج عنه مسلم حدٌثا
واحدا" قال :صلٌت وصلى بنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقرأ "ق
والقرآن المجٌد" الحدٌث ،ولم ٌرو عنه ؼٌر زٌاد بن عبلقة ،وقد زعم
الحاكم أن قطبة هذا لم ٌخرج حدٌثه فً الكتابٌن لما توهمه ،ومنهم أبو عبد
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هللا طارق بن أشٌم والد أبً مالك ،أخرج عنه مسلم حدٌثٌن ،أحدهما،
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول" :من قال ال إله إال هللا وكفر
بما ٌعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا" الحدٌث ،والثانً:
كان الرجل إذا أسلم علمه النبً صلى هللا علٌه وسلم الصبلة" الحدٌث ،وقد
تفرد بالرواٌة عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق ،ومنهم نبٌشة الخٌر بن عبد
هللا بن عتاب ،أخرج عنه مسلم حدٌثا واحدا فً أٌام التشرٌق ،وقد أخرج له
البرقانً فً كتابه المخرج على الصحٌحٌن حدٌثا آخر فً العتٌرة ،ولم
ٌوجد فً أكثر النسخ سوى الحدٌث األول ولٌس له راو سوى أبً الملٌح
عامر بن أسامة "[ ]..إلى أن قال:
وهذا باب نذكر فٌه الشرو المعتبرة المذكورة عند األبمة التً من احتوى
علٌها وتحلى بحلٌتها لزم قبول خبره واستحق حدٌثه فً الصحٌح" :إعلم
وفقك هللا تعالى أنه لما كان كل مكلؾ من البشر ال ٌكاد ٌسلم من أن تشوب
طاعته معصٌة لم ٌكن سبٌل إلى أن ال ٌقبل إال طابع محض الطاعة ألن
ذلك ٌوجب أن ال ٌقبل أحد ،وهكذا ال سبٌل إلى قبول كل عا ألنه ٌوجب
أن ال ٌرد أحد ،وقد أمر هللا تعالى بقبول العدل ورد الفاسق فً ن القرآن
فاحتٌج إلى التفصٌل :فكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته ألن الخبر ٌنقسم
إلى الصدق والكذب ،فالصدق هو الخبر المتعلق بالمخبر على ما هو علٌه
والكذب عكسه ،وقد اختلؾ العلماء فً حد الخبر فقالت طابفة :الخبر ما
دخله الصدق والكذب ،وقٌل ما جاز أن ٌكون صدقا وأن ٌكون كذبا ،وقٌل
ما كان صدقا أو كذبا ،وهذه حدود رسمٌة ال تكاد عن النقوض والكبلم فٌها
ٌلٌق باألصول ،ثم الخبر منقسم إلى متواتر وآحاد ،فالمتواتر ما ٌخبر القوم
الذٌن ٌبلػ عددهم حدا ٌعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب
منهم محال والتواطإ منهم فً مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فٌه
متعذر ،فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبٌلهم قطع عند ذلك بصدقه وأوجب
حصول العلم ضرورة ،وأما اآلحاد فما قصر عن حد التواتر ولم ٌحصل به
العلم ولكن تداولته الجماعة ثم األخبار كلها على ثبلثة أضرب :فضرب
منها تعلم صحته ،وضرب منها ٌعلم فساده ،وضرب منها ال سبٌل إلى العلم
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بكونه على واحد من األمرٌن دون اآلخر ،أما الضرب األول فالطرٌق إلى
معرفته إن لم ٌتواتر أن ٌكون مما تدل العقول على موجبه كاألخبار عن
حدث العالم وإثبات الصانع ،وأما الضرب الثانً وهو ما ٌعلم فساده فهو
الذي تدفع العقول صحته بموضوعها واألدلة المنصوبة فٌها نحو األخبار
عن اجتماع المتضادٌن أو أن الجسم الواحد فً الزمن الواحد فً مكانٌن ،أو
مما ٌدفعه ن القرآن أو السنة المتواترة ،أو أجمعت األمة على رده تكذٌبا
له وؼٌر ذلك ،وأما الضرب الثالث الذي ٌعلم صحته من فساده فإنه ٌجب
الوقؾ عن القطع بكونه صدقا أو كذبا ،وهذا الضرب ال ٌدخل إال فٌما
ٌجوز أن ٌكون وٌجوز أن ال ٌكون وهً األخبار التً ٌإثرها علماء
اإلسبلم فً إثبات األحكام الشرعٌة المختلؾ فٌها بٌن األمة ،وإنما وجب
التوقؾ فٌما هذه حاله من األخبار لعدم الطرٌق إلى العلم بكونها صدقا أو
كذبا فلم ٌكن الحكم بؤحد األمرٌن فٌها أولى من الحكم باآلخر إال أنه ٌجب
العمل بما تضمنته من األحكام إذا وجدت فٌها الشرابط التً نذكرها بعد فإذا
ثبت أن الحاجة داعٌة فً تصحٌح الخبر إلى اعتبار أوصاؾ فً المخبر
فلنذكر اآلن ما وعدنا به من حصر الشرابط التً إذا قامت بشخ لزم
قبول خبره:
*ـ الشر األول :اإلسبلم وهو المقصود األعظم ،فرواٌة أهل الشرك
مردودة ،ومسند ذلك الكتاب والسنة واإلجماع ،ولٌس هذا موضع إحصابها،
وإنما نشٌر إشارة عارٌة عن األدلة :فإن تحمل الرواٌة وهو مشرك ثم أداها
فً اإلسبلم فبل بؤس من ذلك .
*ـ الشر الثانً :العقل وبه ٌتوجه الخطاب ومنه ٌتلقى الصواب ،والمفقود
عقله ال ٌخلو إما أن ٌكون مجنونا أو صبٌا وكبلهما ال تقبل رواٌته وال
شهادته ،واألصل فٌه قوله علٌه الصبلة والسبلم" :رفع القلم عن ثبلثة :عن
النابم حتى ٌستٌقظ ،وعن الصبً حتى ٌحتلم ،وعن المجنون حتى ٌعقل"
والحدٌث مشهور من حدٌث علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وال حاجة بنا
إلى ذكر إسناده ،وألن حال الراوي إذا كان مجنونا دون حال الفاسق فخبر
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المجنون أولى بذلك ،والصبً عند التمٌٌز بمثابة المجنون ،وأما حالة
التحمل فقد ذهب قوم إلى المنع إذا لم ٌكن ممٌزا ،وخالفهم فً ذلك آخرون،
وأما من زال عقله بؤمر طارئ كاالختبلط وتؽٌب الذهن فبل ٌعتد بحدٌثه،
ولكن ٌلزم الطالب البحث عن وقت اختبلطه ،فإن كان ال ٌمكن الوصول
إلى علمه طرح حدٌثه بالكلٌة ألن هذا عارض قد طرأ على ؼٌر واحد من
المتقدمٌن والحفاظ المشهورٌن ،فإذا تمٌز له ما سمعه ممن اختلط فً حال
صحته جاز له الرواٌة عنه وصح العمل بها.
*ـ شر آخر :الصدق وهو عمدة األنباء وعدة األنبٌاء وشٌمة األبرار
وأرومة األخٌار والرزخ بٌن الحق والباطل والفٌصل بٌن الفاضل والجاهل،
فمن تحلى بؽٌر حلٌته فبل ٌخلو كذبه ،إما أن ٌكون فً حدٌث رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ،أو فً أحادٌث الناس ،فإن كان كذبه على رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم بوضع الحدٌث أو ادعاء السماع أو ما شاكل ذلك ،فقد
ذهب ؼٌر واحد من األبمة إلى رد حدٌثه وإن تاب ،نقلنا ذلك عن سفٌان
الثوري ،وابن المبارك ،ورافع بن األشرس وأبً نعٌم وأحمد بن حنبل
وؼٌرهم ،فؤما إذا قال :كنت أخطؤت فٌما روٌته ولم أتعمد الكذب فإن ذلك
ٌقبل منه ،وأما الذي ٌكذب فً أحادٌث الناس فإنه متى جرب علٌه ذلك
وظهر فإنه ٌرد حدٌثه ،وكذا من عرؾ بقبول التلقٌن وتكرر ذلك منه و
اشتهر به فبل ٌقبل حدٌثه ،وكذا من عرؾ بالتساهل فً رواٌة الحدٌث وقلة
المباالة فً تعاهد األصول فً حالتً التحمل واألداء ٌرد خبره.
شر آخر :أن ال ٌكون مدلسا والتدلٌس وإن كان أنواعا ،بعضها أسهل من
بعض ،وكان جماعة من ثقات الكوفٌٌن والبصرٌٌن مولعٌن به ممن حدٌثه
مخرج فً الصحاح ؼٌر أن شرط الصحٌح ال ٌحتمل ذلك.
*ـ شر آخر :العدالة وقد أجمع أهل العلم على أنه ال ٌقبل إال خبر العدل
وكل حدٌث اتصل إسناده بٌن من رواه وبٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم
ٌلزم العمل به إال بعد ثبوت عدالة رجاله وإمعان النظر فً أحوالهم سوى
الصحابً الذي رفعه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ألن عدالة
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الصحابً ثابتة معلومة بتعدٌل هللا ألصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم
وإخباره عن طهارتهم ،وصفات العدالة هً اتباع أوامر هللا تعالى واالنتهاء
عن ارتكاب ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والوقً
فً اللفظ مما ٌثلم الدٌن والمروءة ،ولٌس ٌكفٌه فً ذلك اجتناب الكبابر حتى
ٌجتنب اإلصرار على الصؽابر ،فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلً بها
عدال مقبول الشهادة ،ومنها أن ٌكون الشخ بعد أن تثبت عدالته وجانب
ما ٌنافً العدالة نحو السفه وؼٌره ،معروفا عند أهل العلم بطلب الحدٌث
وصرؾ العناٌة إلٌه ،ومنها أن ٌكون حفظه مؤخوذا عن العلماء ال عن
الصحؾ ،ومنها أن ٌكون ضابطا لما سمعه وقت سماعه متحققا على شٌخه
فً رواٌته من أن ال ٌدلسه إن كان ممن ٌعرؾ بالتدلٌس ،وكان ٌحً بن
سعٌد ٌقولٌ :نبؽً فً هذا الحدٌث ؼٌر خصلةٌ ،نبؽً لصاحب الحدٌث أن
ٌكون ثبت األخذ ،وٌكون ٌفهم ما ٌقال ،وٌبصر الرجال ثم ٌتعاهد ذلك ،وقال
أبو نعٌم :ال ٌنبؽً أن ٌإخذ العلم إال عن ثبلثة :حافظ له أمٌن علٌه عارؾ
بالرجال ثم ٌؤخذ نفسه بدرسه وتكرٌره حتى ٌستقر له حفظه ،ومنها أن
ٌكون متٌقظا سلٌم الذهن عن شوابب الؽفلة ،ومنها أن ٌكون قلٌل الؽلط
والوهم ألن من كثر ؼلطه وكان الوهم علٌه ؼالبا رد حدٌثه وسقط
االحتجاج به ،ومنها أن ٌكون حسن السمت موصوفا بالوقار ؼٌر مشهور
بالمجون والخبلعة إذ ارتكاب هذا مفض إلى السفه ،ومنها أن ٌكون مجانبا
لؤلهواء تاركا للبدع ،فقد ذهب أكثرهم إلى المنع إذا كان داعٌة واحتملوا
رواٌة من لم ٌكن داعٌة ،فهذه جوامع األوصاؾ ولها توابع ولواحق ال
ٌمكن إحاطة العلم بها إال بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة فً هذا
الشؤن".
* مذاهب األبمة الخمسة فً كٌفٌة استنبا مخارج الحدٌث:
ثم اعلم أن لهإالء األبمة مذهبا فً كٌفٌة استنباط مخارج الحدٌث نشٌر إلٌها
على سبٌل اإلٌجاز وذلك أن مذهب من ٌخرج الصحٌح أن ٌعتبر حال
الراوي العدل فً مشاٌخه وفٌمن روى عنهم وهم ثقات أٌضا وحدٌثه عن
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بعضهم صحٌح ثابت ٌلزمهم إخراجه وعن بعضهم مدخول ال ٌصلح
إخراجه إال فً الشواهد والمتابعات ،وهذا باب فٌه ؼموض وطرٌقه معرفة
طبقات الرواة عن راوي األصل ومراتب مداركهم ،ولنوضح ذلك بمثال:
وهو أن نعلم مثبل أن أصحاب الزهري على طبقات خمس ولكل طبقة منها
مزٌة على التً تلٌها وتفاوت فمن كان فً{ ال بقة األولى} فهو الؽاٌة فً
الصحة وهو ؼاٌة مقصد البخاري{ ".وال بقة الثانٌة} :جماعة من العدول
لكنهم لم ٌكثروا الصحبة وهم شرط مسلم { .وال بقة الثالثة} جماعة لزموا
الزهري مثل أهل الطبقة األولى ؼٌر أنهم لم ٌسلموا من ؼوابل الجرح فهم
بٌن الرد والقبول ،وهم شرط [أبً داود والنسوي].
{وال بقة الرابعة} :قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة فً الجرح والتعدٌل،
تفردوا بقلة ممارستهم لحدٌث الزهري ألنهم لم ٌصاحبوا الزهري كثٌرا،
وهم شرط [أبً عٌسى] ،وفً الحقٌقة شرط الترمذي أبلػ من شرط أبً
داود ألن الحدٌث إذا كان ضعٌفا أو مطلعه من حدٌث أهل الطبقة الرابعة
فإنه ٌبٌن ضعفه وٌنبه علٌه فٌصٌر الحدٌث عنده من باب الشواهد
والمتابعات وٌكون اعتماده على ما صح عند الجماعة ،وعلى الجملة فكتابه
مشتمل على هذا الفن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبً داود.
{وال بقة الخامسة} نفر من الضعفاء والمجهولٌن ،ال ٌجوز لمن ٌخرج
الحدٌث على األبواب أن ٌخرج حدٌثهم إال على سبٌل االعتبار واالستشهاد
عند أبً داود فمن دونه وأما عند الشٌخٌن فبل ".قلت وهذا التقسٌم وإن كان
ٌفٌدنا فً معرفة طبقات الثقات فإن التنزل أو التطبٌق الذي قام به هنا لٌس
مسلما وذلك ألن كل واحد من األبمة ٌشارك اآلخر فً بعض الرواة
وٌختلؾ معه فً انتقاء بعض الرجال فمثبل ترك البخاري الرواٌة عن حماد
بن سلمة عن ثابت البنانً ال تضر مسلما ألن جهابذة علم الحدٌث أجمعوا
على أنه أثبت الناس فً شٌخه ثابت عن أنس وأجمعوا على أنه من خالفه
فً ثابت أن القول قوله ،بٌنما رواٌة عكرمة عن ابن عباس قد طرحها
بعض أبمة التابعٌن كابن المسٌب وحتى ابن عمر من الصحابة فتقبلها
البخاري وتجنبها مسلم ،وهللا تعالى أعلم.
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وقال ابن رجب فً "شرح علل الترمذي"" :وأما مسلم فبل ٌخرج إال حدٌث
الثقة الضابط ومن فً حفظه بعض شًء وتكلم فٌه لحفظه لكنه ٌتحرى فً
التخرٌج عنه وال ٌخرج عنه إال ما ال ٌقال إنه مما وهم فٌه .وأما البخاري
فشرطه أشد من ذلك وهو أنه ال ٌخرج إال للثقة الضابط ولمن ندر وهمه
وإن كان قد اعترض علٌه فً بعض من خرج عنه ونذكر لذلك مثاال وهو
أصحاب الزهري خمس بقات:
فؤما أهل الطبقة األولى فنحو مالك وابن عٌٌنة وعبٌد هللا بن عمر وٌونس
وعقٌل األٌلٌان وشعٌب بن أبً حمزة وجماعة سواهم ،وأما أهل الطبقة
الثانٌة فنحو عبد الرحمن بن عمرو األوزاعً واللٌث بن سعد والنعمان بن
راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وؼٌرهم.والطبقة الثالثة نحو سفٌان
بن حسٌن السلمً وجعفر بن برقان وعبد هللا بن عمر بن حف العمري
وزمعة بن صالح المكً وؼٌرهم.
والطبقة الرابعة نحو إسحاق بن ٌحً الكلبً ومعاوٌة بن ٌحً الصدفً،
وإسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة المدنً ،وإبراهٌم بن ٌزٌد المكً،
وؼٌرهم .والطبقة الخامسة نحو بحر بن كنٌز السقا ،والحكم بن عبد هللا
األٌلً ،وعبد القدوس بن حبٌب الدمشقً ،ومحمد بن سعٌد المصلوب،
وؼٌرهم وهم خلق كثٌر اقتصرت منهم على هإالء ،وقد أفردت لهم كتابا
استوفٌت فٌه ذكرهم" .قلت هذه نقول أبرزناها من محالها وقمنا بنقلها حرفٌا
حتى تعم منها الفابدة ألن البحث ٌتطلب الكثٌر من النقول فً الباب حتى
ٌنكشؾ اإلشكال من خبلل هذه النقول واألقوال لؤلبمة األعبلم األبطال،
لذلك ارتؤٌنا أن نزٌد هذا البحث بنقول ابن رجب الحنبلً فً شرح علل
الترمذي ،حٌث قال رحمه هللا وإٌانا [" :فصل] :أما الصحٌح من الحدٌث:
وهو الحدٌث المحتج به ،فقد ذكر الشافعً رحمه هللا شروطه بكبلم جامع،
قال الربٌع :قال الشافعً":وال تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى ٌجمع أمورا،
منها :أن ٌكون من حدث به ثقة فً دٌنه ،معروفا بالصدق فً حدٌثه ،عاقبل
لما ٌحدث به ،عالما بما ٌحٌل معانً الحدٌث من اللفظ ،أو أن ٌكون ممن
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ٌإدي الحدٌث بحروفه كما سمعه وال ٌحدث به على المعنى ،ألنه إذا كان
حدث به على المعنى وهو ؼٌر عالم بما ٌحٌل معناه لم ٌدر لعله ٌحٌل
الحبلل إلى الحرام ،وإذا أدى بحروفه لم ٌبق وجه ٌخاؾ فٌه إحالة الحدٌث،
حافظا إن حدث من حفظه ،حافظا لكتابه إن حدث من كتابه ،إذا شرك أهل
الحفظ فً الحدٌث وافق حدٌثهم ،برٌا أن ٌكون مدلسا ٌحدث عمن لقً ما لم
ٌسمع منه أو ٌحدث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم بما ٌحدث الثقات خبلفه،
وٌكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ٌنتهً بالحدٌث موصوال إلى النبً
صلى هللا علٌه وسلم ،أو على من انتهى إلٌه دونه ،ألن كل واحد مثبت لمن
حدثه ،ومثبت على من حدث عنه ،ومن كثر ؼلطه من المحدثٌن ولم ٌكن له
أصل كتاب صحٌح لم نقبل حدٌثه ،كما ٌكون من أكثر الؽلط فً الشهادات
لم تقبل شهادته ،قال :وأقبل الحدٌث :حدثنً فبلن عن فبلن ،إذا لم ٌكن
مدلسا ،ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فً رواٌته ،ولٌست تلك
العورة بكذب فٌرد بها حدٌثه ،وال على النصٌحة فً الصدق فنقبل منه ما
قبلنا من أهل النصٌحة فً الصدق ،فقلنا ال نقبل من مدلس حدٌثا حتى ٌقول:
حدثنً أو سمعت" .ثم قال ابن رجب :فقد تضمن كبلمه رحمه هللا أن
الحدٌث ال ٌحتج به حتى ٌجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا:
أحدها :الثقة فً الدٌن وهً العدالة :وشروط العدالة مشهورة معروفة فً
كتب الفقه .والثانً :المعرفة بالصدق فً الحدٌث :وٌعنً بذلك أن ٌكون
الراوي معروفا بالصدق فً رواٌاته ،فبل ٌحتج بخبر من لٌس بمعروؾ
بالصدق ،كالمجهول الحال ،وال من ٌعرؾ بؽٌر الصدق ،وكذلك ظاهر كبلم
اإلمام أحمد أن خبر مجهول الحال ال ٌصح وال ٌحتج به ،ومن أصحابنا
من خرج قبول حدٌثه على الخبلؾ فً قبول المرسل ،وقال الشافعً
أٌضا":كان ابن سٌرٌن والنخعً وؼٌر واحد من التابعٌن ٌذهب هذا المذهب
فً أن ال ٌقبل إال ممن عرؾ" وقال" :وما لقٌت وال علمت أحدا من أهل
العلم بالحدٌث ٌخالؾ هذا المذهب" الثالث :العقل لما ٌحدث به  :وقد روي
مثل هذا الكبلم عن جماعة من السلؾ ،ذكر ابن أبً الزناد عن أبٌه
قال":أدركت بالمدٌنة مابة كلهم مؤمون ،ما ٌإخذ عنهم شًء من الحدٌث،
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ٌقال :لٌس من أهله" خرجه مسلم فً مقدمة كتابه ،وروى إبراهٌم بن المنذر
حدثنً معن بن عٌسى قال كان مالك ٌقول" :ال تؤخذ من أربعة و خذ ممن
سوى ذلك :ال تؤخذ من سفٌه معلن بالسفه ،وإن كان أروى الناس ،وال تؤخذ
من كذاب ٌكذب فً أحادٌث الناس ،وإن كان ال ٌتهم أن ٌكذب على رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وال من صاحب هوى ٌدعو الناس إلى هواه ،وال
من شٌخ له فضل وعبادة إذا كان ال ٌعرؾ ما ٌحدث به".قال إبراهٌم بن
المنذر " :فذكرت هذا الحدٌث لمطرؾ بن عبد هللا الٌساري مولى زٌد بن
أسلم فقال :ما أدري ما هذا؟ ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس ٌقول" :لقد
أدركت بهذا البلد ـ ٌعنً المدٌنة ـ مشٌخة لهم فضل وصبلح وعبادة
ٌحدثون ،ما سمعت من واحد منهم حدٌثا قط ،قٌل :ولم ٌا أبا عبد هللا؟ قال:
لم ٌكونوا ٌعرفون ما ٌحدثون"،الخ..
الرابع :حف الراوي  :فإن كان ٌحدث من حفظه اعتبر حفظه لما ٌحدث به،
لكن إن كان ٌحدث باللفظ اعتبر حفظه أللفاظ الحدٌث ،وإن كان ٌحدث
بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال علٌه كما تقدم ،وإن كان ٌحدث
من كتابه اعتبر حفظه لكتابه ،وقد سبق كبلم األبمة واختبلفهم فً جواز
الخامس :أن
التحدٌث من الكتاب ،وفً صفة حفظ الكتاب بما فٌه كفاٌة.
ٌكون فً حدٌثه الذي ٌنفرد به ٌوافق الثقات فً حدٌثهم :فبل ٌحدث بما ال
ٌوافق الثقات ،وهذا الذي ذكره معنى قول كثٌر من األبمة الحفاظ فً الجرح
فً كثٌر من الرواةٌ" :حدث بما ٌخالؾ الثقات" أو "ٌحدث بما ال ٌتابعه
الثقات علٌه" لكن الشافعً اعتبر أن ال ٌخالفه الثقات ،ولهذا قال بعد هذا
الكبلم" :برٌا من أن ٌحدث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم بما ٌحدث الثقات
خبلفه" وقد فسر الشافعً الشاذ من الحدٌث بهذا :قال ٌونس بن عبد األعلى:
سمعت الشافعً ٌقول" :لٌس الشاذ من الحدٌث أن ٌروي الثقة حدٌثا لم ٌروه
ؼٌره ،إنما الشاذ من الحدٌث أن ٌروي الثقات حدٌثا فٌشذ عنهم واحد
فٌخالفهم" وأما أكثر الحفاظ المتقدمٌن فإنهم ٌقولون فً الحدٌث ـ إذا تفرد به
واحد ـ وإن لم ٌرو الثقات خبلفه ـ" :إنه ال ٌتابع علٌه ،وٌجعلون ذلك فٌه،
اللهم إال أن ٌكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحدٌثه كالزهري
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ونحوه ،وربما ٌستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أٌضا ،ولهم فً كل
حدٌث نقد خا  ،ولٌس عندهم لذلك ضابط ٌضبطه ،قال صالح بن محمد
الحافظ" :الشاذ :الحدٌث المنكر الذي ال ٌعرؾ" قلت وقد تقدم تعرٌؾ الشاذ
فً الباب األول هو مخالفة العدل الجماعة أو من هو أحفظ منه وٌقابله
المحفوظ ،وأما المنكر فهو مخالفة المجرح رواٌة العدل فٌقابله المعروؾ،
وهذا التعرٌؾ هو الذي استقر علٌه المتؤخرون من أهل صنعة الحدٌث
وجهابذته.
السادس :أن ال ٌكون مدلسا :فمن كان مدلساٌ :حدث عمن رآه بما لم
ٌسمعه منه فإنه ال ٌقبل منه حدٌثه حتى ٌصرح بالسماع ممن روي عنه،
وهذا الذي ذكره الشافعً قد حكاه ٌعقوب بن شٌبة عن ٌحً بن معٌن وقال
الشاذكونً" :من أراد التدٌن بالحدٌث فبل ٌؤخذ عن األعمش ،وال عن قتادة
إال ما قاال :سمعناه" وقال البردٌجً" :ال ٌحتج من حدٌث حمٌد إال بما قال:
ثنا أنس" ولم ٌعتبر الشافعً أن ٌتكرر التدلٌس من الراوي وال أن ٌؽلب
على حدٌثه ،بل اعتٌر ثبوت تدلٌسه ولو بمرة واحدة ،واعتبر ؼٌره من أهل
الحدٌث أن ٌؽلب التدلٌس على حدٌث الرجل ،وقالوا :إذا ؼلب علٌه التدلٌس
لم ٌقبل حدٌثه حتى ٌقول :ثنا ،وهذا قول ابن المدٌنً ،حكاه ٌعقوب بن شٌبة
عنه ،وذكر مسلم فً مقدمة كتابه :أنه إنما ٌعتبر التصرٌح بالسماع ممن
شهر بالتدلٌس وعرؾ به [ ]..واعتبروا كثرة التدلٌس فً حق من ٌدلس عن
ؼٌر الثقات ،وكذا ذكر الحاكم إن المدلس إذا لم ٌذكر سماعه فً الرواٌة
فحكم حدٌثه حكم المرسل ،وكذلك أشار إلٌه أبو بكر الصٌرفً فً شرح
رسالة الشافعً  .وأما اإلمام أحمد فتوقؾ فً المسؤلة ،قال أبو داود :سمعت
أحمد سبل عن الرجل ٌعرؾ بالتدلٌس فً الحدٌث ٌحتج فٌما لم ٌقل فٌه:
حدثنً أو سمعت؟ قال :ال أدري ،وأما من ٌدلس عمن لم ٌره فحكم حدٌثه
حكم المرسل ،وقد سبق ذكره ،ومتى صرح بالسماع أو قال نا أو أنا فهو
حجة ،وزعم أبو الطٌب الطبري من الشافعٌة أنه ال ٌحتج بقول المدلس :أنا،
ألنه قد ٌكون إجازة ،وهذا ضعٌؾ فإن مثله ٌتطرق إلى قوله :ثنا أٌضا ،فإن
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ذلك جابز عند كثٌر من العلماء فً اإلجازة  ،كما سبق [ " ]..قلت وقد تقدم
نقاش الرواٌة بالعنعنة وما ٌتعلق بها من خبلفات حول علماء الحدٌث.
وأما فٌما ٌخ بطبقات الرواة ودرجة حفظهم وضبطهم ،فقد نقل ابن
رجب الحنبلً المتفى سنة  795هـ مثلما نقل الحافظ الحازمً حٌث قال:
"وأما مسلم فبل ٌخرج إال حدٌث الثقة الضابط ومن فً حفظه بعض شًء
وتكلم فٌه لحفظه لكنه ٌتحرى فً التخرٌج عنه وال ٌخرج عنه إال ما ال ٌقال
إنه مما وهم فٌه.
وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك وهو أنه ال ٌخرج إال للثقة الضابط ولمن
ندر وهمه وإن كان قد اعترض علٌه فً بعض من خرج عنه ونذكر لذلك
:
الزهري خمس بقات
وهو أن أصحاب
مثاال
*ال بقة األولى :جمعت الحفظ واإلتقان وطول الصحبة للزهري والعلم
بحدٌثه والضبط له كمالك وابن عٌٌنة وعبٌد هللا بن عمر ومعمر وٌونس
وعقٌل وشعٌب وؼٌرهم ،وهإالء متفق على تخرٌج حدٌثهم عن الزهري.
*ال بقة الثانٌة :أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري وإنما
صحبوه مدة ٌسٌرة ولم ٌمارسوا حدٌثه وهم فً إتقانه دون الطبقة األولى
كاألوزاعً واللٌث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد
ونحوهم وهإالء ٌخرج لهم مسلم عن الزهري * .ال بقة الثالثة :قوم الزموا
الزهري وصحبوه ورووا عنه ولكن تكلم فً حفظهم كسفٌان بن حسٌن
ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبً األخضر وزمعة بن صالح ونحوهم
وهإالء ٌخرج لهم أبو داود والترمذي والنسابً وقد ٌخرج مسلم لبعضهم
متابعة * .ال بقة الرابعة :قوم رووا عن الزهري من ؼٌر مبلزمة وال طول
صحبة ومع ذلك تكلم فٌهم مثل إسحاق بن ٌحً الكلبً ومعاوٌة بن ٌحً
الصدفً ،وإسحاق بن أبً فروة ،وإبراهٌم بن ٌزٌد المكً والمثنى بن
الصباح ونحوهم وهإالء قد ٌخرج الترمذي لبعضهم.
*ال بقة الخامسة :قوم من المتروكٌن والمجهولٌن كالحكم األٌلً وعبد
القدوس بن حبٌب ومحمد بن سعٌد المصلوب وبحر السقاء ونحوهم ،فلم
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ٌخرج لهم الترمذي وال أبو داود وال النسابً وٌخرج لبعضهم ابن ماجه،
ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقٌة الكتب ولم ٌعده من الكتب المعتبرة
سوى طابفة من المتؤخرٌن .
أصحاب نافع :قسم هم ابن المدٌنً إلى تسع طبقات:
*ال بقة األولى :أٌوب وعبٌد هللا بن عمر ومالك وعمر بن نافع ،قال هإالء
أثبت أصحابه وأثبتهم عندي أٌوب ،قال :سمعت ٌحً ٌقول :لٌس ابن جرٌج
بدونهم فٌما سمع من نافع *ال بقة الثانٌة :عبد هللا بن عون وٌحً
األنصاري وابن جرٌج  * .ال بقة الثالثة :أٌوب بن موسى ،وإسماعٌل بن
أمٌة ،وسلٌمان بن موسى وسعد بن إبراهٌم.
*ال بقة الرابعة :موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وداود بن الحصٌن.
*ال بقة الخامسة :محمد بن عجبلن والضحاك بن عثمان وأسامة بن زٌد
اللٌثً ومالك بن مؽول.
*ال بقة السادسة :اللٌث بن سعد ،وإسماعٌل بن إبراهٌم بن عقبة ،وسلٌمان
بن مساحق وابن عنج المصري.
*ال بقة السابعة :عبد الرحمن السراج ،وسعٌد بن عبد هللا بن حرب،
وسلمة بن عقبة ،وعلً بن الحكم ،والولٌد بن أبً هشام.
*ال بقة الثامنة :أبو بكر بن نافع وخلٌفة بن ؼبلب ،وٌونس بن ٌزٌد،
وجوٌرٌة بن أسماء ،وعبد العزٌز بن أبً رواد ،ومحمد بن ثابت العبدي،
وأبو علقمة الفروي ،وعطاؾ بن خالد ،وعبد هللا بن عمر ،وحجاج بن
أرطؤة ،وأشعث بن سوار ،وثور بن ٌزٌد * .و بقة تاسعة :ال ٌكتب عنهم:
عبد هللا بن نافع ،وأبو أمٌة بن ٌعلى ،وعثمان البري ،وعمر بن قٌس مندل،
انتهى.
وقد خولؾ فً بعض هذا الترتٌب فمن ذلك تقدٌم سلٌمان بن موسى على
موسى بن عقبة واللٌث والضحاك بن عثمان ،ومالك بن مؽول ،وجوٌرٌة
بن ٌونس ،وحدٌث جوٌرٌة واللٌث بن سعد عن نافع مخرج فً الصحٌحٌن
وسلٌمان بن موسى قد تكلم فٌه ؼٌر واحد ولم ٌخرجا له شٌبا .قلت ومالك
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عن نافع عن ابن عمر تسمى سلسلة الذهب ،وكذلك عمر بن نافع عن نافع
عن ابن عمر من أثبت وأصح األحادٌث ،وهللا تعالى أعلم.
وقد قسم النسابً أصحاب نافع تسع طبقات أٌضا وخالؾ ابن المدٌنً فً
بعض ما ذكره ووافقه فً بعضه :فوافقه فً ذكر ال بقة األولى.
وزاد فً ال بقة الثانٌة صالح بن كٌسان  ،وزاد فً الثالثة موسى بن عقبة
وكثٌر بن فرقد وأسقط منها سعد بن إبراهٌم  ،وذكر فً ال بقة الرابعة اللٌث
بن سعد وجوٌرٌة بن أسماء وإسماعٌل بن إبراهٌم بن عقبة وٌونس بن ٌزٌد
ولم ٌذكر ؼٌرهم .وزاد فً الخامسة ابن أبً ذبب وحنظلة بن أبً سفٌان
وابن عنج وأسقط أسامة بن مؽول .وذكر فً ال بقة السادسة سلٌمان بن
موسى وبرد بن سنان وهشام بن الؽاز وابن أبً رواد ،و زاد فً السابعة
عبٌد هللا بن األخنس وأسقط منها سعٌدا وعلً بن الحكم .وقال فً ال بقة
الثامنة عمر بن محمد بن زٌد وأسامة بن زٌد ومحمد بن إسحاق وصخر بن
جوٌرٌة وهمام بن ٌحً وهشام بن سعد.
قال :والتاسعة الضعفاء :عبد الكرٌم أبو أمٌة ولٌث بن أبً سلٌم وحجاج بن
أرطؤة وأشعث بن سوار وعبد هللا بن عمر.
وذكر بقة عاشرة وقال :هم المتروك حدٌثهم :إسحاق بن أبً فروة ،وعبد
هللا بن نافع ،وعمر بن قٌس ،ونجٌح أبو معشر ،وعثمان البري وأبو أمٌة بن
ٌعلى ،ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر وعبد العزٌز بن عبٌد هللا.
أصحاب األعمش :قال النسابً :هم سبع طبقات:
*ال بقة األولىٌ :حً القطان والثوري وشعبة
*ال بقة الثانٌة :زابدة ،وابن أبً زابدة ،وحف بن ؼٌاث
*ال بقة الثالثة :أبو معاوٌة ،وجرٌر بن عبد الحمٌد ،وأبو عوانة
*ال بقة الرابعة :قطبة بن عبد العزٌز ،ومفضل بن مهلهل ،وداود الطابً،
وفضل بن عٌاض وابن المبارك
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*ال بقة الخامسة :ابن إدرٌس ،وعٌسى بن ٌونس ،ووكٌع ،وحمٌد الرإاسً
وعبد هللا بن داود والفضل بن موسى وزهٌر بن معاوٌة .
*ال بقة السادسة :أبو أسامة ،وابن نمٌر ،وعبد الواحد بن زٌاد
*ال بقة السابعة :عبٌدة بن حمٌد ،وعبدة بن سلٌمان".
وقد توصلوا من خبلل هذا التقعٌد إلى القول بؤصح األسانٌد حٌث قالوا:
 /1مالك عن نافع عن ابن عمر بأنه من أصح األسانٌد.
وقال ابن الصبلح وتبعه ابن حجر فً"نزهة النظر شرح نخبة الفكر" إلى
القول بؤن أصح األسانٌد هً:
 /1الزهري عن سالم عن أبٌه،
 / 2ابن سٌرٌن عن عبٌدة عن علً،
 /3األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن الزهري عن
 /4الزهري عن علً بن الحسٌن عن أبٌه عن علً.
قلت وقد بٌنت أنه فً تعارض إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر مع إسناد
الزهري عن سالم عن أبٌه ،أنه ٌقدم مالك عن نافع عن ابن عمر ألن اإلمام
مالكا هو أثبت الناس فً نافع و أكثرهم مبلزمة له ،كما أن نافعا هو أكثر
الناس مبلزمة لسٌده عبد هللا بن عمر وأكثر الناس إثباتا فٌه ،وهذا ال ٌنفً
كثرة مبلزمة ابنه له وال تثبته فٌه ،وهكذا لما اختلؾ مالك عن نافع عن ابن
عمر مع الزهري عن سالم عن أبٌه كان القول قول نافع .فقد جاء عن أبً
الحسن الدارقطنً فً كتابه "التتبع وااللزامات" ما ٌلً :وأخرجا جمٌعا
حدٌث الزهري عن سالم عن أبٌه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم " :من باع
عبدا وله مال " الحدٌث وقد خالفه نافع عن عبد هللا بن عمر عن عمر ،وقال
النسابً :سالم أجل فً القلب ،والقول قول نافع  ".وقال الوادعً فً
 :) 145قال البخاري
التحقٌق" :الحدٌث الخامس واألربعون بعد المابة (
 49ط س :أخبرنا عبد هللا بن ٌوسؾ حدثنا اللٌث
رحمه هللا تعالى ج 5
حدثنً ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبٌه رضً هللا عنه قال :سمعت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول" :من ابتاع نخبل بعد أن تإبر فثمرتها
للبابع إال أن ٌشترط المبتاع ،ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إال
أن ٌشترط المبتاع" وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فً العبد.
 401ط س :وقال لً إبراهٌم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جرٌج
وقال :ج 4
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قال :سمعت ابن أبً ملٌكة ٌخبر عن نافع مولى ابن عمر :أٌما نخل بٌعت
قد أبرت لم ٌذكر الثمر ،فالثمر للذي أبرها ،وكذلك العبد والحرث .حدثنا
عبد هللا بن ٌوسؾ أخبرنا مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر رضً هللا
عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :من باع نخبل قد أبرت
فثمرتها للبابع إال أن ٌشترط المبتاع" وقال مسلم رحمه هللا تعالى ج 10
 191مع النووي :حدثنا ٌحً بن ٌحً ومحمد بن رمح قاال :أخبرنا اللٌث ح
وحدثنا قتٌبة بن سعٌد حدثنا لٌث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اهلل بن
عمر عن عبد هللا بن عمر قال :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
ٌقول" :من ابتاع نخبل بعد أن تإبر فثمرتها للذي باعها إال أن ٌشترط
المبتاع ،ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إال أن ٌشترط المبتاع" وحدثناه
ٌحً بن ٌحً و أبو بكر بن أبً شٌبة وزهٌر بن حرب ،قال ٌحً :أخبرنا،
وقال اآلخران :حدثنا سفٌان بن عٌٌنة عن الزهري بهذا اإلسناد مثله.
وحدثنً حرملة بن ٌحً أخبرنا ابن وهب أخبرنً ٌونس عن ابن شهاب
حدثنً سالم بن عبد هللا بن عمر أن أباه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا
علٌه وآله وسلم بمثله .وقد ذكر مسلم حدٌث نافع عن ابن عمر أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال" :من باع نخبل قد أبرت فثمرتها للبابع إال
أن ٌشترط المبتاع" ذكره من طرق عن نافع .قال النووي رحمه هللا تعالى:
" هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم فً رواٌة سالم عن أبٌه ابن عمر،
ولم تقع هذه الزٌادة فً حدٌث نافع عن ابن عمر وال ٌضر ذلك ،فسالم ثقة
بل هو أجل من نافع فرواٌته مقبولة ،وقد أشار الدارقطنً والنسابً إلى
4
ترجٌح رواٌة نافع وهذه إشارة مردودة .وقال الحافظ فً الفتح ج
 402ط س" :واختلؾ على نافع وسالم فً رفع ما عدا النخل ،فرواه
الزهري عن سالم عن أبٌه مرفوعا فً قصة النخل والعبد معا ،هكذا أخرجه
الحافظ عن الزهري و خالفهم سفٌان بن حسٌن فزاد فٌه ابن عمر عن عمر
مرفوعا لجمٌع األحادٌث أخرجه النسابً [ ]..وقال الحافظ فً مقدمة الفتح
بعد ذكر كبلم الدارقطنً :والحدٌثٌن بإسنادٌهما قال :قد أخرجه ٌعنً
البخاري على الوجهٌن ،ومقصوده منه االحتجاج بقصة النخل المإبرة وهً
مرفوعة ببل خبلؾ ،بدلٌل أنه أخرجها فً أبواب المزارعة ،وأما قصة العبد
فؤخرجها على سبٌل التتبع وبٌن ما فٌها من االختبلؾ فبل اعتراض علٌه
" :213وكان سبب
وهللا أعلم /ه ـ" وقال السخاوي فً"فتح المؽٌث" ج 1
حكمهم علٌه بذلك [أي الوهم] كون سالم أو من دونه سلك الجادة ،فإن العادة
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فً الؽالب أن اإلسناد إذا انتهى إلى الصحابً قٌل بعده عن رسول هللا صلى
هللا علٌه وآله وسلم ،فلما جاء هنا بعد الصحابً ذكر صحابً آخر والحدٌث
من قوله كان ظنا ؼالبا على من ضبطه هكذا أتقن ضبطا ،فكبلم الحافظ فً
المقدمة والسخاوي فً فتح المؽٌث ٌفٌدان ترجٌح رواٌة نافع على سالم وهللا
أعلم".
دابما فً
قلت وقال ابن حجر فً كتابه "نزهة النظر شرح نخبة الفكر"ـ
فصل أصح األسانٌد ـ ودونها فً الرتبة :كرواٌة برٌدة بن عبد هللا بن أبً
بردة عن جده عن أبً موسى األشعري ،وكحماد بن سلمة عن ثابت البنانً
عن أنس [ ]..وهً مقدمة على رواٌة من ٌعد ما ٌتفرد به حسنا كمحمد بن
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر/،ه ـ  "..قلت والحافظ ابن
حجر ٌقدم لنا ثبلثة مستوٌات من التصحٌح وقد ٌؽتر مقلده بها ،المطبق لهذه
المستوٌات بصفة عمٌاء ،والواقع ٌكذب ذلك ،فإن حماد بن سلمة وإن كان
من أوعٌة علم الحدٌث وحفاظه قد اختلط لذلك تجنب اإلمام البخاري الرواٌة
عنه وإنما روى له البخاري تعلٌقا بٌنما روى له مسلم رواٌته عن ثابت
البنانً ألن حماد بن سلمة من أثبت الناس فً ثابت عن أنس وكذلك رواٌته
عن ثابت عن أنس صحٌفة كتبها فلم ٌتؤثر باإلختبلط لصحتها وضبطها،
وهللا أعلم.
وأما رواٌة محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر ،فهو
إسنادـ كما ترى بالعنعنة ـ ومحمد بن إسحاق مدلس وقد ذكره ابن حجر فً
الرتبة الثالثة أو الطبقة الثالثة من طبقات المدلسٌن وهً طبقة ال ٌقبل فٌها
إال ما صرح رواتها بالسماع ،ومحمد بن إسحاق وكذلك قتادة اتهم بالتدلٌس
وكثرة اإلرسال ،فٌنبؽً مراجعة هذه األسانٌد والتوخً حتى ال نقع فً فخ
المدلسٌن ولذلك قال الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
للمستدرك ألبً عبد هللا الحاكم عندما أخرج البن إسحاق حدٌث "صبلة
بسواك أفضل من سبعٌن صبلة بؽٌر سواك" قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح
على شرط مسلم ولم ٌخرجاه ،فتعقبه الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل :هذا
حدٌث ضعٌؾ ،وابن إسحاق ما روى له مسلم إال خمسة أحادٌث فً
الشواهد والمتابعات ،وهو مدلس ،وقد دلس هنا معاوٌة بن ٌحً الصدفً
راجع الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم" .قلت و قال ابن قٌم الجوزٌة قبله فً
كتابه "المنار المنٌؾ فً الصحٌح والضعٌؾ"":سبلت عن حدٌث "صبلة
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بسواك أفضل من سبعٌن صبلة بؽٌر سواك" وهو حدٌث لم ٌرو فً
الصحٌحٌن وال فً كتب الستة ولكن رواه أحمد وابن خزٌمة والحاكم
والبزار ،وقال البٌهقً :إسناده ؼٌر قوي ،وذلك أن مداره على محمد بن
إسحاق عن الزهري ،ولم ٌصرح بالسماع منه[ ]..وقال الحاكم :صحٌح
على شرط مسلم ولم ٌخرجاه .ولم ٌصنع الحاكم شٌبا فإن مسلما لم ٌرو فً
كتابه بهذا اإلسناد حدٌثا واحدا ،وال احتج بابن إسحاق ،وإنما أخرج له فً
المتابعات والشواهد ،وأما أن ٌكون ذكره ابن إسحاق عن الزهري من شرط
مسلم فبل ،وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه وضعفه ".قلت والحدٌث خبلفا
لما صرحا به بؤن مداره على محمد بن إسحاق فٌه نظر ،فقد بٌنا فً كتابنا
"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" طرق هذا الحدٌث وشواهده حٌث قلنا:
الدلٌل على فضل السواك ما أخرجه الحافظ زٌن الدٌن أبً الفضل عبد
الرحٌم بن الحسٌن العراقً المعروؾ بالحافظ العراقً فً كتابه تقرٌب
األسانٌد وترتٌب المسانٌد"عن أبً هرٌرة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قال :لوال أن أشق على أمتً (أو على الناس) ألمرتهم بالسواك" [متفق
علٌه] زاد البخاري" مع كل صبلة" وقال مسلم :عند كل صبلة" وفً رواٌة
للبخاري علقها (مع كل وضوء) وأسندها ابن خزٌمة فً "صحٌحه" والحاكم
وصححها ،قلت ولم ٌفعل الحافظ العراقً شٌبا فٌما ٌخ بتخرٌج هذا
الحدٌث ألنه متواتر ،ففً "قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"
للسٌوطً" ونظم المتناثر للكتانً حدٌث" لوال أن أشق على أمتً ألمرتهم
بالسواك عند كل صبلة ،وفً لفظ عند كل وضوء" أخرجه الشٌخان عن ) 1
أبً هرٌرة ،وأبو داود والترمذي والنسابً عن  )2زٌد بن خالد الجهنً
والنسابً عن  ) 3وأبً سعٌد وأحمد عن  ) 4علً  ) 5وتمام بن العباس ) 6
وأخٌه قثم  )7ورجل من الصحابة لم ٌسم  )8وزٌنب بنت جحش  )9وأم
حبٌبة والطبرانً عن  )10جعفر بن أبً طالب  )11والعباس بن عبد المطلب
12و) ابن عباس و  )13ابن عمر  ،والبزار عن  )14عابشة وأبو نعٌم فً
السواك عن  )15أنس و  )16جابر و  )17سهل بن سعد و * ابن عمر وابن
منٌع فً مسنده عن  )18 :ابن الزبٌر وابن منده فً مسنده عن )19عبد هللا بن
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حنظلة وذكره الدٌلمً عن )20 :أبً بكر الصدٌق و  )21حذٌفة و  )22وابلة
و )23أبً أمامة و  )24أبً أٌوب و  )25أبً موسى و  )26أم سلمة" وزاد
الترمذي ممن لم ٌذكرهم السٌوطً :عبد هللا بن عمرو وبٌن الكتانً فً
"نظم المتناثر" أن عدد رواته  31راوٌا إذ زاد على ما تقدم ) 27 :الفضل ) 28
عمار  )29أبا الدرداء  )30جبٌر بن مطعم  )31أبو الطفٌل  )32المطلب بن
عبد هللا  ) 33عامر بن ربٌعة  ) 34رافع بن خدٌج  ) 35أبو خٌرة الصباحً ) 36
معاذ  )37محرز إال أنه لم ٌذكر ممن تقدم ذكرهم :ثمام بن العباس وقثم بن
العباس ،وزٌنب بنت جحش وأم حبٌبة وجعفر بن أبً طالب وعبد هللا بن
الزبٌر وعبد هللا بن حنظلة ،وأبو بكر الصدٌق قلت وهذه السنة كانت سببا
فً انتصار جٌش عمرو بن العا وعقبة بن نافع على ملكة طبرق
الساحرة بلٌبٌا ألنهم لما أوشك جٌش المسلمٌن على االنهزام قالوا لعلنا تركنا
سنة فإذا بهم تركوا السواك فؤقبلوا على السواك فلما رأوهم ٌستاكون
حسبوهم سحرة ٌحدون أسنانهم استعدادا الفتراسهم فاستسلموا لهم  ..فتبٌن
بذلك فضله لتواتره ،والحدٌث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
والنسابً ومالك وأحمد والطبرانً والبزار وأبو نعٌم فً "السواك" وابن
منٌع ومسدد بن مسرهد وابن منده والدٌلمً وابن عبد البر فً االستذكار"
و{التمهٌد}" والزبٌدي فً "عقود الجواهر" والطحاوي وابن حجر الخ ..
وأما حدٌث صبلة بسواك فقد قال أبو عبد هللا الحاكم :الحدٌث  :516أخبرنا
أبو بكر أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً
وأخبرنا أبو زكرٌا ٌحً بن محمد العنبري ثنا إبراهٌم بن أبً طالب ثنا
محمد بن ٌحً قاال :ثنا ٌعقوب بن إبراهٌم بن سعد ثنا أبً عن محمد بن
إسحاق قال :ذكر محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عابشة قالت :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :فضل الص ة التً ٌستاك لها على الص ة
التً ال ٌستاك لها سبعٌن ضعفا" قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط
مسلم ولم ٌخرجاه ،وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا تعالى وإٌانا قاببل:
"هذا حدٌث ضعٌؾ ،وابن إسحاق ما روى له مسلم إال خمسة أحادٌث فً
الشواهد والمتابعات ،وهو مدلس ،وقد دلس هنا معاوٌة بن ٌحً الصدفً،
راجع مقدمة "الجرح و التعدٌل" البن أبً حاتم" قلت وقال قبله اإلمام ابن
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قٌم الجوزٌة رحمه هللا وإٌانا فً كتابه "المنار المنٌؾ فً الصحٌح
والضعٌؾ"" :سبلت عن حدٌث "صبلة بسواك أفضل من سبعٌن صبلة بؽٌر
سواك" وكٌؾ ٌكون هذا التضعٌؾ؟ ثم قال" :المسؤلة األولى :تفضٌل
الصبلة بالسواك على سبعٌن صبلة بؽٌره ،فهذا الحدٌث قد روي عن عابشة
ـ رضً هللا عنها ـ عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وهو حدٌث لم ٌرو فً
الصحٌحٌن وال فً"الكتب الستة" ولكن رواه اإلمام أحمد ،وابن خزٌمة
والحاكم فً "صحٌحٌهما" والبزار فً"مسنده" وقال البٌهقً :إسناده ؼٌر
رح
قوي ،وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق عن الزهري ،ولم ٌ
بسماعه منه ،بل قال :ذكر الزهري عن عروة عن عابشة رضً هللا عنها
الص َ ِة الَّتًِ ٌُ ْس َتا ُك لَ َها
ضل ُ َّ
قالت :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمَ " :ف ْ
الص َ ِة الَّتًِ َال ٌُ ْس َتا ُك لَ َها َس ْبعٌِنَ ضِ ْع ًفا" .قال ابن خزٌمةَ " :فقا َفل أَفبُحو
َعلَى َّ
َفب ْلك ٍر :أَف َفنا اسْل َفت ْلث َفنٌ ُح
ون م َفُحح َّمم ُحد بْلنُح إِقسْل َفح َف
ْلت صِق حَّم َفة َفه َفذا ْلال َفخ َفب ِقرِ ،قألَف ِّنً َفخاب ٌض
اق
ِقؾ أَفنْل َفٌ ُحك َف
ْلن مُحسْل ل ٍِقمَ ،فوإِق َّمن َفما دَف لَّم َفس ُحه َفع ْلن ُحه " .وقال عبد هللا بن أحمد بن
لَف ْلم َفٌسْل َفمعْل ِقمنْل م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
حنبل :قال أبً :إذا قال ابن إسحاق ،وذكر فبلن ،فلم ٌسمعه  .وقد أخرجه
وتعقبه ابن قٌم
الحاكم فً "صحٌحه" وقال :صحٌح على شرط مسلم،
الجوزٌة فً "المنار المنٌؾ" " :ولم ٌصنع الحاكم شٌبا ،فإن مسلما لم ٌرو
فً كتابه بهذا اإلسناد حدٌثا واحدا ،وال احتج بان إسحاق ،وإنما أخرج له
فً المتابعات والشواهد ،وأما أن ٌكون ذكره ابن إسحاق عن الزهري من
شرط مسلم فبل ،وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه ،وجعل تصحٌحه
دون تحسٌن ؼٌره" قلت :وحدٌث "صبلة بسواك خٌر من صبلة بؽٌر سواك
بسبعٌن درجة" أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبً بسكوته علٌه وحسنه
الهٌثمً فً "مجمع الزوابد ومنبع الفوابد" كما حسنه الحافظ محمد السخاوي
فً كتابه "المقاصد الحسنة فً تبٌٌن كثٌر من األحادٌث المشتهرة على
األلسنة"خرجنا ذلك كله فً كتابنا :كتاب تصحٌح االعتقاد لمن أراد التوبة
من العباد" رؼم تضعٌؾ محمد ناصر الدٌن األلبانً له إذ األلبانً محجوج
باألسانٌد الجٌدة التً نبه علٌها الحافظ محمد السخاوي وشواهدها التً
خرجها ابن قٌم الجوزٌة فً كتابه "المنار المنٌؾ" وقال الحافظ السخاوي
فً المقاصد الحسنة" معلقا على حدٌث" صبلة بسواك خٌر من سبعٌن
صبلة بؽٌر سواك" قال ":وقد رواه من ؼٌر جهته الحارث بن أبً أسامة
فً مسنده من رواٌة ابن لهٌعة عن أبً األسود بلفظ :صبلة على أثر سواك
أفضل من سبعٌن صبلة بؽٌر سواك ،بل أخرجه ابن خزٌمة وؼٌره كؤحمد
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والبزار والبٌهقً من طرٌق ابن إسحاق قال :ذكره الزهري عن عروة
بلفظ :فضل الصبلة التً ٌستاك لها على الصبلة التً ال ٌستاك لها سبعٌن
ضعفا وتوقؾ ابن خزٌمة والبٌهقً فً صحته خوفا من أن ٌكون من
تدلٌسات ابن إسحاق وأنه لم ٌسمعه من الزهري ،السٌما وقد قال اإلمام
أحمد أنه إذا قال :وذكره لم ٌسمعه وانتقد بذلك تصحٌح الحاكم له وهو قوله
على شرط مسلم ولكن قد رواه معاوٌة بن ٌحٌى عن الزهري أخرجه البزار
وأبو ٌعلى والبٌهقً وجماعة منهم ابن عدي فً كامله وفً معاوٌة ضعؾ
أٌضا قال البٌهقً وٌقال إن ابن إسحاق أخذه منه ،ورواه أبو نعٌم من حدٌث
الحمٌدي عن سفٌان عن منصور عن الزهري ورجاله ثقات وفً الباب عن
أبً هرٌرة عند ابن عدي فً كامله بلفظ" :صبلة فً أثر سواك أفضل من
خمس وسبعٌن ركعة بؽٌر سواك" ،وعن ابن عباس عند أبً نعٌم فً
السوك له بلفظ "ألن أصلً ركعتٌن بسواك أحب إلً من أن أصلً سبعٌن
ركعة بؽٌر سواك" وسنده جٌد ،وعن أنس وجابر وابن عمر وكذا عن أم
الدرداء وجبٌر بن نفٌر مرسبل ،كما بٌنته فً بعض التصانٌؾ وبعضها
ٌعتضد ببعض ،ولذا أورده الضٌاء فً المختارة من جهة بعض هإالء وقول
ابن عبد البر فً {التمهٌد} عن ابن معٌن :إنه حدٌث باطل وهو بالنسبة لما
وقع له من طرقه" قلت بل تبدى لً أنه قد ٌكون من الحسن المشهور ألنه
رواه من ؼٌر وجه ) 1 :عابشة  ) 2أبو األسود  ) 3أبو هرٌرة  ) 4ابن عباس ) 5
) 10
أنس  )6جابر  )7ابن عمر  )8أم الدرداء  )9جبٌر بن نفٌر مرسبل
الزهري مرسبل فهو حسن مشهور خاصة أن له طرٌقٌن جٌدان هما ما رواه
أبو نعٌم من حدٌث الحمٌدي عن سفٌان عن منصور عن الزهري وهذا على
شرطهما وطرٌق ابن عباس التً جٌدها السخاوي  .ومن شواهده ما أخرجه
البٌهقً فً "شعب اإلٌمان" والضٌاء المقدسً عن جابر أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم قال" إذا قام أحدكم ٌصلً من اللٌل فلٌستك فإن أحدكم إذا قرأ فً
صبلته وضع ملك فاه على فٌه ،وال ٌخرج من فٌه شًء إال دخل فم الملك"
وأخرجه السٌوطً فً "الجامع الصؽٌر" وصححه األلبانً .دون أن ننسى
الحدٌث المتواتر الذي بدأنا به البحث فً هذا الحدٌث .
وخبلصة هذا الفصل أن شرط الشٌخٌن رجالهما وشرط كل واحد منهما
رجاله الذي تفرد بالتخرٌج عنهم فً األصول ال فً الشواهد والمتابعات ،أو
مقرونا به ،وقد ؼر الكثٌرٌن شرطهما أو شرط أحدهما حتى قٌل إن الحاكم
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وإن كان هذا القول مرجوحا
لم ٌخرج على شرطهما وال حدٌثا واحدا
بؤسانٌد على شرطهما بل بؤحادٌث أخرجاها كما سنبٌن ذلك .
*أوهام الحاكم فً المستدرك :لقد اؼتر أبو عبد هللا الحاكم بما زعمه شرطا
للشٌخٌن أو ألحدهما فً كتابه "المستدرك على الصحٌحٌن" الذي ألفه فً
آخر عمره بعدما ضعؾ حفظه حٌث صحح لمن أكد أنهم ال ٌحل الرواٌة
عنهم حتى قٌل إن الحاكم لم ٌخرج على شرطهما و ال حدٌثا واحدا ،وفً
ذلك تعقب الذهبً على أبً سعٌد المالٌنً فً "سٌر أعبلم النببلء" حٌث قال
" :]175عندما قال المالٌنً" :طالعت كتاب "المستدرك على
[ج 17
الشٌخٌن" الذي صنفه الحاكم ،من أوله إلى آخره ،فلم أر فٌه حدٌثا على
شرطهما" فقال الذهبً" :قلت ،هذه مكابرة وؼلو ،ولٌست رتبة أبً سعٌد أن
ٌحكم بهذا ،بل فً"المستدرك" شًء كثٌر على شرطهما ،وشًء كثٌر على
شرط أحدهما ،ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل ،فإن فً كثٌر من ذلك
أحادٌث فً الظاهر على شرط أحدهما أو كلٌهما ،ولها فً الباطن علل خفٌة
مإثرة ،وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجٌد ،وذلك نحو ربعه،
وباقً الكتاب مناكٌر وعجابب ،وفً ؼضون ذلك أحادٌث نحو المابة ٌشهد
القلب ببطبلنها ،كنت قد أفردت منها جزءا ،وحدٌث الطٌر بالنسبة لها
سماء ،وبكل حال فهو كتاب مفٌد قد اختصرته ،وٌعوز عمبل وتحرٌرا"
" :]312ولٌته لم ٌصنؾ"
ولكن الذهبً قال فً تذكرة الحفاظ[" :ج 3
.
المستدرك" فإنه ؼض من فضابله بسوء تصرفه
قلت وللحافظ ابن حجر تعقٌب على كبلم المالٌنً والذهبً حٌث قال
 ]312بتحقٌق الشٌخ ربٌع بن
فً"النكت على كتاب ابن الصبلح" [ج 1
هادي المدخلً" :زعم المالٌنً أنه لٌس فً "المستدرك" حدٌث على شرط
الشٌخٌن ،أقول :حكى الحافظ أبو عبد هللا الذهبً على أبً سعٌد المالٌنً أنه
قال :طالعت "المستدرك على الشٌخٌن" الذي صنفه الحاكم من أوله إلى
آخره فلم أر فٌه حدٌثا على شرطهما ،وقرأت بخط األبمة أنه رأى بخط عبد
هللا بن زٌدان المسكً قال :أملى علً الحافظ أبو محمد عبد الؽنً بن عبد
الواحد بن علً بن سرور المقدسً سنة خمس وتسعٌن وخمسمابة قال:
نظرت إلى وقت إمبلبً علٌك هذا الكبلم فلم أجد حدٌثا على شرط البخاري
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ومسلم لم ٌخرجاه إال ثبلثة أحادٌث /1 :حدٌث أنس "ٌطلع علٌكم اآلن رجل
من أهل الجنة" ،و  /2حدٌث الحجاج بن عبلط لما أسلم ،و  /3حدٌث علً
رضً هللا عنه" ال ٌإمن العبد حتى ٌإمن بؤربع" انتهى.
وتعقب الذهبً قول المالٌنً هذا فقال" :هذا ؼلو وإسراؾ وإال
ففً"المستدرك" جملة وافرة على شرطهما وجملة كثٌرة على شرط
أحدهما ،وهو قدر النصؾ ،وفٌه نحو الربع مما صح سنده أو حسن ،وفٌه
بعض العلل ،وباقٌه مناكٌر وواهٌات ،وفً بعضها موضوعات قد أفردتها
فً جزء ،انتهى كبلمه ،وهو كبلم مجمل ٌحتاج إلى إٌضاح وتبٌٌن :من
اإلٌضاح أنه لٌس جمٌعه كما قال ،فنقول :أٌ /نقسم"المستدرك" أقساما ،كل
قسم منها ٌمكن تقسٌمه /1 :األول :أن ٌكون إسناد الحدٌث الذي ٌخرجه
محتجا برواته فً"الصحٌحٌن" أو أحدهما ،على صورة االجتماع سالما من
العلل ،واحترزنا بقولنا :على صورة االجتماع ،عما احتجا برواته على
صورة االنفراد ،كسفٌان بن حسٌن عن الزهري ،فإنهما احتجا بكل واحد
منهما على االنفراد ،ولم ٌحتجا برواٌة سفٌان بن حسٌن عن الزهري ،ألن
سماعه من الزهري ضعٌؾ دون بقٌة مشاٌخه فإذا وجد حدٌث من رواٌاته
عن الزهري ال ٌقال :على شرط الشٌخٌن ألنهما [انفردا] بكل منهما ،بل ال
ٌكون على شرطهما إال إذا احتجا بكل منهما على صورة االجتماع ،وكذا
إذا كان اإلسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم ٌحتج بآخر منه ،كالحدٌث
الذي ٌروى عن طرٌق شعبة مثبل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن
عباس رضً هللا عنهما ،فإن مسلما احتج بحدٌث سماك إذا كان من الرواة
الثقات عنه ولم ٌحتج بعكرمة ،واحتج البخاري بعكرمة دون سماك ،فبل
ٌكون اإلسناد ـ والحالة هذه ـ على شرطهما حتى ٌجتمع فٌه صورة
االجتماع ،وقد صرح بذلك أبو الفتح القشٌري وؼٌره ،ـ واحترزت بقولً:
أن ٌكون سالما من العلل ،بما إذا احتجا بجمٌع رواته على صورة االجتماع،
إال أن من وصؾ بالتدلٌس أو اختلط فً آخر عمره فإنا نعلم فً الجملة أن
الشٌخٌن لم ٌخرجا من رواٌة المدلسٌن بالعنعنة إال ما تحققا أنه مسموع لهم
من جهة أخرى ،وكذا لم ٌخرجا من حدٌث المختلطٌن عمن سمع بعد
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االختبلط إال ما تحققا أنه من صحٌح حدٌثهم قبل االختبلط ،فإذا كان كذلك
لم ٌجز الحكم للحدٌث الذي فٌه مدلس قد عنعنه أو شٌخ سمع ممن اختلط
بعد اختبلطه بؤنه على شرطهما وإن كان قد أخرجا ذلك اإلسناد بعٌنه إال إذا
صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع ،وصح أن الراوي سمع من شٌخه
قبل اختبلطه ،فهذا القسم ٌوصؾ بكونه على شرطهما أو على شرط
أحدهما ،وال ٌوجد فً "المستدرك" حدٌث بهذه الشروط ولم ٌخرجا له
نظٌرا أو أصبل إال القلٌل كما قدمناه ،نعم ،وفٌه جملة مستكثرة بهذه الشروط
لكنها مما أخرجها الشٌخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما فً ذلك ظانا
أنهما لم ٌخرجاها .
ب /القسم الثانً :أن ٌكون إسناد الحدٌث قد أخرجا لجمٌع رواته ال على
سبٌل االحتجاج بل فً الشواهد والمتابعات والتعالٌق أو مقرونا بؽٌره،
وٌلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالؾ فٌه ،كما
أخرج مسلم من نسخة لعبلء بن عبد الرحمن عن أبٌه عن أبً هرٌرة
رضً هللا عنه ما لم ٌتفرد به ،فبل ٌحسن أن ٌقال :إن باقً النسخة على
شرط مسلم ،ألن ما خرج بعضها إال بعد أن تبٌن أن ذلك مما لم ٌتفرد به،
فما كان من هذه المثابة ال ٌلتحق إفراده بشرطهما ،وقد عقد الحاكم فً كتاب
"المدخل" بابا مستقبل ذكر فٌه من أخرج له الشٌخان فً المتابعات وعدد ما
أخرجا من ذلك ،ثم إنه مع هذا االطبلع ٌخرج أحادٌث هإالء
فً"المستدرك" زاعما أنها على شرطهما ،وال شك فً نزول أحادٌثهم عن
درجة الصحٌح بل ربما كان فٌها الشاذ والضعٌؾ لكن أكثرها ال ٌنزل عن
درجة الحسن.
والحاكم وإن كان مما ال ٌفرق بٌن الصحٌح والحسن ،بل ٌجمع الجمٌع
صحٌحا تبعا لمشاٌخه كما قدمناه عن ابن خزٌمة وابن حبان ،فإنما ٌناقش
فً دعواه أن أحادٌث هإالء على شرط الشٌخٌن أو أحدهما ،وهذا القسم هو
عمدة الكتاب
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ج /القسم الثالث :أن ٌكون اإلسناد لم ٌخرجا له ال فً االحتجاج وال فً
المتابعات ،وهذا قد أكثر منه الحاكم فٌخرج أحادٌث عن خلق لٌسوا فً
الكتابٌن وٌصححها لكن ال ٌدعً أنها على شرط واحد منهما،وربما ادعى
ذلك على سبٌل الوهم ،وكثٌر منها ٌعلق القول بصحتها على سبلمتها من
بعض رواتها كالحدٌث الذي أخرجه من طرٌق اللٌث عن إسحاق بن بزرج
عن الحسن بن علً فً التزٌن للعٌد ،قال فً إثره :لوال جهالة إسحاق
لحكمت بصحته للتزٌن فً العٌد ،قال فً إثره :كثٌرا فٌما صححه وقل أن
تجد فً هذا القسم حدٌثا ٌلتحق بدرجة الصحٌح ،فضبل عن أن ٌرتفع إلى
درجة الشٌخٌن ،وهللا أعلم .ومن عجب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد
الرحمن بن زٌد بن أسلم وقال بعد رواٌته :هذا صحٌح اإلسناد وهو أول
حدٌث ذكرته لعبد الرحمن ،مع أنه قال فً كتابه الذي جمعه فً الضعفاء:
عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم روى عن أبٌه أحادٌث موضوعة ال ٌخفى
على من تؤملها من أهل الصنعة أن الحمل فٌها علٌه ،وقال فً آخر هذا
الجرح ال أستحله
الكتاب :فهإالء الذٌن ذكرتهم ظهر عندي جرحهم ألن
تقلٌدا،انتهى منه محل االستشهاد.
وإن الحاكم قد ٌؽفل عن هذا فً بعض األحٌان فٌصحح على شرطهما
بعض ما لم ٌخرجا لبعض رواته فٌحمل ذلك على السهو والنسٌان وٌتوجه
به حٌنبذ علٌه االعتراض" وهللا أعلم /هـ ،قلت وقد نقل جبلل الدٌن
السٌوطً فً تدرٌب الراوي كبلم ابن حجر على تصحٌح الحاكم حٌث قال
" :182وقال شٌخ اإلسبلم ـ ٌعنً الحافظ ابن حجرـ ؼالب ما فً كتاب
ابن الجوزي موضوع والذي ٌنتقد علٌه بالنسبة إلى ما ٌنتقد قلٌل جدا ،قال:
وفٌه من الضرر أن ٌظن ما لٌس بموضوع موضوعا ،عكس الضرر
ب"مستدرك الحاكم" فإنه ٌظن ما لٌس بصحٌح صحٌحا ،قال :وٌتعٌن
االعتناء بانتقاد الكتابٌن ،فإن الكبلم فً تساهلهما أعدم االنتفاع بهما إال لعالم
بالفن ،ألنه ما من حدٌث إال وٌمكن قد وقع فٌه تساهل /وقال الحافظ ابن
حجر فً"لسان المٌزان"" :فً ترجمة الحاكم :والحاكم أجل قدرا ،وأعظم
خطرا ،وأكبر ذكرا من أن ٌذكر فً الضعفاء ،لكن قٌل فً االعتذار عنه:
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إن عند تصنٌفه "المستدرك" كان فً أواخر عمره ،وذكر بعضهم أنه حصل
له تؽٌر وؼفلة فً آخر عمره ،وٌدل على ذلك أنه ذكر جماعة فً كتاب
"الضعفاء" له ،وقطع بترك الرواٌة عنهم ،ومنع من االحتجاج بهم ،ثم
أخرج أحادٌث بعضهم فً"مستدركه" وصححها ،من ذلك أنه أخرج حدٌثا
لعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ،وقد ذكره فً"الضعفاء" فقال :إنه روى عن
أبٌه أحادٌث موضوعة ال ٌخفى على من تؤولها من أهل الصنعة أن الحمل
فٌها علٌه ،وقال فً آخر الكتاب :فهإالء الذٌن ذكرتهم فً هذا الكتاب عندي
جرحهم ،ألننً ال أستحل الجرح إال مبٌنا ،وال أجٌزه تقلٌدا والذي أختار
بتصرؾ .
لطالب العلم أال ٌكتب حدٌث هإالء أصبل/هـ،
:]474فحدثنً أبو
5
وقال الخطٌب البؽدادي رحمه هللا فً التارٌخ [ج
إسحاق إبراهٌم بن محمد األرموي بنٌسابورـ وكان شٌخا فاضبل عالما ـ
قال :جمع الحاكم أبو عبد هللا أحادٌث زعم أنها صحاح على شرط البخاري
ومسلمٌ ،لزمهما إخراجها فً "صحٌحٌهما" منها حدٌث "الطابر" ،و"من
كنت مواله فعلً مواله" فؤنكر علٌه أصحاب الحدٌث ذلك ولم ٌلتفتوا فٌه
إلى قوله وال صوبوا فعله/هـ" قال الوادعً" :أقول :حدٌث "من كنت مواله
فعلً مواله" صحٌح قد خرجته فً"الصحٌح المسند مما لٌس فً
الصحٌحٌن" ومعناه :والء اإلسبلم كما قال تعالى {:والمإمنون والمإمنات
بعضهم أولٌاء بعض} [التوبة ]71 :هكذا قال اإلمام الشافعً والطحاوي
رحمهما هللا وإٌانا ،قلت بل الحدٌث خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر
لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" وقد ٌكون فً ذلك تساهل وهللا تعالى أعلم.
* ت بٌقات وأمثلة من أوهام الحاكم :
قلت وانطبلقا مما تقدم حاولنا جردا كامبل لما ادعى الحاكم فً مستدركه أنه
على شرط الشٌخٌن أو على شرط أحدهما فتوصلنا إلى ما ٌلً [وقد انطلقنا
من الطبعة التً حققها مقبل الوادعً دار الحرمٌن للطباعة والنشر
والتوزٌع :فوجدنا فً المجلد األول أو الجزء األول :وقد وصلت أحادٌث
هذا الجزء  2182حدٌثا ،ادعى فً حق  400حدٌثا منها أنها على شرط
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الشٌخٌن أو على شرط أحدهما فكان واهما فً  375منها وفً  25حدٌثا منها
حوالً عشرة قد أخرجاها أو أخرجها أحدهما فٌكون استدراكه ال معنى له
وأحٌانا ٌدعً أن إسناده على شرطهما أو على شرط أحدهما فٌكون واهما
فً اإلسناد ومع ذلك ٌكون الحدٌث قد أخرجاه أو أخرجه أحدهما من طرٌق
أخرى ،وأحٌانا ٌكون واهما فً اإلسناد وٌكون الحدٌث حسنا لكنهما لم
ٌخرجاه فعبل ،وكل ذلك ٌتطلب استدراكه تؤلٌؾ كتاب مستقل ،وهذا ما ننوي
فعله ،وسنكتفً هنا بتقدٌم أمثلة من كل صنؾ من أصناؾ أوهام الحاكم
رحمه هللا وإٌانا كالتالً:
 /1أمثلة على أوهامه فً االستدراك:
أنواع هً:

وهذه األوهام قسمناها إلى عشرة

أوال /النوع األول ما قال فٌه :صحٌح على شر هما ولم ٌخرجاه :وٌكون
الشٌخان قد أخرجاه وهو أخؾ األوهام ألنه ال ٌضر صحة الحدٌث ،ونقدم
هنا على سبٌل المثال ال الحصر ثبلثة أمثلة مع أن كتابه فٌه كم ال ٌستهان
به من هذا النوع من الوهم:
1ـ /الحدٌث رقم  :1539حدٌث عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال  " :إن هللا قد جعل األهلة مواقٌت فإذا رأٌتموه
فصوموا" الحدٌث ،قال الحاكم :هذا صحٌح اإلسناد على شرطهما ولم
ٌخرجاه ،وعبد العزٌز بن أبً رواد ثقة ،عابد مجتهد شرٌؾ البٌت ،قلت:
عبد العزٌز بن أبً رواد لم ٌخرج له الشٌخان ،وقد أخرج الشٌخان الحدٌث
بمعناه من ؼٌر الطرٌق الذي ذكر الحاكم ،أما البخاري فقد أخرجه فً [ج 4
 ]761/759من طرق عن ابن عمر ،فبل داعً
 ،]119ومسلم [ ج 2
.
الستدراكه علٌهما
2ـ /الحدٌث رقم :1586 :حدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت" :كان أحب
الشهور إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌصومه شعبان ثم ٌصله
برمضان" الحدٌث ،قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم
ٌخرجاه ،وعقب الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا علٌه قاببل" :فٌه
Page 122

وجٌز الفصول

مإاخذات ،منها :األولى :قوله على شرط الشٌخٌن ،فلم ٌخرج البخاري
لمعاوٌة بن صالح ،وعبد هللا بن أبً قٌس فً الصحٌح ،والثانً :قوله :لم
4
ٌخرجاه ،فقد أخرجاه بسند أحسن من هذا ،فقد أخرجه البخاري [ج
]811 / 810
 ،]213ومسلم [ج 2
3ـ /الحدٌث رقم  :1818حدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم أعمر عابشة من التنعٌم فً ذي الحجة لٌلة الحصبة"
قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه ،وعقب
الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا علٌه قاببل" :علٌه فٌه مإاخذتان:
األولى :لم ٌعتمد البخاري على أبً الزبٌر محمد بن مسلم [قلت ألنه روى
له مقرونا] والثانٌة :أنهما قد أخرجاه ،أخرجه البخاري بسند أحسن وسٌاق
 ،]606ومسلم كذلك بإسناد أجود.
أحسن [ج 3
ثانٌا ـ /النوع الثانً من األوهام :ما قال فٌه :صحٌح على شر هما ولم
ٌخرجاه وهو إنما على شر أحدهما وهو حسن :نذكر من هذا النوع على
سبٌل المثال ال الحصر /1 :الحدٌث رقم  :301حدٌث إسحاق بن سعٌد عن
اعرفوا أنسابكم تصلوا
أبٌه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :
أرحامكم فإنه ال قرب لرحم إذا ق عت وإن كانت قرٌبة وال بعد لها إن
وصلت وإن كانت بعٌدة" قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط
البخاري ،ولم ٌخرجه واحد منهما ،وإسحاق بن سعٌد هو ابن عمرو بن
سعٌد بن العا قد احتج البخاري بؤكثر رواٌاته عن أبٌه ،وتعقبه مقبل
الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل" :بل على شرط مسلم ،ألن البخاري لم
ٌخرج ألبً داود الطٌالسً فً"الصحٌح" وقد رواه البخاري فً "األدب
 39عن أحمد بن ٌعقوب عن إسحاق بن سعٌد به ،موقوفا،
المفرد"
والرفع أرجح ألن أبا داود أرجح من أحمد بن إبراهٌم" قلت ولكن أبا داود
له أوهام قلٌلة  /2 .الحدٌث رقم  :415حدٌث عبد هللا بن برٌدة عن أبٌه قال:
"كنا إذا قعدنا عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لم نرفع رإوسنا إلٌه
إعظاما له" قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن وال أحفظ له
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علة ولم ٌخرجاه  .وتعقبه مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل" :قلت:
الحسٌن بن واقد لٌس من رجال البخاري إال تعلٌقا ،فالحدٌث على شرط
مسلم فحسب /3 .الحدٌث رقم :537 :حدٌث أسامة بن زٌد عن ببلل رضً
هللا عنهم قال" :دخلت األسواق مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فذهب
لحاجته قال :فجاء فناولته ماء فتوضؤ ثم ذهب لٌخرج ذراعٌه من جبته فلم
ٌقدر فؤخرجهما من تحت الجبة فتوضؤ ومسح على خفٌه" قال الحاكم :هذا
حدٌث صحٌح من حدٌث مالك بن أنس وهو صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم
ٌخرجاه ،إلخ ..وقال الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا" :قال أبو عبد
الرحمن :بل على شرط مسلم ،فإن البخاري لم ٌرو لعبد هللا بن نافع وهو
الصابػ فً"الصحٌح" .
ثالثاـ /النوع الثالث :ما قال فٌه :صحٌح على شر هما ولم ٌخرجاه ولٌس
على شر هما وهو حسن :نذكر من هذا النوع على سبٌل المثال ال
الحصر /1:الحدٌث رقم  :597حدٌث الحسن عن ابن مؽفل قال :قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم " :ال ٌبولن أحدكم فً مستحمه ثم ٌؽتسل فٌه أو
ٌتوضؤ فٌه فإن عامة الوسواس منه" واللفظ لحدٌث أحمد ،ثم قال الحاكم:
هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه وقال الشٌخ مقبل
الوادعً رحمه هللا وإٌانا":كبل ،فؤشعث هو ابن عبد هللا الحدانً ولم ٌخرج
له البخاري إال تعلٌقا ،ولم ٌخرج له مسلم كما فً"تهذٌب التهذٌب" وهو
حسن الحدٌث ،فالحدٌث حسن .
 /2الحدٌث رقم  :769حدٌث أبً عشانة أنه سمع عقبة بن عامر الجهنً
ٌحدث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال " :إذا ت هر الرجل ثم مر
إلى المسجد فٌرعى الص ة كتب له كاتبه ـ أو كاتباه ـ بكل خ وة ٌخ وها
إلى المسجد عشر حسنات والقاعد ٌراعً الص ة كالقانت وٌكتب من
المصلٌن من حٌن ٌخرج من بٌته حتى ٌرجع" قال الحاكم :صحٌح على
شرط مسلم ولم ٌخرجاه ،وتعقبه مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل" :أبو
عشانة لٌس من رجال مسلم ،وقد روى له أبو داود والنسابً وابن ماجه
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والبخاري فً "األدب المفرد" وقد وثقه ٌعقوب بن سفٌان كما فً "تهذٌب
.
التهذٌب" وأحمد كما فً "الكاشؾ" فحدٌثه حسن إن شاء هللا
 /3الحدٌث رقم  :1012حدٌث الصنابحً عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه
قال " :إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أخذ بٌدي ٌوما ثم قالٌ" :ا معاذ
وهللا إنً ألحبك" فقال معاذ :بؤبً وأمً ٌا رسول هللا وأنا وهللا ألحبك،
فقال " :أوصٌك ٌا معاذ ال تدعن فً دبر كل ص ة أن تقول :اللهم أعنً
قال :وأوصى بذلك الصنابحً،
على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك"
وأوصى بها الصنابحً أبا عبد الرحمن الحبلً وأوصى أبو عبد الرحمن
عقبة بن مسلم" قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم
ٌخرجاه ،وقال الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا" :قلت ،ال ،عقبة بن
مسلم لٌس من رجالهما ،وأبو عبد الرحمن الحبلً وهو عبد هللا بن ٌزٌد
لٌس من رجال البخاري ،فالحدٌث صحٌح ولكن لٌس على شرطهما ،قلت
بل حسن فقط وهللا أعلم .
رابع ـ /النوع الرابع :ما قال فٌه :صحٌح على شر هما ولم ٌخرجاه وكان
على شر هما ولكن فٌه علة :نذكر من هذا النوع على سبٌل المثال ال
الحصر ما ٌلً1 :ـ /الحدٌث رقم  :783حدٌث الحسن أن سمرة بن جندب
وعمران بن حصٌن تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم سكتتٌن ،سكتة إذا كبر ،وسكتة إذا فرغ من قراءته عند
ركوعه" وقال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه
بهذا اللفظ ،إنما اتفقا على حدٌث عمارة بن القعقاع عن أبً زرعة عن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه قال " :كان النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا كبر سكت
بٌن التكبٌر والقراءة" فتعقبه الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل" :كبل ،فالحسن
لم ٌسمع من عمران بن حصٌن ،ومختلؾ فً سماعه من سمرة ،ثم هو
مدلس ولم ٌصرح بالتحدٌث 2 .ـ /الحدٌث  :850حدٌث ابن جرٌج عن أبً
ملٌكة عن أم سلمة قالت" :كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقرأ{بسم هللا
الرحمن الرحٌم الحمد لَّل رب العالمٌن} [الفاتحة ٌ ]1،2ق عها حرفا حرفا"
قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ،وتعقبه الوادعً رحمه
Page 125

وجٌز الفصول

هللا وإٌانا قاببل" :كبل ،فالشٌخان لم ٌخرجا البن أبً ملٌكة عن أم سلمة كما
فً"حفة األشراؾ" بل لٌس له عنها إال حدٌثان عند الترمذي ،أحدهما :هذا
 ]199ولٌس إسناده بمتصل ألن اللٌث بن
الحدٌث ،قال الترمذي [ج 8
سعد روى هذا الحدٌث عن أبً ملٌكة عن ٌعلى بن مملك عن أم سلمة أنها
وصفت قراءة النبً صلى هللا علٌه وسلم حرفا ،حرفا ،وحدٌث اللٌث أصح،
قال أبو عبد الرحمن :الحدٌث من طرٌقٌه ضعٌؾ ،أما األول فئلنقطاعه
فابن أبً ملٌكة لم ٌسمعه من أم سلمة ،وأما الثانً :فؤلن ٌعلى بن مملك قال
الحافظ ابن حجر فٌه فً "التقرٌب" :مقبولٌ ،عنً إذا توبع وإال فلٌن" قلت
وابن جرٌج مدلس وقد عنعنه ،فهذه علة أخرى لم ٌذكرها الوادعً وهللا
أعلم /3 .الحدٌث رقم  :1094حدٌث ابن جرٌج عن عطاء بن عبد هللا بن
السابب قال :شهدت مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم العٌد ،فلما قضى
الصبلة قال  ":إنا نخ ب فمن أحب أن ٌجلس للخ بة فلٌجلس ومن أحب
أن ٌذهب فلٌذهب" قال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم
ٌخرجاه ،وهو معنى الحدٌث الذي ٌسؤل عنه فً األعٌاد إال أنه عن ابن
عباس ،وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل" :بل الصحٌح
 ]16والبٌهقً وابن معٌن كما فً
4
إرساله كما قال أبو داود [ج
 ]301والنسابً كما فً "عون المعبود" ثم قال :هو تالؾ
البٌهقً[ج 3
 "]98 /97قلت كما أنه فٌه علة أخرى وهً
كما فً "اإلرواء" [ج 3
عنعنة ابن جرٌج وهو مدلس من الطبقة الثالثة وهللا أعلم.
خامساـ /النوع الخامس :ما قال فٌه :صحٌح على شر هما ولم ٌخرجاه
وفٌه ضعٌؾ من رجالهما :نذكر هنا من ذلك على سبٌل المثال ال الحصر:
 /1الحدٌث  :884حدٌث علً بن ٌحً بن خبلد عن أبٌه عن عمه رفاعة
بن رافع أنه كان جالسا عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذ جاء رجل
فدخل المسجد فصلى فلما قضى صبلته جاء فسلم على رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم وعلى القوم ،فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :وعلٌك
ارجع فصل فإنك لم تصل" وذكر ذلك إما مرتٌن أو ثبلثة ،فقال الرجل :ما
:
أدري ما عبت علً من صبلتً ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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" إنها ال تتم ص ة أحد حتى ٌسبػ الوضوء كما أمره هللا عز وجل ٌؽسل
وجهه وٌدٌه إلى المرفقٌن وٌمسح رأسه ورجلٌه إلى الكعبٌن ثم ٌكبر
وٌحمد هللا وٌمجده وٌقرأ من القرآن ما أذن هللا له فٌه ثم ٌكبر وٌركع
وٌضع كفٌه على ركبتٌه حتى ت مبن مفاصله وٌستوي ثم ٌقول :سمع هللا
لمن حمده وٌستوي قابما حتى ٌؤخذ كل ع م مؤخذه ثم ٌقٌم صلبه ثم ٌكبر
فٌسجد فٌمكن جبهته من األرض حتى ت مبن مفاصله وٌستوي ثم ٌكبر
فوصؾ الصبلة
فٌرفع رأسه وٌستوي قاعدا على مقعدته وٌقٌم صلبه"
هكذا حتى فرغ ثم قال ":ال ٌتم ص ة أحدكم حتى ٌفعل ذلك" قال الحاكم:
هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن بعد أن أقام همام بن ٌحً إسناده فإنه
حافظ ثقة وكل من أفسد قوله فالقول قول همام ولم ٌخرجاه بهذه السٌاقة إنما
اتفقا فٌه على عبٌد هللا بن عمر عن سعٌد المقبري عن أبً هرٌرة ،وقد
روى محمد بن إسماعٌل هذا الحدٌث فً"التارٌخ الكبٌر" عن حجاج بن
منهال وحكم له بحفظه ثم قال :لم ٌقمه حماد بن سلمة  ".وتعقبه الوادعً
رحمه هللا وإٌانا قاببل" :بل على شرط البخاري فقط ،فإن علً بن ٌحً وأباه
ٌحً لٌسا من رجال مسلم كما فً"تهذٌب التهذٌب" ثم ٌحً بن خبلد روى
عنه جماعة ولم ٌوثقه معتبر ،فحدٌثه فً ؼٌر صحٌح البخاري مما ٌتوقؾ
فٌه والحمد هلل.
 /2الحدٌث  :951حدٌث حرملة بن عبد العزٌز بن الربٌع بن سبرة عن
عمه عبد الملك بن الربٌع عن أبٌه عن جده قال :قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم  ":علموا الصبً الص ة ابن سبع سنٌن واضربوه علٌها ابن
عشر" وقال الحاكم :هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه،
وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل" :فً"تهذٌب التهذٌب":
قال أبو خٌثمة :سبل ٌحً بن معٌن عن أحادٌث عبد الملك بن الربٌع عن
أبٌه عن جده فقال :ضعاؾ ،وحكى ابن الجوزي عن ابن معٌن أنه قال:
"عبد الملك ضعٌؾ" وقال أبو الحسن ابن القطان :لم تثبت عدالته وإن كان
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مسلم أخرج له فؽٌر محتج به ،قال الحافظ ابن حجر  :ومسلم إنما أخرج له
حدٌثا واحدا فً المتعة متابعة وقد نبه على ذلك المإلؾ.
سادساـ /النوع السادس :ما قال فٌه :صحٌح على شر هما ولم ٌخرجاه
وفٌه ضعٌؾ من ؼٌر رجالهما :وقد اخترنا هنا على سبٌل المثال ال الحصر
ما ٌلً /1 :حدٌث رقم  :927حدٌث محمد بن القاسم األسدي حدثنا ثور بن
ٌزٌد عن ٌزٌد بن ٌزٌد بن جابر عن مكحول عن ٌزٌد بن حارثة عن أبً
ٌ" :جزئ من
هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
السترة مثل مإخرة الرحل ولو بدقة شعرة" قال الحاكم :صحٌح على شرط
الشٌخٌن ولم ٌخرجاه مفسرا بذكر " :دقة الشعر"  ،وتعقبه الشٌخ مقبل
الوادعً قاببل" :أقول :محمد بن القاسم السدي لٌس من رجالهما ،وقال
الحافظ ابن حجر :كذبوه ،وزٌادة :دقة الشعر ،الظاهر عدم ثبوتها .
 /2الحدٌث رقم  :953حدٌث ٌونس بن الحارث عن أبً عون محمد بن عبٌد
الثقفً عن أبٌه عن المؽٌرة بن شعبة " أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وقال الحاكم :هذا حدٌث
كان ٌصلً على الحصٌر والفروة المدبوؼة"
صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه بذكر الفروة إنما خرجه مسلم من
حدٌث أبً سعٌد فً الصبلة على الحصٌر ،وتعقبه الوادعً رحمه هللا وإٌانا
قاببل" :فٌه ٌونس بن الحارث الثقفً ضعٌؾ كما فً"التقرٌب" وفٌه عبٌد هللا
بن سعٌد الثقفً والد محمد :روى عنه ابنه أبو عون محمد بن عبٌد هللا ،قال
أبو حاتم :مجهول ،وذكره ابن حبان فً"الثقات" قاله الحافظ فً"التهذٌب"
ثم قال :قلت فً أتباع التابعٌن وقالٌ :روي المقاطٌع ،فعلى هذا ،فحدٌثه عن
المؽٌرة مرسل /هـ ،وهو مجهول العٌن،فالحدٌث شدٌد الضعؾ فؤعجب
 /3الحدٌث :955
للحاكم فً المستدرك الذي ٌقول :على شرط الشٌخٌن"
حدٌث بحر بن نصر بن سابق الخوالنً ثنا عبد هللا بن وهب أخبرنً
عٌاض بن عبد هللا القرشً عن سعٌد بن أبً سعٌد المقبري عن أبً هرٌرة
رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال " :إذا صلى أحدكم
فلٌلبس نعلٌه أو لٌخلعهما بٌن رجلٌه وال ٌإذي بهما ؼٌره" وقال الحاكم:
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هذا صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه ،وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً
رحمه هللا وإٌانا قاببل" :أقول :بحر بن نصر بن سابق الخوالنً لٌس من
رجالهما،وعٌاض بن عبد هللا هو الفهري نزٌل مصر ترجمته فً"تهذٌب
التهذٌب" :ضعٌؾ"
سابعا ـ  /النوع السابع :ما قال فٌه :صحٌح ونفى أن أحد رواته من رجال
الشٌخٌن وفٌه من هو منهما :وبما أنه لم ٌكثر من هذا النوع من األوهام
نكتفً بذكر ما ٌلً على سبٌل المثال ال الحصر:
 /1الحدٌث رقم  :699حدٌث محمد بن عباد بن جعفر المإذن أنه سمع أبا
حدثهم أن جبرابٌل أتاه
هرٌرة ٌخبر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
فصلى به الص ة فً وقتٌن إال المؽرب قال":فجاءنً فصلى بً ساعة
ؼابت الشمس ثم جاءنً من الؽد فصلى بً ساعة ؼابت الشمس لم
ٌؽٌره" قال الحاكم :هذا صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ،فإنهما لم ٌخرجا عن
محمد بن عباد بن جعفر ،وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل:
"علٌه فٌه مإاخذتان :األولى أنهما أخرجا لمحمد بن عباد بن جعفر ،كما
فً"التقرٌب" ،الثانٌة :أن عمر بن عبد الرحمن بن أسٌد مترجم فً"الجرح
والتعدٌل" البن أبً حاتم لم ٌرو عنه إال اثنان ،ولم ٌوثقه معتبر ،فهو
مجهول الحال .
ثامنا ـ  /النوع الثامن :ما قال فٌه :صحٌح على شر هما ولم ٌخرجاه وهو
موضوع أو واه  :قد أكثر أبو عبد هللا الحاكم من هذا النوع من األوهام مما
شان كتابه "المستدرك على الصحٌحٌن" إذ كٌؾ ٌكون على شرط الشٌخٌن
وهو موضوع؟ نسرد هنا بعض األحادٌث على سبٌل المثال ال الحصر:
 /1الحدٌث رقم  :4684حدٌث ضرار بن صرد ثنا معتمر بن سلٌمان قال:
سمعت أبً ٌذكر عن الحسن عن أنس بن مالك رضً هللا عنه أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال لعلً " :أنت تبٌن ألمتً ما اختلفوا فٌه بعدي " قال
الحاكم  :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه ،وتعقبه الذهبً
رحمه هللا وإٌانا قاببل" :بل هو فٌما أعتقده من وضع ضرار ،قال ابن معٌن:
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كذاب" قلت وفً أبً عبد هللا الحاكم تشٌع كؤنه دعا له من خبلل هذا
الحدٌث ،وهذه علة أخرى اخترنا التنبٌه علٌها.
 /2الحدٌث رقم  :4603حدٌث الحسن بن عبٌد هللا ثنا عبد العزٌز بن أبً
حازم عن أبٌه عن سهل بن سعد رضً هللا عنه قال :سؤل رجل النبً صلى
هللا علٌه وسلم :أفً الجنة برق؟ قال" :نعم ،والذي نفسً بٌده إن عثمان
لٌتحول من منزل إلى منزل فتبرق له الجنة" قال الحاكم :إن كان الحسٌن بن
عبٌد هللا هذا حفظه عن عبد العزٌز بن أبً حازم فإنه صحٌح على شرط
الشٌخٌن ولم ٌخرجاه ،وتعقبه الذهبً رحمه هللا وإٌانا قاببل":ذا موضوع
وهذا هو الحسٌن بن عبٌد هللا العجلً الذي ٌروي عن مالك وؼٌره
الموضوعات أفٌحتج عاقل بمثله فضبل عن أن ٌورد له فً الصحاح؟" قلت
ألسبب التشٌع أخرج هذا الحدٌث فً فضل عثمان بن عفان ألنه كل شٌعً
متهم فٌه وفً الشٌخٌن قبله.
تاسعا ـ  /النوع التاسع من األوهام ما قال فٌه :صحٌح اْلسناد بدون أن
ٌقول على شر هما وهو موضوع :وقد أكثر من هذا النوع كذلك ؼفر هللا
لنا وله كل زلة إال أنه لما كان ٌعنٌنا فً هذا البحث ما ادعى أنه على شرط
الشٌخٌن وٌكون واهما قد نكتفً بتقدٌم ما ٌلً على سبٌل المثال ال الحصر،
نذكر من ذلك /1 :الحدٌث رقم  :4731حدٌث عمرو بن الحصٌن العقٌلً أنبؤ
ٌحً بن العبلء الرازي ثنا هبلل بن أبً حمٌد عن عبد هللا بن أسعد بن
زرارة عن أبٌه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :أوحً إلً فً
علً ثبلث :أنه سٌد المسلمٌن ،وإمام المتقٌن ،وقابد الؽر المحجلٌن" قال
الحاكم :هذا صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ،وتعقبه الذهبً رحمه هللا وإٌانا
قاببل" :أحسبه موضوعا وعمرو وشٌخه متروكان" وفً دعاٌة شٌعٌة.
 /2الحدٌث رقم  :4709حدٌث المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد هللا
األسدي عن علً {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد} [الرعد  ]7قال علً:
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المنذر وأنا الهادي" قال الحاكم :هذا صحٌح
اإلسناد ولم ٌخرجاه ،وتعقبه اإلمام الذهبً قاببل" :بل كذب قبح هللا واضعه"
قلت واضعه شٌعً.
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/3الحدٌث رقم  :4707حدٌث عبد الرحمن بن عثمان قال :سمعت جابر بن
عبد هللا رضً هللا عنهما ٌقول :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو
آخذ بضلع علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وهو ٌقول" :هذا أمٌر البررة،
قاتل الفجرة ،منصور من نصره مخذول من خذله" ثم مد بها صوته ،قال
الحاكم :هذا صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ،وتعقبه اإلمام الذهبً قاببل رحمه
هللا وإٌانا" :بل وهللا موضوع ،وأحمد كذاب فما أجهلك على سعة معرفتك"
قلت وهو من أكاذٌب الشٌعة الواضحة.
عاشرا ـ /النوع العاشر من األوهام :ما سكت عنه وهو ضعٌؾ :
ومثال ذلك عندنا ما قال فٌه اإلمام الذهبً:
1ـ /الحدٌث رقم :4525 :حدٌث محمد بن خالد الحلبً ثنا كثٌر بن هشام
الكبلبً ثنا جعفر بن برقان عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن
جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال" :كنا عند النبً صلى هللا علٌه وسلم
إذ جاءه وفد عبد القٌس فتكلم بعضهم بكبلم لؽا فً الكبلم ،فالتفت النبً
صلى هللا علٌه وسلم إلى أبً بكر ،وقالٌ" :ا أبا بكر أعطاك الرضوان
األكبر" فقال له بعض القوم :وما الرضوان األكبر ٌا رسول هللا؟ قال:
"ٌتجلى هللا لعباده فً اآلخرة عامة وٌتجلى ألبً بكر خاصة" ولم ٌعلق علٌه
الحاكم بٌنما قال اإلمام الذهبً رحمه هللا وإٌانا" :قلت :تفرد به محمد بن
خالد الحلبً عن كثٌر بن هشام عن جعفر بن برقان عن ابن سوقة وأحسب
محمدا وضعه" وهذا لن ٌنفً تهمة التشٌع عن الحاكم.
 /2الحدٌث رقم :4550 :حدٌث أحمد بن محمد بن عبد الحمٌد الجعفً ثنا
الفضل بن جبٌر الوراق ثنا إسماعٌل بن زكرٌا الخلقانً ثنا ٌحً بن سعٌد
عن سعٌد بن المسٌب عن أبً بن كعب رضً هللا عنه قال :سمعت النبً
صلى هللا علٌه وسلم ٌقول" :أول من ٌعانقه الحق ٌوم القٌامة عمر ،وأول
من ٌصافحه الحق ٌوم القٌامة عمر ،وأول من ٌإخذ بٌده فٌنطلق به إلى
الجنة عمر بن الخطاب ـ رضً هللا عنه" وسكت علٌه الحاكم بٌنما قال
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اإلمام الذهبً رحمه هللا وإٌانا" :قلت :موضوع وفً إسناده كذاب" قلت لعله
ٌقصد بكذاب أحمد بن محمد بن عبد الحمٌد الجعفً والتعلٌق علٌه مثل
التعلٌق الذي على الحدٌث الذي قبله وهو أنه لن ٌنفً عن الحاكم تهمة
التشٌع بهذه الحادٌث الموضوعة على الخلفاء الثبلثة.
3ـ /الحدٌث رقم :4646 :حدٌث زكرٌا بن ٌحً المصري حدثنً الفضل بن
فضالة حدثنً سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضً هللا عنهما
قال" :لعلً أربع خصال لٌست ألحد :هو أول عربً وأعجمً صلى مع
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وهو الذي كان لواإه معه فً كل زحؾ،
والذي صبر معه ٌوم المهراس ،وهو الذي ؼسله و أدخله فً قبره" وسكت
علٌه الحاكم ،وقال اإلمام الذهبً" :قلت :فٌه زكرٌا بن ٌحً الوقاد وهو
متهم" قلت واألحادٌث فً هذا الباب كثٌرة إال أنها ال تهمنا إنما الذي ٌهمنا
هنا أوهام أبً عبد هللا الحاكم فً "المستدرك" كلما قال :صحٌح على شرط
الشٌخٌن ولم ٌخرجاه ،لكنه لما كان سمى كتابه "المستدرك على
الصحٌحٌن" فضلنا أن نبرز هذه األوهام حتى ٌتنبه الحذاق إلٌها فشتان ما
بٌن المستدرك على الصحٌحٌن والموضوع المكذوب على رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ،وعلى كل سنفرد جزءا خاصا بؤوهام أبً عبد هللا الحاكم
المتعلقة بدٌدنه" "صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه" وٌكون موضوعا
أو واهٌا أو ضعٌفا حتى تعم الفابدة من بحثنا هذا نسؤل هللا أن ٌصدق علٌه
قوله تعالى{فؤما الزبد فٌذهب جفاء وأما ما ٌنفع الناس فٌمكث فً األرض}


خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى ورزقنا البر والفردوس األسنى:

وخبلصة هذا البحث هو أن البخاري ومسلم قد خرجا عن رجال منهم من
هو جرحه واضح ومنهم من هو جرحه خفً ،وما كل من خرجا عنه ٌحتج
به مطلقا بل من هإالء من ال ٌقبل حدٌثه خارج الصحٌحٌن ألنهما اتقٌا
سوأته واحتاطا عند رواٌتهما للحدٌث عنه فبل ٌنبؽً تقلٌدهما فً تصحٌح
رواٌته خارجهما ألنها ؼٌر صحٌحة أصبل.
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وخبلصة هذا البحث أٌضا هو أننا قمنا بتنبٌه المقلد الساري على حدٌث
من جرح من رجال مسلم والبخاري حتى ٌحذر من التقلٌد األعمى فٌصحح
من الحدٌث ما هو واه أو موضوع مكذوب على رسول هللا صلى هللا علٌه
وآله وصحبه وسلم فٌصدق علٌه قوله صلى هللا علٌه وآله وصحبه
ب َفهُ َو أَ َح ُد ا ْل َكا ِذ َب ٌْن " الحدٌث رواه
وسلمَ ":منْ َر َو َع ِّنً َحدٌِ ًثا ٌُ َر أَ َّن ُه َك ِذ ٌ
مسلم فً مقدمة صحٌحه وابن خزٌمة فً صحٌحه وابن ماجه فً سننه،
فالكاذب األول هو الذي اختلقه وكذبه على رسول هللا صلى هللا علٌه وآله
وصحبه وسلم وهو ٌلج النار ٌقٌنا لقوله صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم:
ار " حدٌث متواتر ،خرجناه فً
" َمنْ َك َذ َب َعلَ ًَّ ُم َت َع ِّمدً ا َف ْل ٌَ َت َب َّو ْأ َم ْق َعدَ هُ مِنَ ال َّن ِ
كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" عن  102من الصحابة،
62
بٌنما خرجه األلبانً فً مقدمة "صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته" عن
من الصحابة وخرجه السٌوطً فً كتابه "قطؾ األزهار المتناثرة فً
األخبار المتاوترة" عن  75من الصحابة ،والزبٌدي فً"لقط الآللا المتناثرة
من األخبار المتواترة" عن  99من الصحابة ،وأبً جعفر الكتانً فً كتابه
"نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر" عن  78من الصحابة ،فالحدٌث متواتر
ٌقٌنا ،وأما الكاذب الثانً فهو الذي روجه بٌن الناس .فعلى سبٌل المثال ال
الحصر من صحح حدٌث إسماعٌل بن عبد هللا بن أوٌس ،أو عبد الكرٌم بن
أبً المخارق أو أحمد بن عٌسى بن حسان أبً عبد هللا ،وقال فً حق
حدٌثهم :صحٌح على شرط الشٌخٌن أظهر أن تجارته فً علم الحدٌث
مزجاة وعمله مردود علٌه وصاحبه ٌستحق الترك ،كما أن من صحح
حدٌث موسى بن مسعود النهدي أبً حذٌفة البصري أو سلمة بن رجاء
التمٌمً أو الحسن بن ذكوان أو أسٌد بن زٌد بن نجٌح الجمال ،إلخ..
والقابمة كثٌرة ممن تفرد البخاري باإلخراج عنهم وهم وهاة ،وقال فً حق
أحادٌثهم :صحٌح على شرط البخاري فإنه ٌظهر بذلك سوأته وٌبٌن لنا بؤنه
لٌس من أهل هذا الفن وال من أهل هذه الصنعة فهو على شفا جرؾ هار
فانهار به فً نار جهنم .وكذلك من صحح حدٌث ٌحً بن عبد الحمٌد بن
عبد الرحمن بن بشمٌن وزمعة بن صالح الجندي أبً وهب وأشعث بن
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سوار وٌزٌد بن أبً زٌاد أبً عبد هللا ،إلخ..والقابمة طوٌلة ممن تفرد مسلم
بالرواٌة عنهم وهم هالكون ،وقال فً حق حدٌثهم :صحٌح على شرط مسلم
فقد افترى وأبدى سوأته وتساهله للنقاد ،فهو ولى بالترك من هإالء ،وهللا
تعالى أعلم من كل علٌم.
فهذا النوع من رجال البخاري ومسلم أو من رجال البخاري وحده أو من
رجال مسلم وحده ممن وقع إجماع النقاد على تجرٌحهم لم ٌرو عنهم
الشٌخان أو أحدهما إال بشروط مع الحٌطة الكبٌرة ،إما مقرونا مع ؼٌره،
وإما استشهادا أو متابعة ،وإما مع تتبع طرق الحدٌث المخرج ،إلخ..فٌذكره
أبو بكر الكبلباذي فً"رجال البخاري" أو الباجً فً كتابه "التعدٌل
والتجرٌح لمن خرج له البخاري فً الجامع الصحٌح" أو ابن منجوٌه
األصبهانً فً كتابه "رجال صحٌح مسلم" أو ٌجد رمزه فً كتاب "تهذٌب
الكمال" للمزي أو "تهذٌب التهذٌب " أو "تقرٌب التهذٌب " البن حجر،
فٌصدر حكمه الخاطا على عجل ظانا أنه من رجال البخاري ومسلم أو من
رجال أحدهما فٌهلك مع الهالكٌن نسؤل هللا السبلمة والعافٌة فً الدٌن والدنٌا
واآلخرة.
كما أن الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا نبه على شًء مهم جدا فً
تحقٌقه لكتاب أبً عبد هللا الحاكم حٌث قال فً المقدمة" :تنبٌه :األوهام التً
تتبعتها هً أوهام الحاكم رحمه هللا ،وال ٌلحق اإلمام الذهبً منها شًء،
فنقول :من ٌقول :وهو من أوهامهما واهم ألمور:
 /1أن اإلمام الذهبً رحمه هللا لم ٌقل فً المقدمة :وما سكت علٌه ،فؤنا مقر
للحكم علٌه /2 .ومنها أن الحافظ الذهبً رحمه هللا ٌقول فً "سٌر أعبلم
 :]176وقد اختصرته وٌعوزه عمبل وتحرٌرا ،وٌقول
النببلء" [ج 17
 :]1045لٌته لم ٌصنؾ "المستدرك" فإنه
فً"تذكرة الحفاظ" [ج 3
ؼض من فضابله بسوء تصرفه ،فعلى هذا فاألمر أوسع مما نبه الحافظ
الذهبً علٌه رحمه هللا /3 .أن الحافظ الذهبً ربما ٌسكت على بعض
األحادٌث ،وفً سندها ضعٌؾ أو ضعٌؾ جدا أو كذاب ،وقد ذكر ذلكم
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الحدٌث فً ترجمته من "مٌزان االعتدال" ،فعلى هذا فاألولى فً التعبٌر أن
ٌقال بعد ذكر حكم الحاكم على الحدٌث :وسكت علٌه الذهبً أو لم ٌتعقبه
الذهبً ،أما :وأقره الذهبً ،فبل ،وإن كنت قلت قد زلت قدمً فً بعض
كتبً اتباعا لما هو مؤلوؾ ،فعسى هللا أن ٌوفقنً هللا لتعدٌلها فً طبعات
قادمة إن شاء هللا" ثم قال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا:
فوابد وتنبٌهات " :اإلمام الذهبً رحمه هللا وإٌانا قد ٌضعؾ الحدٌث ،ثم ٌمر
به مرة أخرى فبل ٌتكلم علٌه ،ومن األمثلة على هذا:
 /1حدٌث "إذا رأٌتم الرجل ٌعتاد المساجد فاشهدوا له باإلٌمان" ذكره الحاكم
فً"كتاب الصبلة" وقال":صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ،فتعقبه الذهبً فقال:
"فٌه دراج ،ذو مناكٌر" ثم ذكره الحاكم فً التفسٌر فً سورة براءة وقال:
صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ،ولم ٌتعقبه الذهبً.
 /2مثال آخر :إن الحاكم رحمه هللا ذكر حدٌث شداد بن أوس" :الكٌس من
دان نفسه وعمل لما بعد الموت" الحدٌث ،وقال :صحٌح على شرط الشٌخٌن
ولم ٌخرجاه ،فتعقبه الذهبً فقال" :ال ،وهللا ،أبو بكر واه"ـ ٌعنً أبا بكر بن
 ]251فً كتاب التوبة واإلنابة ،وقال:
أبً مرٌم .ثم ذكر الحاكم [ج 4
صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ،ولم ٌتعقبه الذهبً بشًء ،فهل ؼفل اإلمام
الذهبً عن هذا أم اعتمد على التنبٌه األول؟ الذي ٌظهر لً أنه ؼفل ألنه
نبه فً بعض المواضع أن الحدٌث قد تقدم" قلت هذه أمثلة تبرز وجاهة ما
ذهبنا إلٌه منذ البداٌة حٌث بدأناها بعنوان الكتاب"تنبٌه المقلد الساري على
حدٌث من جرح من رجال مسلم والبخاري" جعله هللا متقببل فً الدنٌا
وذخرا فً اآلخرة وجعله هللا من العلم الذي ٌنتفع به فٌبقى أجره ٌجري على
كانت هذه
العبد بعد موته وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب.
تنبٌهات أو إٌقاظات من علوم الحدٌث تنبه الباحث عن الراجح أن ٌحتاط
لدٌنه وٌحذر من التقلٌد األعمى والعمل بؤخطاء اآلخرٌن وهللا ولً التوفٌق.
الفصل السادس :الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة:
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إن نصو القرآن والسنة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد
تكون مردودة ؼٌر معمول بها بسبب أنها نسخت وعطل حكمها بحكم متؤخر
علٌه ،لذلك كان ال بد من تقدٌم الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة حتى
ٌتمكن الباحث من معرفة هذا الفصل.
1ـ /ما هو النسخ لؽة واص حا؟
أ ـ  /ما هو النسخ لؽة؟ٌ :طلق النسخ فً اللؽة على عدة معان منها:
ٌ /1ؤتً النسخ بمعنى الرفع واإلزالة ،واإلزالة نوعان :إزالة بدل :وهً
عبارة عن إبطال الشًء وإقامة آخر مقامه ،كنسخت الشمس الظل أي
أذهبته وأحلت محله ،والشٌب الشباب.
 /2وإزالة إلى ؼٌر بدٌل من ؼٌر تعوٌض عن المنسوخ ،وهً عبارة عن
رفع الحكم وإبطاله كنسخت الرٌح أثر القوم أي أبطلته ،ومن هذا النوع قوله
جل وعبل{ :فٌنسخ هللا ما ٌلقً الشٌ ان ثم ٌحكم هللا آٌاته} والنسخ بمعنى
اإلزالة حقٌقة عند جمهور أهل اللؽة واألصول وهو اختٌار أبً الحسن
البصري واإلمام الفخر الرازي ورجحه سٌؾ الدٌن اآلمدي ومال إلٌه أكثر
المتؤخرٌن من أصحاب األصول من المالكٌة والشافعٌة والحنبلٌة.
ثانٌاٌ :ؤتً النسخ بمعنى النقل والتحوٌل :وهو نقل مع بقاء األول[األصل]
كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فٌه ولٌس المراد انعدام ما فٌه ،ومنه قوله
نس َختِ َها
تعالى{:إِ َّنا ُك َّنا َن ْس َت ْنسِ ُخ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ } وقوله جل وعبلَ { :وفًِ ْ
هُدً َو َر ْح َمة لِلَّذٌِنَ ُه ْم ل َِر ِّب ِه ْم ٌَ ْر َه ُبونَ } وٌؤتً للتحوٌل مع بقاء الشًء فً
نفسه كقول أبً حاتم السجستانً" :النسخ تحوٌل مافً الخلٌة من العسل
والنحل إلى أخرى" ومنه تحوٌل المناسخات فً الموارٌث فإنها تنقل من
قوم إلى قوم مع بقابها فً نفسها ،والنسخ بمعنى النقل والتحوٌل مجازا عند
الجمهور ،حقٌقة عند األحناؾ والقفال من الشافعٌة ،وقال القاضً والؽزالً
مشترك بٌنهما ولم ٌرجح ابن الحاجب أحدا منهما ومثله ابن السبكً
واألسنوي ،واألول قول األكثر من أبمة األصول علما بؤن شٌخ اإلسبلم ابن
تٌمٌة ومن تبعه ٌنفً وجود المجاز فً القرآن والسنة.
ب ـ /تعرٌؾ النسخ اص حا :عرفه الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم
فً نظمه "مراقً السعود" قاببل:
َفر ْلف ٌضع ل ْلِقلح ْلُحك ِقم أَف ْلو َفب َفٌانُح َّم
آن أَف ْلو ِقبال ُّيس َفن ِقن
الز َفم ِقن
بمُححْل َفك ِقم ْلالقُحرْل ِق
وشرحه رحمه هللا تعالى وإٌانا فً "نشر البنود" قاببل" :رفع خبر مبتدإ
أي هو رفع الحكم الثابت بطرٌان الحكم الثانً الناسخ،اقتضى عدم دوام
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الحكم األول ،فعدم الحكم األول مضاؾ إلى وجود الحكم الثانً" ،وقال
اإلمام الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول"" :وأما
فً االصطبلح فقال جماعة منهم القاضً أبو بكر الباقبلنً ،والصٌرفً،
والشٌخ أبو إسحاق الشٌرازي ،والؽزالً ،واآلمدي ،وابن األنباري وؼٌرهم:
"هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه
لواله لكان ثابتا مع تراخٌه عنه" وال شك أن قولهم هنا "الخطاب" خطؤ ألن
النسخ ٌكون عمبل كما ٌكون قوال" قلت وقال ابن شاهٌن" :هو بٌان انتهاء
حكم شرعً بطرٌق شرعً متراخ عنه" قلت وهذا قرٌب من التعرٌؾ الذي
مال إلٌه الشوكانً ،قال" :فاألولى أن ٌقال هو رفع حكم شرعً بمثله مع
تراخٌه عنه" قبت والكل ٌعرؾ أن الحكم الشرعً الناسخ قد ال ٌكون مثل
األول بل عادة ٌكون أخؾ منه ،وتارة أخرى ٌكون أثقل منه كما سٌؤتً بٌان
ذلك ،واعلم رحمك هللا وإٌانا أنه ال بد من االعتقاد بتؤبٌد الحكم األول قبل
نسخه للنفً عن هللا سبحانه وتعالى البداءة ،قال العبلمة الشافعً سعد الدٌن
مسعود بن عمر التفتزانً ،والذي مال إلى الظاهرٌة الجدٌدة فً آخر عمره
فً كتابه "شرح التلوٌح على التوضٌح"" :النسخ بٌان للمدة بالنظر إلى علم
هللا وتبدٌل بالنظر إلى لفظ النسخ وكٌؾ ٌتصور ذلك من المسلم وقد ورد به
التنزٌل ،إنما النزاع فً ورود ن ٌقتضً حكما مخالفا ٌقتضٌه ن سابق
ؼٌر دال على توقٌت بل جار على اإلطبلق الذي ٌفهم منه التؤبٌد ولهذا كان
تقصً المخالؾ من المسلمٌن عن ارتفاع الشرابع المتقدمة بؤنها كانت مإقتة
إلى ظهور خاتم األنبٌاء علٌه الصبلة والسبلم ال مطلقةٌ ،فهم منه التؤبٌد،
وال خفاء فً أن قوله تعالى َ {:ما ننسخ مِنْ آ ٌَ ٍة} ال ٌنافً ذلك بل الجواب أنا
ال نسلم أن بشارة موسى وعٌسى علٌهما الصبلة والسبلم بشرع النبً صلى
هللا علٌه وسلم وإٌجابهما الرجوع إلٌه ٌقتضٌان توقٌت أحكام التوراة
واإلنجٌل الحتمال أن ٌكون الرجوع باعتبار كونه مفسرا أو مقررا أو مبدال
لبعض دون بعض فمن أٌن ٌلزم التوقٌت بل هً مطلقة ٌفهم منها التؤبٌد
فتبدٌلها ٌكون نسخا ولو سلم فمثال التوجه إلى بٌت المقدس والوصٌة
للوالدٌن كانا مطلقا فرعا" قلت فالتفتزانً شافعً ،والشافعٌة والحنبلٌة فً
المشهور ال ٌقببلن ذلك األصل القابل بؤن شرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره
شرعنا وهو تقول به المالكٌة والحنفٌة وبعض الحنبلٌة ودلٌلهم على ذلك آٌة
الرجم واألحكام األخرى التً لم تنسخ وهللا أعلم.
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قلت والنسخ ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع ،فؤما ثبوته بالكتاب ،فلقوله
ت ِب َخ ٌْ ٍر ِم ْن َها أَ ْو ِم ْثلِ َها} اآلٌة ،ولٌست
تعالىَ {:ما ن ْن َس ْخ مِنْ آ ٌَ ٍة أَ ْو ُن ْنسِ َها َنؤْ ِ
اآلٌة الوحٌدة الدالة على النسخ ،وأما ثبوته بالسنة فلما أخرجه ابن كثٌر فً
تفسٌره عند هذه اآلٌة عن الطبرانً فً المعجم عن الزهري عن سالم عن
أبٌه قال" :قرأ رجبلن سورة أقرأهما رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فكانا
ٌقرآن بها ،فقاما ذات لٌلة ٌرٌدان ،فلم ٌقدر أحد منهما على حرؾ ،فؤصبحا
ؼادٌٌن إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فذكرا ذلك له ،فقال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم[" :إِ َّن َها ِم َّما ُنسِ َخ َوأ ُ ْن َسً]" فكان الزهري ٌقرإها { َما
َن َن َس ْخ مِنْ آ ٌَ ٍة أَ ْو ُن ْنسِ َها} بضم النون الخفٌفة ،وقال فٌه سلٌمان بن األرقم
وهو ضعٌؾ ،ورواه ابن األنباري عن سهل بن حنٌؾ مرفوعا ،قلت وفً
الباب أحادٌث كثٌرة استدللنا بها على نسخ كل آٌة كما سٌؤتً ذلك إن شاء
هللا فً وقته.
وأما اإلجماع على وجود النسخ عقبل وعمبل ،فقد أجمعت األمة على وجوده
انطبلقا من اآلٌة الكرٌمة اآلنفة الذكر وؼٌرها والحدٌث الذي فسرها ،ولم
ٌخالؾ فً ذلك إال ما ذكر عن أبً مسلم األصفهانً وقد رد علٌه الشوكانً
فً كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول" فقال" :النسخ جابز
عقبل ،واقع سمعا ،ال خبلؾ فً ذلك بٌن المسلمٌن إال ما ٌروى عن أبً
مسلم األصفهانً ،فإنه قال :إنه جابز ؼٌر واقع وإذا صح هذا عنه فهو دلٌل
على أنه جاهل بهذه الشرٌعة المحمدٌة جهبل فظٌعا وأعجب من جهله بها
حكاٌة من حكى عنه الخبلؾ فً كتب الشرٌعة فإنه إنما ٌعتد بخبلؾ
المجتهدٌن ال بخبلؾ من بلػ فً الجهل إلى هذه الؽاٌة [ ]..وقد أول جماعة
خبلؾ أبً القاسم األصفهانً المذكور سابقا بما ٌوحً أن ٌكون الخبلؾ
لفظٌا ،قال ابن دقٌق العٌد :نكر عن بعض المسلمٌن إنكار النسخ ال بمعنى
أن الحكم الثابت ال ٌرتفع بل بمعنى أنه ٌنتهً بن دل على انتهابه فبل
ٌكون نسخا ،ونقل عنه اآلمدي وابن الحاجب أنه أنكر الوقوع ،وعلى كل
التقدٌرٌن فذلك جهالة منه عظٌمة للكتاب والسنة وألحكام العقل فإنه إن
اعترؾ بؤن شرٌعة اإلسبلم ناسخة لما قبلها من الشرابع فهذا بمجرده ٌوجب
علٌه الرجوع عن قوله ،وإن كان ال ٌعلم ذلك فهو جاهل بما هو من
الضرورٌات الدٌنٌة ،وإن كان مخالفا لكونها ناسخة للشرابع فهو خبلؾ
كفري ال ٌلتفت إلى قابله" قلت وفٌما قاله نظر ،قال ابن شاهٌن فً كتابه
{:الَ ٌَؤْتٌِ ِه
"الناسخ والمنسوخ من السنة"ٌ :قول أبو مسلم :قال هللا تعالى
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فلو نسخ بعض القرآن لتطرق إلٌه
ا ْلبا َ ِ ل ُ مِنْ َب ٌْ ِن ٌَدَ ٌْ ِه َوالَ مِنْ َخ ْلفِ ِه}
الباطل ،فرد علٌه ابن شاهٌن قاببل" :الضمٌر فً قوله ال ٌؤتٌه لمجموع
القرآن ،ومجموعه ال ٌنسخ اتفاقا ،أو أن النسخ إبطال ال باطل ،والمنتفى فً
اآلٌة هو الثانً الذي هو ضد الحق ال األول الذي هو النسخ ،أو هذا الكتاب
لم ٌتقدمه من الكتب السماوٌة ما ٌبطله ولن ٌؤتً من بعده ما ٌبطله"/هـ .
قلت فقوله تعالى {:الَ ٌَؤْتٌِ ِه ا ْل َبا ِ ل ُ مِنْ َب ٌْ ِن ٌَدَ ٌْ ِه َوالَ مِنْ َخ ْلفِ ِه} ال تتعارض
ت ِب َخ ٌْ ٍر ِم ْن َها أَ ْو ِم ْثلِ َها} فكل
مع قوله تعالى { َما َن ْن َس ْخ مِنْ آ ٌَ ٍة أَ ْو ُن ْنسِ َها َنؤْ ِ
واحدة منهما آٌة محكمة وال تعارض بٌنهما ألن األولى تإكد بؤن القرآن
{:الَ ٌَؤْتٌِ ِه
منزل من عند هللا الذي خلق كل شًء فقدره ،فقال جل وعبل
خ ْلفِ ِه} فهو من عند هللا وقد حفظه من التبدٌل
ا ْل َبا ِ ل ُ مِنْ َب ٌْنَ ٌَدَ ٌْ ِه َوالَ مِنْ ِ
واإلزالة والتحرٌؾ وأما الثانٌة فإنها تإكد نسخ حكم البعض أو خطه أو
الحكم والخط معا ال الكل وهللا أعلم.
2ـ /ما هً أنواع النسخ من الكتاب والسنة؟ وما هً رق معرفتها وما
الفابدة من معرفتها؟ :إن النسخ قد ٌشمل التبلوة والحكم معا ،وقد ٌشمل
التبلوة مع بقاء الحكم ،وقد ٌشمل الحكم مع بقاء التبلوة ،وقد ذهب ابن
شاهٌن وؼٌره بؤنه ٌوجد فً القرآن نسخ كلً ونسخ جزبً وأما بالنسبة
للسنة فإن لها نوعا واحدا من النسخ وهو نسخ الحكم.
أـ /النسخ الشامل للت وة والحكم معا :فما كانت تبلوته منسوخة وحكمه
منسوخا فإنه ال تجوز تبلوته للقربة وال للتعبد وال الحكم به شرعا ،وذلك
كالذي رواه أحمد ومسلم عن أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها قالت:
آن َع ْ
ت ٌُ َح ِّر ْمنَ ُث َّم ُنسِ ْخنَ
ت َم ْعلُو َما ٍ
ض َعا ٍ
ش ُر َر َ
["« َكانَ فٌِ َما أ ُ ْن ِزلَ مِنَ ا ْلقُ ْر ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َوهُنَّ ِم َّما ٌُ ْق َرأ ُ
س َم ْعلُو َما ٍ
سول ُ ِ
هللا َ
ت َف ُت ُو ِّف ًَ َر ُ
ِب َخ ْم ٍ
آن»]" وأخرجه مالك ومن طرٌقه إسحاق بن راهوٌه ومن طرٌق
مِنَ ا ْلقُ ْر ِ
إسحاق الدارمً والنسابً من طرٌق َفهارُحونُح بْلنُح َفع ْلب ِقد هللاِق ْلال َفحمَّمالُحَ ،فقا َفلَ :فح َّمد َفث َفنا
َفمعْل ٌضنَ ،فقا َفلَ :فح َّمد َفث َفنا َفمالِق ٌض
ك  .قال الدكتور أمٌر عبد العزٌز فً كتابه "دراسات فً
آن] موضع نظر
علوم القرآن" وقد كان قول عابشة [ َوهُ نَّ ِم َّما ٌُ ْق َرأ ُ مِنَ ا ْلقُ ْر ِ
وخبلؾ لكن اإلجابة األظهر أن التبلوة قد نسخت أٌضا ولم ٌبلػ ذلك كل
الناس إال بعد أن توفً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فقد توفً علٌه
الصبلة والسبلم وبعض الناس ٌقإونها" بٌنما قال القاضً أبو بكر بن
العربً المعافري معقبا على هذا الحدٌث فً كتابه "أحكام القرآن"" :إن
عابشة فً الحدٌث بالعشر والخمس أحالت إلى القرآن ،وأخبرت أن هاتٌن
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اآلٌتٌن بالعشر والخمس كانتا منه ثم نسخت إحداهما وثبتت األخرى
والقرآن ال ٌثبت بمثل هذا إنما ٌثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر ،فإذا
سقط األصل ،سقط فرعه ،ولو أحالت بذلك حدٌثا عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم للزم قبوله" وقاله أٌضا فً كتابه "القبس على موطإ مالك بن أنس"
ب ـ /ما كان منسوخ الت وة دون الحكم :هذا النوع من النسخ أكثر مما قبله
لذلك تقبله كل من قال بالنسخ ،قال الشوكانً فً"إرشاد الفحول"" :كما ثبت
ال
ان مِنْ َم ٍ
فً الصحٌح [ٌعنً صحٌح البخاري]«[ :لَ ْو َكانَ ِال ْب ِن آدَ َم َوا ِد ٌَ ِ
وب َّ
هللا ُ َعلَى َمنْ
اب َو ٌَ ُت ُ
ؾ ا ْب ِن آدَ َم إِ َّال ال ُّت َر ُ
َال ْب َت َؽى لَهُ َما َثالِ ًثا َو َال ٌَ ْم َأل ُ َج ْو َ
اب»]" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والدارمً وابن حبان والطبرانً فً
َت َ
المعجم الكبٌر واألوسط وأبو داود الطٌالسً والبزار وأبو ٌعلى الموصلً
وعلً بن الجعد ومعمر بن راشد،الخ ..فإن هذا الن كان قرآنا ٌتلى ثم
نسخ رسمه ،قال حافظ المؽرب أبو عمر ٌوسؾ بن عبد البر فً كتابه
"التمهٌد"" :قٌل إنه من سورة " قلت لم ٌصرح ابن حجر العسقبلنً فً
"فتح الباري" بؤنه من القرآن بٌنما أخرج الدكتور أمٌر عبد العزٌز فً كتابه
"دراسات فً علوم القرآن" بؤنه من سورة "البٌنة" حٌث قال :وأخرج
الحاكم فً "المستدرك" عن أبً بن كعب قال :قال لً رسول هللا صلى هللا
فقرأ " لم ٌكن الذٌن
علٌه وسلم[ " :إن هللا أمرنً أن أقرأ علٌك القرآن
كفروا من أهل الكتاب والمشركٌن" ومن بقٌتها " لو أن ابن آدم سؤل وادٌا
من مال فؤع ٌته سؤل ثانٌا وإن سؤل ثانٌا فؤع ٌته سؤل ثالثا وال ٌمأل
جوؾ ابن آدم إال التراب وٌتوب هللا على من تاب وإن ذات الدٌن عند هللا
الحنٌفٌة ؼٌر الٌهودٌة وال النصرانٌة ومن ٌعمل خٌرا فلن ٌكفره]" وقال
الحاكم :صحٌح ،قلت :وعده ابن عبد البر فً "التمهٌد" مما نسخ خطه
وحكمه ،كما أخرج عن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه قال :نزلت
سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظت منها "[إن هللا سٌإٌد هذا الدٌن بؤقوام
ال خ ق لهم ولو أن البن آدم وادٌٌن من مال لتمنى وادٌا ثالثا وال ٌمأل
ولم ٌخرجه ،وفً
جوؾ ابن آدم إال التراب وٌتوب هللا على من تاب]"
البخاري ومسلم عن عن أنس قصة أصحاب ببر معونة الذٌن قتلوا ؼدرا
فقنت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌدعو على من قتلهم من المشركٌن
"[بلؽوا عنا
الؽادرٌن ،وقال أنس" :نزل فٌهم قرآن قرأناه حتى رفع أن
قومنا أنا لقٌنا ربنا فرضً عنا وأرضانا]" .
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ج ـ /ما نسخ حكمه وبقٌت ت وته :وهذا الصنؾ من النسخ كثٌر وهو محل
إجماع بٌن علماء هذا العلم وهو الذي ٌقصدون به النسخ إذا أطلق وهو الذي
مدار كتابنا "إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة" وسنق تصر هنا
على تقدٌم ما نسخته آٌة السٌؾ وما ادعى السٌوطً وابن العربً بؤن نسخه
محل إجماع ونقاش ذلك وبٌان ما تم اإلجماع على نسخه من القرآن بإذن هللا
تعالى والفرق بٌن النسخ وؼٌره من أضرب البٌان .
حول شرو معرفة النسخ :لقد أوجب علماء األصول شروطا محددة
لتمٌٌز النسخ عن ؼٌره ،ومن هذه الشروط ما هو متفق علٌه ،ومنها ما هو
محل خبلؾ ،نذكر هذه الشروط كما ٌلً:
1ـ /أن ٌكون الناسخ متراخٌا عن المنسوخ ،فٌخرج بذلك المتصل به
كاالستثناء والشرط والؽاٌة فلٌس بنسخ ،وقال البعض بؤنه نسخ كما سنرى
ذلك.
2ـ /أن ٌكون المنسوخ حكما شرعٌا ال واجبا لذاته كاإلٌمان باهلل ،أو ممتنعا
لذاته كالكفر باهلل ،ألن وجوب اإلٌمان باهلل ال ٌنسخ بؤي حال من األحوال،
وكذلك اإلخبار بما مضى من قص األنبٌاء واألمم ،وطرٌق خلق الكون
والمخلوقات وكل ما أخبر هللا به فً كتابه من هذه األخبار.
3ـ /أن ٌكون دلٌل النسخ شرعٌا ،فٌخرج أو ٌستثنى ؼٌره كالموت،
والجنون وكل ما أخبر هللا به فً كتابه من هذه األخبار .
4ـ /كون الناسخ أخؾ من المنسوخ كخمس صلوات بدل خمسٌن ،وقٌل
بالخبلؾ ألن رمضان نسخ وجوب صٌام عاشوراء ،وال شك أن رمضان
شهر وصٌامه أصعب من صٌام عاشوراء ألنه ٌوم واحد ،قال الشوكانً فً
"إرشاد الفحول"" :النسخ إلى بدل ٌقع على وجوه :األول أن ٌكون الناسخ
مثل المنسوخ فً التخفٌؾ والتؽلٌظ وهذا ال خبلؾ فٌه وذلك كنسخ استقبال
بٌت المقدس باستقبال الكعبة ،والثانً نسخ األؼلظ باألخؾ وهو أٌضا مما ال
خبلؾ فٌه وذلك كنسخ العدة حوال بالعدة أربعة أشهر وعشرة أٌام ،والثالث
نسخ األخؾ باألؼلظ فذهب الجمهور إلى جوازه خبلفا للظاهرٌة ،والحق
الجواز والوقوع كما فً نسخ وضع القتال فً أول اإلسبلم بفرضه بعد ذلك،
ونسخ التخٌٌر بٌن الصوم والفدٌة بفرضٌة الصوم ،ونسخ تحلٌل الخمر
بتحرٌمها ،ونسخ نكاح المتعة بعد تجوٌزها ،ونسخ صوم عاشوراء بصوم
رمضان ،واستدل المانعون بقوله تعالى {:ما ننسخ من آٌة أو ننسها نؤت
بخٌر منها أو مثلها} وأجٌب بؤن المراد به الٌسر فً اآلخرة وهذا الجواب
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وإن كان بعٌدا لكن وقوع النسخ فً هذه الشرٌعة من األخؾ إلى األؼلظ
ٌوجب تؤوٌل اآلٌة" قلت لكن األمثلة التً قدم كلها محل خبلؾ إال صٌام
رمضان الذي نسخ صٌام عاشوراء ،وهللا أعلم.
"رفع
5ـ /أن ٌكون هناك بدال للمنسوخ ألن تعرٌؾ النسخ اصطبلحا هو
حكم شرعً بحكم آخر مع تراخٌه عنه" لكن الجمهور ال ٌشترط بدال ،قال
الشوكانً فً كتابه"إرشاد الفحول" بؤنه ال ٌشترط فً النسخ أن ٌخلفه بدل
وإلٌه ذهب الجمهور وهو الحق فإنه وقع النسخ فً هذه الشرٌعة المطهرة
ألمور معروفة ال إلى بدل ،ومن ذلك نسخ تقدٌم الصدقة بٌن ٌدي مناجاة
النبً صلى هللا علٌه وسلم ،ونسخ ادخار لحوم األضاحً ،ونسخ تحرٌم
المباشرة بقوله تعالى {:فاان باشروهن}  ،ونسخ قٌام اللٌل فً حقه صلى هللا
علٌه وسلم ،وأما ما تمسك به المخالفون وهم بعض المعتزلة وقٌل كلهم
والظاهرٌة من قوله سبحانه وتعالى {:ما ننسخ من آٌة أو ننسها نؤت بخٌر
منها أو مثلها} فبل داللة فً ذلك على محل النزاع ألن المراد نسخ لفظ
اآلٌة كما ٌدل على ذلك قوله تعالى {نؤت بخٌر منها أو مثلها} فلٌس لنسخ
الحكم فً اآلٌة ولو سلمنا لجاز أن ٌقال إن إسقاط ذلك الحكم المنسوخ خٌر
من ثبوته فً ذلك الوقت وقد ن الشافعً فً"الرسالة"على أنه ٌختار ما
ذهب إلٌه القابلون باشتراط البدل فقال :ولٌس نسخ فرض أبدا إال أثبت
مكانه فرض كما نسخت قبلة بٌت المقدس فؤثبت مكانها الكعبة ،قال :وكل
منسوخ فً كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم هكذا ،قال الصٌرفً
وأبو إسحاق :إنما أراد الشافعً بهذه العبارة أنه ٌنقل من حظر أو ٌخٌر إلى
حسب أحوال المفروض كما فً المناجاة ،فإنه كان ٌناجً النبً صلى هللا
علٌه وسلم ببل تقدٌم صدقة ثم فرض هللا تقدٌم صدقة ثم أزال ذلك فردهم إلى
ما كانوا علٌه ،وهذا الحمل هو الذي ٌنبؽً تفسٌر كبلم الشافعً به فإن مثله
ال ٌخفى علٌه وقوع النسخ فً هذه الشرٌعة إلى بدل وال شك أنه ٌجوز
ارتفاع التكلٌؾ بالشًء عن النسخ والنسخ مثله ألنه رفع تكلٌؾ ولم ٌمنع
من ذلك شرع وال عقل بل دل الدلٌل هلى الوقوع .
 6ـ /أن ٌكون النسخ من جنس المنسوخ وهو على أضرب:
أ ـ /نسخ القرآن بالقرآن :كقوله تعالى {والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون
أزواجا وصٌة ألزواجهم متاعا إلى الحول ؼٌر إخراج} نسخت بقوله تعالى
{ والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجا ٌتربصن بؤنفسهن أربعة أشهر
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وعشرا} وذلك ألنها جاءت متراخٌة عنها وإن كانت قبلها فً خط
المصحؾ العثمانً .
كنسخ استقبال القدس أثناء الصبلة
بـ /نسخ السنة المتواترة بمثلها:
باستقبال الكعبة الشرٌفة ،وكنسخ وجوب صٌام عاشوراء بصٌام رمضان،
وكنسخ قتل الشارب عند الرابعة بفعله صلى هللا علٌه وسلم ،الخ..
ج ـ /نسخ السنة ااحاد بمثلها :كنسخ حدٌث"الؽسل واجب فً هذه األٌام:
ٌوم الجمعة وٌوم الفطر وٌوم النحر وٌوم عرفة" بحدٌث" :نسخ األضحى
كل ذبح ،ورمضان كل صوم ،وؼسل الجنابة كل ؼسل ،والزكاة كل صدقة"
وإن كان فً سنده المسٌب بن شرٌك وهو ضعٌؾ ،وقد ذكر ابن شاهٌن
إجماع الصحابة على النسخ ،وكذلك نسخ حدٌث أن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم كان إذا اؼتسل من الجنابة توضؤ وضوءه للصبلة"متفق علٌه
نسخه حدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت" :كان رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ال ٌتوضؤ بعد الؽسل" أخرجه أصحاب السنن ،وقال الترمذي :حدٌث
حسن صحٌح وأخرجه الحاكم وقال :صحٌح على شرط الشٌخٌن وواسكت
علٌه الذهبً.
د ـ /نسخ السنة ااحاد بالسنة المتواترة :قال ابن شاهٌن كنسخ حدٌث مسلم
أنه صلى هللا علٌه وسلم قٌل له :الرجل ٌعجل عن امرأته ولم ٌمن ماذا ٌجب
"[إنما الماء من الماء]"
علٌه؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
بحدٌث الصحٌحٌن حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم[" :إذا جلس بٌن شعبها
زاد مسلم فً رواٌة "[وإن لم
األربع ثم أجهدها فقد وجب الؽسل]"
ٌنزل]" لتؤخر هذا عن األول" قلت هذا الحدٌث مما اتفق علٌه البخاري
ومسلم لكنه قد ال ٌبلػ درجة التواتر ،ولعل ابن شاهٌن مثل الشوكانً ٌطلق
المتواتر على المتفق علٌه ،بل قد ٌتحقق التواتر فٌما لم ٌخرجه الشٌخان ،بل
الذي تواتر هو عندنا هو حدٌث" :إنما الماء من الماء" كما سٌؤتً ،ونسخه
محل خبلؾ .
هـ /نسخ القرآن بالسنة المتواترة :وقد اختلفوا فً ذلك مع أن الجمهور
ٌقبله وسنكثر منه إن شاء هللا فٌما بعد.
وهو محل إجماع بٌن أهل
و /نسخ السنة المتواترة وااحاد بالقرآن:
الصنعة مثل نسخ طرٌقة صٌام رمضان فً أول األمر حٌث كان إذا أفطر
أحدهم أكل وشرب وجامع زوجته ما لم ٌنم أو ٌصلً العشاء األخٌرة فإذا
نام أو صلى حرم علٌه كل شًء حتى الؽد ،فؤنزل هللا سبحانه وتعالى {فاان
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باشروهن وابتؽوا ما كتب هللا لكم وكلوا واشربوا حتى ٌتبٌن لكم الخٌ
[البقرة]
األبٌض من الخٌ األسود من الفجر ثم أتموا الصٌام إلى الٌل}
وقٌل إنه تخصٌ ولٌس بنسخ كما سنبٌن ذلك فً حٌنه إن شاءهللا.
ز ـ /نسخ السنة المتواترة بااحاد :هذه مسؤلة خبلؾ فاإلمام الشافعً ومن
تبعه رفض وقوع نسخ المتواتر قرآنا كان أو سنة باآلحاد بٌنما قبله
الجمهور وهللا أعلم .
 /3ما هً رٌقة معرفة النسخ؟ وكٌؾ نعرؾ النسخ؟
هناك طرق متعددة لمعرفة النسخ.فالنسخ ٌعرؾ بتعارض نصٌن ال ٌمكن
التوفٌق بٌنهما فً الظاهر فٌبحث عن المتؤخر منهما لٌكون ناسخا لما
سبقه ،وتارة ٌكون فً الن نفسه ما ٌدل عن النسخ بداللة واضحة إما فً
أوله وإما بن متقدم علٌه ،وإما أن ٌقع إجماع الصحابة على أن هذا الن
ناسخ لآلخر ،الخ ..
1ـ /فً حالة تعارض نصٌن فً ال اهر :فً حالة تعارض نصٌن ال ٌمكن
التوفٌق بٌنهما فً الظاهر مع معرفة المتؤخر منهما على اآلخر ،فإنه ٌعمل
بالمتؤخر وٌترك المتقدم ،ومثال ذلك :قوله تعالى {:والذٌن ٌتوفون منكم
وٌذرون أزواجا متاعا إلى الحول ؼٌر إخراج فإن خرجن ف جناح علٌكم
[البقرة ]128 :فإن
فٌما فعلن فً أنفسهن من معروؾ وهللا عزٌز حكٌم}
هذه اآلٌة ال ٌمكن التوفٌق بٌنها وبٌن قوله تعالى {:والذٌن ٌتوفون منكم
[البقرة]122 :
وٌذرون أزواجا ٌتربصن بؤنفسهن أربعة أشهر وعشرا}
فإنهما آٌتان متعارضتان فً الظاهر ال ٌمكن التوفٌق بٌنهما ،فاألولى عدتها
حول كامل أي سنة كاملة مع النفقة والحرمان من اإلرث ،والثانٌة على عدة
قدرها أربعة أشهر وعشرة أٌام ،فٌتحتم الحمل على النسخ ،فٌبحث عن اآلٌة
المتؤخرة فً النزول فإذا بها تحمل التخفٌؾ وإن كانت فً الرسم العثمانً
هً األولى فبل ٌبقى رٌب فً أنه نسخ حكم بحكم متؤخر بعده ،وكآٌة
النجوى،الخ ..وفً معرفة النسخ قال الشوكانً فً"إرشاد الفحول"" :وذلك
صور :األولى أن ٌقتضً ذلك اللفظ أن ٌكون فٌه ما ٌدل على تقدم أحدهما
وتؤخر اآلخر ،قال الماوردي المراد بالتقدم ،التقدم فً النزول ال فً التبلوة
فإن العدة بؤربعة أشهر وعشر سابقة على العدة بالحول فً التبلوة مع أنها
ناسخة ،قلت لقد تقدم أن رقم اآلٌة الناسخة فً المصحؾ رقم  ،122ورقم
اآلٌة المنسوخة  ، 128فالظاهر من خبلل وضع اآلٌتٌن فً السورة أن الناسخ
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بتنزل اآلٌتٌن كما

متقدم على المنسوخ ،ولكن أال ٌكون العكس فٌما ٌخ
جزمنا بذلك أعبله؟
2ـٌ /عرؾ النسخ بن صرٌح  :ونعنً بصرٌح أنه ٌصرح بالنسخ
والتخفٌؾ ،كقوله صلى هللا علٌه وسلم [":كنتم نهٌتكم عن زٌارة القبور
فزوروها]" ..الحدٌث ،فهذا حدٌث صرٌح ٌؤمر فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه
و سلم بزٌارة القبور بعدما نهى عنها،فتكون األحادٌث المتقدمة والمشتملة
على نهً عام لزٌارة القبور منسوخة بهذا الحدٌث كما أن آخر الحدٌث
ناسخ ألوله وهللا أعلم ،وقال الشوكانً فً"إرشاد الفحول"":ومن ذلك
التصرٌح فً اللفظ بما ٌدل على النسخ كقوله تعالى {:اان خفؾ هللا عنكم}
{:أأشفقتم أن
فإنه ٌقتضً نسخه لثبات الواحد للعشرة ،ومثل قوله تعالى
تقدموا بٌن ٌدي نجواكم صدقة} [الحجرات] :
3ـ /إجماع الصحابة على النسخ :إن النسخ ٌشمل السنة العملٌة والسنة
القولٌة والسنة التقرٌرٌة ،قال الشوكانً فً"إرشاد الفحول"" :إجماع
الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ حجة ،كنسخ وجوب صوم ٌوم
عاشوراء بصوم رمضان ،ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال فً الزكاة ذكر ذلك
ابن السمعانً ،قال الزركشً :وكذلك حدٌث من ؼل صدقته ،فقال صلى هللا
علٌه وسلم[" :أنا آخذها وش ر ماله]" قال :فإن الصحابة اتفقت على ترك
استعمالهم لهذا الحدٌث فدل ذلك على نسخه /هـ ،وقد ذهب الجمهور إلى أن
إجماع الصحابة من أدلة بٌان الناسخ والمنسوخ ،قال القاضًٌ :ستدل
باإلجماع على أن معه خبرا وقع به النسخ ألن اإلجماع ال ٌنسخ به ولم
ٌجعل الصٌرفً اإلجماع دلٌبل على تعٌن الن للنسخ بل جعله مترددا به
النسخ والؽلط" قلت ومن إجماع الصحابة على النسخ سإال أسماء بنت
عمٌس للصحابة :هل علٌها ؼسل من تؽسٌل أبً بكر الصدٌق؟ فقالوا لها:
ال ؼسل علٌك ،فعلم بذلك نسخ حدٌث :من ؼسل مٌتا فلٌؽتسل ومن حمله
فلٌتوضؤ"
 4ـ /إذا نقل لنا الصحابً تقدم أحد الحكمٌن المتعارضٌن :فإن النسخ ٌثبت
عن طرٌق نقله إذ ال مدخل لئلجتهاد فً معرفة ذلك ،قال الشوكانً فً
إرشاد الفحول ":قال ابن السمعانً وهو واضح كذلك إذا كان الخبران ؼٌر
متواترٌن ،أال إذا قل في المتو اتر فإ نه كان قبل"اآلحاد ففي`ذلك خالف،
وجزم به القاضً فً التقرٌب بؤنه ال ٌقبل ،ونقله الصفً الهندي عن
األكثرٌن ألنه ٌتضمن نسخ المتواتر باآلحاد وهو ؼٌر جابز ،وقال القاضً
Page 145

وجٌز الفصول

عبد الجبارٌ :قبل ،وشرط ابن السمعانً كون الراوي لهما واحد /هـ ،قلت
ومثال هذه الحالة ما ذكره محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً
"مذكرة األصول"" :ومنها أن ٌقول الراوي الناسخ والمنسوخ ،فٌقول
رخ لنا فً المتعة ومكثنا ثبلثة ثم نهانا عنها" قلت وهل الرخصة فً
المتعة من المنسؤ أم من المنسوخ كما سنبٌن ذلك أكثر فً حٌنه.
5ـ /أن ٌبٌن الصحابً تارٌخ الوجوب وتارٌخ النسخ :قال محمد األمٌن بن
محمد المختار الشنقٌطً فً"مذكرة األصول"":أن ٌذكر الراوي تارٌخ
سماعه نحو سمعت عام الفتح كذا أو سمعت فً حجة الوداع كذا ـ أي شًء
ٌناقضه ـ فٌعرؾ الناسخ بتؤخره ،فما فً حجة الوداع ٌكون ناسخا لما فً
عام الفتح لتؤخره عنه إذا لم ٌمكن الجمع بٌنهما وهذا مقبول لدى الجمٌع".
6ـ /إذا كان راوي متؤخر اْلس م ٌناقض رواٌة من لم ٌصحب إال فً أوله:
قال العبلمة محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً "مذكرة
األصول"" :ومنه أن ٌكون راوي أحد الخبرٌن أسلم فً آخر حٌاة النبً
صلى هللا علٌه وسلم واآلخر لم ٌصحب النبً صلى هللا علٌه وسلم إال فً
أول اإلسبلم كرواٌة طلق بن علً وأبً هرٌرة فً الوضوء من مس الفرج
وهللا تعالى أعلم ،هكذا ذكره المإلؾ رحمه هللا[وٌقصد بالمإلؾ ابن قدامة
فً الروضة] فعقب علٌه الشنقٌطً قاببل :اعلم أن محل التقدٌم لخبر متؤخر
اإلسبلم عمن أسلم قبله فٌما إذا مات األول قبل صحبة الثانً للنبً صلى هللا
علٌه وسلم ،أما إن عاش األول حتى صحب اآلخر فبل ٌكون حدٌث المتؤخر
ناسخا متقدم اإلسبلم الحتمال أن ٌكون متقدم اإلسبلم روى الحدٌث بعد
متؤخر اإلسبلم إذ ال مانع لذلك عقبل وال عادة وال شرعا ،وألجل هذا قال
بعض العلماء :ال ٌقدم حدٌث أبً هرٌرة المذكور على حدٌث طلق من هذا
الوجه بناء على أنه لم ٌثبت وفاة طلق قبل صحبة أبً هرٌرة ،واعتمد هذا
صاحب نشر البنود فً شرح قوله فً "مراقً السعود":
ومثله تؤخر فً المصحؾ
وكون رواٌة الصحابً ٌقتفً
وهللا جل وعبل أعلم ،وقوله ٌقتفً أي ٌتبع اآلخر فً اإلسبلم ،أي أنه أسلم
بعده ،أي أن إسبلمه ٌقتفً إسبلمه ،وحدٌث أبً هرٌرة هو ما روي عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال[" :من أفضى بٌده إلى ذكره ولٌس دونه
ستر فقد وجب علٌه الوضوء]" وحدٌث طلق هو ما روي عن النبً صلى
هللا علٌه وسلم عن مس الذكر ،فقال[" :وهل هو إال بضعة منك]" مع أن
حدٌث طلق مضعؾ ،قال النووي فً"شرح المذهب"" :إنه ضعٌؾ باتفاق
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الحفاظ وقد بٌن البٌهقً وجوها من وجوه تضعٌفه هذا هو مضمون
الحدٌثٌن ،وهللا تعالى أعلم ،وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم/هـ"
قلت روى العبلمة الشنقٌطً هذٌن الحدٌثٌن بصٌؽة التمرٌض والتضعٌؾ"
روي " ولعله ال ٌقصد بذلك تضعٌؾ حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه ألنه
رواه ابن تٌمٌة فً كتابه "منتقى األخبار من أحادٌث سٌد األخٌار" وقال:
رواه اإلمام أحمد ،وتعقبه الشوكانً فً"نٌل األوطار" فقال :الحدٌث رواه
ابن حبان فً صحٌحه وقال :حدٌث صحٌح سنده ،عدول نقلته ،وصححه
الحاكم وابن عبد البر ،وأخرجه البٌهقً والطبرانً فً الصؽٌر ،وقال ابن
السكن :هو أجود ما روي فً هذا الباب ،ورواه الشافعً والبزار
والدارقطنً من طرٌق ٌزٌد بن عبد الملك ،قال النسابً :متروك وضعفه
ؼٌره"هـ
قلت بل ذكره السٌوطً ضمن األحادٌث المتواتر وقد خرجناه فً كتابنا
"فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" فاتضح أنه ال ٌنبؽً رواٌته
بصٌؽة التمرٌض والتعلٌل وهللا أعلم ثم إن هذه القاعدة التً روى هذا
العبلمة ال نسلم بها ألن فٌها نظر وذلك ألنها مسؤلة خبلؾ والجمهور لم
ٌعمل بها فكل هذا البناء ٌهدمه وٌنقضه مرسل الصحابً الذي أجمعوا على
تقبله فبل مجال هنا إلى االجتهاد ،فالنسخ ال ٌثبت إال باألثر والرواٌة ،ولكن
هذه القاعدة تنذر باالختبلؾ الواقع فً تحدٌده و تعرٌفه و هً طرق كثٌرة
ومتشعبة وكل ذلك ناجم إلى عدم إجماع الصحابة إال على النزر الٌسٌر منه
وهللا أعلم.
 /4هل الزٌادة على الن نسخ أم ال؟ جزم ابن قدامة المقدسً فً"روضة
الناظر" بؤن الزٌادة لٌست نسخا واكتفى بتقدٌم مثال زٌادة عبادة على عبادة
كوجوب الصوم على وجوب الصبلة ،وتعقبه العبلمة محمد األمٌن بن محمد
المختار الشنقٌطً فً "مذكرة األصول" قاببل" :إن الزٌادة على الن لها
حالتان :األولى أن تنفً ما أثبته الن أو تثبت ما نفاه ،وهذه ال شك أنها
نسخ ،ولم ٌتعرض لها المإلؾ رحمه هللا ،ومثالها تحرٌم الحمر األهلٌة وكل
ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطٌر ونحو ذلك فإن تحرٌم هذه
المحرمات ونحوها زادته السنة على آٌة {قل ال أجد فٌما أوحً إلً محرما
على اعم ٌ عمه إال أن ٌكون مٌتة} اآلٌة ،مع أن هذه اآلٌة الكرٌمة تدل
على إباحة الحمر األهلٌة وما ذكر معها بدلٌل حصر المحرمات باألربع
المذكورة فً النحل والبقرة فً قوله تعالى {إنما حرم علٌكم المٌتة والدم
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ولحم الخنزٌر وما أهل به لؽٌر هللا} وقد تقرر فً األصول فً مبحث دلٌل
الخطاب ـ أعنً مفهوم المخالفة ـ وفً المعانً فً مبحث القصر أن "إنما"
من أدوات الحصر وهو الحق ،فؤحادٌث تحرٌم الحمر األهلٌة وذي الناب
من السباع مثبل زادت تحرٌم شًء قد دل القرآن قبل ورود تحرٌمه على أنه
مباح وكونها نسخا ال شك فٌه وإن خالؾ فٌه كثٌر من أهل العلم لوضوح
النسخ فٌه كما ترى ،ألن رفع حكم سابق دل علٌه القرآن بخطاب جدٌد،
الحالة الثانٌة هً التً ذكرها المإلؾ رحمه هللا وقسمها إلى مرتبتٌن،
المرتبة األولى :أن تتعلق الزٌادة بالمزٌد علٌه على وجه ال ٌكون شرطا فٌه
كزٌادة تؽرٌب الزانً البكر على جلده مابة ،والمرتبة الثانٌة :أن تتعلق
الزٌادة بالمزٌد علٌه تعلق الشرط بالمشروط ،والحقٌقة أن هاتٌن المرتبتٌن،
حكمهما واحد كما نصره المإلؾ ،وكما هو الحق ،وإضاحه أن األولى
منهما زٌادة جزء ،والثانٌة :زٌادة شرط وحكم زٌادتهما واحد ألن التؽرٌب
جزء من الحد فزٌادته على الجلد زٌادة جزء من الحد كما هو واضح ،ومثله
زٌادة ركعتٌن فً الرباعٌة بناء على أن الصبلة فرضت اثنتٌن ثم زٌد فً
صبلة الحضر وبقٌت صبلة السفر على ما كانت علٌه كما جاء فً
الحدٌث"/هـ ،قلت لقد نسً رحمه هللا تعالى وإٌانا أنها مسؤلة خبلؾ حٌث
قال األحناؾ بؤنها نسخ ،قال العبلمة محمد بن علً الشوكانً فً كتابه
"إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول"" :الثانً الذي ال ٌستقل كزٌادة
ركعة على الركعات وزٌادة التؽرٌب على الجلد وزٌادة وصؾ الرقبة
باإلٌمان ،وقد اختلفوا فٌها على أقوال :األول :أن ذلك ال ٌكون نسخا مطلقا
وبه قالت الشافعٌة والمالكٌة والحنابلة و ؼٌرهم ومن المعتزلة علً وأبو
هاشم سواء اتصلت بالمزٌد علٌه أو ال ،وال فرق بٌن أن تكون هذه الزٌادة
مانعة من إجزاء المزٌد علٌه بدونها أو ؼٌر مانعة.
الثانً :أنها نسخ وهو قول الحنفٌة ،قال شمس األبمة السرخسً الحنفً:
وسواء كانت الزٌادة فً السبب أو فً الحكم ،قال ابن السمعانً :أما
أصحاب أبً حنٌفة فقالوا على أن الزٌادة على الن بعد استقرار حكمه
توجب النسخ حكاه الصٌرفً عن أصحابه على اإلطبلق واختاره بعض
أصحابنا قال به ابن فورك والكٌا وعزاه إلى الشافعً أٌضا.
الثالث :أن المزٌد علٌه ٌنفً الزٌادة بفحواه ،فإن تلك الزٌادة نسخه
كقوله"فً سابمة الؽنم الزكاة" فإنه ٌفٌد نفً الزكاة عن المعلوفة وإن كان
ال ٌنفً عن تلك الزٌادة فبل ٌكون نسخا حكاه ابن بهران وصاحب المعتمد
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وؼٌرهما" قلت وهذا المثال لم ٌعمل به مالك رحمه هللا ألنه اعتبرها صفة
كاشفة وهللا تعالى أعلم .
الرابع :أن الزٌادة إن ؼٌرت المزٌد علٌه تؽٌٌرا شرعٌا حتى صار لو فعل
بعد الزٌادة على حد ما كان ٌفعلها قبلها لم ٌعد ٌعتد به وذلك ركعة تكون
نسخا وإن كان المزٌد علٌه ٌصح فعله بدون الزٌادة لم تكن نسخا كزٌادة
التؽرٌب على الجلد وإلٌه ذهب عبد الجبار كما حكاه عنه صاحب المعتمد
وابن الحاجب وؼٌرهما وحكى سلٌم أنه اختٌار القاضً أبً بكر الباقبلنً
واالسترابادي والبصري.
الخامس :التفصٌل بٌن أن تتصل به ،فهً نسخ ،وبٌن أن تنفصل عنه فبل
تكون نسخا ،حكاه ابن بهران عن عبد الجبار أٌضا واختاره الؽزالً.
السادس :أن تكون الزٌادة مؽٌرة لحكم المزٌد علٌه فً المستقبل كانت نسخا
وإن لم تؽٌر حكمه فً المستقبل بؤن كانت مقارنة لم تكن نسخا ،حكاه ابن
فورك عن أصحاب أبً حنٌفة ،قاله صاحب المعتمد وبه قال شٌخنا أبو
الحسن الكرخً وأبو عبد هللا البصري.
 5ـ /أن ٌبٌن الصحابً تارٌخ الوجوب وتارٌخ النسخ :قال محمد األمٌن بن
محمد المختار الشنقٌطً فً"مذكرة األصول"" :أن ٌذكر الراوي تارٌخ
سماعه نحو سمعت عام الفتح كذا أو سمعت فً حجة الوداع كذا ـ أي شًء
ٌناقضه ـ فٌعرؾ الناسخ بتؤخره ،فما فً حجة الوداع ٌكون ناسخا لما فً
عام الفتح لتؤخره عنه إذا لم ٌمكن الجمع بٌنهما وهذا مقبول لدى الجمٌع".
 6ـ /إذا كان راوي متؤخر اْلس م ٌناقض رواٌة من لم ٌصحب إال فً
أوله :قال العبلمة محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً "مذكرة
األصول"" :ومنه أن ٌكون راوي أحد الخبرٌن أسلم فً آخر حٌاة النبً
صلى هللا علٌه وسلم واآلخر لم ٌصحب النبً صلى هللا علٌه وسلم إال فً
أول اإلسبلم كرواٌة طلق بن علً وأبً هرٌرة فً الوضوء من مس الفرج
وهللا تعالى أعلم ،هكذا ذكره المإلؾ رحمه هللا [وٌقصد بالمإلؾ ابن قدامة
فً الروضة] فعقب علٌه الشنقٌطً قاببل :اعلم أن محل التقدٌم لخبر متؤخر
اإلسبلم عمن أسلم قبله فٌما إذا مات األول قبل صحبة الثانً للنبً صلى هللا
علٌه وسلم ،أما إن عاش األول حتى صحب اآلخر فبل ٌكون حدٌث المتؤخر
ناسخا متقدم اإلسبلم الحتمال أن ٌكون متقدم اإلسبلم روى الحدٌث بعد
متؤخر اإلسبلم إذ ال مانع لذلك عقبل وال عادة وال شرعا ،وألجل هذا قال
بعض العلماء :ال ٌقدم حدٌث أبً هرٌرة المذكور على حدٌث طلق من هذا
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الوجه بناء على أنه لم ٌثبت وفاة طلق قبل صحبة أبً هرٌرة ،واعتمد هذا
صاحب نشر البنود فً شرح قوله فً "مراقً السعود":
وكون رواٌة الصحابً ٌقتفً **ومثله تؤخر فً المصحؾ
وهللا جل وعبل أعلم ،وقوله ٌقتفً أي ٌتبع اآلخر فً اإلسبلم ،أي أنه أسلم
بعده ،أي أن إسبلمه ٌقتفً إسبلمه ،وحدٌث أبً هرٌرة هو ما روي عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال[" :من أفضى بٌده إلى ذكره ولٌس دونه
ستر فقد وجب علٌه الوضوء]" وحدٌث طلق هو ما روي عن النبً صلى
هللا علٌه وسلم عن مس الذكر ،فقال[" :وهل هو إال بضعة منك]" مع أن
حدٌث طلق مضعؾ ،قال النووي فً"شرح المذهب"" :إنه ضعٌؾ باتفاق
الحفاظ وقد بٌن البٌهقً وجوها من وجوه تضعٌفه هذا هو مضمون
الحدٌثٌن ،وهللا تعالى أعلم ،وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم /هـ"
قلت روى العبلمة الشنقٌطً هذٌن الحدٌثٌن بصٌؽة التمرٌض والتضعٌؾ"
روي" ولعله ال ٌقصد بذلك تضعٌؾ حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه ألنه
رواه ابن تٌمٌة فً كتابه "منتقى األخبار من أحادٌث سٌد األخٌار" وقال:
رواه اإلمام أحمد ،وتعقبه الشوكانً فً"نٌل األوطار" فقال :الحدٌث رواه
ابن حبان فً صحٌحه وقال :حدٌث صحٌح سنده ،عدول نقلته ،وصححه
الحاكم وابن عبد البر ،وأخرجه البٌهقً والطبرانً فً الصؽٌر ،وقال ابن
السكن :هو أجود ما روي فً هذا الباب ،ورواه الشافعً والبزار
والدارقطنً من طرٌق ٌزٌد بن عبد الملك ،قال النسابً :متروك وضعفه
ؼٌره"/هـ
قلت بل ذكره السٌوطً ضمن األحادٌث المتواتر وقد خرجناه فً كتابنا
"فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" فاتضح أنه ال ٌنبؽً رواٌته
بصٌؽة التمرٌض والتعلٌل وهللا أعلم ثم إن هذه القاعدة التً روى هذا
العبلمة ال نسلم بها ألن فٌها نظر وذلك ألنها مسؤلة خبلؾ والجمهور لم
ٌعمل بها فكل هذا البناء ٌهدمه وٌنقضه مرسل الصحابً الذي أجمعوا على
تقبله فبل مجال هنا إلى االجتهاد ،فالنسخ ال ٌثبت إال باألثر والرواٌة ،ولكن
هذه القاعدة تنذر باالختبلؾ الواقع فً تحدٌده وتعرٌفه وهً طرق كثٌرة
ومتشعبة وكل ذلك ناجم إلى عدم إجماع الصحابة إال على النزر الٌسٌر منه
وهللا أعلم.
 /5ما الفابدة من معرفة النسخ؟
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ال شك أن الفابدة من معرفة الناسخ و المنسوخ جلٌة و جسٌمة ال تخفى على
ذوي األلباب ذلك أن األحكام الشرعٌة المنسوخة لم تعد صالحة ال التباعها
وال للعمل بها ،وفً هذا قال الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول"" :فإن قلت
ما الحكمة فً النسخ؟ قلت قال الفخر الرازي فً "المطالب العالٌة" :إن
الشرابع قسمان :منها ما ٌعرؾ نفعها بالعقل فً المعاش والمٌعاد ،ومنها
سمعٌة ال ٌعرؾ االنتفاع بها إال من السمع ،فاألول ٌمتنع طروء النسخ علٌه
كمعرفة هللا وطاعته أبدا ومجامع هذه الشرابع العقلٌة أمران :التعظٌم ألمر
{:وإذ أخذنا مٌثاق بنً
هللا والشفقة على خلق هللا تعالى ،قال هللا تعالى
والثانً ما ٌمكن طرٌان
إسرابٌل ال تعبدون إال هللا وبالوالدٌن إحسانا}
النسخ والتبدٌل علٌه وهو ٌحصل فً كٌفٌة إقامة الطاعات الفعلٌة والعبادات
الجسمٌة وفابدة نسخها أن األعمال البدنٌة إذا تواطإوا علٌها خلفا عن سلؾ
صارت كالعادة عند الخلق وظنوا أن أعٌانها مطلوبة لذاتها ومنعهم ذلك عن
الوصول إلى المقصود وعن معرفة هللا وتمجٌده ،وإذا ؼٌر ذلك الطرٌق إلى
نوع من األنواع وتبٌن أن المقصود بهذه األنواع رعاٌة أحوال القلب
واألرواح بالمعرفة والمحبة انقطعت األوهام من األشؽال إلى عالم السرابر،
وقٌل الحكمة أن هذا الخلق طبع على المبللة من الشًء ووضع فً كل
عصر شرٌعة جدٌدة لٌنشطوا فً أدابها وقٌل بؤن شرؾ نبٌنا صلى هللا علٌه
وسلم أنه نسخ بشرٌعته شرابعهم وشرٌعته ال ناسخ لها ،وقٌل الحكمة حفظ
مصالح العباد فإذا كانت المصلحة لهم على تبدٌل حكم بحكم ٌحكم شرٌعة
بشرٌعة كان التبدٌل لرعاٌة هذه المصالح ،وقٌل الحكمة بشارة المإمنٌن
برفع الخدمة عنهم وبؤن رفع مإنتها عنهم فً الدنٌا مإذن برفعها فً الجنة.
وذكر الشافعً فً الرسالة أن فابدة النسخ رحمة هللا بعباده والتخفٌؾ عنهم
ورد علٌه بؤنه قد ٌكون النسخ باألثقل ،وٌجاب عنه بؤن الرحمة قد تكون
باألثقل من األخؾ بما ٌستلزمه من تكثٌر الثواب وهللا ال ٌضٌع عمل عامل،
فتكثٌر الثواب فً األثقل ٌصٌره خفٌفا على العامل ٌسٌرا علٌه لما ٌتصوره
من جزالة الجزاء /هـ ،وقال الشوكانً فً وقت النسخ :قال الماوردي:
وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بٌت المقدس أو بعضهم كفرض الصدقة
عند مناجاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وال خبلؾ أٌضا فً جواز النسخ
بعد التمكٌن من الفعل الذي تعلق به الحكم بعد علمه بتكلٌفه به وذلك بؤن
ٌمضً من الوقت المعٌن ما ٌسع الفعل و قد حكً الخبلؾ فً ذلك عن
الكرخً ،وأما النسخ قبل علم المكلؾ بوجوب ذلك الفعل علٌه كما إذا أمر
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هللا تعالى جبرٌل علٌه السبلم أن ٌعلم النبً صلى هللا علٌه وسلم بوجوب
شًء على األمة قبل أن ٌعملوا به فحكى السمعانً فً ذلك االتفاق على
المنع ،قال الزركشً :و لً كذلك فً المسؤلة وجهان ألصحابنا حكاها
األستاذ أبو السعود والكٌا  / 152هـ ،قلت بل قد فرض هللا علٌنا خمسٌن صبلة
ثم قلصها إلى خمس صلوات فً الٌوم واللٌلة ،وإخبار الرسول صلى هللا
عليه وسلم باألمر وهو رسول األمة المتبع إلخباره لؤلمة كلها أال ترى هللا
ٌخاطبه صلى هللا علٌه وسلم بخطاب موجه ألمته كلها؟ فهذا ٌكفً أن
إخباره بحكم شرعً إخبار ألمته ألنه رأس الهرم فٌها وهللا أعلم .
 /6هل ٌجوز النسخ بالقٌاس؟  :قال الشنقٌطً فً مذكرته" :قٌل ٌجوز،
وقٌل ال وهو قول الحنابلة وجمهور العلماء على أن القٌاس ال ٌنسخ به وال
ٌنسخ ألنه إنما ٌعتبر به فٌما ال ن فٌه والقٌاس مع وجود الن المخالؾ
له فاسد االعتبار ال ٌعتد به كما سٌؤتً فً القواعد وإلى عدم النسخ بالقٌاس
أشار فً المراقً بقوله:
هو الذي ارتضاه جل الناس
ومنع نسخ الن بالقٌاس
ومثال ما ذكره المإلؾ من منع نسخ الناس بالقٌاس ما لو قال الشارع مثبل
أبحت لكم النبٌذ المسكر المتخذ من الذرة ثم قال بعد ذلك حرمت علٌكم النبٌذ
المتخذ من العنب لعلة اإلسكار فن على العلة التً هً اإلسكار فقٌاس
إباحتنا للذرة المسكرة ألن تحرٌم نبٌذ التمر وإباحة نبٌذ الذرة حكمان
متضادان مع اتحاد علتهما وهً اإلسكار فكان المتؤخر ناسخا للمتقدم كما لو
قال الشارع أبحت المسكر ثم قال حرمتها واعلم أن القاعدة المتقررة فً
األصول أن المثال ال ٌعترض ألن المراد منه إٌضاح معنى القاعدة ولذا
جاز المثال المفروض المقدر والمحتمل كما أشار إلٌه فً المراقً بقوله:
إذ قد كفى الفرد واالحتمال
والثانً ال ٌعترض المثال
واعلم أن قٌاس النسخ على التخصٌ فً قول من قال ٌجوز النسخ بما
ٌجوز به التخصٌ ظاهر البطبلن ألن التخصٌ بٌان وإرشاد ،والنسخ
رفع للحكم كما قدمنا فً الفوارق بٌن النسخ والتخصٌ [قلت بل سٌؤتً
الفرق بٌنهما].
وقال ابن قدامة المقدسً فً الروضة :التنبٌه ٌنسخ وٌنسخ به ،الخ..فقال
الشنقٌطً معقبا علٌه :اعلم أن مراده بكلمة التنبٌه وفً مبحث المفهوم
والمنطوق أن ما هو مفهوم الموافق وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ
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علٌه ال فً محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء ،وكان ذلك
المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساوٌا له مثال ما
هو أولى داللة النهً عن التؤفٌؾ المنطوق به فً قوله تعالى {:ف تقل لهما
أؾ} على النهً عن الضرب المسكوت عنه ألن الضرب أولى فً النهً
من التؤفٌؾ ألنه أبلػ فً اإلٌذاء منه ،ومثال المساواة هو قوله تعالى {:إن
الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى لما} اآلٌة ،المنطوق به على تحرٌم إحراق
أموال الٌتامى وإحراقها المسكوت عنه مساو للمنطوق فً الحكم ألن الجمٌع
إتبلؾ لمال الٌتٌم وإذا عرفت مراد المإلؾ رحمه هللا بالتنبٌه ،فاعلم أن
معنى كبلمه فً هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهً عن الضرب المفهوم
من النهً عن التؤفٌؾ ،والنهً عن اإلحراق واإلؼراق المفهوم من النهً
عن األكل فً األمثلة المذكورة ٌجوز أن ٌنسخ به ألن اللفظ دل فً محل
السكوت على أنه كالمنطوق به فً الحكم أو أولى به ،وجمهور علماء
األصول على أنه مفهوم فً نفس اللفظ ولٌس بقٌاس خبلفا للشافعً الذي
ٌسمٌه القٌاس الجلً ،والقٌاس فً معنى األصل ،وإذا كان مدلوال علٌه
باللفظ فبل مانع من نسخه دون أصله والنسخ به ،وهذا قول الجماعة من أهل
األصول ،قالوا ٌجوز عقبل أن ٌنسخ الضرب وٌبقى التؤفٌؾ كعكسه مثبل
قالوا وال مانع عقبل من ذلك وقد أمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده
جدا فنهى عن التؤفٌؾ فً وجهه وؼٌر ذلك من االزدراء به مع أنه أمر
بقتله ،مع أن القتل أشد من التؤفٌؾ وؼٌره من االزدراء ،وأكثر علماء
األصول على تبلزمهما أعنً المنطوق والمفهوم فبل ٌنسخان إال معا وال
ٌمكن نسخ أحدهما دون اآلخر ،ألن المفهوم تابع للمنطوق والزم له ورفع
البلزم ٌقتضً رفع الملزوم ،ورفع المتبوع ٌقتضً رفع التابع ،ومثال نسخ
الفحوى والنسخ بها ٌذكرونه عادة على سبٌل الفرض والتقدٌر ،وٌمكن
عندي أن ٌمثل للنسخ بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا أن قوله صلى هللا علٌه
وسلم"[لً الواجد لم ٌحل عرضه وعقوبته]" ورد قبل نزول آٌة {ف تقل
لهما أؾ} وعمل به قبل نزولها ،وألن التخصٌ قبل العمل بالعام نسخ
كما قدمنا وإٌضاحه أن قوله فً الحدٌث "ٌحل عرضه وعقوبته" أي بقوله
مطلنً وعقوبته أي بالحبس وعموم الحدٌث ٌشمل الوالد إذا مطل دٌن ولده
وهو ؼنً وفحوى قوله {ف تقل لهما أؾ} ٌدل على أنه ال ٌحبس الوالد فً
دٌن لولده ألن الحبس أشد إٌذاء من التؤفٌؾ فإن ورد هذا المخصو بعد
العمل بالعام فهو تخصٌ وإال فهو نسخ ،وهو المقصود بالتقدٌر فً المثال
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المذكور ،وقال الشنقٌطً أٌضا :وقال المإلؾ رحمه هللا تعالى فً هذا
المبحث :وإذا نسخ الحكم فً المنطوق بطل الحكم فً المفهوم وفٌما ٌثبت
بعلته أو بدلٌل خطابه وأنكر بعض الحنفٌة ذلك ألنه نسخ بالقٌاس ،ولٌس
بصحٌح ألن هذه فروع تابعة ألصل ،فإذا سقط حكم األصل سقط حكم
الفرع ،وعلى هذا الذي ذكره المإلؾ درج فً المراقً بقوله:
أن حكم أصله ٌرى ذا رفع
وٌجب الرفع لحكم الفرع
وإٌضاح معنى كبلم المإلؾ رحمه هللا تعالى أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل
حكم كما ترفع علٌه من مفهوم ما ألحق به بعلة ومراده بدلٌل خطابه مفهوم
مخالفة ولو فرضنا نسخ قوله "[كل مسكر حرام]" لبطل قٌاس النبٌذ على
الخمر بجامع اإلسكار ولو فرضنا نسخ إٌجاب الزكاة فً السابمة لبطل
مفهومه الذي هو عدم وجوبها لبطبلن أصله وهكذا خالؾ فً هذا بعض
الحنفٌة.
قال الشنقٌطً رحمه هللا تعالى وإٌانا :تنبٌهان:
األول :قدمنا أن جماعة من األصولٌٌن قالوا بؤن مفهوم الموافقة ٌجوز نسخه
دون أصله كالعكس وصححه السبكً فً جمع الجوامع وعلٌه هذا الخبلؾ
لم ٌعرج علٌه المإلؾ.
الثانً :لم ٌتعرض المإلؾ[ٌقصد ابن قدامة] لمفهوم المخالفة هل ٌمكن
نسخه مع بقاء أصله أم ال؟ والتحقٌق جواز ذلك ووقوعه ومثاله حدٌث
"[إنما الماء من الماء]" منطوق هذا الحدٌث أن من نزل منه الماء الذي
هو المنً وجب علٌه استعمال الماء أي ؼسل الجنابة لنزول ذلك المنً
ومفهوم الحصر ب"إنما" أن من جامع وحصل من جماعه التقاء الختانٌن
ولم ٌنزل منٌا أنه ال ؼسل علٌه ،فنسخ هذا المفهوم ٌوجب الؽسل عند التقاء
الختانٌن وإن لم ٌحصل إنزال الثابت عنه صلى هللا علٌه وسلم وبقً
المنطوق الذي هو وجوب الؽسل من اإلنزال محكما ؼٌر منسوخ ،واعلم أنه
ال ٌجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه ،واالختبلؾ فً اعتباره ،وأشار إلى
حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فً النسخ صاحب المراقً بقوله:
أصل وعكسه جوازه انجبل
و جاز بالفحوى و نسخه ببل
وبالمخالفة ال ٌرام
و رأي األكثرٌن الستلزام
فً النسخ وانعكاسه مستبعد
وهً عن األصل لها نجد
قلت معقبا على فضٌلة العالم العبلمة الشٌخ الشنقٌطً وخبلصة البحث أن
معرفة المنسوخ تمكن المتعبد أن ٌتحاشى وٌتجنب ما نسخ الشارع الذي ال
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تلحق به البداءة بل خبٌر بعباده وأحوالهم وما ٌتناسب مع وسعهم وما ٌترتب
على ذلك الوسع من تكلٌؾ وهللا تعالى أعلم.
 /9مدرسة التخصٌ والتقٌٌد
بعدما قدمنا المدرسة التً ٌقودها هبة هللا بن سبلمة أبو النصر والتً تقول
بؤن(التخصٌ والتقٌٌد والمنسؤ نسخ ،هذه المدرسة التً تقول بؤنه تم نسخ
ما ٌزٌد على مابتٌن وخمس وثبلثٌن آٌة كما فً(الناسخ والمنسوخ ألبً
النصر ابن سبلمة ،منها حوالً  80آٌة مما نسخته آٌة السٌؾ ،ها نحن نقدم
مدرسة أخرى أكثر تدقٌقا وتمحٌصا أال"وهً المدرسة التً ٌقودها القاضً
أبو بكر بن العربً والقرطبً والسٌوطً وؼٌرهم بعدما فككنا الرموز التً
تخللت أعمالهم ،ذلك ألن القاضً أب ا بكر بن العربً حٌن ٌزعم أن آٌة
السٌؾ نسخت  124آٌة حسب ما نقله عنه جبلل الدٌن السٌوطً فً اإلتقان
ومن تبعه كان ٌنبؽً له أن ٌقدمها كاملة للقراء علما بؤنه لما قرأنا تحقٌق
كتاب الناسخ والمنسوخ فً القرآن البن العربً من طرؾ األخ الفاضل عبد
الكبٌر العلوي المدؼري لنٌل الدكتوراه تحت إشراؾ بنت الشاطا تؤكدنا من
وجود تناقض ،ألن هذا األخٌر لم ٌقدم سوى  75آٌة من هذه اآلي فزعم أنها
هً التً صرح القاضً ابن العربً بنسخها حٌث قال ؼفر هللا لنا وله كل
زلة«:والقاضً ابن العربً من القابلٌن بؤن آٌة السٌؾ نسخت آٌات المسالمة
والصفح وقد بلػ عدد اآلٌات المنسوخة عنده بآٌات القتال  75آٌة» فنحن إذا
ما انطلقنا من هذه القاعدة التً رسموها وانطلقوا منها وهً أن آي الصفح
124آٌة خاصة إذا
والصبر والمسالمة كلها منسوخة ،نجد أكثر بكثٌر من
جمعنا ما نسخته آٌة السٌؾ وآٌات القتال .فكٌؾ ٌقتصر ابن العربً على
 75آٌة والحقٌقة أن القاضً ابن العربً ومن تبعه تناقضوا فً تؤلٌفاتهم لعدم
وجود منهجٌة واضحة لدٌهم ،وذلك ألنهم لم ٌستطٌعوا االنتقال من بحث
المنسإ وما شاكله كالتخصٌ والتقٌٌد عندما صرحوا بؤن آٌة السٌؾ
نسخت  124آٌة فً حٌن زعموا أنه لم ٌتم االتفاق على نسخه من القرآن
سوى  20آٌة وقد نظمها جبلل الدٌن السٌوطً بعدما صرح أنه من أتباع ابن
العربً فقد نقل د.عبد الكبٌر العلوي المدؼري فً كتابه حٌن قال« :وأشاد
السٌوطً بابن العربً واعتبره من المحققٌن فً هذا الفن ،فقال :الضرب
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الثانً مما نسخ حكمه دون تبلوته ،وهذا الضرب هو الذي فٌه الكتب
المإلفة وهو على الحقٌقة قلٌل جدا ،وإن أكثر الناس من تعداد اآلٌات فٌه،
فإن المحققٌن كالقاضً أبً بكر بن العربً بٌن ذلك وأتقنه» ،ثم قال بعد
ذلك« :وقسم هو من قسم المخصو ال من قسم المنسوخ وقد اعتنى ابن
العربً فً تحرٌره فؤجاد».
إن الفرق بٌن هذه المدرسة وسابقتها ٌتمثل – كما سبق أن أشرنا إلٌه – فً
أن األولى تعتبر كل تخصٌ أو تقٌٌد أو منسإ نسخ فً حٌن تمتاز هذه
األخٌرة بالتمٌٌز بٌن النسخ وهذه األضرب من المقال والبٌان ،ولما كان
دور العلماء هو هداٌة الناس ومساعدتهم على فهم النصو الشرعٌة
وشرح أمور الدٌن للناس لتفصٌل المجمل وتبٌٌن المبهم وتخصٌ العام أو
على األصح توضٌح تخصٌ العام وتقٌٌد المطلق إلى ؼٌر ذلك من
األمور التً تهم طالب العلم ،وتسهل فهم النصو الشرعٌة ،فإن هاتٌن
المدرستٌن قامتا بتعقٌد األمور فً النسخ ألن تقدٌم هذه األمور فً شكل
ألؽاز متناثرة وجد معقدة إخبلل بالدور المنوط بالعالم ووظٌفته ،ونحن إذ ال
نشك فً أن هإالء العلماء من الجهابذة وقد أؼنوا المكتبة اإلسبلمٌة بالدرر
النفٌسة الؽنٌة نذكر فقط بالمثل القابل« :من ألؾ فقد استهدؾ» وهم قد ألفوا
فً نفابس العلوم الشرعٌة وبالتالً ال نرى بؤسا فً نقدهم البناء.
 /10هل التخصٌ

والتقٌٌد والمنسؤ نسخ أم ال؟

إن التمٌٌز بٌن النسخ وهذه األضرب من المقال والبٌان هو الذي به تتباٌن
مدارس النسخ وتتشعب قال الشنقٌطً فً مذكرة األصول« :العام إذا دخله
التخصٌ ٌبقى حجة فٌما لم ٌخ عند الجمهور وقال أبو ثور وعٌسى بن
أبان ال ٌبقى حجة ألنه ٌصٌر مجازا وقد خرج الوضع من أٌدٌنا وال قرٌنة
تفصل وتحصل فٌبقى مجمبل ،قال واختار القاضً أنه حقٌقة بعد التخصٌ
وهو قول أصحاب الشافعً ،وقال قوم ٌصٌر مجازا على كل حال..الخ»،
فالعام المراد به الخصو عندهم مجاز من ؼٌر خبلؾ بٌنهم ،والعام
المخصو فٌه عندهم طرق.
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 .Iتخصٌ

العام:

قال العبلمة الشنقٌطً فً مذكرته« :التخصٌ فً االصطبلح قصر العام
على بعض أفراده بدلٌل ٌدل على ذلك» وعرفه العبلمة سٌد ي عبد هللا فً
مراقً السعود قاببل* { :قصر الذي عم مع اعتمادي* ؼٌر على بعض من
األفراد*}
وقد ذكر ابن قدامة المقدسً فً كتابه روضة الناظر أن التخصٌ
ٌعارض النسخ فً المسابل التالٌة:
1ـ فً اتصاله بالعام
2ـ أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ ،واالستثناء إنما ٌجوز فً
البعض .فتعقبه الشنقٌطً قاببل« :وقد ٌجوز النسخ فً البعض
كحدٌث عابشة الثابت فً مسلم من نسخ عشر رضعات بخمس
معلومات وقال :وٌنبنً على الخبلؾ فً هذه المسؤلة ما لو قال :له
علً ألؾ درهم إال ثوبا ،فعلى القول بصحة االستثناء المنقطع تسقط
قٌمة الثوب بتقدٌر مضاؾ أو على المجاز عندهم من إطبلق الثوب
وإرادة قٌمته ،فرق بعضهم بٌن اإلقرار فؤسقط فٌه قٌمة الثوب ،وبٌن
العقد ،فجعل "إال" فٌه بمعنى الواو وهً مقتضى كبلم مالك فً
المدونة وأشار فً المراقً إلى هذه المسؤلة مع تعرٌؾ االستثناء
المتصل والمنقطع بقوله:
والحكم بالنقٌض للحكم حصل

لما علٌه الحكم قبل متصل

وؼٌــره منقطــع ورجحـا

جوازه فهو مجازا واضحا

فالتمنً ثوبا بعد ألؾ درهم

للحذؾ أو المجاز أو للندم

وقٌـل بالحذؾ لدى اإلقرار

والعقد معنى الواو فٌه جاري

راجع كتابنا "إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة" .
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والتخصٌ أنواع نذكر منها التخصٌ بالحس ،والتخصٌ بالعقل،
والتخصٌ باإلجماع ،والتخصٌ بالقٌاس ،والتخصٌ بالبدل ،وبالجار
والمجرور ،وبالمفهوم ،وبالعرؾ المقارن للخطاب ،وبن آخر ٌخص
العموم (انظر تفصٌل ذلك كله فً مراجعنا المذكورة وفً إرشاد الفحول
للشوكانً ).
الفرق بٌن النسخ والتخصٌ

:

الفرق بٌن النسخ والتخصٌ
ابن شاهٌن فً الجدول التالً:

وكذلك التقٌٌد عند المحققٌن بٌن وقد لخصه

النسخ

التخصٌ

 .1النسخ ٌبٌن أن ما خرج كان
مرادا بالحكم قبل النسخ.

 .1التخصٌ ٌبٌن أن ما خرج
بالمخص عن العموم لم ٌكن مرادا
بالحكم على العام وإن كان مدلوال
للفظ.

 .2النسخ ٌرد على األمر بمؤمور
واحد كما ٌرد على المتعدد.

 .2التخصٌ ال ٌرد على األمر
بمؤمور واحد ألنه إخراج بعض العام
وحٌث ال عموم فبل تخصٌ .

 .3النسخ ال ٌكون إال بخطاب من
الشارع.

 .3التخصٌ
وبؽٌره كالعقل.

 .4النسخ ال ٌكون إال متراخٌا.

 .4المخص قد ٌكون متقدما
مقارنا ومتراخٌا وال ٌكون عند
الحنفٌة إال مقارنا.

 .5النسخ ٌخرج الدلٌل المنسوخ عن
العمل بعده فً مستقبل الزمان

 .5التخصٌ ال ٌخرج العام عن
االحتجاج به مطلقا بالزمان المستقبل
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بالكلٌة وذلك إذا ورد النسخ على
األمر بمؤمور واحد.

ألنه ٌبقى معموال به فٌما عدى
صورة التخصٌ .

 .6النسخ ال ٌكون بالحس.

 .6قد ٌكون المخص بالحس قال
تعالى « :تدمر كل شًء بؤمر ربها »
فالحس قاض بخروج السماء
واألرض.

 .7النسخ قد ٌرفع حكم العام حتى ال
ٌبقى منه شًء.

 .7المخص ال ٌخرج كل أفراد
العام حتى ال ٌبقى منه شًء.

 .8النسخ ال ٌكون إال بمستقل.

 .8المخص ٌكون مستقبل وؼٌر
مستقل وال ٌكون إال مستقبل عند
الحنفٌة

 .9ال ٌنسخ المقطوع بالمظنون.

 .9قد ٌكون مخص المقطوع
مظنونا جمعا بٌن الدلٌلٌن.

ٌ .10جوز نسخ شرٌعة بشرٌعة.

 .10ال ٌجوز تخصٌ شرٌعة
بشرٌعة (قلت فٌه نظر ألن القابلٌن
بؤصل "شرع من قبلنا شرع لنا إن
أقره شرعنا" ٌقول بالتخصٌ وبه
قال مالك وأبو حنٌفة وبعض الحنابلة
والشافعٌة.

 .11العام بعد تخصٌصه مجاز ألن
 .11الن المنسوخ مازال مستعمبل مدلوله حٌنبذ ٌقتصر على بعض
أفراده مع أن لفظه موضوع للكل
فٌما وضع له.
والقرٌنة فً المخص .
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قلت وقد نقل العبلمة اآلمدي فً كتابه "األحكام فً أصول األحكام" عشرة
أنواع من التباٌن بٌن النسخ والتخصٌ فقال :أقول إن التخصٌ والنسخ
وإن اشتركا من جهة أن كل واحد منهما ٌوجب تخصٌ الحكم ببعض ما
تناوله اللفظ لؽة ؼٌر أنهما ٌفترقان من عشرة أوجه ثم سردها (انظر كتابنا
"إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة") فهذا هو الفرق بٌن
النسخ والتخصٌ وكذلك بٌنه وبٌن التقٌٌد ،أما المنسؤ فإنه عرفه
األصولٌون بؤنه" «المنسؤ معناه فً اللؽة المإخر والمإجل ،وهو اسم
مفعول وفعله نسؤ أي أخر أو أمد فً عمره ،فؤنسؤته الدٌن معناه أجلته إلى
حٌن ،واإلنساء التوقٌت أو التؤجٌل إلى أجل ممتد إلى حٌن انتهاء السبب فً
التؤجٌل ومنها النسًء وهو تؤخٌر الشهر الحرام الستباحة القتال فٌهٌ ،قول
هللا فً ذلك « إنما النسًء زٌادة فً الكفر » والنسء فً القرآن ما تضمن
حكما بسبب مإقت حتى ٌإتى بحكم آخر جدٌد بعد زوال هذا السبب وذلك
كاألمر بالصبر والعفو والصفح حٌن الضعؾ حتى إذا كانت القوة والمنعة
جاء األمر بالقتال وعلى هذا فالمسلمون ٌلتزمون جانب الصبر والتماسك
حٌن الهوان والضعؾ ثم إذا ظهرت شوكتهم واشتد عزمهم كلفوا بالقتال من
ؼٌر مندوحة فبل نقول بعد هذا بؤن االلتزام بالصبر والصفح منسوخ بالسٌؾ
والقتال بل إن ذلك محسوب من باب المنسؤ بمعنى أن كل حكم ورد ٌجب
امتثاله فً وقت من األوقات لعلة اقتضت ذلك الحكم حتى إذا زالت العلة
تحول الحكم إلى ؼٌره وذلك ٌختلؾ عن النسخ الذي ٌعنً إزالة الحكم األول
البتة حتى ال ٌجوز امتثاله مرة أخرى ،أما المنسؤ فٌمكن امتثاله بحسب
فاعفوا
الحال التً ٌكون علٌها المسلمون ،فمثبل جاء فً قوله تعالى« :
واصفحوا حتى ٌؤتً هللا بؤمره » قال بعضهم إن ذلك منسوخ بآٌة السٌؾ
والحقٌقة أنه ؼٌر منسوخ بل هو منسؤ أي مإجل بؤجل تبعا لتؽٌٌر العلة التً
ٌدور معها الحكم وعلى هذا األساس فإن كثٌرا مما اعتبره المتقدمون
منسوخا هو فً حكم المنسؤ».قلت وبهذا القول قال ابن تٌمٌة المعروؾ
بشٌخ اإلسبلم أو بالحفٌد ،والزركشً ،وابن الحاجب ،وجل األصولٌٌن،
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وقال بعضهم – كما تقدم – بل هو نسخ فذهبوا إلى أن آٌة السٌؾ نسخت
 124آٌة وقد بٌنا ذلك فً النقطة السابقة.
قلت فهذه المدرسة التً تنطلق من التخصٌ والتقٌٌد والمنسؤ وتعتبرها
مخالفة للنسخ ال تعتبر أنه تم االتفاق على نسخه سوى  18آٌة قدمها القاضً
أبو بكر بن العربً فً كتابه الناسخ والمنسوخ فنظمها جبلل الدٌن السٌوطً
فً كتابه "اإلتقان فً علوم القرآن" فً عشر أبٌات هً:
قد أكثر الناس فً المنسوخ من عدد

وأدخلوا فٌه آٌا لٌس تنحصر

وهاك تحرٌر آي ال مزٌد لها

عشرٌن حررها الحذاق والكبر

آي التوجه حٌث المرء كان وأن

ٌوصً ألهلٌه عند الموت محتضر

وحرمة األكل بعد النوم مع رفث

وفدٌة لم ٌق الصوم مشتهر

وحق تقواه فٌما صح فً أثر

وفً الحرام قتال ألولً كفر

واْلعداد بحول مع وصٌتها

وأن ٌدان حدٌث النفس والفكر

والحلؾ والحبس للزانً وترك أولً

كفروا إشهادهم والصبر والنفر

ومنع عقد لزان أو لزانٌة

وماعلى المص فى فً العقد محت ر

ودفع مهر لمن جاءت وآٌة

نجواه كذلك قٌام اللٌل مست ر

وزٌد آٌة االستبذان من ملكت

وآٌة القسمة الفضلى لمن حضروا

كان هذا نظم جبلل الدٌن السٌوطً لما اعتبرته هذه المدرسة منسوخا من
القرآن وقد ناقشناه فً كتابنا "إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن
والسنة" حٌث بٌنا أنه لم ٌتم اإلجماع على نسخه منها سوى ست آٌات
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فراجعها هناك إن شبت أو فً "إتحاؾ اإلخوة واألحباب بالفرقان بٌن
الجهاد واإلرهاب" حٌث نظمنا فٌه الرد على السٌوطً .

الفصل السادس :اْلجماع
اإلجماع هو اآلخر أصل من أصول الفقه المجمع علٌه فكان ٌستحق تقدٌما
مبسطا حتى تعم منه الفابدة كالتالً:
 /1تعرٌؾ اْلجماع لؽة واص

حا :

أ -تعرٌؾ اْلجماع لؽة :لقد عرؾ صاحب {المحصول} اإلجماع لؽة قاببل:
"اإلجماع ٌقال باالشتراك على معنٌٌن) 1 :أحدهما :العزم ،قال هللا تعالى:
( َففؤَفجْل ِقمعُحوا أَفمْل َفر ُحك ْلم) [ٌونس ]71 :وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :ال
"من لم
صٌام لمن لم ٌجمع الصٌام من اللٌل" رواه النسابً .وفً رواٌة
ٌجمع الصٌام قبل الفجر ف صٌام له " أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود
والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن خزٌمة وابن حبان والدارقطنً وقد
اختلؾ فً وقفه ورفعه ) 2 .والثانً االتفاقٌ :قال أجمع القوم على كذا أي
صاروا ذوي جمع كما ٌقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر" ،هكذا نقله
الشوكانً فً كتابه {إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول} عن
ب -تعرٌؾ اْلجماع
المحصول إال تخرٌج الحدٌث وألفاظه فمن عندنا.
اص حا :وأما تعرٌؾ اإلجماع اصطبلحا فهو "اتفاق مجتهدي أمة محمد
صلى هللا علٌه وسلم بعد وفاته فً عصر من العصور على أمر من أمور
الدٌن" فبقولنا اتفاق المجتهدٌن ٌخرج اتفاق العوام ،وباإلضافة إلى أمة
محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌخرج اتفاق األمم السالفة ،وبقولنا بعد وفاته
ٌخرج اإلجماع فً عصره صلى هللا علٌه وسلم ألنه ال عبرة به إذ ٌتنزل
علٌه الوحً اإللهً فقد ٌجمعون على شًء فٌؤتً الوحً مخالفا له ،وقد ٌقع
خبلؾ فٌؤتً الوحً اإللهً حاسما له ،وبقولنا فً عصر من العصور ٌفٌد
أن كل عصر تبعا لما قبله م َف
ُحلزما ًم بما ٌقع فٌه من إجماع ،فإذا وقع إجماع فً
عصر من األعصار كانت األعصار البلحقة ملزمة بالتقٌد بذلك اإلجماع
لكل من بلػ درجة االجتهاد حتى ٌظل المجتهدون مقٌدٌن وملزمٌن بقٌود فهم
النصو وبإجماعات من قبلهم.
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* ـ أنواع اْلجماع:
لئلجماع أنواع نذكر منها اثنً عشر معقولة الوقوع ،نقدمها مع نقاشها
كالتالً:
1ـ اْلجماع الق عً الٌقٌنً :وهو ما ثبت أنه وقع علٌه إجماع األمة عبر
العصور والدهور وهو كثٌرا ما ٌكون فٌما هو معلوم من الدٌن بالضرورة،
فٌكون إنكاره أو رفضه كفر بإجماع أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم ،وألنه
دلت علٌه آي الذكر الحكٌم واألحادٌث المتواترة والصحاح المشهورة
كوجوب الصبلة وعدد ركعات كل صبلة ووجوب الصٌام وتحدٌد الشهر
الواجب صٌامه وأٌامه ووجوب الزكاة وتحدٌد نصابها ومستحقٌها ووجوب
الحج على المستطٌع..وتحرٌم الزنا والربا والعقوق وقتل النفس..الخ ..
2ـ اْلجماع ال نً  :وهو الذي ٌتحقق بانقراض العصر دون ادعاء مخالؾ
لما وقع علٌه إجماع مجتهدي أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم ،ولم ٌؤت عن
أحد إنكاره أو االعتراض علٌه أو عدم العمل به وهو أكثرٌة اإلجماعات
التً جمعتها كتب اإلجماع وسنتعرض لها كلها إن شاء هللا مبٌنٌن األصل
الذي انبنت علٌه من الكتاب والسنة والقٌاس الجلً..الخ.
 3ـ اْل جماع السكوتً :هذا اإلجماع ٌختلؾ عن اإلجماع الظنً لكون
الساكت عن االتفاق قد ٌصرح بالرأي المعارض قبل انقراض العصر،
فتصبح المسؤلة حٌنبذ مسؤلة خبلؾ بعد ما كانت مسؤلة إجماع .وهذا من
حٌث المعقول محتمل إذ الساكت عن االتفاق قد ٌطرأ علٌه الخبلؾ لقولهم
"ال ٌنسب لساكت قول" وقد بٌن ذلك بعض األصولٌٌن فً كتبهم نذكر منهم
على سبٌل المثال ال الحصر ما ذكره العبلمة سعد الدٌن مسعود بن عمر
التفتزانً الشافعً فً كتابه الموسوم {التلوٌح على التوضٌح} حٌث ٌقول
صاحب التوضٌح الحنفً" :فالبحث هنا فً أمور األولى فً ركنه وهو
االتفاق والعزٌمة فٌه ٌثبت ذلك إما بالتكلم منهم أو بعملهم به والرخصة أن
ٌتكلم البعض أو ٌعمل به وٌسكت الباقً بعد بلوغ ذلك إلٌهم  ،ومضً مدة
التؤمل وعند البعض ال ٌثبت بالسكوت ألن عمر رضً هللا عنه شاور
الصحابة فً مال فضل عنده وعلً رضً هللا عنه ساكت حتى سؤله فروى
حدٌثا فً قسمة الفضل" فتعقبه قاببل" :لما شاور عمر رضً هللا عنه
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الصحابة فً ذلك أشار بعض الصحابة بتؤخٌر القسمة واإلمساك إلى وقت
الحاجة وعلً رضً هللا عنه ساكت حتى سؤله فقال أرى أن ٌقسم بٌن
المسلمٌن ،وروى فً ذلك حدٌثا فعمل عمر بذلك ولم ٌجعل سكوته دلٌل
الموافقة حتى شافهه وجوز علً رضً هللا عنه السكوت مع أن الحق عنده
خبلفهم" وقال أٌضا صاحب التوضٌح الحنفً" :وشاورهم فً إسقاط الجنٌن
فؤشاروا بؤن ال ؼرم علٌك وعلً رضً هللا عنه ساكت ،فلما سؤله قال أرى
علٌك الؽرم فلم ٌكن سكوته تسلٌما" فتعقبه التفتزانً قاببل" :روي أن عمر
رضً هللا عنه ضرب امرأة لجناٌة فؤسقطت الجنٌن فشاور الصحابة رضً
هللا عنهم فقالوا ال ؼرم علٌك فإنك مإدب وما أردت إال الخٌر ،وعلً
رضً هللا عنه ساكت فلما سؤله قال :أرى علٌك الؽرم" قلت واألثر سٌؤتً
بتفصٌل فً كتاب الحدود ،وقال التفتزانً" :وألنه قد ٌكون للمهابة كما قٌل
البن عباس رضً هللا عنهما ما منعك أن تخبر عمر بقولك فً العول فقال
ردته ،وذكر اإلمام سراج الملة والدٌن رحمة هللا تعالى علٌه فً شرحه
للفرابض أن العول ثابت على قول عامة الصحابة رضً هللا عنهم باطل
عند ابن عباس وهو ٌدخل النق على البنات وبنات اإلبن واألخوات ألب
وأم أو ألب مثاله :تركت زوجا وأما وأختا ألب وأم فعند العامة المسؤلة من
ستة وتعول إلى الثمانٌة وعند ابن عباس رضً هللا عنه للزوج النصؾ
ثبلثة ولؤلم الثلث اثنان ولؤلخت الباقً ،وهذا أول حادثة وقعت فً نوبة
عمر رضً هللا عنه فؤشار العباس رضً هللا عنه إلى أن ٌقسم المال على
سهامهم فقبلوا منه ولم ٌنكره أحد وكان ابن عباس صبٌا فلما بلػ خالؾ وقال
من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم ٌجعل فً المال نصفٌن
وثلثا ،فقٌل هبل قلت ذلك فً عهد عمر رضً هللا عنه قال كنت صبٌا وكان
عمر رضً هللا عنه رجبل مهٌبا فهبته" قلت كما أن السكوت قد ٌكون للتؤمل
والتفكر فً كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم ،فؤلن ٌبطا بالفتٌا
خٌر عندهم من أن ٌتعجل فٌخطا ،إال أنه إذا انقرض العصر دون أن
ٌصرح بفتوى معارضة أو ٌدونها خاصة فإن هذا اإلجماع السكوتً ٌتحول
مباشرة إلى إجماع ظنً إن لم ٌرتق إلى إجماع قطعً.
4ـ اْلجماع المركب :اإلجماع المركب لٌس إجماعا بحتا حول مسؤلة فقهٌة
واحدة وإنما ٌتحقق من مسؤلتٌن أو أكثر ٌعضد بعضها بعضا فٌنجم عن ذلك
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إجماع مركب مثال ذلك إجماعهم على بطبلن من صلى صبلة خلؾ (أو
صلى منفردا) وعلى ثوبه منً رطب ولم ٌبسمل أثناء الصبلة ،ولم ٌجدد
وضوءه بعد أكل لحم اإلبل ،فؤما مالك وأبو حنٌفة وؼٌرهما فإنهم ٌرون
بطبلن صبلته لوجود المنً الرطب على ثوب المصلً ،وأما بالنسبة
للشافعٌة ومن وافقهم فالصبلة باطلة لعدم البسملة ،وأما الحنابلة ومن وافقهم
من المحدثٌن فالصبلة باطلة ألكل لحم اإلبل ،ومثال اإلجماع المركب أٌضا
فً الحج من ترك طواؾ القدوم والوداع معا فإنه ٌلزمه عند الجمٌع دم ألن
مالكا ومن وافقه ٌقول بوجوب طواؾ القدوم وأن من تركه لؽٌر عذر
كالمراهق ٌلزمه دم وأما البقٌة فإنهم ٌرون وجوب طواؾ الوداع ال القدوم
وأن تركه لؽٌر عذر ٌلزم دما وكذلك وقع إجماع مركب آخر بوجوب دم
لمن لم ٌبت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة قبل الفجر ،وهكذا فإن اإلجماع
المركب جابز وقوعه عقبل ونقبل كما بٌنا ذلك ،وبالرؼم من أنه ٌفٌد اإلجماع
بعد الخبلؾ ،بل اإلجماع المركب من خبلؾ واحد أو أكثر فإنه إجماع ال
طعن فٌه إذ ٌفٌد ترك أكثر من واجب واحد أو فعل أكثر من حرام واحد
لكن ترك الواجب أو تعدد فعل الحرام ٌفٌد عند كل مذهب أو كل فقٌه من
فقهاء األمصار ترك واجب واحد أو فعل حرام واحد ،ولهذا سمٌناه اإلجماع
المركب كما ٌفٌد ذلك المصطلح الذي اخترناه فتؤمل ذلك جٌدا فقهنا هللا
وإٌاكم فً دٌنه وألهمنا وإٌاكم فهمه وتؤوٌله ورزقنا وإٌاكم اتباع سنته صلى
هللا علٌه وسلم ،ولكن كتابنا هذا لن ٌتناول هذا النوع من اإلجماع ألن
إحصاءه ال ٌنتهً كما أن الفابدة منه قد نبٌنها فً كتاب آخر ننوي تؤلٌفه بعد
هذا سمٌناه {كٌؾ نصدع بفقه الورع} ألنه سٌتناول مسابل االختبلؾ وعندبذ
سنبٌن المسابل التً ٌقع فٌها اإلجماع المركب فٌما ٌخ بوجوب العبادات
أو بطبلنها والتً ٌكون األصل فٌها مبنً على االختبلؾ ،وهللا تعالى نسؤله
التوفٌق والسداد.
5ـ اْلجماع بعد الخ ؾ  :إن هذا النوع من اإلجماع جابز عقبل ونقبل ،فؤما
العقل فإنه ٌفٌد أن المجتهد قد ٌعارض فً أول األمر مسؤلة فقهٌة ما ثم بعد
ذلك ٌتبٌن له صواب المعارض فٌرجع عن قوله هذا قبل انقراض العصر
كما أن األعصار التالٌة قد ترى صحة أحد القولٌن فٌقع اإلجماع على ذلك،
وأما ثبوت اإلجماع بعد الخبلؾ من ناحٌة النقل فقد ثبت ذلك ،فالكل ٌعلم أن
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الخلٌفة األول لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أبابكر الصدٌق قد اتخذ قرار
قتال مانعً الزكاة فً حٌن خالفه الخلٌفة الثانً الفاروق ،ثم بعد ذلك انقاد
ألوامر الصدٌق رضً هللا عنهما ،وقد انطلقا من القٌاس البحت فً حٌن
توجد أحادٌث صحاح رواها عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما وأبو هرٌرة
وجابر ،فلو وقع مثل هذا الخبلؾ كما سنرى .ثم ٌتبٌن أن هناك نصوصا
قطعٌة الداللة فإنه قد ٌقع علٌها اإلجماع .فقد أخرج ابن تٌمٌة الجد فً كتابه
منتقى األخبار من أحادٌث سٌد األخٌار الحدٌث التالً حول الخبلؾ الذي
وقع بٌن الشٌخٌن ،قال" :وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لما توفً رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب ،فقال عمر
كٌؾ تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :أمرت أن أقاتل
الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا ،فمن قالها فقد عصم منً ماله ونفسه إال
بحقها وحسابه على هللا تعالى" فقال :وهللا ألقاتلن من فرق بٌن الصبلة
والزكاة ،فإن الزكاة حق المال ،وهللا لو منعونً عناقا كانوا ٌإدونها إلى
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لقاتلتهم على منعها ،قال عمر :فوهللا ما هو
إال أن قد شرح هللا صدر أبً بكر للقتال فعرفت أنه الحق" رواه الخمسة إال
ابن ماجه .لكن فً لفظ مسلم والترمذي وأبً داود "لو منعونً عقاال كانوا
ٌإدونه" بدل العناق .وقال محمد بن علً الشوكانً فً آخر تعقٌبه على هذا
الحدٌث فً كتابه {{نٌل األوطار شرح منتقى األخبار} الجزء الرابع" :واعلم
أنه قد وردت أحادٌث صحٌحة قاضٌة بؤن مانع الزكاة ٌقاتل حتى ٌعطٌها،
ولعلها لم تبلػ الصدٌق وال الفاروق ولو بلؽتهما لما خالؾ عمر وال احتج
أبو بكر بتلك الحجة التً هً القٌاس ،فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم من
حدٌث عبد هللا بن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :أمرت أن
أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله هللا وأن محمدا رسول هللا وٌقٌموا الصبلة
وٌإتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منً دماءهم ،إال بحق اإلسبلم
وحسابهم على هللا" ،وأخرج البخاري ومسلم والنسابً من حدٌث أبً هرٌرة
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :أمرت أن أقاتل الناس حتى
ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وٌإمنوا بً وبما جبت به ،فإذا فعلوا ذلك عصموا
منً دماءهم وأمواهم إال بحقها وحسابهم على هللا" وأخرج مسلم والنسابً
من حدٌث جابر بن عبد هللا نحوه" .وأما إن مكث وقت انقراض عصر أو
أكثر على الخبلؾ فقد قال الجوٌنً صاحب الورقات أن أكثر أهل األصول
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جوزوا ذلك وبه قال الرازي واآلمدي وبذلك جزم الماوردي والروٌانً وكل
أصحاب أبً حنٌفة ،وقال القاضً أبو بكر بالمنع وإلٌه مال الؽزالً ونقله
ابن برهان فً الوجٌز عن الشافعً وجزم به الشٌخ أبو إسحاق فً اللمع،
نقل ذلك كله الشوكانً فً كتابه إرشاد الفحول.
6ـ وقوع إجماع معارض ْلجماع سابق :هل ٌجوز وقوع إجماع معارض
لما سبق أن وقع علٌه إجماع آخر؟ فهذا النوع من اإلجماع ٌدفع إلى معرفة
حجٌة اإلجماع أصبل ،وهذا ما سنتطرق إلٌه فً الفصل التالً ،ولكننا نلفت
النظر إلى أن من أجاز مخالفة اإلجماع ال بد وأن ٌجٌز عقبل احتمال وجود
إجماع مخالؾ إلجماع سبقه ،ولكنه ٌصعب علٌه بل ٌستحٌل أن ٌؤتً بدلٌل
على ذلك نقبل ألن ذلك لم ٌقع قط ،كما سنرى إن شاء هللا فً فصل حجٌة
اإلجماع ،قال محمد بن علً الشوكانً فً كتاب {إرشاد الفحول} :فقٌل إن
كان اإلجماع الثانً من المجمعٌن على الحكم األول كما لو اجتمع أهل
مصر على حكم ثم ظهر لهم ما ٌوجب الرجوع عنه وأجمعوا على ذلك
الذي ظهر لهم ففً جواز الرجوع مبنً على الخبلؾ المتقدم فً اشتراط
انقراض عصر أهل اإلجماع ،فمن اعتبره جوز ذلك ومن لم ٌعتبره لم
ٌجوزه ،أما إذا كان اإلجماع من ؼٌرهم فمنعه الجمهور ألنه ٌلزم تصادم
اإلجماعٌن ،وجوزه أبو عبد هللا البصري قال الرازي وهو األولى ،واحتج
الجمهور بؤن كون اإلجماع حجة ٌقتضً امتناع حصول إجماع آخر مخالؾ
له ،وقال أبو عبد هللا البصري إنه ال ٌقتضً ذلك إلمكان تصور كونه حجة
إلى ؼاٌة هً حصول إجماع آخر ،قال الصفً الهندي ومؤخذ أبً عبد هللا
قوي ،وحكى أبو الحسن السهٌلً فً آداب الجدل له فً هذه المسؤلة أنها إذا
أجمعت الصحابة علٌه ثم أجمع التابعون على قول آخر ،فعن الشافعً
جوابان :أحدهما وهو األصح أنه ال ٌجوز وقوع مثله ،ألن النبً صلى هللا
علٌه وآله وسلم أخبر أن أمته ال تجتمع على ضبللة ،والثانً لو صح وقوعه
فإنه ٌجب على التابعٌن الرجوع إلى قول الصحابة ،قال وقٌل إن كل واحد
منهما حق وصواب على قول من ٌقول إن كل مجتهد مصٌب ولٌس بشًء"
قلت والصحٌح أن إجماع الصحابة حجة وٌحرم معارضته ،كما أن اإلجماع
القابم على ن صرٌح من القرآن والسنة ال ٌجوز مخالفته وهللا أعلم.

Page 167

وجٌز الفصول

7ـ اْلجماع الواهم  :اإلجماع الواهم أو اإلجماع الناق هو إجماع زعمه
أحد الفقهاء قبل أن ٌتؤكد من تحققه لٌكون حجة لدٌه تعضد ما ٌذهب إلٌه من
فتاوى واجتهادات ،وبالتالً فهو إجماع كاذب .وقد اشتهر البعض بهذا
النوع من اإلجماعات فحذروا من إجماعاته إال بعد المتابعة ،قلت وٌمكننا أن
نعتبر إجماعات ابن عبد البر من المالكٌة وابن القطان الفاسً من هذا
النوع ،كما زعم جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه الحاوي للفتاوي أنهم حذروا
من إجماعات القلشانً وقد أكثر منه صاحب {موسوعة اإلجماع} بل جعله
أساس كتابه ،وهذا ما دفعنا إلى تؤلٌؾ هذا الكتاب لنمٌز بٌن اإلجماع للعمل
واإلتباع مع اإلجماع للحجة والدفاع ،وقد نذكر أنواعا من هذه اإلجماعات
الواهمة التً ال تعتبر حجة ،ونمٌز بٌنها وبٌن إجماعات أخرى ناقصة أو
واهمة رؼم حجٌتها عند بعض الجمهور.
ومن أمثلة اإلجماعات الواهمة قول الحافظ ابن عبد البر فً {{التمهٌد} لما
فً الموطؤ من المعانً واألسانٌد} فٌما ٌخ بانتشار رإٌة الهبلل إن ثبتت
وقع سرٌانها على باقً البلدان األخرى قال" :وأجمعوا على عدم لحوق حكم
رإٌة ما بعد كاألندلس من خراسان" فهذا اإلجماع ال ٌستند إال على عمل
ابن عباس رضً هللا عنهما فً حدٌث كرٌب الذي أخرجه مسلم فً
صحٌحه حٌث قال" :عن كرٌب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوٌة
بالشام قال فقدمت الشام فقضٌت حاجتها واستهل علً رمضان وأنا بالشام
فرأٌت الهبلل لٌلة الجمعة ثم قدمت المدٌنة فً آخر الشهر ،فسؤلنً عبد هللا
بن عباس ثم ذكر الهبلل فقال متى رأٌتم الهبلل؟ فقلت :رأٌناه لٌلة الجمعة،
فقال :أنت رأٌته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوٌة ،فقال :لكنا
رأٌناه لٌلة السبت فبل نزال نصوم حتى نكمل ثبلثٌن أو نراه ،فقلت :أوال
تكتفً برإٌة معاوٌة وصٌامه؟ فقال :ال هكذا أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم" ٌقصد بذلك الحدٌث المتفق علٌه" :صوموا لرإٌته وأفطروا لرإٌته
فإن ؼم [ؼبً] علٌكم فقدروا له ثبلثٌن" وألثر "لكل بلد رإٌته وهو مقطوع"
قلت لكنه لم ٌقع قط إجماع على ذلك قطعا فإجماع ابن عبد البر واهم ،فقد
قال اإلمام أحمد وأبو حنٌفة إذا ثبتت الرإٌة فً بلد عمت سابر البلدان ،وهذا
قول فً المذهب المالكً ،ففً شرح الدردٌري عند قول خلٌل فً مختصره
"وعم إن نقل بهما عنهما" عم مطلقا سابر الببلد واألقطار واستدرك علٌه
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الدسوقً ذلك بإجماع ابن عبد البر ،وقال الشافعً إذا ربً ببلد لزم حكمه
البلد القرٌب دون البعٌد على األصح ،والبعٌد مسافة القصر وقٌل باختبلؾ
المطالع كما ذكر ذلك ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً.
8ـ إجماع أبً بكر وعمر ٌ :عد إجماع الشٌخٌن إجماعا ذا حجٌة واضحة
وإن لم ٌكن من اإلجماع ألن تعرٌؾ اإلجماع هو "اتفاق مجتهدي أمة محمد
صلى هللا علٌه وسلم بعد وفاته فً عصر من األعصار حول أمر من أمور
الدٌن" فاتفاق أبً بكر وعمر ال ٌعد إجماعا بالمعنى االصطبلحً لكن
حجته واضحة لقوله صلى هللا علٌه وسلم" :اقتدوا باللذٌن من بعدي أبً بكر
وعمر" أخرجه الترمذي وابن ماجه واإلمام أحمد وؼٌرهم.
9ـ إجماع الخلفاء الراشدٌن  :إجماع الخلفاء األربعة مثل إجماع الشٌخٌن ال
ٌعتبر إجماعا من الناحٌة االصطبلحٌة ألنه إجماع ناق إذ لو عارضهم
بعض فقهاء الصحابة الذٌن تفرقوا فً األمصار ألصبح مسؤلة خبلؾ ،لكنه
ٌعتبر حجة لقوله صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث العرباض بن سارٌة" :ومن
ٌعش منكم بعدي فسٌرى اختبلفا كثٌرا فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن
من بعدي عضوا علٌها بالنواجذ وإٌاكم ومحدثات األمور ،فإن كل محدثة
بدعة وكل بدعة ضبللة" وفً رواٌة "وكل ضبللة فً النار" وفً رواٌة
"فعلٌكم بما عرفتم من سنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن" الحدٌث أخرجه أبو
داود والترمذي وصححه وأبو نعٌم وؼٌرهم .
10ـ إجماع أهل المدٌنة  :إجماع أهل المدٌنة ٌبقى إجماعا ناقصا من الناحٌة
االصطبلحٌة هو اآلخر كاإلجماعٌن اللذٌن سبقاه ،لكنه رؼم ذلك ٌبقى حجة
عند جمهور العلماء لقوله صلى هللا علٌه وسلمٌ" :ؤرز هذا الدٌن إلى المدٌنة
كما تؤرز الحٌة إلى جحرها" وهو حدٌث متفق على صحته ،ولقوله صلى
هللا علٌه وسلم " :طٌبة تنفً الخبث كما تنفً النار خبث الحدٌد" أخرجه
البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وؼٌرهم عن زٌد بن ثابت ،قال ابن تٌمٌة
فً إجماع أهل المدٌنة وعملها" :مذهب أهل المدٌنة النبوٌة  ،دار السنة
ودار الهجرة ،ودار النصرة ،إذ فٌها سن هللا لرسوله محمد صلى هللا علٌه
وسلم سنن اإلسبلم وشرابعه وإلٌها هاجر المهاجرون إلى هللا ورسوله ،وبها
كان األنصار الذٌن تبإوا الدار واإلٌمان من قبلهم ،مذهبهم فً زمن
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الصحابة والتابعٌن وتابعٌهم أصح مذهب أهل المدابن اإلسبلمٌة شرقا
وؼربا فً األصول والفروع ،وهذه األعصار الثبلثة هً أعصار القرون
الثبلثة المفضلة التً قال فٌها النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌث
الصحٌح من وجوه "خٌر القرون القرن الذي بعثت فٌه ثم الذٌن ٌلونه ثم
الذٌن ٌلونه" [قلت بل الحدٌث متواتر] ثم قال ابن تٌمٌة" :وفً القرون التً
أثنى علٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان مذهب أهل المدٌنة أصح
مذاهب أهل المدابن فإنهم كانوا ٌتؤسون بؤثر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أكثر من سابر األمصار ،وكان ؼٌرهم من أهل األمصار دونهم فً العلم
بالسنة النبوٌة واتباعها إلى أن قال" :والتحقٌق فً مسؤلة إجماع أهل المدٌنة
أن منه ما هو متفق علٌه بٌن المسلمٌن ،ومنه ما هو قول جمهور أبمة
المسلمٌن ،ومنه ماال ٌقول به إال بعضهم ،وذلك أن إجماع أهل المدٌنة على
أربع مراتب" :ما ٌجري مجرى النقل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم مثل
نقلهم لمقدار الصاع والمد ،وكترك صدقة الخضروات واألحباس ،فهذا مما
هو حجة باتفاق العلماء"
"إنه العمل القدٌم بالمدٌنة قبل مقتل عثمان وهذا حجة عند مالك والشافعً
فقط" .قلت وأما المرحلتٌن المتبقٌتٌن فلٌس بحجة عند ابن تٌمٌة.
 :فقد
11ـ إجماع أهل البٌت ٌعنً آل بٌت الرسول صلى هللا علٌه وسلم
ذهبت الشٌعة إلى القول بؤنه حجة كما قال به بعض العلماء ،وانطلقوا من
قوله جل وعبل( :إِق َّمن َفما ٌ ِقُحرٌ ُحد َّم
ت َفوٌ َفُحطه َفِّر ُحك ْلم
س أَفهْل َفل ْلال َفب ْلٌ ِق
ِقب َفعن ُحك ُحم الرِّ جْل َف
هللا ُح لِقٌ ْلُحذه َف
َفت ْلط ِقهٌرًم ا) [سورة األحزاب ]33 :ولقوله صلى هللا علٌه وسلم" :تركت فٌكم
ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب هللا وسنتً" وفً رواٌة
"أوصٌكم بالتمسك بكتاب هللا وعترة أهل بٌتً" أوهكذا قال صلى هللا علٌه
وسلم كما فً صحٌح مسلم و الترمذي والطبرانً وؼٌرهم .
12ـ إجماع أهل الكوفة والبصرة  :وهذا اإلجماع ٌعتبر به البعض إال أنه ال
عبرة به عند الجمهور.
وهذه اإلجماعات هً التً شحن بها فضٌلة الشٌخ سعدي أبو جٌب السوري
كتابه {موسوعة اإلجماع} حٌث قال فً مقدمتها" :وقد بلؽت هذه المسابل
 9588مسؤلة موزعة على الشكل التالً:
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[ 654نبلحظ أنه أقل من إجماعات ابن

 .1إجماع المسلمٌن :وقد بلػ
المنذر وحده].
 .2إجماع الصحابة :وقد بلػ .210
 .3إجماع أهل العلم :وقد بلػ .1550
 .4إجماع ورد مطلقا.4468 :
 .5قول الصحابً الذي ال ٌعرؾ له مخالؾ من الصحابة.548 :
 .6نفً خبلؾ لقول عالم أو نفً العلم بالخبلؾ.1148 :
فالظاهر من هذا الجهد الثقافً الهابل الذي قام به هذا الشٌخ القاضً أنه كان
ٌسعى إلى تحقٌق ما ذكره أبو إسحاق اإلسفراٌٌنً حٌث قال" :نحن نعلم أن
مسابل اإلجماع أكثر من  20ألؾ مسؤلة" ألن السعدي أبو جٌب ٌقول:
"ولعل فً قوله هذا قد اعتمد مصادر لم تصلنا أو أنه أطلقه" ،قلت :وهذا
النوع من اإلجماع هو الذي حذر منه اإلمام أحمد بن حنبل حٌن قال" :من
ادعى اإلجماع فقد كذب ،وما ٌدرٌه والناس قد اختلفوا ،دعوى بشر
المرٌسً واألصم ،ولكن ٌقول" :ال نعلمهم اختلفوا ،ولم ٌبلؽنً ذلك ،وال
أعلم خبلفا وٌإٌد كبلم اإلمام أحمد هذا كبلم اإلمام الشافعً قبله" :لست
أقول وال أحد من أهل العلم :هذا مجتمع علٌه إال لما ال تلقى عالما أبدا إال
قاله لك وحكاه عمن قبله ،كالظهر أربع أو كتحرٌم الخمر وما أشبه هذا،
وقال" :إنه لم ٌدع اإلجماع فٌما سوى حمل الفرابض التً كلفتها العامة أحد
من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وال عالم علمته على ظهر
األرض وال أحد نسبته العامة إلى العلم إال حٌنا من الزمان ،وما ذاك إال
ألنه سرعان ما ٌتبٌن له أن قوال ؼٌره قد قٌل فٌه" فهذا الموقؾ الذي أعلنه
هنا هذان اإلمامان الجلٌبلن من اإلجماع وهما ٌقران بوجوده ٌفٌد فقط
التحذٌر مما ذهب إلٌه هذا الشٌخ الفاضل ،أعنً فضٌلة الشٌخ سعدي أبً
جٌب كما ذهب إلٌه من قبله العالم العبلمة أبو إسحاق اإلسفراٌٌنً ونحن إذ
نحذر منه انطبلقا من قوله صلى هللا علٌه وسلم" :ببس مطٌة الرجل
زعموا" أخرجه مسلم وؼٌره ،وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :بحسب امرئ
من الكذب أن ٌحدث بكل ما سمع" أخرجه مسلم وؼٌره ،وقوله صلى هللا
علٌه وسلم" :إٌاكم والظن فإن الظن أكذب الحدٌث" وألن أحكام الشرٌعة ـ
خاصة اإلجماعات منها ـ تبنى على الٌقٌن لقوله صلى هللا علٌه وسلم "دع
ما ٌرٌبك إلى ما ال ٌرٌبك" وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :الحبلل بٌن
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والحرام بٌن وبٌنهما أمور مشتبهات ال ٌعلمها كثٌر من الناس ،فمن اتقى
الشبهات فقد استبرأ لدٌنه وعرضه ،ومن وقع فً الشبهات كراع ٌرعى
حول الحمى ٌوشك أن ٌواقعه أال وإن لكل ملك حمى أال وإن حمى هللا فً
أرضه محارمه ،أال وإن فً الجسد مضؽة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا
فسدت فسد الجسد كله ،أال وهً القلب" أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي والنسابً والدارمً وأحمد والبٌهقً وؼٌرهم.
إن التؤكد من تٌقن اإلجماع والتؤكد من دلٌله من الكتاب والسنة وتقدٌمه
للمسلمٌن كافة بؽض النظر عن مناهجهم الفلسفٌة ومشاربهم السٌاسٌة
ومذاهبهم الفقهٌة ،وطرقهم السلوكٌة قد ٌساهم فً هداٌة الجمٌع وتآلفهم
حول نقاط االلتقاء بٌن جمٌع المسلمٌن الداخلٌن فً دابرة اإلسبلم والذٌن
ٌتبعون الوسٌلة إلى هللا ،ومن هذه الوسٌلة ٌقٌنا العمل بما وقع علٌه اتفاق
مجتهدي أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم بعد وفاته فً عصر من العصور
حول أمر من أمور الدٌن مع تقدٌم دلٌله من الكتاب والسنة إلظهار حجٌته
وتحرٌم مخالفته وإكفار من عارض ما هو معلوم منه من الدٌن بالضرورة
وما كان منه ٌعتمد على النصو الصرٌحة القرآنٌة والمتواترة الحدٌثٌة
القطعٌة الداللة ،وهللا نسؤله التوفٌق والسداد.
تنبٌه :لقد قدم إلً أحد طبلب المعهد العالً للدراسات والبحوث اإلسبلمٌة
فً مورٌتانٌا سنة  2001م السإال التالً لٌستعٌن به على فهم رسالة تخرجه
التً كان موضوعها تحقٌق المناظرة أو المراسلة التً وقعت بٌن جده
حبٌب هللا بن ألمٌن بن الحاج الشقراوي والفقٌه محنض باب بن اعبٌد
الدٌمانً حول الحلؾ بالحرام واألٌمان البلزمة وقد سمى محنض باب
خصمه حبٌب هللا "محلل الحرام" بٌنما سمى حبٌب هللا محنض باب "مكفر
المسلمٌن" وقد جاء فً ردود حبٌب هللا ما ٌلً" :وقول مكفر المسلمٌن وما
هو لئلجماع بخارق ،فمحلل الحرام ٌعلم أن اإلجماعٌات ثمانٌة وتاسع
ٌتفرع أربعة ،فؤحد األربعة ما خرقه وٌعوذ باهلل من خرقه ،وأصحابه الثبلثة
ما خرقها وال ٌستعٌذ من خرقها ،وأما الثمانٌة فٌخرقها وال ٌبالً ،فلٌتدبر
مكفر المسلمٌن ،ألٌس أصولٌا؟" وقد طلب منً هذا الطالب شرح هذا الكبلم
علما بؤنه طلب ذلك من جمٌع فقهاء الببلد فلم ٌجد من ٌنٌره ،فؤجبته بما لم
أحتفظ بنسخة منه إال أننً ألخصه كما ٌلً" :بسم هللا الرحمن الرحٌم و
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صلى هللا على نبٌه الكرٌم وبعد ،لقد سؤلتنً وفقك هللا وإٌانا لما ٌحب
وٌرضى عن مقالة جدك التً أشكل فهمها على علماء الببلد فتقاصروا عن
اإلجابة علما بؤنه ثبت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال[ " :منْ ُ
سبِلَ
ار ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَام ِة] " أعاذنا هللا وإٌاكم من النار
َعنْ عِ ْل ٍم َف َك َت َم ُه أ ُ ْل ِ
ج َم ِبل َِج ٍام مِنْ َن ٍ
وما قرب إلٌها من قول وعمل ،فقد بٌنا فً مقدمة المجلد األول من كتابنا
"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" أن أواع اإلجماع اثنا عشر نوعا هً:
وسردت أنواع اإلجماع اإلثنً عشر المتقدمة ،ثم قلت له :واعلم وفقنً هللا
وإٌاك أن ابن حزم الظاهري قال مقدمة كتابه "مراتب اإلجماع"":أما بعد،
فإن اإلجماع قاعدة من قواعد الملة الحنٌفٌة ٌرجع إلٌه وٌفزع نحوه وٌكفر
من خالفه إذا قامت علٌه الحجة أنه إجماع" وتعقبه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة
فً تصوٌباته قاببل" :لكن إكفار من أنكر الحكم المجمع علٌه إجماعا ٌقٌنٌا
لٌس هو باعتبار أنه أنكر اإلجماع بل باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدٌن
بالضرورة وحجٌة اإلجماع موضع خبلؾ ولم ٌكفر النظام بإنكار حجٌته
وإنما أكفره من أكفره ألمور أخرى وفً موضع اإلجماع الٌقٌنً ال بد من
وجود كتاب أو سنة متواترة فٌكون منكر الحكم الثابت به ؼٌر منكر لحجٌة
اإلجماع فقط بل للكتاب أو السنة المتواترة أٌضا" ،ثم قدمت له ما قاله الشٌخ
سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم الذي ٌتطابق مع قول ابن تٌمٌة ،ثم
اعتذرت له عن عدم االسترسال فً الشرح ألن لً عذاال وحسادا ومنافسٌن
فً الباب وأكتفً بهذه العجالة لفهم مقالة جدك وهللا من وراء القصد وهو
الهادي إلى سواء السبٌل.
تنبٌه :والحقٌقة أننً لم أر أحدا سبقنً إلى هذا التقسٌم المفصل سوى ما
جاء من قول مبهم للشقراوي فً رسالته هذه ولم ٌبٌنه ال فً نظمه لئلجماع
وال فً ردوده األخرى ،وأما أنا فقد جمعتها من كتب األصولٌٌن كاآلمدي،
والشاطبً ،وكتاب التلوٌح على التوضٌح للتفتزانً ،وإرشاد الفحول
للشوكانً ،والبوطً على ابن قدامة فً الروضة ،وأنظام القاضً ابن
عاصم ،والسٌوطً ،والشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم ،الخ..إال أننا
نبه على خطإ ارتكبه وهو أنه لم ٌستعذ إال من ارتكاب نوع واحد من أنواع
اإلجماع بٌنما ارتكاب اثنٌن من األربعة المذكورة ٌجب االستعاذة من خرقها
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أال وهما :اإلجماع الظنً المنعقد فٌما هو معلوم من الدٌن بالضرورة،
واإلجماع المركب .
وهللا جل وعبل نسؤله المزٌد من العلم
الؽالٌة ،أال إن سلعة هللا الجنة.

النافع والعمل به رؼبة فً سلعة هللا

*ـ حجٌة اْلجماع :هل اإلجماع حجة ٌجب على الجمٌع أن ٌخضع له
ومن خالفه ٌكون زابؽا؟ بل هل مخالفة اإلجماع كفر أم حرام فقط؟.
ذهب الجمهور إلى القول بحجٌة اإلجماع وإكفار من خالفه ،إذا كان من
المعلوم من الدٌن بالضرورة ،فمن هإالء على سبٌل المثال ال الحصر
العبلمة ابن حزم الظاهري حٌث قال فً مقدمة كتابه {مراتب اإلجماع}:
"أما بعد ،فإن اإلجماع قاعدة من قواعد الملة الحنٌفٌة ٌرجع إلٌه وٌفزع
نحوه وٌكفر من خالفه إذا قامت علٌه الحجة بؤنه إجماع" ،بٌنما ذهب
جمهور الفقهاء إلى القول بإكفار من خالؾ اإلجماع المعلوم من الدٌن
بالضرورة فقد تعقب ابن حزم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة قاببل" :لكن إكفار من
أنكر الحكم المجمع علٌه إجماعا ٌقٌنٌا لٌس هو باعتبار أنه أنكر اإلجماع بل
باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدٌن بالضرورة ،وحجٌة اإلجماع موضع
خبلؾ ،ولم ٌكفروا النظام بإنكار حجٌته وإنما أكفره من أكفره ألمور
أخرى ،وفً موضع اإلجماع الٌقٌنً ال بد من وجود كتاب أو سنة متواترة
فٌكون منكر الحكم الثابت به ؼٌر منكر لحجٌة اإلجماع فقط ،بل للكتاب
والسنة المتواترة أٌضا" قلت كذا قال وهو الذي قال فً المجلد الرابع
والثبلثٌن من فتاوٌه [ " :]210وأما الحشٌشة ،هذه الحشٌشة الصلبة حرام،
سواء سكر منها أو لم ٌسكر ،والسكر منها حرام باتفاق المسلمٌن ،ومن
استحل ذلك أو زعم أنه حبلل فإنه ٌستتاب ،فإن تاب وإال قتل مرتدا ال
ٌصلى علٌه وال ٌدفن فً مقابر المسلمٌن" قلت فإذا علمت أن تحرٌم
الحشٌشة كان فً أول األمر مسؤلة خبلؾ ألنه قد أفتى بعض فقهاء األحناؾ
بجوازها انطبلقا من البراءة األصلٌة حتى أفتى اإلمام المازري بتحرٌمها
فتراجعوا ووقع اإلجماع ،فإن ما ذهب إلٌه شٌخ اإلسبلم هنا ٌفٌد حجٌة
اإلجماع فقط".
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وقد ذهب بعض المحدثٌن المتؤخرٌن إلى الطعن فً حجٌة بعض اإلجماعات
التً رأوا أنها انبنت على أحادٌث موضوعة أو واهٌة أو خالفها ن أكثر
صحة من حٌث السند والمتن ،ومن هإالء على سبٌل المثال ال الحصر
محمد بن علً الشوكانً ،حٌث أنكر فً كتابه {السٌل الجرار المتدفق على
حدابق األزهار} نجاسة الدم وتبعه محمد ناصر الدٌن األلبانً الذي رفض
فً الحج إجزاء اإلفراد بالحج علما بؤن اإلفراد فً الحج هو النسك الوحٌد
الذي وقع علٌه إجماع الصحابة وال شك أن إجماع الصحابة حجة عند
الجمهور ،إلى ؼٌر ذلك من مخالفاتهم لئلجماع حٌث سنتطرق إلٌها فً
وقتها إن شاء هللا ،لذلك اخترنا أن نقدم فً هذا الفصل ما ناقشه الشوكانً
فً كتابه {إرشاد الفحول} حول اإلجماع وحجٌته قبل أن نقوم بالرد علٌه،
فقال ؼفر هللا لنا وله كل زلة" :اختلؾ على تقدٌر تسلٌم إمكانه فً نفسه
وإمكان العلم به وإمكان نقله إلٌنا ،هل هو حجة شرعٌة ،فذهب الجمهور
إلى كونه حجة ،وذهب النظام واإلمامٌة وبعض الخوارج إلى أنه لٌس
بحجة وإنما الحجة فً مستنده إن ظهر لنا وإن لم ٌظهر لم نقدر لئلجماع
دلٌبل تقوم به الحجة ،واختلؾ القابلون بالحجة هل الدلٌل على حجٌته العقل
والسمع أم السمع فقط ،فذهب أكثرهم إلى أن الدلٌل على ذلك إنما هو السمع
فقط ومنعوا ثبوته من جهة العقل ،قالوا ألن العدد الكثٌر وإن بعد فً العقل
اجتماعهم على الكذب فبل ٌبعد اجتماعهم على الخطؤ كاجتماع الكفار على
جحود النبوة ،وقال جماعة منهم أٌضا ال ٌصح االستدالل على ثبوت
اإلجماع باإلجماع لقولهم إنهم أجمعوا على تخطبة المخالؾ لئلجماع ألن
ذلك إثبات للشًء بنفسه وهو باطل ،فإن قالوا إن اإلجماع دل على ن
قاطع فً تخطبة المخالؾ ففٌه إثبات اإلجماع بن ٌتوقؾ على اإلجماع،
وهو دور ،وأجٌب بؤن ثبوت هذه الصورة من اإلجماع وداللتها على وجود
الن ال ٌتوقؾ على كون اإلجماع حجة فبل دور ،وال ٌخفى ما فً هذا
الجواب من التعسؾ الظاهر وال ٌصح أٌضا االستدالل علٌه بالقٌاس ألنه
مظنون وال ٌحتج بالمظنون على القطعً ،فلم ٌبق إال دلٌل النقل من الكتاب
والسنة ،فمن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه وتعالىَ ( :و َمن ٌُ َ
الر ُ
شاق ِِق َّ
سول َ
صلِ ِه
ٌل ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ُن َولِّ ِه َما َت َولَّى َو ُن ْ
مِن َب ْع ِد َما َت َب ٌَّنَ لَ ُه ا ْلهُدَ َو ٌَ َّت ِب ْع َؼ ٌْ َر َس ِب ِ
َج َه َّن َم َو َس ْ
ٌرا) [سورة النساء ]115 :ووجه االستدالل بهذه اآلٌة أنه
اءت َمصِ ً
سبحانه جمع بٌن مشاقة الرسول واتباع ؼٌر سبٌل المإمنٌن فً الوعٌد ،فلو
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كان اتباع ؼٌر سبٌل المإمنٌن مباحا لما جمع بٌنه وبٌن المحظور ،فثبت أن
متابعة ؼٌر سبٌل المإمنٌن عبارة عن متابعة قول أو فتوى ٌخالؾ قولهم أو
فتواهم ،وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم
واجبة ،وأجٌب بؤنا ال نسلم بؤن المراد بسبٌل المإمنٌن فً اآلٌة هو إجماعهم
الحتمال أن ٌكون المراد سبٌلهم فً متابعة الرسول صلى هللا علٌه وسلم أو
فً مناصرته أو فً االقتداء به ،أو فٌما به صاروا مإمنٌن ،وهو اإلٌمان به
ومع االحتمال ال ٌتم االستدالل ،قال فً {لمحصول} إن المشاقة عبارة عن
الكفر بالرسول وتكذٌبه وإذا كان كذلك لزم وجوب العمل باإلجماع عند
تكذٌب الرسول ،وذلك باطل ألن العلم بصحة اإلجماع متوقؾ على العلم
بالنبوة ،وٌجاب بؤن مخالفة المإمنٌن حرام عند المشاقة ،كان اتباع سبٌل
المإمنٌن واجبا عند المشاقة ألن بٌن القسمٌن ثالثا وهو عدم االتباع أصبل،
سلمنا أنه ٌجب اتباع سبٌل المإمنٌن عند المشاقة ولكن ال نسلم أنه ممتنع
قوله المشاقة ال تحصل إال عند الكفر ،فلم قلتم إن حصول الكفر ٌنافً العمل
باإلجماع ،فإن الكفر بالرسول كما ٌكون بالجهل ٌكون صادقا ،فقد ٌكون
أٌضا بؤمور أخرى كشد الزنار ولبس الؽٌار وإلؽاء المصحؾ فً القاذورات
واالستخفاؾ بالنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ،مع االعتراؾ بكونه نبٌا
وإنكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبٌا ،وبشًء من هذه األنواع كفر ال
ٌنافً العمل بوجوب اإلجماع ،ثم قال سلمنا أن اآلٌة تقتضً المنع من
متابعة ؼٌر سبٌل المإمنٌن ال بشرط مشاقة الرسول ،لكن بشرط تبٌن الهدى
ألن ذكر مشاقة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌشرط فٌها تبٌن الهدى ثم
عطؾ علٌها اتباع ؼٌر سبٌل المإمنٌن ،فٌجب أن ٌكون تبٌن الهدى شرطا
فً التوعد على ؼٌر سبٌل المإمنٌن ،وهذا ال ٌكون إال عند تبٌن جمٌع
الهدى ،ومن جملة أنواع الهدى ذلك الذي ألجله ذهب أهل اإلجماع إلى ذلك
الحكم ،وعلى هذا التقدٌر ال ٌبقى للتمسك باإلجماع فابدة أٌضا ،فاإلنسان إذا
قال لؽٌره إذا تبٌن لك صدق فبلن فاتبعه فهم منه تبٌن صدق قول ؼٌره
بشًء ؼٌر قوله ( )..والثانً أن اآلٌة أنزلت فً رجل ارتد ،وذلك ٌدل على
أن الؽرض منها المنع من الكفر ،سلمنا أن اآلٌة تقتضً المنع من اتباع ؼٌر
سبٌلهم مطلقا لكن لفظ السبٌل حقٌقة فً الطرٌق الذي ٌحصل فٌه المشً
وهو ؼٌر مراد هنا باالتفاق ،فصار الظاهر متروكا ،وال بد من صرفه إلى
المجاز ،ولٌس البعض أولى من البعض فتبقى اآلٌة مجملة ،وأٌضا فإنه ال
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ٌمكن جعله مجازا عن اتفاق األمة على الحكم ألنه ال مناسبة البتة بٌن
الطرٌق المسلوك وبٌن اتفاق أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم على شًء من
األحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة ( ..إلى أن قال) والعجب من
الفقهاء أنهم أثبتوا اإلجماع بعمومات اآلٌات واألخبار ،وأجمعوا على أن
المنكر لما تدل علٌه العمومات ال ٌكفر وال ٌفسق إذا كان ذلك اإلنكار
لتؤوٌل ،ثم ٌقولون الحكم الذي دل علٌه اإلجماع مقطوع ومخالفه كافر
وفاسق ،فكؤنهم قد جعلوا الفرع أقوى من األصل وذلك ؼفلة عظٌمة ،سلمنا
داللة هذه اآلٌة على أن اإلجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة
والعقل ،أما الكتاب فكل ما فٌه منع لكل األمة من القول الباطل والفعل
وء َوا ْل َف ْح َ
هللا
شاء َوأَن َتقُولُو ْا َعلَى ّ ِ
س ِ
الباطل كقوله تعالى ( :إِ َّن َما ٌَؤْ ُم ُر ُك ْم ِبال ُّ
َما الَ َت ْعلَ ُمونَ ) [سورة البقرة ]169 :وقال تعالىَ ( :والَ َتؤْ ُكلُو ْا أَ ْم َوالَ ُكم َب ٌْ َن ُكم
ِبا ْل َبا ِ ِل ) والنهً عن الشًء ال ٌجوز إال إذا كان المنهى عنه متصورا.وأما
السنة فكثٌرة منها قصة معاذ فإنه لم ٌجر فٌها ذكر اإلجماع ،ولو كان ذلك
مدركا شرعٌا لما جاز اإلخبلل بذكره عند اشتداد الحاجة إلٌه ألن تؤخٌر
البٌان عن وقت الحاجة ال ٌجوز ،ومنها قوله صلى هللا علٌه وسلم" :ال تقوم
الساعة إال على شرار أمتً" ومنها قوله صلى هللا علٌه وسلم" :إن هللا ال
ٌقبض العلم انتزاعا ٌنتزعه من العباد ،ولكن ٌقبض العلم بقبض العلماء
حتى إذا لم ٌبق عالما اتخذ الناس رإساء جهاال فسبلوا فؤفتوا بؽٌر علم
فضلوا وأضلوا" وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :من أشراط الساعة أن ٌرتفع
العلم وٌكثر الجهل" وهذه األحادٌث بؤسرها على خلو الزمان عمن ٌقوم
بالواجبات ،وأما المعقول فمن وجهٌن :األول أن كل واحد من األمة جاز
الخطؤ علٌه فوجب جوازه على الكل ،كما أنه لما كان كل واحد من الزنج
أسود كان الكل أسود ،الثانً أن ذلك اإلجماع إما أن ٌكون لداللة أو ألمارة،
فإن كان لداللة فالواقعة التً أجمع علٌها كان علماء العالم تكون واقعة
عظٌمة ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعً على نقل الدلٌل القاطع الذي
ألجله أجمعوا ،وكان ٌنبؽً اشتهار تلك الداللة وحٌنبذ ال ٌبقى فً التمسك
باإلجماع فابدة وإن كان ألمارة فهو محال ،وألن األمارات ٌختلؾ حال
الناس فٌها فٌستحٌل اتفاق الخلق على مقتضاها ألن فً األمة من لم ٌقل
بقول األمارة حجة ،فبل ٌمكن اتفاقهم ألجل األمارة على الحكم وإن كان ال
لداللة وال ألمارة كان ذلك خطؤ باإلجماع ،فلو اتفقوا لكانوا متفقٌن على
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الباطل ،وذلك قادح فً اإلجماع ،هذا كبلم صاحب {المحصول} وقد أسقطنا
منه ما فٌه ضعؾ وما اشتمل على تعسؾ ،وفً الذي ذكرناه ما ٌحتمل
المناقشة ،وقد أجاب عن هذا الذي ذكرناه عنه بجوابات متعسفة ٌستدعً
ذكرها ذكر الجواب علٌها منا فٌطول البحث جدا ،ولكنك إذا عرفت ما
قدمناه كما ٌنبؽً علمت أن اآلٌة ال تدل على مطلوب المستدلٌن بها ،ومن
( َو َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّم ًة َو َس ً ا
جملة ما استدلوا به قوله سبحانه وتعالى:
لِّ َت ُكو ُنو ْا ُ
اس ) فؤخبر سبحانه عن كون هذه األمة وسطا
ش َهدَ اء َعلَى ال َّن ِ
والوسط من كل شًء خٌاره فٌكون تعالى قد أخبر عن خٌرٌة هذه األمة،
فلو أقدموا على شًء من المحذورات لما اتصفوا بالخٌرٌة ،وإذا ثبت أنهم
ال ٌقدمون على شًء من المحذورات وجب أن ٌكون قولهم حجة ال ٌقال
اآلٌة متروكة الظاهر ألن وصؾ األمة بالعدالة ٌقتضً اتصاؾ كل واحد
منهم بها وخبلؾ ذلك معلوم بالضرورة ألنا نقول بتعٌن تعدٌلهم فٌما
ٌجتمعون علٌه وحٌنبذ تجب عصمتهم عن الخطؤ قوال وفعبل ،هذا تقرٌر
االستدالل بهذه اآلٌة ،وأجٌب بؤن عدالة الرجل عبارة عن قٌامه بؤداء
الواجبات واجتناب المقبحات ،وهذا من فعله ،وقد أخبر سبحانه أنه جعلهم
وسطا فاقتضى ذلك أن كونهم وسطا من فعل هللا ،وذلك ٌقتضً أن ٌكون
ؼٌر عدالتهم التً لٌست من فعل هللا ،وأجٌب أٌضا بؤن الوسط اسم لما ٌكون
متوسطا بٌن شٌبٌن ،فجعله حقٌقة فً العدل ٌقتضً االشتراك ،وهو خبلؾ
األصل ( )..إلى أن قال :ومن جملة ما استدلوا به قوله تعالى سبحانهُ ( :كن ُت ْم
من َك ِر) [ آل عمران:
اس َتؤْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُ
َخ ٌْ َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
 ]110وهذه الخٌرٌة توجب الحقٌقة لما أجمعوا علٌه ،وإال كان ضبلال فماذا
بعد الحق إال الضبلل ،وأٌضا لو أجمعوا على الخطإ لكانوا آمرٌن بالمنكر
وناهٌن عن المعروؾ وهو خبلؾ المنصو والتخصٌ بالصحابة ال
ٌناسب وروده فً مقابلة أمر سابر األنبٌاء ،وأجٌب بؤن اآلٌة مهجورة
الظاهر ألنها تقتضً اتصاؾ كل واحد منهم بهذا الوصؾ والمعلوم خبلفه
ولو سلمنا ذلك لم نسلم أنهم ٌؤمرون بكل معروؾ ،هكذا قٌل فً الجواب،
وال ٌخفاك أن اآلٌة ال داللة لها على محل النزاع البتة ،فإن اتصافهم بكونهم
ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر ال ٌستلزم أن ٌكون قولهم حجة
شرعٌة تصٌر دٌنا ثابتا على كل األمة ،بل المراد أنهم ٌؤمرون بما هو
معروؾ فً هذه الشرٌعة وٌنهون عما هو منكر فٌها ،فالدلٌل على كون ذلك
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الشًء معروفا أو منكرا هو الكتاب أو السنة ال إجماعهم ؼاٌة ما فً الباب
أن إجماعهم ٌصٌر قرٌنة على أن فً الكتاب والسنة ما ٌدل على ما أجمعوا
علٌه ،وأما أنه دلٌل بنفسه فلٌس فً هذه اآلٌة ما ٌدل على ذلك ،ثم الظاهر
أن المراد من األمة هذه األمة بؤسرها ال أهل عصر من العصور بدلٌل
مقابلتهم بسابر أمم األنبٌاء ،فبل ٌتم االستدالل بها على محل النزاع وهو
إجماع المجتهدٌن فً عصر من العصور ،ومن جملة ما استدلوا به من
السنة ما أخرجه الطبرانً فً {الكبٌر} من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال" :لن تجتمع أمتً على ضبللة"،
وتقرٌر االستدالل بهذا الحدٌث أن عمومه ٌنفً وجود الضبللة والخطإ،
والخطؤ ضبللة فبل ٌجوز اإلجماع علٌه فٌكون ما أجمعوا علٌه حقا ،
وأخرج أبو داود عن أبً مالك األشعري رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم قال :إن هللا أجاركم من ثبلث خبلل أن ال ٌدعو علٌكم نبٌكم
فتهلكوا وأن ال ٌظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن ال تجتمعوا على
ضبللة" ،وأخرج الترمذي عن ابن عمر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه
قال" :ال تجتمع أمتً على ضبللة ،وٌد هللا مع الجماعة ،ومن شذ شذ إلى
النار" وأخرج ابن أبً عاصم عن أنس مثله ()..
الرد على الشوكانً :نقلناه رؼم طوله وإطنابه للرد علٌه ألنه من المحدثٌن
الذٌن شككوا فً حجٌة اإلجماع علما بؤنه قال فً كتابه {الرسابل السلفٌة
إلحٌاء سنة خٌر البرٌة} الرسالة األولى :شرح الصدور فً تحرٌم رفع
القبور" :وإذا تقرر لك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كتاب هللا
وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم بن الكتاب العزٌز ،وإجماع المسلمٌن
أجمعٌن ،عرفت أن من زعم من الناس أنه ٌنكر معرفة المخطا من العلماء
من ؼٌر هذا الطرٌق عند اختبلفهم فً مسؤلة من المسابل ،فهو مخالؾ لما
فً كتاب هللا ،ومخالؾ إلجماع المسلمٌن أجمعٌن" وقال فً الرسالة الثانٌة:
"رفع الرٌبة عما ٌجوز وما ال ٌجوز من الؽٌبة " :فعرفت تحرٌم الؽٌبة كتابا
وسنة وإجماعا" فلماذا ٌرجع إلى اإلجماع إن لم ٌكن حجة عنده ،وأما الرد
على ما نقله هنا فً {إرشاد الفحول} فنبدإه على بركة هللا قابلٌن:
1ـ قوله" :فذهب الجمهور إلى كونه حجة وذهب النظام واإلمامٌه وبعض
الخوارج إلى أنه لٌس حجة وإنما الحجة فً مستنده إن ظهر لنا وإن لم نقدر
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لئلجماع دلٌبل تقوم به الحجة" فالجواب على هذه النقطة األولى ٌتركب من
شقٌن :الشق األول ٌتمثل فً حجٌة اإلجماع عند الجمهور ،ولما كان
تعرض لحجج الجمهور نافٌا لجلها ومقٌدا للباقً ،فإننا سنإخر الجواب على
الشق األول لحٌنه ،ونبدأ بالشق الثانً فنقول :بؤن النظام تبعه فً نفٌه
لئلجماع الشوكانً ثم األلبانً ،ومن تبعهم من المحدثٌن المعاصرٌن
المتحررٌن لكن نذكرهم بؤن النظام لم ٌكن بنفٌه لئلجماع ٌفتح أول باب
للفتنة ،فهو إبراهٌم بن سٌار النظام فتان ٌتبع الهوى والشٌطان ،ونحن عندنا
على ذلك برهان :فهو صاحب الصرفة الذي دافع بحرارة عن فكرة خلق
القرآن ثم عن فكرة الصرفة ،قال عنه القاضً عبد الجبار الجشمً فً كتابه
{فضل االعتزال وطبقات المعتزلة} إنه قال" :إن نظم القرآن وحسن تؤلٌؾ
كلماته لٌس بمعجزة النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وال داللة فٌه على صدقه
فً دعواه النبوة ،ذلك أن القرآن كتاب كسابر الكتب المنزلة لبٌان األحكام
من الحبلل والحرام ،فؤما نظم القرآن وحسن تؤلٌفه ،فإن العباد قادرون على
مثله ،وعلى ما هو أحسن منه فً التنظٌم والتؤلٌؾ ،ولم ٌعارضه العرب ألن
هللا صرفهم عن ذلك" فهذا التحدي المتدرج الذي تحدى هللا به كل المعاندٌن
وكل فطاحلة قرٌش المعروفٌن بالببلؼة والبٌان ٌرده النظام إلى فكرة
صرؾ هللا عباده عنه ،وهللا سبحانه وتعالى ٌقول متحدٌا صنادٌد قرٌش فً
ب ِقمنْل عِق ن ِقد هللاِق ه َفُحو أَفهْل دَف ى ِقم ْلن ُحه أَف َّمت ِقبعْل ُحه إِقن ُحكن ُحت ْلم
سورة القص " :قُح ْلل َففؤْل ٌضتوا ِقب ِقك َفتا ٍ
جنُّ
اج َت َم َع ِ
ت ا ِْل ُ
ِقٌن" وقال فً سورة اإلسراء  ،سبحان ( :قُل لَّب ِِن ْ
صا ِقدق َف
َف
نس َوا ْل ِ
ْ
ْ
َ
ض
آن الَ ٌَؤ ُتونَ ِب ِم ْثلِ ِه
ض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
َولَ ْو َكانَ َب ْع ُ
َعلَى أن ٌَؤ ُتو ْا ِب ِم ْث ِل ه ََذا ا ْلقُ ْر ِ
ور ٍة ِّم ْثلِ ِه
س َ
ٌرا) [ اإلسراء ]88 :وقال تعالى ( :أَ ْم ٌَقُولُونَ ا ْف َت َراهُ قُ ْل َفؤْ ُتو ْا ِب ُ
َ ِه ً
صا ِدقٌِنَ ) [ ٌونس ]38 :وقال تعالى:
ُون ّ ِ
هللا إِن ُكن ُت ْم َ
َوادْ ُعو ْا َم ِن ْ
اس َت َ ْع ُتم ِّمن د ِ
صد َ
ٌِق الَّذِي َب ٌْنَ ٌَدَ ٌْ ِه
ُون ّ ِ
هللا َولَكِن َت ْ
( َو َما َكانَ ه ََذا ا ْلقُ ْرآنُ أَن ٌُ ْف َت َر مِن د ِ
ب الَ َر ٌْ َب فٌِ ِه مِن َّر ِّب ا ْل َعالَمٌِنَ ) [ ٌونس ]37 :وقال تعالىَ ( :وإِن
َو َت ْفصِ ٌلَ ا ْل ِك َتا ِ
ور ٍة ِّمن ِّم ْثلِ ِه َوادْ ُعو ْا ُ
ش َهدَ اء ُكم
ُكن ُت ْم فًِ َر ٌْ ٍ
س َ
ب ِّم َّما َن َّز ْل َنا َعلَى َع ْب ِد َنا َفؤْ ُتو ْا ِب ُ
ار ال ِّتً
ُون ّ ِ
صا ِدقٌِنَ َفإِن لَّ ْم َت ْف َعلُوا َولَنْ َت ْف َعلُوا َفا َّتقُوا ال َّن َ
هللا إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
ِّمن د ِ
ُ
ارةُ أعِ دَّ ْت لِ ْل َكاف ِِرٌنَ ) [ البقرة ]23 :فهو بمعارضته سبٌل
اس َوا ْلح َِج َ
َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
المإمنٌن ،سبٌل الهدى والتقى فتح الفتنة والزٌػ والضبللة ،فهو معتزلً
أنكر صفات هللا وقال هً هو وقال بخلق القرآن مثل أحمد بن أبً ذإاد كما
أنكر عذاب القبر ،قال القاضً عبد الجبار" :وأنكر مشاٌخنا عذاب القبر فً
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كل حال" كما طرق النظام بابا آخر من أبواب الفتنة هو تكذٌب الصحابة
رضوان هللا علٌهم  ،فقد اتهم أبا بكر الصدٌق بالتناقض حٌن قال" :أي سماء
تظلنً وأي أرض تقلنً ،إذا أنا قلت فً كتاب هللا ما ال أعلم" ثم سبل عن
الكبللة فقال :أقول فٌها برأًٌ ،فإن كان صوابا فمن هللا ،وإن كان خطؤ
فمنً" ،كما أخذ على عمر جلده فً الخمر ثمانٌن جلدة ،وعد إحٌاءه لسنة
التراوٌح بدعة تذكر له بالذم ،وقد اتهم عثمان بالظلم وعدم االستقامة إثر
نفٌه ألبً ذر الؽفاري إلى الربذة وإٌوابه الحكم بن أمٌة  ،وهو طرٌد
الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،واستعماله الولٌد بن عقبة على الكوفة وهو
من أفسد الناس ،كما اتهم عبد هللا بن مسعود بالكذب ،فً رواٌته حدٌث
انشقاق القمر ،وقال :وهذا من الكذب الذي ال خفاء به ألن هللا تعالى ال ٌشق
القمر له وحده وال آلخر معه ،وإنما ٌشقه لٌكون آٌة للعالمٌن" وقال عن أبً
هرٌرة" :كان أكذب الناس" وقد نفى حجٌة اإلجماع بل وقوعه ،وقد أكفره
الجمهور ـ وسواء أكان تكفٌر الجمهور له بسبب رفضه لئلجماع أو ألسباب
أخرى ـ فإن قوله ال ٌتبعه إال فتان وصل درجة من الضبلل واالبتداع ٌكفره
الجمهور علٌها ،وبالتالً فإن قوله لٌس حجة وال ٌمكن لمن كان زابؽا كافرا
أن ٌنقض اإلجماع ،وهللا أعلم ،وأما الرد علٌه فٌما ٌخ بحجج الجمهور.
2ـ قام الشوكانً بتؤوٌل الدلٌل عند الجمهور وهو قوله تعالىَ ( :و َمن ُحٌ َفشاق ِق
ٌل ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ُن َولِّ ِه َما
الر ُ
َّ
سولَ مِن َب ْع ِد َما َت َب ٌَّنَ لَ ُه ا ْلهُدَ َو ٌَ َّتبِ ْع َؼ ٌْ َر َسبِ ِ
صلِ ِه َج َه َّن َم َو َس ْ
ٌرا ) [النساء ]115 :فقال" :وأجٌب بؤنا ال نسلم
اءت َمصِ ً
َت َولَّى َو ُن ْ
بؤن المراد بسبٌل المإمنٌن فً اآلٌة هو إجماعهم الحتمال أن ٌكون المراد
سبٌلهم فً متابعة الرسول صلى هللا علٌه وسلم أو فً مناصرته أو فً
االقتداء به أو فٌما به صاروا مإمنٌن وهو اإلٌمان به ،ومع االحتمال ال ٌتم
االستدالل" قلت هذه تؤوٌبلت كثٌرة ذهب إلٌها الشوكانً لٌطعن فً احتجاج
الجمهور بهذه اآلٌة ،وقد رأٌنا فً الرد علٌه أن نستدل بما قدمه العبلمة
التفتزانً فً كتابه {التلوٌح على التوضٌح} حٌث قال" :وجه االستدالل أنه
تعالى أوعد باتباع ؼٌر سبٌل المإمنٌن بضمه إلى مشاقة الرسول التً هً
كفر ،فٌحرم إذ ال ٌضم مباح إلى حرام فً الوعٌد إذ حرم اتباع ؼٌر سبٌلهم
ٌلزم اتباع سبٌلهم ،إذ ال مخرج عنها ألن ترك االتباع لؽٌر سبٌلهم فٌدخل
فً اتباع ؼٌر سبٌلهم ،واإلجماع سبٌلهم ،فٌلزم اتباعه فإن قٌل لفظ الؽٌر
مفرد ال ٌفٌد العموم فبل ٌلزم حرمة اتباع كل ما ٌؽاٌر سبٌل المإمنٌن  ،بل
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ٌجوز أن ٌكون ؼٌر سبٌل المإمنٌن هو الكفر والتكذٌب قلنا بل هو عام
باإلضافة إلى الجنس بدلٌل صحة االستثناء قطعا ولو سلم فٌكفً اإلطبلق،
فإن قٌل السبٌل حقٌقة فً الطرٌق الذي ٌمشً فٌه وهو ؼٌر مراد اتفاقا
ولٌس حمله على الطرٌق الذي اتفق علٌه األمة من قول أو فعل أو اعتقاد
أولى من حمله على الدلٌل الذي اتبعوه قلنا اتباع ؼٌر الدلٌل وإن كان هو
القٌاس داخل فً مشاقة الرسول أي مخالفة حكمه إذ القٌاس أٌضا مستند إلى
ن وحٌنبذ ٌلزم التكرار ،فإن قٌل لو عم لزم اتباع المباحات وإسناد الحكم
إلى الدلٌل الذي أسند المإمنون إجماعهم إلٌه قلنا خ ذلك للقطع بؤنه ال
ٌلزم المتابعة المباح وأن االتباع هو اإلتٌان بمثل فعل الؽٌر لكونه مما ساق
إلٌه الدلٌل مثبل إٌمان المإمنٌن باهلل تعالى ونبوة موسى علٌه الصبلة
والسبلم ال ٌعد اتباعا للٌهود وذلك كما خ المإمنون بالمجتهدٌن
الموجودٌن فً عصر فإن قٌل ٌجوز أن ٌراد سبٌل المإمنٌن فً متابعة
الرسول صلى هللا علٌه وسلم أو مناصرته واالقتداء به أو فٌما صاروا به
مإمنٌن وهو اإلٌمان به ،كٌؾ وقد نزلت اآلٌة فً طعمة بن بٌرق حٌن
سرق درعا وارتد ولحق بالمشركٌن أجٌب بؤن العبرة بالعمومات
واإلطبلقات دون خصوصٌات األسباب واالحتماالت والثابت بالنصو ما
دلت علٌه ظواهرها ولم تصرؾ عنه قرٌنة ،وقد ٌقال إن التمسك بالظواهر
ووجوب العمل بها إنما ثبت باإلجماع ،ولواله لوجب العمل بالدالبل المانعة
عن اتباع الظن واعترض المصنؾ رحمه هللا تعالى بؤنه ٌجوز أن ٌكون
سبٌل المإمنٌن عام ال مخص له بما ثبت إتٌان الرسول علٌه الصبلة
والسبلم مع أن حمل الكبلم على القابد الجدٌد أولى من حمله عن التكرار
وتؽاٌر المفهومٌن ال ٌدفع التكرار كما فً قولنا اتبعوا القرآن وكتاب هللا
تعالى والتنزٌل ونحو ذلك" قلت والحقٌقة أن فً اإلجماع اطمبنانا وأنك
تشعر وأنت تتبع ما أجمع جمهور العلماء علٌه بؤنك على حق وأن من
خالفهم قد ٌكون على ضبللة إن لم ٌكن دلٌله أقوى خاصة فٌما ٌخ بفهم
إلٌه العبلمة
النصو الشرعٌة من الكتاب والسنة،وبالتالً فإن ما ذهب
التفتزانً هنا هو ما أقره جمهور األصولٌٌن والمفسرٌن ون علٌه اإلمام
الشافعً فً كتابه {األم} وسٌتم تبٌٌنه فً سنة رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم فٌما بعد.
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3ـ وأما قوله "فإن قلت المإمنون هم المصدقون والموجودون ،وأما الذٌن لم
ٌوجدوا بعد فلٌسوا المإمنٌن ،قلت إذا وجد أهل العصر الثانً ال ٌصح القول
بؤن أهل العصر األول هم كل المإمنٌن فبل ٌكون إجماع أهل العصر األول
حجة على إجماع أهل العصر الثانً ،سلمنا أن العصر هم كل المإمنٌن لكن
اآلٌة إنما نزلت فً زمن الرسول صلى هللا علٌه وسلم فتكون اآلٌة مختصة
بمإمنً ذلك الوقت ،وهذا ٌقتضً أن ٌكون إجماعهم حجة ،والتمسك
باإلجماع إنما ٌنفع بعد الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأنها اتفقت كلمتهم
على الحكم الواحد لم تدل هذه اآلٌة على صحة ذلك اإلجماع ولكن ذلك ؼٌر
معلوم فً شًء من اإلجماعات الموجودة فً المسابل بل المعلوم خبلفه ألن
كثٌرا منهم مات زمان النبً صلى هللا علٌه وسلم فسقط االستدالل بهذه
اآلٌة" قلت هذه االحتماالت التً تدفع بالمرء إلى أن ٌدخل فً متاهات
البلأدرٌة والعلل البلمتناهٌة تتناقض مع التعرٌؾ الذي انطلق منه المإلؾ
رحمه هللا وإٌانا وتجاوز عنا وعنه كل زلة فهو عندما ٌقول بؤن اإلجماع
"اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم بعد وفاته فً عصر من
األعصار على أمر من األمور" ولقد بٌنا فً النقطة الماضٌة ما علٌه
جمهور األصولٌٌن والمفسرٌن حول مفهوم هذه اآلٌة وأن سبٌل المإمنٌن
ٌدخل فٌه إجماعهم ،وبالتالً فإن إجماع مجتهدي األمة فً عصر من
العصور حول أمر من أمور الدٌن بمثابة بدل الجزء من الكل كما أن إجماع
أهل العصر األول بمثابة بدل الجزء من الكل ،ولٌس هاهنا تناقض لما
وردت به األحادٌث الصحٌحة القطعٌة الثبوت والقطعٌة الداللة والتً تحذر
من الفتن وتنذر أهل العلم من تلك الفتن مخبرة بؤن كل عصر قبل اآلخر قد
ٌكون أفضل منه ،فعلى سبٌل المثال ال الحصر ،قوله صلى هللا علٌه وسلم
مخبرا عن الفتن فً باب الفتن للبخاري :عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا
علٌه وسلم قالٌ :تقارب الزمان وٌنق العمل وٌلقى الشح وتظهر الفتن
وٌكثر الهرج ،قالوا ٌا رسول هللا أٌما هو؟ قال :القتل ،القتل" وفً رواٌة عن
األعمش عن شقٌق ،قال :كنت مع عبد هللا وأبً موسى فقاال :قال النبً
صلى هللا علٌه وسلم" :إن بٌن ٌدي الساعة ألٌاما ٌنزل فٌها الجهل ،وٌرفع
فٌها العلم ،وٌكثر فٌها الهرج وهو القتل" فً حٌن أخرج البخاري فً كتاب
االعتصام بالكتاب والسنة من صحٌحه باب :قول النبً صلى هللا علٌه وسلم
"ال تزال طابفة من أمتً ظاهرٌن على الحق وهم أهل العلم" عن ابن شهاب
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أخبرنً حمٌد قال :سمعت معاوٌة بن أبً سفٌان ٌخطب قال سمعت النبً
صلى هللا علٌه وسلم ٌقول" :من ٌرد هللا به خٌرا ٌفقه فً الدٌن ،وإنما أنا
قاسم وٌعطً هللا ،ولن ٌزال أمر هذه األمة مستقٌما حتى تقوم الساعة ،أو
حتى ٌؤتً أمر هللا" قلت والحدٌثان متواتران ،أخرجهما جبلل الدٌن
السٌوطً فً {قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة} وأقرهما
الكتانً فً نظم المتناثر وخرجناهما فً كتابنا {فتح الرب الساتر لتمٌٌز
( َوإِ َذا َجاء ُه ْم أَ ْم ٌر ِّمنَ
الحدٌث المتواتر} ،وقال تعالى فً سورة النساء:
ول َوإِلَى أ ُ ْولًِ األَ ْم ِر ِم ْنهُ ْم
الر ُ
األَ ْم ِن أَ ِو ا ْل َخ ْوؾِ أَ َذا ُعو ْا ِب ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
س ِ
الَ َّت َب ْع ُت ُم
هللا َعلَ ٌْ ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
ضل ُ ّ ِ
نب ُ و َن ُه ِم ْنهُ ْم َولَ ْوالَ َف ْ
لَ َعلِ َم ُه الَّذٌِنَ ٌَ ْس َت ِ
ال َّ
ش ٌْ َ انَ إِالَّ َقلٌِ ً ) [النساء ]83 :فاتضح أن اتباع جماعة أهل العلم ـ ٌعنً
المجتهدٌن ـ ٌنقذ من الفتن وٌطمبن العامل باإلجماع خبلؾ الشاذ عن
اإلجماع فهو ٌفتح باب التفرقة والفتنة إال فً حاالت نادرة سنتطرق إلٌها فً
حٌنها ،علما بؤن الطابفة الظاهرة على الحق فً الحدٌث هً جماعة
المجتهدٌن العلماء.
4ـ وأما قوله "وأما السنة فكثٌرة منها قصة معاذ فإنه لم ٌجر فٌها ذكر
اإلجماع ولو كان ذلك مدركا شرعا لما جاز اإلخبلل بذكره عند اشتداد
الحاجة إلٌه ألن تؤخٌر البٌان عن وقت الحاجة ال ٌجوز ،ومنها قوله صلى
هللا علٌه وسلم "ال تقوم الساعة إال على شرار أمتً" ومنها قوله صلى هللا
علٌه وسلم" :إن هللا ال ٌقبض العلم انتزاعا ٌنتزعه من العباد ولكن ٌقبض
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ٌبق عالما اتخذ الناس رإساء جهاال فسبلوا
فؤفتوا بؽٌر علم فضلوا وأضلوا" وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :تعلموا
الفرابض وعلموها فإنها أول ما ٌنسى" وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :من
أشراط الساعة أن ٌرتفع العلم وٌكثر الجهل" قلت انطلق المإلؾ ؼفر هللا لنا
وله كل زلة من تؤوٌل بعٌد لبعض األحادٌث واآلثار كاستنكاره لعدم تطرق
حدٌث معاذ بن جبل رضً هللا عنه لئلجماع ونسً أن اإلجماع كما عرفه
هو فً كتابه إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول أنه :اتفاق
مجتهدي أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم بعد وفاته فً عصر من األعصار
على أمر من األمور" والرسول صلى هللا علٌه وسلم أقر فً حدٌث معاذ
االجتهاد ،ولٌس اإلجماع سوى اتفاق أهل العلم المجتهدٌن حول قضٌة
شرعٌة انطبلقا من الكتاب والسنة أو القٌاس علما بؤن حدٌث معاذ ضعٌؾ
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عند المحدثٌن بل أخرجه الجوزجانً فً الموضوعات ،وأما حدٌث ال تقوم
الساعة إال على شرار أمتً فإنه حدٌث مفسر بحدٌث صحٌح مسلم الطوٌل
وفٌه أن هللا سٌرسل رٌحا تؤخذ روح كل من كان فً قلبه ذرة من إٌمان
حتى ال ٌبقى من ٌعبد هللا وٌنطلق من األحكام الشرعٌة حٌث لم ٌبق مجال
للكبلم عن االجتهاد واإلجماع ،وأما حدٌث "إن هللا ال ٌقبض العلم انتزاعا"
[الحدٌث] فهذه حجة علٌه ال له  ،ألن إجماع من وصل درجة االجتهاد
أم ُر ِّمنَ األَ ْم ِن أَ ِو ا ْل َخ ْوؾِ أَ َذا ُعوا ِب ِه
اءهٌم ْ
انطبلقا من قوله تعالىَ ( :وإِ َذا َج َ
ول َوإِلَى أُولًِ األَ ْم ِر ِم ْنهُ ْم لَ َعلِ َم ُه ِّ
نب ُ و َن ُه
الر ُ
َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
س ِ
الذٌنَ ٌَ ْس َت ِ
مِنهُ ْم) [اآلٌةٌ ]83 :فٌد الٌقٌن والتؤكد من اتباع الحق فهو فً هذه الحالة حجة
واجب اتباعها ،وإال اتبع الناس الجهال فضلوا وأضلوا ،أما من اتبع إجماع
المجتهدٌن فهو فً مؤمن من الخطؤ إن شاء هللا تعالى ،وأما حدٌث "من
أشراط الساعة أن ٌرتفع العلم وٌكثر الجهل" فهذا ال ٌقدح فً حجٌة اإلجماع
ال فً العصور األولى المزكاة ،وال فً العصور التً تبعتها وال حتى فً
هذه العصور التً ٌقل فٌها العلم وٌكثر فٌها الجهل ألننا عرفناه وأوضحنا
أنه حجة ٌجب اتباعه وٌتحتم اتباعه أكثر فؤكثر فً أٌام الجهل ألنه ٌجعل
متبعه فً مؤمن من الفتن وإضبلل الجاهلٌن إن شاء هللا تعالى ،خاصة وأنه
لم ٌقتنع هو بما قدمه فقال فً آخر كبلمه" :وفً الذي ذكرناه ما ٌحتمل
المناقشة" وقد قال من قبل" :وقد أسقطنا منه ما فٌه ضعؾ وما اشتمل على
تعسؾ" قلت وهللا سبحانه وتعالى ٌقول ( َفؤ َ َّما َّ
الز َب ُد َفف َفٌ ْلذ َفهبُح ُحج َففاء َفوأَفمَّما َفما َفٌن َفف ُحع
ّ
اس َفف َفٌمْل ُحك ُح
ض َفك َفذل َفِقك َفٌضْل ِقربُح
هللا ُ األَ ْم َثالَ ) [ الرعد ] 17 :فكٌؾ ٌنفع
ال َّمن َف
ث فِقً األَفرْل ِق
الناس من كان ٌشك فً صحة ما ٌقدمه للناس؟ قلت وخاصة أنه ـ ؼفر هللا
لنا وله كل زلة ـ استدل باإلجماع على تصحٌح حدٌث ضعٌؾ كما سنبٌن
ذلك إن شاء هللا فً حٌنه.
َو َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّم ًة َو َس ً ا
5ـ وأما رده على االحتجاج بقوله تعالى( :
لِّ َت ُكو ُنو ْا ُ
اس ) [األٌة] حٌث قال ـ ؼفر هللا له ولنا كل زلة ـ
ش َهدَ اء َعلَى ال َّن ِ
بعد نقاش عقٌم" :فإن ثبوت كون أهل اإلجماع بمجموعهم عدوال ال ٌستلزم
أن ٌكون قولهم حجة شرعٌة تعم بها البلوى فإن ذلك أمر إلى الشارع ال إلى
ؼٌره ،وؼاٌة ما فً اآلٌة أن ٌكون قولهم مقبوال إذا أخبرونا عن شًء من
األشٌاء ،وأما كون اتفاقهم على أمر دٌنً ٌصٌر دٌنا ثابتا علٌهم وعلى من
بعدهم إلى ٌوم القٌامة فلٌس فً اآلٌة ما ٌدل على هذا ،وال هً مسوقة لهذا
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المعنى وال تقتضٌه بمطابقة وال تضمن وال التزام" قلت اآلٌة تبٌنها السنة
النبوٌة ،وقد أخبرت السنة فً اآلٌات الصحٌحة الصرٌحة فضل شهادة هذه
األمة فً الدنٌا واآلخرة ،وهذا ما بٌنه العبلمة ابن كثٌر فً تفسٌره حٌث
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمٌ" :دعى نوح ٌوم القٌامة فٌقال له:
هل بلؽت؟ فٌقول :نعم ،فٌدعى قومه فٌقال لهم :هل بلؽكم؟ فٌقولون :ما أتانا
من نذٌر وما أتانا من أحد ،فٌقال لنوح :من ٌشهد لك فٌقول :محمد وأمته،
قال :فذلك قولهَ ( :و َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّم ًة َو َس ً ا ) قال :والوسط العدل ،فتدعون
فتشهدون له بالببلغ ثم أشهد علٌكم" رواه البخاري والترمذي والنسابً وابن
ماجه من طرق عن األعمش ،وقال اإلمام أحمد أٌضا :حدثنا أبو معاوٌة
حدثنا األعمش عن أبً صالح عن أبً سعٌد الخدري قال قال رسول صلى
هللا علٌه وسلمٌ" :جًء النبً ٌوم القٌامة ومعه الرجبلن وأكثر من ذلك
فٌدعى قومه فٌقال :هل بلؽكم هذا؟ فٌقولون ال .فٌقال له هل بلؽت قومك؟
فٌقول :نعم ،فٌقال :من ٌشهد لك؟ فٌقول :محمد وأمته ،فٌدعى محمد وأمته،
فٌقال لهم :بلػ هذا قومه؟ فٌقولون :نعم .فٌقال وما علمكم؟ فٌقولون :جاءنا
نبٌنا فؤخبرنا أن الرسل قد بلؽوا ،فذلك قوله عز وجل ( َو َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّم ًة
َو َس ً ا) قال :عدال قال تعالى ( :لِّ َت ُكو ُنو ْا ُ
الر ُ
اس َو ٌَ ُكونَ َّ
سول ُ
ش َهدَ اء َعلَى ال َّن ِ
َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ش ِهٌدً ا ) وروى الحافظ أبو بكر بن مردوٌه وابن أبً حاتم من حدٌث
عبد الواحد بن زٌاد عن أبً مالك األشجعً عن المؽٌرة بن عتٌبة بن نٌاس
حدثنً مكاتب لنا عن جابر بن عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال:
أنا وأمتً ٌوم القٌامة على كوم مشرفٌن على الخبلبق ما من الناس أحد إال
ود أنه منا ،وما من نبً كذبه قومه إال ونحن نشهد أنه قد بلػ رسالة ربه عز
وجل" وروى الحاكم فً المستدرك وابن مردوٌه أٌضا واللفظ له من حدٌث
مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظً عن جابر بن عبد هللا قال:
شهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جنازة فً بنً مسلمة وكنت إلى جانب
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال بعضهم :وهللا ٌا رسول هللا لنعم المرء
كان ،لقد كان عفٌفا مسلما وكان وأثنوا علٌه خٌرا ،فقال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ،أنت بما تقول ،فقال الرجل :هللا ٌعلم بالسرابر ،فـؤما الذي بدا لنا
منه فذلك ،فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم :وجبت ،ثم شهد جنازة فً بنً
حارثة ،وكنت إلى جانب رسول هللا فقال بعضهمٌ :ا رسول هللا ببس المرء
كان ،إن كان لفظا ؼلٌظا ،فؤثنوا علٌه شرا ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه
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وسلم لبعضهم :أنت بالذي تقول ،فقال الرجل :هللا أعلم بالسرابر ،فؤما الذي
بدا لنا منه فذاك ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :وجبت .قال مصعب
بن ثابت ،فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب :صدق رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ثم قرأ قوله تعالىَ ( :و َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّم ًة َو َس ً ا لِّ َت ُكو ُنو ْا ُ
ش َهدَ اء َعلَى
سول ُ َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ش ِهٌدً ا) [البقرة ]143 :ثم قال الحاكم :هذا صحٌح
الر ُ
اس َو ٌَ ُكونَ َّ
ال َّن ِ
اإلسناد ولم ٌخرجاه ،وقال اإلمام أحمد :حدثنا ٌوسؾ بن محمد حدثنا داود
بن أبً الفرات عن عبد هللا بن برٌدة عن أبً األسود أنه قال :أتٌت المدٌنة
فوافقتها ،وقد وقع بها مرض فهم ٌموتون موتا ذرٌعا ،فجلست إلى عمر بن
الخطاب فمرت به جنازة فؤثنً على صاحبها خٌرا ،فقال وجبت ،ثم مر
بؤخرى ،فؤثنً علٌها شرا فقال عمر :وجبت ،فقال أبو األسود :وجبت ٌا
أمٌر المإمنٌن؟ قال :قلت كما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :أٌما
مسلم شهد له أربعة بخٌر أدخله هللا الجنة" قال :فقلنا وثبلثة ،قال وثبلثة،
فقلنا واثنان؟ قال واثنان ،ثم لم نسؤله عن الواحد ،قلت وهذا الحدٌث ضعفه
الدارقطنً فً استدراكاته والمحفوظ حدٌث :أنتم شهداء هللا فً أرضه فمن
شهدتم له بالخٌر فهو من أهل الجنة ،ومن شهدتم له بالشر فهو من أهل
النار ،حدٌث أخرجه السٌوطً فً قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار
المتواترة وتبعه الكتانً وخرجناه فً كتابنا {فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر} وقد أخرجه البخاري والترمذي والنسابً من حدٌث داود
بن أبً الفرات به ،وأخرج ابن مردوٌه بإسناده عن أبً بكر بن أبً زهٌر
الثقفً عن أبٌه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالبناوة ٌقول:
ٌوشك أن تعلموا خٌاركم من شراركم ،قالوا :بم ٌا رسول هللا؟ قال :بالثناء
الحسن والثناء السًء ،أنتم شهداء هللا فً األرض" ورواه ابن ماجه من
طرٌق أبً بكر بن أبً شٌبة عن ٌزٌد بن هارون ورواه أحمد من طرٌق
ٌزٌد بن هارون وعبد الملك بن عمرو شرٌح القاضً عن ابن عمر به .وقد
أخرجنا هذا التبٌٌن الشافً لهذه اآلٌة الكرٌمة فً كتابنا {كتاب تصحٌح
االعتقاد لمن أراد التوبة من العباد} فً ردنا على الحافظ جبلل الدٌن
السٌوطً ،وهنا نتساءل قابلٌن :أال ٌكفً العبلمة الشوكانً قوله صلى هللا
علٌه وسلم" :أنتم شهداء هللا فً األرض؟ بعد ما قال صلى هللا علٌه وسلم:
"ٌوشك أن تعلموا خٌاركم من شراركم" وقبل ذلك أقر شهادتهم قاببل صلى
هللا علٌه وسلم :وجبت ،فلم ٌبق هناك مجال للشك فً أن وسطٌة هذه األمة
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متمثلة فً خٌرٌتها فً الدنٌا واآلخرة وأن إجماعها حجة فً كل عصر من
العصور تخضع له العصور البلحقة ،ألنه من لم ٌخضع لهم شهدوا علٌه
بالشر فً حٌن قال فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :وجبت وفً حدٌث
آخر :أنتم شهداء هللا فً األرض ،وقال جل وعبلَ ( :ف ْل ٌَ ْح َذ ِر الَّذٌِنَ ٌُ َخالِفُونَ
اب أَلٌِ ٌم ) والفتنة الردة والكفر
َعنْ أَ ْم ِر ِه أَن ُتصِ ٌ َبهُ ْم فِ ْت َن ٌة أَ ْو ٌُصِ ٌ َبهُ ْم َع َذ ٌ
أعاذنا هللا وإٌاكم منها.
اس
6ـ قوله ردا على من احتج بقوله تعالىُ ( :كن ُت ْم َخ ٌْ َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
َتؤْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُمن َك ِر ) [آل عمران ]110 :قال" :وهذه
الح ِّق إالَّم
الخٌرٌة توجب الحقٌقة لما أجمعوا علٌه وإال كان ضبلال ( َفف َفم َفاذا َفبعدَف َف
الضَّمبل ُحل) وأٌضا لو أجمعوا على الخطؤ لكانوا آمرٌن بالمنكر وناهٌن عن
المعروؾ وهو خبلؾ المنصو والتخصٌ بالصحابة ال ٌناسب وروده
فً مقابلة أمر سابر األنبٌاء ،وأجٌب بؤن اآلٌة مهجورة الظاهر ألنها
تقتضً اتصاؾ كل واحد منهم بهذا الوصؾ والمعلوم خبلفه ،ولو سلمنا
ذلك لم نسلم أنهم ٌؤمرون بكل معروؾ ،هكذا قٌل فً الجواب وال ٌخفاك أن
اآلٌة ال داللة لها على محل النزاع البتة ،فإن اتصافهم بكونهم ٌؤمرون
بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر ال ٌستلزم أن ٌكون قولهم حجة شرعٌة
تصٌر دٌنا ثابتا..إلخ .قلت إن هذه اآلٌة تجعل األمة المحمدٌة أفضل من
األمم األخرى ٌقٌنا وخٌرٌتها تنبع من كونها تؤمر بالمعروؾ وتنهى عن
المنكر ،قلت وال ٌكون المعروؾ معروفا وال المنكر منكرا إال إذا كان محل
إجماع وبالتالً فاآلٌة تدل على حجٌة اإلجماع خاصة إذا انبنى هذا اإلجماع
على ن شرعً من القرآن والسنة ،ألن تعرٌؾ المعروؾ والمنكر لؽة
ٌتؽٌران بحسب المكان والزمان ،وأما معناهما شرعا أو اصطبلحا فاإلجماع
علٌهما حجة كباقً اإلجماع وهللا تعالى أعلم ،فالمعروؾ والمنكر محددان
بالشرع ال بالعادة االجتماعٌة واألذواق الفردٌة ،فتؤمله ،وال ٌتم ذلك إال
باإلجماع فبل ٌكون المعروؾ معروفا وال المنكر منكرا إال إذا كان محل
إجماع فتؤمل ذلك جٌدا.
7ـ قوله :ومن جملة ما استدلوا به من السنة ما أخرجه الطبرانً فً الكبٌر
من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه
قال" :ال تجتمع أمتً على ضبللة ،وتقدٌر االستدالل بهذا الحدٌث ٌنفً
وجود الضبللة والخطؤ ضبللة فبل ٌجوز اإلجماع علٌه فٌكون ما أجمعوا
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علٌه حقا..إلى أن قال :ومن جملة ما استدلوا به حدٌث" من فارق الجماعة
شبرا فقد خلع ربقة اإلسبلم من عنقه أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم فً
مستدركه من حدٌث أبً ذر ولٌس فٌه إال المنع من مفارقة الجماعة ،فؤٌن
هذا من محل النزاع وهو كون ما أجمعوا علٌه حجة ثابتة شرعٌة وكتاب
هللا وسنة رسوله موجودان بٌن أظهرنا وقد وصؾ هللا سبحانه كتابه بقوله:
اب تِ ْب ٌَا ًنا لِّ ُكلِّ َ
ش ًْ ٍء ) فبل ٌرجع فً تبٌٌن األحكام إال إلٌه،
( َو َن َّز ْل َنا َعلَ ٌْ َك ا ْل ِك َت َ
از ْع ُت ْم فًِ َ
وقوله سبحانه وتعالىَ ( :فإِن َت َن َ
ول )
ش ًْ ٍء َف ُردُّوهُ إِلَى ّ ِ
الر ُ
هللا َو َّ
س ِ
والرد إلى هللا الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إلى سنته "قلت فهذا
من أشنع األخطاء التً وقع فٌها العبلمة الشوكانًٌ ،رفض ما وقع علٌه
اإلجماع من تفسٌر آلي الذكر الحكٌم حول أحكام شرعٌة بحجة عدم حجٌة
اإلجماع كما سنرى ذلك إن شاء هللا فً حٌنه ،وبالتالً فإنه ٌنبؽً لنا أن
نوضح ما تن علٌه هذه األحادٌث الشرٌفة :أوال) حدٌث ابن عمر رضً
هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال" :ال تجتمع أمتً على
ضبللة ،وٌد هللا مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار" قال محقق إرشاد
الفحول ،هذا الحدٌث روي عن عدد من الصحابة وله طرق كثٌرة ،قال ابن
حجر فً التلخٌ [ ]141/3هذا حدٌث مشهور له طرق كثٌرة ال ٌخلو واحد
منها من مقال ،وقال صاحب زوابد ابن ماجه [ ]1303 /2وقد جاء الحدٌث
بطرق فً كلها نظر ،قال شٌخنا العراقً فً تحقٌق أحادٌث البٌضاوي ،قلت
وهذه بعض طرق الحدٌث إذ لم أتمكن من حصرها ) 1 :حدٌث ابن عمر
مرفوعا من طرٌق المعتمر بن سلٌمان عن سلٌمان بن سفٌان مولى آل
طلحة عن عبد هللا بن دٌنار عن ابن عمر" رواه الترمذي [ ]405/4والحاكم
[ ]115/1وابن أبً عاصم فً السنة [ ]39/1قلت فٌه سلٌمان بن سفٌان أبو
سفٌان المدنً وهو ضعٌؾ كما جاء فً المٌزان ،هذا وقد ذكر الحاكم أن
الحدٌث المذكور مختلؾ فٌه على المعتمر بن سلٌمان من سبعة أوجه ،ثم
 ) 2حدٌث كعب بن عاصم األشعري مرفوعا ،الطرٌق األول :سعٌد بن
زرابً عن الحسن عن كعب بن عاصم به ،رواه ابن أبً عاصم فً السنة
[ ]39/1قلت :فٌه سعٌد بن زرابً وهو منكر الحدٌث كما جاء فً التقرٌب،
وفٌه الحسن البصري ،وهو مدلس وقد عنعنه ،والطرٌق الثانً :محمد بن
إسماعٌل بن عٌاش ثنا أبً عن ضمضم بن زرعة عن شرٌح بن عبد عن
[ ]39/1قلت فٌه
كعب بن عاصم مرفوعا رواه ابن أبً عاصم فً السنة
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محمد بن إسماعٌل بن عٌاش ،وهو لم ٌسمع من أبٌه شٌبا كما جاء فً
المٌزان نقبل عن أبً حاتم ولذا فاإلسناد منقطع ) 3 ،حدٌث أنس بن مالك
مرفوعا ،الطرٌق األول :فٌه مصعب بن إبراهٌم وهو منكر الحدٌث كما
جاء فً المٌزان نقبل عن ابن عدي ،الطرٌق الثانً :معاذ بن رفاعة عن أبً
[ ]1303 /2وابن أبً
خلؾ األعمى عن أنس بن مالك به رواه ابن ماجه
عاصم [ ]39/1وعبد بن حمٌد فً مسنده [  ]317قلت :فٌه حازم بن عطاء
وهو متروك كما جاء فً التقرٌب ) 4 ،حدٌث أبً مالك األشعري مرفوعا
من طرٌق محمد بن إسماعٌل ثنا أبً ـ قال ابن عوؾ وقرأت فً أصل
إسماعٌل ـ حدثنً ضمضم عن شرٌح عن أبً مالك األشعري به .رواه أبو
داود [ ]452/4قلت وفٌه محمد بن إسماعٌل بن عٌاش ،وهو لم ٌسمع من أبٌه
)5
شٌبا كما جاء فً المٌزان نقبل عن أبً حاتم ،ولذا فاإلسناد منقطع.
حدٌث أبً بصرة الؽفاري مرفوعا رواه أحمد فً مسنده [ ]396/6والطبرانً
كما فً مجمع الزوابد [ ]221/7عن رجل عن أبً بصرة الؽفاري به ،قلت
فٌه رجل لم ٌسم  ) 6حدٌث أبً ذر مرفوعا من طرٌق البختري بن عبٌد بن
[ ]145/5قلت :فٌه
سلٌمان عن أبٌه عن أبً ذر رواه أحمد فً مسنده
البختري وهو متروك كما جاء فً التقرٌب.
8ـ قلت إن محقق كتاب {إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول}
األخ الفاضل أبو مصعب محمد سعٌد البذري رؼم أننً لم أتعرؾ علٌه إال
من خبلل قراءتً لكتاب الشوكانً {إرشاد الفحول} إال أنه وقع فً نظري
فً تقصٌر مخل إذ كان ٌنقل من مجمع الزوابد ،فقوله فٌه رجل لم ٌسم
عبارة ال قٌمة لها ألنه كان ٌنبؽً أن ٌذكر ما قاله الحافظ الهٌثمً مإلؾ
الكتاب ،حٌث قال :رواه أحمد والطبرانً وفٌه راو لم ٌسم ،والهٌثمً شٌخ
ابن حجر وكان ٌعتمد علٌه الحافظ العراقً فً الزوابد ،والرجل الذي لم
ٌسم من التابعٌن والجرح فٌهم قلٌل ،وكتابه هذا ٌعتبر مرجعا رؼم ما فٌه
من تساهل ،أما المبلحظة الثانٌة ،فهً أن الحدٌث قد رواه الحافظ الهٌثمً
فً كتابه {مجمع الزوابد ومنبع الفوابد} بطرٌقة ال مطعن فٌها وبالتالً كان
ٌنبؽً لكل محقق ٌسعى إلى الجد واإلتقان أن ٌتؤكد من صحة ما ٌقول
خاصة إذا كان أمامه كتاب نفٌس مثل كتاب {مجمع الزوابد} ،والحدٌث الذي
رواه الحافظ نور الدٌن علً بن أبً بكر الهٌثمً قال :عن سبلم ممطور
عن رجل من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم قال :أراه أبا مالك
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األشعري ،قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :وأنا آمركم بخمس:
آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد فً سبٌل هللا ،فمن خرج
من الجماعة قٌد شبر فقد خلع ربقة اإلسبلم من رأسه ،ومن دعا دعاء
جاهلٌة فهو من جثا جهنم ،قالوا ٌا رسول هللا وإن صام وصلى ،قال وإن
صام وصلى ،ولكن سموا باسم هللا الذي سماكم المسلمٌن المإمنٌن" ،وقال
رواه أحمد ورجاله ثقات رجال الصحٌح خبل علً بن إسحاق السلمً وهو
ثقة" قلت وأما جهالة الصحابً فإنها ال تضر ألنهم كلهم ثقات ،وقال
الهٌثمً ورواه الطبرانً باختصار إال أنه قال" :فمن فارق الجماعة قٌد
قوس لم تقبل منه صبلة وال صٌام ،وأولبك هم وقود النار" قلت والزٌادة من
الثقة مقبولة عند جل المحدثٌن ،وقد روى الحافظ الهٌثمً أحادٌث أخرى فً
الباب تعضد الحدٌث السابق وتشهد له منها ما رواه عن النعمان بن بشٌر
قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على هذه األعواد أو على هذا
المنبر" :من لم ٌشكر القلٌل لم ٌشكر الكثٌر ومن لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا
عز وجل والتحدث بنعمة هللا شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة
عذاب قال فقال أبو أمامة الباهلً :علٌكم بالسواد األعظم ،قال فقال رجل،
وما السواد األعظم؟ فنادى أبا أمامة هذه اآلٌة التً فً سورة النور قال
تعالىَ ( :فإِن َت َولَّوا َفإِ َّن َما َعلَ ٌْ ِه َما ُح ِّملَ َو َعلَ ٌْ ُكم َّما ُح ِّم ْل ُت ْم ) [النور ]54 :قال
الهٌثمً رواه عبد هللا بن أحمد والبزار والطبرانً ورجاله ثقات ،وعن ٌسٌر
بن عمرو أن أبا مسعود لما قتل عثمان احتجب فً بٌته فؤتٌته فسؤلته عن
أمر الناس فقال علٌك بالجماعة فإن هللا لم ٌجمع أمة محمد صلى هللا علٌه
وسلم على ضبللة ،واصبر حتى ٌسترٌح بر وٌستراح من فاجر" وفً رواٌة
عن ٌسٌر قال :لقٌت أبا مسعود حٌن قتل علً فتبعته فقلت له أنشدك هللا ما
سمعت من النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الفتن ،فقال إنا ال نكتم شٌبا علٌك
بتقوى هللا والجماعة ،وإٌاك والفرقة فإنها هً الضبللة وإن هللا لم ٌكن
لٌجمع أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم على ضبللة" رواه كله الطبرانً
ورجال هذه الطرٌقة الثانٌة ثقات ،وروى الهٌثمً عن فضالة بن عبٌد عن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :ثبلثة ال ٌسؤل عنهم :رجل فارق
الجماعة وعصا إمامه ومات عاصٌا ،وعبد أو أمة أبق من سٌده ،وامرأة
ؼاب عنها زوجها وقد كفاها مإونة الدنٌا فتزوجت بعده ،فبل ٌسؤل عنهم"،
وقال رواه الطبرانً ورجاله ثقات ،وروى الهٌثمً فً مجمع الزوابد من
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كتاب الفتن عن أبً أمامة قال:سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول:
تفرقت بنو إسرابٌل على إحدى وسبعٌن فرقة وتفرقت النصارى على اثنتٌن
وسبعٌن فرقة ،وأمتً تزٌد علٌهم فرقة كلهم فً النار إال السواد األعظم"
وقال رواه الطبرانً فً األوسط والكبٌر بنحوه ،وفٌه أبو ؼالب وثقه ابن
معٌن وؼٌره ،وبقٌة رجال األوسط ثقات وكذلك أحد إسنادي الكبٌر ،كما
روى الهٌثمً أضعاؾ األحادٌث بمتونها ولكن بؤسانٌد ال تخلو من كبلم،
فتركناها لذلك واكتفٌنا بما حسنه أو صححه الهٌثمً ومحققا كتابه شٌخه
الحافظ العراقً وتلمٌذه الحافظ ا بن حجر ،قلت وقد أخرج ابن عبد البر فً
{التمهٌد} [ج  ]267 ،4قال" :إجماع الصحابة حجة ثابتة وعلم صحٌح إذا
كان طرٌق ذلك اإلجماع التوقٌؾ  ،فهو أقوى ما ٌكون من السنن  ،وإن كان
اجتهادا ولم ٌكن فً شًء من ذلك مخالفا فهو أٌضا علم وحجة الزمة  ،قال
هللا عز وجلَ ( :و َمن ٌُ َ
سول مِن َب ْع ِد َما َت َب ٌَّنَ لَ ُه ا ْل ُهدَ َو ٌَ َّت ِب ْع َؼ ٌْ َر
الر ُ
شاق ِِق َّ
صلِ ِه َج َه َّن َم َو َس ْ
ٌرا) [ النساء]115 :
اءت َمصِ ً
ٌل ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ُن َولِّ ِه َما َت َولَّى َو ُن ْ
َس ِب ِ
وهكذا إجماع األمة ،إذا اجتمعت على شًء فهو الحق الذي ال شك فٌه،
ألنها ال تجتمع على ضبللة وما عدا هذه األصول فكما قال مالك رحمه
هللا".

*ـ هل ٌكفر من خالؾ اْلجماع؟ !
قال بعض الفقهاء بؤنه ٌكفر من خالؾ اإلجماع القطعً ،وقال البعض اآلخر
ال ٌكفر إال إذا خالؾ ما كان من المعلوم من الدٌن بالضرورة أو كان مستند
ذلك اإلجماع نصا من الكتاب أو السنة القطعٌة الداللة ،وقال أبو محمد علً
بن أحمد بن سعٌد بن حزم المعروؾ بابن حزم فً مقدمة كتابه {مراتب
اإلجماع} ":أما بعد فإن اإلجماع قاعدة من قواعد الملة الحنٌفٌة ٌرجع إلٌه
وٌفزع نحوه ،وٌكفر من خالفه إذا قامت علٌه الحجة بؤنه إجماع" وقد تعقبه
شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً تصوٌباته لمراتب اإلجماع فقال ":لكن إكفار من
أنكر الحكم المجمع علٌه إجماعا ٌقٌنٌا لٌس هو باعتبار أنه أنكر اإلجماع بل
باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدٌن بالضرورة ،وحجٌة اإلجماع موضع
خبلؾ ،ولم ٌكفر النظام بإنكار حجٌته وإنما أكفره من أكفره فً أمور
أخرى ،وفً موضع اإلجماع الٌقٌنً ال بد من وجود كتاب أو سنة متواترة
فٌكون منكر الحكم الثابت به ؼٌر منكر لحجٌة اإلجماع فقط بل للكتاب أو
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السنة المتواترة أٌضا" قلت وقد تقدم أن ابن تٌمٌة قد أكفر من استحل
الحشٌشة وقد كانت فً البداٌة محل خبلؾ قبل أن ٌنعقد اإلجماع على
تحرٌمها.

الباب الثانً :المقاصد وأصول المذهب المالكً والقواعد العامة:
الفصل األول :مقاصد الشرع فً عجالة:
هذه النقطة هً زبدة أصول الفقه لذلك جعلناها ختاما مسكا لفصل أصول
الفقه ،وذلك ألنه بدراستها دراسة دقٌقة ٌتؤهل الباحث إلى استنباط األحكام
اء ُه ْم أَ ْم ٌر مِنَ ْاألَ ْم ِن
الشرعٌة من أدلتها األصولٌة قال هللا جل وعبل َ {:وإِ َذا َج َ
ول َوإِلَى أُولًِ ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َم ُه
الر ُ
أَ ِو ا ْل َخ ْوؾِ أَ َذا ُعوا ِب ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
س ِ
هللا َعلَ ٌْ ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه َال َّت َب ْع ُت ُم ال َّ
ش ٌْ َ انَ إِ َّال
ضل ُ َّ ِ
الَّذٌِنَ ٌَ ْس َت ْن ِب ُ و َن ُه ِم ْنهُ ْم َولَ ْو َال َف ْ
َقلٌِ ً ([ })83النساء ]83 :وقال جل وعبلَ :وما كانَ ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ لِ ٌَ ْنفِ ُروا َكا َّف ًة
ٌن َولِ ٌُ ْن ِذ ُروا َق ْو َمهُ ْم إِذا
َفلَ ْوال َن َف َر مِنْ ُكلِّ ف ِْر َق ٍة ِم ْنهُ ْم ابِ َف ٌة لِ ٌَ َت َف َّقهُوا فًِ الدِّ ِ
َر َج ُعوا إِلَ ٌْ ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم ٌَ ْح َذ ُرونَ ( .})122وهذه النقطة تنقسم إلى ثبلثة أقسام هً:
المقاصد ،وأصول المذاهب الفقهٌة ،وقواعد المذاهب الفقهٌة ،نقدمها بإٌجاز
كالتالً:
أ /مقاصد الشرع :إن الفقٌه المتفقه ٌنبؽً له أن ٌعلم أن هذه الشرٌعة الؽراء
جاءت فً كلٌاتها لجلب المصالح ودرء المفاسد ومكارم األخبلق ومحاسنها
وذلك من خبلل الحفاظ على  /1الدٌن /2 ،وعلى النفس /3 ،وعلى النسل
والنسب /4 ،وعلى المال /5 ،وعلى العرض والعقل ،وتسمى هذه الكلٌات
أٌضا الحدود وذلك ألن حدود مخالفتها حدها هللا وجاءت من عنده جل وعبل
فً كتابه العزٌز واألحادٌث النبوٌة وقد أضافها هللا لنفسه ،قال تعالى َ {:و َمنْ
([ })229البقرة ]229 :بٌنما عقوبة
هللا َفؤُولَبِ َك ُه ُم ال َّ الِ ُمونَ
ٌَ َت َعدَّ ُحدُودَ َّ ِ
المخالفات األخرى إنما هً تعزٌرات.فكل عقوبة لكل واحدة من هذه
الكلٌات الخمسة جاءت من عند هللا فً كتابه العزٌز ،وبٌنتها األحادٌث
الشرٌفة ،وأجمعت األمة علٌها ألنها قطعٌة الداللة ،فدراستها ومعرفة
حدودها أساسٌة ألن ما سواها من المخالفات تركها هللا لمن ٌولٌه أمر
المسلمٌن [ٌعنً والة األمر] فٌحدد عقوبتها حسب المكان والزمان ودرجة
ضٌاع المجتمع وتؤثره بالشٌطان وكل فتان كقوانٌن المرور التً ٌسنها
الحاكم والتعزٌرات المترتبة على مخالفاتها ،والقوانٌن المنظمة للموازٌن
بري،
والمكاٌٌل ،والقوانٌن المنظمة للصٌد والنقل الجوي والبحري وال
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والقوانٌن المنظمة لؤلسواق والمعامبلت التجارٌة ،والقوانٌن المنظمة
لؤلحوال الشخصٌة والمدنٌة ،وكذلك الجناٌات التً تحددها الحكومات،
الخ ..فكل مخالفات هذه القوانٌن ٌتولى ولً األمر التخفٌؾ منها أو التشدٌد
حسب المكان والزمان ،ومصلحة العباد والببلد ،وبالتالً فإن قوانٌنها إذا
سطرت فً مسطرة ال ٌطلق علٌهاَ { :و َمنْ لَ ْم ٌَ ْح ُك ْم بما أَ ْن َزلَ َّ
هللا ُ َفؤُولبِ َك ُه ُم
ِ
ا ْلكافِ ُرونَ [ }.المابدةَ ]45:وال َّ الِ ُمونَ َوا ْل َفاسِ قُون.
 /1حف الدٌن :ذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أن أول مقصد من مقاصد
الشرع هو حفظ الدٌن .فالشرٌعة فرضت من أجل عبادة هللا جل وعبل ولهذا
المقصد النبٌل الشرٌؾ خلق هللا الثقلٌن ،قال هللا جل وعبل َ {:وما َخلَ ْق ُ
جنَّ
ت ا ْل ِ
الر َّز ُ
اق ُذو ا ْلقُ َّو ِة ا ْل َمتٌِنُ ( )58ما أ ُ ِرٌ ُد
هللا ه َُو َّ
اْل ْن َ
َو ْ ِ
ُون ( )56إِنَّ َّ َ
س إِالَّ لِ ٌَ ْع ُبد ِ
ون ([ })57الذارٌات ] 98 ،97 ،96:فتبٌن من
ِم ْنهُ ْم مِنْ ِر ْز ٍق َوما أ ُ ِرٌ ُد أَنْ ٌُ ْ ِع ُم ِ
خبلل اآلٌة الكرٌمة أن هللا جل وعبل ما خلق الثقلٌن إال لعبادته ،لذلك ثبت
عنه صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال ":من بدل دٌنه فاقتلوه"
أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
والدارقطنً والبٌهقً وؼٌرهم ،كماأخرجه الطبرانً فً الكبٌر والحارث بن
أبً أسامة وهو مشهور من رواٌة ابن عباس ،وكذلك عابشة ،وأبً هرٌرة،
ومعاذ بن جبل ،ومعاوٌة بن حٌدة ،ومرسل الحسن البصري ،كما ثبت أنه
صلى هللا علٌه وسلم قال " :ال ٌحل دم امرئ مسلم إال بإحد ث ث :النفس
بالنفس والثٌب الزانً والتارك لدٌنه المفارق للجماعة" الحدٌث ،قلت
ولذلك كان كل من مات وهو ٌجاهد فً سبٌل هللا ٌتحصل على أعظم
هللا أَ ْم َو ٌ
ٌل َّ ِ
األجور والقطوط ،قال تعالى َ {:و َال َتقُولُوا لِ َمنْ ٌُ ْق َتل ُ فًِ َس ِب ِ
ات َبلْ
أَ ْح ٌَا ٌء َولَكِنْ َال َت ْ
ش ُع ُرونَ ([ })154البقرة ]153 :وقال هللا جل وعبلَ { :و َال
ه ْم ٌُ ْر َزقُونَ () 169
ٌل َّ ِ
َت ْح َس َبنَّ الَّذٌِنَ قُتِلُوا فًِ َس ِب ِ
هللا أَ ْم َوا ًتا َب ْل أَ ْح ٌَا ٌء عِ ْندَ َر ِّب ِ
َفرحٌِنَ ِب َما آ َتا ُه ُم َّ
ضلِ ِه َو ٌَ ْس َت ْبشِ ُرونَ ِبالَّذٌِنَ لَ ْم ٌَ ْل َحقُوا ِب ِه ْم مِنْ
هللا ُ مِنْ َف ْ
ِ
هللا
ؾ َعلَ ٌْ ِه ْم َو َال ُه ْم ٌَ ْح َز ُنونَ (ْ ٌَ )170س َت ْبشِ ُرونَ ِبن ِْع َم ٍة مِنَ َّ ِ
َخ ْلفِ ِه ْم أَ َّال َخ ْو ٌ
هللا َال ٌُضِ ٌ ُع أَ ْج َر ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ([ })171آل عمران ]71 ، 70 ، 69 :وقد
َو َف ْ
ض ٍل َوأَنَّ َّ َ
استفاضت األحادٌث بؤن أرواح الشهداء فً طٌر خضر ترتع فً الجنة،
وهللا أعلم.
 /2المقصد الثانً من مقاصد الشرع هو حف النفس  :ذهب بعض الفقهاء
إلى القول بؤن حفظ النفس مقدم على حفظ الدٌن لمن كان قلبه مطمبنا
باإلٌمان ولذلك ال تكون إقامة الدٌن إال إذا كانت األنفس مخاطبة وقادرة
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على العبادة ،وقالوا لذلك جاء عن الحق جل وعبل أنه قال َ {:منْ َك َف َر ب َّ
الَّلِ
ِ
ان َولَكِنْ َمنْ َ
ش َر َح ِبا ْل ُك ْف ِر
مِنْ َب ْع ِد إٌِ َمانِ ِه إِ َّال َمنْ أ ُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْ َمبِنٌّن ِب ْ ِ
اْلٌ َم ِ
اب َع ِ ٌ ٌم ([ })106النحل ] 106 :وجاء فً
ب مِنَ َّ ِ
هللا َولَهُ ْم َع َذ ٌ
ض ٌ
صدْ ًرا َف َعلَ ٌْ ِه ْم َؼ َ
َ
الحدٌث أنه صلى هللا علٌه وسلم قال لعمار بن ٌاسر رضً هللا عنه لما
أخبره بؤنه صدر منه ما ٌكرهه المإمن الذي قلبه مطمبن باإلٌمان ٌ":ا عمار
إن عادوا فعد" قال ابن كثٌر فً تفسٌره" :وقد روى العوفً عن ابن عباس
أن هذه اآلٌة نزلت فً عمار بن ٌاسر حٌن عذبه المشركون حتى ٌكفر
بمحمد صلى هللا علٌه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها ،وجاء معتذرا إلى
النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فؤنزل هللا هذه اآلٌة ،وهكذا قال الشعبً وقتادة
وأبو مالك ،وأخرج ابن جرٌر الطبري فً تفسٌره بسنده عن عمار بن ٌاسر
قال :أخذ المشركون [عمار بن ٌاسر] فعذبوه حتى قاربهم فً بعض ما
أرادوا ،فشكا ذلك إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فقال النبً صلى هللا علٌه
وسلم" :كٌؾ تجد قلبك؟" قال :مطمبن باإلٌمان ،فقال النبً صلى هللا علٌه
وسلم":إن عادوا فعد"  ،قال ابن كثٌر":رواه البٌهقً بؤبسط من ذلك" ثم قال
ابن كثٌر فً تفسٌره" :ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر ٌجوز
له أن ٌوالً إبقاء لمهجته ،وٌجوز له أن ٌؤبى كما كان ببلل رضً هللا عنه
ٌؤبى علٌهم ذلك وهم ٌفعلون به األفاعٌل ،حتى أنهم لٌضعوا الصخرة
العظٌمة على صدره فً شدة الحر ،وٌؤمرونه بالشرك باهلل فٌؤبى علٌهم،
وهو ٌقول :أحد ،أحد ،وٌقول :وهللا لو أعلم كلمة هً أؼٌظ لكم منها لقلتها،
رضً هللا عنه وأرضاه ،وكذلك حبٌب بن زٌد األنصاري لما قال له مسٌلمة
الكذاب :أتشهد أن محمدا رسول هللا؟ فٌقول :نعم ،فٌقول :أتشهد أنً رسول
هللا؟ فٌقول :ال أسمع ،فلم ٌزل ٌقطعه إربا ،إربا ،وهو ثابت على ذلك" كما
ذكر قصة عبد هللا بن حذافة السهمً مع ملك الروم كما فً تارٌخ دمشق
البن عساكر ،وهً قصة مثٌرة جدا ،وللحدٌث الذي تقدم وهو أنه صلى هللا
علٌه وسلم قال ":ال ٌحل دم امرئ مسلم ٌشهد أن ال إله إال هللا وأنً رسول
هللا إال بإحد ث ث :النفس بالنفس والثٌب الزانً والمفارق لدٌنه
التارك للجماعة" متفق علٌه وقد تقدم تخرٌجه ،وقال صلى هللا علٌه وسلم :
"من بدل دٌنه فاقتلوه" قلت وٌإكد ذلك قوله جل وعبل {:وما خلقت الجن
واْلنس إال لٌعبدون} [ الذارٌات ،] :فٌترجح بذلك حفظ الدٌن على حفظ
النفس إال عند اإلكراه لقوله تعالى {:إال أن تتقوا منهم تقاة وٌحذركم هللا
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نفسه وإلى هللا المصٌر} علما بؤن فً اإلكراه ما تقدم من خبلؾ وهللا أعلم.
ولكن نرى من الضروري التنبٌه على الترهٌب من سفك الدماء ،كما ٌلً:
الترهٌب من سفك دماء المسلمٌن :عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :لن ٌزال المإمن فً فسحة من دٌنه ما لم
ٌصب دما حراما" أخرجه البخاري وؼٌره ،كما أخرج البخاري أٌضا أنه
صلى هللا علٌه وسلم قال " :إن من ور ات األمور التً ال مخرج لمن أوقع
نفسه فٌها سفك الدم الحرام بؽٌر حله" كما أخرج البخاري عن عبد هللا بن
مسعود رضً هللا عنه قال ":أول ما ٌقضى بٌن الناس فً الدماء"
وأخرج المفسرون عند قوله جل وعبل { :ومن ٌقتل مإمنا متعمدا فجزاإه
جهنم خالدا فٌها وؼضب هللا علٌه ولعنه وأعد له عذابا ع ٌما} [النساء]93 :
وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
"ال ٌزال المإمن معتقا صالحا ما لم ٌصب دما حراما فإذا أصاب دما
حراما بلح" أخرجه أبو داود وؼٌره ،وأخرج ابن كثٌر والسٌوطً أحادٌث
وفً الحدٌث
منها" :لزوال الدنٌا أهون عند هللا من قتل امرئ مسلم"
اآلخر" :لو اجتمع أهل السماوات واألرض على قتل رجل مسلم ألكبهم هللا
فً النار" وفً الحدٌث اآلخر " :من أعان على قتل مسلم ولو بش ر كلمة
هللا" قلت والحدٌث
جاء ٌوم القٌامة مكتوب بٌن عٌنٌه :آٌس من رحمة
األخٌر فٌه ضعؾ شدٌد حتى حكم علٌه ابن الجوزي بالوضع فبل ٌصلح
لبلحتجاج وهللا أعلم .ولكن سفك دم المسلم ٌبقى من أعظم الكبابر فكانت
خطبة حجة الوداع لرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم تحذر من سفك الدماء
فً حدٌث متواتر حكمنا علٌه بالتواتر فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" حٌث خرجناه كما ٌلً:عن أبً بكرة رضً هللا عنه أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خطبهم ٌوم النحر فً حجة الوداع فقال ":أال
تدرون أي ٌوم هذا؟ قالوا هللا ورسوله أعلم قال :فسكت حتى ننا أنه
سٌسمٌه بؽٌر اسمه :فقال ألٌس بٌوم النحر؟ قلنا :بلى ٌا رسول هللا :قال
أي بلد هذا؟ ألٌست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى ٌا رسول هللا قال":فإن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا فً شهركم
هذا فً بلدكم هذا أال هل بلؽت؟ قلنا :نعم قال:اللهم اشهد فلٌبلػ الشاهد
الؽابب فإنه رب مبلػ ٌبلؽه من هو أوعى له فكان كذلك قال :ال ترجعوا
بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض" رواه:
 / 1أبو بكرة الثقفً :أخرجه أحمد والبخاري ومسلم
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 / 2جابر بن عبد هللا من حدٌثه الطوٌل :أخرجه البخاري ومسلم وكذلك مسلم وأبو داود
والنسابً وؼٌرهم من حدٌث آخر.
 / 3عمرو بن األحو  :أخرجه الترمذي.
 / 4ابن عمر :أخرجه ابن ماجه.
 / 5ابن مسعود :أخرجه ابن ماجه
 / 6أبو حرة الرقاشً :أخرجه أحمد بن حنبل.
 / 7عاصم بن الحكم :رواه ابن كثٌر فً "جامع المسانٌد والسنن" ولعله نقله من مسند
أحمد.
 / 8نبٌط بن شرٌط :رواه أحمد و عنه ابن كثٌر فً "جامع المسانٌد والسنن.
 / 9أبو سعٌد الخدري :خرجه ابن كثٌر فً جامع المسانٌد والسنن عن أحمد وأخرجه
البزار وعنه الهٌثمً فً "كشؾ األستار" وقال فً مجمع الزوابد" :حدٌث أبً سعٌد
رواه ابن ماجه ورواه البزار ورجاله رجال الصحٌح.
 / 10أبو هرٌرة :رواه أبو معاوٌة عن األعمش عن أبً هرٌرة :خرجه ابن كثٌر فً
"جامع المسانٌد والسنن" عن أحمد بن حنبل فتبٌن تواتر الحدٌث فخرجناه وإن كان لم
ٌسبقنا إلى تخرٌجه أحد من أهل الصنعة والحمد هلل وال أظن أن أحدا سٌطعن فً
تواتره ألنه جاء من عشرة أسانٌد أو أكثر منها إسنادان متفق علٌهما وهذا هو الشرط
الذي انطلقنا منه فً مقدمة كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" وهللا نسؤل
أن ٌسدد خطانا وٌهدٌنا إلى جادة الطرٌق وٌجعلنا من الذٌن ٌتمسكون بالسنة عند فساد
األمة مع النطق عند النزع بالشهادتٌن آمٌن ٌا رب العالمٌن .قلت لعل الكتانً أخرجه
فً كتابه نظم المتناثر.

كما ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم من رواٌة عبد هللا بن عمر رضً هللا
عنهما مرفوعا به " :المسلم أخو المسلم ال ٌ لمه وال ٌخذله وال ٌسلمه
ومن كان فً حاجة أخٌه كان هللا فً حاجته ومن فرج عن مإمن كربة
فرج هللا عنه كربة من كربات ٌوم القٌامة ومن ستر مسلما ستره هللا ٌوم
القٌامة" {واه مسلم وؼٌره} ،وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال " :ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباؼضوا وال
تدابروا وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض وكونوا عباد هللا إخوانا :المسلم
ـ وٌشٌر إلى
أخو المسلم ال ٌ لمه وال ٌخذله وال ٌحقره التقو ههنا
صدره ثبلث مرات ـ بحسب امرئ من الشر أن ٌحقر أخاه المسلم كل
المسلم على المسلم حرام :دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم ،وعن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال " :من خرج من
ال اعة وفارق الجماعة فمات مات مٌتة جاهلٌة ومن قاتل تحت راٌة
عمٌة ٌؽضب لعصبة أو ٌدعو إلى عصبة أو ٌنصر عصبة فقتل فقتله
جاهلٌة ومن خرج على أمتً ٌضرب برها وفاجرها وال ٌتحاشى من
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مإمنها وال ٌفً لذي عهد عهده فلٌس منً ولست منه" أخرجه مسلم
وؼٌره ،وثبت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال" :كل ذنب عسى هللا
أخرجه أبو
أن ٌؽفره إال من مات مشركا أو مإمن قتل مإمنا متعمدا"
داود ،وابن حبان ،والحاكم وصححه وسكت على تصحٌحه الذهبً،
{ َو َمنْ ٌَ ْق ُت ْل ُم ْإ ِم ًنا
وصححه األلبانً ،قلت وٌشهد لمعناه قوله جل وعبل:
ُم َت َع ِّمدً ا َف َج َزاإُ هُ َج َه َّن ُم َخالِدً ا فٌِ َها َو َؼضِ َب َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َعدَّ لَ ُه َع َذا ًبا
ع ِ ٌ ًما ([ }) 93النساء.] 93:
َ
َ
قال تعالى ٌَ {:ؤ ٌُّ َها
 /3المقصد الثالث من مقاصد الشرٌعة :حف العقل:
س مِنْ َع َم ِل
اب َو ْاألَ ْز َال ُم ِر ْج ٌ
ص ُ
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ٌْسِ ُر َو ْاألَ ْن َ
اج َتنِ ُبوهُ لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ ( )90إِ َّن َما ٌُ ِرٌ ُد ال َّ
ال َّ
ش ٌْ َ انُ أَنْ ٌُوق َِع َب ٌْ َن ُك ُم
ان َف ْ
ش ٌْ َ ِ
الص َ ِة
صدَّ ُك ْم َعنْ ذ ِْك ِر َّ ِ
هللا َو َع ِن َّ
اء فًِ ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ٌْسِ ِر َو ٌَ ُ
ض َ
ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َب ْؽ َ
َف َه ْل أَ ْن ُت ْم ُم ْن َت ُهونَ ( })91وقد تقدم تواتر أحادٌث تحرٌم الخمر ،فبل داعً
لتكرارها واالستدالل بها هنا .كما أن العقل هو مصدر التكلٌؾ وماهٌته
لذلك كان من فقده آلفة لم ٌعد مخاطبا ،وأما من فقده باستعمال مسكر أو
مخدر فعند الجمهور ٌبقى مخاطبا ألن سبب تحرٌم المادة التً استعمل لعلة
اإلسكار وفقدان العقل الذي هو المخاطب بالتكلٌؾ ،ومن فقده باستعمال
مسكر فقد ارتكب حماقة قد تإدي به إلى فعل جمٌع الكبابر  ،لذلك سمٌت
الخمر أم الكبابر ،وهللا تعالى أعلم.
إنه من
 /4المقصد الرابع من مقاصد الشرٌعة :حف النسل والعرض:
الجلً أن حفظ النسل ٌؤتً فً الدرجة الرابعة بعد حفظ الدٌن والنفس
والعقل ،وال أعلم خبلفا ،إال أن المذاهب اختلفت فً اإلكراه على الزنى
بالتهدٌد بالقتل ،فالجمهور على أن المكره إذا كانت امرأة فبل شًء علٌها
وإذا كان رجبل ففٌه تردد ،وذلك انطبلقا من حدٌث ابن مسعود رضً هللا
عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال " :ال ٌحل دم امرئ مسلم إال بإحد
ث ث :النفس بالنفس والثٌب الزانً والتارك لدٌنه المفارق للجماعة"
وكذلك اآلٌة المنسوخة خطا ال حكما ،عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
قال":لوال أن ٌقول قابلون :إن عمر زاد فً كتاب هللا ما لٌس فٌه أللحقت
بالمصحؾ آٌة الرجم {:الشٌخ والشٌخة إن زنٌا فارجموهن البتة} وقد
خ ب الناس بهذا الحدٌث" أخرجه مالك فً"الموطإ" ،وأحمد والنسابً،
وانظر تفسٌر ابن كثٌر والدر المنثور للسٌوطً وفتح القدٌر للشوكانً
الزانِ ٌَ ُة َو َّ
وؼٌرهم عند قول هللا تعالى فً سورة النور َّ {:
الزانًِ َف ْ
اجلِدُوا ُكلَّ
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هللا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ
وا ِ
ٌِن َّ ِ
ح ٍد ِم ْنهُما مِا َب َة َج ْلدَ ٍة َوال َتؤْ ُخ ْذ ُك ْم ِب ِهما َر ْأ َف ٌة فًِ د ِ
ش َهدْ َعذا َب ُهما ابِ َف ٌة مِنَ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ (َّ )2
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْااخ ِِر َو ْل ٌَ ْ
الزانًِ ال ٌَ ْن ِك ُح
ِب َّ ِ
زان أَ ْو ُم ْ
ش ِر َك ًة َو َّ
إِالَّ زانِ ٌَ ًة أَ ْو ُم ْ
ش ِر ٌك َو ُح ِّر َم ذلِ َك َعلَى
الزانِ ٌَ ُة ال ٌَ ْن ِك ُحها إِالَّ ٍ
ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ([ })3النور ،]2 :وقد أخرجنا فً كتابنا "إكمال المنة فً معرفة
ح َ
ِسابِ ُك ْم
النسخ من القرآن والسنة" عند اآلٌة َ {:وال َّ تًِ ٌَؤْتٌِنَ ا ْل َفا ِ
ش َة مِنْ ن َ
ش ِهدُوا َعلَ ٌْ ِهنَّ أَ ْر َب َع ًة ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َ
اس َت ْ
ت َح َّتى
ش ِهدُوا َفؤ َ ْمسِ ُكوهُنَّ فًِ ا ْل ُب ٌُو ِ
َف ْ
ت أَ ْو ٌَ ْج َعلَ َّ
ٌَ َت َو َّفاهُنَّ ا ْل َم ْو ُ
هللا ُ لَ ُهنَّ َس ِبٌ ً ([ })15النساء]15 :حٌث قلنا نسخها
الزانِ ٌَ ُة َو َّ
قوله تعالى فً سورة النور َّ {:
ح ٍد ِم ْنهُما مِا َب َة
اجلِدُوا ُكلَّ وا ِ
الزانًِ َف ْ
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْااخ ِِر
هللا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
ٌِن َّ ِ
َج ْلدَ ٍة َوال َتؤْ ُخ ْذ ُك ْم ِب ِهما َر ْأ َف ٌة فًِ د ِ
َو ْل ٌَ ْ
ش َهدْ َعذا َبهُما ابِ َف ٌة مِنَ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ } [النور ]2:وكذلك السنة الصحٌحة
عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم ـ لما نزلت هذه اآلٌة ـ قال النبً صلى هللا علٌه
وسلم":خذوا عنً خذوا عنً قد جعل هللا لهن سبٌ  :البكر بالبكر جلد
أخرجه مسلم
مابة وتؽرٌب عام والثٌب بالثٌب جلد مابة والرجم"
واألربعة والطٌالسً وؼٌرهم ،وقال الترمذي :حدٌث حسن صحٌح ،وفً
رواٌة ألحمد بن حنبل عنه قال":كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا
نزل علٌه الوحً ،أثر علٌه ،وكرب لذلك ،وتؽٌر وجهه ،فؤنزل هللا عز وجل
علٌه ذات ٌوم ،فلما سري عنه ،قال " :خذوا عنً خذوا عنً قد جعل هللا
لهن سبٌ الثٌب بالثٌب والبكر بالبكر الثٌب جلد مابة ورجم بالحجارة
والبكر جلد مابة ثم نفً سنة" رواه أحمد من حدٌث عن سلمة بن المحبق.
فهذا خطاب من هللا عز وجل ٌبٌن حد الزنى كما بٌنته أحادٌث الرسول
صلى هللا علٌه وسلم ،وفٌما ٌخ بحفظ العرض،قال هللاَ { :والَّذٌِنَ ٌَ ْر ُمونَ
ت ُث َّم لَ ْم ٌَؤْ ُتوا ِبؤ َ ْر َب َع ِة ُ
اجلِدُو ُه ْم َث َمانٌِنَ َج ْلدَ ًة َو َال َت ْق َبلُوا لَهُ ْم
ص َنا ِ
اء َف ْ
ش َهدَ َ
ا ْل ُم ْح َ
َ
ش َهادَ ًة أَ َبدً ا َوأُولَبِ َك ُه ُم ا ْل َفاسِ قُونَ ([ })4النوار ]4:فوقوع الجانً فً حق
الؽٌر جعله هللا ٌفقد ثبلثة حقوق هً /1 :أن ٌجلد ثمانٌن جلدة دون رأفة وال
 /3أنه أصبح من
رحمة /2 ،أن ترد شهادته أبدا ألنه فقد بذلك العدالة،
زمرة الفساق ؼٌر عدل عند هللا وعند عباد هللا ،وقد قال رسول هللا صلى هللا
وقد
علٌه وسلم ":كل المسلم على المسلم حرام :دمه وماله وعرضه"
تقدم تخرٌجه ،كما تقدم قوله صلى هللا علٌه وسلم ":أال إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم وأبشاركم علٌكم حرام" وقد بٌنا تواتره من قبل .
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 /5المقصد الخامس :حف المال :ال أعرؾ خبلفا فً أن المقصد الخامس
ار َق ُة
ار ُق َو َّ
من مقاصد الشرٌعة هو حفظ المال ،قال هللا جل وعبل َ {:و َّ
الس ِ
الس ِ
هللا َو َّ
حكٌِ ٌم ([ }) 38المابدة:
اء ِب َما َك َس َبا َن َك ًاال مِنَ َّ ِ
هللا ُ َع ِزٌ ٌز َ
َفا ْق َ ُعوا أَ ٌْ ِد ٌَهُ َما َج َز ً
 ،] 38فهذا حد السرقة جاء من عند هللا صرٌحا ،وقد ثبت عن النبً صلى هللا
علٌه وسلم أنه قال ":لعن هللا السارق ٌسرق البٌضة فتق ع ٌده وٌسرق
الحبل فتق ع ٌده" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وؼٌرهم .إال أن مقدار ما
ٌقطع فٌه السارق جاءت السنة لتبٌنه وقد اختلؾ األبمة فً تحدٌده انطبلقا
من األحادٌث واآلثار الواردة والمعتبرة فً الباب ،فذهب جمهور الفقهاء
إلى أن السارق ٌقطع فً ربع دٌنار فما فوق أو ثبلثة دراهم واحتجوا بما
رواه عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قطع
فً مجن ثمنه ثبلثة دراهم" متفق علٌه ،واحتجوا أٌضا بما روته أم
المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها قالت" :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أخرجه البخاري وأبو داود
ٌق ع ٌد السارق فً ربع دٌنار فصاعدا"
والترمذي والنسابً ،وفً رواٌة لمسلم ":ال تق ع ٌد السارق إال فً ربع
دٌنار فصاعدا" وقال اإلمام الشافعً فً كتاب "األم"" :وربع دٌنار موافق
ثبلث دراهم ،وذلك أن الصرؾ على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه
لرواٌة ة
وسلم اثنا عشر درهما بدٌنار" قلت وهو عمل أبً بكر الصدٌق وعمر
وعثمان رضً هللا عنهم أجمعٌن ،وقال أصحاب الرأي :أبو حنٌفة النعمان
ومن قال بقوله :ال تقطع ٌد السارق إال فً عشرة دراهم انطبلقا من
أحادٌث واهٌة وأمثلها حدٌث أم المإمنٌن رضً هللا عنها قالت :قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم" :ال تق ع ٌد السارق إال فً جحفة" وقومت ٌومبذ
على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دٌنارا أو عشرة دراهم" أخرجه
الطحاوي فً "شرح معانً اآلثار".
وذهب الحس البصري وداود الظاهري ومن تبعه والخوارج َف[األباضٌة] إلى
{:والسارق
وجوب القطع فً القلٌل أو الكثٌر أخذا بعموم قوله جل وعبل
والسارقة فاق عوا أٌدٌهما جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزٌز
حكٌم}[المابدة ]38 :وبما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ":لعن هللا السارق ٌسرق البٌضة فتق ع ٌده وٌسرق
الحبل فتق ع ٌده" متفق علٌه.
خ صة :هذه مقاصد الشرع الخمس وقد تولى هللا التنصٌ على عقوباتها
أو حدودها ،وهً التً تسمى الحدود فبل ٌجوز تعطٌلها وال العدول عنها،
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وسنتطرق فً هذا المحور الثانً من الكتاب إلى الموقؾ الشرعً من الذي
ٌعطلها أو الذي ٌعدل عنها فٌبدلها بعقوبات أخرى.
أما ؼٌرها من العقوبات الرادعة للمخالفات الشرعٌة فهً ال تعدو تعزٌرات
تركها المشرع جل وعبل ـ وهو هللا جل وعبل عند اإلسبلم والمسلمٌن ـ
والمبلػ عن هللا لشرعه الهادي األمٌن محمد بن عبد هللا صلى هللا تعالى
علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ـ لولً األمر ،أو لمن واله هللا أمر المسلمٌن
لٌبت فٌها و ٌحدد منها ما ٌناسب أوضاع المسلمٌن من ضٌاع وفساد أو
هدى وسداد وما ٌناسب كبل الوضعٌن من تعزٌرات ،فٌقوي منها أو ٌشدد
فٌها أو ٌخفؾ منها حسب األوضاع.
إال أنه هناك ما ٌسمونه "الضرور يات ،والحاجٌات ،والتحسٌنٌات" قال تاج
الدٌن السبكً فً "جمع الجوامع" ما نصه" :والمناسب ضروري ،فحاجً،
فتحسٌنً ،والضروري كحفظ الدٌن ،فالنفس ،فالعقل ،فالنسب ،فالمال
والعرض ،وٌلحق به مكمله كحد قلٌل المسكر ،والحاجً كالبٌع واإلجارة،
وقد ٌكون ضرورٌا كاإلجارة لتربٌة الطفل ،ومكمله كخٌار البٌع،
والتحسٌنً ؼٌر معارض القواعد كسلب العبد أهلٌة الشهادة والمعارض
كالكتابة" وقال شارحه أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القٌروانً المالكً
الشهٌر بابن حلولو ما نصه" :هذا التقسٌم للثانً باعتباره المقصود نفسه،
وهو على ثبلثة مراتب :أحدها الضروري وهو ما شرع لحفظ القواعد
الخمس وهً :الدٌن ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمال ،وٌلحق بها العرض،
وهو على مراتب :أعبلها :حفظ الدٌن ،وألجله شرع الجهاد ،وقتل المرتد
والزندٌق ،وقتل أصحاب البدع المضلة ،ثم حفظ النفس :وألجله شرع
القصا  ،ثم حفظ العقل :وألجله شرع حد الخمر ،ثم حفظ األنساب:
وألجله شرع الحد فً الزنا ،وشرع اللعان ،ثم حفظ المال :وألجله شرع
القطع فً السرقة و الضمان فً المتلفات ،ثم حفظ األعراض :وألجله شرع
حد القذؾ واللعان إذا رماها بالزنا ولم ٌنؾ النسب ،وجعل الفهري القطع
فً السرقة مما شرع لحفظ األعراض وهو أن ال ٌلطخ عرضه برذٌلة
السرقة ،قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً "مراقً السعود":
ث ْلال ُحم َفناسِق ب عن َفٌ ْل
منه ضروري وجا تتمة
ت ْلالح ْلِقك َفمة
َّم ُحم
وقدم القوي فً الرواج
بٌنها ما ٌنتهً للحاجً
مال إلى الضرورة تنتسب
دٌن ونفس ثم عقل ونسب
عرضا على المال تكن موافٌا
ورتبن ولتعطفن مساوٌا
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فً كل شرعه من األدٌان
فحفظها حتم على اإلنسان
كالحد فٌما ٌسكر القلٌل
ألحق به ما كان ذا تكمٌل
قلت فتبٌن من خبلل النظم أن الشٌخ سٌدي عبد هللا رحمه هللا وإٌانا إنما ٌقوم
بنظم جمع الجوامع مع تعلٌق ابن حلولو إال ما خالفت فٌه الشافعٌة المالكٌة،
وأنهم كادوا ٌجمعون أن حفظ العقل ٌؤتً فً المرتبة الثالثة ،إال أننا إذا ما
تؤملنا قلٌبل هذه المقاصد نجد أن حدها كلها جاء من عند هللا جل وعبل فً
القرآن الكرٌم وأحادٌث الرسول الحلٌم الكرٌم الرحٌم صلى هللا علٌه وسلم
الصحٌحة إال حد الخمر أجمع علٌه العلماء من عهد الصحابة رضوان هللا
علٌهم بعدما رفعه عمر بن الخطاب رضً هللا عنه من أربعٌن جلدة إلى
ثمانٌن فؤلحق العلماء حفظ العقل بهذه المقاصد ،قال القاضً األندلسً ابن
عاصم فً نظمه "مرتقى الوصول إلى علم األصول":
َفم َفقاصِق ُحد ال َّمشرْل ع َفثبلَف ٌض
ُحوريِّ ا ْلش َفت َفهرْل
ث ُحتعْل ت َفبرْل
َفوأَفصْل ل ُح َفها َفما ِقبال َّم
ضر ِق
ِق
ْل
َّم
َفوا َّمت َفف َفق ْل
َف
نْل
ُح
ان أَفصْل بلًم َفوسِق َفواهُح َفت ِقاب ُحع
ك
إ
ع
ب
ا
ر
ش
ال
ه
ن
ؤ
َف ِق
ت فِقً َفش ِق ِق
َف
ِق
صبلَف ُحح ْلاأل ُح ْلخ َفرى
َفوهْل َفو الَّمذِقي ِقب َفر ْلأ ِقٌ ِقه اسْل َفت َفقرَّم ا
صبلَف ٌضح ُحد ْلنٌا ًم َفو َف
َف
ح ْلف ُح
والنفس والمال معا والنسل
ٌن ُحث َّمم العقل
َفو َفذاك ِق
ظ ال ِّد ِق
كاألكل والنكاح والصبلة
من جهة الوجود والثبات
كالحدود والقصا والجهاد
وتارة بالدرء للفساد
له مكلؾ بؤمر فاعتبر
وبعده الحاجً وهو ما افتقر
أو رفع تضٌٌق مإد للحرج
من جهة التوسٌع فٌما ٌنتهج
ما كان من مسابل العادات
وثالث قسم المحسنات
ما هو من تتمة األصلً
وفً الضروري وفً الحاجً
وكاعتبار كفإ ذات الصؽر
كالحد فً شرب قلٌل المسكر
مقاصد الشرع بها مرعٌة
تنبٌهات وكلها قواعد كلٌة
تخلؾ لبعض جزبٌاتها
ولٌس رافعا لكلٌاتها
ثم جناٌات معامبلت
وهً تعبدات وعادات
أن ٌستتاب فً الذي فٌها شرع
وجملة التعبدات ٌمتنع
فاحتال أن ٌفعل شٌبا ٌكره
كمثل ما روعً فٌما ٌكره
لم ٌعتبره حٌلة إذ وضحا
أو ٌكن الشرع له مطرحا
فباع واشترى مدٌن
كمن له بر رفٌع العٌن
أدى لذا والخلؾ فً شهادة
ومن أجاز فؤرى اجتهاده
خبلؾ قصد الشرع فٌما اعتمدا
وال ٌقال إنه تعمدا
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وفً الذي ٌدخله المال نظر
إذ صار من مجال االجتهاد
وؼٌرها ٌجوز باتفاق
ما لم تكن حمته مقصورة
كمثل ما لبلزدجار شرعه
وجل أهل العلم ٌمنع الحٌل
ما لم ٌك الشرع ٌراعٌه فذا
واجب فً مشكبلت الحكم

من جهتٌن فٌه خلؾ اشتهر
لناظر كالحج والجهاد
نٌابة فٌه على اإلطبلق
عادة أو شرعا فبل ضرورة
وكالذي ال ٌتعدى نفعه
لقلب حكم أو إسقاط عمل
فٌه الجواز باتفاق ٌحتذا
تحسٌنا لظن بؤهل العلم

الفصل الثانً :أصول الفقه المالكً :
إن معرفة أصول الفقه التً انطلق منها فقهاء األمصار ال تقل أهمٌة كثٌرا
عن مقاصد الشرع ،ومن هذه األصول ما هو محل إجماع إال أنها قد تقدمت
فسنمر علٌها مر الكرام للتذكٌر فقط ،قال تعالى { :وذكر فإن الذكر تنفع
المإمنٌن}
وقد نظم الشٌخ سٌدي أحمد بن أبو ؼفة المحجوبً الوالتً هذه األصول وقد
درستها على الشٌخ اب ولد ان رحمه هللا وقد أعطانً المخطوط الشٌخ اب
ولد الفقٌه ولد محمد المختار بن محمد ٌحً الوالتً وقد وصل ابن أبو ؼفة
فً النظم بؤصول اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا ستة عشر ،حٌث قال:
ْ / 1لال َفحمْل ُحد لِق ِقه َف ع الَّمذِق ي َفق ْلد َفف َّمه َفما
الصَّمبلةُح َفو َف
َف
السَّمبل ُحم أَف َفب ًمدا
ُ / 2حث َّمم
صحْل ِقب ِقه ْلالك َفِقرا ْلم
َ /3فوآلِق ِقه ْلال ُحؽرِّ َفو َف
ص ُد ِب َه َذا ال َّن ْ ِم ا ْل َو ِج ْ
ٌز
َ / 4و َب ْع ُد َفا ْل َق ْ
َ
َ / 5فقُ ْلتُ َو َّهللاُ ا ْل ُم ِعٌنُ أ ْس َت ِعٌنْ
ب َم ْذ َه ِ
 / 6أَ ِدلَّ َة اْل َم ْذ َه ِ
ب ْاألَ َؼ ْر
َ / 7ن ُّ ا ْل ِك َتا ِ
الس َّن ِة
ب ُث َّم َن ُّ ُّ
َ / 8و َ اه ُِر ا ْل ِك َتا ِ
ب َوال َّ اه ُِر ِمنْ
ُ / 9ث َّم الدَّ لٌِل ُ ِمنْ ِك َتا ِ
ب َّ ِ
هللا
َ / 10و ِمنْ أ ُ ُ
صولِ ِه الَّتًِ ِب َها ٌَقُولْ
اب
َ / 11و ُح َّج ٌة لَدَ ٌْ ِه َم ْف ُهو ُم ا ْل ِك َت ْ
َ / 12ث َّم َة َت ْن ِبٌ ُه كِتا َ ِ
هللا ُث َّم
ب َّ ِ
اع َو َق ٌْ ٌ
َ /13ث َّم َة إِ ْج َم ٌ
س َو َع َملْ
سانْ
االست ِْح َ
ص ْحبِ ِه َو ْ
َ /14و َق ْول ُ َ
Page 203

ٌز اْلل ُحعلَف َفما
دَف الَف ِقب َفل ال َّمشرْل ِقع ْلال َفع ِقز ِق
َفعلَفى ال َّمن ِقبًِّ ْلالهَفاشِق مِق ًِّ أَفحْل َفمدَف ا
ٌن لَفهُح ْلم َفعلَفى الدَّم َفوا ْلم
َفوال َّمت ِقابعِق َف
ش ْر ِع ا ْل َع ِز ْ
ذ ِْك ُر َم َبانًِ ا ْلفِ ْق ِه فًِ ال َّ
ٌز
َوأَ ْس َت ِمدُّ ِم ْن ُه َم ْن َح ُه ا ْل ُم ِبٌنْ
َمالِكٍ ْاْلِ َم ِام سِ َّتة َع َ
ش ْر
س َّن ِة َمنْ لَ ُه أَ َت ُّم ا ْل ِم َّن ِة
ُ
َ
ْ
َّ
ِ
ف
ل
ا
ب
م
ة
ن
س
ض ِل ُكلِّ ِه َق ِمنْ
نْ
ُ َ ِ ْ
س َّن ِة ْاألَ َّوا ِه
ُث َّم دَ لٌِل ُ ُ
الر ُ
س َّن ِة َّ
آن َو ُ
سول ْ
َت ْن ِبٌ ُه قُ ْر ٍ
اب
الص َو ْ
س َّن ِة ا ْل َهادِي إِلَى َن ْه ِج َّ
َو ُ
س َّن ِة الَّذِي َجا ُه ُه َع ُ ْم
َت ْن ِبٌ ُه ُ
الر ُ
َمدٌِ َن ِة َّ
س ِ
ول أَ ْس َخى َمنْ َب َذلْ
َوهْ ُو ا ْقتِ َفا ُء َما لَ ُه َر ْج َحانْ
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َ / 15فوقِقٌ َفل َفب ْلل ه َفُحو دَف لِقٌ ٌضل َفٌ ْلن َفقذِق ؾْل
ٌر َفع ْلن ُحه َفٌ ْلقصُحرُح
َ / 16فولَفكِقنَّم ال َّمتعْل ِقب َف
َ / 17فو َفسدُّي أَفب َفْلوابِق َفذ َفراب ِقِقع ْلال َفف َفس ْلاد
َ / 18فوحُح جَّم ٌضة لدَف ْلٌ ِقه االسْل تِقصْل َفحابْل
َ / 19فو َفخ َفبرُح ْلال َفواحِقدِق حُح جَّم ٌضة لَفدَف ٌْلهْل
سلَهْ
صال ِِح أَ ْع َن ٌْتُ ا ْل ُم ْر َ
َ / 20وبِا ْل َم َ
َ / 21و َر ْع ًُ اْ ُ
لخ ْلؾِ َكانَ َ ْو ًرا ٌَ ْع َمل ُ
ؾ
َ /22و َهلْ َعلَى ُم ْج َت ِه ٍد َر ْع ًُ ا ْل ِخ َ ْ
َ / 23فوهَفذِق ِقه َفخمْل سٌض َفق َفواعِق ٌضد ُحذكِقرْل
 / 24أَ َّولُ َها ا ْل ٌَقٌِنُ ُح ْك ُم ُه الَ ٌُ ْر َف ُع
ٌر َم ْع
الض َر ُر ٌُ َزال ُ َوال َّت ٌْسِ ُ
َ / 25و َّ
ُ
ْ
َ / 26و ُكلَّ َما ال َعادَ ة فٌِ ِه َتدْ ُخل ُ
َ / 27فول ْلِقل َفم َفقاصِق دِق ْلاألُحمُحورُح َفت ْلت َفبعُح
َ / 28وقٌِل َ لِ ْل ُع ْرؾِ َوذِي ا ْل َق َواعِ ِد
ًِدح
َ / 29قدْ َت َّم َما ُر ْمتُ َولِ ِه َ ا ام ْل ُ َ
َ / 30فوأَف ْلط َفٌبُح الصَّم بلَف ِقة َفمعْل أَفسْل َفنى السَّم بلَف ْلم

س َفمنْل ِقباجْل ِقت َفها ٍد ُحم َفتصِق ؾْل
فِقً َفن ْلف ِق
ْلؾ ٌ ْلُحخ ِقبرُح
ِقب ِقه َففبلَف َفٌعْل لَف ُحم َفكٌ َف
َفف َفمالِق ٌض
ك لَف ُحه َفعلَفى َفذل َفِقك اعْل ت َفم ْلاد
اك الَف ٌ َفُحعابْل
َفو َفرأْل ُحٌ ُحه فِقً َفذ َف
وع ْلال ِقف ْلق ِقه َفق ْلد َفب َفنى َفعلَفٌْلهْل
َفبعْل ضُح فُحرُح ِق
ج َح َف َ ْت ُه ال َّن َقلَهْ
احت َِجا ٌ
لَ ُه ْ
بِ ِه َو َع ْن ُه َكانَ َ ْو ًرا ٌَ ْع ِدل ُ
ٌَ ِج ْب أَ ْم الَ َقدْ َج َر ْ
ؾ
اختِ َ ْ
وع ْلال ِقف ْلق ِقه فِقٌ َفها َفت ْلن َفحصِق رْل
أَفنَّم فُحرُح َف
بِال َّ
ٌِن ٌُ ْت َب ُع
ش ِّك َبلْ ُح ْك ُم ا ْل ٌَق ِ
ُور َح ٌْ ُث َما َتق ْعَ
َّ
َم َ
شق ٍة ٌَد ُ
ور َف ْه ًَ فٌِ ِه ُت ْع َمل ُ
ِمنَ ْاأل ُ ُم ِ
ِقٌن ُحترْل جعُح
َفوقِقٌ َفل ذِق ي ِقإلَفى ْلال َفٌق ِق
ار ٌد
الَ ُخ ْل ٌ
ؾ فٌِ َها َو ِ
س ٌَ ِبٌ ُد
ِم ِّنً حمد دَابِم لَ ٌْ َ
صحْل ِقب ِقه ْلالك َفِقرا ْلم
َفعلَفى م َفُحح َّمم ٍد َفو َف

َفو َفشرْل عُح َفمنْل َفق ْلبلَف َفنا َفم ْلقبُحو ْلل
َك َذا َم ْق ُبول ٌ عِ ْندَ َنا ِمنَ ْاأل ُ ُ
صول ْ
صل ٌ أَ ِو ا ْل َعادَ ْه
ؾ أَ ْ
َوقٌِل َ ا ْل ُع ْر ُ
ل َفِقذل َفِقك ْلاألُحصُحو ُحل تِقسْل َفعة َفع َفشرْل

ِقإنْل أَف َفقرَّم هُح ال َّمشرْل عُح مِق َفن ْلاألُحصُحو ْلل
الر ُ
ع َملُ ُه َق ْبل َ بِ ْع َثتِ ِه َّ
سول ْ
ًِ َقاعِ دَ ةٌ فٌِ َها ا ْل َجادَّ ْه
أَ ْو ه َ
أُحصُحو ُحل َفمالِقكٍ الَف سِق َّمتة َفع َفشرْل

وقد ذٌلنا النظم بما ٌلً كمكمل

وقال شارح النظم الشٌخ محمد ٌحً الوالتً رحمه هللا وإٌاناٌ" :عنً أن
أصول مذهب مالك اإلجمالٌة التً ٌستخرج منها األحكام الشرعٌة الفرعٌة
وٌعتمد علٌها فً العمل واإلفتاء والقضاء ستة عشر" ثم قالٌ" :عنً أن أدلة
مالك التً بنى علٌها مذهبه الستة عشر هً:
 /1ـ األصل األول :الن من الكتاب والسنة  :الن من الكتاب والسنة
الصحٌحة متواترة كانت أو مستفٌضة أو آحاد ،والن هو اللفظ الدال على
معنى ال ٌحتمل ؼٌره أصبل ،مثاله من الكتاب {:تِ ْل َك َع َ
ش َرةٌ َكا ِملَ ٌة َذلِ َك لِ َمنْ
ج ِد ا ْل َح َرام} ن فً أن المتمتع الذي لم ٌجد هدٌا
ٌَ ُكنْ أَهْ ل ُ ُه َحاضِ ِري ا ْل َم ْس ِ
ٌلزمه صوم مجموع الثبلثة التً فً الحج والسبعة التً بعد الرجوع ،ومثاله
ت" فهذا
هللا َح َّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم َو ْأدَ ا ْل َب َنا ِ
من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم " :إِنَّ َّ َ
ن صرٌح فً تحرٌم دفن البنات الذي كان ٌفعل فً الجاهلٌة" ثم قال:
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والظاهر ـ
 /2األصل الثانً :ال اهر من الكتاب والسنة الصحٌحة :قلت
كما تقدم ـ هو اللفظ الدال فً محل النطق على معنى لكنه ٌحتمل ؼٌره
احتماال مرجوحا ،فداللته على المعنى الراجح فٌه تسمى ظاهر ،وداللته
على المعنى المرجوح تسمى تؤوٌبل.
وقال محمد ٌحً الوالتً فً شرحه للنظم" :الدلٌل الثانً من أدلة مذهب
مالك الظاهر من الكتاب والسنة الصحٌحة ،والظاهر هو اللفظ الدال فً
محل النطق على معنى لكنه ٌحتمل ؼٌره احتماال مرجوحا ،فداللته على
المعنى الراجح فٌه تسمى ظاهرا وداللته على المعنى المرجوح تسمى
ِسكٌِ ًنا} فإن
تؤوٌبل ،مثال الظاهر من الكتاب قوله تعالى َ {:فإِ ْ َعا ُم سِ ِّتٌنَ م ْ
المظاهر الذي لم ٌستطع الصوم ٌجب علٌه إطعام ستٌن شخصا مسكٌنا أي
فقٌرا ال مال له لكل واحد مد وال ٌجزبه إعطاإها الواحد وال إعطاء مدٌن
منها له أٌضا ،وٌحتمل أن المراد بالمسكٌن "المد" ألنه من أسمابه وٌكون
المعنى فإطعام طعام (مدا) وعلٌه فٌجزئ إعطاء جمٌع الكفارة لمسكٌن
واحد فً ستٌن ٌوما فً كل ٌوم مد ،واألول مذهب الجمهور ،والثانً
مذهب الحنفٌة ،ومثاله من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم الثابت فً سنن
الصٌا َم مِنَ الَّل ٌْ ِل َف َ صِ ٌام لَ ُه" فإنه ظاهر فً أن
أبً داودَ " :منْ لَ ْم ٌُ َب ٌِّ ْت ِّ
تبٌٌت النٌة واجب فً كل صٌام ألن المعرؾ ب"أل" والنكرة فً سٌاق
ى للعموم ظاهر وٌحتمل أن المراد بالصٌام صٌام النذر والقضاء،
الم نؾ
فٌكون المراد به بعض أفراده وأن ؼٌرهما من الصوم ٌصح بدون تبٌٌت
نٌة ،واألول مذهب الجمهور ،والثانً مذهب الحنفٌة أٌضا ،والقاعدة
الشرعٌة ترجٌح الظاهر على التؤوٌل عند جمٌع العلماء إال إذا عضد التؤوٌل
دلٌل آخر من الشرع كما فً قوله تعالىٌَ { :ؤ َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َّن َما ا ْل ُم ْ
ش ِر ُكونَ
جدَ ا ْل َح َرام} فإن ظاهر اآلٌة أن المشرك وعرقه
َن َج ٌ
س َف َ ٌَ ْق َر ُبوا ا ْل َم ْس ِ
وثٌابه وسابر لعابه نجس نجاسة حسٌة وبه تمسك الشافعً والظاهري،
وٌحتمل أن المراد به النجاسة المعنوٌة التً هً الشرك والجنابة وبهذا
تمسك مالك وقدمه على الظاهر ألنه عضده عنده قٌاس العكس وهو أن
الموت لما كانت سببا لنجاسة كل حٌوان كان القٌاس أن ٌكون الذي هو
الحٌاة سببا لطهارة كل حٌوان لذلك كان الكافر وعرقه ولعابه طاهرا عند
ج ِد إِالَّ فًِ
مالك ،ومن السنة كقوله صلى هللا علٌه وسلم ":الَ َ
ار ا ْل َم ْس ِ
ص َ َة ل َِج ِ
ج ِد" فإن ظاهر نفً الصحة عن صبلة الفذ المجاور للمسجد وبه تمسك
ا ْل َم ْس ِ
أحمد فً أحد قولٌه ،وتؤوٌله نفً الكمال عنها وبه تمسك الجمهور وقدموه
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على الظاهر ألنه عضده اإلجماع على صحة صبلة الفذ المجاور للمسجد
ص َ َة ا ْل َف ِّذ ِب َس ْب ٍع
اع ِة َت ْع ِدل ُ َ
ص َةُ ا ْل َج َم َ
وقوله صلى هللا علٌه وسلم َ ":
َوعِ ْ
ش ِرٌنَ دَ َر َج ًة" فقوله "تفضل" دلٌل على أن صبلة الفذ صحٌحة إال أن
صبلة الجماعة أزٌد منها وأفضل ،ومحل قوة الظاهر أٌضا أرجح من
َ
ٌَ {:ؤ ٌُّ َها
التؤوٌل ما لم ٌكن الظاهر ممنوعا وإال تعٌن التؤوٌل ،كقوله تعالى
الصلَو ِة َف ْ
اؼسِ لُوا ُو ُجو َه ُكم} اآلٌة ،فإن ظاهرها أن
الّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُتم إِلَى َّ
ؼسل الوجه وما بعده أن الوضوء ال ٌطلب من المصلً إال بعد قٌامه إلى
الصبلة وذلك ممنوع فتعٌن التؤوٌل باإلرادة ،أي إذا أردتم القٌام إلى الصبلة،
الَّل مِنَ ال َّ
فإن
جٌم}
اس َتع ِْذ ِب َّ ِ
ان َّ
وكقوله تعالى َ {:فإِ َذا َق َر ْأ َت ا ْلقُ ْرآنَ َف ْ
الر ِ
ش ٌْ َ ِ
ظاهره أن االستعاذة ال تطلب من القارئ إال بعد قراءة القرآن وذلك ممنوع،
ش ِهدَ ِم ْن ُكم ال َّ
َ {:ف َمنْ َ
ش ْه َر
فتعٌن التؤوٌل باإلرادة أٌضا ،وكقوله تعالى
ص ْم ُه} فإن ظاهره أن الصوم ال ٌجب إال فً شوال ألن الشهود لؽة
َف ْل ٌَ ُ
الحضور ،والشهر اسم لثبلثٌن لٌلة أي ذلك هو معناه الحقٌقً ،والصوم لم
ٌإمر به إال بعد شهوده ،وشهوده ال ٌمكن إال بعد تمامه وذلك ممنوع ،فتعٌن
التؤوٌل بالمجاز له لحمل لفظ الشهر على معنى مجازي وهو المراد به هنا"
تنبٌه :ولنا على المثال األول مبلحظتان هما أن ادعاء اإلجماع منتقض
بذكره ألحد قولً أحمد مع أهل الظاهر ،والثانً أن صبلة الجماعة تعدل
صبلة الفذ إذا لم ٌكن جار المسجد ،فتساهل الشٌخ ناجم أنه قدم مثاال
تقرٌبٌا ،وهللا تعالى أعلم .
 /3األصل الثالث :الدلٌل من الكتاب والسنة :قال الوالتً فً شرحه لنظم
ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن الدلٌل الثالث من أدلة مذهب مالك اإلجمالٌة "دلٌل
الخطاب" من الكتاب والسنة ،وهو مفهوم المخالفة منه م ا ،وهو حجة عند
مالك والشافعً وأنكره أبو حنٌفة وهو ٌجري فً الشرط والؽاٌة والحصر
والعدد والعلة والوصؾ والظرؾ ،مثال مفهوم الشرط من كتاب هللا قوله
تعالى فً البوابنَ { :وإِنْ ُكنَّ أوالَت َح ْم ٍل َفؤ َ ْنفِقُوا َعلَ ٌْ ِهنَّ } مفهومه أن ؼٌر
أوالت الحمل من المطلقات البوابن ال ٌجب على الزوج لهن النفقة ،ومثاله
اع َ َعا ًما َف َ ٌَبِ ْع ُه َح َّتى
من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم َ " :م ِن ا ْب َت َ
ٌَ ْس َت ْوفِ ٌَ ُه" مفهومه أنه من وهب له طعاما ٌجوز له بٌعه قبل استٌفابه وهو
كذلك عند مالك ،ومثال الؽاٌة من كتاب هللا ،قوله تعالى فً المطلقات
ِح َز ْو ًجا َؼ ٌْ َرهُ} مفهومه
ثبلثا{:فإن لقها} أي الثبلثة َ {:ف َ ت ِ
حل ُّ لَ ُه َح َّتى َت ْنك َ
أن المبتوتة إذا نكحت زوجا ؼٌر األول أي وطبها فً نكاح الزم صحٌح
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أنها تحل لؤلول إذا طلقها الثانً وهو كذلك أٌضا ،ومثاله فٌها من السنة قوله
علٌه الصبلة والسبلم ُ ":رف َِع ا ْل َقلَ ُم َعنْ ث ثة :عن الصبً حتى ٌبلػ وعن
المجنون حتى ٌفٌق وعن النابم حتى ٌستٌق " مفهوم الؽاٌة أن الصبً إذا
بلػ والمجنون إذا أفاق والنابم إذا استٌقظ ال ٌرفع القلم عنهم ،بل ٌتعلق بهم
الخطاب باألحكام الشرعٌة ألن معنى رفع القلم رفع الخطاب التكلٌفً،
الزانِ ٌَّ ُة َو َّ
َّ {:
الزانًِ
ومثاله فً العدد من كتاب هللا قوله فً البكر الزانً
ح ٍد ِم ْن ُه َما مِا َب َة َج ْلدَ ة} مفهوم العدد أن الزٌادة على ذلك العدد
اجلِدُوا ُكلَّ َوا ِ
َف ْ
والنق عنه ال ٌجوزان ،ومثاله فٌه من السنة قوله صلى هللا علٌه
ت" فمفهوم العدد أن الزٌادة
اء َف ْل ٌَ ْؽسِ ْل ُه َس ْب َع َم َّرا ٍ
ب فًِ إِ َن ٍ
وسلم":إِ َذا َولَ َػ ا ْل َك ْل ُ
ؾ
والنق ؼٌر جابز ،ومثاله فً الحصر من كتاب هللا قوله تعالى{ :الَ ٌُ َكلِّ ُ
َّ
هللا ُ َن ْف ًسا إِالَّ ُو ْس َع َها} أي طاقتها ،مفهوم الحصر أن ؼٌر الوسع من
المؤمورات ال ٌكلؾ به ،ومثاله من السنة قوله علٌه الصبلة والسبلم " :ال
ٌقبل هللا ص ة بؽٌر هور" /هـ ،فً وضوء وؼسل ،وٌدل أن من تٌمم لمن
عجز عنهما مفهوم الحصر أن الصبلة بطهوره مقبولة أي صحٌحة ،ومثاله
ور ُكم مِنْ
فً الصفة من كتاب هللا ،قوله تعالى َ {:و َر َبابِب ُكم ال َّ تًِ فًِ ُح ُج ِ
ِسابِ ُكم ال َّ تًِ دَ َخ ْل ُت ْم ِب ِهنَّ } فمهوم قوله { :ال َّ تًِ دَ َخ ْل ُت ْم ِب ِهنَّ } أن الزوجة
ن َ
التً لم ٌدخل بها الزوج وإنما عقد علٌها فقط ال تحرم علٌه بنتها أي ال
ٌحرم علٌه نكاحها ،ومثالها فٌها من السنة ،قوله صلى هللا علٌه وسلم " :فًِ
السابِ َم ِة َّ
الز َكاةُ" مفهوم الصفة أن المعلوفة ال ٌجب فٌها الزكاة وهو
ا ْل َؽ َن ِم َّ
كذلك عند ؼٌر مالك ،ومثال الظرؾ من كتاب هللا {:ا ْل َح ُّج أَ ْ
شهُ ٌر َم ْعلُو َم ٌ
ات}
ج ِد} مفهوم الظرؾ أن الحج ؼٌر تلك
وقولهَ {:وأَ ْن ُت ْم َعا ِكفُونَ فًِ ا ْل َم َسا ِ
األشهر،وأن االعتكاؾ ؼٌر تلك المساجد ،ومثاله من السنة قوله صلى هللا
اب َج َه َّنم"
اء َو ُؼلِّ َق ْت أَ ْب َو ُ
الس َم ِ
اب َّ
ضانُ فُ ِّت َح ْت أَ ْب َو ُ
علٌه وسلم ":إِ َذا دَ َخلَ َر َم َ
وقوله " :إذا حلم أحدكم حلما ٌخافه فلٌبصق عن ٌساره" مفهومه أن ؼٌر
رمضان من الشهور ال تفتح فٌه أبواب السماء وال تؽلق فٌه أبواب جهنم،
وأن البصاق عن الٌمٌن وعن األمام والوراء ال ٌإمر به من حلم حلما
ٌخافه ،ومحل كون دلٌل الخطاب حجة شرعٌة ما لم ٌكن له مانع شرعً،
وموانعه ستة :منها كون ذكر القٌد الذي هو الشرع أو الوصؾ أو ؼٌرهما
والقٌود التً ٌجري فٌها دلٌل الخطاب خارجا مخرج الؽالب ومخرج التقٌٌد
كقوله تعالى {ورباببكم ال تً فً حجوركم} فوصؾ الربابب بكونهن فً
حجر الزوج خرج مخرج الؽالب ألن الؽالب فً الربٌبة أن تكون فً حجر
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زوج أمها فلٌس مقصود داللته تقٌٌد تحرٌم الربٌبة على زوج أمها بما إذا
كانت فً حجره فتحرم علٌه ولو لم تكن فً حجره وهذا هو مذهب مالك
خبلفا للشافعً فإنه اعتبر القٌد ،ومنها كون ذكر القٌد ألجل االمتنان ال
للقٌد ،كقوله تعالى {:وهو الذي سخر لكم البحر لتؤكلوا منه لحما رٌا}
فوصؾ اللحم بالطراوة خرج مخرج امتنان هللا على عباده ال ألجل تقٌٌد
جواز أكل اللحم لكونه طرٌا فٌجوز أكل القدٌد ،وكذلك منها خروج القٌد
مخرج التوكٌد كقوله صلى هللا علٌه وسلم ":ال ٌحل المرأة تإمن بالَّل والٌوم
ااخر أن تحد على مٌت أكثر من ث ث إال على زوج فؤربعة أشهر
وعشرا" فوصؾ المرأة باإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر خرج مخرج التؤكٌد ال
لقصد التقٌٌد وإن ؼٌر المإمنة كالكتابٌة ٌحل لها اإلحداد على الزوج أربعة
أشهر وعشرا ،بل الكتابٌة التً تحت المسلم والمسلمة فً ذلك سواء ،ومنها
كون القٌد ألجل بٌان الواقع نحو قوله تعالى {:ال ٌتخذ المإمنون الكافرٌن
أولٌاء من دون المإمنٌن} فتحرٌم النهً عن مواالة الكفار بما إذا كانت من
دون المإمنٌن بل مواالة الكفار حرام مطلقا سواء كانت من دون المإمنٌن
أم ال ،ومنها المبالؽة نحو قوله تعالى فً النهً عن االستؽفار للمنافقٌن فً
قوله تعالى {:إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا لهم} فتقٌٌد االستؽفار
بكونه إن وقع سبعٌن مرة ال ٌنفعهم خرج مخرج المبالؽة فً عدم الؽفران
لهم ،فقوله {:سبعٌن مرة} مجاز ألنه كناٌة عن ؼاٌة مستفضاة فبل ٌدل على
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا زاد على السبعٌن ٌنفعهم ذلك بل المراد أن
استؽفاره لهم ال ٌنفعهم ولو بلػ منتهى العدد ،ومنها كون القٌد ذكر لسإال
سابل عنده لقوله صلى هللا علٌه وسلم ":فً الؽنم السابمة الزكاة" فتقٌٌد
الؽنم بالسوم أن كان ألن ساببل سؤله صلى هللا علٌه وسلم عن الؽنم السابمة
فقد ٌدل على أن المعلوفة ال تجب فٌها زكاة ،بل المعلوفة والسابمة سٌان فً
وجوب الزكاة ،وهذا مذهب مالك" قلت وقد تقدم أن الجمهور أفتى بخبلؾ
ذلك وإنما قدمه الشٌخ هنا على سبٌل المثال وهللا تعالى أعلم.
 /4األصل الرابع :تنبٌه القرآن والسنة :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً
شرحه للنظم" :هذا هو الرابع من أدلة مذهب مالكٌ ،عنً من أصول مالك
التً ٌقول بها فً الشرعٌات تنبٌه الخطاب من القرآن وتنبٌه الخطاب من
الموافقة،وإنما سمً
السنة ،وٌسمى أٌضا فحوى الخطاب ،وهو مفهوم
مفهوم موافقة لكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به فً
الحكم ،وإنما سمً تنبٌه الخطاب ألن السامع ٌنتبه به علٌه عند الخطاب
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بالمعنى المنطوق به وحده داللة اللفظ على معنى ؼٌر مذكور موافقة للمعنى
المذكور فً الحكم بالمساواة له فٌه واألدنٌة به عنه ،مثال المساوي من
القرآن قوله  {:إن الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى لما إنما ٌؤكلون فً ب ونهم
نارا} اآلٌة ،فإنها تدل بالمنطوق على تحرٌم أكل أموال الٌتامى ظلما وتدل
بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه ألكله ظلما فً التحرٌم ألن العلة فً
تحرٌم هللا ظلما اإلتبلؾ ،وتلك العلة موجودة بتمامها فً إحراقه ،ومثال
األولى من القرآن قوله {:ف تقل لهما أؾ} فإن اآلٌة تدل بالمنطوق على
تحرٌم التؤفٌؾ على الوالدٌن وتدل بالمفهوم الموافق على أن ضربهما أولى
بالتحرٌم من التؤفٌؾ إذ العلة فً تحرٌم التؤفٌؾ علٌهما هً اإلٌذاء وتلك
العلة أتم فً الضرب منها فً التؤفٌؾ ،ومثال تنبٌه الخطاب المساوي
للمنطوق فً الحكم من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم الثابت فً
البخاري":من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إال أن ٌشتر ه المشتري" وٌدل
بالعموم الموافق على أن مال األمة المبٌعة مساو لمال العبد المبٌع فٌما ذكر،
ومثال تنبٌه الخطاب باألولى فً الحكم من المنطوق من السنة قوله صلى
هللا علٌه وسلم الثابت فً البخاري أٌضا ":لو دعٌت إلى كراع ألجبت ولو
أهدي إلً كراع لقبلته" فإنه ٌدل بالمنطوق على أن إجابة الداعً إلى كراع
وقبول الكراع المهدٌة سنة ،وٌدل بالمفهوم الموافق على ما هو أكثر من
الكراع أولى بقبوله وإجابته إلٌه فً السنة ،قال فً"جمع الجوامع"" :قال
الشافعً واإلمامان :إمام الحرمٌن واإلمام الرازي :بؤن تنبٌه الخطاب من
باب القٌاس الجلً وقٌل داللة اللفظٌ ،عنً أن اللفظ الدال على المنطوق دال
علٌه فبل ٌحتاج للقٌاس ،واختلؾ فً كٌفٌة داللته علٌه ،فقال الؽزالً
واآلمدي بؤنها مجازٌة من باب إطبلق األخ وهو منع التؤفٌؾ واألكل فً
آٌتً الوالدٌن والٌتٌم على اإلسم وهو منع اإلٌذاء واإلتبلؾ" قلت وهو مجاز
مرسل ،وقٌل :إن داللة اللفظ على تنبٌه الخطاب حقٌقة عرفٌة وأن العرؾ
نقل لفظ التؤفٌؾ ولفظ أكل مال الٌتٌم فً اآلٌتٌن مثبل عن معناهما األخ
إلى معنى ٌعمهما وؼٌرهما وهو اإلٌذاء فً األول واإلتبلؾ فً الثانً
لٌكون الضرب واإلحراق منطوق اآلٌتٌن عرفا" قلت وقد ساوى الشٌخ
الوالتً التؤفٌؾ واألكل بالضرب واإلحراق بٌنما قد تقدم الفرق بٌنهما فً
قوة الداللة وهللا تعالى أعلم .
 /5األصل الخامس :مفهوم الكتاب والسنة :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً
فً شرح النظمٌ" :عنً أن مفهوم الكتاب والسنة ،أي سنة النبً صلى هللا
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علٌه وسلمٌ ،عنً أنه من أدلة مالك التً ٌستدل بها ،وهو الخامس من األدلة
المعدودة فً النظم ،والمراد بالمفهوم عنده داللة االقتضاء ،واالقتضاء على
قسمٌن :تصرٌحً وتلوٌحً  .فالتصرٌحً هو أن ٌدل اللفظ داللة التزام على
معنى ال ٌستقل المعنى األصلح بدونه لتوقؾ صدقه أو صحته علٌه عادة أو
عقبل أو شرعا مع أن اللفظ ال ٌقتضٌه ،مثال اللفظ المتوقؾ علٌه صحة
الكبلم عادة من الكتاب قوله {:وأوحٌنا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر
فانفلق} فمنطوق اآلٌة أن هللا عز وجل أمر موسى أن ٌضرب البحر بعصاه
وأن البحر انفلق ومفهومها تقدٌر "فضربه" قبل قوله فانفلق ألن هذا المنطوق
ال ٌصح عادة بدون هذا المفهوم الذي هو تقدٌر فضربه قبل قوله فانفلق ألن
االنفبلق مسبب عادي عن الضرب ووجود المسبب دون السبب محال عادة،
ومثاله عقبل {:واسؤل القرٌة} فمنطوق اآلٌة األمر بسإال القرٌة أي األبنٌة
المجتمعة ،وصحة ذلك عقبل متوقفة على المفهوم الذي هو تقرٌر األهل قبل
قوله القرٌة ألن سإال القرٌة نفسها محال عقبل ،ومثال المفهوم المتوقؾ
صحة الكبلم علٌه شرعا قوله تعالى { :وأقٌموا الصلوة} فمنطوق اآلٌة
األمر بإقامة الصبلة وهذا المنطوق متوقؾ صحته شرعا على تقدٌر األمر
بالطهارة قبل ،وكقوله تعالى {:أحلت لكم بهٌمة األنعام} فمنطوق اآلٌة أن
بهٌمة األنعام حبلل وهذا المنطوق متوقفة صحته شرعا على تقدٌر التناول
فً"أحل لكم" تناولها الشامل لؤلكل وؼٌره ،ومثال المفهوم صدق الكبلم
علٌه عقبل ،قوله صلى هللا علٌه وسلم ":رفع عن أمتً الخ ؤ والنسٌان وما
استكرهوا علٌه" فإن منطوق الحدٌث أن الخطؤ والنسٌان واإلكراه مرفوعة
عن هذه األمة ،وصدق هذا الكبلم متوقؾ عقبل على تقدٌر المإاخذة فً رفع
عن أمتً المإاخذة بالخطإ ،الخ..بؤن نفس الخطإ والنسٌان واإلكراه ؼٌر
مرفوع عن هذه األمة لمشاه دة وقوع الثبلثة منها حسا ،وأما االقتضاء
التلوٌحً فهو أن ٌدل اللفظ داللة التزام على معنى ٌلزم من المعنى األصلً
ال كره ٌتوقؾ علٌه صدقه وصحته ال عقبل وال شرعا وال عادة وال ٌتوجه
{:أحل لكم لٌلة الصٌام
إلٌه القصد عادة ،مثاله من الكتاب ،قوله تعالى
الرفث}الخ ،فمنطوق اآلٌة جواز الجماع فً كل جزء من اللٌل حتى الجزء
األخٌر منه المبلزم للصباح ،وذلك ٌلزم منه إصباح بجنابة فً رمضان،
ومثاله من السنة " :تمكث إحداهن ش ر دهرها ال تصلً" فمنطوق الحدٌث
تبٌٌن نقصان دٌن النساء بكونهن ٌمكثن شطر الدهر ال ٌصلٌن ،وذلك ٌلزم
منه أن أكثر أمد الحٌض خمسة عشر ٌوما ألن المقام مقام مبالؽة فً ذم
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النساء بنق العقل والدٌن ،فلو كن ٌمكثن فً الحٌض أكثر من ذلك لذكره،
وخمسة عشر ٌوما هً شطر الدهر ،ومعنى كون المعنى المفهوم باللزوم
اآلٌة والحدٌث ال ٌتوجه القصد إلٌه عادة ألن المتكلم بمثل هذا الكبلم فً
عرؾ الناس ال ٌقصد هذا المعنى ألن هللا تعالى ؼٌر قاصد له ،تعالى هللا
عن ذلك علوا كبٌرا ،بل هو المطلع على كل خفً وجلً ".قلت وقد تقم أن
أبا حنٌفة خالؾ فً هذا الحكم الذي أشار إلٌه الشٌخ وإنما استدل به الشٌخ
هنا على سبٌل المثال فقط.
قال الشٌخ محمد ٌحً
 /6األصل السادس :اْلٌماء من الكتاب والسنة:
الوالتًٌ " :عنً أن من أدلة مذهب مالك داللة التنبٌه من كتاب هللا أو سنة
رسوله الذي عظم جاهه عند هللا ،وداللة التنبٌه من قبٌل داللة اللزوم وتسمى
داللة اإلٌماء وهً أن ٌقرن الوصؾ بحكم لو لم ٌكن اقترن الوصؾ بذلك
الحكم لبٌان كونه له لعابه الفطن بمقاصد الكبلم ألنه ال ٌلٌق بالفصاحة،
مثاله من كتاب هللا ،قوله تعالى {:والسارق والسارقة فاق عوا أٌدٌهما} فإن
اقتران األمر بقطع ٌد السارق مع وصفه بالسرقة ٌدل باللزوم على أن
السرقة هً علته شرعا إذ لو لم ٌكن علة له لكان الكبلم ؼٌر بلٌػ ،ومثاله
من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم لؤلعرابً الذي قال له :واقعت أهلً فً
نهار رمضان":أعتق رقبة" فإن اقتران األمر بالتكفٌر مع وصؾ األعرابً
لنفسه بالوقاع فً شهر رمضان ٌدل باللزوم على أن الوقاع علة لؤلمر
بالتكفٌر بالعتق أو اإلطعام أو الصوم فً الشرع إذ لو لم ٌكن علة لكان
الكبلم ؼٌر بلٌػ بل ٌكون ؼٌر جواب إلى ؼٌر مفٌد.
 /7األصل السابع:اْلجماع :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظمٌ" :عنً أن
اإلجماع دلٌل من أدلة مذهب مالك وهو لؽة :العزم ،واصطبلحا :اتفاق
العلماء المجتهدٌن من هذه األمة بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً أي
عصر ،أي سواء كانت فً عصر الصحابة أم ال ،وسواء كان المتفق علٌه
حكما شرعٌا كحلٌة النكاح أو لؽوٌا ككون الفاء للتعقٌب أو عقلٌا كحدوث
العالم أو دنٌوٌا كتدبٌر الجٌش ،وال ٌعتبر فٌه وفاق العوام مع المجتهدٌن،
والمراد بالعوام من لم ٌبلػ درجة االجتهاد فٌدخل مجتهد الفتٌا ومجتهد
المذهب فٌعتبر وفاقهم للمجتهدٌن المطلقٌن ،وال ٌنعقد مع مخالفة إمام معتبر
كابن عباس من الصحابة والزهري من التابعٌن واألوزاعً من تابعً
التابعٌن ،وال بد له من مستند من كتاب هللا وسنة أو قٌاس ،وال ٌشترط فٌه
انقراض عصر المجمعٌن وال كونهم على عدد التواتر ،وهو حجة شرعٌة
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عند جمٌع أهل السنة لقوله تعالى {:ومن ٌشاقق الرسول من بعد ما تبٌن له
الهد وٌتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت
مصٌرا} وقوله صلى هللا علٌه وسلم " :أمتً ال تجتمع على ض لة" وهو
على قسمٌن :نطقً وسكوتً ،فالنطقً هو أن ٌكون اجتماع المجتهدٌن على
الحكم فً الن من كل واحد منهم ،والسكوتً هو أن ٌنطق به بعضهم
وٌسكت الباقون وهو حجة ظنٌة ،والنطقً على قسمٌن :قطعً وظنً،
فالقطعً منه هو المشاهد والمنقول تواترا ،والظنً هو المنقول بخبر اآلحاد
الصحٌح وهو حجة ظنٌة ،والقطعً حجة قطعٌة ،والذي ٌمنع خرقه إلحداث
قول زابد ،وٌقدم على ما عارضه من كتاب وسنة وقٌاس ولو جلٌا ،ألن
الكتاب والسنة ٌقببلن النسخ والتؤوٌل ،والقٌاس ٌحتمل قٌاس المعارض أو
فوات شرط من شروطه ،واإلجماع معصوم من هذا كله ،ولم ٌخالؾ فً
حجٌة اإلجماع إال الروافض والخوارج والشٌعة والنظام وخبلفهم لؽلوانهم
لٌسوا من أهل السنة ،ومن جحد حجٌته لم ٌكفر لكنه ابتدع بدعة شنٌعة،
والمجمع علٌه على ثبلثة أقسام :ضروري ومشهور ونظري ،فالضروري
هو الذي ٌكفر جاحده ببل خبلؾ كتحرٌم الزنى أعاذنا هللا منه ،وكإنكار
إمامة أبً بكر رضً هللا عنه ،والمشهور ٌكفر جاحده على المشهور إن
كان منصوصا فً كتاب هللا والسنة ألنه جحده تكذٌب للشارع ،مثاله
كتحرٌم ربا الجاهلٌة وربا النساء ،وأما النظري فبل ٌكفر جاحده اتفاقا ولو
كان منصوصا كفساد الحج بالوطء قبل الوقوؾ بعرفة ،وكاستحقاق بنت
اإلبن للسدس مع البنت ،فهذان مجمع علٌهما نظرٌا" قلت وفً هذا الشرح
ما فٌه إذا ما قورن بما قدمناه من قبل فً اإلجماع  .واإلجماع قد قبله وعمل
به جمٌع فقهاء األمصار إال أن منهم من جعله ملزما ٌكفر من خالفه إذا
أقٌمت علٌه الحجة بؤنه إجماع كابن حزم ،ومنه م من فصل فقالٌ :كفر من
خالؾ ما هو معلوم من الدٌن بالضرورة أو ما انبنى على آٌة صرٌحة أو
حدٌث متواتر صرٌح ،وٌحرم أو ٌفسق من خالؾ اإلجماع المتٌقن المنعقد
أنواع ومسابل
فً ؼٌر ما هو معلوم من الدٌن بالضرورة ،وقد تقدم فً
اإلجماع ما فٌه كفاٌة فبل حاجة فً تكراره هنا ،وهللا تعالى أعلم.
 /8األصل الثامن :القٌاس :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظمٌ" :عنً أن
من أدلة مذهب مالك القٌاس الشرعً وهو لؽة التقرٌر والتسوٌة ،قال
الفهري :والنظر فٌه من أهم أصول الفقه إذ هو أصل الرأي وٌنبوع الفقه،
ومنه تتشعب الفروع وهو جل العلم ،وحده اصطبلحا" :حمل معلوم
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لمساواته له فً علة الحكم عند الحامل" ،فخرج الحكم الثابت بالكتاب أو
السنة فبل ٌسمى قٌاسا ،ودخل بقوله عند الحامل القٌاس الفاسد فً نفس
األمر قبل ظهور فساده بعدها الصحٌح ،وأركانه أربعة :األصل المقٌس
علٌه وهو محل الحكم المشبه به كالبر مثبل ،والثانً :حكم األصل كتحرٌم
الربا فً البر ،والثالث :الفرع وهو محل الحكم المشبه وهو كالدخن مثبل فً
قٌاسه على البر ،والرابع :العلة ،وهً الوصؾ الجامع بٌن المقٌس والمقٌس
علٌه كاالقتٌات واالدخار فً قٌاس الدخن على البر وهو مقدم على خبر
الواحد عند مالك إذا تعارض معه ألن الخبر متضمن للحكم فقط ،والقٌاس
متضمن للحكم والحكمة فً العلة ،وٌجري فً الكفارة والتقدٌر والحدود
على المشهور ،مثاله فً الكفارة :قٌاس رقبة الظهار على رقبة القتل فً
اشتراط اإلٌمان فٌهما بجامع كون كل منهما الستباحة عضو ،ومثاله فً
التقدٌر :قٌاس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة فً جعله ربع دٌنار
بجامع كون كل منهما الستباحة عضو ،ومثاله فً الحدود :قٌاس البلبط
على الزانً فً لزوم الحد بجامع كون كلهما إٌبلج فرج فً فرج مشتهى
طبعا محرم شرعا وال ٌجري فً الرخ واألسباب والشروط والموانع،
أما الرخ فؤلنها ال ٌعقل معناها وألنها مخالفة للدلٌل والقٌاس علٌهما
ٌإدي إلى كثرة مخالفة الدلٌل فوجب أن ال ٌجوز ،وأما األسباب والشروط
والموانع فؤلن القٌاس علٌها ٌستلزم نفً السببٌة والشرطٌة والمانعٌة عن
خصو المقٌس علٌه وما سوى ذلك من األحكام الشرعٌة ٌجري فٌه
اتفاقا"/هـ قلت وتعرٌفه لؽوٌا هو" :القٌاس هو تقدٌر شًء على مثال شًء
آخر وتسوٌته به ولذلك سمً المكٌال مقٌاسا ،وٌقال فبلن ال ٌقاس بفبلن أي
ال ٌساوٌه" وأما تعرٌؾ القٌاس اصطبلحا فقد اختلفوا فٌه وفً حده وقد بٌن
الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول" بعض أوجه
الخبلؾ ،قال بعدها" :وأحسن ما ٌقال فً حده استرجاع الحكم المذكور لما
لم ٌذكر بجامع بٌنهما" فتؤمل هذا تجده صوابا إن شاء هللا" قلت بل أرى أن
أحسن تعرٌؾ له ما ٌدرس الٌوم فً الجامعات والمعاهد اإلسبلمٌة وهو أنه:
"إلحاق مسؤلة ال حكم فٌها بمسؤلة فٌها حكم" قلت وال بد أن ٌكون هذا
اإللحاق الذي تحقق ٌكون بسبب جامع علة بٌن المسؤلتٌن أو بسبب التحقق
من نفً الفارق بٌن المسؤلتٌن ،وذلك ال ٌتم إال بعد تحقٌق المناط وهللا تعالى
أعلم.
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*1ـ حجٌة القٌاس :قال الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول"" :اعلم أنه قد
وقع االتفاق على أنه حجة فً األمور الدنٌوٌة ،قاله الفخر الرازي كما فً
"األدوٌة واألؼذٌة" ،قلت وكذلك فٌما ٌخ بالقٌاس الجلً أو مفهوم
الموافقة ،فالكل ٌعترؾ به وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ،وأما فٌما
ٌخ بالقٌاس الخفً فقد رده بعض فقهاء األصول ،قال الشوكانً فً
"إرشاد الفحول"" :وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إلٌه الشافعً من
المنع حتى قال :أما من اعترؾ بوقوع التعبد به فقد اتفقوا على أن السمع
دال علٌه ثم اختلفوا فً ثبلثة مواضع :األول أنه هل فً العقل ما ٌدل علٌه؟
فقال القفال منا وأبو الحسن البصري من المعتزلة العقل ٌدل على وجوب
العمل به ،وأما الباقون منا ومن المعتزلة فقد أنكروا ذلك ،والثانً أن أبا
الحسن البصري زعم أن داللة الدالبل السمعٌة علٌه ظنٌة والباقون قالوا
قطعٌة ،والثالث أن القاسانً والنهرانً ذهبا إلى العمل فً القٌاس فً
صورتٌن :إحداهما إذا كانت العلة نصوصٌة بصرٌح اللفظ أو بإٌمابه،
والصورة الثانٌة كقٌاس تحرٌم الضرب على تحرٌم التؤفٌؾ ،وأما جمهور
العلماء فقد قالوا بسابر األقٌسة" وختم الشوكانً نقاش هذه النقطة
باالعتراؾ بحجٌة القٌاس قاببل" :ثم ال ٌخفى على ذي لب صحٌح وفهم
صالح أن فً عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتها وخصو نصوصها ما
ٌفً بكل حادثة تحدث وٌقوم ببٌان كل نازلة تنزل عرؾ ذلك من عرفه
وجهله من جهله".
*2ـ أركان القٌاس :للقٌاس أربعة أركان هً /1 :األصل الذي ٌقاس علٌه،
 /2الفرع المقاس /3 ،العلة الجامعة بٌنهما /4 ،الحكم ،ومنهم من ترك
التصرٌح بالحكم.
*3معرفة مسالك العلة :مسالك العلة تعنً الطرق الدالة علٌها،قال الرازي
فً"المحصول"" :مسالك العلة عشرة هً :الن  ،واإلٌماء ،واإلجماع،
والمناسبة ،والدوران ،والسبر ،والتقسٌم ،والشبه ،والطرد ،وتنقٌح المناط،
وأمور أخرى اعتبرها قوم وهً عندنا ضعٌفة" قلت:
أما الن واإلٌماء فقد تقدما فً المفهوم والمنطوق
*المسلك األول  :اإلجماع وهو نوعان :إجماع على علة معٌنة كتعلٌل والٌة
المال بالصؽر ،وإجماع على أصل التعلٌل مع االختبلؾ فً طبٌعة أو فً
عٌن العلة كإجماع السلؾ فً ربا الفضلٌة واألصناؾ التً ٌقع فٌها الربا"،
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*المسلك الثانً  :الن على العلة :قال فً "المحصول"" :ونعنً بالن ما
ٌكون داللته على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة ،أما القاطع فما
ٌكون صرٌحا وهو قولنا "لعلة كذا" ،أو "لسبب كذا" ،أو "لمإثر كذا" ،أو
"لموجب كذا" ،أو "ألجل كذا" ،كقوله تعالى {:مِنْ أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َعلَى َبنًِ
إِ ْس َرابٌِلَ ([ })32المابدة ،]32 :وأما الذي ال ٌكون قاطعا ،فثبلثة :البلم ،وإن،
والباء ،أما البلم فكقولنا ثبت لكذا ،كقوله تعالى َ {:و َما َخلَ ْق ُ
س
اْل ْن َ
جنَّ َو ْ ِ
ت ا ْل ِ
ُون ([})56الذارٌات ،]56 :وأما "إن" فكقوله صلى هللا علٌه
إِ َّال لِ ٌَ ْع ُبد ِ
وسلم":إنها من ال وافٌن"  ،وأما "الباء" فكقوله تعالى َ {:ذلِ َك ِبؤ َ َّنهُ ْم َ
شاقُّوا
سولَ ُه ([})13األنفال ،]11 :قال اإلمام الشافعً" :متى وجدنا فً كبلم
هللا َو َر ُ
َّ َ
الشارع ما ٌدل على نصه [أمارة وعلة] ،ابتدرنا إلٌه وهو أولى ما ٌسلك"
فتبٌن أنه ال خبلؾ فً العلة إذا كانت منصوصة وإنما اختلفوا فً العمل بها
من باب القٌاس أو من العمل بالن .
*المسلك الثالث  :اإلٌماء والتنبٌه :وضابطه االقتران بوصؾ لو لم ٌكن هو
أو نظٌره بالتعلٌل لكان بعٌدا فٌحمل على التعلٌل دفعا لبلستبعاد ،وبٌن فً
"المحصول" تسعة أنواع له ،منها :ـ تعلٌق الحكم على العلة بالفاء ،وقد
تدخل الفاء على العلة ،فٌكون الحكم متقدما كقوله صلى هللا علٌه
ار ُق
وسلم":فإنه ٌحشر ٌوم القٌامة ملبٌا"
وكقوله جل وعبل َ {:و َّ
الس ِ
هللا َو َّ
هللا ُ َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم
اء ِب َما َك َس َبا َن َك ًاال مِنَ َّ ِ
ار َق ُة َفا ْق َ ُعوا أَ ٌْ ِد ٌَهُ َما َج َز ً
َو َّ
الس ِ
الص َ ِة
([})38المابدة ،]38 :وكقوله تعالى ٌَ {:اأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِلَى َّ
َف ْ
اؼسِ لُوا ُو ُجو َه ُك ْم ([ })6المابدة ،]6 :وكزنى ماعز فرجم ،الخ..
عن
النوع الثانً :أن ٌذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم ٌكن علة لعرى
الفابدة كقول األعرابً" :واقعت أهلً فً رمضان ،فقال  :أعتق رقبة" .
عن
النوع الثانً :أن ٌذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم ٌكن علة لعرى
الفابدة كقول األعرابً" :واقعت أهلً فً رمضان ،فقال  :أعتق رقبة"
النوع الثالث :أن ٌفرق بٌن الحكمٌن الوصؾ كحدٌثه صلى هللا علٌه
وسلم":للفارس سهمان وللراجل سهم" .
النوع الرابع :أن ٌذكر الشارع شٌبا أثناء الكبلم أو عقبه ال ٌنتظم الكبلم إال
هللا} [الجمعة]9 :
بتعلٌله إٌاه كقوله تعالىَ { :و ْاذ ُك ُروا َّ َ
النوع الخامس :ربط الحكم باسم مشتق نحو :أكرم زٌدا ،النوع السادس:
َ {:و َمنْ
ترتٌب الحكم على الوصؾ بصٌؽة الشرط والجزاء ،كقوله تعالى
هللا ٌَ ْج َع ْل لَ ُه َم ْخ َر ًجا ([})2الطبلق.]2 :
ٌَ َّت ِق َّ َ
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اننوع انسابع :تعهيم عدو انحكى بوجود انًانع ينه ،كقونه تعانى َ {:ولَ ْى ََل أَنْ
([})33الزحؤف،] 33 :
َ ُك ىنَ للَّن ُك
ا أُك َّن ًة َو ِحا َ ًة لَ َ َ ْلَ ِحل َ ْ َ ْ ُك ُكل ِح ل َّنل ْا َ ِح
وقونه تعانىَ {:فولَف ْلو َفب َفس َفط َّم
ض َفو َٰلَف ِقكنْل ُحٌ َفن ِّز ُحل ِقب َفقدَف ٍر
هللا ُح الرِّ ْلز َفق لِق ِقع َفبا ِقد ِقه لَف َفب َفؽ ْلوا فِقً ْلاألَفرْل ِق
َفما َفٌ َفشا ُحء إِق َّمن ُحه ِقب ِقع َفبا ِقد ِقه َفخ ِقبٌ ٌضر بَفصِق ٌ ٌض
ر } [الشورى] 27:
النوع السابع :تعلٌل عدم الحكم بوجود المانع منه ،كقوله تعالى {:ولوال أن
[الطبلق ،]3 :وقوله
ٌكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن ٌكفر بالرحمن}
تعالى{:ولو بس هللا الرزق لعباده لبؽوا فً األرض} [الزخرؾ .]33 :
النوع الثامن :إنكاره سبحانه وتعالى على أنه من زعم أنه لم ٌخلق الخلق
لفابدة وال لحكمة بقوله {:أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا } [المإمنون.]115 :
النوع التاسع :إنكاره سبحانه وتعالى أن ٌسوي بٌن المختلفٌن وٌفرق بٌن
تعالى {:أفنجعل المسلمٌن كالمجرمٌن}
المتماثلٌن ،فاألول كقوله
[القلم،]35:والثانً كقوله{:والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء
بعض}[التوبة ]71 :وقد وافق صاحب المحصول إمام الحرمٌن الجوٌنً
والؽزالً فً هذه االشتراطات بٌنما لم ٌشترطها الجمهور ،وهللا تعالى أعلم.
*4المسلك الرابع من مسالك العلة  :االستدالل على علٌة الحكم بفعل النبً
صلى هللا علٌه وسلم ،كذا قال القاضً فً التقرٌب :كؤن ٌسجد النبً صلى
هللا علٌه وسلم بعد سهو ،فٌعلم أنه صلى هللا علٌه وسلم سجد لذلك الفعل ،أو
أمره صلى هللا علٌه وسلم برجم ماعز ،لما ثبت عنده زناه وهو محصن،
الخ..
*5المسلك الخامس من مسالك العلة  :السبر والتقسٌم  ،وهو فً اللؽة
االختبار ،ومنه المٌل الذي ٌختبر به الجرح فإنه ٌقال له المسبار ،ومنه سبر
الحدٌث وهو جمع طرقه لبلختبار فً الصحة ،وفً االصطبلح قسمان:
أحدهما أن ٌدور بٌن النفً واإلثبات وهذا هو المنحصر ،والثانً أن ال
ٌكون كذلك وهذا هو المنتشر ،فاألول كؤن تقول :العالم إما أن ٌكون قدٌما
أو حادثا فبطل أن ٌكون قدٌما فثبت أنه حادث ،وٌشترط فً صحة هذا
المسلك أن ٌكون الحكم فً األصل معلبل ،وأما القسم المنتشر :فهو أن ٌدور
بٌن النفً واإلثبات ،فبعضهم قال :لٌس بحجة مطلقا ،ال فً القطعٌات وال
فً الظنٌات ،وبعضهم قال :إنه حجة فً العملٌات فقط ألنه ٌحصل ؼلبة
الظن ،واختاره الجوٌنً وابن برهان وابن السمعانً وقال الصفً الهندي
هو الصحٌح ،والبعض الثالث قال إنه حجة للناظر دون المناظر.
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*6المسلك السادس للعلة  :المناسبة وٌعبر عنها باْلخالة و بالمصلحة
وباالستدالل  ،وبرعاٌة المقاصد ،وٌسمى استخراجها تخرٌج المنا  ،وهً
من كتاب القٌاس ،ومحل ؼموضه ووضوحه ،ومعنى المناسبة تعٌن العلة
بمجرد إبداء المناسبة مع السبلمة عن القوادح ال بن وال ؼٌره ،والمناسبة
فً اللؽة المبلءمة ،والمناسب :المبلبم ،قال فً "المحصول"" :الناس ذكروا
فً تعرٌؾ المناسب شٌبٌن :األول أنه المفضً إلى ما ٌوافق اإلنسان
تحصٌبل وإٌقاء ،وقد ٌعبر عن التحصٌل بجلب المنفعة وعن اإلٌقاء بدفع
المضرة ،واإلٌقاء قد ٌكون معلوما وقد ٌكون مظنونا وعلى التقدٌرٌن فإما
أن ٌكون دٌنٌا وإما أن ٌكون دنٌوٌا.
*7المسلك السابع للعلة  :الشبه وٌسمٌه بعض الفقهاء االستدالل بالشًء
على مثله وهو عام أرٌد به خا  ،إذ الشبه ٌطلق على جمٌع أنواع القٌاس،
قال ابن األنباري :لست أرى فً مسابل األصول مسؤلة أؼمض منه ،وقال
الجوٌنً :ال ٌمكن تحدٌد تعرٌفه ،وقٌل :هو الجمع بٌن األصل والفرع
بوصؾ ٌوهم اشتماله على الحكمة المقتضٌة للحكم من ؼٌر تعٌٌن كقول
الشافعً فً النٌة فً الوضوء والتٌمم طهارتان فؤنى تفترقان.
*8المسلك الثامن للعلة  :ال رد  ،قال فً"المحصول"" :والمراد منه الوصؾ
الذي لم ٌكن مناسبا وال مستلزما للمناسب إذا كان الحكم حاصبل مع
الوصؾ فً جمٌع الصور المؽاٌرة لمحل النزاع وهذا المراد من اإلطراد
والجرٌان.
*9المسلك التاسع للعلة  :الدوران :وهو أن ٌوجد الحكم عند وجود الوصؾ،
وٌرتفع بارتفاعه فً صورة واحدة كالتحرٌم مع السكر فً العصٌر ،فإنه لما
لم ٌكن مسكرا لم ٌكن حراما فلما حدث السكر فٌه وجدت الحرمة ثم لما
زال السكر بصٌرورته خبل زال التحرٌم فدل على أن العلة السكر.
*10المسلك العاشر للعلة  :تنقٌح المناط :والتنقٌح فً العلة التهذٌب
والتمٌٌزٌ ،قال :كبلم منقح ال حشو فٌه والمناط هو العلة ،ومعنى تنقٌح
المناط عند األصولٌٌن إلحاق الفرع باألصل بإلؽاء الفارق بؤن ٌقال ال فرق
بٌن األصل والفرع إال كذا وذلك ال مدخل له فً الحكم البتة فٌلزم
اشتراكهما فً الحكم الشتراكهما فً الموجب له كقٌاس األمة على العبد فً
السراٌة ،قال الصفً الهندي :والحق أن تنقٌح المناط قٌاس خا مندرج
تحت مطلق القٌاس.
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*11المسلك الحادي عشر للعلة  :تحقٌق المناط :وهو أن ٌقع االتفاق على
علٌة وصؾ ن أو إجماع فٌجتهد فً وجودها فً صورة النزاع كتحقٌق
أن النباش سارق .قلت وقد ٌنكر البعض أنه من مسالك العلة وٌجعله من
باب االجتهاد .وقد ٌكون صادقا ألنه ال بد من تحقق المسابل التالٌة لٌتحقق
المناط وهً /1 :تخرٌج المناط وٌعبر عنه الؽزالً باإلخالة كما ٌعبر عنه
األصولٌون بالمناسبة والمناسب ٌعنً المبلبم وقد تقدم أنه ٌراعى فٌه
التحصٌل واإلٌقاء ،فالتحصٌل هو جلب المصالح واإلٌقاء هو دفع المفاسد،
و /2تنقٌح المناط وهو التؤكد من نفً الفارق بٌن األصل وفرعه أو جامع
العلة بٌنهما /3 ،مراعاة مآالت الفتٌا أو ما تإول إلٌه الفتوى .فإذا تحققت
هذه المسابل الثبلثة عندبذ ٌتم تحقٌق المناط ،وقد قال القرافً" :واعلم أن
الذرٌعة كما ٌجب سدهاٌ ،جب فتحها وٌندب وٌكره وٌباح ،فإن الذرٌعة هً
الوسٌلة ،كما أن وسٌلة المحرم محرمة فكذلك وسٌلة الواجب واجبة:
كالسعً إلى الجمعة والحج ،وموارد األحكام على قسمٌن :مقاصد وهً
المتضمنة للمصالح وللمفاسد فً نفسها ،ووسابل وهً المفضٌة إلٌها
وحكمها حكم ما أفضت إلٌه من تحلٌل أو تحرٌم ؼٌر أنها أخفض رتبة من
المقاصد فً حكمها .فالوسٌلة إلى أفضل المقاصد هً أفضل الوسابل وإلى
أقبح المقاصد هً أقبح الوسابل ،الخ "..فتبٌن أن تحقٌق المناط من أؼمض
وأصعب ما ٌتلقى له المفتً ،وهللا تعالى أعلم.
وقد اختلفوا أٌضا فٌما ٌحوي فٌه القٌاس ،فذهب البعض إلى القول بؤن
القٌاس ال ٌجري فً األسباب،والحدود والكفارات.
كما ٌنبؽً التنبٌه على االعتراضات وهً المطالبات والقوادح والمعارضة،
الخ..
* االعتراضات ونعنً بذلك ما ٌعترض به المخالؾ على كبلم المستدل،
وٌنقسم إلى ثبلثة أقسام  :مطالبات ،وقوادح ومعارضة:
 /1االعتراض األول :النقض وهو تخلؾ الحكم مع وجود العلة ولو فً
صورة واحدة ،وٌنحصر النقض فً تسع صور ألن العلة إما منصوصة
قطعا أو ظنا أو مستنبطة وتخلؾ الحكم عنها إما لمانع أو فوات شرط أو
بدونهما.
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 /2االعتراض الثانً :الكسر وهو إسقاط وصؾ من أوصاؾ العلة المركبة
وإخراجه عن االعتبار بشرط أن ٌكون المحذوؾ مما ال ٌمكن أخذه فً حد
العلة.
 /3االعتراض الثالث :عدم العكس  ،وهو وجود الحكم بدون الوصؾ فً
صورة أخرى.
 /4االعتراض الرابع :عدم التؤثٌر وهو أقسام :منها عدم التؤثٌر فً الوصؾ
لكونه طردا وهو راجع إلى عدم العكس ،الثانً :عدم التؤثٌر فً األصل
لكونه مستؽنى عنه فً األصل لوجود معنى آخر بالؽرض كقولهم فً بٌع
الؽابب مبٌع ؼٌر مربً كالطٌر فً الهواء فبل ٌصح فٌقال ال أثر لكونه ؼٌر
مربً فإن العجز عن التسلٌم كاؾ ألن بٌع الطٌر ال ٌصح وإن كان مربٌا
وحاصله معارضة فً األصل ألن المعترض ٌلؽً من العلة وصفا ثم
ٌعارضه المستدل بما بقً ،الثالث :عدم التؤثٌر فً األصل والفرع جمٌعا
بؤن ٌكون له فابدة فً الحكم إما ضرورٌة كقول من اعتبر االستنجاء
باألحجار ،وإما ؼٌر ضرورٌة كقولهم الجمعة صبلة مفروضة فلم تفتقر إلى
إذن اإلمام كالظهر ،فإن قولهم مفروضة حشو لو حذؾ لم ٌضر ،الرابع:
عدم التؤثٌر فً الفرع كقولهم :زوجت نفسها فبل ٌصح كما لو زوجت من
ؼٌر كؾء ،فإن ؼٌر كؾء ال أثر له فإن النزاع فً الكؾء وؼٌره سواء .
الخامس :عدم التؤثٌر فً الحكم :وهو أن ٌذكر فً الدلٌل وصفا ال تؤثٌر له
فً الحكم المعلل به ،كقولهم فً المرتدٌن الذٌن ٌتلفون األموال :مشركون
أتلفوا فً دار الحرب فبل ضمان علٌهم كالحربً فإن دار الحرب ال مدخل
لها فً الحكم .
 /5االعتراض الخامس :القلب :وهو أن ٌبٌن القالب أن ما ذكره المستدل
ٌدل علٌه ال له أو ٌدل علٌه وله ،واألول قل ما ٌتفق فً األقٌسة ،ومثاله فً
المنصو باستدالل الحنفً فً تورٌث الخال بقوله صلى هللا علٌه
وسلم":الخال وارث من ال وارث له"[أحمد] فؤثبت إرثه عند عدم الوارث،
فٌقول المعترض :هذا ٌدل علٌك ال لك ألن معناه نفً تورٌث الخال بطرٌق
المبالؽة كما ٌقال الجوع زاد من ال زاد له ،والصبر حٌلة من ال حٌلة له" .
 /6االعتراض السادس :هو القول بالموجب ـ بفتح الجٌم ـ أي القول بما
أوجبه المستدل ،قال فً"المحصول" :وحد تسلٌم ما جعله المستدل موجب
العلة مع استبقاء الخبلؾ/ه ـ ،قال الزركشً فً البحر :وذلك بؤن ٌظن
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المعلل أن ما أتى ٌستلزم لمطلوبه من الحكم المسؤلة المتنازع فٌها مع كونه
ؼٌر مستلزم.
ومن أنواع القول بالموجب أن ٌذكر المستدل إحدى المقدمتٌن وٌسكت عن
األخرى ظنا منه أنها مسلمة فٌقول الخصم بموجب المقدمة وٌبقى على
المنع لما عداها ،ومنها أن ٌعتقد المستدل متبلزما بٌن محل النزاع وبٌن
محل آخر فٌنصب الدلٌل على ذلك المحل بناء منه على أن ما ثبت به الحكم
فً ذلك ٌستلزم ثبوته فً محل النزاع فٌقول المعترض بالموجب ومنع
المبلزمة.
 /7االعتراض السابع :الفرق  :قال فً"المحصول"" :الكبلم فٌه مبنً على
أن تعلٌل الحكم بعلتٌن هل ٌجوز أم ال/ه ـ  ،وقد اشترطوا فٌه أمرٌن :أحدهما
أن ٌكون بٌن األصل والفرع فرق ٌوجه من الوجوه وإال لكان هو هو ولٌس
كلما انفرد األصل بوصؾ من األوصاؾ ٌكون مإثرا مقتضٌا بل قد ٌكون
ملؽى لبلعتبار بؽٌره فبل ٌكون الوصؾ الفارق قادحا ،والثانً أن ٌكون
قاطعا للجمع بٌن أن ٌكون أخ من الجمع فٌقدم علٌه أو مثله فٌعارضه،
الخ..
 /8االعتراض الثامن :االستفسار :وقد قدمه جماعة من األصولٌٌن على
االعتراضات ،ومعناه طلب شرح معنى اللفظ إن كان ؼرٌبا أو مجمبل،
وٌقع بهل أو بالهمزة،الخ..وحكى الصفً الهندي أن بعض الجدلٌٌن أنكر
كونه اعتراضا ألن التصدٌق فرع داللة الدلٌل على المتنازع فٌه .قال بعض
أهل األصول :إن هذا االعتراض كاالعتراضات قد جعلوه طلٌعة جٌشها
ولٌس من جٌشها إذ االعتراض عبارة عما ٌخدش به كبلم المستدل
واالستفسار لٌس من هذا القبٌل.
 /9االعتراض التاسع  :فساد االعتبار  :أي أنه ال ٌمكن اعتبار القٌاس فً
ذلك الحكم لمخالفته للن أو اإلجماع أو كان الحكم مما ال ٌمكن إثباته
بالقٌاس أو كان تركٌبه مشعرا بنقٌض الحكم المطلوب ،قال الشوكانً:
"وهذا االعتراض مبنً على أن خبر الواحد مقدم على القٌاس وهو الحق
وخالؾ فً ذلك طابفة من الحنفٌة والمالكٌة فقدموا القٌاس على خبر الواحد،
الخ"..
 /10االعتراض العاشر :فساد الوضع  :وٌقع ذلك بإبطال وضع القٌاس
المخصو فً إثبات الحكم المخصو بؤن ٌبٌن المعترض أن الجامع
الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بن أو إجماع فً نقٌض الحكم،
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والوصؾ الواحد ال ٌثبت به النقٌضان وذلك بؤن ٌكون أحدهما مضٌقا
واآلخر موسعا أو أحدهما مخففا واآلخر مؽلظا أو أحدهما إثباتا واآلخر
نفٌا ،الخ..
 /11االعتراض الحادي عشر :المنع :نقل الشوكانً عن ابن السمعانً أنه
قال" :الممانعة أرفع سإال على العلل وقٌل أساس المناظرة وهو ٌتوجه
على األصل من وجهٌن :أحدهما منع كون األصل معلبل ألن األحكام تنقسم
باالتفاق إلى ما ٌعلل وإلى ما ال ٌعلل ،فمن ادعى تعلٌل شًء كلؾ
ببٌانه..والثانً :منع الحكم فً األصل ،واختلفوا هل هذا االعتراض ٌقتضً
انقطاع المستدل أم ال.
 /12االعتراض الثانً عشر :التقسٌم:وهو ٌعنً كون اللفظ مترددا بٌن
أمرٌن:أحدهما ممنوع واآلخر مسلم واللفظ محتمل لهما ؼٌر ظاهر فً
أحدهما،ومثاله فً الصحٌح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب التٌمم وهو
تعذر الماء فٌجوز التٌمم ،فٌقول المعترض ما المراد بكون تعذر الماء سببا
للتٌمم هل تعذر الماء مطلقا أو تعذره فً السفر أو فً المرض؟
/13االعتراض الثالث عشر :اختبلؾ الضابط بٌن األصل والفرع لعدم الثقة
بالجامع كقولهم فً شهود القصا تسببوا للقتل عمدا فلزمهم القصا
زجرا لهم عن التسبب كالمكره ،فالمشترك بٌن األصل والفرع إنما هو فً
الحكمة وهً الزجر والضابط فً الفرع الشهادة وفً األصل اإلكراه وال
ٌمكن التعدٌة بالحكمة وحدها وضابط الفرع ٌحتمل أن ٌكون مساوٌا لضابط
األصل فً اإلفضاء إلى المقصود وأن ال ٌكون.
 /14االعتراض الرابع عشر :اخت ؾ حكمً األصل والفرع  :قٌل إنه قادح
ألن شرط القٌاس مماثلة الفرع لؤلصل فً علته وحكمه فإذا اختلؾ الحكم لم
تتحقق المساواة ،قال الشوكانً :وذلك كإثبات الوالٌة على الصؽٌرة فً
نكاحها قٌاسا على إثباتها فً مالها.
 /15االعتراض الخامس عشر :منع كون ما ٌدعٌه المستدل علة لحكم
األصل موجودا فً األصل فضبل عن أن ٌكون هو العلة ،قال الشوكانً:
مثاله أن ٌقول فً الكلب حٌوان ٌؽسل من ولوؼه سبعا فبل ٌقبل جلده الدباغ
كالخنزٌر ،فٌقول المعترض ال نسلم أن الخنزٌر ٌؽسل من ولوؼه سبعا.
 /16االعتراض السادس عشر :منع كون الوصؾ المدعى علٌته علة  ،قال
ابن الحاجب فً مختصر المنتهى :وهو أن أعظم األسبلة لعمومه وتشعب
مسالكه والمختار قبوله وإال ألدى إلى اللعب فً التمسك بكل طردي.
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 /17االعتراض السابع عشر :القدح فً المناسبة  :وهو إبداء مفسدة راجحة
أو مساوٌة لما تقدم من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة ،وجوابه ترجٌح
المصلحة على المفسدة إجماال أو تفصٌبل.
 /18االعتراض الثامن عشر :القدح فً إفضابه إلى المصلحة المقصودة
من شرع الجكم له ،قال الشوكانً :مثاله أن ٌقال فً علة تحرٌم مصاهرة
المحارم على التؤبٌد إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب ،ووجه المناسبة أنه
ٌفضً إلى رفع الفجور ،وتقرٌره أن رفع الحجاب وتبلقً الرجال والنساء
ٌفضً إلى الفجور وأنه ٌرتفع بتحرٌم التؤبٌد إذ ٌرتفع الطمع المفضً إلى
مقدمات الهم والنظر المفضٌة إلى الفجور ،فٌقول المعترض ال ٌفضً إلى
ذلك بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور ألن النفس حرٌصة على ما
منعت منه إذ قوة داعٌة الشهوة مع الٌؤس عن الحل مظنة الفجور.
 /19االعتراض التاسع عشر :كون الوصؾ ؼٌر اهر قال الشوكانً:
كالرضا فً العقود ،وجوابه باالستدالل على كونه ظاهرا كضبط الرضا
بصٌػ العقود ونحو ذلك"
كالحكم
كون الوصؾ ؼٌر منضب
 /20االعتراض الموفً عشرٌن:
والمصالح مثل الحرج والمشقة والزجر فإنها أمور ذات مراتب ؼٌر
محصورة وال متمٌزة ،وتختلؾ باختبلؾ األشخا والزمان واألحوال،
وجوابه بتقرٌر االنضباط إما بنفسه أو بوضعه.
 /21االعتراض الحادي والعشرون :المعارضة وهً إلزام المستدل الجمع
بٌن شٌبٌن والتسوٌة بٌنهما فً الحكم إثباتا ونفٌا ،ونقل الشوكانً عن األستاذ
أبً منصور أنه قال" :وقٌل هً إلزام الخصم أن ٌقول قوال قال بنظٌره
وهً من أقوى االعتراضات.
 /22االعتراض الثانً والعشرون :سإال التعدٌة ،وهو أن ٌعٌن المعترض
فً األصل معنى ؼٌر ما عٌنه المستدل وٌعارضه ثم ٌقول للمستدل ما عللت
به وإن تعدى إلى فرع مختلؾ فٌه فلذا ما عللت به أنا متعد إلى فرع آخر
مختلؾ فٌه ولٌس أحدهما أولى من اآلخر ،كربط البكارة بالصؽر فٌعترض
علٌه بالثٌب الصؽٌرة.
 /23االعتراض الثالث والعشرون :سإال التركٌب :وهو أن ٌقول المعترض
شرط حكم األصل أن ال ٌكون ذا قٌاس مركب وهو قسمان :مركب األصل
ومركب الوصؾ ،ومرجع األول منع حكم األصل أو منع العلة ،ومرجع
الثانً منع الحكم أو منع وجود العلة فً فرع ،واختلفوا فً قبوله.
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 /24االعتراض الرابع والعشرون :منع وجود الوصؾ المعلل به فً الفرع
قال الشوكانً :كؤن ٌقول المستدل فً أمان العبد أمان صدر عن أهله كالعبد
المؤذون له فً القتال ،فٌقول المعترض ال نسلم أن العبد أهل لؤلمان،
وجوابه ببٌان ما ٌثبت أهلٌته من جنس أو عقل أو شرع ،وقد جعل بعضهم
هذا االعتراض مندرجا فٌما تقدم.
 /25االعتراض الخامس والعشرون :المعارضة فً الفرع :وقد تقدم بٌانه
فً االعتراض الواحد والعشرٌن .
 /26االعتراض السادس والعشرون :المعارضة فً الوصؾ وقد تقدم
أٌضا فً 21
 /27االعتراض السابع والعشرون :اختبلؾ جنس المصلحة فً األصل
والفرع كؤن ٌقول المستدل ٌحد البلبط كما ٌحد الزانً ألنهما إٌبلج محرم
شرعا مشتهى طبعا فٌقول المعترض المصلحة فً تحرٌمها مختلفة ففً
الزنا منع اختبلط األنساب وفً اللواطة دفع رذٌلة اللواطة وحاصله
معارضة فً األصل بإبداء خصوصٌة ولهذا اختلفوا فٌه.
 /28االعتراض الثامن والعشرون :وهو أن ٌدعً المعترض المخالفة بٌن
حكم األصل وحكم الفرع وهو اعتراض متوجه إلى المقدمة القابلة فٌوجد
الحكم فً الفرع كما وجد فً األصل ،وحاصل هذا أن دعوى المعترض
للمخالفة إما أن ٌكون بدلٌل المستدل فٌرجع إلى اعتراض القلب أو بؽٌره
فٌكون اعتراضا خاصا خارجا عما تقدم والبعض أدرجه فٌما تقدم
*ـ فوابد متعلقة بهذه االعتراضات:
 /1الفابدة األولى :اختلفوا هل ٌلزم المعترض أن ٌورد األسبلة مرتبة
بعضها مقدم على البعض إذا أورد أسبلة متعددة أم ال ٌلزمه ذلك بل ٌقدم ما
شاء و ٌإخر ما شاء .
 /2الفابدة الثانٌة :فً االنتقال من محل النزاع إلى ؼٌره قبل تمام الكبلم فٌه
وقد منعه الجمهور ألنا لو جوزناه لم ٌتؤت إفحام الخصم وال إظهار الحق.
 /3الفابدة الثالثة :فً الفرض والبناء :قالوا :إنه ٌجوز للمستدل فً
االستدالل ثبلث طرق :األولى أن ٌدل على المسؤلة بعٌنها ،والثانٌة :أن
ٌفرض الداللة فً بعض شعبها وفصولها ،والثالثة :أن ٌبنً المسؤلة على
ؼٌرها.
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 /4الفابدة الرابعة :فً جواز التعلق بمناقضات الخصوم ،قد وقع االتفاق
على أنه ال ٌجوز إثبات المذهب إال بدلٌل شرعً ولكن اختلفوا فً التعلق
بمناقضات الخصوم فً المناظرة فذهب جماعة إلى جوازه.
 /5الفابدة الخامسة :فً السإال والجواب :نقل الشوكانً عن الصٌرفً أنه
قال" :السإال إما استفهام مجرد وهو االستخبار عن المذهب أو عن العلة
وإما استفهام عن األدلة أي التماس وجه داللة البرهان ثم المطالبة بنفوذ
الدلٌل وجرٌانه وسبٌل الجواب أن ٌكون إخبارا مجردا ثم االستدالل ثم طرد
الدلٌل ،ثم السابل فً االبتداء إما أن ٌكون ؼٌر عالم بمذهب من ٌسؤله أو
ٌكون عالما به ثم ما أن ٌعلم صحته فسإاله ال معنى له وإما أن ال ٌعلم
فسإاله راجع إلى الدلٌل .والحاصل أن من أنكر األصل الذي ٌستشهد به
المجٌب فسإاله عنه أولى ألن الذي أخرجه إلى المسؤلة هو الخبلؾ فؤما إذا
كان الخبلؾ فً الشاهد فالسإال عنه أولى".
قال الشٌخ محمد
 /9األصل التاسع من أصول مالك :عمل أهل المدٌنة:
ٌحً الوالتً فً شرح النظمٌ" :عنً أن عمل أهل مدٌنة الرسول صلى هللا
علٌه وسلم الذي أجمعوا علٌه من أدلة مذهب مالك ،والمراد بهم الصحابة
والتابعون ،لكن بشرط أن ٌكون فً ما ال مجال للنظر فٌه من األحكام
الشرعٌة ،وقٌل :إن عملهم حجة مطلقة أي ولو فً الحكم االجتهادي وحجة
القولٌن ،قوله صلى هللا علٌه وسلم" :المدٌنة تنفً خبثها " والخبث خطؤ،
فوجب نفٌه عنهم وألنهم أعرؾ بالوحً لسكناهم محله وهو مقدم عند مالك
على الخبر األحادي ومذهب الجمهور أنه ال ٌقدم علٌه ولٌس بحجة شرعٌة
استقبلال ألنهم بعض األمة بل إذا وافق عملهم دلٌبل قواه على معارضه
اتفاقا ،مثاله عند مالك احتجاجه على نفً خٌار المجلس فً البٌع بؤنه وجد
عمل أهل المدٌنة على نفٌه وقدمه على الحدٌث الصحٌح وهو قوله صلى هللا
علٌه وسلم ":البابعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا" [قلت بل الحدٌث متواتر وقد
خرجناه فً كتابنا فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر] قلت :وقد جعلنا
عمل أهل المدٌنة هو األصل التاسع بعد القٌاس الجلً ألنه ٌكاد ٌكون محل
إجماع ،وهو محل خبلؾ بٌن فقهاء األمصار فٌما ٌخ بعمل أهل المدٌنة
المتؤخر ،فقد نقل القاضً عٌاض بن موسى الٌحصبً فً كتابه "ترتٌب
المدارك" أن اإلمام مالك بن أنس أرسل إلى اللٌث بن سعد الرسالة
التالٌة":اعلم رحمك هللا أنه بلؽنً أنك تفتً الناس بؤشٌاء مخالفة لما علٌه
إجماع الناس عندنا ،وفً بلدنا الذي نحن فٌه ،وأنت فً إمامتك وفضلك
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ومنزلتك من أهل بلدك ،وحاجة من قبلهم إلٌك ،واعتمادهم على ما جاءهم
منك ،حقٌقة بؤن تخاؾ على نفسك ،وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ،فإن هللا
[التوبة:
تعالى ٌقول {:والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار}
،]100وقال تعالى { :فبشر عبادي الذٌن ٌستمعون القول فٌتبعون
أحسنه}[الزمر ،]18 :فإنما الناس تبع ألهل المدٌنة ،إلٌها كانت الهجرة وبها
نزل القرآن ،وأحل الحبلل ،وحرم الحرام ،إذ رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم بٌن أظهرهم ٌحضرون الوحً والتنزٌل ،وٌؤمرهم فٌطٌعونه ،وٌبٌن
لهم فٌتبعونه ،حتى توفاه هللا واختار له ما عنده صلوات هللا ورحمته علٌه
وبركاته ،ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولً األمر من بعده،
فما نزل بهم مما عملوا أتقنوه ،وما لم ٌكن عندهم فٌه سؤلوا عنه ،ثم أخذوا
بؤقوى ما وجدوا فً ذلك فً اجتهادهم وحداثة عهدهم فإن خالفهم مخالؾ،
أو قال أمرا ؼٌره أقوى منه وأولى ،ترك قوله وعمل بؽٌره" إلى أن قال":ثم
كان التابعون من بعدهم ٌسلكون ذلك السبٌل ،وٌتبعون تلك السنن ،فإذا كان
األمر بالمدٌنة ظاهرا معموال به ،لم أر ألحد خبلفهم للذي فً أٌدٌهم من تلك
الوراثة التً ال ٌجوز ألحد انتحالها وال ادعاإها ،ولو ذهب أهل األمصار
ٌقولون :هذا العمل الذي ببلدنا ،وهذا الذي مضى منا ،لم ٌكونوا من ذلك
على ثقة ،ولم ٌكن من ذلك الذي جاز لهم" .كما نقل القاضً عٌاض فً
"المدارك وؼٌره" :روي عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال على
المنبر :أحرج باهلل عز وجل على رجل روى حدٌثا العمل على خبلفه"
تنبٌه :كما أن اللٌث بن سعد أرسل إلى اإلمام مالك رسالة بٌن له فٌها بؤنه
خالؾ السنة الصحٌحة فً أكثر من سبعٌن مسؤلة لكنه لم ٌذكر المسابل التً
خالؾ فٌها مالك السنة الصحٌحة كما أن اإلمام مالكا لم ٌبٌن وٌفصل
المسابل التً ٌعٌبها على اللٌث لٌتبٌن لنا أي اإلمامٌن معه الصواب والحق
واحد ،وهللا تعالى أعلم.
وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً فتاوٌه" :مذهب أهل المدٌنة النبوٌة ،دار
الهجرة ،ودار النصرة ،إذ فٌها سن هللا لرسوله محمد صلى هللا علٌه وسلم
سنن اإلسبلم وشرابعه ،وإلٌها هاجر المهاجرون إلى هللا ورسوله ،وبها كان
األنصار الذٌن تبوإوا الدار واإلٌمان من قبلهم ،مذهبهم فً زمن الصحابة
والتابعٌن وتابعٌهم ـ أصح مذاهب أهل المدابن اإلسبلمٌة شرقا وؼربا ،فً
األصول والفروع ،وهذه األعصار الثبلثة هً أعصار القرون الثبلثة
المفضلة التً قال فٌها النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌث الصحٌح من
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وجوه ":خٌر القرون القرن الذي بعثت فٌه ثم الذٌن ٌلونه ثم الذٌن ٌلونه"
ثم قال" :وفً القرون التً أثنى علٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان
مذهب أهل المدٌنة أصح مذاهب أهل المدابن ،وإنهم كانوا ٌتؤسون بؤثر
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أكثر من سابر األمصار ،وكان ؼٌره من
أهل األمصار دونهم فً العلم بالسنة النبوٌة واتباعها" ثم قال" :والتحقٌق فً
مسؤلة إجماع أهل المدٌنة أن منه ما هو متفق علٌه بٌن المسلمٌن ،ومنه ما
هو قول جمهور أبمة المسلمٌن ،ومنه ما ال ٌقول به إال بعضهم ،وذلك أن
إجماع أهل المدٌنة على أربعة مراتب:
 /1المرتبة األولى :ما ٌجري مجرى النقل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم،
مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ،وكترك صدقة الخضروات واألحباس ،فهذا
مما هو حجة باتفاق العلماء "[قلت بل خالؾ األحناؾ فٌما ٌخ بزكاة
الخضروات وٌقال إن محمد بن الحسن الشٌبانً قال بقول مالك لقوة دلٌله،
وهللا أعلم].
 /2وأما الثانٌة :إنها العمل القدٌم بالمدٌنة قبل مقتل عثمان رضً هللا عنه،
قال" :فهذا حجة فً مذهب مالك وهو المنصو عن الشافعً ،قال فً
رواٌة ٌونس بن عبد األعلى :إذا رأٌت قدماء أهل المدٌنة على شًء فبل
تتوقؾ فً قلبك رٌب أنه حق"
 /3وأما الثالثة :إذا تعارض فً المسؤلة دلٌبلن :كحدٌثٌن وقٌاسٌن جهل
أٌهما أرجح ،وأحدهما ٌعمل به أهل المدٌنة ،ففٌه نزاع ،فمذهب مالك
والشافعً أنه ٌرجح بعمل أهل المدٌنة ،ومذهب أبً حنٌفة أنه ال ٌرجح
بعمل أهل المدٌنة" وهو أحد الوجهٌن ألحمد،
ثم قال" :هذه مذاهب جمهور األبمة توافق مذهب مالك فً الترجٌح ألقوال
أهل المدٌنة.
 /4المرتبة الرابعة :فهً العمل المتؤخر بالمدٌنة ،فهذا هل هو حجة شرعٌة
ٌجب اتباعه أم ال؟ فالذي علٌه أبمة الناس أنه لٌس بحجة شرعٌة ،هذا
مذهب الشافعً وأحمد وأبً حنٌفة وؼٌرهم وهو قول المحققٌن من أصحاب
مالك [ ]..ولم أر فً كبلم مالك ما ٌوجب جعل هذا حجة وهو فً الموطإ
إنما ٌذكر األصل المجمع علٌه عندهم ،فهو ٌحكً مذهبهم ،وتارة ٌقول
الذي لم ٌزل علٌه العمل ببلدناٌ ،صٌر إلى اإلجماع القدٌم وتارة ال ٌذكر" ثم
ختم قاببل" :وإذا تبٌن أن إجماع أهل المدٌنة تفاوت فٌه مذاهب جمهور
األبمة،علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل األمصار رواٌة ورإٌا ،وأنه
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تارة ٌكون حجة قوٌة ،وتارة ٌكون مرجحا للدلٌل ،إذ لٌست هذه الخاصٌة
بشًء من أمصار المسلمٌن"[انظر فتاوي ابن تٌمٌة ج ]311 / 294 20
قلت واإلمام مالك وكبار الفقهاء ٌطلقون على عمل أهل المدٌنة مصطلحات
مثل "األمر عندنا" ،و"األمر الذي أدركت علٌه أهل بلدنا" ،و"األمر الذي لم
ٌزل علٌه الناس عندنا" الخ..
 /10األصل العاشر :قول الصحابً :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظم:
"ٌعنً أن القول المروي عن أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من
أدلة مذهب مالكٌ ،عنً أنه حجة شرعٌة عند مالك سواء كان الصحابً
إماما أو مفتٌا أو حاكما ،وسواء كان قوال أو فعبل ،والمراد بقول الصحابً
رأٌه الصادر عن اجتهاده ،وٌشترط فٌه عند مالك أن ٌكون منتشرا أو لم
ٌظهر له مخالؾ ،نقله الباجً عن مالك ،ومعنى كونه حجة أن المجتهد
التابعً وؼٌره إلى هلم جرىٌ ،جب علٌه اتباعه وال ٌجوز له مخالفته،
وأما المجتهد الصحابً فلٌس حجة علٌه قول ؼٌره من الصحابة" قلت :هل
قول الصحابً من دون منازع حجة أم ال؟ قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن
الحاج إبراهٌم فً كتابه "مراقً السعود":
ٌكون حجة بوفق من خبل
رأي الصحابً على األصحاب ال
وما مخالؾ "قط ظهر"
فً ؼٌرها ثالثها إن انتشر
وقد بٌن معنى النظم فً شرحه "نشر البنود شرح مراقً السعود" قال:
"والحقٌقة أن معنى البٌتٌن واضح ال إشكال فٌه وهو أن قول الصحابً إذا
انتشر أو لم ٌكن له مخالؾ من أقوال الصحابة أنه حجة عند الجمهور"،
قلت ومن الصحابة ما ٌلزم قوله الجمهور ،من ذلك الشٌخٌن أبً بكر وعمر
رضً هللا عنهما لقوله صلى هللا علٌه وسلم " :اقتدوا بالشٌخٌن من بعدي
أبً بكر وعمر" الحدٌث  ،وهل ٌنبؽً اإلقتداء بؤقوال وأفعال الخلفاء
الراشدٌن األربعة :أبً بكر الصدٌق ،وعمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان،
وعلً كرم هللا وجهه ،رضً هللا عنهم أجمعٌن لحدٌث العرباض بن سارٌة
رضً هللا عنه قال" :وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم موعظة بلٌؽة
وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع ،فقلناٌ :ا رسول هللا كؤنها وصٌة
مودع فؤوصٌنا ،فقال  ":أوصٌكم بتقو هللا والسمع وال اعة وإن تؤمر
علٌكم عبد حبشً فإنه من ٌعش منكم بعدي فسٌر اخت فا كثٌرا فعلٌكم
بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن عضوا علٌها بالنواجذ وإٌاكم
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أخرجه أبو داود والترمذي
ومحدثات األمور فإن كل بدعة ض لة"
وؼٌرهم ا  ،ومن ذلك إجماعهم على العمل باألذان األول الذي أحدثه عثمان
بن عفان رضً هللا عنه بعدما كثر سواد المسلمٌن وانهمكوا فً طلب العٌش
والرزق ،ألٌس هذا مما ٌعد إجماعا رؼم خبلؾ الشٌعة؟
قال الشٌخ الوالتً فً شرح
 /11األصل الحادي عشر :االستحسان:
النظمٌ" :عنً أن االستحسان من مذهب مالك أي من أدلته التً ٌحتج بها فً
الشرعٌات ،واختلؾ فً تفسٌره ،فقٌل" :هو اقتفاء ما له رجحان" أي هو
اتباع الدلٌل الراجح على معارضه من األدلة الشرعٌة وهو على هذا
التفسٌر ال مخالؾ فً وجوب العمل بالراجح من الدلٌلٌن المتعارضٌن،
وقٌل :أي قال بعض المالكٌة (بل هو دلٌل ٌنقذؾ فً نفس من باجتهاد
متصؾ) أي ٌقذفه هللا فً ذهن العالم المتصؾ باالجتهاد المطلق حتى ٌنقدح
فٌه وٌنشرح له (ولكن التعبٌر عنه) أي من المجتهد (وٌقصر) أي ٌقصر
عن الدلٌل الذي قذؾ إلٌه فً قلبه (به فبل ٌعلم كٌؾ ٌخبر) أي فبل ٌعلم كٌؾ
اإلخبار أي التعبٌر عن الدلٌل المقذوؾ فً قلبه وانشرح له قلبه هو كما
اختار بعض ورثة المشتري بالخٌار الرد واختار بعضهم اإلمضاء ،فالقٌاس
الكلً على هذا التفسٌر مردود على الصحٌح كما فً "الؽٌث الهامع" ،قال
ابن الحاجب :ألنه إن لم ٌتحقق كونه دلٌبل فمردود اتفاقا وإن تحقق فمعتبرا
اتفاقا ،ورده البٌضاوي بؤنه ال بد من ظهوره لتمٌٌز صحٌحه من فاسده ألن
ما ٌنقذؾ فً نفس المجتهد قد ٌكون وهما ال عبرة به ،وقال ابن الحاجب:
تصوره عنده الممتنع ألن من أوصاؾ المجتهد الببلؼة والبلٌػ هو الذي ٌبلػ
بعبارته كنه مراده وكٌؾ ٌنقدح فً ذهنه دلٌل وٌعجز عن التعبٌر عنه،
وممن أنكره الشافعً ،وقال" :من استحسن فقد شرع"[قلت وقد دفع ذلك
بالشٌخ عبد هللا بن بٌه إلى أن ٌقول" :الشافعً ال ٌشق له ؼبار فً دالالت
األلفاظ إال أنه فً معقول الن لم ٌتعمق كثٌرا فنفى االستحسان والذرابع
واالستصبلح واقتصر على قٌاس العلة" قلت وال ٌخفى على الشٌخ عبد هللا
حفظه هللا وإٌانا أن اإلمام الشافعً هو أول من ألؾ فً األصول كتابه
"األم" وقد تعلم العربٌة فً هذٌل ونهل من أمهاتها إال أنه فضل البقاء فً
ظبلل التنزٌل أو ما ٌسمى بفقه التنزٌل بٌنما المذهب الحنفً فضل فقه
التؤوٌل وإثارة الرأي ومن ذلك االستحسان وسد الذرابع وهللا أعلم ،وعمل
باالستحسان وسد الذرابع واالستصبلح وشرع من قبلنا وتحنث النبً صلى
هللا علٌه وسلم قبل البعثة ومراعاة الخبلؾ مالك لكنه قلل من العمل بهذه
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األصول] وقد روى عن مالك المصرٌون من أصحابه العمل باالستحسان
وأنكره العراقٌون منهم .وقال به أٌضا أبو حنٌفة وبعض الحنابلة /انتهى،
وقال األبٌاري" :إن االستحسان هو األخذ بالمصلحة الجزبٌة الكابنة فً
مقابلة دلٌل كلً [كما تقدم فً حكم إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخٌار
الرد واختار بعضهم اإلمضاء] رد الجمٌع ألنهم ورثوا عنه الخٌار ،وفً
تبعٌضه دخول الضرر على البابع والمصلحة الجزبٌة أخذ المخٌر الجمٌع
وإنما استحسن األخذ بها وتقدٌمها على القٌاس الكلً ألن فٌه ارتكاب ألخؾ
الضررٌن الممٌز تعارض له ضرران :أحدهما رد الجمٌع فٌفوته ؼرضه
من البٌع بالكلٌة والثانً أخذه لجمٌع المبٌع ولٌس ؼرضه إال فً بعضه
وهذا أخؾ ضرر أخذ إلنسان لما ال ؼرض له فٌه تبعا لما له فٌه ؼرض
أخؾ من فوات ؼرضه له بالكلٌة ومعنى كون أخذ المخٌر الجمٌع مصلحة
جزبٌة أنه مصلحة خاصة بالمخٌر ،ومعنى كون رد الجمٌع هو القٌاس
الكلً أن البابع باع متاعه جملة  ،فالقٌاس إذا رد إلٌه بعضه أن ٌرد علٌه ال
جمٌعه ألن فً رد البعض إلٌه ضرر به ،وقال أشهب :االستحسان هو
تخصٌ الدلٌل العام بالعادة لمصلحة الناس فً ذلك كاستحسان دخول
المستعمل مع أن الدلٌل
الحمام من ؼٌر تعٌٌن زمن المكث وقدر الماء
الشرعً العام ٌمنع ذلك ألنه داخل فً الؽرر المنهى عنه فً الحدٌث للجهل
بالثمن وهو مقدار الماء ومقدار المكث ،وكذا شراء الشرب من القربة من
ؼٌر تعٌٌن قدره ألنه ؼرر ٌسٌر معفو عنه استحسانا وإنما استحسن جواز
هذٌن األمرٌن ألن المكاٌسة فٌها بقدر الماء المؽتسل به وقدر المكث فً
الحمام فً األولى ،وقدر الماء المشروب فً الثانٌة هو قبٌحة عادة وهو
على التفسٌر مختلؾ فٌه ،والصحٌح رده ،ألن تلك العادة إن كانت فً زمنه
صلى هللا علٌه وسلم وأقرها فهو ثابت بالسنة ،وإن كانت فً زمن
المجتهدٌن ولم ٌنكروها فهو إجماع سكوتً وإال فهً مردودة إجماعا"/انتهى
[قلت ون علٌه النووي فً المجموع من نوع الؽرر المعفو عنه
باإلجماع]،قلت :واالستحسان لؽة اعتبار الشًء حسنا ،والحسن ما تشتهٌه
النفس وتحبه ،وأما اصطبلحا فقد اختلفوا فً تعرٌفه ،وقال بهذا األصل
المالكٌة واألحناؾ والحنابلة مع تباٌن عندهم فً الحد والتعرٌؾ ،فقد عرفه
ابن العربً فً"أحكام القرآن" بؤنه" :إنها عندنا وعند الحنفٌة العمل بؤقوى
الدلٌلٌن" قلت وهذا ٌفٌد الترجٌح أو استحسان الراجح ،وقد عرفه الشاطبً
قاببل" :االستحسان إٌثار ترك مقتضى الدلٌل على طرٌق االستثناء
Page 229

وجٌز الفصول

والترخٌ لمعارضة ما ٌعارض به فً بعض مقتضٌاته" كما عرفه بعض
الحنابلة وكذلك بعض المالكٌة بؤنه":دلٌل ٌنقدح فً نفس المجتهد ال ٌقدر
على التعبٌر عنه" ،وقد أنكر اإلمام الشافعً فً كتابه "األم" االستحسان
على كل حال  ،فقال فً باب "إبطال االستحسان"":من استحسن فقد شرع"
ومما ٌإكد ذلك فً كثٌر من الحاالت ما بٌنه الشٌخ محمد األمٌن بن محمد
المختار الشنقٌطً فً كتابه "أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن"عند
تفسٌر سورة محمد (صلى هللا علٌه وسلم) فً تنبٌهه السدٌد الموسوم "القول
المفٌد فً كشؾ حقٌقة التقلٌد" حٌث قال:
"ومثال استحسان المتؤخرٌن ما لم ٌقله اإلمام مالك مما ال شك أنه لو بلػ
اإلمام مالك لم ٌقبله قول الحطاب فً شرحه لقول خلٌل فً مختصره فً
الصوم" :وعاشوراء وتاسوعاء" ما نصه" :قال الشٌخ زروق فً شرح
القرطبٌة "صٌام المولد كرهه بعض من قرب عصره ممن صلح علمه
وورعه ،قال :إنه من أعٌاد المسلمٌن فٌنبؽً أن ال ٌصام فٌه ،وكان شٌخنا
أبو عبد هللا القروي ٌذكر ذلك كثٌرا وٌستحسنه /انتهى .قلت :لعله ٌعنً ابن
عباد ،فقد قال فً"رسالته الكبرى" ما نصه" :وأما المولد فالذي ٌظهر لً
أنه عٌد من أعٌاد المسلمٌن وموسم من مواسمهم ،وكل ما ٌفعل فٌه مما
ٌقتضٌه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إٌقاد الشمع وإمتاع
البصر والسمع والتزٌن بلبس فاخر الثٌاب وركوب فاره الدواب ،أمر مباح
ال ٌنكر على أحد قٌاسا على ؼٌره من أوقات الفرح والحكم بكون هذه
األشٌاء بدعة فً هذا الوقت الذي ظهر فٌه سر الوجود ،وارتفع فٌه علم
الشهود ،وانقشع فٌه ظبلم الكفر والجحود،وادعاء أن هذا الزمان لٌس من
المواسم المشروعة ألهل اإلٌمان ،ومقارنة ذلك بالنٌروز والمهرجان ،أمر
مستقل تشمبز منه القلوب السلٌمة وتدفعه اآلراء المستقٌمة ،ولقد كنت فٌما
خبل من الزمان خرجت فً ٌوم مولد إلى ساحل البحر فاتفق أن وجدت
هناك سٌدي الحاج بن عاشر رحمه هللا وجماعة من أصحابه وقد أخرج
بعضهم طعاما مختلفا لٌؤكلوا هناك .فلما قدموه،لذلك أرادوا منً مشاركتهم
فً األكل ،وكنت إذ ذاك صابما ،فقلت لهم :إنً صابم .فنظر إلً سٌدي
الحاج نظرة منكرة .وقال لً ما معناه :إن هذا الٌوم ٌوم فرح وسرور
ٌستقبح فً مثله الصٌام بمنزلة العٌد .فتؤملت كبلمه فوجدته حقا .وكؤننً
كنت نابما فؤٌقظنً/ه ـ".فهذا الكبلم الذي ٌقتضً قبح صوم ٌوم المولد وجعله
كٌوم العٌد من ؼٌر استناد إلى كتاب هللا وال سنة رسوله صلى هللا علٌه
Page 230

وجٌز الفصول

وسلم وقول أحد من أصحابه وال من تابعٌه .ولم ٌقل به أحد من األبمة
األربعة وال من فقهاء األمصار المعروفٌن الذي أدخله بعض المتؤخرٌن فً
مذهب مالك ،ومالك برٌا منه براءة الشمس من اللمس ،ولم ٌجر على
أصول مذهبه ،ألن علة تحرٌم صوم ٌوم العٌد والفطر عنده أن هللا تعالى
ٌكلؾ عباده فً كل سنة عبادتٌن عظٌمتٌن واإللزام بهما عام لكل من
ٌستطٌعهما ،وإحداهما تجب فً العمر مرة واحدة وهً الحج .والثانٌة تجب
كل سنة فً شهر رمضان منها وهً الصوم .فإذا انتهت عبادة الحج ،أو
عبادة الصوم ألزم هللا الناس كلهم أن ٌكونوا فً ضٌافته ٌوم النحر وٌوم
الفطر ،فمن صام فً أحد الٌومٌن أعرض عن ضٌافة هللا واإلعراض عن
ضٌافته تعالى ال ٌجوز ،فإلحاق ٌوم المولد بٌوم العٌد إلحاق ال أساس له،
ألنه إلحاق لٌس بجامع بٌنهما وال نفً فارق ،وال إلحاق البتة إال بجامع أو
نفً فارق .وكل من لم ٌطمس هللا بصٌرته يعلم أنه الحق الذي ال شك فٌه
هو اتباع النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه ،ومعلوم أن جعل ٌوم المولد
كٌوم العٌد فً منع الصوم لم ٌقله رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وال أحد
من األبمة األربعة .فهو تشرٌع الستقباح قربة الصوم ومنعها فً ٌوم المولد
من ؼٌر استناد إلى وحً وال قٌاس صحٌح وال قول أحد ممن ٌقتدى به
الخ"..
قلت وصنٌع الشٌخ هذا ٌذكرنا بصنٌع أبً بكر الصدٌق مع عمر بن
الخطاب فً محاربة مانعً الزكاة إذ استدل له بالقٌاس وقال له" :وهللا لو
منعونً عناقا أو عقاال كانوا ٌإدونه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
لقاتلتهم علٌه ،وهللا ألقاتلن من فرق بٌن الصبلة والزكاة" فاحتج بالقٌاس ـ
كما بٌن ذلك الشوكانً فً"نٌل األوطار" فً حٌن وردت أحادٌث صحٌحة
صرٌحة فً قتال مانعً الزكاة رواها ابن عمر وجابر وأبو هرٌرة منها
قوله صلى هللا علٌه وسلم" :أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال
هللا وأن محمدا رسول هللا وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك
عصموا منً دماءهم وأموالهم" الحدٌث متفق علٌه ،قلت وكذلك الشٌخ
الشنقٌطً أطال فً إبطال هذا االستحسان انطبلقا من القٌاس فً النهً عن
صٌام ٌوم المولد فً حٌن ٌوجد حدٌث صرٌح صحٌح فً صحٌح مسلم
وهو":سبل النبً صلى هللا علٌه وسلم عن ٌوم االثنٌن؟ فقال :ذلك ٌوم فٌه
ولدت وفٌه أنزل علً وكان ٌصومه" فتحرٌم صٌام ما كان رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ٌصومه باالستحسان باطل ،باطل ،ولكن العلوي المالكً
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انطلق من حدٌث مسلم لتشرٌع االحتفال بعٌد المولد ولٌس فٌه ما ٌشرعه
ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم بٌن لماذا كان ٌصوم ٌوم االثنٌن حٌث قال
صلى هللا علٌه وسلم" :تعرض األعمال كل ٌوم اثنٌن وخمٌس فؤحب أن
ٌعرض عملً وأنا صابم" وفً رواٌة "تعرض األعمال كل ٌوم اثنٌن
وخمٌس إال اثنٌن بٌنهما شحناء فٌقال :أنظروا هذٌن حتى ٌصطلحا" كما فً
بعض السنن ،وقد انطلق ابن عبد البر من هذا الحدٌث األخٌر لٌبٌن فضل
الروضة الشرٌفة فً قوله صلى هللا علٌه وسلم":ما بٌن بٌتً ومنبري
روضة من رٌاض الجنة" متفق علٌه بؤن األعمال الصالحة فً الروضة
ترفع مباشرة وتتقبل بٌنما األعمال خارج الروضة ال تعرض إال ٌوم االثنٌن
والخمٌس ،وعلى كل حال فقد أجمعوا أنه ال قٌاس مع وجود الن  ،وهذه
نصو تبطل استحسانهم هذا ،وهللا تعالى أعلم.
 /12األصل الثانً عشر :سد الذرابع:
قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً شرح النظمٌ":عنً أن سد أبواب الوسابل
للفساد من أدلة مالك التً ٌحتج بها فً الشرعٌات وٌعتمد علٌها ،فمتى كان
الفعل السالم من المفسدة وسٌلة إلى مفسدة منعناه ،وهذا خا بمذهب
مالك ،وقد اجتمعت األمة على أن وسابل الفساد على ثبلثة أقسام :قسم
متفق على منعه ،وقسم متفق على جوازه ،وقسم مختلؾ فٌه ،فالمتفق علٌه
علم منه كسب الصنم عند عابدٌه الذٌن ٌسبون هللا عند سبه ،وكحفر آبار
فً طرٌق المسلمٌن ،وإلقاء السم فً أطعمتهم ،ألن هذا وسٌلة لهبلك
المسلمٌن ،فهذه الوسابل الثبلثة محرمة إجماعا ،والقسم المتفق على جوازه
كؽرس شجر العنب مع أنه وسٌلة إلى عصر الخمر منه ،وكالشركة فً
سكنى الدور مع أنها وسٌلة إلى الزنى،فإن هاتٌن الوسٌلتٌن جابزتان
إجماعا ،والقسم المختلؾ فٌه ولم ٌمنعه إال مالك كبٌوع اآلجال فإنها وسٌلة
إلى الربا ولم ٌمنعها إال مالك ،وكدعوى الدم فإن مالكا منع توجٌه الٌمٌن
فٌها على المدعى علٌه بمجردها" ،قلت وقال فً"التنقٌح" :واعلم أن
الذرٌعة كما ٌجب سدها ٌجب فتحها وٌندب وٌكره وٌباح ،فإن الذرٌعة هً
الوسٌلة ،فوسٌلة المحرم محرمة فكذلك وسٌلة الواجب واجبة كالسعً إلى
الجمعة والحج ،وموارد األحكام على قسمٌن :مقاصد وهً المتضمنة
للمصالح وللمفاسد فً نفسها ،ووسابل وهً الطرق المفضٌة إلٌها،
وحكمها حكم ما أفضت إلٌه من تحلٌل و تحرٌم ؼٌر أنها أخفض رتبة من
المقاصد فً حكمها ،فالوسٌلة إلى أفضل المقاصد هً أفضل الوسابل وإلى
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أقبح المقاصد هً أقبح الوسابل ،وإلى ما ٌتوسط متوسطة ،وٌدل على
اعتبار الوسابل قوله تعالى {:ذلك بؤنهم ال ٌصٌبهم مؤ وال نصب وال
فؤثابهم هللا على الظمؤ
مخمصة..إلى قوله :كتب لهم به عمل صالح}
والنصب وإن لم ٌكونوا من فعلهم ألنهما حصلتا بسبب التوسل إلى الجهاد
الذي هو وسٌلة إلى إعزاز الدٌن وصون المسلمٌن ،فاالستعداد وسٌلة تبعا
له وقد خولفت هذه القاعدة فً إمرار الموسً على رأس من ال شعر له فً
الحج مع أنه وسٌلة إلى إزالة الشعر فٌحتاج إلى ما ٌدل أنه مقصود فً
نفسه وإال فهو مشكل".
تنبٌه :قد تكون وسٌلة المحرم ؼٌر محرمة إذا أفضت لمصلحة راجحة
كالتسول إلى فداء األسارى بدفع المال للعدو الذٌن حرم علٌهم االنتفاع به
لكونهم مخاطبٌن بفروع الشرٌعة عندنا وكدفع المال لرجل لٌؤكله حراما
حتى ال ٌزنً بامرأة إذا عجز عن ذلك ،وكدفع المال للمحارب حتى ال
ٌقتتل هو ورب المال ،واشترط مالك فً ذلك الٌسارة ،قلت فقد تبٌن من
كبلم القرافً هذا أن المداراة وسٌلة إلى حرام هو أكل اللصو المال
المحرم علٌهم ألنهم مخاطبون بفروع الشرٌعة إجماعا ألنهم مإمنون،
فلٌسوا كالكفار الحربٌٌن فً مسؤلة القرافً ،وإذا كانت المداراة وسٌلة إلى
المحرم بالدلٌل الكلً ٌقتضً تحرٌمها ألن وسٌلة المحرم محرمة إال إذا
أفضت إلى مصلحة أرجح من المحرم المتوسل إلٌه بها كما فً فداء
األسارى من ٌد الكفار بالمال فإنه ٌفضً إلى مصلحة هً حفظ النفس
المإمنة وتلك المصلحة أرجح من المحرم المتوسل إلٌه بها الذي هو أكل
الكفار للمال حراما ،وأما المداراة فالمصلحة المفضٌة إلٌها وهً تخلٌ
المال من اللصو لٌست بؤرجح من المحرم المتوسل إلٌه بها الذي هو
أكل الل للمال حراما ألن تخلٌ المال بمال فً المداراة ال ٌساوي
تخلٌ النفس األسٌرة بالمال فً مسؤلة القرافً و لو فرضنا أن المصلحة
أرجح من المحرم الناشا عنها لكانت ؼاٌتها الجواز ألن األصل فً وسٌلة
المحرم التحرٌم وإذا انتفى عنها بقً الجواز فقط إذ ال ٌمكن أن تكون
وسٌلة المحرم واجبة ،وإذا لم تكن المداراة واجبة لم تكن الزمة لمن ودٌت
عنه بؽٌر إذنه فؤحرى إن ودٌت عنه ببل رضى منه وال ٌجزي علٌها من
أباها ألن الجابز لئلنسان فعله وتركه ال ٌلزمه أداإه لمن وداه عنه بؽٌر
إذنه إجماعا ألنه ودى عنه للصو حقا ؼٌر واجب علٌه وواصل إلٌه
نفعا ال ٌلزمه إٌصاله إلى نفسه" /انتهى كبلم الشٌخ".
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قلت :الذرٌعة هً التً ظاهرها اإلباحة وٌتوصل بها إلى فعل المحظور،
قال الباجً فً األصول":ذهب مالك إلى المنع من الذرابع ،وقال أبو حنٌفة
والشافعً :ال ٌجوز منعها ،ومثاله أن اإلمام مالك بن أنس حرم بٌع العنب
لمن ثبت أنه ٌعصره خمرا ،قال القرطبً المالكً :سد الذرابع ذهب إلٌه
مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس تؤصٌبل وعملوا علٌه فً أكثر فروعهم
تفصٌبل ثم تقرر موضع الخبلؾ ،فقال" :اعلم أن ما ٌفضً إلى الوقوع فً
المحظور إما أن ٌفضً إلى الوقوع قطعا أوال :األول لٌس من هذا الباب
بل من باب ما ال خبل من الحرام إال باجتنابه ففعله حرام من باب ما ال
ٌتم الواجب إال به فهو واجب ،والذي ال ٌلزم إما أن ٌفضً إلى المحظور
ؼالبا أو ٌنفك عنه ؼالبا أو ٌتساوى األمران وهو المسمى عندنا بالذرابع،
فاألول ال بد من مراعاته ،والثانً والثالث اختلؾ األصحاب فٌه ،ومنهم
من ٌراعٌه وربما ٌسمٌه التهمة البعٌدة والذرابع الضعٌفة ،وقال القرافً:
لم ٌنفرد بذلك [مالك] بل كل أحد ٌقول بهذا وال خصوصٌة للمالكٌة بها إال
من حٌث زٌادتهم فٌها ،قال فإن من الذرابع ما هو معتبر باإلجماع كالمنع
من حفر اآلبار فً طرٌق المسلمٌن ،وإلقاء السم فً طعامهم ،وسب
األصنام عند من ٌعلم من حاله أنه ٌسب هللا ،ومنها ما هو ملؽى إجماعا
كزراعة العنب فإنها ال تمنع خشٌة الخمر وإن كانت وسٌلة إلى المحرم،
ومنها ما هو مختلؾ فٌه كبٌوع اآلجال ال نؽترؾ الذرٌعة فٌها وخالفنا
ؼٌرنا فً أصل القضٌة أنا قلنا بسد الذرابع أكثر من ؼٌرنا ألنها خاصة
بنا ،قال" :وبهذا تعلم بطبلن استدالل أصحابنا على الشافعٌة فً هذه
المسؤلة بقوله  {:وال تسبوا الذٌن ٌدعون من دون هللا فٌسبوا هللا عدوا
بؽٌر علم} [األنعام ،]108 :وقوله تعالى {:وقد علمتم الذٌن اعتدوا منكم فً
السبت}[البقرة ،]65 :فقد ذمهم لكونهم تذرعوا للصٌد ٌوم السبت المحرم
علٌهم لحبس الصٌد ٌوم الجمعة ،وقوله صلى هللا علٌه وسلم " :ال تقبل
شهادة خصم و نٌن" [رواه مالك فً الموطؤ ،وأبو داود فً المراسٌل،
وابن حجر فً تلخٌ الحبٌر] خشٌة الشهادة بالباطل ،ومنع شهادة اآلباء
واألبناء ،قال :وإنما قلنا إن هذه األدلة ال تفٌد فً محل النزاع ألنها تدل
على اعتبار الشرع سد الذرابع فً الجملة ،وهذا أمر مجمع علٌه ،وإنما
النزاع فً ذرٌعة خاصة وهو بٌوع اآلجال ونحوها ،فٌنبؽً أن ٌذكروا
أدلة خاصة بمحل النزاع وإن قصدوا القٌاس على هذه الذرابع المجمع
علٌها فٌنبؽً أن تكون حجتهم القٌاس ،وحٌنبذ فلٌذكروا الجامع حتى
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ٌتعرض الخصم لدفعه بالفارق وهم ال ٌعتقدون أن دلٌلهم القٌاس ".قلت بل
النزاع فً جعله أصبل من أصول الفقه أما كونه قاعدة قوٌة ٌنطلق منها
الجمٌع فهذا ما ال خبلؾ فٌه ،قلت وقول الباجً والقرافً ٌرد على كبلم
الشٌخ عبد هللا بن بٌه اآلنؾ الذكر ،وهللا أعلم .
قال الشٌخ الوالتً فً شرح
 /13األصل الثالث عشر :االستصحاب:
النظمٌ":عنً أن االستصحاب حجة شرعٌة لدى مالك ،فهو من الشرعً،
وهو على قسمٌن :استصحاب العدم األصلً ،واستصحاب اإلثبات ،فاألول
هو المسمى البراءة األصلٌة أو هو انتفاء األحكام الشرعٌة فً حقنا حتى
ٌدل دلٌل على ثبوته ا وال ٌكون حجة شرعٌة إال بعد البحث عن دلٌل من
كتاب وسنة ٌدل على خبلؾ العدم األصلً بؤن لم ٌوجد حكم ببراءة الذمة
من التكلٌؾ .وهذه إباحة عقلٌة ،واألصل فٌه قوله تعالى {:وما كنا معذبٌن
حتى نبعث رسوال} وخالؾ فً هذا الدلٌل األبهري وأبو الفرج منا وطابفة
من الفقهاء ،فقال األبهري :األصل فً األشٌاء قبل ورود الشرع المنع
واحتج بقوله تعالى {:وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}
فمفهوم اآلٌة أن ما لم ٌؤت به الرسول صلى هللا علٌه وسلم بؤن لم ٌوجد
علٌه دلٌل من كتاب أو سنة أنه ال ٌجوز األخذ به ،وقوله تعالى ٌ{:سؤلونك
ما ذا أحل لهم} فمفهوم اآلٌة أن المتقدم قبل الحل المنع ،وقوله {:أحلت لكم
بهٌمة األنعام} فمفهوم اآلٌة أن األنعام كانت قبل ورود اآلٌة محرمة علٌهم،
وقال أبو الفرج :األصل فً األشٌاء قبل ورود الشرع اإلباحة الشرعٌة ال
العقلٌة ،وحجته قوله تعالى {:وهو الذي خلق لكم ما فً األرض جمٌعا}
وقوله{:أع ى كل شًء خلقه} فمعنى اآلٌة أن األشٌاء خلقت مباحة لبنً
آدم والتحرٌم فً بعضها طارئ على اإلباحة ،وتظهر فابدة هذا الخبلؾ عند
عدم األدلة الشرعٌة أو تعارضها فً شًء خا قاله القرافً ونحوه
للمازري ٌكون الحكم فً الشًء الذي تعارضت فٌه األدلة أو عدمت المنع،
وعلى قول أبً الفرج ٌكون الحكم فٌه اإلباحة ،قال فً"الضٌاء البلمع" :قال
المازري كؤكل التراب ،وفصل بعض الفقهاء فً الشًء الذي تعارضت فٌه
األدلة أو عدمت ،فقال :إن كان ذلك الشًء فهو منهى عنه كراهة أو تحرٌما
على قدر مرتبته فً المضرة كؤكل التراب وشرب تبؽة وشمها لقوله علٌه
الصبلة والسبلم ":ال ضرر وال ضرار" أي فً دٌننا ،وإن كان نافعا كؤكل
فاكهة لمجرد التشهً والتفكه فهو مؤذون فٌه إباحة أو ندبا أو وجوبا على
قدر مرتبته فً النفع لقوله تعالى {:هو الذي خلق لكم ما فً األرض جمٌعا}
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وال ٌمتن إال بجابز فٌه نفع ،والنوع الثانً من االستصحاب ،هو معنى قول
الفقهاء :األصل بقاء ما كان على ما كان علٌه ،ومعناه أن الشًء الذي دل
الشرع على ثبوته لوجود سبب ٌجب الحكم باستصحابه حتى ٌدل دلٌل
كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء فٌحكم به حتى ٌثبت زواله،
وكثبوت شؽل الذمة الذي هو االلزام واإلتبلؾ فٌحكم به حتى ٌثبت براءتها
بالبٌنة واإلقرار ،وهذا األصل حجة شرعٌة عند األكثر من العلماء وخالؾ
فٌه أبو حنٌفة وحجته أن االستصحاب ٌعم كل شًء وإذا كثر عموم الشًء
كثر فً مخصصاته ،وما كثرت مخصصاته ضعفت داللته فبل ٌكون حجة
شرعٌة ،وأجٌب بؤن الظن الضعٌؾ ٌجب اتباعه حتى ٌوجد معارضه
الراجح علٌه" /انتهى شرح الشٌخ ،قلت :عرفه ابن حزم فً "األحكام" بؤنه:
"بقاء حكم األصل الثابت بالنصو حتى ٌقوم الدلٌل على التؽٌٌر" وعرفه
ابن قٌم الجوزٌة فً"أعبلم الموقعٌن" بؤنه" :إثبات ما كان ثابتا ،أو نفً ما
كان منفٌا ،حتى ٌقوم الدلٌل على تؽٌٌر الحال" وهو عند المالكٌة "الحكم
على الشًء بالحال التً كانت علٌها من قبل ،حتى ٌقوم دلٌل على تؽٌٌر
تلك الحال" ،قال الشٌخ سٌدي عبد هللا فً المراقً:
للعدم األصلً من ذا الباب
ورجحن كون االستصحاب
ٌلق وهذا البحث وفقا منحتم
بعدقصارى البحث عن ن فلم
 / 14األصل الرابع عشر :خبر الواحد :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً
شرح نظم ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن الخبر أي الحدٌث أو الفعل أو التقرٌر
الذي رواه واحد عدل فطن مؤمون ثقة أو من فً حكمه عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم حجة شرعٌة عند مالك ،بنى علٌها بعض فروع الفقه
فً مذهبه ومفاده الظن ،وهو الخبر العادي عن قٌود المتواتر بؤن كان خبر
واحد عدل أو خبر جمع ٌمنع تواطإهم على الكذب عادة كاإلثنٌن والثبلثة
واألربعة ،وهو على قسمٌن :مستفٌض وؼٌر مستفٌض ،فاألول ما زادت
نقلته على ثبلث ،وقٌل على اثنٌن ،وقٌل على واحد ،والثانً ما دون ذلك
وهو ما رواه واحد أو إثنان أو ثبلثة ،وقٌل إن المستفٌض واسطة بٌن
الخبر المروي بعدد التواتر وخبر الواحد ،فالمتواتر هو خبر الجمع الذي
ٌمتنع تواطإهم على الكذب عادة وهو ٌفٌد العلم الضروري ،والمستفٌض
ما رواه جمع ال ٌمتنع تواطإهم على الكذب وهو ٌفٌد النظري ،واآلحاد
خبر الواحد العدل ومن فً حكمه وهو ٌفٌد الظن ،وقال ابن خوٌز منداد
بؤنه ٌفٌد العلم إذا كان راوٌه عدال ،واختار ابن الحاجب قوله وقٌده بما إذا
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احتفت به قرٌنة منفصلة زابدة على العادة مثل ما أخرجه الشٌخان أو
أحدهما لما احتفت به من القرابن منها جبللة قدرهما فً هذا الشؤن
وتقدٌمهما فً المٌز الصحٌح على ؼٌرهما وتلقً العلماء لكتابٌهما بالقبول،
قال ابن حجر :وهذا الثانً وحده كاؾ أقوى إفادة العلم من مجرد كثرة
الطرق وانعقد اإلجماع من لدن محمد صلى هللا علٌه وسلم إلى اآلن
بوجوب العمل بخبر الواحد فً الشهادة والفتوى وحكم الحاكم واألمور
الدنٌوٌة كاتخاذ األدوٌة واألؼذٌة والتجارة والسفر ،ومذهب مالك
والشافعً وأحمد وأبً حنٌفة والفقهاء واألصولٌٌن وجوب العمل به فً
سابر األمور الدنٌوٌة ،واختلفوا فً وجوب العمل به هل ثابت بالشرع أو
بالعقل أو بهما معا ،حجة األول قوله تعالى ٌ{:ؤٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم
فاسق بنبإ فتبٌنوا} أي تثبتوا حتى ٌتبٌن لكم صدق ما قال ،فموجب التثبت
كون المخبر فاسقا فمفهومه أن خبر الصالح ٌعمل به ببل تثبت واإلجماع
السكوتً أٌضا فإن الصحابة رضً هللا عنهم استدلوا بخبر الواحد وعملوا
به واحتجوا به وشاع ذلك بٌنهم من ؼٌر نكٌر ،وحجة الثانً من الشرع
اآلٌة واإلجماع السكوتً المذكوران ومن العقل أنه إن لم ٌوجب العمل به
لتعطلت األحكام المدونة بخبر الواحد وهً كثٌرة جدا وال سبٌل إلى القول
بتعطٌلها" قلت :قد تقم فً فصل الكتاب والسنة ما فٌه كفاٌة من تعرٌفات
للحدٌث الؽرٌب والعزٌز والمشهور والمتواتر والفرق بٌنها ووسابل
تمٌٌزها وشروط القبول،الخ. .
قال
 /15األصل الخامس عشر :المصالح المرسلة وتسمى االستص ح:
الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً شرح النظمٌ":عنً أنه مما كان نقل عنه
االحتجاج به المصالح المرسلة أي المطلقة من االعتبار واإللؽاء التً لم ٌرد
عن الشارع أمر بحلٌتها وال نهى عنها ،بل سكت عنها ألن المصالح على
ثبلثة أقسام :األولى :المصلحة المعتبرة شرعا أي التً أمر الشارع العباد
بجلبها ألنفسهم كمصلحة حفظ العقل فإن الشارع أمر بجلبها إجماعا ،ولذلك
ٌحرم استعمال كل مؤكول أو مشروب أو مشموم ٌزٌل العقل بالقٌاس على
الخمر ،والثانً :المصلحة الملؽاة شرعا التً نهى الشارع العباد عن جلبها
ألنفسهم كمصلحة ارتداع الملك عن الجماع فً نهار رمضان فإنها ال تجلب
له إال بإلزامه التكفٌر بصوم شهرٌن متتابعٌن ببل تخٌٌر بٌنه وبٌن اإلطعام
والعتق لسهولة بذل المال علٌه فً شهوة الفرج وقد ألؽى الشارع هذه
المصلحة بتخٌٌر المجامع فً نهار رمضان فً التكفٌر بٌن اإلطعام والعتق
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والصوم ولم ٌفرق بٌن ملك الٌمٌن وؼٌره وكمصلحة التقوي على حصاد
الزرع وحمل األثقال فإنها ال تجلب للعامل إال بإباحة الفطر له فً رمضان
وقد ألؽاه الشارع بإلزامه الصوم بقوله {:فمن شهد منكم الشهر فلٌصمه}
فلذلك لم ٌقسه الفقهاء على المسافر فً إباحة الفطر بجامع المشقة فبل ٌبٌح
له الفطر إال إذا خاؾ فً أثناء النهار أنه إذا تمادى على الصوم إلى
الؽروب أورثت لذلك مرضا أو هبلكا ،والثالثة :المصلحة المرسلة المطلقة
من االعتبار اإللؽاء وهً حجة عند مالك ،ومعنى احتجاجه بها أن ٌؤمر
بجلبها وٌقٌس علٌها كمصلحة اإلقرار بالسرقة فإن مالكا ٌبٌح جلبها بضربه
حتى ٌقر وحجته أن الصحابة رضً هللا عنهم عملوا بها ،فإن من المقطوع
به أنهم كانوا ٌتعلقون بالمصالح فً وجوه الرأي ما لم ٌدل دلٌل شرعً
على منعها ،ككتابتهم للمصحؾ ،ونقطهم وشكلهم له ألجل حفظه من
النسٌان ،وكحرق عثمان رضً هللا عنه للمصاحؾ وجمع الناس على
مصحؾ واحد خوؾ االختبلؾ فً الدٌن ،فجواز الكتابة والنقط هو الحكم
المعمول به ألجل المصلحة المرسلة التً هً الحفظ من النسٌان والسبلمة
من االختبلؾ فً الدٌن وأبى عن االحتجاج به كبار أصحاب مالك وجمهور
العلماء ،وقالوا :ال ٌجوز ضرب المتهم بالسرقة لٌقر ،ألنه قد ٌكون برٌبا
وترك الضرب للمذنب أهون من ضرب برٌا ،وقال الؽزالً :إنما ٌجوز
العمل بها فً محل الضرورة بؤن كانت إذا لم تجلب أدى ذلك لهبلك الدٌن
أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض شرط أن تكون كلٌة ،أي
عامة على الببلد اإلسبلمٌة وأن تكون قطعٌة الوقوع ،مثال استعمالها رمً
الكفار المتترسٌن بؤسارى المسلمٌن فً الحرب المإدي إلى قتل الترس
معهم إذا قطع أو ظن ظنا قوٌا قرٌبا من القطع بؤنهم إن لم ٌرموا استؤصلوا
المسلمٌن بالقتل للترس وؼٌره وإن سلم ؼٌر الترس من المسلمٌن ،فٌجوز
رمٌهم لحفظ باقً األمة ،فالحكم هو جواز رمً الكفار مع الترس،
والمصلحة المرسلة حفظ سابر المسلمٌن ،وهذه المصلحة واقعة فً محل
الضرورة ألنها إذا لم تجب أدى ذلك إلى هبلك جمٌع المسلمٌن ،ووقوعها
قطعً ألن الرمً ٌدفع عن المسلمٌن قطعا وهً عامة على المسلمٌن"
قلت :فهً تتكون من كلمتٌن هما "المصالح" وتعنً لؽة :المنفعة أو المنافع
وهً نقٌض المفاسد وهً عبارة عن جلب المنفعة أو دفع المضرة،
و"المرسلة" تعنً المطلقة والمهملة ،وأطلق علٌهم صفً الدٌن محمد بن
عبد الرحٌم الهندي "المناسب المرسل" ،وعرفها البعض بؤنها هً التً لم
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ٌرد ن باعتبارها وال بإلؽابها ،وسمٌت استصبلحا الشتمالها على
المصلحة وقد عمل بها المالكٌة كما عمل بها الشافعٌة إذا دلت علٌها داللة
شرعٌة ،قال عنها الشٌخ سٌدي عبد هللا فً كتابه "مراقً السعود":
فهو االستصبلح قل والمرسل
والوصؾ حٌث االعتبار ٌجهل
كالنقط بالمصحؾ والكتابة
نقبله لعمل الصحابة
وهدم جار مسجد للضٌق
تولٌة الصدٌق للفاروق
والسجن وتدوٌن الدواوٌن بدا
وعمل السكة تجدٌد الندا
 /16األصل السادس عشر :مراعاة الخ ؾ :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً
فً شرح نظم ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن رعً الخبلؾ أي مراعاة الخبلؾ من
أدلة مالك التً كان ٌستدل بها لكنه ٌعمل بها تارة ،وٌعدل عنها تارة أخرى،
فلٌس احتجاجه به دابما ،ورعً الخبلؾ هو إعمال المجتهد لدلٌل خصمه
أي المجتهد المخالؾ له فً الزم مدلوله أعمل وعكسه دلٌل آخر ،مثاله
إعمال مالك دلٌل خصمه القابل بعدم فسخ الشؽار فً الزم مدلوله الذي هو
ثبوت اإلرث بٌن المتزوجٌن به إذا مات أحدهما ،وهذا المدلول وهو عدم
الفسخ أعمل مالك فً نقٌضه وهو الفسخ دلٌل آخر ،فمذهبه وجوب فسخ
نكاح الشؽار..وثبوت اإلرث بٌن المتزوجٌن به إذا مات أحدهما واعترض
عٌاض بؤنه مخالؾ للقٌاس الشرعً ألن القٌاس الشرعً أن ٌجري المجتهد
على مقتضى دلٌله وعلى الخبلؾ ٌقتضً عدم الجرٌان على مقتضى
الدلٌل ،واعترضه أٌضا بؤنه ؼٌر مطرد فً كل مسؤلة خبلؾ وذلك مشكل
ألنه إن كان حجة عمت فً كل مسؤلة خبلؾ وإال بطلت ألنه له مرجحا
وثبوته ونفٌه إنما ٌكون بحسبه نظر المجتهد فً النوازل واعترضه أٌضا
بعض الفقهاء بؤنه ٌقضً إثبات الملزوم بدون الزمه ألنه فٌه إثبات ملزوم
دلٌل المجتهد المراعً للخبلؾ كما فً المثال بدون الزمه ألن مالكا أثبت
فسخ نكاح الشؽار لدلٌل شرعً دون الزمه الذي هو عدم اللزوم الشرعً
فبل استحالة فً انفكاك الملزوم فٌه عن البلزم ألنه قد ٌكون هناك مانع ٌمنع
من ثبوت البلزم مع وجود ملزومه كموجبات اإلرث كالبنوة مثبل فإنها
ملزومة لئلرث شرعا أي جعلها الشرع ملزومة له وقد ٌنتفً اإلرث بمانع
الكفر والرق مع وجود البنوة ،واألصل فٌه عند مالك قوله صلى هللا علٌه
وسلم فً قصة عبد بن زمعة الذي اختصم فٌه سعد بن أبً وقا وعبد بن
زمعة كل منهما ٌدعٌهٌ ،دعً سعدا أنه ابن أخٌه عتبة ،وٌدعى عبد أنه
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أخوه ألنه من أمة أبٌه فؤلحق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الولد بصاحب
الفراش الذي هو زمعة فقال ":الولد للفراش وللعاهر الحجر" له الرجم
واحتجبً منه ٌا سودة بنت زمعة لما رأى شبهه بعتبة فراعى صلى هللا علٌه
وسلم الحكم أي حكم الفراش فؤلحق الولد بصاحبه الذي هو زمعة وحكم
الشبه فؤمر بنت صاحب الفراش التً هً سودة بنت زمعة باالحتجاب من
الولد ،وٌشترط فً جواز مراعاة الخبلؾ أن ال ٌإدي إلى صورة تخالؾ
اإلجماع كمن تزوج بؽٌر ولً وال شهود وبرأنق مقلدا أبا حنٌفة فً نفً
الولً ومالكا فً نفً الشهود والشافعً برأنق وهو نصؾ سدس الدرهم فإن
هذا نكاحا ٌجب فسخه إجماعا ،وٌشترط فٌه أٌضا أن ال ٌترك المراعً له
مذهبه بالكلٌة كؤن ٌتزوج مالكً تزوجا فاسدا على مذهبه صحٌحا عند ؼٌره
ثم ٌطلق ثبلثا فإن ابن القاسم ٌلزمه الثبلث مراعاة للقول بصحته فإن
تزوجها قبل زوج لم ٌفسخ نكاحه عند ابن القاسم ألن الفسخ حٌنبذ إنما كان
مراعاة للقول بصحة النكاح األول ومراعاة الخبلؾ مرتٌن ترده إلى ترك
المذهب بالكلٌة..ثم قال الشٌخٌ :عنً أن الفقهاء هل رعً الخبلؾ ٌجب على
كل مجتهد من علماء المالكٌة أم الٌ ،جب علٌه على قولٌن :واختلفوا أٌضا
هل راعً كل خبلؾ إنما راعى منه المشهور".
التنبٌه األول :نرى ضرورة هذا التنبٌه ألنه ٌفٌدنا كثٌرا وذلك ألنه ما كل
خبلؾ ٌراعى فبل بد من التنبٌه على ما ٌراعى من االختبلؾ فمثبل سمع
أحد طبلب اإلمام المازري هذا اإلمام ٌبسمل سرا ،فقال له :لماذا تبسمل
سرا وقد كرهها مالك؟ فقال له :رأٌت عندنا أنه من بسمل فً الصبلة
فصبلته صحٌحة باإلجماع بٌنما عندهم من لم ٌبسمل فصبلته باطلة
أصلً صبلة صحٌحة باإلجماع خ ْلٌ ٌضر لً من أن أصلً صبلة
باإلجماع فؤلن
َف
فٌها قول بالبطبلن ،فهذا اإلمام الذي كان أول من شرح صحٌح مسلم ـ وقد
شهد له محمد حبٌب هللا بن ماٌؤبى وؼٌره بؤنه بلػ درجة االجتهاد المطلق
ولم ٌفت إال بمشهور المذهب خالؾ هنا صاحب المذهب انطبلقا من هذا
األصل وهو أصل من أصول المذهب المالكً وهو ٌبٌن لنا متى نراعً
الخبلؾ ،فالخبلؾ ٌراعى أساسا إذا ورد قول بوجوب مسؤلة ما فً ؼٌر
ُحراعى الخبلؾ ألن ترك
مذهبنا وقد اقتصر مذهبنا على الكراهة فإنه حٌنبذ ٌ َف
الواجب ٌعذب علٌه بٌنما فعل المكروه ال ٌعذب علٌه ،وكذلك لو ورد قول
بتحرٌم مسؤلة فً ؼٌر مذهبنا وقد اقتصر مذهبنا على الجواز أو الندب،
ففعل الحرام ٌعذب علٌه بٌنما ترك المندوب أو ترك الجابز ال ٌعذب علٌه،
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وهذا هو الذي نحمل علٌه تطبٌق هذا األصل وٌفسر لنا بؤن اإلمام مالكا كان
أحٌانا ٌراعً الخبلؾ وأحٌانا ال ٌراعٌه فذلك بحسب قوته وداللته ،وهللا
تعالى أعلم.
تنبٌه الثانً  :توقؾ الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً شرحه لنظم الشٌخ سٌدي
أحمد بن أبً ؼفة المحجوبً الوالتً عند هذا الحد ،ولم ٌعلق على ما تبقى
للناظم من أصول مذهب مالك ،وتابع معه فً شرح ما نظمه حول القواعد
الخمس الكبرى الفقهٌه المتعارؾ علٌها بٌن الفقهاء ،بٌنما كان ٌنبؽً له
رحمه هللا وإٌانا أن ٌبٌن ما تبقى علٌه من هذه األصول ،ومنها:
 /17األصل السابع عشر :شرع من قبلنا شرع لنا إن أقره شرعنا :هذا
أصل من األصول التً عمل بها اإلمام مالك بن أنس ومن تبعه ،واإلمام
أبو حنٌفة النعمان ومن تبعه ،وقد تردد فً العمل به اإلمام أحمد بن حنبل
وكذلك تردد فً العمل به بعض الشافعٌة ومشهور الشافعٌة رده وعدم
العمل به ،قال الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول"" :والقول الثانً أنه كان
متعبدا بشرع من قبله إال ما نسخ منه ،نقله ابن السمعانً عن أكثر
الشافعٌة وأكثر الحنفٌة وطابفة من المتكلمٌن ،وقال ابن القشٌري :هو ما
صدر إلٌه الفقهاء واختاره الرازي وقال :إنه قول أصحابهم ،وحكاه األستاذ
أبو منصور عن محمد بن الحسن ،واختاره الشٌخ أبو إسحاق ،واختاره ابن
الحاجب كذلك ،قال ابن السمعانً :وقد أومؤ إلٌه الشافعً فً بعض كتبه،
قال القرطبً :وذهب إلٌه معظم أصحابنا ٌعنً المالكٌة ،قال القاضً عبد
الوهاب :إنه الذي تقتضٌه أصول مالك،واستدلوا بقوله سبحانه
وتعالى{:وكتبنا علٌهم فٌها أن النفس بالنفس} [المابدة ،]45 :وقوله جل
وعبل{:أولبك الذٌن هد هللا فبهداهم اقتده} [األنعام ]90 :وأحادٌث رجم
الٌهودٌٌن اللذٌن زنٌا وحكم علٌهم رسول هللا صلى هللا عٌه وسلم بما فً
التوراة،قلت فقد روى البخاري فً كتاب الحدود ،باب الرجم فً الببلط:
عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :أتً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
بٌهودي وٌهودٌة قد أحدثا جمٌعا ،فقال لهم :ما تجدون فً كتابكم؟ قالوا :إن
أحبارنا أحدثوا تحمٌم الوجه والتجبٌة ،قال عبد هللا بن سبلم :ادعوهم ٌا
رسول هللا بالتوراة فإن بها ،فوضع أحدهم ٌده على آٌة الرجم ،وجعل ٌقرأ
ما قبلها وما بعدها ،فقال ابن سبلم :ارفع ٌدك ،فإذا آٌة الرجم تحت ٌده،
فؤمر بهما رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فرجما" قال ابن عمر :فرجما
عند الببلط ،فرأٌت الٌهودي أجنؤ علٌها" وعند أحمد والحاكم عن ابن
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عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أمر برجم الٌهودٌٌن
عند باب المسجد" وتعددت ألفاظ الحدٌث بما ٌثبت أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم عمل فً الٌهودٌٌن بحكم التوراة ،وهللا تعالى أعلم.
وهكذا ٌتبٌن لك خطؤ شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس القرافً الصنهاجً فً
كتابه "التوضٌح شرح تنقٌح الفصول فً اختصار المحصول فً األصول"
بعدما أكد أنه أصل من أصول المذهب المالكً حٌن قال":وبهذا ٌظهر لك
بطبلن من استدل فً هذه المسؤلة بقصة رجم الٌهودٌٌن ،وأن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم اعتمد على أخبار ابن صورٌا أن فٌها الرجم،ووجد
فٌها كما قال ،فإن من أسلم من الٌهود لم ٌكن له رواٌة فً التوراة ،وإنما
كانوا ٌعملون فٌها ما رأوه،أما أن لهم سندا متصبل بموسى ـ علٌه الصبلة
والسبلم ـ كما فعله المسلمون فً كتب الحدٌث فبل،وهذا معلوم بالضرورة
لمن اطلع على أحوال القوم وكاشفهم وعرؾ ما هم علٌه ،بل رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ٌجب أن ٌعتقد أنه إنما اعتمد فً رجم الٌهودٌٌن على
وحً جاءه من قبل هللا تعالى ،وأما ؼٌر ذلك فبل ٌجوز ،وال ٌقدم رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم على دماء الخلق بؽٌر مستند صحٌح،الخ" فهذا
تناقض من القرافً ألن األصولٌٌن انطلقوا من سند صحٌح فً الصحاح
والمسانٌد ـ الحدٌث الذي تقدم من رواٌة ابن عمر وٌعضده حدٌث ابن
عباس المتفق علٌه ـ وهو األصل الثانً من شرعنا وجاء مبٌنا لؤلصل
األول فً قوله تعالى {إنا أنزلنا التوراة فٌها هدى ونور ٌحكم به النبٌبون
الذٌن أسلموا للذٌن هادوا والربانٌون واألحبار بما استحفظوا من كتاب هللا
وكانوا علٌه شهداء}[النابدة ]45 :فالتوراة فٌها ما استحفظ وأما القرآن
فمحفوظ لقوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وهللا تعالى
أعلم.
 /18األصل الثامن عشر :تعبد أو تحنث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قبل البعثة:
هل تعبد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قبل البعثة أصل معتبر فً شرعنا
أم ال؟ قٌل إنه صلى هللا علٌه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرٌعة آدم ألنها
أول الشرابع ،وقٌل بشرٌعة نوح لقوله جل وعبل {:شرع لكم من الدٌن ما
وصى به نوحا} [الشورى ،]13 :وقٌل بشرٌعة إبراهٌم لقوله جل وعبل {:إن
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أولى الناس بإبراهٌم للذٌن اتبعوه وهذا النبٌا} [آل عمران ،]68 :وقوله جل
وعبل{:أن اتبع ملة إبراهٌم حنٌفا} [النحل ،]123 :قال الواحدي :وهذا هو
الصحٌح ،وقال ابن القشٌري فً"المرشد" وعزاه إلى الشافعً ،وقال األستاذ
أبو منصور وبه نقول ،وقال الشوكانً :وحكاه صاحب المصادر عن أكثر
أصحاب أبً حنٌفة وإلٌه أشار أبً علً الجٌانً[ ]..وقٌل بالوقؾ وبه قال
إمام الحرمٌن وابن القشٌري ،والكٌا والؽزالً ،واآلمدي والشرٌؾ،
والمرتضى ،واختاره النووي فً"الروضة" قال :إذ لٌس فٌه داللة عقل وال
ثبت فٌه ن وال إجماع..وقال إمام الحرمٌن :هذه المسؤلة ال تظهر لها فابدة
بل تجري مجرى التوارٌخ المنقولة ووافقه المازري والماوردي وؼٌرهما
وهذا صحٌح فإنه ال ٌتعلق بذلك فابدة باعتبار هذه األمة ولكنه ٌعرؾ به فً
الجملة شرؾ تلك الملة" .قلت وجمهور المالكٌة تعتبره أصبل ثم إن قول
الشوكانً":فإنه ال ٌتعلق بذلك فابدة تبعا إلمام الحرمٌن الجوٌنً قال" :هذه
المسؤلة ال تظهر فٌها فابدة" قلت هذه ؼفلة كبٌرة ممن قال بذلك وهفوة
عظٌمة فً دعواهم باطلة ،وإن من أبسط ما ٌظهر دعواهم الباطلة هذه ما
نقله ابن حزم فً كتابه "مراتب اإلجماع" حٌث قال فً كتاب القراض" :قال
أبو محمد علً بن أحمد رضً هللا عنه" :كل أبواب الفقه لٌس منها باب إال
وله أصل فً القرآن والسنة نعلمه وهلل الحمد حاشا القراض فما وجدنا له
أصبل فٌهما البتة ،ولكنه إجماع صحٌح مجرد ،والذي نقطع علٌه أنه كان
فً عصر النبً صلى هللا علٌه وسلم وعلمه فؤقره ولوال ذلك ما جاز" قلت
ونعلم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم تاجر بتجارة خدٌجة رضً هللا عنها
قبل البعثة وهذا ٌثبت انتشار القراض أو المضاربة قبل البعثة ،وهللا تعالى
أعلم.

 /19األصل التاسع عشر :العادة الشرعٌة أو العرؾ الشرعً :هل العرؾ
أصل أم قاعدة شرعٌة؟
العادة أو العرؾ هو "األمر المتكرر من ؼٌر عبلقة عقلٌة" وقٌل هو ما
اعتاده الناس وساروا علٌه فً أمور حٌاتهم ومعامبلتهم من قول أو فعل أو
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ترك ،وٌسمى عادة على رأي كثٌر من الفقهاء ،وٌنقسم العرؾ إلى قولً
وفعلً ،من جهة ،ومن جهة أخرى إلى عرؾ عام وعرؾ خا  ،وإلى
عرؾ معتبر وؼٌر معتبر ،وهو العرؾ الفاسد ألنه اتباع هوى وقد احتج
بحجٌة العادة أو العرؾ الحنفٌة والمالكٌة واستدلوا على ذلك بقوله جل
وعبل{ :خذ العفو وأمر بالعرؾ وأعرض عن الجاهلٌن} [األعراؾ،]199 :
وأما الشافعٌة والحنابلة فإنهم لم ٌعتبروا العرؾ أصبل من أصول الفقه وال
حجة شرعٌة إال إذا أرشد الشارع إلى اعتباره فً أحد المصادر األصلٌة،
قلت والحنابلة ٌعتبرون العرؾ كقاعدة شرعٌة وذلك ألن المعامبلت فً
البٌوع واإلٌجار والتجارة والمعامبلت محكمة واألصل فٌها الجواز إال ما
حرم الشرع عكس العبادات فإنها توقٌفٌة متوقفة على الشرع ،فانطلقوا فٌها
من قاعدة "البراءة األصلٌة" ،وقاعدة "األصل فً األشٌاء الجواز" أو
اإلباحة إال ما تؤكد ضرره ،والعادة محكمة وسابدة ما لم تخالؾ الشرع،
ومن ذلك عادة المرأة الشهرٌة ومدتها فهً مصدقة عن ما تقول عن نفسها
ٌ 15وما من
والممٌزة مقدمة على ؼٌرها كل ذلك ما لم تتجاوز المرتابة
االستحاضة عند الجمهور وهللا تعالى أعلم .ونقدم هنا فً باب النكاح مثاال
مثٌرا وكٌؾ تعامل فقهاء األمصار معه أال وهو العادة أو العرؾ المعتبر
فً باب التخٌٌر بالنسبة لمن قال لزوجته المدخول بها :لك الخٌار ،فاختارت
الفراق ،أما اإلمامان الشافعً وأحمد بن حنبل فقد اعتبرا اللفظ طلقة واحدة،
وأما أبو حنٌفة ومن تبعه فقد اعتبروا هذه طلقة واحدة إال أن صاحبتها تبٌن
منه ٌعنً طلقة واحدة مع البٌنونة ،وهذا ؼرٌب فً عرؾ الفقهاء ،وأما
اإلمام مالك بن أنس فانطلق من أن البٌنونة بالنسبة للمدخول بها ال تتحقق
إال بالتحرٌم أو التبتٌت ،وانطبلقا من العرؾ السابد آنذاك فً زمان أبً
حنٌفة ومالك وهو أن التخٌٌر آنذاك ٌعنً الخروج المطلق عن سلطان
الزوج وذلك ال ٌتحقق إال بالبٌنونة ،بٌنما اإلمام الشافعً واإلمام أحمد انطلقا
من العرؾ اللؽوي فنفٌا الفرق بٌن التوكٌل والتملٌك والتخٌٌر فً الطبلق،
قال عبد الباقً الزرقانً فً شرحه للشٌخ خلٌل المالكً عند قول
خلٌل ":فصل إن فرضه لها توكٌبل فله العزل إال لتعلق حق ال تخٌٌرا أو
تملٌكا" قال الزرقانً عند "ال تخٌٌرا"" :وهو جعله إنشاء الطبلق ثبلثا حكما
أو نصا علٌها حقا لها وكذا لؽٌرها ثم قال" :والفرق بٌن هذه الحقابق أمر
عرفً للفقهاء ال لؽوي وكذا ما سنذكره من مناكرة للمملكة ال المخٌرة" قلت
وتعقبه الشٌخ محمد البنانً ،شٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم ،خطٌب
Page 244

وجٌز الفصول

الروضة اإلدرٌسٌة قاببل":ال تخٌٌرا أو تملٌكا" ،ما عرفهما به أصله زروق،
أصله البن عرفة ،وقول زروق :والفرق بٌن هذه الحقابق أمر عرفً للفقهاء
ال لؽوي ،الخ..أوضحه الحطاب ،ونصه" :والفرق بٌن التوكٌل وؼٌره أن
الوكٌل ٌفعل ذلك على سبٌل النٌابة عمن وكله ،والمملك والمخٌر إنما
ٌفعبلن ذلك عن نفسهما ألنهما ملكا ما كان ٌملكه الزوج وأما الفرق بٌن
التخٌٌر والتملٌك فقٌل أمر عرفً ال مشاركة للؽة فٌه ،فقولهم فً المشهور،
كما سٌؤتً إن شاء هللا ،أن للزوج أن ٌناكر المملكة دون المخٌرة إنما هو
أمر مستفاد من العرؾ ،وعلى هذا ٌنعكس الحكم بانعكاس العرؾ ،وقٌل هو
وإن كان تابعا للعرؾ إال أن العرؾ تابع للؽة أو قرٌب منها ألن التملٌك
أعطاه ما لم ٌكن حاصبل فلذلك قلنا إن للزوج أن ٌناكرها ألن األصل بقاء
ملكه بٌده فبل ٌلزمه إال ما اعترؾ أنه أعطاه وأما التخٌٌر فقال أهل اللؽة:
خٌر فبلن بٌن شٌبٌن إذا جعل له الخٌار ،فٌكون تخٌٌر الزوجة معناه أن
الزوج فوض لها البقاء على العصمة والذهاب عنها وذلك إنما ٌؤتً لها إذا
حصلت على حال ال ٌبقى للزوج علٌها حكم وإنما ٌكون ذلك بعد الدخول
فً إٌقاع الثبلث [انظر التوضٌح وابن عبد السبلم] /هـ ،وقال القرافً فً
الفرق الثامن والستٌن والمابة [  ]168بعد أن ذكر أن الشافعً وأبا حنٌفة
وابن حنبل اتفقوا على أن التخٌٌر كناٌة ال ٌلزم به شًء إال بالنٌة ألن لفظ
التخٌٌر ٌحتمل التخٌٌر فً الطبلق وؼٌره ،وإن أراد الطبلق فٌحتمل الواحدة
والكثرة ،واألصل بقاء العصمة حتى ٌنوي ما نصه ،والصحٌح الذي ٌظهر
أن قول األبمة الثبلثة هو مقتضى اللفظ لؽة ال مرٌة فً ذلك وأن مالكا
رحمه هللا أفتى بالثبلث بناء على عادة كانت فً زمانه أوجبت نقل اللفظ من
مسماه اللفظً إلى هذا المفهوم ،فصار صرٌحا فٌه وهذا هو الذي ٌتجه وهو
سر الفرق بٌن التخٌٌر والتملٌك ؼٌر أنه ٌلزم علٌه بطبلن هذا الحكم الٌوم
ووجوب الرجوع إلى اللؽة وٌكون كناٌة محضة كما قاله األبمة بسبب أن
العرؾ قد تؽٌر حتى لم ٌصر أحد ٌستعمل هذا اللفظ إال فً ؼاٌة الندور
فضبل عن كثرة االستعمال التً تصٌره منقوال ،والقاعدة أن اللفظ متى كان
الحكم فٌه مضافا لحكم عادي بطل ذلك الحكم عند بطبلن تلك العادة وتؽٌر
إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى فهذا هو الفقه المتجه /هـ ،وكتب
علٌه ابن الشاط ما نصه" :ما قاله من أن مالكا رضً هللا تعالى عنه إنما
بنى على عرؾ زمانه هو الظاهر وما قاله من لزوم تؽٌر الفتوى عند تؽٌر
العرؾ صحٌح/هـ" قلت محل االستشهاد ،فكل هذا صحٌح إال أن أبا حنٌفة
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رحمه هللا وافق مالكا فً أن التخٌٌر ٌلزم المخٌرة عند القبول الخروج من
سلطان الزوج وذلك ال ٌقع ـ ٌعنً البٌنونة ـ عند مالك بالنسبة للمدخول بها
إال بالتبتٌت وهً ثبلث تطلٌقات ،بٌنما قال أبو حنٌفة بؤن البٌنونة تحصل
بعد طلقة واحدة لكن تبقى المرأة على عدتها حتى تبٌن من الرجل ،ولما قال
بطلقة واحدة اعتبره القرافً وافق الجمهور بٌنما هو قد انطلق من العرؾ
أو العادة السابدة وهً الخروج عن سلطان الزوج مطلقا لكنه قال ٌحصل
ذلك بطلقة واحدة ،فكان ٌلزم منا ذلك التنبٌه ،والذي ٌهمنا هنا من هذا المثال
والذي بعده هو قٌمة العادة أو العرؾ فً تحدٌد بعض األلفاظ والمعامبلت
الشرعٌة سواء فً البٌوع أو األنكحة أو حتى فً العبادات ،وأن األحكام
الشرعٌة المبنٌة على العادات تتؽٌر بتؽٌر هذه العادات ودالالت األلفاظ وهللا
الموفق وهو الهادي إلى سواء السبٌل ،وهذا ٌإدي إلى تؽٌر األحكام بتؽٌر
العرؾ ،ولهذا نجد بعض الخبلفات الناجمة بٌن الفقهاء المنتمٌن إلى مذهب
واحد مردها تؽٌٌر العرؾ ،وٌقول الفقهاء لهذا النوع من االختبلؾ بؤنه
اختبلؾ عصر وزمانٌ ،قول القرافً فً الفروق" :األحكام المترتبة على
العادات تدور معها أٌنما دارت وتبطل معها إذا بطلت..وبهذا القانون تعتبر
جمٌع األحكام الشرعٌة المترتبة على العوابد ،وهو تحقٌق مجمع علٌه بٌن
العلماء".
*تنبٌه :منا رة بٌن محنض باب بن اعبٌد الدٌمانً وحبٌب هللا بن أمٌن
بن الحاج الشقراوي :قلت ومن أهم هذه الخبلفات الناجمة ع ما ٌظنه الفقٌه
تؽٌر العادات ما وقع بٌن فقٌهٌن من فقهاء قطرنا المورٌتانً أال وهما
فضٌلة الشٌخ محنض باب بن اعبٌد الدٌمانً وقد نصره الشٌخ عبد القادر
بن محمد بن محمد سالم المجلسً من جهة والشٌخ حبٌب هللا بن ألمٌن بن
الحاج الشقراوي وقد قال بفتٌاه الشٌخ محمذا فال بن متالً التندؼً
وؼٌرهما وهو المعتمد عند أهل فاس فً المؽرب ،وقول حبٌب هللا
األٌمان" أن ذلك ٌعتبر
الشقراوي هو "أنه من قال :علً بالحرام وجامع
طلقة واحدة بٌنما اعتبره محنض باب الدٌمانً وعبد القادر وؼٌرهما تبتٌت
تحرم به الزوجة ،وقد دفع التعصب بالجمٌع إلى أن سمى محنض باب
خصمه حبٌب هللا [محلل الحرام] ،بٌنما سمى حبٌب هللا خصمه محنض باب
[محرم الحبلل أومكفر المسلمٌن ] ،وقد تقمت اإلشارة إلى ذلك فً فصل
اإلجماع ،وقد دفع بهم فً آخر المطاؾ إلى تبادل هذه األبٌات التً نجعلها
ختاما لهذه النقطة .
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قال محنض باب بن اعبٌد الدٌمانً رحمه هللا وإٌانا" :الحمد هلل وبعد ،فقد
سبلت عن من حلؾ بالحرام وبجمٌع األٌمان فحنث ثم أتى مفتٌا فؤفتاه بؤن
ذلك طلقة رجعٌة فراجع زوجته ووافقته على ذلك ثم بعد مدة ندمت ألجل
إنكار ما سمعت من إنكار ذلك عند الناس ،فؤتٌا عالما مترافعٌن ،فؤجبت
وهللا تعالى أعلم بؤنهما ٌحدان وال ٌجري فٌهما التؤوٌبلن اللذان ذكرهما
الشٌخ خلٌل النتفاء الخبلؾ فً لفظ الحرام فً عرؾ زماننا والسٌما إن
كان معه لفظ جامع األٌمان ،وال أظن أنه ٌعذر بجهل ذلك الشتهاره عند
العامة ،ومن أفتى بؤن ذلك طلقة رجعٌة ٌإدب ،وال تقبل شهادته وال إمامته،
ن على ذلك ابن رشد /هـ ،محنض بابه بن اعبٌد .
فرد علٌه الشٌخ حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج الشقراوي قاببل":هذا الجواب
المكتوب بنصه بقلم محنض بابه وختم باسمه لكنً أظنه لؽٌره ،ألنه ؼفل
عن قول السابل :ووافقته على ذلك ثم بعد مدة ندمت..إلى قوله :مترافعٌن"
فلو كان المجٌب محنض بابه ،ألجاب بؤنها ال ٌحل لها الرجوع بعد
الموافقة ،ألن الفتوى إذا عمل بها المستفتً لزمته إجماعا وتكون كالحكم،
قال السٌوطً:
لٌس له الرجوع إجماعا نقل
إذا بقول المفتً عامل عمل
وقال فً "البستان":
والحكم للجمٌع حقا ٌعتمد
وتلزم الفتوى الذي لها اعتقد
وفً "الونشرٌسً"" :إذا اتفق الزوجان على قول فلٌس لقاضً البلد
التعرض لهما وال لها الرجوع عنه ،وٌكون كالمجمع علٌه" ،وقول المفتً:
"النتفاء الخبلؾ فً لفظ الحرام فً عرؾ زماننا" فقد علم محنض بابه أن
الحرام وجامع األٌمان فً زماننا هذا لٌسا بصرٌح فً الطبلق وال بكناٌة
ظاهرة فٌه ،إذ لو كانا واحدا منهما لما سؤل كل من وقع علٌه الحنث فٌهما
العلماء عن عصمته ،نعم ما فارق أحد زوجته ـ فٌما علمت ـ بمجرد حنثه
فٌهما ،بل حتى ٌنضم إلى ذلك قٌدٌات أو حكم ،وأكثر الفتاوى بعدم اللزوم
فٌهما ،وهل جاءه أحد ٌسؤله عن لفظة (مخلً) بالحسانٌة أو لفظة (توظه)
بالبربرٌة أٌلزم بهما الطبلق؟ فهذه الؽباوة العظٌمة ال تتصور من محنض
بابه وال ممن هو دونه ممن له أدنى تؤمل ،ومن برهان ما قلت أٌضا أن
الحرام وجامع األٌمان ٌحلفهما األعزب والمرأة والصبً فً ببلدنا كثٌرا،
وهل سمع أحد من هذه الثبلثة ٌقول زوجتً امخلً أو توظة إن فعلت أو إن
لم أفعل ،سلمنا لهما صرؾ العرؾ لهما للتحرٌم ،ولكن لٌخبرنا عن معناهما
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إذا حلفهما األعزب والمرأة؟ فإن قال :المعنى حل العصمة ،فقد جاء أحموقة
وأضحوكة ،وإن قال :ؼٌر حل العصمة ،فقد رجع إلٌنا فً عدم صرؾ
العرؾ ،فالعرؾ الذي ٌدعٌه هذا المجٌب كذب بالبراهٌن الحسٌة ،فاإلتٌان
به هنا لٌكون تمهٌدا لن ابن رشد خرؾ أو تؽفٌل أو تعمد كذب ،وقوله:
فؤجبت بؤنهما ٌحدان وال ٌجري فٌهما تؤوٌبل خلٌل ،إن أراد ،قوله :وهل إن
أبت فً مرة تؤوٌبلن ،فقد صدق ،ال ٌجري فٌهما التؤوٌبلن ،إذ ال ٌتخٌل
جاهل حدهما ألن الحدود لما كانت تدرأ بالشبهات ،فؤولى بما أباح هللا
بقولهٌ{ :ؤٌها النبٌا لم تحرم ما أحل هللا لك  }..اآلٌة ،ورسوله بقوله" :من
كان حالفا فلٌحلؾ بالَّل أو لٌصمت" والصحابة والمجتهدون إطبلقا ومذهبا
وترجٌحا ،وقوله :وال أظن ..إلى :عند العامة ،تقول :المشتهر عند العامة أن
الحرام وجامع األٌمان مسؤلة خبلؾ فً القدٌم والحادث ،واتصل ذلك
الخبلؾ من لدن الصحابة إلى اآلن ،فسؤل أؼبٌاء العامة عن حكمهما فإنهم
ٌجٌبون بؤن العلماء مختلفون فٌهما ،فهما اآلن كمسابل الخبلؾ كلها التً
خٌر الشرع العلماء فٌها وٌنفذ ما حكم به أو أفتى بشرط العمل إجماعا،
أنظر شروح خلٌل عند قوله" :ورفع الخبلؾ ال أحل حراما ،"..ؼٌر أن
المستثنٌات األربع وال خامسة لهن ،األكثرون قالوا بنقض الحكم فٌها ،وقال
جماعةٌ :مضٌه ،منهم ابن عبد الحكم ن علٌه ابن فرحون فً تبصرته،
أنظرها فً الركن الثانً من أركان القضاء ،ون السٌوطً فً شرحه
لتؤلٌفه الكوكب الساطع على جواز التقلٌد فٌها وعزاه البن أبً هرٌرة،
فانظره فً شرح قوله .." :التتبع * لرخ على الصحٌح ٌمنع
وقول المفتً :ومن أفتى إلى آخر كبلمه سقط ألنه إن جلبه لجرٌان العرؾ
فبل عرؾ كما أوضحت بالبراهٌن الحسٌة ،وإن جلبه على أن ابن رشد
ضٌق فً الحرام وجامع األٌمان ،فاألخذ بتوسٌع ابن رشد هو األلٌق األرفق
بمن ما جعل هللا علٌهم فً دٌنهم من حرج ،وأمر رسوله صلى هللا علٌه
وسلم بالتٌسٌر لهم ونهى عن التعسٌر علٌهم ،وبتبشٌرهم ونهى عن تنفٌرهم،
وكان ال ٌخٌر بٌن أمرٌن إال اختار أٌسرهما ،قال السٌوطً" :وفً وجوب
األخؾ باألخؾ أو* * أشدها أو ال وال خلؾ حكوا*"
ألٌس الذي ٌقول ـ أعنً ابن رشد فً كتاب اإلٌبلء من المقدمات ـ ما نصه:
"ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ال ٌكون مولٌا إال من حلؾ باهلل ،وهذا
إنما ٌصح على مذهب من ٌرى األٌمان كلها بؽٌر هللا ؼٌر الزمة لقول النبً
صلى هللا علٌه وسلم " :من كان حالفا فلٌحلؾ بالَّل أو لٌصمت" /هـ ،وال
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ٌقدح فٌه ختم كبلمه بقوله :وهو بعٌد :ألنه بنى على عرؾ مضى ،وأظنه
هو الذي أوهمك وأمثالك ،أنظر األصلٌات ،نعم قد وسع فٌه ؼٌر ابن رشد،
وسعوا فً الفتوى بإنشاء المقلد ،قال الفاكهانً فً كبلم طوٌل ،وفً تشدٌد
فً الحرام ما نصه" :قال عبد العزٌز بن أبً سلمة تلزمه طلقة رجعٌة،
فهذه خمسة أقوال فً المذهب ذكرها اللخمً فً تبصرته ،ثم بعدما تشدد
قال ما نصه :وقال طابفة من أهل العلم فٌمن حرم زوجته علٌه كفارة ٌمٌن،
وروي ذلك عن أبً بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعابشة ـ رضً
هللا عنهم ـ وطاووس ،وابن المسٌب ،وعطاء ،وابن ٌسار ،وقتادة،
واألوزاعً ،وأبً ثور ،وقال مسروق :ال أبالً أحرمت زوجتً أو أكلت
قطعة من ثرٌد ،وقال الشافعً :لٌس بشًء ،واختلؾ فً فتوى المقلد ،قٌل:
ٌحكً هذه األقوال للمستفتً وٌقول له تؤخذ بؤي ذلك شبت ،وقٌلٌ :رجح له
األقوال لما ٌظهر له من الترجٌح وٌفتٌه بما ترجح عنده/هـ ،المراد من كبلم
الفاكهانً بلفظه ،ومن كبلم المواق فً سنن المهتدٌن ما نصه :قال عٌاض
ما اختلؾ العلماء فً تحرٌمه وتحلٌله ال ٌقال فٌه حرام ،وقال فً أول
اإلكمال :ال ٌنبؽً لآلمر بالمعروؾ والناهً عن المنكر أن ٌحمل الناس
على اجتهاده ومذهبه ،وإنما ٌؽٌر ما اجتمع على إحداثه وإنكاره ورجح
محًٌ الدٌن النووي كبلم عٌاض ،قال :أما المختلؾ فٌه فبل إنكار فٌه،
ولٌس للمفتً وال للقاضً أن ٌعترض على من خالفه إذا لم ٌخالؾ ن
القرآن والسنة واإلجماع ،انظر آخر المقام السادس فٌها.
الشاطبً :إذا كان عمل الناس على قول مرجوح فً النظر فبل ٌعرض لهم،
وٌجروا على أنهم قلدوه فً الزمن األول وجرى به العمل/هـ" ،ومن
مقدمات ابن رشد :ما اختلؾ العلماء فً تحرٌمه وتحلٌله فهو مكروه من
تركه أجر ومن فعله ال ٌؤثم"/هـ ،كبلم الموافق بلفظه ،وفً تبصرة ابن
فرحون ما لفظه :قٌل ٌحكم بقول األعلم وقٌل بقول األكثر وقٌل ٌخٌر ،وفٌها
أٌضا فً موضع آخر ما لفظه :ومن كان إلمامه فً المسؤلة قوالن ٌحكم
بؤٌهما شاء ،وفٌها أٌضا :وإذا عرض على العالم ما ٌرى خبلفه وجب علٌه
إبقاءه ألن سكوته عنه ٌقتضً أنه باطل عنده ،وفً محمود عند قول الشٌخ
خلٌل :فحكم بقول مقلده"ال بؤس أن ٌحكم بقول ؼٌره/هـ ،وفً المعٌار ٌجوز
تقلٌد الشخ للشاذ من مذهب إمامه أو مذهب الشافعً مثبل ،لكنه خبلؾ
األولى/هـ ،بلفظه ،وفً أجوبة عج ما لفظه :من قال لزوجته أنت حرام إن
فعلت كذا وفعله ،فً المسؤلة سبعة أقوال فً المذهب ،وذكرها ،إلى أن قال:
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وقٌل :ال ٌلزمه شًء فً المدخول بها وال ؼٌرها بمنزلة تحرٌم الماء
والطعام وهو قول أصبػ ،وهو موافق لقول الشعبً ومسروق وأبً سلمة
من المجتهد/هـ ،القصد منه ،وفً العملٌات :وعدم اللزوم ،الخ..قال شارحه:
قال الشارح ٌعنً أن من حلؾ باألٌمان البلزمة ال ٌلزمه شًء على ما أفتى
به فقهاء العصر خبلؾ المشهور ،وفٌه هنا نقل الحمٌدي عن األبهري :أنه
ال ٌلزمه شًء سوى االستؽفار ،وعن األبهري أنه علٌه كفارة ٌمٌن ،وأجاب
قاضً الجماعة بؤن فتوى ابن السراج عدم اللزوم واختاره جماعة من
المتؤخرٌن ،قال :وهو الذي نختاره ونرتضٌه تبعا لذلك اإلمام العظٌم،
وأجاب ابن السراج فقال :ما نقله السابل عن األبهري وابن عبد البر
صحٌح ،وقد نقل ذلك عن مالك رضً هللا عنه ،فمن قلد ذلك فهو مخل ،
فإن من قلد عالما لقً هللا سالما  /هـ باختصار ،وفٌه أٌضا فتوى ابن مٌارة
والوالد بعد اللزوم ،وفٌه أٌضا وكذا ما ذكره ابن المؽرب من أنه ال ٌلزمه
شًء ألنه من المشقة كمن حلؾ بتحرٌم كل شًء ،وفً الطراز وؼٌره
المشهور ما زاد قابلوه على ثبلثة أو كما فٌه ،وفً األجوبة المذكورة ،وأما
تقلٌد المالكً للشافعً مثبل ففٌه ثبلثة أقوال كما ذكره القرافً فً شرح
المحصول :الجواز والمنع والثالث ـ وهو المختار ـ التفصٌل إن كان اتصل
عمله بها فلٌس له التقلٌد وإال فبل  /هـ ،المراد منه بلفظه ،قال :وهذا الثالث
هو الذي علٌه اإلجماع الذي أثبت علٌه بٌت السٌوطً ،وفً هذه األجوبة
أٌضا ما لفظه :والمذاهب كلها مسالك للجنة ،فمن سلك منها طرٌقا وصله،
قاله الزناتً ،وفٌها أٌضا من أدلة التخٌٌر قول ابن القاسم البنه :إنً أفتٌك
بقول اللٌث ،وإن عدت لن أفتٌك إال بقول مالك /هـ ،وفً التنقٌح أن الراجح
من األقوال جواز االنتقال والتخٌٌر ،وفً األصلٌات :قال عز الدٌن بن عبد
السبلم :لن ٌزال الناس من زمن الصحابة ٌقلدون من اتفق من العلماء من
ؼٌر نكٌر من أحد ٌعتبر إنكاره و لو كان ذلك باطبل ألنكروه /هـ ،المراد
منه ،وفٌه أٌضا :وال ٌجب على العامً تقلٌد إمام معٌن ،بل هو مخٌر فً
تقلٌد من شاء ،وإذا قلد أحدا فً بعض المسابل فله أن ٌقلد ؼٌره فً بعضها،
ألن العامة لم ٌزالوا فً زمن الصحابة رضً هللا عنهم والتابعٌن ٌقلدون من
وجدوا من أهل الفتوى وال ٌتقٌدون بمذهب معٌن ،ولم ٌنكر أحد من العلماء
على أحد من العامة شٌبا من ذلك ،ولم ٌقل أحد منهم إذا قلدتنً فبل تقلد
ؼٌري ،ولم ٌمتنع المفضول من الفتوى مع وجود األفضل /هـ المراد منه
بلفظه ،وقال فً آخر كبلمه :ألنا إذا قلنا بتصوٌب المجتهد فبل ٌنكر على
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أحد أن ٌنتقل من صواب إلى صواب ،وإن قلنا إن المصٌب واحد فهو ؼٌر
معٌن/هـ ،وقال مالك حٌن سؤله السلطان أن ٌجمع مذهبه فً كتاب لٌحمل
الناس علٌه :دع الناس وما هم علٌه ،فإن الصحابة تفرقوا فً الببلد وأخذ
الناس بآرابهم /هـ ،وفً آخر مسؤلة من مقدمات ابن رشد ـ شٌخك أٌها
المفتً فقلده فٌها ـ وفً أصلً ابن الحاجب ـ مذهب األكثر ـ جواز التخٌٌر
واالنتقال ،وفً الحطاب :إذا لم ٌجد الشخ نصا فً المسؤلة فً مذهب
إمامه ،وال وجد من له معرفة بمداركه ،فالظاهر أنه ٌسؤل عنه فً مذهب
الؽٌر وٌعمل علٌه وال ٌعمل بجهل ٌإٌد هذا ما قاله ٌوسؾ بن عمر فً
شرح قول الرسالة :وٌستعمل سابر ما ٌنتفع به طٌبا ،ونصه :الحبلل ضالة
مفقودة ،فٌجتهد اإلنسان فً المتفق علٌه فً المذهب ،فإن لم ٌجد ،فما به
الفتوى ،فإن لم ٌجد فالشاذ فً المذهب ،فإن لم ٌجد فٌنظر الخبلؾ خارج
المذهب وال ٌخرج عن أقاوٌل العلماء ،انتهى ،وكذا ٌنبؽً فً كل مسؤلة،
وهللا أعلم /هـ ،كبلم الحطاب ،وفسر شارح العملٌات "لم ٌجد" فً كبلم
الحطاب بالتعسر والتعذر ،وقال :ألنه ال ٌمكن وجدان شاذ إال مع وجدان
مشهور وال العكس /هـ،
هذا ما نقله فً هذا المجال كالؽرفة بالٌد من البحر األخضر مما تركت لكن
حصلت الكفاٌة ،والعجب من علماء الوقت ضٌقوا ما وسع هللا ،وشددوا على
من نفى هللا عنه الحرج فً دٌنه تعلقا بمقالة صدرت من المازري فً
مؽاضبته للقرافً وسابر مذهبه التوسع ،علوق القراد بؤست البعٌر ،فوقعوا
بقصد األجر فً الوزر ،وخلطوا التورع بالتفقه ،وساووا علم الخبلؾ بعلم
الكبلم ،وعدوا محاسن معاٌب ،ونسوا أنفسهم باإلهتمام بؽٌرهم ،وال بد
للجاهل من تفرٌط أو إفارط ،قال سحنون" :أجهل الناس من حفظ بابا واحدا
من العلم فؤراد حمل الناس علٌه" /هـ ،وهإالء أرادوا حمل الناس على باب
لم ٌحفظوه ،والسبلم.
حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج
كتبها لنفسه محمد سالم بن المختار
فرد علٌه الشٌخ محنض بابه رحمه هللا وإٌانا قاببل:
"الحمد هلل ،وما توفٌقً إال باهلل ،والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد وآله
وأصحابه ،اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باطبل وال
تجعلنا أتباعه ،وبعد فإن الرد على (محلل الحرام ) المستحق لمن أنكر علٌه
واجب ،ألنه من الدرء عن المسلمٌن برد الشبه ،وهو فرض كفاٌة كما قال
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ابن ؼازي وؼٌره ،مع أنه خاطبنً بمكتوبه المشحون بقلب الحقابق وما هو
لئلجماع خارق (ألجل) أنً أنكرت الفتوى بطلقة رجعٌة لمن حلؾ بالحرام
وجامع األٌمان ،فؤقول وهللا الموفق للصواب وإلٌه المرجع والمآب :إن ألفاظ
الطبلق تدور مع العرؾ ،قال ابن الحاجب :اللفظ كناٌة وصرٌح ،ثم قال:
الكناٌة قسمان :ظاهر ومحتمل ،فالظاهر ما هو فً العرؾ طبلق/هـ،
والعرؾ ٌختلؾ باختبلؾ األزمنة واألمكنة ،وقد ٌكون اللفظ كناٌة فً زمن
وصرٌحا فً زمن ،فإن "خلٌتك" اآلن صرٌح فً طلقة واحدة ،ولم ٌذكر فٌه
القاضً عبد الوهاب إال أنه ثبلث ،ولفظ حرام قد اشتهر عند العامة الٌوم
فً الثبلث ،وهو الذي قصدت بقولً" :الشتهار ذلك عند العامة" أي اشتهار
معنى الحرام الشتهار حكمه ،والعامة قد تعرؾ معنى اللفظ وال تعرؾ
حكمه ،ولذا قال القرافً :إذا جاءك من ٌستفتً وهو من ؼٌر إقلٌمك فبل
تجبه على عرؾ بلدك ،بل اسؤله عن عرؾ بلده وما معنى تلك اللفظة
عندهم ،ثم أجبه وأجر نازلته علٌه ،دون عرؾ بلدك والمقرر فً كتبك،
قال :وعلى هذه القاعدة تتخرج أٌمان الطبلق والعتق وصٌػ الصرٌح
والكناٌات ،فقد تصٌر الصرابح كناٌات والكناٌات صرابح ،نقله عنه ابن
فرحون ،ونقل عنه أن الفتوى بحمل اللفظ على خبلؾ عرؾ البلفظ خبلؾ
اإلجماع ،ونقل عنه أنه ٌنبؽً أن تدور الفتٌا فً لفظ "الحرام" ،و"خلٌة"،
و"برٌة" مع اشتهارها فً العرؾ وجودا وعدما ،ففً أي معنى اشتهرت
حملت علٌه بؽٌر نٌة ،وما لم تشتهر فٌه لم تحمل علٌه إال بنٌة ،وقال :إن
االشتهار أن ٌكون أهل ذلك المصر ال ٌفهمون عند اإلطبلق إال ذلك
المعنى ،ال من لفظ الفقهاء ،بل استعمالهم هم لذلك اللفظ فً ذلك المعنى،
ونقل عنه أٌضا أن معنى العادة والعرؾ فً اللفظ أن ٌؽلب إطبلق لفظ
واستعماله فً معنى حتى ٌصٌر هو المتبادر إلى الذهن من ذلك اللفظ عند
اإلطبلق ،ومن أنصؾ ومٌز بٌن المتبادر وؼٌره ،ظهر له أن لفظ الحرام
فً هذه األزمنة وهذه الببلد ـ إن أطلق فً حق الزوجة ـ ال ٌتبادر منه إلى
الذهن إال البتات ،فإذا قٌل :فبلنة حرمت على زوجها أو دخل بٌنهما الحرام،
فالمتبادر إلى ذهن السامع أنها مبتوتة ،ال تحل إال بعد زوج ،والتبادر من
أمارات الحقٌقة ،كما عند األصولٌٌن والبٌانٌٌن ،وبهذا ٌظهر أن الحرام
صار حقٌقة عرفٌة فً البتات ،ومما ٌدل على أن ذلك معناه أن من حلؾ به
على شًء وطلبت منه أن ٌفعلهٌ ،قول لك :ال تحرم علً زوجتً ،وكذلك
من حلؾ بجمٌع األٌمان ،وقول"محلل الحرام"" :إن لفظ الحرام وجامع
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األٌمان لو كانا صرٌحا فً الطبلق أو كناٌة ظاهرة لما سؤل من حنث فٌهما
العلماء عن عصمتهٌ ،جاب بمثله وهو أنه لو لم ٌكونا كذلك لما سؤل من
حنث فٌهما العلماء ،كما ال ٌسؤلهم من قال لفظا ال ٌفٌد الطبلق أو لفظا ٌفٌد
واحدة .كقوله "امخلً" بالحسانٌة أو "توظة" بالبربرٌة ،فسإال الحالؾ بهما
ٌدل على أنهما لٌسا كؽٌرهما مما ال ٌفٌد طبلقا أو ٌكون طلقة واحدة ،مع أنه
ال تنافً بٌن سإاله وكون عرفه فً الحرام البتات ،ألن العامً قد ٌجهل ما
ٌوجبه العرؾ كما ٌدل له ما مر عن القرافً من أن المستفتً ال ٌجاب حتى
ٌسؤل عن عرؾ بلده وما معنى تلك األلفاظ عندهم ،وقول "محلل الحرام":
"إن المشتهر عند العامة أن الحرام و جامع األٌمان مسؤلة خبلؾ" وأن من
سؤل أؼبٌاء العامة عن حكمهما أجابوه بؤن العلماء مختلفون فٌهما" ،كبلم
وضع فً ؼٌر محله فبل فابدة فٌه ،ألن المراد بالمشتهر عند العامة معنى
لفظ الحرام ال حكمه ،فمن سؤل العامً عن معنى لفظ الحرام فؤجابه أن
العلماء مختلفون فً حكمه ،فجوابه ؼٌر مطابق للسإال ،ألنه سبل عن
"التصور" فؤجاب بالتصدٌق ،ومن ال ٌمٌز بٌنهما ال ٌصح منه التحقٌق.
وكون الحرام وجامع األٌمان تحلؾ بهما المرأة و من ال عصمة له ال
ٌخرجهما عن معنى البتات ،ألن من أراد المبالؽة فً حلفه وتؤكٌده حلؾ
بهما ،لعلمه أنهما أشد ما ٌحلؾ به ،فإن كانت له عصمة كان ذلك بتاتا ،وإال
لم ٌلزمه شًء ،ألن التحرٌم فً ؼٌر الزوجة لؽو ،وبهذا ٌظهر أ ن من قال
إن معناهما حل العصمة لم ٌؤت بؤحموقة وال أضحوكة ألن اللفظ قد ال ٌراد
به إال التوكٌد كقول بنً حسان" :امخلً وامجلً" وقول العرب" :حسن
بسن ،وشٌطان لٌطان ،وقول المستحمق لمن أنكر علٌه :وإن قال معناهما
ؼٌر حل العصمة فقد رجع إلٌنا ،صرٌح فً أنهما ال ٌفٌدان عنده حل
العصمة ،وعدم حلها ٌصدق بنفً الطبلق وذلك متناقض مع الفتوى بطلقة
رجعٌة فقد تهافت كبلمه ،وإن أراد بعدم حل العصمة أن ثم طلقة رجعٌة مع
نفٌه كون العرؾ البتات ،فإما أن ٌدعً أن العرؾ طلقة رجعٌة فذلك دعوى
ال بد أن ٌثبتها ،وإن قال :ال عرؾ ،فالواجب فً لفظ الحرام حٌث ال عرؾ
هو الجري على المشهور من لزوم الثبلث ،قاله الهبللً وؼٌره ،وقال فً
نور البصر :إنه ال تصح الفتوى من أفتى به من األبمة المتقدمٌن ،ألن
السلؾ لم ٌكن متعارفا عندهم قصد معنى الطبلق بلفظ الٌمٌن ،والٌمٌن
المتعارفة عندهم هً الٌمٌن باهلل تعالى ،ولذا حملوا لفظ األٌمان علٌها،
وقول "محلل الحرام" :إنه ال ٌعرؾ أحدا فارق زوجته ـ بمجرد حنثه ـ حتى
Page 253

وجٌز الفصول

ٌفتى بذلك ؼٌر حجة ،بل هو عبث ،إذ ٌقع من ذلك ما ال ٌعلم به ،فقد شاهدنا
كثٌرا من أهل الورع ٌفارقون من ؼٌر أن ٌسؤلوا ،وأما ؼٌرهم فٌقتحم
الحارم أو ٌسؤل من ٌظن به اتباع بنٌات الطرٌق والفتوى بؽٌر المشهور،
فإن وافق ظنه كفاه ذلك ،وإال قال :التمس لً قوال ولو شاذا ،وقوله" :إن
أكثر الفتاوي بعدم اللزوم ،إنما ذلك فً فتاوى من ٌتساهل فً فتواه ومن هو
كذلك ال ٌجوز استفتاإه ،قاله ؼٌر واحد من العلماء ،وأما من ال ٌتساهل
وٌعتنً بما صح به الفتوى فبل ٌفتً فً الحرام إال بالبتات ألنه إما أن ٌظهر
له أن ذلك هو معناه فً عرؾ العصر أو ال ٌظهر ذلك وٌظهر أن المشهور
فً الحرام أنه ثبلث وهو مذهب المدونة ،وقد ذكر ابن بشٌر فٌمن قال
ثبلث ،وقال :إنه
لزوجته أنت حرام وأنت علً حرام خمسة أقوال:
المشهور ،واحدة بابنة دخل أو لم ٌدخل  ،والثالث  :أنه رجعٌة إن دخل،
والرابع  :أنه ٌنوي إن دخل ،والخامس  :أنه ٌنوي مطلقا ،وقال :إن هذه
األقوال فً المذهب إال القول بطلقة رجعٌة ،فإنه مذهب عبد العزٌز بن أبً
سلمة ،وأنكر على اللخمً أنه ٌضٌفه إلى المذهب ،قال :وسبب الخبلؾ
الحمل على األقل أو األكثر والخبلؾ فً طلقة رجعٌة هل ٌحصل بها
التحرٌم أم ال؟
فمن حمل على األقل ورأى أن الطلقة الرجعٌة ٌحصل بها التحرٌم ،قال :إنه
واحدة وتكون رجعٌة فً المدخول بها ،ومن لٌس كذلك قال :هً ثبلث،
وحاصل ما عزاه للمذهب أنه حٌث ال نٌة فٌه قوالن :ثبلث وواحدة بابنة ،
وهذا ٌوافق ما فً إٌضاح المسالك من أن اللفظ المحتمل إذا لم ٌقترن به
قصد ،فهل ٌحمل على األقل أو األكثر ،كمن نذر صوم شهر ،وكالحرام هل
ٌحمل على بابنة أو على ثبلث ،ولم ٌذكر القول بطلقة رجعٌة ،ألنه لٌس فً
المذهب وال ٌخفى أن مبنى هذا الخبلؾ من أن احتمال لفظ الحرام للواحدة
معدوم فً عرفنا ،إذ ال تجد أحدا ٌقول لمن طلقت واحدة بابنة أو رجعٌة
أنها حرمت على زوجها ،وال ٌقال ذلك إال لمن ال تحل له إال بعد زوج ،فبل
ٌستعمل لفظ الحرام فً ؼٌرها وقوله فً أول مكتوبه" :إن الفتوى إذا عمل
بها المستفتً لزمته إجماعا وتكون كالحكم" إنما محل ذلك ـ على تسلٌمه
الفتوى بما ال ٌنقض فٌه حكم حاكم ،وأما الفتوى بما اتفق على نفٌه أو بما
خالؾ المشهور فبل تعتبر ،فقد نقل سٌدي عبد هللا العلوي فً"طرد الضوال
عن الشٌخ السنوسً وؼٌره أن حكم قضاة الوقت ال ٌرفع الخبلؾ إال إذا
كان بالمشهور ال بالشاذ ،وقال ناظم العملٌات:
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ٌنقض ال ٌقر للنفوذ
حكم قضاة الوقت بالشذوذ
وقد نظم قول ابن عرفة" :ال ٌعتبر من أحكام قضاة العصر إال ما ال ٌخالؾ
المشهور ومذهب المدونة "البرزلً :الذي جرى به العمل أن ال ٌحكم
القاضً بؽٌر مشهور مذهب مالك ،وقد وقع ذلك فً زمن السٌوري ففسخ
حكم القاضً.
وما نقله "المحلل" من أنه إذا اتفق الزوجان على قول فبل ٌجوز التعرض
لهما ،مثله فً التوضٌح ،وهو شطر قاعدته مختؾ فٌها وهً" :هل ٌرفع
الخبلؾ تقلٌد أم ال؟" ومحلها ما لم ٌنقض فٌه حكم الحاكم أٌضا ،بخبلؾ ما
ٌنقض فٌه ،إذ ٌجوز التقلٌد فٌه.
قال مٌارة فً بستان فكر المنهج:
علٌهما التزام مقوال
هل ٌرفع الخبلؾ تقلٌد وال
حكم لقاض بعد إبرام فرض
وال ٌجوز فً الذي فٌه نقض
وذكر "ح" وؼٌره أنه ال ٌجوز الحكم وال الفتوى [بؽٌر المشهور أو الراجح
وذلك ألن العمل بالراجح واجب إجماعا ،وذكر ابن فرحون أنه ال ٌجوز
الحكم وال الفتوى] إال بالراجح عند المجتهد ،أو عند إمام المقلد ،وأن اتباع
الهوى فً الحكم والفتوى حرام إجماعا ،وإذا لم ٌرجح أحد القولٌن أو أكثر
جرى على الخبلؾ فٌما إذا تعارضت األدلة عند المجتهد وتساوت ،وعجز
عن الترجٌح ،وهل ٌتساقطان أو ٌختار واحدا؟ ،فعلى هذا الثانًٌ :جوز
للمقلد أن ٌختار أحد قولٌن أو أكثر من ؼٌر اتباع الهوى ،بل بعد بذل الجهد
والعجز عن الترجٌح ،وأما الحكم والفتوى بما هو مرجوح مخالؾ اإلجماع،
نقله ابن فرحون عن القرافً .ونقل عنه أٌضا :أنه ٌلزم القاضً المقلد ـ إذا
وجد المشهور ـ أن ال ٌخرج عنه ،فإن لم ٌقؾ علٌه فلٌس له الفتٌا والحكم
بما شاء من ؼٌر نظر فً الترجٌح ،فقد قال ابن الصبلح :إن من ٌكتفً بؤن
ٌكون فً فتٌاه أو حكمه موافقا لقول فً المسؤلة وٌعمل بما شاء من األقوال
من ؼٌر نظر فً الترجٌح ،فقد جهل وخرق اإلجماع ،وأما ما ذكره
"المحلل" من أنه قد ٌجري العمل بمرجوح ،فإنما ٌكون لمصلحة ترجٌحه
فٌصٌر راجحا ،ذكره صاحب العملٌات ،وقد استشكل الهبللً القول بؤنه إذا
تساوى قوالن أو أكثر فللحاكم أن ٌحكم بما شاء ،فإنه حكم بالتشهً والهوى،
وهو محرم إجماعا ،وكٌؾ ٌكون جواب الحاكم لمن حكم علٌه ،إذا قال له:
رجحت على خصمً بؽٌر مرجح إال بشهوتك؟ اللهم إال إن كان ٌقرع
بٌنهما ،ولم ٌقولوا ذلك فٌما رأٌت ،ونقل عن اإلمام الشاطبً أنه أنكر القول
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بالتخٌٌر ،وقال :إن القولٌن عند المقلد كالدلٌلٌن عند المجتهد ،فكما أن
المجتهد ال ٌجوز له العمل بؤحد الدلٌلٌن من ؼٌر نظر ،بل ال بد له من
الترجٌح أو الوقؾ ،فكذلك المقلد إن تعذر الترجٌح باألعلمٌة ونحوها توقؾ
ـ وال ٌختار بهواه ،وإذا تمهد هذا ظهرت أن الفتوى فً الحرام وجامع
األٌمان بطلقة رجعٌة ال ٌصح إجماعا ،لمخالفته لما اتضح أنه عرؾ العصر
والبلد ،وقد مر عن القرافً أن الفتوى بحمل اللفظ على خبلؾ عرؾ البلفظ
خبلؾ اإلجماع ،وإن سلمنا ـ جدال ـ أنه ال عرؾ ،فهو قول خارج المذهب،
وقد قال عٌاض أنه ال ٌجوز للمفتً أن ٌترك مذهبه وٌفتً بمذهب ؼٌره
المضاد لمذهبه ،ذكره صاحب طرد الضوال ،وإن سلمنا ـ جدال ـ أنه قول
فً المذهب فهو خبلؾ المشهور ومذهب المدونة من أن البلزم فً الحرام
ثبلث وقد مر عن "ح" أنه ال ٌجوز الفتوى بؽٌر المشهور أو الراجح ومثله
البن فرحون وزاد أن اتباع الهوى فً الحكم والفتوى حرام إجماعا ومثله
قول ابن الصبلح أن من ٌعمل بما شاء من األقوال من ؼٌر نظر فً
الترجٌح فقد جهل وخرق اإلجماع ،وبهذا ٌظهر قول "محلل الحرام" أن
الحرام وجمٌع األٌمان كمسابل الخبلؾ كلها التً خٌر الشرع فٌها العلماء
القتضابه التخٌٌر مع وجود مرجح وال قابل به ،وأما احتجاجه بقوله تعالى :
فكبلم وضع فً ؼٌر محله ألن
{ٌؤٌها النبٌا لم تحرم ما أحل هللا لك}
{ٌؤٌها النبٌا } ال ٌشمل األمة كما ن علٌه السبكً ونظمه السٌوطً"،
وأما تحرٌم الحبلل فً حق األمة فؽلو إال فً الزوجة فإنها تحرمها عند
مالك وجمهورالعلماء خبلفا لقول شاذ خارج المذهب ال ٌجوز الفتوى به كما
مر آنفا ،وقال اإلمام الشاطبً بؤنه ال تجوز الفتوى فً المؽرب إال بمذهب
مالك إذ ال ٌوجد فٌه كتب أهل المذاهب وال عالم ٌحسن مذهبا منها وإنما
ٌنقل لنا أطراؾ مسابل منها ،ال نعلم قٌودها وال شروطها ،فكان مذهبهم لم
ٌدون بالنسبة إلى أهل المؽرب ،ولمثل هذه العلة لم ٌجز تقلٌد الصحابة فٌما
خالؾ مذاهب األبمة فقد نقل الحطاب أن إمام الحرمٌن قال :أجمع المحققون
على أن العوام لٌس لهم أن ٌتعلقوا بتهذٌب مسابل االجتهاد بخبلؾ من
بعدهم فإنهم نظروا وبوبوا ،وذكر عن تقً الدٌن ابن الصبلح أن التقلٌد
ٌتعٌن لهإالء األبمة األربعة دون ؼٌرهم ألن مذاهبهم انتشرت وانبسطت
حتى ظهر فٌها تقٌٌد مطلقها وتخصٌ عامها وشروط فروعها ،وأما
ؼٌرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة فلعل لها مكمبل أو مقٌدا أو مخصصا لو
انضبط كبلم قابله لظهر أي ما ذكر من مكمل ونحوه ،فٌصٌر فً تقلٌده
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بخبلؾ األربعة ،فهذا مثل ما وجه به الشاطبً منع تقلٌد ؼٌر مالك فً
المؽرب واحتج (المحلل) بقوله صلى هللا علٌه وسلم (من كان حالفا فلٌحلؾ
باهلل أو لٌصمت) ؼٌر ناهض ألنه إنما ٌحتج به على منع الحلؾ بؽٌر هللا
تعالى ولذا كان فسقا كما ورد فً الحلؾ بالطبلق والعتاق عن النبً صلى
هللا علٌه وسلم أنها من أٌمان الفساق ،وال ٌحتج به على لزوم ما التزمه
الشخ بل ٌلزم عند جمهور العلماء ،ولذا قال ابن عرفة :الٌمٌن قسم أو
التزام مندوب ؼٌر مقصود به القربة ،أو ما ٌجب بإنشاء ،الخ..ومن تؤمل ما
ذكرنا ظهر له بطبلن جمٌع ما احتج به هذا "المحلل" من الحجج من أول
كبلمه إلى آخره ،إال أن فٌما احتج به ما ال بد من التصرٌح برده ،منها
قوله :األخذ بالتوسٌع هو األلٌق األرفق بمن لم ٌجعل هللا علٌهم فً دٌنهم
[من] حرج وأمر صلى هللا علٌه وسلم بالتٌسٌر لهم ونهى عن التعسٌر علٌهم
وجوابه أن محل ذلك ما فٌه مشقة فإن اآلٌة التً أشار إلٌها هً قوله
تعالى{:وما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج} وهً مؤخذ قاعدة "أن المشقة
تجلب التٌسٌر" كما قاله السٌوطً وؼٌره ،وهً من القواعد التً بنً علٌها
الفقه ،وٌتخرج علٌها جمٌع رخ الشرع وتخفٌفاته ،ككون الصلوات
خمسا ،وتفرٌقها فً أوقات ،وكقصر المسافر ،وجمعه ،وقصره ،واؼتفار
الفعل الكثٌر فً صبلة الخوؾ ،وتدخل فً األنكحة نقله كمن قال :كل امرأة
أتزوجها فهً طالق ،أو قٌد بزمن ال ٌبلؽه عمره ،وأما من علق فً بعض
النساء فلٌلزمه ذلك ،إذ ال حرج فٌه ،ألن الحرج لؽة الضٌق ،وبه ٌعلم أن ال
حرج فً تحرٌم معٌنة حرمها الشخ على نفسه ،وقوله :أنه صلى هللا
علٌه وسلم كان ال ٌخٌر بٌن أمرٌن إال اختار أٌسرهما ،جوابه :أن ذلك فً
أمرٌن مباحٌن ،كما ٌفٌده لفظ التخٌٌر ،إذ ال ٌخٌر بٌن ترك محرم وفعله،
وال بٌن فعل واجب وتركه ،وإال سقط جمٌع التكالٌؾ ،فبل ٌحرم شًء وال
ٌجب شًء ،ألن فعل المحرم أٌسر من تركه ،وترك الواجب أٌسر من فعله،
فٌا عجبا من هذا "المحلل" ما أبعد ما ٌحتج به من دعواه ،ولكن {:من ٌهد
 ،ومن ؼرٌب
هللا فهو المهتدي ومن ٌضلل فلن تجد له ولٌا مرشدا}
احتجاجه ،نقله كبلم ابن رشد فٌمن حلؾ بؽٌر هللا أنه لٌس بمول ،وأنه إنما
ٌصح على مذهب من ٌرى األٌمان بؽٌر هللا ؼٌر الزمة لقوله علٌه السبلم:
"من كان حالفا فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت" ،مع أن ابن رشد صرح بؤن ذلك
المذهب بعٌد ،ودعوى "محلل الحرام" أن قول ابن رشد مبنً على عرؾ
مضى ٌحتاج إلى إثبات بنابه على العرؾ ،وأن العرؾ تؽٌر فً زماننا إلى
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عرؾ ٌناقضه ،وقوله" :وأظنه هو الذي أوهمك وأمثالك" مما ال جواب [له]
إال االؼتفار ،وقوله" :ووسعوا فً الفتوى بما شاء المقلد ،قد مر ما ٌبطله
من أنه لٌس له الفتوى بؽٌر [الراجح إجماعا وأنه إن لم ٌقؾ على المشهور
فلٌس له الفتٌا والحكم بما شاء من ؼٌر] نظر فً الترجٌح ـ فقد جهل وخرق
اإلجماع ،وإنما قٌل بالتخٌٌر بعد بذل الجهد والعجز عن الترجٌح مع أنه قٌل
بعدمه ،وقد استشكله الهبللً وأنكره الشاطبً ،كما ذكرته قبل ،وأما نقله
ألقوال العلماء فقد مر ما ٌكفً عن جوابه ،وكذا قول ناظم العملٌات:
الزمة شاع مدى أزمان
وعدم اللزوم فً أٌمان
فقد مر عن الهبللً جوابه ،وهو مما أنكره على علماء عصره ،وأما ما
ٌحتج به من جواز االنتقال من مذهب إلى مذهب ،فجوابه إنه إنما ٌجوز فً
محل ٌوجد فٌه المذهب المنتقل إلٌه ،وإال فبل ،وقد مر التنبٌه على وجه ذلك
.
ومن العجب أنه لما ذكر أن فً تقلٌد المالكً للشافعً أقواال ثالثها :المنع ـ
إن اتصل عمله بها ـ ثم قال :إن الثالث هو الذي علٌه اإلجماع الذي فً بٌت
السٌوطً ،وذلك تناقض ،ألن اإلجماع ٌنافً الخبلؾ ،وأما كبلم ٌوسؾ بن
عمر ـ الذي نقله ـ فهو حجة علٌه فٌما ٌدعٌه من أن للمقلد أن ٌعمل بما شاء،
ألن فٌه" :أن اإلنسان ٌجتهد فً المتفق علٌه فً المذهب ،فإن لم ٌجده
فالقوي ،فإن لم ٌجده فالشاذ من المذهب ،الخ "..فهو صرٌح فً أنه لٌس له
العمل بما شاء بل ٌجتهد فً طلب المتفق علٌه ،فإن لم ٌجده فالقوي ،فإن لم
ٌجده فالشاذ من المذهب ،فهذا ن فً أنه ال ٌخرج عن الراجح ـ إذا وجده
ـ وال عن مذهبه ما وجد فٌه قوال ،وفً ما ذكر كفاٌة لمن وفقه هللا
للصواب ،ولو شبنا لجلبنا من الحجج واألجوبة عن شبهه ما هو أكثر وأبلػ
فً اإلطناب
انتهى مكتوب محنض بابه
فرد علٌه حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج رحمع هللا وإٌانا قاب  :إن كنت
علمت من مكتوب محنض بابه ما لم أعلمه فسلبته ثم قول "مكفر المسلمٌن"
فإن الرد على "محلل الحرام" ..إلى قوله" :وجامع األٌمان" ،فؤقول :كبلم
وضع فً ؼٌر محله ألن الشبهة ما ٌشبه الحق ولٌس به ،وأنا أفتً
بنصو القرآن والسنة وظاهرهما وبؤقوال فحول علماء األمة فً الفروع،
فإذا كان هذا شبهة فما البٌن؟ مع أنه لٌس أهبل لذلك لقصوره ،نعم المعروؾ
له فتح المفاسد ال درإها ،من ذلك :جمعه لقومه ٌؤمرهم بتؤمٌره لٌؤخذ
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بثؤر"شر بب" ومنه إباٌته عن الحكم بٌن "إٌداب الحسن" و"إٌدوعل" بٌن
ٌدي حاكم عدل بعدما اتضح له الحكم ألن زوجته تٌجانٌة ،فوقع من النهب
والقتل ما ال ٌخفى ،ومنه رومه لنقض حكم أحمد بن الفػ العاقل المستوفً
للشروط فً شؤن ابن محمذ بن الكور بعد اشتهاره بالحرٌة وسٌادته فً
قومه ،حتى وقع من ذلك من الفساد والشنآن بٌن بنً دٌمان ما ال ٌخفى،
طمعا فً الدنٌا ،فعاقه الذل عن تمٌم ذلك والحمد هلل ،ومنه أنه كلما عرض
علٌه حكم حاكم نبذه وحكم بوفاقه وخبلفه ،فبل ٌرفع الحكم عنده الخبلؾ،
فانعدم الفصل بٌن المسلمٌن .ومنه ما هو متلبس به من تجربه علً بالطعن
والتخطبة والشتم ،وعلماء قبٌلتً ،مع أن أجهلهم أعلم منه ،ال ٌتجاسرون
علً ،بل إذا بلؽنً عن أحد منهم إنكاره عن ظهر ؼٌب فكتبت إلٌه أعرض،
لما علموا منً من سعة المٌدان والتفنن وشدة العارضة ،ال حلما وال كبرا،
فلم ٌتعظ بؽٌره ،والسعٌد من اتعظ بؽٌره ،وقد نظر حرمة بن عبد الجلٌل فٌه
بنور هللا حٌث قال مخاطبا له:
وال تفتحن باب الذرٌعة للشر
محم بابه افتح باب خٌر تفز به
وقول "مكفر المسلمٌن" :مكتوبه المشحون بقلب الحقابق..فمكتوبً مشحون
باآلٌة والسنة واإلجماع القطعً ،نعم قلب حقابق الضبلل ،قال علٌه الصبلة
والسبلم" :إنً تركت فٌكم موعظٌن لن تضلوا ما دمتم متمسكٌن بهما :كتاب
هللا وسنتً" ،وقال أٌضا" :إجماع أمتً حجة وخبلفها رحمة" .وقول "مكفر
المسلمٌن" وما لئلجماع خارق""..فمحلل الحرام ٌعلم أن اإلجماعٌات ثمانٌة
وتاسع ٌتفرع أربعة ،فؤحد األربعة ما خرقه ،وٌعوذ باهلل من خرقه،
وأصحابه الثبلثة ما خرقها وال ٌستعٌذ من خرقها ،وأما الثمانٌة فٌخرقها وال
ٌبالً ،فلٌتدبر "مكفر المسلمٌن" ألٌس أصولٌا؟ و قول "مكفر المسلمٌن":
ألنً أنكرت الفتوى بطلقة رجعٌة" إظهار لعورته وتلقٌن لخصمه ألن
اإلنكار ال ٌكون فً المختلؾ فٌه ،فتبٌن أنه لٌس أهبل له للجهل ،وقول
"مكفر المسلمٌن" إن ألفاظ الطبلق تدور مع العرؾ ..إلى قوله :وكذا من
حلؾ بجمٌع األٌمان ..صواب ال نزاع فٌه لكنه لم ٌؤت به لشًء ،ألن
اختبلفنا إنما هو فً كون الحرام وجمٌع األٌمان صرٌحا فً التحرٌم فً
عرفنا أو كناٌة أو لٌسا بصرٌح وال كناٌة ،واستدللت له بالمحسوس فلم ٌقبله
كما فعلت صنادٌد قرٌش فً انشقاق القمر {:وإن ٌروا آٌة ٌعرضوا وٌقولوا
سحر مستمر* وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر* ولقد جاءهم من
وقول "مكفر
األنباء ما فٌه مزدجر * حكمة بالؽة فما تؽنً النذر}
Page 259

وجٌز الفصول

المسلمٌن" :إن قولً :إن المشتهر عند العامة أن الحرام وجامع األٌمان
مسؤلة خبلؾ :"..ألن المراد بالمشتهر عند العامة ،معنى لفظ الحرام..إلى
قوله :لٌطان" قٌاس فاسد ألنه قاسهما على التوابع ،والمرأة تحلؾ بهما ال
على وجه التبع ،لكنه لما لم ٌجد جوابا عن حجتنا ،تكلؾ "وامجلً" معناه
من الجبلء فبل ٌقاس على توابع العرب ،ألنها لم ٌعلم لها معنى ،فقٌل :إذا
إنها مهملة ،وقول "مكفر المسلمٌن"" :وقول المحلل المستحق "..إلى قوله:
فقد تهافت كبلمه" تهافت فٌه فهمً كما تهافت عنده كبلمً ،فهل ال بٌن
لٌجاب؟ وأسؤلك ٌا "مكفر المسلمٌن" سإال تعلم ال سإال إنكار ،ألنً لست
له بؤهل عن حكمك بالمال فً الؽٌلة بٌن "إٌدؼماجك" و" إٌدا بلحسن" فإنً
لم أعثر على معتمدك هذا ،وأراك تقعقع لً بتحرٌم الفتٌا والحكم بؽٌر
المشهور ،كؤنك تخاطب "المختار" ،و"علٌا" ابنً أبً ،وباب بن أحمد بٌب،
كبل بل المخاطب حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج ،وهو ٌعلم أن ذلك كله
بدعة ،وٌعلم فاعلها وسببها وزمانها ،فبل ٌترك ن القرآن والسنة وإجماع
القرون الثبلثة لما علم أنه بدعة" ،كالمهرٌق فضل شرابه فً حر هاجرة
للمع السراب ،واستفد ٌا "مكفر المسلمٌن" أنها بدعة ،لكنها حسنة ،لتعلقها
بالشرع لطفحانه لسد الذرابع وسببها أن القرافً الملقب "بالبر" ـ أول
المتسمٌن بهذا اإلسم ـ كان ٌتملك تارة وٌتشفع أخرى ،وألؾ كتابا فً مذهب
مالك وجعل فٌه ثبلث مسابل من مذهب الشافعً ،ولم ٌنبه على أنها ؼٌر
مالكٌة ،فنظرها اإلمام المازري ،أو علم بها فؽضب ،وقال :هذا تدلٌس فً
العزو ،ألن من وجدها فً كتاب مالكً ظنها من مذهب مالك ،إال أن ٌنبه
على أنها لٌست منه ،فؤلؾ فً ذلك وشدد محافظة على عدم اختبلط
المذاهب ،وال شك أن فعله صواب ،ثم قل العلم حتى ال ٌوجد من له علم
بمذهبٌن ،نعم وال بمذهب واحد ،فانتشؤت من ذلك أقوال األبمة التً تحكٌها
أنت ،ومن ذلك قولهم" :ال ٌقر من أحكام علماء الوقت " ..لكنك لم تفهمه،
إن كان الضابط الوقت ،فذلك ال ٌصح ألن الوقت ال تنضبط به الرجال ،فقد
ٌكون أخوان توأمان ،أحدهما نبً مرسل ،واآلخر كافر ثم أسلم فقط ،وقد
ٌكون اإلبن نبٌا مرسبل واألب مشرك والعكس ،وحدٌث" :خٌر القرون
قرنً ..الخ" باعتبار الجملة ،خصصه الحس لوجود عمر بن عبد العزٌز
بعد أبٌه وجده مروان ،وحدٌث " :أمتً كالم ر ال ٌدر أفضل أولها أم
آخرها" وإن كان الصفة أي التقلٌد المحض وعدم حفظ المذهب ـ كما هو
الحق ـ فبل فابدة فً ذكر الوقت ،إذن فقد قستنً على من ال جامع بٌنً
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وبٌنه ،شكرا ال فخرا ،وقستنً بؽٌر علم بحالً ،ألست أصولٌا؟ ومسابل
القرافً :استحضار المصلً ما ٌجب فً هللا وما ٌستحٌل علٌه ،وما ٌجوز
له عند نطقه بتكبٌرة اإلحرام ،واشتراط العزو فً الحدٌث والفقه ،واشتراط
لفظ المضارع فً أداء الشهادة مع أنً ال أرى نقض الحكم إن وافق قوال
ولو خالؾ األربعة ،أفتحتج علً بما ال أسلمه؟ وتقعقع أٌضا ٌا "مكفر
المسلمٌن" بذكر اإلجماع ،فانظر ما تنكره علً ،أي إجماع خرقت به ،هل
هو مما ال ٌخرق أو من ؼٌره؟ وقد أشرت لك بذلك أوال ،ثم مقتضى
مكتوبك نعم وسٌرتك من أول زمانك أنك تجعل إنكار العالم على مثله دلٌبل
على بطبلن مذهب المنكر علٌه ولٌس كذلك قطعا ،بل إنكار العلماء على
مثلهم لٌس بحقٌقً ،بل ربما صدر من عالم كبلم ٌوهم باطبل فٌخاؾ آخر أن
تختطفه العامة على ظاهره فٌضلوا فٌه ،فٌذمه وٌذم مقاله سدا للذرٌعة ،كٌؾ
والعالم إما مقلد وهو أمٌن فٌما نقل ،أو مجتهد والشرع ما أدى إلٌه اجتهاده
كٌؾ وهو صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ٌ":حمل هذا الدٌن من بعدي كل خلؾ
عدوله" وٌقول" :العلماء ورثة األنبٌاء" وهللا ٌقول {:ولكل جعلنا منكم
شرعة ومنهاجا} {واسؤل من أرسلنا من قبلك من رسلنا} فٌا أسفً على
مكاتبتك ،لقد تبٌن أنك تحكً أقوال المتؤخرٌن كما ٌحكً الصدا صوت
الصابح ،من ؼٌر ذوق وال شم ،وألزمك ٌا "مكفر المسلمٌن" أنك تجعل
إنكار معاوٌة زمٌل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وكاتب وحٌه على علً
وألوؾ معه من كبراء الصحابة دلٌبل على بطبلن ما علً علٌه ،فؤي عالم
لم ٌفضله معاوٌة؟ ثم تجعل إنكار علً أفضل الصحابة ؼٌر أصحابه الثبلثة
على معاوٌة وألوؾ معه من كبراء الصحابة أٌضا دلٌبل على بطبلن ما هم
:
علٌه ،فتكون مخطبا للفرٌقٌن ،مكذبا لملزوم قوله علٌه الصبلة والسبلم
"القاتل والمقتول فً الجنة" ولقوله":أصحابً كالنجوم ". .إلى ؼٌر ذلك،
بل المنكر اإلنكار على العلماء ،إال على الوجه المذكور ،لقول أبً بكر" :إذا
علمت عدالة المرء فلٌترك وما عمل" ،وقد علمت عدالتهم من قوله صلى
هللا علٌه وسلمٌ " :حمل هذا الدٌن ..الخ ".ومن قوله" :العلماء ورثة
،
األنبٌاء" ومن قوله تعالى { :واسؤل من أرسلنا من قبلك من رسلنا}
فاستفد ٌا "مكفر المسلمٌن" ،ثم اعتراضك علً فً االستدالل بقوله
تعالىٌ{:ؤٌها النبٌا لم تحرم} اآلٌة أضحوكة ،ألن الصحٌح شمول خطاب
النبً ألمته ،وأنا فقٌه ،فإذا صححت مذهبً فبل حاجة لً بإبطال مذهب
خصمه المتكلم ،ألن المصٌب فً الكبلم واحد ،فؤٌن علمك وتصدٌك للفتوى
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والقضاء ورد الشبه ،أنفك فً السماء وأستك فً الطٌن ،وكذلك اعتراضك
الستداللً بقوله تعالى {:وما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج} فهو فاسد ،ألن
النكرة فً سٌاق النفً بعد "من" ن فً العموم ،فتؤوٌلك لآلٌة تؤوٌل ن
والتؤوٌل للظواهر فهو وضع الكبلم فً ؼٌر محله ،وأٌضا التؤوٌل ببل دلٌل
لعب ،وقد عبلك المشٌب ،ومن تؤمل الفقه وجده جارٌا فً كل باب ،ولذلك
جعل أصبل من أصوله ،وألزمك بتؤوٌلك له وتخصٌصك أن تخص نظٌره
من قوله {:هل من خالق ؼٌر هللا} {فما منكم من أحد عنه حاجزٌن} فالسنن
واحد ،وقولك :وبه ٌعلم أنه ال حرج فً تحرٌم معٌنة حرمها الشخ على
نفسه ،إنكار للمنصو والمحسوس ،ألم ٌن أن للواجد طوال وٌولد له
تزوٌج أمة إذا خشً منها العنت ،ألم تحس أن فراق أم العٌال ضرر للولد
والمال ،ون العلماء على أنها لٌست كؽٌرها فً التحرٌم ،وكذلك
اعتراضك علً فً استداللً :بمن كان حالفا فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت ،بعدم
لزوم أٌمان الطبلق ووجهه :أن النهً ٌقتضً الفساد ،وفساد العقد عدم
ترتب أثره وأثر الطبلق حرمة االستمتاع ،فبل تحصل ،فتدبر ،ألست
أصولٌا؟ ولً فً األدلة الثبلثة سلؾ أتنكر علً أم سلفً؟ ألست عاقبل؟
وسابر كتابك بٌن ما هو حجة علٌك وبٌن ما هو مختبط
وإن كان الكتب من الكرام
كرعً العود مستدل الظبلم
وكم سفر النضال عن المقام
كتاب سافر عن ؼٌر ذٌه
مضى فعبلم ٌستدعً كبلمً
كتاب لم ٌجب منً كبلما
ولم أذم فحً على الذمام
و ٌجعل فٌه ذمً بافتراء
مجٌا الحق ٌذهب كالمنام
كتاب كالمنام وكل بطل
بصاحبه كنقٌة ذي الفطام
كتاب فاطم عن ظن خٌر
حفٌؾ الخاطبات من السهام
كتاب لم ٌفد أحدا قلٌبل
وسنة حبه أنً حذام
ٌكذبنً وقول هللا ٌقضً
بؽٌرهما فإنهما أمامً
فمن ٌؤثم ظلما أو قصورا
لقرب الرب أخطؤ فً المرام
ومن لم ٌرضٌاه ؼدا مراما
رجاء الرفق أرفق باألنام
رفٌق باألنام هللا إنً
أأرؼب عن عطا ملك رحام
وقد جعل اختبلؾ الفرع رحمً
سوى الداري كتحلٌل الحرام
وتحرٌم الحبلل ولٌس ٌدري
لحومهم دعاك إلى لحام
بذا المتعالمٌن وترك دأبا
لما منتك تؽرٌرا قطام
لقد كذبتك نفسك فاكذبنها
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فصاروا كالوعول مع اإلضام
فقبلك سامنً األقوام ضٌما
هدى الهادي وؼرهم تعام
خمى عنهم فخالوه ضبلال
جنى النحل الصراء من السقام
وأسقم فهمك حسد فظنوا
فلم تمزج السماحة من وسام
فؤعٌنهم توسمت المحٌا
فلم تجد الحبلوة فً المدام
وأشربت المدامة من لثاهم
معادي المؽافر من حسام
أنا العضب الحسام فلٌس ٌحمً
ومن ظلم دخولك فً أجام
ولٌث لم ٌجم عن ظالمٌه
إذا فؤنا الؽبلم مع الؽبلم
أشٌخ مع الشٌوخ فشخ أو أعلم
وإن شبت استفق فالبحر طام
والطمنى أطاعن باللطام
لتنصؾ قٌد جدك دع مبلمً
ودعنً من مبلمك ذا المضاهً
ومن العجب أنك ٌا "مكفر المسلمٌن" تحتج علً بفعل المتورعة ونحن
فقٌهان ،فخلطت الفتوى على العامة وعلى نفسك وقد فاتك ما ورد من
أحادٌث صحٌحة من الوعد للرحماء من العلماء الموسعٌن على العامة ،وهو
فضل كثٌر ،ومن العجب ٌا "مكفر المسلمٌن" أنك لم تجد من الجواب إال ذم
المسلمٌن وتخطبة المصٌبٌن ،وإنكار الضرورٌات ،وجعلت تقول :فإذا تمهد
كذا وكذا كولولة آؼوٌنٌت لفرسهم إذا جاء مسبوقا ،ثم إنك أردت ب "محلل
الحرام" ما ٌقال أنً أحل المبتوتة ونحوها مما هو منكر عند المتعالمٌن،
فذلك حق ،لكن ال تخلو إما أن تكون جاهبل لما أحلها به ،أو عالما به،
فحكمك السكوت فٌهما ،أو عالما بافترابً على هللا فٌه ،فحقك أن تساهلنً
حتى ترجعنً باألدلة ،كما كانت تفعله األبمة فً مناظرة المبتدعٌن،
والرسل فً محاجات الكفار ،فقد أخطؤت فً عدم إنكارك علً أصبل ،وفً
وجه إنكارك علً اآلن فتبٌن أن قولك :اللهم أرنا الحق حقا ،الخ..ؼٌر
مستجاب
إذا شق برد شؾ بالبرد مثله * دوالٌك حتى أنت لست ببلبس
انتهى ما أجاب به حبٌب هللا بن األمٌن محنض باب بن اعبٌد على ٌد كاتبه
ألخٌه فً هللا والنسب األمٌن بن أحمد بن الؽزالً والكاتب محمد أحمد بن
فتى بن فال الحسن ،اللهم اجعل آخر كبلمً :ال إله إال هللا محمد رسول هللا،
ثم قال:
قال محنض باب بن اعبٌد الدٌمانً:
لعرؾ وأحوال تضل ـ ٌبلم
أال كل من ٌفتً على الن ـ ملؽٌا
فبالعرؾ ألفاظ الطبلق ترام
فخذ ـ أٌها المفتً لشخ بعرفه
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لواحدة ال خلؾ ـ ثم ـ ٌرام
"فخلٌت" قد كانت ثبلثا وقد ؼدت
ولفظ حرام صارت فً العرؾ بتة وذكر أقاوٌل الحرام ،حرام
وذٌل عبد القادر ولد محمد ولد محمد سالم المجلسً هذه األبٌات بقوله:
بتاتا فقط ال ؼٌر ذاك ٌرام
كذا لفظة األٌمان صارت بعرفنا
فرد حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج على هذه األبٌات بالقصٌدة التالٌة:
وإن لم ٌنله فً النساء حرام
لكل سـفٌه بالحرام ألٌـة
وذا العرؾ فالدعوى صراحة لفظه طـبلقا دلٌل ال ٌكاد ٌقـام
وللٌل ،ال ٌحكً النهار ،ظبلم
وللصبح ضوء لٌس تحكٌه ظلمة
كما تبتنٌه واألساس ثمام
ولٌس ابتناء البٌت والصخر أسه
فماذا بصرؾ لثبلث ٌرام
ونحرم بالرجعً ٌوجد كنهها
جسٌمان والحاكً األشد جسام
وفً كل أمر ذي خبلؾ ثبلثة
كـرام قفاهم آخرون كـرام
باألٌس للوحٌٌن قد أوجب القضا
وٌنشؤ عنه وإن نظرت آثام
و لم ٌك للتشدٌد أصل بشرعنا
فٌقتم أعـبلم الرسول قـتام
كطً الذي أوصى الرسول بنشره
فؤسدى لنا رحمً خبلؾ رحام
أو إعراضهم عن رحمة هللا إنه
ومن شإمه اإلعجاب والؽٌر االزدرا من العـلما جمع به ٌـنشام
له مصمٌات للرشاد سهام
ومسؤلة السهمً تشهد أنه
على ذاك ،ما دام الثبلثة ،داموا
فؤقربها التخٌٌر إذ أعصر الهدى
ولٌس علٌه فً سواه خصام
على كل ذي فقه خصام لرأٌه
أراد اتفاق العالمٌن عظام
عظٌمهم سحنون قد قال جهل من
كبلم ابن رشد من ٌعٌه كبلم
ودعهم على ما هم علٌه لمالك
فخارقه فً الشرع لٌس ٌذام
وإجماع ذي التقلٌد لٌس بحجة
لعرؾ مضى لم ٌبق منه رمام
وال سٌما ترمٌم أدنى مقلد
فإنكار إلؽاء الحرام حرام
وألؽى الحرام األولون وؼٌرهم
وأصبػ والشعبً من أم عصره ولم ومسروق ال تنسوه فهو إمام
سوابم فكري ما اشتهٌت تسام
أحصهم من خوؾ أن ٌسؤموا نعم
حسامات صدق ما تهن حسام
وألؽى فً األصلٌن هنا و إن لً
فالنقٌض للنقٌض ذمام
وقد ذم نهجً فً العلوم معاصري
ثنابً ولكنً سرٌت وناموا
فلو لم ٌناموا عن سراي ألوسعوا
وأمشً بلج لو أتوه لعاموا
أعوم بثؽب لو مشوه تورطوا
لما كان منهم حٌث كنت قٌام
وٌؽرقهم شطً قٌاما ولو دروا
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نظمت بدر الشعر در مقصد
فلو تم حتى ٌشبه الذكر منطق

فشابه دري فً البهاء نظام
لكنه ال كالكتاب تمام

تنبٌه :لقد قدمنا هذه المكاتبة بكمالها رؼم ما احتوت علٌه من أدلة واهٌة
" :أصحابً كالنجوم فبؤٌهم
وأحادٌث أجمعت األبمة على ضعفها كحدٌث
اقتدٌتم اهتدٌتم" إال أن المكاتبة أو المحاورة كانت شٌقة وممتعة من حٌث
األدلة األصولٌة والفقهٌة على داللة العرؾ أو العادة وتؽٌرهما مع تؽٌر
لفظهما أو داللتهما ،فهما جهذبان من فطاحلة ببلد شنقٌط تعاٌشا وتحاورا
حول الداللة العرفٌة لقول شابع أصبح الٌوم أقرب إلى لؽو الٌمٌن ،وهو
نقلة
قولهم" :علً بالحرام والجامع األٌمان" وأحٌانا ٌزٌد الواحد "وانج
واسبٌب الكوتً" ـ كلمة ال معنى لها" ـ فتكون كلؽو الٌمٌن وقد بٌن ذلك ابن
قدامة المقدسً قً كتابه"المؽنً" شرح مختصر الخرقً الحنبلً عند قول
الخرقً":أو بتحرٌم مملوكه ،أو شًء من ماله" فتعقبه ا بن قدامة قاببل":
وجمل أنه إذا قال :هذا حرام علً إن فعلت وفعل ،أو قال :ما أحل هللا علً
ة
حرام إن فعلت ،ثم فعل ،فهو مخٌر إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ،وإن
شاء كفر .وإن قال :هذا الطعام حرام علً ،فهو كالحلؾ على تركه ،وٌروى
نحو هذا عن ابن مسعود ،والحسن وجابر ،فً من قال :الحل علً حرام:
ٌمٌن من األٌمانٌ ،كفرها ،وقال :الحسن هً ٌمٌن ،إال أن ٌنوي طبلق
امرأته ،وعن إبراهٌم مثله ،وعنه إن نوى طبلقا وإال فلٌس بشًء ،وعن
الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا :الحرام ٌمٌن طبلق ،وقال
طاوس :هو ما نوى ،وقال مالك والشافعً :لٌس بٌمٌن وال شًء علٌه ،ألنه
قصد تؽٌٌر المشروع ،فلؽا ما قصده ،كما لو قال :هذه ربٌبتً ،ولنا قول هللا
تعالىٌ{:ـؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك..إلى قوله  :قد فرض هللا لكم
تحلة أٌمانكم }[ التحرٌم1 :ـ ]2سمى تحرٌم ما أحل هللا ٌمٌنا ،وفرض له
تحلته ،وهً الكفارة ،وقالت عابشة رضً هللا عنها ،كان النبً صلى هللا
علٌه وسلم ٌمكث عند زٌنب بنت جحش ،وٌشرب عندها عسبل ،فتواصٌت
أنا وحفصة ،أن أٌتنا دخل علٌها النبً صلى هللا علٌه وسلم فلتقل :إنً أجد
منك رٌح معافٌر ،فدخل على إحدانا ،فقالت له ذلك ،فقال":ال ،بل شربت
عسبل عند زٌنب بنت جحش ولن أعود له" فنزلت{ ٌـؤٌها النبً لم تحرم ما
أحل هللا لك تبتؽً مرضاة أزواجك }[أخرجه البخاري فً باب سورة التحرٌم
من كتاب التفسٌر ،وفً باب لم تحرم ما أحل هللا لك من كتاب الطبلق ،وفً
باب إذا حرم طعامه من كتاب األٌمان والنذور ،صحٌح البخاري ،ومسلم
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فً وجوب الكفارة على من حرم امرأته من كتاب الطبلق،صحٌح مسلم كما
أخرجه أبو داود فً باب فً شراب العسل من كتاب األشربة ،والنسابً فً
باب تؤوٌل هذه اآلٌة {ٌؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك} من كتاب الطبلق،
وفً باب تحرٌم ما أحل هللا عز وجل من كتاب األٌمان والنذور وفً باب
الؽٌرة من كتاب عشرة النساء واإلمام أحمد] فإن قٌل إنما نزلت اآلٌة فً
تحرٌم مارٌة القبطٌة ،كذلك قال الحسن وقتادة ،قلنا ما ذكرناه أصح،فإنه
متفق علٌه ،وقول عابشة صاحبة القصة الحاضرة للتنزٌل ،الشاهدة للحال،
أولى ،والحسن وقتادة لو سمعا قول عابشة لم ٌعدال به شٌبا ولم ٌصروا إلى
ؼٌره ،فكٌؾ ٌصار إلى قولهما وٌترك قولها ،وقد روي عن ابن عباس وابن
عمر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه جعل تحرٌم الحبلل ٌمٌنا  ،ولو ثبت
أن اآلٌة نزلت فً تحرٌم مارٌة كان حجة لنا ،ألنها من الحبلل الذي حرم،
ولٌست زوجة ،فوجوب الكفارة بتحرٌمها ٌقتضً وجوبه فً كل حبلل
حرم ،بالقٌاس علٌها ،ألنه حرم الحبلل فؤوجب الكفارة ،كتحرٌم األمة
والزوجة ،وما ذكروه ٌبطل بتحرٌمها ،وإذا قال :هذه ربٌبتًٌ ،قصد
 467/466/465ط هجر]
المؽنً ج 13
تحرٌمها فهو ظهار"[
قلت ولكن جاء فً "الروض المربع شرح زاد المستقنع"ـ وهو المعتمد عند
المذهب الحنبلً ـ:كتاب الظهار(وأنت علً حرام) ولو نوى طبلقا أو
ٌمٌنا"وقال فً كتاب الطبلق(":ومن حرم حراما سوى زوجته)ألن تحرٌمها
ظهار ،كما تقدم ،سواء كان الذي حرمه (من أمة أو طعام أو لباس أو
ؼٌره) كقوله :ما أحل هللا علً حرام ،وال زوجة له أو قال :طعامً علً
كالمٌتة (لم ٌحرم) علٌه ألن هللا تعالى سماه ٌمٌنا بقوله (ٌـؤٌها النبً لم تحرم
ما أحل هللا لك) إلى قوله (قد فرض هللا لكم تحلة أٌمانكم) والٌمٌن على
الشًء ال ٌحرمه (وتلزمه كفارة ٌمٌن إن فعله) لقوله تعالى(قد فرض هللا لكم
تحلة أٌمانكم) أي التكفٌر ،وسبب نزولها أنه صلى هللا علٌه وسلم قال":لن
أعود إلى شرب العسل"متفق علٌه" ،قلت وجاء فً كتاب "مؽنً المحتاج
شرح ألفاظ المنهاج" من كتاب الطبلق ـ وهو المعتمد عند المذهب الشافعً
ـ:عند قوله (أو نوى تحرٌم عٌنها لم تحرم)(:أو) نوى بذلك (تحرٌم عٌنها)أو
فرجها أو وطبها ،قال الماوردي :أو رأسها(،لم تحرم) وإن كره له ذلك لما
روى النسابً :أن رجبل سؤل ابن عباس رضً هللا عنهما ،قال :إنً جعلت
امرأتً علً حراما ،فقال :كذبت لٌست علٌك بحرام ،ثم قرأ قوله
تعالى{ٌـؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك}[التحرٌم( ]1 :أخرجه النسابً فً
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كتاب الطبلق،باب:تؤوٌل قوله عز وجل{ٌـؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك}
(و)لكن (علٌه كفارة ٌمٌن) أي مثلها،ألن ذلك لٌس بٌمٌن،ألن الٌمٌن إنما
ٌنعقد باسم من أسمابه تعالى أو صفة من صفاته ،وال ٌتوقؾ وجوبها على
الوطء ،كما لو قال ذلك ألمته ،أخذا من قصة مارٌة لما قال لها رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم":هً علً حرام"(أخرجه الدارقطنً فً كتاب الطبلق
والخلع واإلٌبلء وؼٌره ،والبٌهقً فً كتاب الخلع والطبلق،باب :من قال
ألمته أنت علً حرام ال ٌرٌد عتاقا ،وسعٌد بن منصور فً السنن وابن سعد
فً الطبقات وؼٌرهم) نزل قوله تعالىٌ {:ـؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا
لك} إلى قوله {:قد جعل هللا لكم تحلة أٌمانكم } أي أوجب علٌكم كفارة ككفارة
أٌمانكم (وكذا) ال تحرم علٌه وإن كره له ذلك وعلٌه كفارة ٌمٌن فً
الحال،أي مثلها كما مر (إن لم تكن) له (نٌة) فً قوله "أنت علً حرام"(فً
األظهر) لعموم ما مر( ،والثانً) أن هذا القول (لؽو) فبل كفارة علٌه فٌه،
وعلى األول لو قال":أردت به الٌمٌن على ترك الوطء" لم تسقط عنه
الكفارة ،إذ ال ٌقبل قوله ،لما مر أن الٌمٌن إنما تنعقد باسم من أسمابه تعالى
أو صفة من صفاته"
فتبٌن أن فقهاءنا دخلوا فً مساجبلت وهم ٌجهلون قول صاحب المذهب
المإسس له وهو اإلمام مالك ،فجعلوا القضٌة عرفا أو عادة بٌنما القضٌة
فهما لنصو شرعٌة ظنٌة الداللة بل قطعٌة الداللة لما رواه ابن عباس
وابن عمر ورفعاه وهللا تعالى أعلم .ولعلهم قلدوا فً ذلك ما نقله القرافً فً
الذخٌرة وفً الفروق حٌث قال فً "الفرق السابع والعشرون" :بٌن قاعدة
المواقٌت الزمانٌة وبٌن قاعدة المواقٌت المكانٌة :المسؤلة الثالثة :إذا حلؾ
بؤٌمان المسلمٌن تلزمه فحنث ،فمشهور فتاوى األصحاب على أنه ٌلزمه
كفارة ٌمٌن ،وعتق رقبة إن كان عنده ،وإن كثروا ،وصوم شهرٌن
متتابعٌن،والمشً إلى بٌت هللا فً حج أو عمرة ،وطبلق امرأته واختلفوا
هل واحدة أو ثبلث؟ والتصدق بثلث المال" وقال فً "الفرق الثبلثون
والمابة" :بٌن قاعدة ما تكفً فٌه النٌة فً األٌمان ،وقاعدة ما ال تكفً فٌه
النٌة :المسؤلة الثالثة :المحاشاة كما قال مالك إذا قال:كل حبلل علً حرام
ٌلزمه الطبلق إال أن ٌحاشً زوجته ،وقال األصحابٌ :كفً فً المحاشاة
مجرد النٌة "..قلت ولكن قال القاضً عٌاض فً كتابه "إكمال المعلم فً
فوابد مسلم" :عند قول مسلم فً وجوب الكفارة على من حرم زوجته":
"وقد كثر اختبلؾ الصحابة فً مسؤلة القابل :الحبلل علً حرام ومن سواهم
Page 267

وجٌز الفصول

من العلماء ،هل هو ظهار أو ٌمٌن تكفر ،وال ٌلزمه فٌه شًء إال فً
الزوجة كما قال مالك :والذي ٌلزم فً الزوجة فٌه :الخبلؾ الذي ذكرناه..
وقال بعض التابعٌن :هً ٌمٌن ٌكفرها ما ٌكفر الٌمٌن ،وذكره مسلم عن ابن
عباس ،وقٌل :هً كتحرٌم الماء والطعام،ال ٌلزمه فٌه شًء ،وهو قول
الشعبً ومسروق وأبً سلمة ،وهو قول أصبػ ،وهذا فً الحرابر ،وأما فً
اإلماء فبل ٌلزم التحرٌم فٌهن عند مالك ،وذلك لؽو فٌما عدا األزواج وذهب
عامة الفقهاء إلى أن علٌه كفارة ٌمٌن بمجرد التحرٌم ".وهذا ٌرد على
محنض باب حٌن قال ":وقال فً نور البصر :إنه ال تصح الفتوى من أفتى
به من األبمة المتقدمٌن ،ألن السلؾ لم ٌكن متعارفا عندهم قصد معنى
الطبلق بلفظ الٌمٌن ،والٌمٌن المتعارفة عندهم هً الٌمٌن باهلل تعالى ،ولهذا
حملوا األٌمان علٌها" ،فتبٌن الخبلؾ فً المسؤلة منذ عهد الصحابة
والتابعٌن وتابعً التابعٌن ،واألرجح عندنا ما نقله ابن قدامة عن اإلمام أحمد
بن حنبل ،وهللا تعالى أعلم.
تنبٌه :قال حبٌب هللا ":وسببها أن القرافً الملقب بالبر ـ أول المتسمٌن بهذا
اإلسم ـ كان ٌتملك تارة وٌتشفع تارة أخرى ،وألؾ كتابا فً مذهب مالك
وجعل فٌه ثبلث مسابل من مذهب الشافعً ،ولم ٌنبه على أنها ؼٌر مالكٌة،
فنظرها اإلمام المازري ،أو علم بها فؽضب ،وقال :هذا تدلٌس فً العزو،
ألن من وجدها فً كتاب مالكً ظنها من مذهب مالك" قلت وهنا الوهم
أٌضا ألن شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس القرافً الصنهاجً عاش فً القرن
السابع ألنه توفً سنة  684هـ ،وقد ألؾ فً الفقه كتابه "الذخٌرة"لكنه ولد
سنة  626هـ بٌنما اإلمام أبو عبد هللا محمد بن علً بن عمر التمٌمً
المازري عاش فً القرن السادس ألنه توفً سنة  536هـ ٌعنً أنه توفً
قبل مٌبلد القرافً بتسعٌن سنة،إال أن ٌقصد والده إدرٌس بن عبد الرحمن
الصنهاجً وأستبعد أن ٌكون ألؾ فقها فً عهد المازري ،وهللا أعلم .
وخبلصة هذا البحث أن فً المذهب المالكً أقواال أهمها أربعة أقوال وهً
أقوال منذ الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن وهً :التحرٌم ،والطبلق
بواحدة ،وكفارة ٌمٌن ،واالستؽفار وال شًء على الحانث ،واألرجح من هذه
األقوال عندنا قول أصبػ ومن قال بقوله حٌث نتبناه لرجحان هذا القول لما
عزاه حبر هذه األمة عبد هللا بن عباس وابن عمر لرسولها صلى هللا علٌه
وسلم وهو المبلػ لشرع هللا ،وهو مروي عن عكرمة وعطاء ومكحول
وقتادة والحسن وسعٌد بن المسٌب وسعٌد بن جبٌر ونافع واألوزاعً وأبً
Page 268

وجٌز الفصول

ثور ،وقال ابن القٌم":وصح ذلك عن أبً بكر الصدٌق وعمر بن الخطاب
وابن عباس وعابشة وزٌد بن ثابت وابن مسعود وعبد هللا بن عمر"ودلٌله
من الكتاب صرٌح ومن السنة صحٌح صرٌح ،وهو ما أخرجه البخاري
ومسلم عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال فً الحرام ٌكفر وقال":لقد كان
لكم فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أسوة حسنة" وفً مصنؾ ابن أبً
شٌبة عن عمر وابن عباس وعن عابشة وجابر بن زٌد وسعٌد بن جبٌر
وسلٌمان بن ٌسار وعطاء وطاوس ومكحول أنهم قالوا:الحرام ٌمٌن"ولذلك
قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة":فهذه المسؤلة للفقهاء فٌها ثبلثة أقوال :فقٌل :إذا
حنث ٌلزمه التوبة ،وقٌل:ال شًء علٌه ،وقٌل :علٌه كفارة ٌمٌن ،وهو أظهر
األقوال"[324/35ـ ،]325وٌلٌه استؽفار الحانث وأنه ال شًء علٌه ،ألن
البعض ال ٌعتبرها ٌمٌنا لقوله صلى هللا علٌه وسلم":من كان حالفا فلٌحلؾ
باهلل أو لٌصمت"متفق علٌه ،وألن األٌمان ال تنعقد عندهم إال باسم من أسماء
هللا تعالى وصفاته العلى وهو مذهب أهل الظاهر وجمهور المحدثٌن وأما
األقوال األخرى فهً إما مرجوحة ألنها اجتهاد وإما شاذة ،وهللا تعالى أعلم.
ج /القواعد الفقهٌة العامة :إن قواعد الفقه العامة تؤتً لتربط بٌن األصول
والفروع ،فهً كالجسر الذي ٌؤتً لٌربط بٌن ضفتً النهر ،من لم ٌتزود بها
فإنه ٌبقى سجٌن كلٌهما ،إما سجٌن األصول أو سجٌن الفروع ،وإن هذه
القواعد تساعد الفقهاء والمجتهدٌن على فهم النصو الشرعٌة واستنباط
األحكام من أدلتها األصولٌة ،قال تعالى فً سورة األنعام { :ما فر نا فً
الكتاب من شًء} وقال جل وعبل فً سورة النحل { :ونزلنا علٌك الكتاب
تبٌانا لكل شًء }  ،وقال تعالى فً سورة المابدة { :الٌوم أكملت لكم دٌنكم
وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اْلس م دٌنا} وقال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم" :لقد أوتٌت القرآن ومثله"
لذلك قال اإلمام الشافعً فً "الرسالة"" :فلٌس تنزل بؤحد من أهل دٌن هللا
نازلة إال وفً كتاب هللا الدلٌل على سبٌل الهدى فٌها" ،وقد جاء فً "درر
الحكام ،شرح مجلة األحكام" ما نصه" :إن المحققٌن من الفقهاء قد أرجعوا
المسابل الفقهٌة إلى قواعد كلٌة منها ضابط وجامع لمسابل كثٌرة ،وتلك
القواعد مسلمة معتبرة فً الكتب الفقهٌة تتخذ إلثبات المسابل وتفهمها فً
بادئ األمر ،فذكرها ٌوجب االستبناس ،وٌكون وسٌلة لتقررها فً األذهان"،
وقال اإلمام السبكً" :حق على طالب التحقٌق ومن ٌتشوق إلى المقام
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األعلى فً التصور والتصدٌق أن ٌحكم قواعد األحكام لٌرجع إلٌها عند
الؽموض ،وٌنهض بعبء االجتهاد أتم نهوض ،ثم ٌإكدها باالستكثار من
حفظ الفروع لترسخ فً الذهن مثمرة علٌه بفوابد ؼٌر مقطوع فضلها ،وال
ممنوع ،الخ"..
فهكذا ٌتبٌن لذوي األلباب والنهى فضل القواعد الفقهٌة الكبرى أو ما ٌسمى
بالقواعد الفقهٌة العامة وهً تختلؾ عن القواعد الفرعٌة الخاصة بكل
مذهب ،وقد ذهب إلى حصرها على ست ،والبعض اآلخر زعم أنها تسع،
وسنكتفً هنا بإثارة أهمها كما ٌلً:
قال الشٌخ محمد ٌحً
 /1القاعدة األولى" :الٌقٌن ال ٌزول بالشك":
الوالتً فً شرح نظم ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن األولى من هذه القواعد
الخمس هً أن حكم الٌقٌن ال ٌرفع بالشك بل ٌتبع حكم الٌقٌن أي ٌستصحب
وٌنفى الشك ألن القاعدة الشرعٌة أن الشك ٌلؽى عند جمٌع العلماء
وٌستصحب الحال الذي كان قبله ،قال المطري :قاعدة المعتبر فً األسباب
والبراءة وكل ما ترتب علٌه األحكام العلم ولما تعدد فً أكثر الصور أقٌم
الظن مقامه لقربه منه وهً الشك ملؽى على األصل إال أن ٌدل دلٌل خا
من الشرع على اعتباره كالنضح من الشك فً إصابة النجاسة وكالوضوء
من الشك فً الحدث عند مالك وأما إتمام الصبلة فالمعتبر فٌه عند الشافعً
والباجً الٌقٌن ،وعند النعمان وابن الحاجب الظن ،وقال األبٌاري :األصل
اتباع الظن مطلقا حٌث ال ٌشترط العلم ما لم ٌرد فً الشرع منع من ذلك
كمنع القضاء شهادة ؼٌر العدل وإن ؼلب على الظن صدقه ،وهذا مما قدم
فٌه النادر على الؽالب وأما الشاذ فساقط االعتبار إال فً النادر كنضح فً
الشك من إصابة النجاسة ،وؼسل الٌدٌن من القٌام من النوم ،ومن فروع هذه
القاعدة :لزوم البناء على الٌقٌن لمن شك أصلى ثبلثا أم أربعا فإن المتٌقن
ثبلثة ألن الرابعة وجبت بٌقٌن فبل تبرأ الذمة منها إال بٌقٌن ،ومنها :لزوم
البٌنة للمدعً ألن األصل براءة الذمة للمدعى علٌه فبل تعمر إال بالٌقٌن،
واألصل فً هذه القاعدة قوله صلى هللا علٌه وسلم للمصلً الذي ٌجد فً
إلٌتٌه شٌبا أنه ال ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا أو ٌجد رٌحا ،قاله القرافً فً
"الؽٌث الهامع" قال حلولو :وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل
باالستصحاب وتندرج فٌها قاعدة إلؽاء الشك فً المانع واعتباره فً
المقتضى والشرط ،قلت :ومعنى ذلك أننا إن شككنا فً المانع لم ٌنتؾ الحكم
ألن ثبوته متٌقن قبل الشك ،وإن شككنا فً السبب لم نرتب المسبب ألن
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عدمه متٌقن قبل الشك ،وإن شككنا فً الشرط لم نرتب مع المشروط الذي
هو صحة الصبلة إن كان عدم الطهارة هو المتٌقن قبل الشك فبل ٌترتب
المشروط وعدمه متٌقن قبل الشك ،مثال الشك فً المانع ،الشك فً الطبلق
فإنه ال ٌنفع به الحكم المتٌقن الذي هو استمرار العصمة وحلٌة االستمتاع،
ومثال الشك فً السبب :الشك فً دخول الوقت فإنه ال ٌترتب علٌه
المشروط الذي هو صحة الصبلة ألن عدم الطهارة هو المتٌقن قبل الشك
"/ه ـ.
قلت :فهذه القاعدة تتركب من نقطتٌن هما :الٌقٌن والشك :ـ الٌقٌن لؽة هو
قرار الشًءٌ ،قالٌ" :قن الماء فً الحوض" بمعنى استقر ،واصطبلحا:
"هو حصول الجزم أو الظن الؽالب بوقوع الشًء أو عدم وقوعه" ،وقال
البعض" :هو علم الشًء المستتر عن نظر واستدالل"
ـ الشك :هو لؽة التردد ،واصطبلحا :هو تردد الفعل بٌن الوقوع وعدمه
بحٌث لم ٌوجد مرجح ألحد على اآلخر ،وال ٌمكن ترجٌح أحد االحتمالٌن.
ومعنى القاعدة أن األمر المتٌقن ال ٌرتفع بمجرد طروء الشك علٌه ،ولهذه
القاعدة أصل من الكتاب والسنة ،أما األصل من كتاب هللا العزٌز ،فلقوله
جل وعبل  {:وما ٌتبع أكثرهم إال نا إن ال ن ال ٌؽنً من الحق شٌبا إن هللا
علٌم بما ٌفعلون} [ٌونس ،]36 :ولقوله جل وعبل { :الذٌن اتقوا إذا مسهم
ابؾ من الشٌ ان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم ٌمدونهم بالؽً ثم
ال ٌقصرون} [ األعراؾ  ،]202 :ولقوله تبارك وتعالى {:وإذا قٌل إن وعد هللا
حق والساعة ال رٌب فٌها قلتم ما ندري ما الساعة إن ن ن إال نا وما
نحن بمستٌقنٌن} [الجاثٌة  ،]36 :ومن السنة المشرفة ،عن عباد بن تمٌم عن
عمه أنه شكا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الرجل الذي ٌخٌل إلٌه أنه
ٌجد الشًء فً الصبلة ،فقال" :ال ٌنفتل أو ال ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا أو
ٌجد رٌحا"  ،وفً لفظ عن عبد هللا بن زٌد رضً هللا عنه أٌضا قال" :شكا
إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم الرجل الذي ٌخٌل إلٌه أنه ٌجد الشًء فً
أخرجه
الصبلة ،قال " :ال ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا أو ٌجد رٌحا"
البخاري ومسلم وؼٌرهما.
ومن فروع هذه القاعدة :قاعدة" :األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته"،
ومثال ذلك لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حٌا وتبقى زمانا ؼٌر
متؤلم ،ثم مات فبل ضمان على الضارب ،ألن الظاهر أنه مات بسبب آخر،
أما إذا سقط مٌتا بعد الضرب أو خرج متؤلما وبقً متؤلما حتى مات فإنه
Page 271

وجٌز الفصول

تلزمه الدٌة للتٌقن أنه سبب موته" ومن القواعد المتفرعة أٌضا عن هذه
القاعة ،قاعدة" :األصل بقاء ما كان على ما كان" وهو ٌسمى عند
األصولٌٌن االستصحاب ،لكن االستصحاب لما كان مسؤلة خبلؾ بٌن
األصولٌٌن باعتباره أصبل مستقبل ،فإنه ٌعتبره الجمٌع كقاعدة فقهٌة فرعٌة،
ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة ،قاعدة" :ال عبرة بالتوهم" ،الخ..
 /2القاعدة الثانٌة" :الضرر ٌزال" :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً
شرح نظم ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن القاعدة الثانٌة من القواعد الخمس التً
تنحصر فٌها فروع الفقه وجوب إزالة الضرر عمن نزل به ،واألصل فٌها
قوله صلى هللا علٌه وسلم ":ال ضرر وال ضرار" وألن الشرٌعة مبنٌة على
جلب المصالح ودفع أو درء المفاسد ،وتندرج فً هذه القاعدة ،قاعدة:
"ارتكاب أخؾ الضررٌن" عند تعارضهما ،ومن فروعها شرع الزواجر
والحدود والضمان ،ورد المؽصوب مع القٌام وضمانه بالتلؾ وكتطلٌق
اإلضرار واإلعسار" قلت :إن هذه القاعدة تنفً الضرر وتوجب منعه
مطلقا سواء العام منه أو الخا  ،والدلٌل على ذلك من القرآن قوله جل
وعبل{:ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده وعلى الوارث مثل
ذلك}[البقرة ،]233 :وقوله تعالى  {:أسكنوهن من حٌث سكنتم من وجدتكم وال
تضاروهن لتضٌقوا علٌهن} [الطبلق ،]6 :وٌمكن ذكر كل اآلٌات التً تحث
على رفع الضرر ،وأما الدلٌل على القاعدة من السنة النبوٌة ،فلقوله صلى
هللا علٌه وسلم" :ال ضرر وال ضرار" أخرجه الحاكم وصححه كما أخرجه
البٌهقً وؼٌرهما ،وعن أبً صرمة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قال " :من ضار أضر هللا به ومن شاق شاق هللا علٌه" أخرجه أبو
داود والترمذي وابن ماجه وؼٌرهم.
نتٌجة هذه القاعدة الثمٌنة هو أن الشرع ٌنهى عن إلحاق الضرر باآلخرٌن
لقوله صلى هللا علٌه وسلم  " :إن من أكبر الكبابر اْلشراك بالَّل واْلضرار
بالناس"  ،بل القاعدة مطردة وتنهى عن اإلضرار بجمٌع الموجودات من
بشر وشجر ومدر ،والمنهى عنه من الضرر كل ما ٌتضرر منه اآلخرون،
وٌدخل فً ذلك الثؤر الجاهلً الذي ٌدفع بمن تضرر أن ٌلحق األذى بمن
أضره ،لذلك قال تعالى {:وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولبن
صبرتم لهو خٌر للصابرٌن} [النحل ،]126 :وهذه اآلٌة أصل لقاعدة فرعٌة
 ،ومن
هً " :الضرر ٌزال بمثله أو بما هو دونه ال بما هو أع م منه"
القواعد المتفرعة عنها ،قاعدة" :اختٌار أخؾ الضررٌن أو ارتكاب أخؾ
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الضررٌن" وهو ٌعنً أنه إذا كان أحد الضررٌن واقعا ال محالة وكان
أحدهما أعظم من اآلخر وأشد ،فإن الضرر األشد ٌدفع بالضرر األخؾ،
ٌسؤلونك عن الشهر
والدلٌل على القاعدتٌن الفرعٌتٌن قوله جل وعبل{:
الحرام قتال فٌه قل قتال فٌه كبٌر وصد عن سبٌل هللا وكفر به والمسجد
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند هللا والفتنة أكبر من القتل وال ٌزالون
ٌقاتلونكم حتى ٌرودكم عن دٌنكم إن است اعوا ومن ٌرتدد منكم عن دٌنه
[البقرة]217 :
فٌمت وهو كافر فؤولبك حب ت أعمالهم فً الدنٌا وااخرة}
والدلٌل من السنة قصة األعرابً الذي جاء إلى المسجد فقال" :اللهم
ارحمنً أنا ومحمدا وال ترحم معنا أحدا" فقال النبً صلى هللا علٌه
وسلم":لقد حجرت على واسع" ثم ما لبث أن بال فً المسجد ،فهم به
الصحابة ،فقال لهم النبً صلى هللا علٌه وسلم " :ال تزرموه [ال تق عوا علٌه
بولته] واجعلوا علٌها سج أو ذنوبا من ماء" متفق علٌه كما أخرجه
أصحاب السنن وؼٌرهم ،وٌتفرع من هذه القاعدة:
ـ قاعدة" :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وذلك للحدٌث المتقدم
فإذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
ـ قاعدة :اختٌار أخؾ الضررٌن :إذا كان أحد الضررٌن واقعا ال محالة
وكان أحدهما أعظم من اآلخر وأشد ،فإن الضرر األشد ٌدفع بالضرر
األخؾ.
ـ قاعدة :الضرر ال ٌزال بمثله  :تعتبر هذه القاعدة قٌدا للتً قبلها ،لذلك فإن
الضرر ٌزال بقدر اإلمكانٌ :عنً أنه إذا وقع ضرر وأمكن إزالته بالكلٌة
فبها ونعمت ،وإال فإنه ٌزال بقدر المستطاع.
ـ ٌتحمل الضرر الخا لدفع الضرر العام  :إذا حدث ضرر عام وآخر
خا فإنه ٌرتكب الضرر الخا من أجل دفع الضرر العام ،الخ..
 /3القاعدة الثالثة :المشقة تجلب التٌسٌر :قال الشٌخ الوالتً فً شرح
النظمٌ " :عنً أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التً ٌدور بها الفقه
دوران التٌسٌر مع المشقة حٌثما وقعت ،أي كلما وقعت المشقة حسا جاء
التٌسٌر شرعا ،واألصل فٌها قوله تعالى {وما جعل علٌكم فً الدٌن من
حرج} ومن فروع هذه القاعدة :األخذ باألخؾ والرخ كجواز القصر
والجمع والفطر فً السفر ،قال القرافً :المشاق قسمان :قسم ال تنفك العبادة
عنه فبل ٌوجب تخفٌفا ألن العبادة قررت معه كالوضوء فً البرد والصوم
فً الحر ،وقسم تنفك عنه وهو على ثبلثة أقسام :فإن كان فً مرتبة
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الضرورٌات عفً عنه إجماعا ،كما إذا كان فٌه هبلك نفس أو عضو أو
مرض خفٌؾ"/ه ـ .
قلت :وهذه القاعدة تفٌد بؤن هللا جل وعبل لم ٌكلؾ عباده إال بما ٌطٌقون،
قال جل من قابل { :ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها} وأنه حٌث ما تكون المشقة
ٌكون التٌسٌر والتخفٌؾ ،قال تعالى {:فإن مع العسر ٌسرا إن مع العسر
ٌسرا} والمشقة المقصودة هنا هً العزٌمة أو الكلفة الشرعٌة ،والتٌسٌر ٌفٌد
الترخٌ  ،وكما أن العزابم مطلوبة ،فإن الرخ مطلوبة ،وهذه القاعدة
من مبررات االجتهاد ومبرزات فضله ،وفً األثر" :إن هللا ٌحب أن تإتى
رخصه كما تإتى عزابمه" ومما ٌإكد قولنا هذا ،قوله جل وعبل ٌ { :رٌد هللا
بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما هداكم
ولعلكم تشكرون} [البقرة ،]185 :وقوله جل وعبل { :والذٌن آمنوا وعملوا
الصالحات ال نكلؾ نفسا إال وسعها أولبك أصحاب الجنة هم فٌها خالدون }
[ األعراؾ ،]42 :وقوله تعالى  { :وال نكلؾ نفسا إال وسعها ولدٌنا كتاب ٌن ق
بالحق وهم ال ٌ لمون} [المإمنون ،]62 :وجاءت آٌة شاملة لكل هذه
األشٌاء ،قال تعالى  {:وال تقربوا مال الٌتٌم إال بالتً هً أحسن حتى ٌبلػ
أشده و د أوفوا الكٌل والمٌزان بالقس ال نكلؾ نفسا إال وسعها وإذا قلتم
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد هللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون}
[األنعام ،]156 :واآلٌات فً الباب كثٌرة ،ومن أدلة السنة المشرفة نذكر قوله
صلى هللا علٌه وسلم  " :إن الدٌن ٌسر ولن ٌشاد الدٌن أحد إال ؼلبه
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعٌنوا بالؽدوة والروحة وشًء من الدلجة"
رواه البخاري وؼٌره ،وفً الحدٌث المتفق علٌه أن رسول هللا صلى هللا
"ما هذا
علٌه وسلم دخل المسجد فإذا بحبل ممدود بٌن سارٌتٌن ،فقال:
الحبل؟" فقالوا :حبل لزٌنب فإذا فترت تعلقت به ،فقال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم " :حلوه لٌصل أحدكم نشا ه فإذا فتر فلٌقعد"  ،واألحادٌث فً
الباب كثٌرة ،قال السٌوطً" :درء المفاسد أولى من جلب المصالح" ،فإذا
تعارضت مفسدة ومصلحة ،تقدم درء المفسدة ؼالبا ،والدلٌل على ذلك ما
رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
" ذرونً ما تركتكم فإنما أهلك الذٌن من قبلكم كثرة سإالهم واخت فهم
على أنبٌابهم فإذا نهٌتكم عن شًء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بؤمر فؤتوا منه
ما است عتم" .
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 /4القاعدة الرابعة":العادة محكمة" :قال الشٌخ الوالتً فً شرحه لنظم
ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن كل ما تدخل فٌه العادة :أي عادة العوام القولٌة
والفعلٌة من األحكام الشرعٌة فهً عامة فٌه ،أي محكمة فٌه وتخصصه إن
كان عاما ،وتقٌده إن كان مطلقا ،وتبٌنه إن كان مجمبل ،والذي تدخل فٌه
عادة العوام القولٌة أي الذي تحكم فٌه ،هو ألفاظ الناس فً األٌمان،
والمعامبلت من العقود ،والفسوخ ،واإلقرارات ،والشهادات والدعاوى:
وهً ؼلبة استعمال اللفظ فً معنى ؼٌر معناه األصلً ،كالمهجور ،مثال
تخصٌصها للعام حمل ٌمٌن من حلؾ أن ال ٌركب دابة على ذوات األربع
فبل ٌحنث بركوب ؼٌرها من كل ما ٌدب على وجه األرض كما إذا ركب
نعامة أو إنسانا مع أن لفظ الدابة لؽة ٌشمل ما ذكر ولكن خصصته العادة
القولٌة بذوات األربع وأما عادة العوام الفعلٌة فهً ؼلبة معنى من المعانً
على جمٌع الببلد أو بعضها وهً محكمة فً أمور معلومة كمعرفة أسباب
األحكام من الصفات اإلضافٌة كصؽر صبٌة وكبرها وإطبلق ماء وتقٌٌده
وؼالب الكثافة ونادر العذر ودابمه ،وتقدٌر نفقة الزوجات واألقارب وكذلك
كسوتهم ،وكتمٌٌز ما هو أنسب للرجل من متاع البٌت وما هو أنسب للنساء
منه ،مثال تحكٌمه القضاء للمرأة بالفراش ولو بستابر إذا اختلفت مع الزوج
فٌها وال بٌنة ألن العادة قاضٌة بؤنها ال ٌملكها إال النساء ،وكالقضاء بآلة
الحرب للرجل إذا اختلؾ مع المرأة فٌها وال بٌنة ألن العادة قاضٌة أنها ال
ٌملكها إال الرجال ،واألصل فً هذه القاعدة قوله تعالى {:خذ العفو وأمر
بالعرؾ} وقوله صلى هللا علٌه وسلم لهند بنت عتبة " :خذي من ماله ما
ٌكفٌك وولدك بالمعروؾ" لما قالت له إن أبا سفٌان رجل مسٌك ،ولم ٌتكلم
الناظم على العادة الشرعٌة ألنها من جملة األدلة الشرعٌة تخص عموم
اآلٌات واألحادٌث وتقٌد مطلقها ،وتبٌن مجملها وتنسخ ما تقدم علٌها.
وهذه القواعد األربعة ذكرها القاضً حسٌن وقال :إن فروع الفقه كلها آبلة
إلٌها ،وبحث بعضهم فً ذلك ،فقال :إن فً رجوع جمٌع الفقه إلٌها تعسفا
ألن أصوله منتشرة تتضح بالتفصٌل/ ".ه ـ .
قلت :والعادة فً كبلم العرب ما تكرر قوله أو فعله حتى أصبح من العرؾ
أي من المتعارؾ علٌه ،وقد تقدم تعرٌفها فً األصول وقد لقبت لؽوٌا ب
"الدٌدن" ،والعادة ال تكون محكمة إال إذا توفرت فٌها خمسة شروط هً:
 /1الشرط األولٌ :شترط أن ٌكون العرؾ مطردا فً جمٌع األحوال أو
ؼالبا فٌها ألن العادة معناها التكرار والتعود.
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 /2الشرط الثانً :أن العرؾ عام وفً ذلك خبلؾ ،فقالت الحنفٌة وبعض
الشافعٌة :إن العرؾ ال بد أن ٌكون عاما وال عبرة بالعرؾ الخا  ،وقالت
المالكٌة وبعض الحنفٌة وبعض الشافعٌة :إن العرؾ ال ٌشترط فٌه العموم،
وإن العرؾ الخا له اعتباره كالعرؾ العام.
 /3الشرط الثالث :أن ال ٌكون العرؾ مخالفا لن شرعً.
 /4والشرط الرابع :أن ٌكون العرؾ قابما عند إٌجاد التصرؾ.
 /5الشرط الخامس :أن ال ٌعارض العرؾ تصرٌح بخبلؾ.
{:والوالدات ٌرضعن أوالدهن
ودلٌل هذه القاعدة من القرآن قوله تعالى
حولٌن كاملٌن لمن أراد أن ٌتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروؾ ال تكلؾ نفس إال وسعها} [البقرة ،]233 :ودلٌل القاعدة
من السنة الحدٌث الذي روته عابشة رضً هللا عنها قالت :قالت هند أم
معاوٌة للنبً صلى هللا علٌه وسلم" :إن أبا سفٌان رجل شحٌح ،فهل علً
جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال " :خذي أنت وبنوك ما ٌكفٌك بالمعروؾ"
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وؼٌرهم ،ومن فروع هذه القاعدة ،قاعدة:
"استعمال اللمس حجة ٌجب العمل بها" ،وقاعدة" :اإلشارة المعهودة من
األخرس كالبٌان باللسان" ،وقاعدة" :تعتبر العادات إذا أطردت أو ؼلبت"،
وهذا شرط من الشروط التً فً اعتبار العادة أصبل ،وقاعدة" :المعروؾ
عرفا كالمشروط شرطا" خاصة فً البٌوع واإلٌجار ،وقاعدة" :الممتنع عادة
كالممتع حقٌقة" خاصة فً النكاح والعبلقات االجتماعٌة.
 /5القاعدة الخامسة :األمور بمقاصدها :قال الشٌخ الوالتً فً شرح
النظم" :وزاد بعضهم إلٌها قاعدة بقوله (وللمقاصد األمور تتبع) ٌعنً أن
األمور تتبع المقاصد أي النٌات فً الحكم ،فٌحكم للفعل بحكم المقصود به
فإن كان حسنا كان حسنا ،وإن كان قبٌحا كان قبٌحا ،ومن فروعها تمٌٌز
العبادات من العادات بالقصد ـ وتمٌٌز مراتب العبادات فً نفسها ألن القصد
شرط صحة فً العبادات المحضة وشرط لحصول الثواب فً جمٌع
األعمال ،ومنها تخصٌ العموم وتقٌٌد المطلق فً األٌمان بالنٌة على
تفصٌل ٌذكر فً كتاب الفروع ،وتندرج فً هذه القاعدة قاعدة سد الذرابع
إلى الفساد وقد تقدم بٌانها ،واألصل فٌها قوله صلى هللا علٌه وسلم " :إنما
األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نو " وقٌل ذي الٌقٌن ترجع ،وقٌل إن
قاعدة تبعٌة األمور لمقاصدها ترجع إلى قاعدة الٌقٌن ال ٌرفع بالشك ،ألن
الشًء إذا لم ٌقصد فنحن على ٌقٌن من عدم حصوله ،وهذا القول حكاه
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الشٌخ حلولو ،وقٌل للعرؾ ،وقٌل إنها ترجع إلى تحكٌم العرؾ ،أي أنها
داخلة فٌها ،وهذا القول حكاه ولً الدٌن القراوي عن بعض العلماء ،قال إن
العادة تقتضً أن ؼٌر المنوي من ؼسل وقربة وصبلة وكتابة أو عقدا ال
ٌسمى ؼسبل وال قربة وال عقدا ،وقد رد الشٌخ بدر الدٌن أحكام الشرع كلها
إلى جلب المصالح ودرء المفاسد (ال خبلؾ فٌها وارد) ٌعنً أن هذه
القواعد الخمس ال خبلؾ بٌن العلماء فً كونها ال تبنى علٌها فروع
الشرٌعة وإنما الخبلؾ بٌنهم فً تفصٌلها ،قال فً"نشر البنود"" :رجوع
بعض فروع الفقه إلى هذه األصول الخمس فٌه تكلؾ باعتبار وسابط فلو
ارتدت األصول التً ترجع إلٌها فروع الفقه مع وضوح الداللة لزادت" /ه ـ.
قلت :هذه القاعدة تتؤلؾ من كلمتٌن هما :األمور ،وهً جمع أمر ،واألمر
شامل ألفعال وأقوال المكلفٌن ،ومنه قوله تعالى {:إلٌه ٌرجع األمر كله} [هود
 ،]136 :وقوله تعالى {:قل إن األمر كله لَّل} [ آل عمران  ،]154 :وكلمة مقاصد
وهً جمع مقصد ،والمقصد من القصد وهو النٌة ،فالمقاصد هنا تعنً مراد
اإلنسان وؼاٌته ،فالسلوك الصادر من اإلنسان تتوقؾ صحته أو فساده على
القصد والؽاٌة ،وبالتالً ال تكون هذه المقاصد محمودة ومقبولة حتى تكون
موافقة لمقاصد الشرع .وهذه القاعدة لها أصل من الكتاب والسنة ،أما
أصلها من كتاب هللا تعالى فلقوله جل وعبل {:ومن ٌخرج من بٌته مهاجرا
إلى هللا ورسوله ثم ٌدركه الموت فقد وقع أجره على هللا وكان هللا ؼفورا
رحٌما} [ النساء  ،]100 :وقال جل وعبل {:وما أمروا إال لٌعبدوا هللا مخلصٌن
له الدٌن حنفاء وٌقٌموا الصلوة وٌإتوا الزكوة وذلك دٌن القٌمة} [ البٌنة]5 :
وقال جل من قابل {:ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم ولكن ٌإاخذكم بما
عقدتم األٌمان}  ،وقال جل وعبل {:ولٌس علٌكم جناح فً ما أخ ؤتم به
ولكن ما تعمدت قلوبكم} [األحزاب  ] :وعن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم [" :إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل
امرئ ما نو فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى
ما هاجر إلٌه]" متفق علٌه بل فً جمٌع كتب الحدٌث ،فهذه القاعة تمٌز بٌن
الٌمٌن ولؽوه ،وبٌن العمد فً القتل وخطبه ،وبٌن العمد فً االنتهاكات
الشرعٌة كلها وخطبه وما ٌترتب على ذلك كله من أحكام شرعٌة ،وقد
تفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى ،ومن ذلك على سبٌل المثال ال الحصر:
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ـ العبرة فً العقود للمقاصد والمعانً ال لأللفا والمبانً  :هذا اللفظ عند
الحنفٌة والمالكٌة كما فً"األشباه والنظابر" البن نجٌم ،و"درر الحكام" ،أما
الشافعٌة كما فً األشباه والنظابر للسٌوطً فهو بلفظ "هل العبرة بصٌػ
العقد أو بمعانٌها" ،ولفظ الحنابلة "إذا وصل باأللفاظ العقود ما ٌخرجها عن
موضوعها فهل ٌفسد العقد بذلك أو ٌجعله كناٌة ،كما ٌمكن صحته على ذلك
الوجه؟ فٌه خبلؾ ٌلتفت إلى أن المؽلب هل هو اللفظ أو المعنى؟"
خبلصة :كانت هذه القواعد الفقهٌة العامة وقد أطلق علٌها البعض"القواعد
الكبرى فً الفقه اإلسبلمً" وهً تشكل جسرا ٌربط بٌن أصول الفقه
وفروعه علما بؤن الفروع تندرج تحت قواعد فرعٌة لذلك كانت هذه القواعد
الكبرى أو العامة ،مشتركة بٌن المذاهب ألنها قد تبنتها جمٌع المذاهب ،بٌنما
تجد لكل مذهب فقهً قواعده الفرعٌة الخاصة به ،وهذه القواعد العامة أو
الكبرى معروفة لدى الجمٌع خمسة أساسٌة هً /1 :القاعدة األولى" :الٌقٌن
ال ٌزول بالشك" /2 ،القاعدة الثانٌة" :الضرر ٌزال" /3 ،والقاعدة الثالثة:
"المشقة تجلب التٌسٌر" /4 ،والقاعدة الرابعة" :العادة محكمة" /5 ،والقاعدة
الخامسة" :األمور بمقاصدها" .
*ـ وأما القواعد الفرعٌة فهً كثٌرة جدا ،وذلك ألن لكل مذهب فقهً قواعده
فرعٌة فقهٌة ،سنكتفً هنا بذكر بعض الكتب التً تم تؤلٌفها فً قواعد كل
مذهب فً عجالة كما ٌلً:
 /1على مستوى المذهب الحنفً نذكر :إبراهٌم بن نجٌم المصري ت 970هـ
له "األشباه والنظابر" وقبله كان أبو طاهر الدباس ،ثم أبو الحسن الكرخً
[ 260ـ 340هـ] ثم نجم الدٌن عمر النسفً ت  537هـ ،وأخٌرا محمد أبً
سعٌد الخادمً ت  1155هـ ألؾ كتابه "مجامع الحقابق" .
 /2على مستوى المذهب المالكً نذكر على سبٌل المثال ال الحصر :أول
من ألؾ من المالكٌة فً القواعد القرافً وكان للونشرٌسً كتاب "القواعد
الفقهٌة" قامت وزارة األوقاؾ المؽربٌة بطباعته وقد تطرق فً كتابه إلى
 114قاعدة ،ومن أشهر الكتب التً ألفت فً القواعد الفرعٌة الفقهٌة فً
المذهب المالكً المنهج للتجٌبً المعروؾ بالزقاق وقد شرحه الشٌخ محمد
األمٌن ولد أحمد زٌدان الجكنً الشنقٌطً وقد قام بطباعته حفٌده باإلمارات
العربٌة المتحدة ومعه التكمٌل لمٌارة الفاسً وعلٌه حاشٌة من طرؾ الشٌخ
محمد األمٌن ،ومن هذه الكتب "الروضة الؽناء على الدرة البٌضاء" ألحد
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تبلمذة الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم .ومن الؽرٌب أنك تجد
الدكتور محمد الزحٌلً ٌزعم فً كتابه "النظرٌات الفقهٌة" أن كتاب
"القوانٌن الفقهٌة" البن جزي متخص فً القواعد الفقهٌة ولٌس األمر كما
قال بل المعروؾ عند المالكٌة أن كتاب القوانٌن الفقهٌة البن جزي من كتب
الفقه المالكً المختصرة المعتبرة والمقررة فً التعلٌم ،لكن من المعلوم أن
كل كتاب فقهً مختصر ال ٌخلو من قواعد فقهٌة قلت أو كثرت مثل
مختصر الشٌخ خلٌل ورسالة ابن أبً زٌد القٌروانً ،الخ ..ولم ٌذكر
الدكتور الزحٌلً معه سوى كتاب الفروق للقرافً ،ومن المعروؾ عندنا
معشر المالكٌة أن كتاب الفروق مثل كتاب الحدود البن عرفة وكل واحد
منهما متخص فً التعرٌفات الفقهٌة ومن التعرٌفات الفقهٌة توجد
القواعد ،فهذا النوع من األوهام أثرناه لننبه على أنه ال ٌلٌق بمثل الزحٌلً
من المتفقهٌن الباحثٌن.
 /3وعلى المستوى الشافعً ،نذكر /1 :الفروق لوالد إمام الحرمٌن أبو
محمد بن حٌوٌه الجوٌنً ت  438هـ ،وقواعد فً فروع الشافعٌة ألبً حامد
 613هـ ،وقواعد األحكام فً
محمد بن إبراهٌم الجاجرمً الشافعً ت
660هـ،
مصالح األنام ألبً محمد عبد العزٌز بن عبد السبلم السلمً ت
وكتاب األشباه والنظابر للسبكً ،و األشباه والنظابر لؤلسنوي ،و األشباه
والنظابر للسٌوطً ،وهو الذي قال :أول من فتح هذا الباب شٌخ اإلسبلم ابن
عبد السبلم فً "قواعده الكبرى" وقد لقب لذلك بؤبً المقاصد ،فتبعه
الزركشً فً "القواعد" وابن الوكٌل فً "األشباه" .
 /4وعلى مستوى المذهب الحنبلً ،قال الشٌخ محمد الحسن الشطً الحنبلً
الدمشقً
[ 1248ـ " :]1307إن المتحققٌن من الفقهاء قد أرجعوا المسابل الفقهٌة إلى
قواعد كلٌة ،كل منها ضابط وجامع لمسابل كثٌرة ،وقد أوصلها فقهاء
الحنابلة إلى نحو ثمانمابة قاعدة
[ ، ]800نذكر من هذه الكتب التً اعتنت بقواعد الفقه الحنبلً ما تٌسر ،فمنها
[ 657ـ
 /1رٌاض النواضر فً األشباه والنظابر للصرصري الطوفً
716هـ]
 /2القواعد البن رجب الحنبلً ت 795هـ
 /3القواعد النورانٌة الفقهٌة لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ت 728هـ،

Page 279

وجٌز الفصول

 /4القواعد والفوابد األصولٌة وما ٌتعلق بها من األحكام الفرعٌة البن اللحام
ت 803هـ .

الباب الثالث :االجتهاد والترجٌح ون رٌة المقاصد:
 1ـ /الفصل األول :التعرٌؾ اللؽوي واالص

حً وأثر االجتهاد:

1ـ التعرٌؾ اللؽوي ل جتهاد :االجتهاد لؽة مؤخوذ من الجهد وهو المشقة
والطاقة ،فٌخت بما فٌه مشقة لٌخرج ما ال مشقة فٌه  ،قال القرافً شرح
التنقٌح":وهو استفراغ الوسع فً المطلوب لؽة واستفراع الوسع فً النظر
فٌما [ال]ٌلحقه فٌه لوم شرعً اصطبلحا" وقال الشوكانً فً كتابه "إرشاد
الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول" :قال فً "المحصول"" :هو فً
اللؽة عبارة عن استفراغ الوسع فً أي فعل ،كؤن ٌقال :استفرغ وسعه فً
حمل الثقٌل ،وال ٌقال :استفرغ وسعه فً حمل النواة" ،قلت :قال ابن منظور
فً"لسان العرب" :الجهد والجهد :الطاقة ،نقول :أجهد جهدك ،وقٌل :الجهد:
المشقة ،والجهد :الطاقة ،قال اللٌث :الجهد ما جهد اإلنسان من مرض أو
أمر شاق فهو مجهود ،قال :والجهد لؽة بهذا المعنى ،وفً حدٌث أم
معبد":شاة خلفها الجهد عن الؽنم"  .قال ابن األثٌر :قد تكرر لفظ الجهد
والجهد فً الحدٌث ،وهو بالفتح المشقة ،وقٌل المبالؽة والؽاٌة ،وبالضم:
الوسع والطاقة ،وقٌل هما لؽتان فً الوسع والطاقة ،فؤما فً المشقة والطاقة
فالفتح ال ؼٌر ،وٌرٌد به فً حدٌث أم معبد فً الشاة الهزال ،ومن المضموم
حدٌث الصدقة" :أي الصدقة أفضل؟ قال :جهد المقل" أي قدر ما ٌحتمله
حال قلٌل المال ،وجهد الرجل إذا هزل" ،قال سٌبوٌه :وقالوا طلبته جهده،
أضافوا المصدر وإن كان فً موضع الحال ،كما أدخلوا فٌه األلؾ والبلم
حٌن قالوا :أرسلها العراك ،قال :ولٌس كل مصدر مضافا كما أنه لٌس كل
مصدر تدخله األلؾ والبلم ،وجهد ٌجهد جهدا :كبلهما أجهد وجهد دابته
جهدا وأجهدها ،بلػ جهدها وحمل علٌها فً السٌر فوق طاقتها ،وقال
الجوهري :جهدته وأجهدته بمعنى ،وقال األعشى " :فجالت وجال لها أربع
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وقال األزهري :الجهد بلوؼك ؼاٌة األمر
*** جهدنا لها مع إحداها"
الذي ال تؤلو على الجهد فٌه ،تقول :جهدت جهدي ،وأجهدت رأًٌ ونفسً
حتى بلؽت مجهودي .وقال ابن السكٌت :الجهد :الؽاٌة ،قال الفراء :بلؽت به
الجهد أي الؽاٌة ،الخ..إلى أن قال" :االجتهاد والتجاهد :بذل الوسع
والمجهود ،وفً حدٌث معاذ :أجتهد رأًٌ ،واالجتهاد :بذل الوسع فً طلب
األمر ،وهو افتعال من الجهد الطاقة ،والمراد به :رد القضٌة التً تعرض
للحاكم من طرٌق القٌاس إلى الكتاب والسنة ،ولم ٌرد الرأي الذي رآه من
قبل نفسه من ؼٌر حل على كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
 /2التعرٌؾ االص حً ل جتهاد :قال فً"المحصول"" :وأما فً عرؾ
الفقهاء فهو استفراغ الوسع فً النظر فٌما ال ٌلحقه فٌه لوم مع استفراغ
الوسع فٌه ،وهو سبٌل مسابل الفروع ولهذا تسمى هذه المسابل :االجتهاد،
والناظر فٌها :مجتهدا ،ولٌس هكذا حال الحصول" انتهى ،وقال اآلمدي
فً"اإلحكام فً أصول األحكام"" :هو فً االصطبلح استفراغ الوسع فً
طلب الظن بشًء من األحكام الشرعٌة على وجه ٌحسن فً النفس العجز
عن المزٌد علٌه ،وبهذا خرج اجتهاد المقصر فإنه ال ٌعد فً االصطبلح
اجتهادا معتبرا ،وإذا عرفت هذا فالمجتهد هو الفقٌه المستفرغ لوسعه
لتحصٌل ظن بحكم شرعً وال بد أن ٌكون بالؽا عاقبل ثبتت له ملكة ٌقتدر
بها على استخراج األحكام من مآخذها وإنما ٌتمكن ذلك بشروط "..وقال
الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم فً كتابه "مراقً السعود" كتاب
االجتهاد فً الفروع:
بذل الفقٌه الوسع أن ٌحصبل

ظنا بؤن ذاك حتما مثبل

وذاك مع مجتهد ردٌؾ

وما له ٌحقق التكلٌؾ

وهو شدٌد الفهم طبعا واختلؾ

فٌمن بإنكار القٌاس قد عرؾ

قد عرؾ التكلٌؾ بالدلٌل

ذي العقل قبل صارؾ النقول
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والنحو والمٌزان واللؽة مع

علم األصول وببلؼة جمع

وموضع األحكام دون شرط

حفظ المتون عند أهل الضبط

ذو رتبة وسطى فً كل ما ؼبر

وعلم االجماعات مما ٌعتبر

كشرط اآلحاد وما تواترا

وما صحٌحا أو ضعٌفا قد جرى

وما علٌه أو به النسخ وقع

وسبب النزول شرط متبع

كحالة الرواة واألصحاب

وقلدن فً ذا على الصواب

ولٌس االجتهاد مما قد جهل

علم الفروع والكبلم ٌنحظل

كالعبد واألنثى كذا ال ٌجب

عدالة على الذي ٌنتخب

هذا هو المطلق والمقٌد

منسفل الرتبة عنه ٌوجد

ملتزم أصول ذاك المطلق

فلٌس ٌعدوها على المحقق

مجتهد المذهب من أصوله

منصوصة أو ال حوى معقوله
ذلك اإلمام

وشرطه التخرٌج لؤلحكام

على نصو

مجتهد الفتٌا الذي ٌرجح

قوال على قول وذاك أرجح

وٌبلحظ أن الشٌخ سٌدي عبد هللا قد بٌن هنا ثبلثة أنواع من المجتهدٌن كما
بٌن شروط االجتهاد.
قلت وقال قبله القاضً ابن عاصم األندلسً فً كتابه "مرتقى الوصول إلى
علم األصول":
واالجتهاد بذل المجتهد

فً النظر المبدي لما الشرع قصد

وراجح أن الرسول اجتهدا

فً ؼٌر ما الوحً به قد وردا
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وفً [عفا هللا] دلٌل قاطع

ومن [لو استقبلت] ذاك شابع

وجاز بعد موته اتفاقا

وقبله لؽابب وفاقا

واختلفوا فً حاضر و إن وجد

قوالن عن مجتهد فً متحد

وقتا فإن رجح واحد قبل

أو ال فذا وذا لدٌه ٌحتمل

فإن ٌك التارٌخ مما حققا

فإن ثانٌا رجوع مطلقا

وعندما ٌجهل وقت فرطا

إن أمكن الجمع وإال سقطا

وهو إذا ما نسً اجتهاده

فٌما ٌعٌد سابل أعاده

ولٌفت بالثانً فذاك المرتضى

وهبه أبدى عكس ماكان ارتضى

ولٌس الزما إذا ما ذكرا

فتٌاه فٌه أن ٌعٌد النظرا

وفً تجزي االجتهاد قد سمع

خلؾ فمثبت له وممتنع

وما بالتكلٌؾ شرط المجتهد

والفهم والحفظ وعلم ما اعتمد

أوله الكتاب والحفظ له

أهم ما من علمه حصله

السٌما ما كان فً األحكام

فإنه أكمل فً اإلحكام

و لٌعرؾ الناسخ و المنسوخا

وما اقتضى فً علمه رسوخا

الحفظ للحدٌث أولى مااعتمد

ولؤلصول فهً للفقه عمد

وللمهم من لسان العرب

وللفروع فهً لب المطلب

فلٌعتمد ألهلها ما فصلوا

وفرعوا فً كتبهم وأصلوا

فلٌقتفً آثارهم مصححا

وٌنتفً أقوالهم مرجحا
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وما سوى ما مر فً التنبٌه

وصفً له وصؾ كمال فٌه

وكل علم فله مجتهد

علٌه فً تقرٌره ٌعتمد

وهو الذي أصلح ذاك العلما

وناله معرفة وفهما

وقال أبو بكر الرازي" :االجتهاد ٌقع على ثبلثة معان :أحدها القٌاس
الشرعً ألن العلة لما لم تكن موجبة للحكم الجواز وجودها خالٌة عنه لم
ٌوجب ذلك العلم بالمطلوب فذلك كانت طرٌقة االجتهاد ،والثانً :ما ٌؽلب
فً الظن من ؼٌر علة كاالجتهاد فً الوقت والقبلة والتقوٌم ،والثالث:
االستدالل باألصول ،قال اآلمدي" :هو فً االصطبلح استفراغ الوسع فً
طلب الظن بشًء من األحكام الشرعٌة على وجه ٌحسن من النفس العجز
عن المزٌد علٌه ،وبهذا القٌد خرج اجتهاد المقصر فإنه ال ٌعد فً
االصطبلح اجتهادا معتبرا" قلت إال أن الفقهاء واألصولٌٌن ٌنطلقون فً
االحتجاج على جواز االجتهاد بحدٌث معاذ بن جبل رضً هللا عنه الذي
أخرجه أبو داود حٌث قال :حدثنا حف بن عمر عن شعبة بن أبً عون
عن الحارث بن عمرو أخً المؽٌرة بن شعبة ،عن أناس من أهل حم
من أصحاب معاذ [بن جبل] أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما أراد أن
ٌبعث معاذا إلى الٌمن ،قال :كٌؾ تقضً إذا عرض لك قضاء؟ قال :أقضً
بكتاب هللا ،قال :فإن لم تجد فً كتاب هللا؟ قال :فبسنة رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ،قال :فإن لم تجد فً سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وال فً
كتاب هللا؟ قال :أجتهد رأًٌ وال آلو ،فضرب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
صدره ،وقال :الحمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
لما ٌرضً رسول هللا" ورواه الترمذي قلت والحدٌث أجمعوا على ضعفه
إال أن األصولٌٌن أجمعوا على العمل به ،قال فً"عون المعبود شرح سنن
أبً داود" للعبلمة أبً الطٌب محمد شمس الحق العظٌم آبادي مع شرح
العبلمة ابن قٌم الجوزٌة" :أجتهد برأًٌ وفً بعض النسخ رأًٌ بحذؾ
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الباء ،قال الراؼب الجهد والجهد الطاقة والمشقة ،واالجتهاد أخذ النفس تبذل
الطاقة وتحمل المشقةٌ ،قال :أجهد رأًٌ وأجتهد أتعبته بالفكر" قال فً
"الجمع" وفً حدٌث معاذ أجتهد رأًٌ" االجتهاد بذل الوسع فً طلب األمر
بالقٌاس على كتاب أو سنة" وفً هذا إثبات القٌاس وإٌجاد الحكم به" وهذا
الحدٌث أورده الجوزقانً فً الموضوعات وقال :هذا حدٌث باطل رواه
جماعة عن شعبة وقد تصفحت عن هذا الحدٌث فً المسانٌد الكبار
والصؽار وسؤلت من لقٌته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طرٌقا ؼٌر
هذا ،والحارث بن عمرو هذا مجهول ،وأصحاب معاذ من أهل حم ال
ٌعرفون ،مثل هذا اإلسناد ال ٌعتمد علٌه فً أصل من أصول الشرٌعة فإن
قٌل إن الفقهاء قاطبة أوردوه فً كتبهم واعتمدوا علٌه ،قٌل :هذه طرٌقه
والخلؾ قلد فٌه السلؾ فإن أظهروا طرٌقا ؼٌره مما ٌثبت عند أهل النقل
رجعنا إلى قولهم وهذه مما ال ٌمكنهم البتة/هـ والحدٌث لما أخرجه الترمذي
قال :ال نعرفه إال من هذا الوجه ولٌس إسناده عندي بمتصل  ،وقال الحافظ
جمال الدٌن المزي" :الحارث بن عمرو ال ٌعرؾ إال بهذا الحدٌث ،قال
البخاري :ال ٌصح حدٌثه وال ٌعرؾ ،وقال الذهبً فً المٌزان :تفرد به أبو
عون محمد بن عبد هللا الثقفً عن الحارث ،وما روى عن الحارث ؼٌر أبً
عون ،فهو مجهول" قلت لكن الحدٌث له شواهد موقوفة عن عمر بن
الخطاب وابن مسعود وزٌد بن ثابت وابن عباس وقد أخرجها البٌهقً فً
سننه عقب الحدٌث المرفوع ،والجوزقانً حكم علٌه بالوضع ألنه زعم أنه
ٌعارض حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العا رضً هللا عنهما المتفق علٌه:
"إن هللا ال ٌقبض العلم انتزاعا " وهذا ال ٌنهض ألن حدٌث عمرو بن
العا رضً هللا عنه أٌضا متفق علٌه وهو قوله صلى هللا علٌه وسلم " :إذا
حكم الحاكم فاجتهد فؤصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فؤخ ؤ فله أجر "
وهو حدٌث متفق علٌه بل أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
والدارقطنً والبٌهقً واإلمام أحمد كما أخرجه النسابً والترمذي وابن
الجارود والدارقطنً والبٌهقً عن أبً هرٌرة بل الحدٌث مشهور عن
الصحابة مشتهر بٌن الفقهاء والعامة
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 /3أثر االجتهاد على اخت ؾ فقهاء األمصار عبر األعصار:
إن هذه النقطة الثالثة من هذا الفصل لتشكل المحور األساسً له أو عموده
الفقري إذ بهذه النقطة ٌتبٌن لنا أهمٌة االجتهاد من خبلل ما ٌخلفه من آثار
واختبلؾ فقهاء األمصار عبر العقود واألعصار ،وذلك ألن المجتهد هو
الذي ٌبذل الوسع فً نٌل الحكم الشرعً العملً بطرٌق االستنباط أو ؼٌره ـ
إذا وجد نفسه أمام المجتهد فٌه وهو الحكم الشرعً العملً ـ قد ٌتفق مع
ؼٌره من مجتهدي عصره فٌكون إجماعا ٌحرم مخالفته وٌلزم من جاء
بعده ،أو ٌختلؾ معهم فٌتحقق االختبلؾ الفقهً بحٌث ٌمكننا أن نرسم هذه
المسؤلة كالتالً :
* ـ  /المجتهد [ :بكسر الهاء ٌعنً اسم الفاعل] وهو الذي ٌبذل الوسع فً نٌل
الحكم الشرعً العملً بطرٌق االستنباط وؼٌره.
*ـ  /المجتهد فٌه [ :بفتح الهاء ٌعنً اسم المفعول] وهو الحكم الشرعً
العملً ،قال فً "المحصول"" :المجتهد فٌه هو كل حكم شرعً لٌس فٌه
دلٌل قاطع" قلت وٌقال له النازلة.
* ـ  /الحكم أو الفتٌا وتكون إما محل إجماع أو محل خبلؾ.
أما اإلجماع فهو أحد شروط االجتهاد ألنه ٌلزم كل مجتهد وقد خصصنا له
فصبل كامبل تقدم حققنا فٌه بعض المسابل التً لم ٌسبقنا إلٌها أحد بحمد هللا
ومنته ،وأما أسباب اختبلؾ فقهاء األمصار عبر الدهور واألعصار فهً
كثٌرة جدا سنذكر منها هنا ما اتسع كما ٌلً على سبٌل المثال ال الحصر،
وذلك ألن منها ما ٌتعلق بالفصول األخرى التً تقدمت:
 /1داللة الكلمة فً الن العربً :داللة الكلمة فً الن العربً قد تفٌد
أكثر من معنى أو أكثر من تؤوٌل وقد ال تحتمل التؤوٌل ،ومثال ذلك قوله
جل وعبل فً آٌة الوضوء ٌ{:ؤٌها الذٌن آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاؼسلوا
وجوهكم وأٌدٌكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبٌن}
[المابدة ]6 :فحرؾ الباء هنا "برءوسكم" تحتمل أكثر من تؤوٌل أو من داللة
ألن الباء فً كبلم العرب أو فً العرؾ العربً تؤتً للزٌادة وبذلك قال
اإلمام مالك و من تبعه ومن قال بقوله ،وتؤتً لئللصاق وبذلك قال اإلمام
أحمد ومن قال بقوله ،وتؤتً للتبعٌض وبذلك قال اإلمام أبو حنٌفة واإلمام
الشافعً ،فهذان اإلمامان األخٌران قاال ٌجزئ مسح بعض الرأس ألن الباء
فً اآلٌة تفٌد التبعٌض وألحمد قول آخر ٌوافقهما بٌنما اإلمام مالك ومشهور
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المذهب الحنبلً ال ٌجزئ عندهم إال مسح جمٌع الرأس انطبلقا من داللة
الباء هنا.
 /2ثبوت الن من القرآن والحدٌث :وهذه المسؤلة مثل سابقتها بٌناها أكثر
فً الفصل المتعلق بمعرفة القرآن والسنة ،إنما أثرناها هنا لنبٌن أنها سبب
من أسباب االختبلؾ بٌن الفقهاء ،وقد بدأنا هذه النقطة بظنٌة ثبوت الن
القرآنً قبل الن السنً ألننا ناقشنا بعض الدكاترة فإذا بهم ال ٌعرفون أن
من القرآن ما هو ظنً الثبوت بل ما هو موضوع وال نقصد بذلك قرآن
مسٌلمة الكذابٌ " :ا وبرٌ ،ا وبر ،إنما أنت أذنان وصدر وسابرك حقر نقر"
وإنما نقصد بذلك ما نسخ خطه من القرآن وبقً حكمه كما بٌنا ذلك فً
كتابنا "إكمال المنه فً معرفة النسخ من القرآن والسنه" وذلك ألن القرآن
الذي نسخ خطه وبقً حكمه أو نسخ خطه وحكمه تم تدوٌنه مع السنة فانحط
بذلك من درجة التواتر إلى درجة اآلحاد ،فمن القرآن المنسوخ خطا والظنً
الثبوت قنوت المالكٌة ولفظه[ اللهم إنا نستعٌنك ونستؽفرك ونإمن بك
ونتوكل علٌك{ونثنً علٌك الخٌر كله ونشكرك وال نكفرك} ونخنع لك
ونترك من ٌكفر بك اللهم إٌاك نعبد ولك نصلً ونسجد وإلٌك نسعى
ونحفد ونرجو رحمتك ونخاؾ عذابك الجد إن عذابك بالكافرٌن ملحق]
قال صاحب المفهم إنه ورد فً مصحؾ أبً أن جبرٌل علمه للنبً صلى
هللا علٌه وسلم ،نقل ذلك العراقً فً"طرح التثرٌب" قلت وهو من المضعؾ
ألنه متنازع فً ثبوته عند أهل صنعة الحدٌث ،وقد زعم بعض المالكٌة أن
اسيل أبً
أوله من القرآن المنسوخ خطا ،وقد جاء ذلك صرٌحا فً مر
داود ،ومثال ذلك أٌضا ـ كما ذكرنا فً كتابنا "إكمال المنه فً معرفة النسخ
من القرآن والسنه" دلٌل المذهب الشافعً والمذهب الحنبلً على ما ٌحرم
من الرضاع وهو حدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت [":كان فٌما نزل من
القرآن عشر رضاعات معلومات ٌحرمن ثم نسخن بخمس معلومات
فتوفً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو فٌما ٌقرأ من القرآن] "أخرجه
مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمً وابن ماجه وؼٌرهم ،قال
القاضً أبو بكر بن العربً فً كتابه "القبس على موطإ مالك بن أنس":
"إن عابشة أحالت فً الحدٌث بالعشر والخمس كتابا منه [ٌعنً القرآن] ،ثم
نسخت إحداهما وثبتت األخرى ،والقرآن ال ٌثبت بمثل هذا وإنما ٌثبت
القرآن بنقل التواتر عن التواتر ،فإذا سقط األصل سقط فرعه ،ولو أحالت
بذلك حدٌثا عن النبً صلى هللا علٌه وسلم للزم قبوله" ثم قال فً كتابه
Page 287

وجٌز الفصول

"أحكام القرآن"" :أما حدٌث عابشة فهو أضعؾ األدلة ،ألنها قالت":كان مما
نزل من القرآن" ،ولم ٌثبت أصله ،فكٌؾ ٌثبت فرعه؟" قلت وقد أشكل ذلك
على المحتجٌن بالن المذكور ،ومن هإالء البٌهقً حٌث بٌن أنه لو توفً
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو مما ٌتلى من القرآن ألثبته الصحابة
وأجاب المحتج بالن بؤنه لعل النسخ لم ٌبلػ عابشة ،قلت قال ابن قدامة
المقسً الحنبلً فً كتابه "المؽنً" إن الذي ٌتعلق به التحرٌم خمس
رضاعات فصاعدا ،هذا الصحٌح فً المذهب ،وروي هذا عن عابشة ،وابن
مسعود ،وابن الزبٌر ،وعطاء ،وطاوس ،وهو قول الشافعً ،وعن أحمد
رواٌة ثانٌة :أن قلٌل الرضاع وكثٌره ٌحرم ،وروي ذلك عن علً ،وابن
عباس ،وبه قال سعٌد بن المسٌب ،والحسن ومكحول ،والزهري وقتادة،
والحكم وحماد ،ومالك واألوزاعً ،والثوري واللٌث ،وأصحاب الرأي،
وزعم اللٌث أن المسلمٌن أجمعوا على أن قلٌل الرضاع وكثٌره ٌحرم فً
{:وأمهاتكم ال تً
المهد ما ٌفطر به الصابم واحتجوا بقول هللا تعالى
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء ]24 :ولقوله صلى هللا علٌه
وسلمٌ [:حرم من الرضاعة ما ٌحرم من النسب] أخرجه البخاري ومسلم من
حدٌث ابن عباس كما أخرجاه من حدٌث عابشة .القول الثالث ما قال به أبو
عبٌد ،وداود وابن المنذر لقول النبً صلى هللا علٌه وسلم [:ال تحرم اْلم جة
واْلم جتان] وحدٌث [ال تحرم المصة والمصتان] أخرجه مسلم وأبو داود
والترمذي وابن ماجه واإلمام أحمد من حدٌث عابشة وعن أم الفضل رضً
هللا عنهما.
 /3ما كان محل خ ؾ فً نسخه :فهذه النقطة قد تقدمت فً فصل معرفة
الناسخ والمنسوخ من القرآن والحدٌث ،إنما أثرناها هنا كمثال من أسباب
اختبلؾ الفقهاء أثناء اجتهاداتهم ،ومن األمثلة على ذلك قوله جل
وعبل {:الزانً ال ٌنكح إال زانٌة أو مشركة والزانٌة ال ٌنكحها إال زان أو
[النور ]3 :قٌل :منسوخة بقوله
مشرك وحرم ذلك على المإمنٌن}
تعالى{:وأنكحوا األٌامى منكم} كما فً حدٌث أبً داود وقد أخرج ابن كثٌر
فً تفسٌره أحادٌث أخرى عن الترمذي وؼٌره تثبت النسخ ،لكنه بٌن
معارضة اإلمام أحمد ومن تبعه للنسخ قاببل {:وحرم ذلك على المإمنٌن} أي
تعاطٌه والتزوٌج بالبؽاٌا ،أو تزوٌج العفابؾ بالرجال الفجار ،وأخرج أبو
داود الطٌالسً ،قال :حدثنا قٌس عن أبً حصٌن عن سعٌد بن جبٌر عن ابن
عباس{وحرم ذلك على المإمنٌن} قال :حرم هللا الزنا على المإمنٌن ،وقال
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قتادة ومقاتل بن حٌان" :حرم هللا على المإمنٌن نكاح البؽاٌا" كما أخرج ابن
قدامة المقدسً الحنبلً فً كتابه "المؽنً" المجلد التاسع] قال :والشرط
الثانً :أن تتوب من الزنى وبه قال قتادة ،وإسحق ،وأبو عبٌد ،وقال أبو
حنٌفة ومالك والشافعً :ال ٌشترط ذلك لما روي أن عمر ضرب رجبل
وامرأة فً الزنى ،وحر أن ٌجمع بٌنهما ،فؤبى الرجل [أخرج األثر ابن
أبً شٌبة وعبد الرزاق ،وسعٌد بن منصور ،والبٌهقً] ،وروي أن رجبل
سؤل ابن عباس عن نكاح الزانٌة؟ فقالٌ :جوز ،أرأٌت لو سرق من كرم ،ثم
ابتاعه أكان ٌجوز؟ ولنا قول هللا تعالى{ :والزانٌة ال ٌنكحها إال زان أو
مشرك} إلى قوله {وحرم ذلك على المإمنٌن} [النور ]3:وهً قبل التوبة
فً حكم الزنا ،فإذا تابت زال ذلك لقوله صلى هللا علٌه وسلم[ :التابب من
الذنب كمن ال ذنب له] أخرجه ابن ماجه والطبرانً} وقوله [التوبة تمحو
الحوبة] وروي أن مرثدا دخل مكة ،فرأى امرأة فاجرة ٌقال لها عناق،
فدعته إلى نفسها ،فلم ٌجبها ،فلما قدم المدٌنة سؤل رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،فقال له :أأنكح عناقا؟ فلم ٌجبه ،فنزل قوله تعالى {:الزانً ال ٌنكح إال
زانٌة أو مشركة والزانٌة ال ٌنكحها إال زان أو مشرك} فدعاه رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فتبل علٌه اآلٌة وقال[ :ال تنكحها] أخرجه أبو داود
والنسابً" ألنها إذا كانت مقٌمة على الزنا لم ٌؤمن أن تلحق به ولدا من
ؼٌره وتفسد فراشه" قلت ولكن المالكٌة تشترط التوبة واالستبراء من ماء
الزنا وهللا تعالى أعلم .
قلت ومن االختبلؾ فً النسخ من السنة نسخ نكاح المتعة ـ كما بٌنا فً
كتابنا "إكمال المنه فً معرفة النسخ من القرآن والسنه" حٌث قلنا /1 :عن
ابن مسعود قال :كنا نؽزو مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لٌس معنا
نساء ،فقلنا أال نختصً؟ فنهانا عن ذلك ثم رخ لنا أن ننكح المرأة بالثوب
إلى أجل ثم قرأ عبد هللا {ٌؤٌها الذٌن آمنوا ال تحرموا ٌبات ما أحل هللا
لكم} الحدٌث متفق علٌه /2 ،وعن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر
األهلٌة زمن خٌبر "وفً رواٌة" :نهى عن متعة النساء ٌوم خٌبر وعن لحوم
الحمر اإلنسٌة" متفق علٌهما ،إال أن ابن حجر نقل فً كتابه "تلخٌ
الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر" عن ابن حزم فً"المحلى" بؤنه قال
بجواز المتعة من الصحابة كل من :ابن عباس ،وأسماء بنت أبً بكر،
وجابر بن عبد هللا ،وابن مسعود ،ومعاوٌة ،وعمرو بن حرٌث ،وأبو سعٌد،
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وسلمة ومعبد ابنا أمٌة بن خلؾ[ ]..إلى أن قال :ومن التابعٌن :طاوس،
وعطاء ،وسعٌد بن جبٌر ،وسابر فقهاء مكة ،قال ابن حزم :وقد تقصٌنا
اآلثار بذلك فً كتاب اإلٌصال ،انتهى كبلمه.
قلت وقام ابن حجر فً تلخٌ الحبٌر بتخرٌج بعض األحادٌث واآلثار التً
ذكرها ابن حزم وسبق الكبلم على هذه النقطة فً فصل معرفة النسخ من
القرآن والسنة إن شاء هللا تعالى.
 /4االخت ؾ بسبب ورود نصو مختلفة الصٌؽة فً مسؤلة واحدة :وفً
هذه الحالة ٌختار أو ٌرجح كل فقٌه صٌؽة من هذه الصٌػ ،ومثال ذلك عندنا
صٌػ التشهد فً الصبلة ،فمثبل أخذ اإلمام مالك بن أنس بتشهد عمر بن
الخطاب رضً هللا عنه الذي علمه للتابعٌن على المنبر بحضرة جم ؼفٌر
من الصحابة سكتوا علٌه ،فقال الباجً من المالكٌة فً كتابه "المنتقى" بؤنه
ارتقى بسكوت الصحابة إلى درجة التواتر بٌنما ضعفه الشوكانً فً"نٌل
األوطار" لكنه صححه الحاكم واأللبانً ،وصٌؽته" :التحٌات هلل ،الزاكٌات
هلل ،الطٌبات الصلوات هلل ،السبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا تعالى
وبركاته ،السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن ،أشهد أن ال إله إال هللا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" فً حٌن قال أبو حنٌفة النعمان وأحمد بن
حنبل بتشهد ابن مسعود رضً هللا عنه ،ونصه" :علمنً رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم التشهد كفً بٌن كفٌه كما ٌعلمنً السورة من القرآن :التحٌات
هلل والصلوات والطٌبات السبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته ،السبلم
علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن ،أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا
رسول هللا" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
وابن ماجه وؼٌرهم ،وأما اإلمام الشافعً فقد أخذ بتشهد ابن عباس رضً
هللا عنهما ولفظه" :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌعلمنا التشهد كما
ٌعلمنا السورة من القرآن ،فكان ٌقول :التحٌات المباركات الصلوات الطٌبات
هلل سبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته ،السبلم علٌنا وعلى عباد
الصالحٌن ،أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا" أخرجه أحمد
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والدارقطنً وابن حبان والطبرانً
وؼٌرهم ،وفً الباب تشهدات أخرى ،منها :تشهد علً ،وجابر ،وعابشة،
وؼٌرهم ،ذكر بعضها األلبانً وصححها ،كما ذكرها السٌوطً فً "قطؾ
األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" ،قلت فمن تشهد بؤي هذه التشهدات
ٌكون مصٌبا للسنة إن شاء هللا ،وإن تشهد مرة بهذا التشهد ومرة بآخر كان
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أفضل عندي شخصٌا ألن االختبلؾ هنا فً نطاق السنة والبحث عن
األفضل واألرجح وهللا تعالى أعلم.
 /5االخت ؾ الناجم بسبب عدم اال ع على األصل :نحن نعرؾ أنه ال
ٌوجد إمام من أبمة األمصار إال وؼابت علٌه سنة أو سنن أو أحادٌث فٌنجم
عن ذلك فتٌا مرجوحة ألنها مخالفة للسنة الثابتة عن المعصوم المبلػ عن
رب العالمٌن ،قال محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً تنبٌهه
المفٌد الموسوم "القول السدٌد فً كشؾ حقٌقة التقلٌد" من تفسٌر سورة
محمد (صلى هللا علٌه وسلم) التنبٌه الثامن" :اعلم أن كبل من األبمة أخذت
علٌه مسابل ،قال بعض العلماء :إنه خالؾ فٌها السنة ،وسنذكر طرفا من
ذلك هنا إن شاء هللا" قلت نذكر من ذلك على سبٌل المثال ال الحصر:
 /1فؤول األبمة أبو حنٌفة النعمان رحمه هللا :قال ابن قدامة المقدسً الحنبلً
فً كتابه "المؽنً"" :والعقٌقة سنة فً قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس
وابن عمر وعابشة وفقهاء التابعٌن وأبمة األمصار ،إال أصحاب الرأي،
قالوا :لٌست سنة ،وهً من أمر الجاهلٌة وروي عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم أنه سبل عن العقٌقة ،فقال [:إن هللا تعالى حرم العقوق] أخرجه أحمد
فكؤنه كره اإلسم ،وقال [:من ولد له مولود أحب أن ٌعق عنه فلٌفعل ] رواه
مالك فً الموطؤ وأحمد وأبوداود والنسابً ،وقال الحسن وداود :هً واجبة،
وٌروى عن برٌدة أن الناس ٌعرضون علٌها كما ٌعرضون على الصلوات
الخمس ،ولما روى سمرة بن جندب أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال [:كل
ؼ م رهٌن بعقٌقته تذبح عنه ٌوم سابعه وٌسمى فٌه وٌحلق رأسه]
أخرجه أحمد والدارمً واألربعة ،وعن أبً هرٌرة مثله وقال أحمد :إسناده
أمرهم عن الؽ م
جٌد،وعن عابشة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "
بشاتٌن مكافبتٌن وعن الجارٌة بشاة" أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه،
وظاهر األمر الوجوب ،ولنا على استحبابها هذه األحادٌث وعن أم كرز
الكعبٌة قالت سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول [:عن الؽ م شاتان
مكافبتان وعن الجارٌة شاة ] وفً رواٌة قال ":العقٌقة عن الؽ م شاتان ]
وعلى ذلك اإلجماع ،قال ابن الزناد :العقٌقة من أمر الناس كانوا ٌكرهون
تركه" إلى أن قال ابن قدامة" :وجعلها أبو حنٌفة من أمر الجاهلٌة ،وذلك
لقلة علمه ومعرفته باألخبار" وعلق علٌه محققاه د  /التركً ود  /الحلو فقاال:
" لسنة النبوٌة لم تجتمع كلها عند أحد من األبمة ،وقد ٌقول اإلمام بما
ٌخالؾ الحدٌث ألنه لم ٌبلؽه ،ومن أسباب كثرة اعتماد أبً حنٌفة رحمه هللا
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على القٌاس ،ظهور الفرق وقته فً العراق ،وكثرة الكذب حٌث ال ٌعتمد
على رواٌة أصحاب هذه الفرق" قلت قد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع
بمسابل اإلجماع" أن أبا حنٌفة قد ٌكون اعتمد على حدٌث " إن هللا تعالى
حرم العقوق" لمن ٌلتمس له األعذار وابن قدامة إنما اتبع طرٌق المحدثٌن
فً حكمه علٌه بالجهل باآلثار علما بؤنه أكثر األبمة مخالفة للسنن لذلك قٌل
لمذهبه "أصحاب الرأي" وأما ظهور الفرق فهً فً عصر أحمد أقوى
وأشح والمطلوب من الفقٌه فهم الحدٌث وتحقٌقه والعمل به ،وهللا تعالى
أعلم.
وقال الشنقٌ ً فً التنبٌه المذكور " :أما اإلمام أبو حنٌفة رحمه هللا فهو
أكثر األبمة فً ذلك [أي مخالفة السنة بالرأي] ألنه أكثرهم رأٌا ،ولكثرة
المسابل التً حصل فٌها القٌل والقال من ذلك ال نحتاج إلى بسط تفصٌلها.
وبعض المسابل التً قٌل فٌها ذلك ٌظهر أنه لم تبلؽه السنة فٌها ،وبعضها قد
بلؽته السنة فٌها ولكنه تركها لشًء آخر ظنه أرجح منها :كتركه العمل
لحدٌث القضاء بالشاهد والٌمٌن فً األموال ،وحدٌث "تؽرٌب الزانً البكر"
ألنه ترك العمل بذلك ونحوه احتراما للنصو القرآنٌة فً ظنه ،ألنه ٌعتقد
أن الزٌادة على الن نسخ ،وأن القضاء بالشاهد والٌمٌن نسخ لقوله
تعالى {:واستشهدوا شهٌدٌن من رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} فاحترم الن القرآنً المتواتر ،فلم
ٌرض نسخه بخبر آحاد سنده دون سنده ،ألن نسخ المتواتر باآلحاد عنده
رفع لؤلقوى باألضعؾ ،وذلك ال ٌصح ،وكذلك حدٌث تؽرٌب الزانً البكر
{الزانٌة والزانً فاجلدوا كل واحد
فهو عنده زٌادة ناسخة لقوله تعالى
منهما مابة جلدة} والمتواتر ال ٌنسخ باآلحاد ،فتركه العمل بهذا النوع من
األحادٌث بناه على مقدمتٌن :إحداهما أن الزٌادة على الن نسخ ،والثانٌة:
أن المتواتر ال ٌنسخ باآلحاد[ ]..وقصدنا مطلق المثال لما ٌقال :إن اإلمام
ٌخالؾ شٌبا من ذلك ،إال لشًء اعتقده مسوؼا لذلك ،وأنه ال ٌترك السنة إال
لشًء ٌراه مستوجبا لذلك شرعا ،ومما ٌبٌن ذلك أنه كان ٌقدم ضعٌؾ
الحدٌث على الرأي ،قال ابن قٌم الجوزٌة رحمه هللا فً"إعبلم الموقعٌن" ما
نصه" :وأصحاب أبً حنٌفه رحمه هللا مجمعون على أن مذهب أبً حنٌفة
أن ضعٌؾ الحدٌث عنده أولى من القٌاس والرأي ،وعلى ذلك بنى مذهبه
كما قدم حدٌث القهقهة مع ضعفه على الرأي والقٌاس ،ومنع قطع ٌد السارق
لسرقة أقل من عشرة دراهم ،والحدٌث فٌه ضعؾ ،وشرط فً إقامة الجمعة
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المصر ،والحدٌث فٌه كذلك ،وترك القٌاس المحض فً مسابل اآلبار آلثار
فٌها ؼٌر مرفوعة ،فتقدٌم الحدٌث الضعٌؾ ،وآثار الصحابة قوله ،وقول
اإلمام أحمد .ولٌس المراد بالحدٌث الضعٌؾ فً اصطبلح السلؾ هو
الضعؾ فً اصطبلح المتؤخرٌن ،بل ما ٌسمٌه المتؤخرون حسنا ٌسمٌه
المتقدمون ضعٌفا /هـ " محل الؽرض ،ومن أمثلة ما ذكر :أن أبا حنٌفة
رحمه هللا خالؾ فٌها السنة لزوم الطمؤنٌنة فً الصبلة ،وتعٌن تكبٌرة
اإلحرام فً الدخول فٌها والسبلم للخروج منها ،وقراءة الفاتحة فٌها والنٌة
فً الوضوء والؽسل إلى ؼٌر ذلك من مسابل كثٌرة ،وال ٌتسع المقام هنا
لذكر ما استدل به أبو حنٌفة لذلك ومناقضة األدلة بل المقصود بٌان أن
األبمة ال ٌخلو أحد منهم من أن ٌإخذ علٌه شًء خالؾ فٌه سنة وأنهم لم
ٌخالفوها إال لشًء سوغ لهم ذلك ،وعند المناقشة الدقٌقة قد ٌظهر أن الحق
قد ٌكون معهم وقد ٌكون األمر بخبلؾ ذلك .وعلى كل حال هم مؤجورون
ومعذورون كما تقدم إٌضاحه"
 /2اْلمام مالك بن أنس :قال فً شؤن صٌام ستة من شوال" :لم أجد أحدا
من أهل العلم ٌصوم ستة شوال" وكان ٌكره صٌامها ألنه لم ٌبلؽه حدٌث:
وقد
[من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر] قلت
قال السٌوطً والكتانً بتواتره وروٌناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" عن عشرة من الصحابة إال أننا بٌنا أنه صحٌح مشهور
لكنه لم ٌبلػ درجة التواتر وقد رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وؼٌرهم،
وقد قال اإلمام مالك رحمه هللا فً الموطإ ما نصه" :إنً لم أر أحدا من أهل
العلم والفقه ٌصومها ولم ٌبلؽنً ذلك عن أحد من السلؾ ،وأن أهل العلم
ٌكرهون ذلك وٌخافون بدعته ،وأن ٌلحق برمضان ما لٌس منه أهل الجهالة
والجفا ،ولو رأوا فً ذلك رخصة عند أهل العلم ،ورأوهم ٌعملون ذلك"/
هـ ،وقد زعم ابن دحٌة الكلبً بؤن مالكا بلؽه الحدٌث إال أنه ضعٌؾ عنده
لرواٌة سعد بن سعٌد وقد رد علٌه الكٌكلندي الشافعً فً رسالته الموسومة
"رفع اإلشكال عن صٌام ستة من شوال" والحدٌث خرجناه فً كتابنا "فتح
الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" كما ٌلً :ي" :17من صام رمضان
وأتبعه ستا من شوال فكؤنما صام الدهر" أخرجه السٌوطً فً "قطؾ
األزهار المتناثرة" عن ثمانٌة من الصحابة ولذلك لم ٌخرجه الزبٌدي الذي
اشترط عشرة مثل السٌوطً لكنه التزم بشرطه خبلفا للسٌوطً وأقره
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الكتانً فً "نظم المتناثر" فخرجناه فً كتابنا مقدما بحرؾ الٌاء ألنه ؼٌر
متواتر عندنا كما ٌلً:
 1ـأبو أٌوب :أخرجه مسلم وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه ورواه الدارمً وابن أبً شٌبة
والبٌهقً وابن خزٌمة والبؽوي والنسابً والطحاوي والطٌالسً والطبرانً والحمٌدي.وأعله ابن
دحٌة بسعد بن سعٌد
 2ـ ثوبان :رواه النسابً وابن ماجه و قال الترمذي وفً الباب عنه وابن حبان والهٌثمً فً موارد
الظمآن والبٌهقً وأحمد وصححه أبو حاتم كما فً علل ابنه.
 3ـ جابر بن عبد هللا :قال الترمذي وفً الباب عنه ورواه الهٌثمً فً المجمع عن أحمد و البزار
والطبرانً وأخرجه البٌهقً.
 4ـ أبو هرٌرة  :رواه البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه ورواه الهٌثمً عن الطبرانً فً
األوسط كما رواه أبونعٌم وابن عدي فً الكامل بؤسانٌد ضعٌفة.
 5ـ ابن عباس :رواه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً
 6ـ ابن عمر :رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً
 7ـ ؼنام :رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً
 8ـ البراء بن عازب :رواه الدارقطنً
 9ـ ابن طاووس عن أبٌه :رواه الدارمً
 10ـ شداد بن أوس :رواه ابن أبً حاتم الرازي فً العلل.

قلت :أخرج الحافظ أبو سعٌد صبلح الدٌن خلٌل بن كٌكلندي العبلبً
الشامً فً نقلته "رفع اإلشكال عن صٌام ستة أٌام من شوال" قال " :قال
أبو الخطاب بن دحٌة رحمه هللا"هذا الحدٌث ال ٌصح عن رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ألنه ٌدور على سعد بن سعٌد وهو ضعٌؾ جدا ،تركه مالك
وأنكر علٌه هذا الحدٌث ،وأخذ عن أخوٌه اإلمامٌن ٌحى بن سعٌد القاضً،
وعبد ربه بن سعٌد ،ثم ذكر ما نقل عن مالك فً الموطإ بترك العمل
بالحدٌث وقال الترمذي تكلموا فٌه من قبل حفظه وقال النسابً لٌس
بالقوي ،وقاله أبو حاتم محمد بن حبان ورد علٌه قاببل :وأما قوله بؤنه ٌدور
على سعد بن سعٌد فلٌس كذلك؛ بل قد رواه صفوان بن سلٌم وٌحى بن سعٌد
القاضً  -أخو سعد المذكور -عن عمر بن ثابت أٌضا وقد قال ابن دحٌة:
وقد روي عن صفوان بن سلٌم وسعد بن سعٌد عن عمر بن ثابت وهو
حدٌث منكر على الدراوردي" إال أن الحافظ الكٌكلندي دافع عن صحة
حدٌث أبً أٌوب كما بٌن صحة حدٌث ثوبان ونقل عن ابن دحٌة قوله:
ولٌس فً هذا الباب حدٌث له سند سوى حدٌث ثوبان ،فإنه من األحادٌث
المسندة الحسان فحاول تصحٌحه قلت وهو كذلك أجاد وأما ترقٌته إلى
التواتر كما فعل السٌوطً والكتانً فبل" فإنً أقول بصحته وشهرته ال
بتواتره.
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كما أن خلٌل المالكً كره صٌامها قال" :وكره أنها البٌض كستة من شوال"
والمعروؾ عند أهل السنة أن صٌام البٌض ثابت بالسنة الصحٌحة
الصرٌحة كما كره الضجعة على الشق بعد ركعتً الفجر فً الوقت الذي
إذا صلى
روى البخاري ومسلم عن عابشة أنه صلى هللا علٌه وسلم كان
ركعتً الفجر اضطجع على شقه بل وأمر بفعلها لما رواه أبو داود
والترمذي والبزار عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه
زاد البزار
وسلم قال [:من صلى ركعتً الفجر فلٌضجع على شقه]
[فلٌضجع على شقه األٌمن]"
وقال الشنقٌ ً فً تنبٌهه السدٌد المتقدم ذكره" :وقد أخذ بعض العلماء على
مالك رحمه هللا أشٌاء قال :إنه خالؾ فٌها السنة ،قال أبو عمر بن عبد البر
فً جامعه :وقد ذكر ٌحً بن سبلم قال :سمعت عبد هللا بن ؼانم فً مجلس
إبراهٌم بن األؼلب ٌحدث عن اللٌث بن سعد أنه قال :أحصٌت على مالك
بن أنس سبعٌن مسؤلة كلها مخالفة لسنة النبً صلى هللا علٌه وسلم مما قال
مالك فٌها برأٌه ،قال :ولقد كتبت إلٌه فً ذلك ،انتهى .ومعلوم أن مثل كبلم
اللٌث هذا عن مالك ال أثر له ،ألنه لم ٌعٌن المسابل المذكورة وال أدلتها،
فٌجوز أن ٌكون الصواب فٌها مع مالك ألدلة خفٌت على اللٌث ،فلٌس
خفاإها على مالك بؤولى من خفابها على اللٌث .وال شك أن مذهب مالك
المدون ،فٌه فروع تخالؾ بعض نصو الوحً .والظاهر أن بعضها لم
ٌبلؽه رحمه هللا ،ولو بلؽه لعمل به ،وأن بعضها بلؽه وترك العمل به لشًء
آخر ٌعتقده دلٌبل أقوى منه.
ومن أمثلة ما لم ٌبلؽه الن فٌه صٌام ست من شوال بعد صوم
رمضان[وقد أتى ببعض األدلة الواردة فً تصحٌح الحدٌث فبل داعً
لتكرارها] ومن أمثلة ما لم تبلػ مالكا رحمه هللا فٌه السنة عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم إفراد صوم ٌوم الجمعة ،فقد قال رحمه هللا فً الموطإ
ما نصه" :لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ،ومن ٌقتدى به ٌنهى عن
صٌام ٌوم الجمعة وصٌامه حسن ،وقد رأٌت بعض أهل العلم ٌصومه،
وأراه كان ٌتحراه " انتهى منه بلفظه ،وفٌه تصرٌحه رحمه هللا بؤنه لم ٌسمع
أحدا من أهل العلم ٌنهى عن صوم الجمعة ،وأن ذلك حسن عنده ،وأنه رأى
بعض أهل العلم ٌتحرى ٌوم الجمعة لٌصومه ،وهذا تصرٌح منه رحمه هللا
بؤنه لم ٌبلؽه نهً النبً صلى هللا علٌه وسلم عن صوم ٌوم الجمعة وحده،
وأمره من صامه أن ٌصوم معه ٌوما ؼٌره وإال أفطر إن ابتدأ صٌامه ناوٌا
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إفراده ولو بلؽته السنة فً ذلك عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لعمل بها
وترك العمل بؽٌرها ،ألن النهً عن صوم ٌوم الجمعة وحده ثابت عن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .قال البخاري رحمه هللا :عن عبد الحمٌد بن
جبٌر بن شٌبة عن محمد بن عباد ،قال :سؤلت جابرا رضً هللا عنه ،أنهى
النبً صلى هللا علٌه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال :نعم ،زاد ؼٌر أبً عاصم
ٌعنً أن ٌنفرد بصومه" ورواه مسلم بن الحجاج :عن عبد الحمٌد بن جبٌر
عن محمد بن عباد بن جعفر :سؤلت جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما ـ
وهو ٌطوؾ بالبٌت ـ أنهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن صٌام ٌوم
الجمعة؟ فقال :نعم ،ورب هذا البٌت" ،وأخرج البخاري ومسلم عن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول:
ٌصوم قبله أو ٌصوم بعده " واللفظ
"ال ٌصم أحدكم ٌوم الجمعة إال أن
لمسلم ،وأخرج البخاري عن جوٌرٌة بنت الحارث رضً هللا عنها أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم دخل علٌها ٌوم الجمعة وهً صابمة فقال :أصمت
أمس؟ قلت :ال ،قال :ترٌدٌن أن تصومً ؼدا ،قالت :ال ،قال :فافطري"
وأخرج مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
اللٌالً وال تختصوا ٌوم
قال " :ال تختصوا لٌلة الجمعة بقٌام من بٌن
الجمعة بصٌام من بٌن األٌام إال أن ٌكون فً صوم ٌصومه أحدكم " هذا
لفظ مسلم فً صحٌحه ،وال شك أن هذه األحادٌث لو بلؽت مالكا ما خالفها،
فهو معذور فً كونها لم تبلؽه [ ]..ونقل عن الداودي المالكً أنه قال :لم
ٌبلػ مالكا هذا الحدٌث ولو بلؽه لم ٌخالفه ،انتهى منه ،وهذا هو الحق الذي
ال شك فٌه ،ألن مالكا من أورع العلماء وأكثر الناس اتباعا لسنة رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فبل ٌدعها وهو عالم بها" ،ثم ذكر الشٌخ حدٌث خٌار
المجلس وأكد أن الحدٌث بلػ مالكا وقال :وقد حلؾ عبد الحمٌد الصابػ من
المالكٌة بالمشً إلى مكة على أنه ال ٌفتً بثبلث ،قالها مالك ،ومراده
بالثبلث المذكورة :عدم القول بخٌار المجلس هذا مع صحة الحدٌث فٌه،
وجنسٌة القمح والشعٌر مع صحة األحادٌث الدالة على أنها جنسان،
والتدمٌة البٌضاء" [ ]..كما حلؾ عبد الحمٌد الصابػ بالمشً إلى مكة ال
ٌفتً بقول مالك مع أنه عالم مالكً ألنه رأى األدلة واضحة وضوحا ال
لبس فٌه ،فً أن المراد بالتفرق التفرق باألبدان" قلت وحدٌث "البابعان
بالخٌار ما لم ٌتفرقا" حدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر
لتمٌٌز الحدٌث المتواتر " وكذلك ربا الفضلٌة ،ثم قال الشٌخ":و قد بٌن وجه
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قول مالك فٌها ابن عبد البر وابن العربً وؼٌرهما ،والمسابل التً قال
بعض أهل العلم أن مالكا خالؾ فٌها السنة معروفة ،منها ما ذكرنا ،ومنها
مسؤلة سجود الشكر وسجدات التبلوة فً المفصل ،وعدم الجهر بآمٌن،
وعدم رفع الٌدٌن عند الركوع والرفع منه ،وعدم قول اإلمام :ربنا و لك
الحمد ،وعدم ضفر رأس المرأة المٌتة ثبلث ضفابر ،وترك السجدة الثانٌة
فً الحج وؼٌر ذلك من المسابل ،وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من
النصو  ،قد بلؽته فٌه السنة و لكنه رأى ؼٌرها أرجح منها ،وأن بعضها
لم ٌبلؽه ،وأن الحق قد ٌكون معه فً بعض المسابل التً أخذت علٌه ،وقد
ٌكون مع ؼٌره كما قال مالك نفسه رحمه هللا" :كل كبلم فٌه مقبول ومردود
إال كبلم صاحب هذا القبر ".وهو تارة ٌقدم دلٌل القرآن المطلق أو العام
على السنة التً هً أخبار آحاد ،ألن القرآن أقوى سندا وإن كانت السنة
أظهر داللة وألجل هذا لم ٌبح مٌتة الجراد بدون ذكاة ألنه ٌقدم عموم
{حرمت علٌكم المٌتة} اآلٌة ،على حدٌث " :أحلت لنا مٌتتان ودمان"
الحدٌث ،وقدم عموم قوله تعالى {:ادعوا ربكم تضرعا وخفٌة} اآلٌة على
األحادٌث الواردة بالجهر بآمٌن ألن التؤمٌن دعاء ،والدعاء مؤمور بإخفابه
فً اآلٌة المذكورة [قلت أما فٌما ٌخ بما جرى بٌنه وبٌن اللٌث بن سعد
فقد تقدم فً األصول فً (عمل أهل المدٌنة).
 /3اإلمام الشافعً :وقال الشٌخ الشنقٌطً :وكذلك الشافعً وأحمد رحمهما
هللا ،فإن كل
واحد منهما ال ٌخلو من شًء قد أخذ علٌه ،ومرادنا هنا التمثٌل لذلك ،وأن
الوحً مقدم على أقوالهم ،ومن ذلك ما قاله الشافعً فً قوله تعالى {:أو جاء
أحكم من الؽاب أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتٌمموا} اآلٌة
 /4وأقل األبمة عمبل بما ٌخالؾ السنة أو الحدٌث اإلمام أحمد بن حنبل وقد
أفتى بجواز صٌام ٌوم الشك وإجزابه إذا ثبتت رإٌة رمضان وقد ثبت أن
من صام
عمارا رضً هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم[:
قلت:
الٌوم الذي ٌشك فٌه فقد عصى أبا القاسم صلى هللا علٌه وسلم]
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ،وقال الترمذي:
حسن صحٌح ،وقال الخرقً الحنبلً فً مختصره" :وإن حال دون منظره
ؼٌم أو قتر وجب صٌامه وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان" وهذا كما
وقال الشٌخ
ترون ٌخالؾ الحدٌث الصحٌح الصرٌح المتقدم وهللا أعلم.
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الشنقٌ ً فً تنبٌهه " :ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن األبمة رحمهم هللا ال
ٌلحقهم نق وال عٌب فٌما أخذ علٌهم ،ألنهم رحمهم هللا بذلوا وسعهم فً
تعلم ما جاء عن هللا على لسان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ثم اجتهدوا
بحسب طاقتهم ،فالمصٌب منهم له أجر اجتهاده وإصابته ،والمخطا منهم
مؤجور فً اجتهاده ،معذور فً خطبه" وهللا جل وعبل أعلم.
المصالح المرسلة لؽة
 /6االخت ؾ الناجم بسبب المصالح المرسلة:
هً"كون الشًء على هٌبة كاملة بحسب ما ٌراد ذلك الشًء له" هكذا عرفه
الفٌروز آبادي صاحب القاموس ،واصطبلحا هو" عبارة فً األصل عن
جلب منفعة أو دفع مضرة ،ولكن نعنً بالمصلحة المحافظة على مقاصد
الشرع" هكذا نقلناه من المستصفى للؽزالً ووافقه ؼٌره ،وقد قسم العلماء
المصالح المرسلة إلى ثبلثة أنواع سبق سردها مفصلة فً فصل معرفة
أصول الفقه علما بؤن العلماء اختلفوا فً اعتباره أصبل أو قاعدة.
 /7االخت ؾ الناجم بسبب االستصحاب :واالستصحاب معناه لؽة طلب
الصحبة ،واصطبلحا معناه" الحكم على الشًء فً الزمن الثانً بما قدم به
من قبل إلى أن ٌثبت الدلٌل على التؽٌٌر" وعرفه ابن قٌم الجوزٌة فً كتابه
"أعبلم الموقعٌن" بؤنه "استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفً ما كان منفٌا"
وسبق تفصٌله أكثر فً فصل األصول علما بؤن األصولٌٌن اختلفوا فً
االعتبار به أصبل أو قاعدة.
 /8االخت ؾ الناجم بسبب االستحسان :واالستحسان لؽة "عد الشًء حسنا،
والحسن ما تشتهٌه النفس وتهواه" واصطبلحا هو"الدلٌل الذي ٌعارض
القٌاس الجلً أو استثناء مسؤلة جزبٌة من أصل عام لدلٌل خا " هكذا ورد
هذا التعرٌؾ فً"تسهٌل الوصول إلى علم األصول" و"كشؾ األسرار مع
البزدوي" وحقٌقة االستحسان االصطبلحٌة أن له عدة تعرٌفات بٌناها فً
فصل األصول و لذلك أبطله الشافعً وقال فً كتاب "األم"" :من استحسن
إال أننا
فقد شرع" فالخبلؾ فً االستدالل به جلً وقد تقدم فً األصول
نجد أحمد الرٌسونً ٌجعله مطٌة المذهب المالكً المفضلة فزعم أن اإلمام
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مالكا جعله تسعة أشعار العلم فقد نقل عن العتبً عن أصبػ بن الفرج
قال:سمعت ابن القاسم ٌقول :قال مالك :تسعة أعشار العلم االستحسان ،قال
أصٌػ بن الفرج :االستحسان فً العلم ٌكون أؼلب فً القٌاس" قلت وفً
ذلك التدبٌش نظر لما نقل عن العتبً من محبة الؽرابب وتبنٌها ،وهللا أعلم.
 /9االخت ؾ الناجم بسبب سد الذرابع :سد الذرابع :عرفه الشاطبً فً
الموافقات بؤنه" :الوسٌلة أو الطرٌقة المراد بها هنا التوصل بما هو مصلحة
إلى مفسدة " وقد تقدم شرح ذلك واإلكثار من األمثلة المبٌنة له.
 /10االخت ؾ الناجم بسبب عمل أهل المدٌنة :وتعرٌفه ما كان علٌه العمل
فً المدٌنة المنورة ،وقد مر بثبلث مراحل :منها ما ٌكاد ٌكون محل إجماع،
ومنها ما هو محل خبلؾ بٌن فقهاء األمصار ،وسنزٌد هذه النقطة تفصٌبل
وإٌضاحا فً فصل أصول الفقه إن شاء هللا ،وقد تقدم بٌان ذلك.
هذا أصل من
 /11هل شرع من كان قبلنا شرع لنا إن أقره شرعنا؟:
أصول الفقه المختلؾ فً االحتجاج به بٌن فقهاء األمصار وأصولهم ،فقد
قال به اإلمام مالك وأبو حنٌفة النعمان وهو قول فً المذهب الحنبلً إال أن
المشهور فً المذهب الحنبلً والشافعً رده ومنع العمل به ،وقد تقدم
توضٌح ذلك فً فصل أصول الفقه.
 /12االخت ؾ الناجم بسبب العمل بقول الصحابة :هذا أصل من أصول
الفقه وهو محل خبلؾ بٌن األصولٌٌن الفقهاء ،فمتى ٌكون حجة ومتى ٌرد
وال ٌعتبر به؟ هذا ما بٌناه فً فصل األصول إن شاء هللا.
 /13االخت ؾ الناجم عن العادة أو العرؾ الشرعً :قد تنجم خبلفات بٌن
الفقهاء بسبب العرؾ أو العادة ،فالعرؾ لؽة له عدة تعارٌؾ ،كما أنه له عدة
تعارٌؾ من الناحٌة االصطبلحٌة كما بٌنا ذلك فً فصل أصول الفقه وهللا
تعالى.
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 /14االخت ؾ الناجم عن تحنث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هل ٌعتبر
شرعا بحٌث ن الب باتباعه أم ال؟ :هذه مسؤلة خبلؾ بٌن األصولٌٌن فقهاء
األمصار وكما بٌنا ذلك فً فصل أصول الفقه وهللا تعالى أعلم.
كثٌرا ما ٌنشؤ
 /15االخت ؾ الناجم بسبب الفتٌا فٌما ال ن فٌه أص :
االختبلؾ بٌن الفقهاء فً النوازل والفتاوى المتعلقة بالمسابل التً ال ن
فٌها أصبل ،ومثال ذلك عندنا هنا :من صلى رباعٌة ٌسجد فً كل ركعة من
ركعاتها األربعة سجدة واحدة ،ففً هذه النازلة اختبلؾ شاسع بٌن فقهاء
األمصار وذلك ألن أبا حنٌفة النعمان ومن تبعه من أصحاب الرأي قالوا
ٌسجد أربع سجدات وهو جالس وقد تمت صبلته ووافقهم فً فتٌاهم هذه
اإلمام الثوري ،وأما اإلمام مالك بن أنس ومن تبعه ومن وافقه مثل اللٌث بن
سعد فإنهم قالوا إذا لم ٌكن سلم سجد سجدة ثانٌة تصح له بها ركعة ثم ٌؤتً
بالركعات الثبلثة المتبقٌة الفاسدة ثم ٌسجد سجدتٌن وهو قول ألحمد بن
حنبل ،وأما اإلمام الشافعً فإنه قال تصح له ركعتان ألنه سجد أربع
سجدات وصحح هذا القول ابن قدامة المقدسً الحنبلً وقال ٌحتمل أن ٌكون
قوال ألحمد ،وشهر ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً "المؽنً" عن الحنابلة أن
صبلته باطلة ألنه كالمتبلعب بالصبلة" قلت وهذا الصنؾ من المسابل
الخبلفٌة كثٌر جدا.
فجمهور الفقهاء
 /16االخت ؾ الناجم بسبب التوسع فً وقت الواجب:
ٌقول بؤن وقت الواجب ٌنقسم إلى مضٌق وموسع ،ألن األمر بؤداء الفعل لم
ٌحدد فً جزء من أجزاء الوقت ،لذلك ذهب األحناؾ ،أصحاب الرأي ،إلى
إنكار التوسع فً الوقت ،فقالوا :إن الوجوب ٌخت بآخر الوقت ،فقالوا إن
التوسع فٌه تخٌٌر ،وهذا ما ال ٌنطبق على الواجب ،و المثال على ذلك :إذا
صلى الصبً أول الوقت ثم بلػ قبل انقضابه ،فالجمهور ال ٌوجب علٌه
اإلعادة بٌنما األحناؾ ٌوجبون علٌه اإلعادة.
 /17االخت ؾ الناجم بسبب الزابد على مقدار الواجب :قال بعض الفقهاء
إن الزٌادة تابعة لؤلصول ،وقال بعضهم إن الزٌادة تطوع ،ومثال ذلك :من
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نذر هلل ذبح شاة للفقراء فنحر بدنة أو بقرة ،فاختلفوا هل مقدار الزابد على
الشاة واجب أم تطوع ،فمن قال إنه واجب ٌحرم علٌه األكل منه وٌنفً عنه
األجر من الزابد ،ومن قال إنه تطوع ٌقول بجواز األكل منه وأنه إذا تصدق
منه أجر الصدقة ،وهللا تعالى أعلم.
 /18االخت ؾ الناجم بسبب الفاسد والبا ل :اختلؾ فقهاء األمصار فٌما
ٌتعلق بتصرؾ المكلؾ المخاطب شرعا باألحكام الشرعٌة ،فالجمهور ٌقول
بؤنه إذا وافق الشرع فهو الصحٌح ،وما خالؾ الشرع مخالفة فً األصل
فالحكم باطل ،وإن كانت فً الوصؾ ،ففاسد ،ومثال ذلك :إذا شرط أجبل
مجهوال فً البٌع ،فهل ٌنعقد البٌع وٌفٌد الملك؟ قال الشافعً :ال ٌنعقد البٌع،
وال ٌفٌد الملك أصبل ،بٌنما قال أبو حنٌفة النعمان ومن تبعه من أصحاب
الرأي بانعقاده وإفادته الملك ،وهكذا تطرد هذه القاعدة فً كل ما كان
ممنوعا بوصفه دون أصله كما فً"تحرٌج الفروع على األصول" للزنجانً
وعنه الدكتور التركً فً "أسباب اختبلؾ الفقهاء".
ذهب

 /19االخت ؾ الناجم بسبب حكم الشًء هل ٌدور مع أثره أم ال؟:
أصحاب الرأي وبعض المالكٌة إلى أن حكم الشًء ٌدور مع أثر ذلك
الشًء ،وجودا وعدما ،فٌدل وجود أثر الشًء على وجود ذلك الشًء،
وقالت الشافعٌة ومن وافقهم من فقهاء األمصار :إن الحكم ألصل الشًء ال
ألثره ،ومثال ذلك عندهم :إذا تزوج الرجل امرأة فً عدة أختها المبتوتة أو
المطلقة طبلقا بابنا هل ٌفسخ النكاح أو ٌمضً ،فقال أصحاب الشافعٌة و
من وافقهم ٌجوز ذلك ألن المحرم هو الجمع فً السبب المثمر للوطء ،وهذا
انعدم بتبتٌت األولى بٌنما منع أصحاب الرأي ومن وافقهم من المذاهب ذلك،
ألن العدة من آثار أحكام النكاح ،فحكموا لؤلثر بحكم أصله وهو قوله جل
وعبل{:وأن تجمعوا بٌن األختٌن إال ما قد سلؾ} [النساء ] :قاله د /التركً
ولعله واهم فً دعواه ألن األحناؾ ٌقولون بجواز عقد الحامل قبل
المتزوج ،وإنما حرم المالكٌة الجمع.
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 /20االخت ؾ الناجم بسبب التكلٌؾ وأنواعه :التكلٌؾ لؽة هو طلب ما فٌه
مشقة ،وفً االصطبلح ٌمكن أن ٌعرؾ بؤنه خطاب الشارع المتعلق
باالقتضاء أو التخٌٌر والتكلٌؾ وٌقتضً مكلفا ومكلفا وفعبل مكلفا به،
فٌشترط فً المكلؾ أن ٌكون بالؽا عاقبل قادرا ،وٌشترط فً الفعل المكلؾ
به أن ٌكون معلوما وممكنا ،وهللا تعالى أعلم.
 /21االخت ؾ الناجم بسبب الترجٌح :والترجٌح هو إثبات الفضل فً أحد
جانبً المتقابلٌن أو جعل الشًء راجحا ،واصطبلحا هو اقتراب األمارة بما
تقوى بها على معارضتها ،قال فً "المحصول"[" :الترجٌح تقوٌة أحد
الطرفٌن على اآلخر فٌعلم األقوى وٌطرح اآلخر ،وإنما قلنا طرفٌن ألنه ال
ٌصح الترجٌح بٌن األمرٌن إال بعد تكامل كونهما طرفٌن]" قلت وسنقوم
ببٌان ذلك أكثر إن شاء هللا تعالى ،وأما هنا سنكتفً بذكر أنواع الترجٌحات
والمرجحات ،فنقول:
 /1أوال ترجٌح ن القرآن على آحاد السنة وقد أكثر منه اإلمام مالك بن
أنس /2 .ثانٌا :الترجٌح باعتبار اإلسناد وٌدخل فٌه ترجٌح العالً الذي قلت
وسابطه على النازل ،وترجٌح السابق على البلحق ألنه قد ال ٌكون سمع
الحدٌث إال بعد طروء خلل فً حفظ وضبط الشٌخ.
 /3ثالثا :ترجٌح رواٌة األكبر على األصؽر لضبطه ،وترجٌح الفقٌه على
العامً ،واألحفظ على ؼٌر الحافظ.
 /4رابعا :ترجٌح رواٌة المتبع على رواٌة المبتدع
 /5خامساٌ :قدم ما كثر رواته على ما قلت رواته إذا استووا فً الحفظ
للحدٌث ،وٌقدم المتواتر على ؼٌره من الحدٌث.
 /6سادساٌ :قدم ما اتفق علٌه البخاري ومسلم ثم ما تفرد به البخاري عند
الجمهور ثم ما تفرد به مسلم على ؼٌره من الرواة.
 /7سابعاٌ :قدم ما رواه أحد الخلفاء الراشدٌن األربعة على رواٌة ؼٌرهم.
 /8ثامنا :تقدم رواٌة من كثرت معاشرته للشٌخ [للزهري أو نافع أو
ؼٌرهما] على ؼٌره ومن طالت صحبته للشٌخ على ؼٌره.
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 /9تاسعا :تقدم رواٌة صاحب القصة على ؼٌره وكذلك المعاٌش لها على
ؼٌره.
 /10عاشرا :تقدم رواٌة من ال ٌعرؾ بالؽرابب إذا كان متوسط العدالة على
من كان دونه فً الرواٌة.
 /11حادي عشر :تقدم رواٌة من لم ٌختلط على من اختلط فلم تتؤكد من
رواٌته هل هً قبل اختبلطه أو بعدها /12 .ثانً عشر :تقدم رواٌة من ثبتت
تزكٌته على من لم تثبت مع عدم معرفته بنكارة /13 .تقدم رواٌة المتبع على
رواٌة المبتدع  /14ترجح رواٌة من كان عالما باللؽة العربٌة ألنه أعرؾ
بالمعنى من ؼٌره  /15أن ٌكون أحدهما كثٌر المخالطة لرسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم على ؼٌره ألن كثرة المخالطة تقتضً زٌادة فً االطبلع هذا
فٌما ٌخ بالصحابة /16 .تقدم رواٌة من طالت صحبته للنبً صلى هللا
علٌه وسلم دون اآلخر/17 .أن ٌكون أحدهما ثبتت عدالته بالتزكٌة واآلخر
بمجرد الظاهر/18 .أن ٌكون أحدهما أكثر مبلزمة للمحدثٌن من اآلخر .
/19أن ٌكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالممارسة واالختبار واآلخر بمجرد
التزكٌة فإنه لٌس الخبر كالمعاٌنة/20 .أن ٌكون أحدهما قد عدل مع ذكر
أسباب التعدٌل واآلخر عدل بدونها/21 .أن ٌكون المزكون ألحدهما أكثر
من المزكٌن لآلخر /22أن ٌكون المزكون ألحدهما أكثر بحثا عن أحوال
الناس من المزكٌن لآلخر /23 .أن ٌكون أحدهما قد حفظ اللفظ فهو أرجح
ممن روى بالمعنى /24 .أن ٌكون أحدهما أسرع حفظا من اآلخر وأبطؤ
نسٌانا منه ،أما إن كان الذي أبطؤ حفظا أبطؤ نسٌانا فالظاهر أنه تقدم رواٌة
األخٌر على األول /25 .تقدم رواٌة من ٌوافق الحفاظ على رواٌة من ٌتفرد
عنهم فً كثٌر من رواٌاته /26 .تقدم رواٌة من دام حفظه وعقله ولم ٌختلط
على رواٌة من اختلط فً عمره وتفرد برواٌته للخبر من دون التؤكد هل
رواه بعد االختبلط أو قبله وهو ثقة /27 .تقدم رواٌة من كان مشهور النسب
على من لم ٌكن مشهورا ألن احتراز المشهور عن الكذب أكثر.
 /28تقدم رواٌة من كان أشهر بالعدالة والثقة من اآلخر ألن ذلك ٌمنع من
الكذب /29 .أن ٌكون أحدهما معروؾ اإلسم ولم ٌلتبس اسمه باسم أحد من
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الضعفاء على من ٌلتبس اسمه باسم ضعٌؾ /30 .تقدم رواٌة من لم ٌختلؾ
الرواة علٌه على من اختلفوا علٌه /31 .تقدم رواٌة من تحمل بعد البلوغ
على من تحمل قبل البلوغ /32 .أن ٌكون أحدهما أحسن استٌفاء للحدٌث من
اآلخر فإنها ترجح /33 .ثالث وثبلثون :تقدم رواٌة من ذكر سبب رواٌة
الحدٌث على من لم ٌذكرها  /34 .تقدم رواٌة المسند المرفوع على المرسل
المرفوع لمن ٌعمل بالمرسل /35 .خامس وثبلثون :تقدم رواٌة الحدٌث الذي
عضده العمل على ؼٌره /36 .سادس وثبلثون :تقدم رواٌة من سمع شفاها
ومعاٌنة على من سمع من وراء حجاب  /37.سابع وثبلثون :تقدم رواٌة من
سمع من الصحابة على من أرسل منهم  /38 .ثامن وثبلثون :تقدم رواٌة من
اتبعت فٌه قواعد الجرح والتعدٌل وقواعد التصحٌح والتعلٌل على من
خالفهم فً ذلك  /39 .تاسع وثبلثون :تقدم رواٌة من لم ٌرو المنكر على
رواٌة من رواه /40 .أربعون :الترجٌح بقوانٌن تحمل الرواٌة فٌقدم مثبل
من سمع من الشٌخ على من قرأ علٌه وٌقدمان معا على من أجازه الشٌخ
بالمراسلة وٌقدمون جمٌعا على من روى أو ٌظن أنه روى وجادة.
 /21االخت ؾ الناجم بسبب الترجٌح بٌن مقاصد الشرع :نذكر منها خاصة
هنا ما بٌن حفظ الدٌن وحفظ النفس ،فالجمهور على أنه ٌقدم حفظ الدٌن،
لقوله تعالى {:وما خلقت الجن واْلنس إال لٌعبدون* ما أرٌد منهم من رزق
وما أرٌد أن ٌ عمون* إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتٌن} [الذارٌات] :
وقوله صلى هللا علٌه وسلم[ :من بدل دٌنه فاقتلوه] وقد تقدم فً مقاصد
الشرع ،وأما المخالؾ فانطلق من قوله تعالى{ :إال من أكره وقلبه م مبن
باْلٌمان} ولقوله صلى هللا علٌه وسلمٌ [:ا عمار إن عادوا فعد] وقد تقدم
تخرٌج الحدٌث فً مقاصد الشرع.
وسنكتفً بتقدٌم أمثلة على سبٌل المثال ال الحصر:
 /1الترجٌح ان قا من فهم الن وتفسٌره وأثره على اخت ؾ الفقهاء:
كل فقٌه ٌستنبط الحكم الشرعً من الن انطبلقا من فهمه للن العربً
علما بؤن الفقه هو الفهم ،وقد ٌتباٌن فقهم الفقهاء للن العربً الواحد حسب
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ال ٌجتمع بٌن
الدالالت التً ٌحتمل ،فمثبل قوله صلى هللا علٌه وسلم[" :
مفترق وال ٌفرق بٌن مجتمع خشٌة الصدقة وما كان من خلٌ ٌن فإنهما
ٌتراجعان بٌنهما بالسوٌة]" أخرجه البخاري [ج  ]122 / 2وؼٌره ففسر
أبو حنٌفة النعمان ومن تبعه هذا الحدٌث بؤنه ال ٌجمع بٌن مفترق فً الملك
إال فً المكان بؤن ٌملك رجل أربعٌن فبل ٌجمع بٌنهما لٌإخذ منهما شاة
وبالرجل ٌكون فً ملكه ثمانون ،فبل ٌفرق حتى تجب علٌه شاتان ،ففسروا
الخلٌطٌن بالشرٌكٌن ،بٌنما فسره مالك بن أنس ومن تبعه ومن وافقه إلى أن
الخلٌطٌن تجب الزكاة فً مالهما معا شرٌطة أن ٌكون كل واحد منهما ٌملك
فً أول األمر ما تجب فٌه الزكاة [ٌعنً أن كل واحد منهما ٌملك النصاب]،
وبعضهم أوجب أن ٌكون الراعً واحد ،والببر [الماء] واحد ،والكؤل واحد
[ٌعنً المرعى واحد ]،
وأما الشافعً وأحمد ومن تبعهما ومن وافقهما فقد فسروا بالخلطاء إذا كانوا
ٌملكون مابة وعشرٌن شاة ،فإذا زكٌت مجتمعة كان علٌها شاة واحدة ،وإذا
زكٌت متفرقة وكانوا ثبلثة ٌملك كل واحد منهم أربعٌن شاة كان علٌها ثبلث
شٌاه ،فبل ٌفرق بٌن المجتمع ،وإذا كان للرجلٌن أحدهما مابة شاة واآلخر
مابة وواحدة ،فعلى كل واحد منهما شاة ،فإذا اجتمعا كان علٌهما ثبلث شٌاه،
المثال
فبل ٌجمع بٌنهما بل ٌزكً كل واحد منهما ما له على حده.
الثانً :الترجٌح الواقع فً تحدٌد مقدار نصاب السرقة الذي ٌلزم القطع
وأثره على اختبلؾ الفقهاء ،قال هللا جل وعبل {:والسارق والسارقة فاق عوا
فجمهور الفقهاء على أن السارق
أٌدٌهما جزاء بما كسبا نكاال من هللا}
تقطع ٌده فً ربع دٌنار فما فوق أو فً ثبلثة دراهم واحتجوا بما رواه ابن
عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم ق ع فً مجن ثمنه
ث ثة دراهم" متفق علٌه ،واحتجوا أٌضا بما روته أم المإمنٌن عابشة
رضً هللا عنها قالت ":كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌق ع ٌد
السارق فً ربع دٌنار فصاعدا" أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي
والنسابً ،وفً رواٌة لمسلم ":ال تق ع ٌد السارق إال فً ربع دٌنار
فصاعدا" قال اإلمام الشافعً فً "األم"" :وربع دٌنار موافق لرواٌة ثبلثة
Page 305

وجٌز الفصول

دراهم وذلك أن الصرؾ على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اثنا عشر
درهما بدٌنار" وهو كذلك قد عمل به أبو بكر وعمر وعثمان رضً هللا
عنهم أجمعٌن .وقال أبو حنٌفة النعمان ومن تبعه من أهل الرأي :ال تقطع ٌد
السارق إال فً عشرة دراهم انطبلقا من أحادٌث وردت فً ذلك واهٌة
وأمثلها حدٌث أم أٌمن رضً هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم[":ال تق ع ٌد السارق إال فً جحفة ]" وقومت ٌومبذ على عهد رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم بدٌنار أو عشرة دراهم ،أخرجه الطحاوي فً كتابه
"شرح معانً اآلثار".
وذهب الحسن البصري وداود الظاهري والخوارج إلى وجوب القطع فً
القلٌل أو الكثٌر أخذا بعموم قوله تعالى{ :والسارق والسارقة فاق عوا أٌدهما
جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزٌز حكٌم} [المابدة ]38 :وبما رواه أبو
هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال[" :لعن هللا السارق
متفق علٌه .
ٌسرق البٌضة فتق ع ٌده وٌسرق الحبل فتق ع ٌده]"
 /3وكمثال أخٌر :وقع خبلؾ فقهً انطبلقا من الترجٌح بٌن حدٌث ابن
عباس رضً هللا عنهما المتفق علٌه وأحادٌث مٌمونة وؼٌرها ،فذهب أبو
حنٌفة ومن تبعه من أصحاب الرأي إلى األخذ بحدٌث ابن عباس رضً هللا
حرام ]"
عنهما قال[" :تزوج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مٌمونة وهو
ٍ
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
ٌعنً محرما فؤجازوا
وابن حبان والطبرانً والبٌهقً والبؽوي وؼٌرهم
اإلنكاح أي العقد بالنسبة للمحرم ،وأما الجمهور فانطلقوا من حدٌث مٌمونة
ـ صاحبة القصة ـ رضً هللا عنها قالت[" :تزوجنً رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم وهو ح ل]" أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن
ماجه والدارمً والطبرانً والبٌهقً وؼٌرهم ،وحدٌث أبً رافع رضً هللا
عنه ـ المعاٌش للقصة ـ قال[" :تزوج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أخرجه أحمد والترمذي
مٌمونة وهو ح ل وكنت السفٌر بٌنهما]"
والدارمً وابن حبان والطبرانً فً المعجم الكبٌر والبٌهقً والبؽوي
وؼٌرهم ،وحدٌث عثمان رضً هللا عنه[" :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
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تزوج مٌمونة ح ال وبنى بها ح ال وماتت بسرؾ ودفناها فً ال لمة
التً بنى بها فٌها]" أخرجه أحمد والترمذي ،وزعم أبو جعفر الكتانً فً
كتابه "نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر" أنه بلػ درجة التواتر وأبٌنا عن
ذلك فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" حٌث بٌنا أنه
صحٌح مشهور إال أنه لم ٌبلػ درجة التواتر ،والجمهور قدم رواٌة صاحبة
القصة ـ مٌمونة ـ والمعاٌش لها أبً رافع وعثمان على حدٌث ابن عباس
المتفق علٌه ،وإن كان فً الؽالب ٌقدم المتفق علٌه على ؼٌر المتفق علٌه،
وإن تفرد به أحد الصحٌحٌن ،لصحة المتفق علٌه إال أن ٌكون الحدٌث
وصل درجة التواتر ،ألن المتواتر ٌفٌد العلم والٌقٌن بٌنما اآلحاد تفٌد الظن،
إال أن بعض المحدثٌن ٌجعل المتفق علٌه ٌفٌد العلم مخالفا القاعدة العامة
وهً أن من مواصفات المتواتر أن ٌزٌد رواته على أربعة كما بٌن ذلك
الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً كتابه "مراقً السعود" حٌث
ٌقول" :ما دون األربعة ؼٌر راجح ** وما علٌها زاد فهو صالح ".

الفصل الثانً :االجتهاد وتٌار المقاصد والقواعد:
لقد تؤملت كثٌرا منهج تٌار أصحاب المقاصد والقواعد فوجدته منهجا قابما
بالدرجة األولى على التخمٌن والفلسفة والمنطق وعلم الكبلم وتحكٌم العقل
المجرد وتؤوٌل التؤوٌل على حساب النقل المجرد وتؤوٌل التنزٌل ،وقد قال
التاببون من هذا النهج وخاصة الفخر الرازي منهم" :لقد جربت المدارس
الكبلمٌة والمناهج الفلسفٌة فما وجدتها تشفً علٌبل وال تروي ؼلٌبل وإن
أقرب طرٌق طرٌق القرآن إقرإوا إن شبتم فً اإلثبات "إلٌه ٌصعد الكلم
الطٌب" و"الرحمن على العرش استوى" وفً النفً "لٌس كمثله شًء"
و"وال ٌحٌطون به علما" ثم قال :من جرب مثل تجربتً عرؾ مثل
معرفتً" فبٌن الفخر الرازي أن طرٌق الهدى هً طرٌق القرآن والسنة ال
طرٌق الكبلم والفلسفة والمنطق ،وهللا تعالى أعلم .فبٌنما كان الرعٌل األول
من هذه األمة المحمدٌة ومن تبعهم بإحسان من القرون التً زكاها رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌعٌش فً رحاب النقل من الكتاب والسنة وهو النقل
Page 307

وجٌز الفصول

المنزل من عند هللا تعالى وتؤوٌل هذا التنزٌل بما ٌناسبه من دالالت لفظٌة
بدأ تٌار تؤوٌل التؤوٌل شٌبا فشٌبا ٌبتعد عن هذا النهج السلٌم متؤثرا بالفكر
المنطقً السقٌم والنهج الفلسفً اللبٌم .ومن أول هإالء الترمذي الحكٌم الذي
ؼا فً أعماق الفلسفة فسماها الحكمة بٌنما الحكمة فً التنزٌل تعنً شٌبا
آخر ،تعنً إظهار الحكم الشرعً والقضاء واإلفتاء .فحكم هإالء عقولهم
وأطلقوا لها العنان بعدما ؼاصوا فً الفلسفة والمنطق وعلم الكبلم ،فلنتابع
تؤرٌخ المقاصد كما ٌلً:
 /1الترمذي الحكٌم أبو عبد هللا محمد بن علً فً بداٌة القرن الرابع كان
صوفٌا فٌلسوفا أطلق على الفلسفة اسم "الحكمة" ومنها أطلق على نفسه
"الحكٌم" فقام بتؤمبلت حول المقاصد من العبادات ضمنها كتبه "كتاب
العلل" وكتاب "علل الشرٌعة" وكتاب "علل العبودٌة" الخ..
 /2أبو منصور الماترٌدي ت
السنة"

 333هـ له كتاب "المقاالت" و"تؤوٌل أهل

 /3أبو بكر القفال الشاسً ت 365هـ له "أصول الفقه" و"محاسن الشرٌعة"
 /4أبو بكر األبهري ت
والدالبل والعلل

 375هـ له كتاب األصول وإجماع أهل المدٌنة

 /5أبو بكر الباقبلنً ت 403هـ له "التقرٌب واإلرشاد فً تدرٌب طرق
االجتهاد" ومختصر اإلرشاد المتوسط ،ومختصر اإلرشاد الصؽٌر وهو
ؼنً عن التعرٌؾ،الخ..
 /6إمام الحرمٌن الحوٌنً ت 478هـ له كتاب"البرهان" فكان أول من قسم
فٌه المقاصد والعلل إلى األقسام الخمسة وهً:أ /ما ٌتعلق بالضرورات ،ب/
ثم ما ٌتعلق بالحاجات،ج /ثم ما لٌس ضرورٌا وال حاجٌا،د /ثم ما ال ٌتعلق
بضرورة وال حاجة وكان دون الذي قبله،هـ /ثم ما ال ٌظهر له تعلٌل واضح
وال مقصد محدد،الخ..وقٌل عنه بؤنه مسكٌن فً الحدٌث ،قال الحافظ ابن
حجر معلقا على حدٌث ":قوله صلى هللا علٌه وسلم":كن عبد هللا المقتول
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وال تكن عبد هللا القاتل" عندبذ قال الحافظ ابن حجر":هذا الحدٌث ال أصل
له ،وإن زعم إمام الحرمٌن فً النهاٌة أنه صحٌح،فقد تعقبه ابن الصبلح
وقال :لم أجده فً شًء من الكتب المعتمدة ،وإمام الحرمٌن ال ٌعتمد علٌه
 ،]84/4فالطابع الممٌز لجهوده فً العقٌدة وأصول
فً هذا الشؤن ،التلخٌ
الفقه هو الفكر األشعري الكبلمً .
 /7أبو حامد الؽزالً ت  505هـ الحجة عند األصولٌٌن وقد أضاؾ إلى علم
الكبلم األشعري الباقبلنً والجوٌنً ما نهله من الفلسفة والمنطق فكان فً
أول أمره مقلدا للجوٌنً فً كتابه "المنخول فً تعلٌقات األصول"ثم ألؾ
كتابه "شفاء الؽلٌل فً بٌان الشبه والمخٌل ومسالك التعلٌل"حٌث بٌن فً
مسلك المناسبة أو اإلخالة أن "المعانً المناسبة ما تشٌر إلى وجوه المصالح
وأماراتها..والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة،والعبارة الحاوٌة
لها ترجع إلى رعاٌة أمر مقصود"ثم استرسل كثٌرا فً كتابٌه"شفاء
الؽلٌل"و"المستصفى" فً إظهار مقاصد الشرٌعة وضوابطها القواعدٌة.وهو
مسكٌن فً الحدٌث كما بٌن ذلك الحافظ العراقً فً تخرٌجه إلحٌاء علوم
الدٌن علما بؤن إحٌاء علوم الدٌن قد أحرقه المرابطون فً ؼرناطة ومراكش
لما فٌه من المواد الفاسدة،فهو لٌس من أهل الحدٌث ٌقٌنا .
 /8فخر الدٌن الرازي ت 606هـ ألؾ كتاب "المحصول" لخ فٌه المقاصد
عند الجوٌنً وخاصة عند الؽزالً فكان كتابه مرجعا ثمٌنا عند أصحاب
المقاصد .
 /9سٌؾ الدٌن اآلمدي ت 631هـ ألؾ كتاب "اإلحكام فً أصول األحكام"
لخ فٌه زبدة البرهان للجوٌنً والمستصفى للؽزالً.
 /10ابن الحاجب ت  646هـ لخ ما قبله قبل أن ٌبٌن أن المقاصد
ضربان :ضروري فً أصله وهو أعلى المراتب كالمقاصد الخمسة
الضرورٌة التً روعٌت فً كل ملة وهً :حفظ الدٌن ،وحفظ النفس،
والعقل والنسل والمال ..وؼٌر ضروري وهو ما تدعو الحاجة إلٌه فً أصله
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كالبٌع واإلجارة وقد بٌن ذلك فً كتاب "منتهى الوصول واألمل فً علمً
األصول والجدل"
 /11عز الدٌن بن عبد السبلم ت 660هـ له "قواعد األحكام فً مصالح
األنام" تعرض فٌه للمقاصد والقواعد بإسهاب حتى لقب بؤبً القاصد .
 /12البٌضاوي ت  685هـ له كتاب "منهاج الوصول إلى علم األصول" مع
شرح لطٌؾ علٌه بٌن فٌه المقاصد وقسمها إلى مقاصد أخروٌة ومقاصد
دنٌوٌة فؤما المقاصد األخروٌة فإنها تتعلق بتزكٌة النفس وأما الدنٌوٌة فإما
ضرورٌة كحفظ النفس بالقصا  ،وحفظ الدٌن بالقتال ،والعقل بالزجر عن
المسكرات ،والمال بالضمان ،والنسب بالحد على الزنى،الخ
 /13ابن السبكً ت  771هـ له كتاب "نهاٌة السول فً شرح منهاج
األصول" وقد نهج منهج من قبله فً ذكر الضرورات الخمس كمقاصد
أساسٌة للشرٌعة.
 /14اإلسنوي ت  772هـ زاد فً كتابه حفظ العرض وقد سبقه إلى ذلك
القرافً
 /15الشاطبً ت  790هـ ألؾ كتاب"الموافقات"فكان ٌعتبر من أروع ما ألؾ
فً المقاصد
 829هـ أحد طبلب أبً
 /16محمد بن محمد بن عاصم األندلسً ت
إسحاق الشاطبً وقد تؤثر به فً كتابه "مرتقى الوصول إلى علم األصول"
وقد ألفه بعدما قام بنظم الموافقات لشٌخه الشاطبً الذي تؤثر به كثٌرا فً
جمٌع مإلفاته وقد قال فً "مرتقى الوصول" ":
مقاصد الشرع ثبلث تعتبر

**

وأصلها ما بالضرورة اشتهر **

واتفقت فً شؤنها الشرابع

**

إن كان أصبل و سواه تابع **

وهو الذي برأٌه استقرا

**

صبلح دنٌا وصبلح أخرى **

وذاك حفظ الدٌن ثم العقل

**

والنفس والمال معا والنسل **
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كاألكل والنكاح والصبلة **

من جهة الوجود والثبات

**

وتارة بالدرء للمفاسد

**

كالحد والقصا

وبعده الحاجً وهو ما افتقر

**

له المكلؾ بؤمر معتبر **

من جهة التوسٌع فٌما ٌنتهج

**

أو رفع تضٌٌق مإد للحرج **

وثالث قسم المحسنات

**

ما كان من مسابل العادات **

وفً الضروري وفً الحاجً

**

ما هو من تتمة األصلً **

كالحد فً شرب قلٌل المسكر

**

وكاعتبار كؾء ذات الصؽر **

وكلها قواعد كلٌه

**

والجهاد **

مقاصد الشرع بها مرعٌه **

فمن رواد هذا التٌار المقاصدي اإلمام الؽزالً الذي عرؾ بالفلسفة وعلم المنطق فبرع
فً األصول والمقاصد حتى لقب حجة اإلسبلم وقد قال فً كتابه "المستصفى" ":خٌر
العلم ما ازدوج فٌه العقل والسمع ،واصطحب فٌه الرأي والشرع ،وأصول الفقه من
هذا القبٌل ،فإنه ٌؤخذ من صفو العقل والشرع سواء السبٌل ،فبل هو تصرؾ بمحض
العقول بحٌث ال ٌتلقاه الشرع بالقبول ،وال هو مبنً على التقلٌد ،الذي ال ٌشهد له العقل
بالتؤٌٌد والتسدٌد ،الخ "..فإذا ما طبقنا كبلم العزالً على ما نقله القرافً فً كتابه
األول
"الفروق" ـ وهو الذي تؤثر كثٌرا بعز الدٌن بن عبد السبلم ـ فً الفرق
وهو":الفرق بٌن الشهادة والرواٌة" عندما قال " :وهو حجة حسنة للشافعٌة فً اإلكتقاء
فً هبلل رمضان بالواحد فإنها إخبار عن سبب جزبً فً وقت جزبً ٌعمان أهل البلد
واألذان ال ٌعم أهل األقطار بل لكل قوم زوالهم وفجرهم وؼروبهم وهو أولى باعتبار
شاببة الشهادة ،بخبلؾ هبلل رمضان ،عممه المالكٌة والحنفٌة فً جمٌع أهل األرض
ولم ٌجعلوا لكل قوم رإٌتهم كما قاله الشافعٌة ،فالمخبر عن رإٌة الهبلل على قاعدة
المالكٌة أشبه بالرواٌة من المإذن ،فٌنبؽً أن ٌقبل الواحد قٌاسا على المإذن بطرٌق
األولى لتوفر العموم فً الهبلل ،وهنا سإاالن مشكبلن على المالكٌة" قلت وهنا مآخذنا
على هذه المدرسة التً تنطلق من المقاصد والقواعد وتزهد فً البحث عن الراجح
 / 1أن المالكٌة التقول
على حساب المعقول فلنا على كبلم القرافً المآخذ التالٌة:
بسرٌان الهبلل إذا ثبتت رإٌته على جمٌع اآلفاق بل استثنت ما بعد جدا مثل ما بٌن
خراسان واألندلس وقد بٌن ذلك ابن عبد البر وقد قٌد به الحطاب والزرقانً والدسوقً
كبلم مختصر خلٌل" :وعم إن نقل بهما عنهما" قال الدردٌري":عم مطلقا سابر
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األقطار" وقٌده هإالء الشراح وخاصة الدسوقً باتفاق ابن عبد البر الواهم وقد بٌنا
ذلك فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" حٌث قلنا فً كتاب الصٌام6 ":ـ ما

نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن ابن عبد البر فً االستذكار" :وأجمعوا
أنه ال تراعى الرإٌة فٌما بعد من البلدان كاألندلس من خراسان ،فكل بلد له
رإٌته إال ما كان كالمصر الكبٌر وما تقارب من أقطاره من بلدان
المسلمٌن" قلت وهذا اإلجماع من إجماعات ابن عبد البر ؼفر هللا لنا وله كل
زلة المحذر منها ،إذ الكل ٌعرؾ أنه من عهد الصحابة رضوان هللا علٌهم
رق فً هذا الباب وهً :
والعالم اإلسبلمً ثبلث ؾ
أـ الفرقة األولى تقول بقول ابن عباس":ما هكذا علمنا رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم" كما فً حدٌث كرٌب الذي أخرجه مسلم" :عن كرٌب أن أم
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوٌة بالشام ،قال فقدمت الشام فقضٌت
حاجتها ثم استهل علً رمضان وأنا بالشام ،فرأٌت الهبلل لٌلة الجمعة ثم
قدمت المدٌنة فً آخر الشهر ،فسؤلنً عبد هللا بن عباس ،ثم ذكر الهبلل
فقال متى رأٌتم الهبلل؟ فقلت رأٌناه لٌلة الجمعة ،فقال أنت رأٌته؟ فقلت نعم،
رآه الناس وصاموا وصام معاوٌة ،فقال :لكنا رأٌناه لٌلة السبت ،فبل نزال
نصوم حتى نكمل ثبلثٌن ،أو نراه فقلت :أو ال تكتفً برإٌة معاوٌة
وصٌامه؟ فقال" :ال هكذا أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :وأخرجه
الترمذي والنسابً وأحمد قلت وحكم الحدٌث الرفع :وهذا مذهب عكرمة
والقاسم وسالم وإسحاق وؼٌرهم وهذا ٌإٌد قولة ابن عبد البر هذه:
بـ الفرقة الثانٌة تقول" لكل بلد رإٌته" وإن تقاربت المسافة بٌن البلدان وهو
المشهور عن الشافعً وعن بعض من تبعه فهم ال ٌلحقون الرإٌة إال إذا
اتحدت المطالع بٌن البلدٌن وانطلقوا من قوله صلى هللا علٌه وسلم "صوموا
لرإٌته ،وأفطروا لرإٌته ،فإن ؼبً علٌكم فؤكملوا عدة شعبان ثبلثٌن"
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً والدارمً واإلمام أحمد عن أبً
هرٌرة وعن ابن عمر مثله ومن مقولة "لكل بلد رإٌته" قالها األوزاعً
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ج ـ وأما الفرقة الثالثة فهً تقول بانسحاب رإٌة الهبلل على جمٌع البلدان
اإلسبلمٌة كلما ثبتت وبهذا ٌقول بعض المالكٌة كالدردٌر عند قول خلٌل فً
"مختصره" "وعم إن نقل بهما عنهما" قالٌ" :عم مطلقا جمٌع الببلد" وأطلق
وقٌد كبلمه الدسوقً كما قٌد بعض المالكٌة كبلم خلٌل بإجماع ابن عبد البر
المتقدم كما فً الحطاب والزرقانً وقال بذلك بعض الشافعٌة ،وبه قال
اإلمام أحمد بن حنبل ومن تبعه ،قال ابن قدامة المقدسً فً كتابه
المؽنً":وإذا رأى الهبلل أهل بلد ،لزم جمٌع الببلد الصوم ،وهذا قول اللٌث
بن سعد ،وبعض أصحاب الشافعً".
كما بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" وهم ما نقله الحافظ
ابن القطان عن "نكت العٌون"" :واتفقوا أنه ال ٌقبل فً الصوم والفطر
شهادة واحدة إال أبا ثور" قلت وهذا إجماع واهم بل كاذب إذ قال أبو حنٌفة
والشافعً واإلمام أحمد وؼٌرهم ٌثبت رمضان بعدل واحد (وقال أبو حنٌفة
إذا كانت السماء ؼٌر صحو) واستدل الجمهور بحدٌثً ابن عمر وابن
عباس :قال ابن عمر" :تراءى الناس الهبلل ،فؤخبرت النبً صلى هللا علٌه
وسلم أنً رأٌته ،فصام وأمر الناس بصٌامه" أخرجه أبو داود والحاكم
وصححه ووافقه الذهبً وصححه ابن حبان وعن ابن عباس أن أعرابٌا جاء
إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال" :إنً رأٌت الهبلل فقال "أتشهد أن ال
إله إال هللا؟ "قال نعم ،قال :أتشهد أن محمدا رسول هللا؟ "قال نعم ،قال  :فؤذن
فً الناس ٌا ببلل أن ٌصوموا ؼدا" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
والنسابً وابن ماجه ،وصححه ابن خزٌمة وابن حبان ،ورجح النسابً
إرساله وضعفه األلبانً فً "إرواء الؽلٌل" باضطراب سماك بن حرب ألنه
تارة ٌوصله وتارة ٌرسله ،فكان الحدٌث ضعٌفا عند مالك ومن تبعه فلم
ٌعملوا به لكن األبمة األربعة وؼٌرهم اتفقوا على أنه ال ٌثبت شهر شوال
إال برإٌة عدلٌن وعند أبً حنٌفة بعدل وامرأتٌن لقوله صلى هللا علٌه وسلم:
"صوموا لرإٌته وأفطروا لرإٌته" الحدٌث متفق علٌه .خاصة وأن القرافً
نفسه ٌقول فً "شرح تنقٌح الفصول فً اختصار المحصول فً األصول"
فً باب الخبر واشتراط العدالة" :ولو نقل عن بعض قضاة الزمان أنه حكم
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بقول رجل ولم ٌذكر صفته حمل على أنه ثبتت عدالته فرسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم أولى السٌما وهو ٌقول":إذا شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا
وانسكوا" فتصرٌحه صلى هللا علٌه وسلم بالعدالة ٌؤبى قبول شهادة
المجهول".وقد أخرجه النسابً فً الكبرى وفً المجتبى ونقله السٌوطً فً
الدر المنثور .كل ذلك جعل تقعٌد القرافً فٌه نظر ،ألن المذهب الشافعً ال
ٌثبت عنده شهر شوال إال بشهادة عدلٌن ،فمذاهب أهل السنة تنطلق من
األصول من الكتاب والسنة وال تلجؤ إلى القواعد إال فً حالة التؤوٌل
والتعلٌل ،فمن جعل الكتاب والسنة تبعا لهذه القواعد والمقاصد فإنه قد
ٌنطبق علٌه قوله صلى هللا علٌه وسلم ":من أحدث فً أمرنا ما لٌس منه
فهو رد" متفق علٌه وقوله صلى هللا علٌه وسلم ":أال هلكتم فً حٌن تركتم
اآلثار" أخرجه البٌهقً وصححه ووافقه ؼٌره ،وهللا تعالى أعلم .
فتبٌن أن الطابع الممٌز األول
الفصل الثانً :الرد على الرٌسونً:
لمإسسً هذه الجهود كانت الفلسفة التً أطلقوا علٌها اسم الحكمة ممزوجة
بعلم الكبلم األشعري والفكر المنطقً وقبل أن نبٌن مآخذنا على هذه
المدرسة وهذا المنهج نرى من الضروري أن نبدأ بالتعلٌق على أحمد
الرٌسونً ،فهو حٌن ٌقول" :فعادة عندما ٌنسب مذهب من المذاهب إلى
شخ ما ـ كالمذهب الحنفً ،والمذهب الشافعً ،والمذهب الماترٌدي
والمذهب األشعري..فإن هذه النسبة تشٌر إلى الدور التؤسٌسً الذي اضطلع
به ذلك الشخ وإلى أن ذلك الشخ هو صاحب النظرٌات واألسس التً
قام علٌها ذلك المذهب..ولكن األمر ٌختلؾ فً نسبة المذهب المالكً إلى
اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا ،ذلك ألنه لم ٌإسس مذهبه ولم ٌضع أصوله
وقواعده ،وإنما وجد ذلك جاهزا ومستقرا ،وورثه تاما ناضجا ،فسار علٌه،
واجتهد فً إطاره ،ومن هنا قولنا "المذهب المالكً"ال ٌكون سلٌما إال
بمعنى أن المذهب المالكً هو المذهب الذي ٌنسب إلٌه مالك ،وبٌان ذلك أن
اإلمام مالكا ـ كما هو معلوم ـ ورث علم علماء المدٌنة ،وبه كان ٌفتً،
وعلٌه كان ٌبنً ،والموطؤ خٌر شاهد على هذا ،فهو ملٌا بمثل هذه
العبارات :األمر المجتمع علٌه عندنا ،واألمر عندنا،الخ"..وٌإٌد هذا الكبلم
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ما سمعت الفقٌه أحمد و ولد النٌن ٌقوله فً إحدى حلقاته المذاعة على األثٌر
حٌث قال بؤن اإلمام مالكا لم ٌجتهد بفكره ولم ٌخالؾ إال فً أربع مسابل
فلما اتصلت به هاتفٌا وسؤلته عن المصدر الذي انطلق منه فً هذا التصرٌح
أحالنً على شرح الدسوقً على الدردٌر المعروؾ عند المالكٌة بالشرح
الكبٌر فً الشفعة فإذا بالدسوقً ٌزعم أن مالكا لم ٌستحسن إال فً أربع
مسابل خالؾ فٌها الجمهور فؤخبرته بؤن ابن فرحون ذكر  72مسؤلة ،وأن
6
المسابل التً خالؾ فٌها مالك من كان قبله أكثر من ثمانٌن مسؤلة منها
 69من كتابه حول المقاصد
مسابل فً الحج وحده {وقال الرٌسونً فً
عند الشاطبً":وقد نقل العبلمة محب الدٌن الخطٌب عن عبلمة الهند الكبٌر
ولً هللا الدهلوي أنه كان ٌرى أن الفقه كان فً عصر الصحابة كان منبعه ـ
أساساـ مجموعة معٌنة من الصحابة ،وكان إمامهم ومركز حركتهم :عمر
بن الخطاب رضً هللا عنهم أجمعٌن .ثم انتقل علم عمر والصحابة
إلى"فقهاء المدٌنة السبعة"وهم :سعٌد بن المسٌب ،وعروة بن الزبٌر،
والقاسم بن محمد بن أبً بكر الصدٌق،وعبٌد هللا بن عبد هللا بن
عتبة،وخارجة بن زٌد ،وسلٌمان بن ٌسار،وسالم بن عبد هللا بن عمر بن
الخطاب ،وورث علم هإالء تبلمٌذهم مثل :ابن شهاب الزهري،وٌحً بن
سعٌد األنصاري،وزٌد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ،ونافع مولى عبد
هللا بن عمر بن الخطاب،وربٌعة الرأي،وأبً الزناد ،وانتقل علم هإالء
جمٌعا إلى اإلمام مالك بن أنس األصبحً[ ]..إلى أن قال":هذه السلسة :فهً
تبتدئ من عمر بن الخطاب وتنتهً إلى مالك بن أنس ..وٌإكد اإلمام ابن
تٌمٌة هذاـ وٌزٌد علٌه ـ بقوله ":وكان أهل المدٌنة فٌما ٌعملون :إما أن ٌكون
سنة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وإما أن ٌرجعوا إلى قضاٌا عمر
بن الخطاب ،وٌقال :إن مالكا أخذ جل الموطؤ عن ربٌعة ،وربٌعة عن سعٌد
بن المسٌب ،وسعٌد بن المسٌب عن عمر ،وعمر محدث"[ ]..إلى أن
قال":والذي ٌتصفح الموطؤ ـ مجرد تصفح ـ ٌدرك بسهولة أن فقه عمر،
وأقضٌة عمر ،وفتاوى عمر ،وسنن عمر مهٌمنة علٌه بعد سنة رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ،وكذلك فإن الذٌن ٌتكلمون عن األصول التً ٌتمٌز بها
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المذهب المالكً ،ال ٌجدون أي صعوبة فً إدراك أن تلك األصول ،إنما هً
أصول "عمرٌة" قبل أن تكون أصوال مالكٌة" قلت ال شك أن المتمعن لهذا
العزو ٌدرك خلل التقلٌد والفرق بٌنه وبٌن النقد المفٌد وذلك ألن سعٌد بن
المسٌب من شٌوخ مالك وقد روى عنه كثٌرا من المراسٌل وٌقال إن
مراسٌله جٌدة اإلسناد ألنه كان ختن أبً هرٌرة فهً موصولة عن طرٌقه
كما بٌن ذلك ابن عبد البر ،كما أن سالم بن عبد هللا بن عمر ونافعا كانا
شٌخً مالك وترجح عند المحدثٌن رواٌة نافع على رواٌة سالم فً حالة
التخالؾ كما بٌن ذلك الدارقطنً حٌث قال :سالم أجل والقول قول نافع كما
بٌنا ذلك فً كتابنا "تنبٌه المقلد الساري على حدٌث من جرح من رجال
مسلم والبخاري" فابن شهاب ونافع وزٌد وٌحً األنصاري كلهم من التابعٌن
رووا عن الصحابة وإنما هم أصؽر من الفقهاء السبعة مع أن فً الفقهاء
أقواال أخرى بٌناها فً االجتهاد،الخ...
قلت هذا جهد ٌعتبر صاحبه مقصرا فً فهمه وفً جهده وفً علمه وفً
حكمه ،فهو استنباط خفٌؾ الوزن مع أنه تحامل فً كتابه على كثٌر ممن
سبقه أثناء بعض التعلٌقات على بعض المقاصد للمذهب المالكً ،وسنبٌن
ذلك إن شاء هللا كما ٌلً /1 :فهو ٌعتبر مقصرا فً فهمه ألنه حصر فقه
مالك وعلمه وأصوله فً عمل أهل المدٌنة والمصالح المرسلة وقد بٌنا فً
كتابنا "وجٌز الفصول فً دالالت علم األصول" أن أصول المذهب المالكً
تسعة عشر ،وأن عمل أهل المدٌنة إنما هو أصل من هذه األصول التسعة
عشر وقد شاركته فٌه المذاهب األخرى وخاصة المذهب الشافعً مع
تفصٌل بٌنه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً التعلٌق على أصل"عمل أهل
المدٌنة ".
 /2كما ٌعتبر مقصرا فً جهده ألنه لم ٌبحث عما امتاز به اإلمام مالك عمن
سبقه من العلماء من الصحابة والتابعٌن حتى كون نسقا قابما مستقبل بذاته
أضٌؾ له ومٌزه عن ؼٌره وقد تقاطع مع المذهب الشافعً فً بعض
األصول وقد كان مإسسه من طبلبه كما تقاطع مع المذهب الحنفً فً
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بعض األصول األخرى وقد كان صاحبا أبً حنٌفة ـ أبو ٌوسؾ ومحمد بن
الحسن الشٌبانً ـ من طبلبه ،كما تؤثر المذهب الحنبلً ببعض أصوله.فهو
بنفٌه عن مالك تؤسٌس مذهبه قد خرق اإلجماع المتٌقن منذ نشؤة هذا المذهب
إلى تؤلٌؾ كتاب الرٌسونً هذا.
ٌ /3عتبر مقصرا فً علمه أو فقهه ألنه لو راجع مسابل االختبلؾ الفقهٌة
لوجد أن اإلمام مالكا من أكثر أبمة األمصار استقبللٌة فً آرابه الفقهٌة وقد
ٌوافق زٌد بن ثابت فً بعض االجتهادات فً التركة خالؾ فٌها عمر بن
الخطاب وقد ٌوافق عثمانا وعلٌا فً بعض األقضٌة والفتاوى مخالفا بذلك
عمر بن الخطاب ولنقدم على ذلك بعض األمثلة كما ٌلً حتى نقٌم الحجة
على الرٌسونً وأتباعه:
أ /على مستوى الصبلة /1 :تقدم االخت ؾ الناجم بسبب الفتٌا فٌما ال ن
فٌه أص بٌن الفقهاء  :حٌث قلنا :كثٌرا ما ٌنشؤ االختبلؾ بٌن الفقهاء فً
النوازل والفتاوى المتعلقة بالمسابل التً ال ن فٌها أصبل ،ومثال ذلك
عندنا هنا :من صلى رباعٌة ٌسجد فً كل ركعة من ركعاتها األربعة سجدة
واحدة ،ففً هذه النازلة اختبلؾ شاسع بٌن فقهاء األمصار وذلك ألن أبا
حنٌفة النعمان ومن تبعه من أصحاب الرأي قالوا ٌسجد أربع سجدات وهو
جالس وقد تمت صبلته ووافقهم فً فتٌاهم هذه اإلمام الثوري ،وأما اإلمام
مالك بن أنس ومن تبعه ومن وافقه مثل اللٌث بن سعد فإنهم قالوا إذا لم ٌكن
سلم سجد سجدة ثانٌة تصح له بها ركعة ثم ٌؤتً بالركعات الثبلثة المتبقٌة
الفاسدة ثم ٌسجد سجدتٌن وهو قول ألحمد بن حنبل ،وأما اإلمام الشافعً
فإنه قال تصح له ركعتان ألنه سجد أربع سجدات وصحح هذا القول ابن
قدامة المقدسً الحنبلً وقال ٌحتمل أن ٌكون قوال ألحمد ،وشهر ابن قدامة
المقدسً الحنبلً فً"المؽنً" عن الحنابلة أن صبلته باطلة ألنه كالمتبلعب
بالصبلة".
/2ونقل الشٌخ خلٌل المالكً فً كتابه"التوضٌح"شرح جامع األمهات البن
الحاجب:قال":وكره مالك فً العتبٌة تكرٌر{قل هو هللا أحد}فً ركعة واحدة،
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لببل ٌعتقد أن أجر من قرأ القرآن كله كؤجر من قرأ{قل هو هللا أحد} ثبلث
مرات ،لما روي عنه صلى هللا علٌه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ،ولٌس ذلك
معنى الحدٌث عند العلماء ولو كان ذلك معناه عندهم القتصرنا على {قل هو
هللا أحد} فً الصلوات بدال من السور الطوال ،ثم ذكر معنى
الحدٌث،فانظره"/هـ.قلت وحدٌث أن قل هو هللا أحد ثلث القرآن متواتر.
على مستوى الزكاة /3 :قال شٌخا مالك ـ سعٌد بن المسٌب والزهري ـ "فً
خمس من البقر زكاة" كاإلبل ،ولم ٌلتفت مالك إلى هذا القول.
 /4كما أن اإلمام مالكا خالؾ الجمٌع فً زكاة المعلوفة والعوامل من البقر
ولم ٌعمل باألحادٌث الواردة فً الباب واعتبرها صفة كاشفة فصرفها عن
ظاهرها ولم ٌعمل بها .
 /5نقل ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً
ب /على مستوى الصٌام:
كتابه"المؽنً" القول بصٌام ٌوم الشك عن عمر وابنه وعمرو بن العا
وأبً هرٌرة ومعاوٌة وعابشة وأسماء ابنتً أبً بكر وطاوس ومجاهد ،ولم
ٌلتفت مالك إلى قول عمر وهإالء فقال مع أبً حنٌفة والشافعً :ال ٌجوز
صومه وال ٌجزئ إذا ثبت أنه من رمضان للحدٌث الذي رواه عمار أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال":من صام الٌوم الذي ٌشك فٌه فقد عصى أبا
القاسم صلى هللا علٌه وسلم" أخرجه أحمد والترمذي وقال :حدٌث حسن
صحٌح .كما خالؾ الجمٌع فٌمن أكل أو شرب ساهٌا فً رمضان فلم ٌعمل
بالحدٌث وقاس المسؤلة على من ترك ركعة من الصبلة فإنه ٌؤتً بالركعة
المتبقٌة ثم ٌجبر الزٌادة بسجود البعدي فقال ٌكمل صٌامه ذلك الٌوم ثم
ٌقضً ٌوما آخر مع أن الحدٌث صحٌح صرٌح فً عدم القضاء ألنه صلى
هللا علٌه وسلم قال":من أكل أو شرب ناسٌا فإنما هو رزق ساقه هللا إلٌه وال
قضاء علٌه وال كفارة".
 /6نٌة الصوم:قالت المالكٌة نٌة واحدة فً أول لٌلة من رمضان تكفً وقالت
المذاهب األخرى ال بد من تجدٌد النٌة كل لٌلة وجوبا وعند المالكٌة ندبا ال
وجوبا :قلت واختلفوا فً وقتها ،فؤما المشهور فً المذهب المالكً أنه تكفً
نٌة واحدة لكل شهر رمضان ٌعقدها الصابم عند ثبوت الشهر فً أول لٌلة،
Page 318

وجٌز الفصول

لقوله صلى هللا علٌه وسلم":إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى،
فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ،ومن كانت
هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه" متفق
علٌه ،بل روته جمٌع كتب الحدٌث بما فٌها موطؤ مالك رواٌة محمد بن
الحسن الشٌبانً ،قال الباجً من المالكٌة":وهذا نوى صٌام الشهر كله فكان
له"  ،وٌندب بالنسبة للمالكٌة تجدٌد النٌة كل لٌلة للخروج من الخبلؾ ألن
المذاهب الفقهٌة األخرى توجب تجدٌد النٌة كل لٌلة ،لقول رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم":ال صٌام لمن لم ٌجمع الصٌام من اللٌل" رواه النسابً .وفً
رواٌة "من لم ٌجمع الصٌام قبل الفجر فبل صٌام له" أخرجه اإلمام أحمد
وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن خزٌمة وابن حبان
وقال ابن حزم فً مراتب
والدارقطنً وقد اختلؾ فً وقفه ورفعه.
اإلجماع" :واتفقوا على أن من نوى الصوم فً اللٌل وهو ممن ذكرنا أن
الصوم ٌلزمه ولم ٌؤكل شٌبا أصبل ال ناسٌا وال عامدا وال شرب شٌبا أصبل
ال ناسٌا وال عامدا وال استمنى كذلك وال أصبح جنبا وال تقٌؤ عامدا وال قبل
وال عض وال مس وال أمذى وال أمنى وال احتجم وال احتلم وال دخل حلقه
شًء ؼٌر رٌقه وال احتقن وال داوى جرحا ببطنه وال استعط وال نوى
الفطر وال قطر فً إحلٌله وال فً أذنه وال اكتحل وال خرج عن قرٌته أو
مصره وال كذب وال ا غتاب وال تعمد معصٌة وال دهن شاربه وال رعؾ
أنفه من قبل طلوع الفجر اآلخر إلى تمام ؼروب الشمس فقد تم
صومه".ونقل ابن القطان الفاسً عن ابن المنذر فً اإلشراؾ قال " :وروي
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال من لم ٌجمع على الصٌام من اللٌل
فبل صٌام له -وأجمع أهل العلم على أنه من نوى الصٌام كل لٌلة من لٌالً
شهر رمضان وصام أن صومه تام واختلفوا فٌمن نوى أول لٌلة أنه ٌصوم
شهر رمضان كله” وعن ابن حزم فً المحلً " :وصح اإلجماع على أن من
صام رمضان ونواه من كل لٌلة فقد أدى ما علٌه" .قلت وقال ابن المنذر فً
اإلجماع" :وأجمعوا على أن من نوى الصٌام كل لٌلة من صٌام شهر
رمضان فصام :أن صومه تام" .
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 /7من أكل أو شرب وهو ناسٌا أنه صابم فً رمضان فبل قضاء علٌه وال
كفارة لما صح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم :قال اإلمام مسلم بن
الحجاج ":وح ّدثنى َفعمْل رُحو بْلنُح م َفُحح َّمم ٍد ال َّمناقِق ُحدَ ،فح َّمد َفث َفنا إِقسْل مَفاعِق ٌ ُحل بْلنُح إِق ْلب َفراهِقٌ َفمَ ،فعنْل
ٌنَ ،فعنْل أَف ِقبى ه َفُحر ْلٌ َفر َفة َ -فرضِق َفى هللا ُح َفع ْلن ُحه -
ٌر َف
ِقه َفشام ْلالقُحرْل ُحدوسِق ىِّ َ ،فعنْل م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
ْلن سِق ِق
صابِق ٌضمَ ،ففؤ َف َفك َفل أَف ْلو
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفمَ " :فمنْل َفنسِق َفى َفوه َفُحو َف
َفقا َفلَ :فقا َفل َفرسُحو ُحل هللاِق َف
وقال محمد بن إسماعٌل
ص ْلو َفمهُحَ ،ففإِق َّمن َفما أَف ْلط َفع َفم ُحه هللا ُح َفو َفس َفقاهُح"
بَ ،فف ْلل ُحٌتِق َّمم َف
َفش ِقر َف
البخاريَ :فح َّمد َفث َفنا َفعبْلدَف انُح  ،أَف ْلخ َفب َفر َفنا َفٌ ِقزٌ ُحد بْلنُح ُحز َفرٌ ٍْلعَ ،فح َّمد َفث َفنا ِقه َفشا ٌضمَ ،فح َّمد َفث َفنا ابْلنُح
ٌنَ ،فعنْل أَف ِقبً ه َفُحر ْلٌ َفر َفة َفرضِق َفً َّم
صلَّمى هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم،
هللا ُح َفع ْلنهُحَ ،فع ِقن ال َّمن ِقبًِّ َف
ٌر َف
سِق ِق
ص ْلو َفمهُحَ ،ففإِق َّمن َفما أَف ْلط َفع َفم ُحه َّم
،وقال
هللا ُح َفو َفس َفقاهُح»
بَ ،فف ْلل ُحٌتِق َّمم َف
َفقا َفل«:إِق َفذا َفنسِق َفً َففؤ َف َفك َفل َفو َفش ِقر َف
ان دَف َفخ َفل فِقٌ ِقه
ص ْلو َفم ُحه أَفيِق الَّمذِقي َفك َف
ابن حجر فً فتح الباريَ ]1933[ ":فق ْلوله َفف ْلل ُحٌ ِقت َّمم َف
ضا ِقء َفقا َفل َفو َفق ْلول ُح ُحه َففإِق َّمن َفما أَف ْلط َفع َفم ُحه َّم
هللا ُح َفو َفس َفقاهُح ِقممَّما ٌُحسْل َفتدَف ُّيل ِقب ِقه َفعلَفى
ْلس فِقٌ ِقه َفن ْلف ُحً ْلال َفق َف
َفولَفٌ َف
َف
ان
ضا َفف ِقة إِقلَف ْلٌ ِقه َففلَفو َفك َف
اإل َف
ار ِقه ِقبؤنَّم ْلالفِقعْل َفل الصَّما ِقد َفر ِقم ْلن ُحه َفمسْل لُحوبُح ْل ِق
إل ْلش َفع ِق
صِق حَّم ِقة الص ْلَّمو ِقم ِق ِق
أفطر َفال ضٌؾ ْلالح ْلُحك ُحم إِقلَف ْلٌ ِقه َفقا َفل َفو َفتعْل ل ُح
ب ِقألَفنَّم
ب ل ْلِقل َفؽالِق ِق
ِقٌق ْلالح ْلُحك ِقم ِقب ْلاألَف ْلك ِقل َفوال ُّيشرْل ِق
ب َفال َفٌ ْلق َفتضِق ً َفم ْلفهُحومًما َفو َفق ِقد
اع َفنا ِقد ٌضر ِقبال ِّنسْل َفب ِقة إِقلَفٌ ِقْله َفما َفوذ ْلِقك ُحر ْلال َفؽالِق ِق
نِقسْل َفٌ َف
ان ْلال ِق
ج َفم ِق
ضا ًمء َفو ْل
ْل
ون
ؾ ْلال َفقابِقل ُح َف
اخ َفتلَف َف
جبُح َفق َف
ؾ فِقٌ ِقه ْلال َفقابِقل ُح َف
اخ َفتلَف َف
ون ِقبؤَفنَّم أَف ْلك َفل ال َّمناسِق ً َفال ٌُحو ِق
ار َفة أَف ْلو َفال َفم َفع ا ِّت َففاق ِقِقه ْلم َفعلَفى أَفنَّم أَف ْلك َفل ال َّمناسِق ً
ضا ِقء ْلال َفكفَّم َف
جبُح َفم َفع ْلال َفق َف
اإل ْلف َفسا ِقد َفه ْلل ٌُحو ِق
ِقب ْل ِق
ُحور َفحالَف ِقة ْلال َفم َفجام ِقِقع َفناسِق ًٌما َفعنْل َفحالَف ِقة ْلاآلك ِقِقل
َفال ٌُحو ِق
ج ُحب َفها َفو َفمدَف ا ُحر ُحك ِّل َفذل َفِقك َفعلَفى قُحص ِق
َفو َفمنْل أَف َفرادَف إِق ْلل َفح َف
اع ِقب ْلال َفم ْلنصُحو ِق َفعلَف ْلٌ ِقه َففإِق َّمن َفما َفط ِقرٌقُح ُحه ْلالقِق َفٌاسُح َفو ْلالقِق َفٌاسُح َفم َفع
اق ْلال ِق
ج َفم ِق
اب
ار َفق م ْلُحل ًمؽى /ه ـ َفوأَف َفج َف
ار ِقق ُحم َفت َفع ِّذ ٌضر إِق َّمال إِقنْل َفبٌ َفَّمن ْلال َفقابِقسُح أَفنَّم ْلال َفوصْل َف
ؾ ْلال َفف ِق
وُح جُحو ِقد ْلال َفف ِق
ْل
ْل
ُحوم َفق ْلولِق ِقه
َفبعْل ضُح ال َّمشافِق ِقع َّمٌ ِقة ِقبؤَفنَّم َفعدَف َفم وُح جُحو ِق
ب ْلال َفق َف
ضا ِقء َفع ِقن ال َفم َفجام ِقِقع َفمؤ ُحخوذ ِقمنْل ُحعم ِق
ض ُح
ان ِقألَفنَّم ْلالف ْلِقط َفر أَف َفع ُّيم ِقمنْل أَفنْل
ُحق ْلال َفحدِقٌ ِق
ض َف
ث َفمنْل أَف ْلف َفط َفر فِقً َفشه ِقْلر َفر َفم َف
فِقً َفبعْل ِق
طر ِق
ب ب ِّ
َف
ون ِقبؤ َف ْلك ٍل أَف ْلو ُح
الذ ْلك ِقر فِقً
شرْل ٍ
َفٌ ُحك َف
ب أَف ْلو ِق
اع َفوإِق َّمن َفما َفخ َّم ْلاأل ْلك َفل َفوال ُّيشرْل َف ِق
ج َفم ٍ
َّم
ب وُح قُحوعًم ا َفول َفِقعدَف ِقم ِقاالسْل ت ْلِقؽ َفنا ِقء َفع ْلنهُح َفما َفؼالِقبًما َفق ْلول ُح ُحه
ٌق ْلاأل ُح ْلخ َفرى لِق َفك ْلون ِقِقه َفما أَف ْلؼلَف َف
الط ِقر ِق
ٌق إِقسْل مَفاعِق ٌ َفل
ِقه َفشا ٌضم ه َفُحو الدَّمسْل ُحت َفوابِقًُّي َفق ْلول ُح ُحه إِق َفذا َفنسِق َفً َففؤ َف َفك َفل فِقً ِقر َفوا َفٌ ِقة مُحسْل ل ٍِقم ِقمنْل َفط ِقر ِق
ُحص ِّنؾِق فِقً ال َّمن ْلذ ِقر ِقمنْل َفط ِقرٌق َفع ْلوؾ
صابِق ٌضم َففؤ َف َفك َفل َفول ْلِقلم َف
َفعنْل ِقه َفش ٍام َفمنْل َفنسِق َفً َفوه َفُحو َف
ْلن
ٌق َفح ِقبٌ ِق
ٌن َفمنْل أَف َفك َفل َفناسِق ًٌما َفوه َفُحو َف
ٌر َف
ب ب ِق
صابِق ٌضم َفو ِقألَف ِقبً دَف اوُح دَف ِقمنْل َفط ِقر ِق
َفعن ابن سِق ِق
هللا
ٌن َفعنْل أَف ِقبً ه َفُحر ْلٌ َفر َفة َفجا َفء َفر ُحج ٌضل َفف َفقا َفل َفٌا َفرسُحو َفل َّم ِق
ٌر َف
ال َّمش ِقهٌ ِقد َفوأَفٌ َف
ُّيوب َفعن ابن سِق ِق
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َف
ت َفو َفش ِقرب ُح
إِق ِّنً أَف َفك ْلل ُح
اوي
ْلت َفناسِق ًٌما َفوأَف َفنا َف
صابِق ٌضم َفو َفه َفذا الرَّم ُحج ُحل ه َفُحو أبُحو ه َفُحر ْلٌ َفر َفة َفر ِق
ص ْلو َفم ُحه فِقً ِقر َفوا َفٌ ِقة
ْلال َفحدِقٌ ِق
ضعِقٌؾٍ َفق ْلول ُح ُحه َفف ْلل ُحٌتِق َّمم َف
ارقُح ْلطنِقًُّي ِقبإِقسْل َفنا ٍد َف
ث أَف ْلخ َفر َفج ُحه ال َّمد َف
ٌن َفف َفبل ُحٌ ْلفطِق رْل َفق ْلول ُح ُحه َففإِق َّمن َفما أَف ْلط َفع َفم ُحه َّم
ٌر َف
هللا ُح
ال ِّترْل ِقم ِقذيِّ ِقمنْل َفط ِقر ِق
ٌق َفق َفتادَف ة َفعن ابن سِق ِق
َفو َفس َفقاهُح فِقً ِقر َفوا َفٌ ِقة ال ِّترْل ِقم ِقذيِّ َففإِق َّمن َفما ه َفُحو ِقر ْلز ٌضق رزقه هللا وللدارقطنى من َفط ِقرٌق
ابن ْلال َفع َفر ِقبًِّ :
ابن ُحعلَف َّمٌ َفة َفعنْل ِقه َفش ٍام َففإِق َّمن َفما ه َفُحو ِقر ْلز ٌضق َفسا َفق ُحه هللا َفت َفعالَفى إِقلَف ْلٌ ِقه َفقا َفل
ث َفو َفت َفطلَّم َفع َفمالِق ٌض
ك إِقلَفى ْلال َفمسْل ؤَفلَف ِقة
ار ِقب َفظاه ِقِقر َفه َفذا ْلال َفحدِقٌ ِق
َّمك َفجمِقٌ ُحع فُح َفق َفها ِقء ْلاألَفمْل َف
" َفت َفمس َف
ص ِق
ْل
َف
اك ر ْلُحكنُح الص ْلَّمو ِقم
اإلمْل َفس َف
ِقمنْل َفط ِقرٌقِق َفها َففؤ َف ْلش َفر َف
ؾ َفعلَف ْلٌ ِقه ِقألنَّم ْلالفِقط َفر ضِق ُّيد الص ْلَّمو ِقم َفو ْل ِق
ضا َفء
ارقُح ْلطنِقًُّي فِقٌ ِقه َفال َفق َف
َففؤ َف ْلش َفب َفه َفما لَف ْلو َفنسِق َفً َفر ْلك َفع ًمة م َفِقن الص َفَّمبل ِقة َفقا َفل َفو َفق ْلد َفر َفوى ال َّمد َف
ْلك ْلاآل َفن َفو َفه َفذا َفت َفعس ٌض
ُّيؾ َفوإِق َّمن َفما
ْلك َفف َفتؤ َف َّمولَف ُحه ُحعلَف َفماإُح َفنا َفعلَفى أَفنَّم َفمعْل َفناهُح ال قضاء َفعلَفٌ َف
َفعلَفٌ َف
ح ِقد إِق َفذا
ص َّمح َفف َفن َّمت ِقب ُحع ُحه َفو َفنقُحو ُحل ِقب ِقه إِق َّمال َفعلَفى أَفصْل ِقل َفمالِقكٍ فِقً أَفنَّم َفخ َفب َفر ْلال َفوا ِق
أَفقُحو ُحل لَف ْلٌ َفت ُحه َف
َفجا َفء ِقبخ َفِقبلؾِق ْلال َفق َفواعِق ِقد لَف ْلم ٌُحعْل َفم ْلل ِقب ِقه َففلَفمَّما َفجا َفء ْلال َفحد ُح
ِقٌث ْلاألَف َّمو ُحل ْلالم َفُحواف ُحِقق ل ْلِقل َفقاعِق دَف ِقة فِقً
الثانِقً َفف َفبل ٌ َفُحوافِققُح َفها َففلَف ْلم َفنعْل َفمل ِقب ِقه َفو َفقا َفل ْلالقُحرْل ُح
اإل ْلثم َفعم ْلِقل َفنا ِقب ِقه َفوأَفمَّما َّم
ْل
ط ِقبًُّي احْل َفت َّمج
َفر ْلف ِقع ِق ِق
ضا ِقء َففٌُححْل َفم ُحل َفعلَفى ُحسقُحوطِق
ٌب ِقبؤ َف َّمن ُحه لَف ْلم َفٌ َفت َفعرَّم ضْل فِقٌ ِقه ل ْلِقل َفق َف
ج َف
ِقب ِقه َفمنْل أَفسْل َفق َفط ْلال َفق َف
ضا َفء َفوأ ُح ِق
ْلالم َفُحإ َف
ارقُح ْلطنِقًُّي فِقٌ ِقه
وب صِق َفٌا ُحم َفٌ ْلو ٍم َفال َفخرْل َفم فِقٌ ِقه لَف ِقكنْل َفر َفوى ال َّمد َف
اخ َفذ ِقة ِقألَفنَّم ْلال َفم ْلطل ُح َف
ُحسقُح َف
ص َّمح
ضا ِقء َفوه َفُحو َفن ٌّ َفال َفٌ ْلق َفب ُحل ِقاالحْل تِق َفما َفل لَفكِقنَّم ال َّمشؤْل َفن فِقً صِق حَّم تِق ِقه َففإِقنْل َف
وط ْلال َفق َف
ث َفعلَفى
اب َفبعْل ضُح ْلال َفمالِق ِقك َّمٌ ِقة ِقب َفحمْل ِقل ْلال َفحدِقٌ ِق
ضا ُحء /ه ـ َفوأَف َفج َف
ب ْلاألَف ْلخ ُحذ ِقب ِقه َفو َفس َفق َفط ْلال َفق َف
َفو َفج َف
َّمار
َف
ص ْلوم ال َّمت َفط ُّيوع َفك َفما َفح َفكاهُح ابن ال ِّتٌن َفعن ابن شعْل َفبان َفو َفك َفذا َفقا َفل ابن ْلال َفقص ِق
ان َففٌُححْل َفم ُحل َفعلَفى ال َّمت َفط ُّيو ِقع َفو َفقا َفل
َفواعْل ُحت َّمل ِقبؤ َف َّمن ُحه لَف ْلم َفٌ َفقعْل فِقً ْلال َفحدِقٌ ِق
ض َف
ث َفتعْل ِقٌٌنُح َفر َفم َف
ار ِقة
ضاء َففٌُححْل َفم ُحل َفعلَفى ُحسقُحوطِق ْلال َفكفَّم َف
الحدِقٌث إثبات ْلال َفق َف
ْلال ُحم َفهلَّمبُح َفو َفؼٌره لم ٌذكر فِقً َف
َفع ْلن ُحه َفوإِق ْلث َفبا ِق ُح
اإل ْلث ِقم َفع ْلن ُحه َفو َفب َفقا ِقء نِق َّمٌتِق ِقه الَّمتِقً َفب َّمٌ َفت َفها /ه ـ َفو ْلال َفج َفوابُح َفعنْل
ت عُحذ ِقر ِقه َفو َفر ْلف ِقع ْل ِق
ٌق
َفذل َفِقك ُحكلِّ ِقه ِقب َفما أَف ْلخ َفر َفج ُحه ابن ُحخ َفز ْلٌ َفمة و ابن ِق
َّمان َفو ْلال َفحا ِقك ُحم َفوال َّمد َف
حب َف
ارقُح ْلطنِقًُّي ِقمنْل َفط ِقر ِق
ْلن َفعمْل ٍرو َفعنْل أَف ِقبً َفسلَف َفم َفة َفعنْل أَف ِقبً
ْلن عبد هللا ْلاأل ْلن َف
اريّ َفعنْل م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
م َفُحح َّمم ِقد ب ِق
ص ِق
ار َفة "
ضا َفء َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفال َفكفَّم َف
ان َفناسِق ًٌما َفف َفبل َفق َف
ض َف
ه َفُحر ْلٌ َفر َفة ِقبلَف ْلفظِق " َفمنْل أَف ْلف َفط َفر فِقً َفشه ِقْلر َفر َفم َف
ارقُح ْلطنِقًُّي َفت َففرَّم دَف ِقب ِقه م َفُحح َّمم ُحد بْلنُح
ضا ِقء َفقا َفل ال َّمد َف
صرَّم َفح ِقبإِقسْل َفقاطِق ْلال َفق َف
ان َفو َف
ض َف
َفف َفعٌ َفَّمن َفر َفم َف
ب أن ابن ُحخ َفز ْلٌ َفم َفة أَف ْلخ َفر َفج ُحه أَفٌْلضًم ا َفعنْل إِق ْلب َفراهِقٌ َفم
اريّ َفوتعقب َف
وق َفع ِقن ْلاأل ْلن َف
َفمرْل ُحز ٍ
ص ِق
ْلن م َفُحح َّمم ٍد ْلال َفبا ِقهلِقًِّ َفو ِقبؤَفنَّم ْلال َفحا ِقك َفم أَف ْلخ َفر َفج ُحه ِقمنْل َفطر ِق َف
ازيِّ ك َفِقبل ُحه َفما
ب ِق
ٌق أ ِقبً َفحات ٍِقم الرَّم ِق
ِق
اريِّ َففه َفُحو ْلال ُحم ْلن َفف ِقر ُحد ِقب ِقه َفك َفما َفقا َفل ْلال َفب ْلٌ َفهقِقًُّي َفوه َفُحو ِقث َفق ٌضة َفو ْلالم َفُحرا ُحد أَف َّمن ُحه ا ْلن َفف َفردَف
َفع ِقن ْلاألَف ْلن َف
ص ِق
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ْل
ان َففإِقنَّم ال َّمن َفسابِقًَّم أَف ْلخ َفر َفج ْلال َفحد َف
ِقٌث ِقمنْل
ض َف
ٌن َفر َفم َف
ِقبذ ْلِقك ِقر إِقسْل َفقاطِق ْلال َفق َف
ضا ِقء َفف َفقط َفال ِقب َفتعْل ِقٌ ِق
َفطرٌق َفعلِقًِّ بْلن َفب َّمكار َفعنْل م َفُحح َّمم ِقد بْلن َفعمْل رو َفولَف ْلف ُح
ظ ُحه ":فِقً الرَّم ج ِقُحل َفٌؤْل ُحك ُحل فِقً َفشه ِقْلر
ٍ
ِق
ٍ
ِق
ِق ِق
ُح
ْل
َف
َّم
ضا ِقء ِقمنْل َفوجْل ٍه َف
آخ َفر
ان َفناسِق ًٌما َفف َفقا َفل هللا ُح أط َفع َفم ُحه َفو َفس َفقاهُح " َفو َفق ْلد َفو َفردَف إِقسْل َفقاط ْلال َفق َف
ض َف
َفر َفم َف
ٌسى بن الطباع
ارقُح ْلطنِقًُّي ِقمنْل ِقر َفوا َفٌ ِقة م َفُحح َّمم ِقد بن عِق َف
َفعنْل أَف ِقبً ه َفُحر ْلٌ َفر َفة أَف ْلخ َفر َفج ُحه ال َّمد َف
ٌن َفولَف ْلف ُح
ظ ُحه َ ":ففإِق َّمن َفما ه َفُحو ر ْلز ٌضق َفسا َفق ُحه َّم
هللا ُح إِقلَف ْلٌ ِقه
ٌر َف
ِق
َفعن ابن علٌة َفعن ِقه َفشام َفعن ابن سِق ِق
صحِقٌ ٌضح َفو ُحكلُّيهُح ْلم ثِق َفق ٌض
ات قُح ْلل ُح
ت لَفكِقنَّم
ج ِقه َفه َفذا إِقسْل َفنا ٌضد َف
َفو َفال َفق َف
ضا َفء َفعلَف ْلٌ ِقه " َفو َفقا َفل َفبعْل دَف َفت ْلخ ِقرٌ ِق
ْلس فِقٌ ِقه َفه ِقذ ِقه ِّ
الز َفٌادَف ةُح َفو َفر َفوى
الحدِقٌث عِق ْلند مُحسلم َفو َفؼٌره من َفط ِقرٌق ابن ُحعلَف َّمٌ َفة َفولَفٌ َف
َف
ارقُح ْلطنِقًُّي أَفٌْلضًم ا إِقسْل َفق َف
ضا ِقء ِقمنْل ِقر َفوا َفٌ ِقة أَف ِقبً َفراف ٍِقع َفوأَف ِقبً َفسعِقٌ ٍد ْلال َفم ْلقب ِقُحريِّ
اط ْلال َفق َف
ال َّمد َف
ار ُحكلُّيهُح ْلم َفعنْل أَف ِقبً ه َفُحر ْلٌ َفر َفة َفوأَف ْلخ َفر َفج أَفٌْلضًم ا
ْلن َفٌ َفس ٍ
ْلن َفع ْلب ِقد الرَّم حْل َفم ِقن َفو َفع َفطا ِقء ب ِق
َفو ْلال َفولِقٌ ِقد ب ِق
ضا َفء
ِقمنْل َفحدِقٌ ِق
ان َفناسِق ًٌما َفف َفبل َفق َف
ض َف
ث أَف ِقبً َفسعِقٌ ٍد َفر َفف َفع ُحه َ " :فمنْل أَف َفك َفل فِقً َفشه ِقْلر َفر َفم َف
ث
ت ْلال َفحدِقٌ ِق
صالِق ٌضح ل ْلِقل ُحم َفتا َفب َفع ِقة َففؤ َف َفق ُّيل دَف َفر َفجا ِق
ضعِقٌ ًمفا لَف ِقك َّمن ُحه َف
ان َف
َفعلَف ْلٌ ِقه" َفوإِقسْل َفنا ُحدهُح َفوإِقنْل َفك َف
ُح
ِقب َفه ِقذ ِقه ِّ
ِقٌر
الز َفٌادَف ِقة أَفنْل َفٌ ُحك َف
اج ِقب ِقه َفو َفق ْلد َفو َفق َفع ِقاالحْل ت َفِقجا ُحج فِقً َفكث ٍ
ون َفح َفس ًمنا َفف َفٌصْل ل ُحح ل ِقِقبلحْل ت َفِقج ِق
اع ٌضة م َفِقن
م َفِقن ْلال َفم َفساب ِقِقل ِقب َفما ه َفُحو ُحدو َفن ُحه فِقً ْلالقُح َّمو ِقة َفو َفٌعْل َفتضِق ُحد أَفٌْلضًم ا ِقبؤ َف َّمن ُحه َفق ْلد أَف ْلف َفتى ِقب ِقه َفج َفم َف
الص َفَّمحا َفب ِقة ِقمنْل ؼٌر م َفُحخال َففة لَفهُحم ِقم ْلنهُحم َفك َفما َفقالَفه ابن ْلال ُحم ْلنذر و ابن َفح ْلز ٍم َفو َفؼ ْلٌ ُحر ُحه َفما
ب َفو َفز ْلٌ ُحد بن َفثابت َفوأَفبُحو ه َفُحر ْلٌ َفرة و ابن ُحع َفم َفر ُحث َّمم ه َفُحو م َفُحواف ٌضِقق لِق َفق ْلولِق ِقه
َفعلِقًُّي بْلنُح أَف ِقبً َفطالِق ٍ
ب
ب ْلال َفق ْلل ِق
ْلس ِقمنْل َفكسْل ِق
َفت َفعالَفىَ {:فولَف ِقكنْل ٌ َفُحإاخِقذ ُحكم ِقب َفما كسبت قُحلُحوب ُحك ْلم } َففال ِّنسْل َفٌانُح لَفٌ َف
اس فِقً إِقب َف
ال الص َفَّمبل ِقة ِقب َفعمْل ِقد ْلاألَف ْلك ِقل َفال ِقب ِقنسْل َفٌا ِقن ِقه َفف َفك َفذلِقك الصٌّام َفوأما
ْلط ِق
َفوم َفُحواف ٌضِقق ل ْلِقل ِقق َفٌ ِق
ث
ْلالق َفٌاس الَّمذِقي ذكره ابن ْلال َفع َفر ِقبًِّ َففه َفُحو فِقً ُحم َفقا َفبلَف ِقة ال َّمن ِّ َفف َفبل ُحٌ ْلق َفب ُحل َفو َفر ُّيدهُح ل ْلِقل َفحدِقٌ ِق
ْلس ِقبم َفُحسلَّم ٍم ِقألَف َّمن ُحه َفقاعِق دَف ةٌض مُحسْل َفتقِقلَّم ٌضة
َفم َفع صِق حَّم تِق ِقه ِقب َفك ْلونِق ِقه َفخ َفب َفر َفوا ِق
ؾ ْلال َفقاعِق دَف َفة لَفٌ َف
ح ٍد َفخالَف َف
ِقبال ِّ
اس َفعلَفى الص َفَّمبل ِقة أَف ْلد َفخ َفل َفقاعِق دَف ًمة فِقً َفقاعِق دَف ٍة َفولَف ْلو فُحت َفِقح
ار َف
ص َفٌ ِقام َفف َفمنْل َفع َف
ض ُحه ِقب ْلالقِق َفٌ ِق
ث إِق َّمال ْلال َفقلِقٌ ُحل َفوفِقً
ث ال َّم
ِقٌح ِقة ِقبم ْلِقث ِقل َفه َفذا لَف َفما َفبق َفِقً م َفِقن ْلال َفحدِقٌ ِق
َفبابُح َفر ِّد ْلاألَف َفحادِقٌ ِق
صح َف
هللا بعباده والتٌسٌر َفعلَفٌ ِقْلهم َفورفع ْلال َفم َفشقَّمة والحرج َفع ْلنهُحم َفو َفق ْلد
ْلال َفحدِقٌ ِق
ث ل ُح ْلطؾُح َّم ِق
ث َفس َفببًما َففؤ َف ْلخ َفر َفج ِقمنْل َفطر ُح
ار َفعنْل
ِقٌم ِقب ْلن ِق
َفر َفوى أَفحْل َفم ُحد لِق َفه َفذا ْلال َفحدِقٌ ِق
ت دِقٌ َفن ٍ
ِق ِق
ٌق أ ِّم َفحك ٍ
صلَّمى َّم
اق أَف َّمن َفها َفكا َفن ْل
َفم ْلو َفالتِق َفها أ ُح ِّم إِقسْل َفح َف
هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َففؤُحت َفِقً ِقب َفقصْل َفع ٍة
ت عِق ْلندَف ال َّمن ِقبًِّ َف
ُح
ت أَف َّمن َفها َفكا َفن ْل
ت َفم َفع ُحه ُحث َّمم َفت َفذ َّمك َفر ْل
ِقمنْل َفث ِقرٌ ٍد َففؤ َف َفكلَف ْل
ْلن ْلاآلن
ت َف
صابِق َفمة َفف َفقا َفل لَف َفها ذو ْلال َفٌدَف ٌ ِق
صلَّمى َّم
ص ْلومَفكِق َففإِق َّمن َفما ه َفُحو
بعد َفما َفش ِقبعْل ِق
هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم "أَفتِقمًِّ َف
ت َفف َفقا َفل لَف َفها ال َّمن ِقبًُّي َف
هللا ُح إلَف ْلٌكِق " َفوفِقً َفه َفذا َفر ٌّد َفعلَفى َفمنْل َففرَّم َفق َفبٌ َفْلن َفقل ِق َف
ِقٌر ِقه َفوم َفِقن
ِقر ْلز ٌضق َفسا َفق ُحه َّم ِق
ِقٌل ْلاأل ْلك ِقل َفو َفكث ِق
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ار أَفنَّم
ْلالمُحسْل َفت ْلظ َفر َففا ِق
ْلن دِقٌ َفن ٍ
ْلج َفعنْل َفعمْل ِقرو ب ِق
ت َفما َفر َفواهُح عبد الرَّم َّمزاق َفعن ابن ُحج َفرٌ ٍ
ٌت َفف َفط ِقعمْل ُح
صابِقمًما َفف َفنسِق ُح
إِق ْلن َفسا ًمنا َفجا َفء إِقلَفى أَف ِقبً ه َفُحر ْلٌ َفر َفة َفف َفقا َفل أَفصْل َفبحْل ُح
س
ت َفقا َفل َفال َفبؤْل َف
ت َف
س َّم
ت َفو َفش ِقرب ُح
ٌت َفو َفط ِقعمْل ُح
ان َفف َفنسِق ُح
َفقا َفل ُحث َّمم دَف َفخ ْلل ُح
هللا ُح أَف ْلط َفع َفم َفك
ْلت َفقا َفل َفال َفبؤْل َف
ت َفعلَفى إِق ْلن َفس ٍ
ٌت َفف َفط ِقعمْل ُح
آخ َفر َفف َفنسِق ُح
اك ُحث َّمم َفقا َفل دَف َفخ ْلل ُح
ت َفعلَفى َف
ت َفف َفقا َفل أَفبُحو ه َفُحر ْلٌ َفرة أَف ْلنت إِق ْلن َفسان
َفو َفس َفق َف
لم تتعود الصٌّام ".قلت والؽرٌب أن القرطبً كان أعدل من ابن العربً فً
هذه المسؤلة ألنه اشترط العمل بالحدٌث صحته بٌنما لجؤ ابن العربً إلى
القٌاس مع وجود الن فؤنكر الن فجعله من الظاهر فؤوله ،فتبٌن أن
الراجح فً من أكل أو شرب ناسٌا فً رمضان عدم الكفارة إجماعا وعدم
القضاء ترجٌحا،وهللا تعالى أعلم .
 /8صٌام ستة من شوال :أ /وأما فٌما ٌخ بصٌام ستة أٌام من شوال فإن
اإلمام مالكا لم يقل بها وقد تدارك الحافظ أبو الولٌد محمد بن خلؾ الباجً
ذلك قاببل فً المنتقى"لم ٌبلؽه الحدٌث" ومثله الداودي وأما دلٌل الجمهور
بصٌامها لما فٌها من فضل ما أخرجه مسلم عن أبً أٌوب األنصاري
رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال":من صام رمضان ثم
أتبعه ستا من شوال كان كصٌام الدهر" وفً رواٌة ألبً داود والترمذي عن
أبً أٌوب قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":من صام رمضان
وأتبعه ستا من شوال فكؤنما صام الدهر" وقال الترمذي حدٌث حسن ورواه
اإلمام أحمد وقال هو من ثبلثة أوجه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وٌفسر
ذلك ما أخرجه سعٌد بن منصور بإسناده عن ثوبان قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ":من صام رمضان شهر بعشرة أشهر وصام ستة أٌام
بعد الفطر وذلك تمام سنة" ٌعنً أن الحسنة بعشر أمثالها والحدٌث أخرجه
ابن ماجه والدارمً قلت بل متواتر عند البعض كما بٌنا ذلك وهكذا أخرجه
السٌوطً فً"قطؾ األزهار" والكتانً فً"نظم المتناثر" ضمن األحادٌث
المتواترة وقال رواه ) 1 :أبو هرٌرة  ) 2ابن عباس  ) 3البراء بن عازب ) 4
جابر بن عبد هللا  )5قٌس بن طلق عن أبٌه  )6رجل من الصحابة  )7والد أبً
الملٌح ،فتبٌن أن شطري اإلجماع واهمان وهللا تعالى أعلم قلت وفً تواتر
الحدٌث نظر كما بٌنا ذلك أكثر فً كتابنا "فتح الرب الساتر" وإنما هو
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مشهور صحٌح حٌث بٌنا أن ابن دحٌة حاول الطعن فً جمٌع طرق الحدٌث
إال أنه لما وصل إلى حدٌث ثوبان الذي حسنه أب و حاتم الرازي فً العلل
أقر بصحته وقد رد على ابن دحٌة الكٌكلندي الشافعً بما ال ٌتسع الوقت
لتقدٌمه هنا  ".قال محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً تنبٌهه القٌم
"القول السدٌد فً كشؾ حقٌقة التقلٌد" ":ومن أمثلة ما لم ٌبلؽه الن فٌه
صٌام ست من شوال بعد صوم رمضان[ ..وقد أتى ببعض األدلة الواردة
فً تصحٌح الحدٌث فبل داعً لتكرارها]. .
 /9ومن أمثلة ما لم تبلػ مالكا رحمه هللا فٌه السنة عن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم إفراد صوم ٌوم الجمعة ،فقد قال رحمه هللا فً الموطإ ما
نصه":لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ،ومن ٌقتدى به ٌنهى عن صٌام
ٌوم الجمعة وصٌامه حسن ،وقد رأٌت بعض أهل العلم ٌصومه ،وأراه كان
ٌتحراه" انتهى منه بلفظه ،وفٌه تصرٌحه رحمه هللا بؤنه لم ٌسمع أحدا من
أهل العلم ٌنهى عن صوم الجمعة ،وأن ذلك حسن عنده ،وأنه رأى بعض
أهل العلم ٌتحرى ٌوم الجمعة لٌصومه ،وهذا تصرٌح منه رحمه هللا بؤنه لم
ٌبلؽه نهً النبً صلى هللا علٌه وسلم عن صوم ٌوم الجمعة وحده ،وأمره
من صامه أن ٌصوم معه ٌوما ؼٌره وإال أفطر إن ابتدأ صٌامه ناوٌا إفراده
ولو بلؽته السنة فً ذلك عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لعمل بها وترك
العمل بؽٌرها ،ألن النهً عن صوم ٌوم الجمعة وحده ثابت عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم .قال البخاري رحمه هللا :عن عبد الحمٌد بن جبٌر بن
شٌبة عن محمد بن عباد ،قال :سؤلت جابرا رضً هللا عنه ،أنهى النبً
صلى هللا علٌه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال :نعم ،زاد ؼٌر أبً عاصم ٌعنً
أن ٌنفرد بصومه" ورواه مسلم بن الحجاج :عن عبد الحمٌد بن جبٌر عن
محمد بن عباد بن جعفر :سؤلت جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما ـ
وهوٌطوؾ بالبٌت ـ أنهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن صٌام ٌوم
الجمعة؟ فقال :نعم ،ورب هذا البٌت" ،وأخرج البخاري ومسلم عن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول:
ٌصوم قبله أو ٌصوم بعده " واللفظ
"ال ٌصم أحدكم ٌوم الجمعة إال أن
Page 324

وجٌز الفصول

لمسلم ،وأخرج البخاري عن جوٌرٌة بنت الحارث رضً هللا عنها أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم دخل علٌها ٌوم الجمعة وهً صابمة فقال :أصمت
أمس؟ قلت :ال ،قال :ترٌدٌن أن تصومً ؼدا ؟ قالت :ال ،قال :فافطري"
وأخرج مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم:
"ال تختصوا لٌلة الجمعة بقٌام من بٌن اللٌالً وال تختصوا ٌوم الجمعة
بصٌام من بٌن األٌام إال أن ٌكون فً صوم ٌصومه أحدكم " هذا لفظ مسلم
فً صحٌحه ،وال شك أن هذه األحادٌث لو بلؽت مالكا ما خالفها ،فهو
معذور فً كونها لم تبلؽه[ ]..ونقل عن الداودي المالكً أنه قال :لم ٌبلػ
مالكا هذا الحدٌث ولو بلؽه لم ٌخالفه،انتهى منه ،وهذا هو الحق الذي ال شك
فٌه ،ألن مالكا من أورع العلماء وأكثر الناس اتباعا لسنة رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم فبل ٌدعها وهو عالم بها" ،ثم ذكر الشٌخ حدٌث خٌار المجلس
وأكد أن الحدٌث بلػ مالكا وقال :وقد حلؾ عبد الحمٌد الصابػ من المالكٌة
بالمشً إلى مكة على أنه ال ٌفتً بثبلث ،قالها مالك ،ومراده بالثبلث
المذكورة :عدم القول بخٌار المجلس هذا مع صحة الحدٌث فٌه ،وجنسٌة
القمح والشعٌر مع صحة األحادٌث الدالة على أنها جنسان ،والتدمٌة
البٌضاء" [ ]..كما حلؾ عبد الحمٌد الصابػ بالمشً إلى مكة ال ٌفتً بقول
مالك مع أنه عالم مالكً ألنه رأى األدلة واضحة وضوحا ال لبس فٌه ،فً
أن المراد بالتفرق التفرق باألبدان" قلت وحدٌث "البابعان بالخٌار ما لم
ٌتفرقا" حدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث
المتواتر" وكذلك ربا الفضلٌة ،ثم قال الشٌخ" :وقد بٌن وجه قول مالك فٌها
ابن عبد البر وابن العربً وؼٌرهما ،والمسابل التً قال بعض أهل العلم أن
مالكا خالؾ فٌها السنة معروفة ،منها ما ذكرنا ،ومنها مسؤلة سجود الشكر
وسجدات التبلوة فً المفصل ،وعدم الجهر بآمٌن ،وعدم رفع الٌدٌن عند
الركوع والرفع منه ،وعدم قول اإلمام :ربنا ولك الحمد ،وعدم ضفر رأس
المرأة المٌتة ثبلث ضفابر ،وترك السجدة الثانٌة فً الحج وؼٌر ذلك من
المسابل ،وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصو  ،قد بلؽته فٌه
السنة ولكنه رأى ؼٌرها أرجح منها ،وأن بعضها لم ٌبلؽه ،وأن الحق قد
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ٌكون معه فً بعض المسابل التً أخذت علٌه ،وقد ٌكون مع ؼٌره كما قال
مالك نفسه رحمه هللا" :كل كبلم فٌه مقبول ومردود إال كبلم صاحب هذا
القبر ".وهو تارة ٌقدم دلٌل القرآن المطلق أو العام على السنة التً هً
أخبار آحاد ،ألن القرآن أقوى سندا وإن كانت السنة أظهر داللة وألجل هذا
لم ٌبح مٌتة الجراد بدون ذكاة ألنه ٌقدم عموم {حرمت علٌكم المٌتة} اآلٌة،
الحدٌث ،وقدم عموم قوله
على حدٌث ":أحلت لنا مٌتتان ودمان"
تعالى{:ادعوا ربكم تضرعا وخفٌة} اآلٌة على األحادٌث الواردة بالجهر
بآمٌن ألن التؤمٌن دعاء ،والدعاء مؤمور بإخفابه فً اآلٌة المذكورة [قلت أما
فٌما ٌخ بما جرى بٌنه وبٌن اللٌث بن سعد فسٌؤتً فً (عمل أهل
المدٌنة).
ج /على مستوى الحج /10 :أخرج ابن حزم فً كتابه "المحلى" بإسناده عن
عبد الرحمن بن أذٌنة بن مسلمة العبدي عن أبٌه قال :قلت لعمر بن الخطاب
إنً ركبت السفن والخٌل واإلبل فمن أٌن أحرم؟ قال:ابت علٌا فسؤله ،فسؤل
علٌا فقال :من حٌث بدأت أن تنشبها ،من ببلدك ،فخرج إلى عمر فؤخبره،
فقال له عمر :هو كما قال لك علً" وأما مالك فقد زجر من رآه لبس
إحرامه فً المدٌنة وكره ذلك وإن كان انعقد اإلجماع على اإلجزاء .
 /11خالؾ مالك والجمهور قول عمر فً جواز أكل لحم الصٌد انطبلقا من
قوله صلى هللا علٌه وسلم"صٌد البر حبلل ما لم تصٌدوه أو ٌصد لكم"
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً والبٌهقً وؼٌرهم ،وأما عثمان
وعلً وابن عمر وعابشة وابن عباس ومالك والشافعً فمنعوا أكله انطبلقا
من قوله تعالى{وحرم علٌكم صٌد البر ما دمتم حرما}[المابدة ]9 :وما رواه
ابن عباس عن الصعب بن جثامة اللٌثً أنه أهدى إلى النبً صلى هللا علٌه
وسلم حمارا وحشٌا وهو باألوباء أو بودان فرده علٌه وقال":لم نرده علٌك
إال أنا حرم" أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً والبٌهقً والدارمً
ومالك وأحمد الخ ..فخالؾ هنا مالك عمر وبعض فقهاء المدٌنة عمبل بظاهر
اآلٌة الكرٌمة التً عضدها الحدٌث المتفق علٌه موافقا بعض الصحابة وهو
القول الراجح.
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 /12كما خالؾ مالك الجمٌع فً مسابل أخرى فً الحج منها الوقوؾ ببطن
عرنة فمن وقؾ ببطن عرنة فحجه باطل عند الجمٌع إال مالكا قال :علٌه دم
وحجه صحٌح وذلك ناجم عن فهمه لقوله صلى هللا علٌه وسلم ":وقفت ههنا
وعرفة كلها موقؾ وارتفعوا عن بطن عرنة"ففهم مالك أن عرنة من عرفة
وأن األمر باإلرتفاع عنها ألنها واد وهللا أعلم /1 .،الوقوؾ بعرنة عند مالك،
قال ابن عبد البر" :أجمع العلماء على أن من وقؾ به[ٌعنً عرنة]ال ٌجزبه
وحكً عن مالك أنه ٌهرٌق دما وحجه تام"ودلٌل الجمهور حدٌث":كل عرفة
موقؾ وارتفعوا عن عرنة" رواه ابن ماجه ،والظاهر أن من وقؾ بعرنة ،
وهو الوادي ،أن وقوفه باطل وبالتالً حجه كذلك باطل.
 /13كما خالؾ الجمٌع فً تحدٌد ركنٌة الوقوؾ بعرفة زمانٌا فجعل الركن
الوقوؾ بعرفة بعد الؽروب ال قبله بٌنما جعل الجمهور الركن الوقوؾ
بعرفة لٌبل أو نهارا بعد الزوال وهللا أعلم .و الدلٌل على اإلجماع على وقت
الوقوؾ بعرفة" قلت ما رواه عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة ابن ألم
الطابً ،قال أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالمزدلفة حٌن خرج إلى
الصبلة ،فقلت ٌا رسول هللا ،إنً جبت من جبل طً أكللت راحلتً وأتعبت
نفسً وهللا ما تركت من جبل إال وقفت علٌه فهل لً من حج؟ فقال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم "من شهد صبلتنا هذه ووقؾ معنا حتى ٌدفع ،وقد
وقؾ بعرفة قبل ذلك لٌبل أو نهارا ،فقد تم حجه ،وقضى تفثه" أخرجه
أصحاب السنن األربعة وأحمد وابن حبان ،والحاكم وصححه والدارقطنً
والقاضً أبو بكربن العربً وقال الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبً
وألزم الدارقطنً البخاري ومسلم إخراجهما له -قلت أوجب اإلمام مالك
الوقوؾ بعرفة بعٌد ؼروب الشمس وزعم أنه ركن ال ٌجبر بالدم وأما قبل
الؽروب فهو عنده واجب ٌجبر بالدم إال بالنسبة للمراهق  ،ولذلك قال ابن
" :" 275وقد أجمع المسلمون أن
عبد البر فً الجزء التاسع من التمهٌد،
الوقوؾ بعرفة ،لٌبل ٌجزئ عن الوقوؾ بالنهار ،إال أن فاعل ذلك عندهم إذا
لم ٌكن مراهقا ،ولم ٌكن له عذر فهو مسٌا ،ومن أهل العلم من رأى علٌه
دما ،ومنهم من لم ٌر علٌه شٌبا ،وجماعة العلماء ٌقولون إن من وقؾ بعرفة
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لٌبل أو نهارا بعد زوال الشمس من ٌوم عرفةـ أنه مدرك للحج إال مالك بن
أنس ومن قال بقوله ،فإن الفرض عنده اللٌل دون النهار" وحجة مالك ومن
تبعه حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
"من وقؾ بعرفات بلٌل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بلٌل فقد فاته الحج
فلٌحل بعمرة ،وعلٌه حج قابل" أخرجه الدارقطنً وأعل بالضعؾ لوجود
رحمة بن مصعب قال ابن حجر فً التقرٌب ضعٌؾ ولم ٌؤت به ؼٌره لكنه
أخرج عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه قال قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم" من أدرك عرفات فوقؾ بها والمزدلفة فقد تم حجه ،ومن فاته
عرفات فقد فاته الحج فلٌحل بعمرة وعلٌه الحج من قابل" وهذا شاهد لما
قبله قلت ٌتبٌن لك أنهم لم ٌجمعوا على عدم الوقوؾ قبل الزوال ،وقد بٌن
ذلك ابن تٌمٌة فً استدراكاته على ابن حزم ،فقال" :قال واتفقوا على أن
وقت الوقوؾ لٌس قبل الظهر فً التاسع من ذي الحجة ،قلت أحد القولٌن
بل أشهرهما فً مذهب أحمد أنه ٌجزئ الوقوؾ قبل الزوال وإن أفاض قبل
الزوال لكن علٌه دم كما لو أفاض قبل الؽروب" قلت ودلٌلهم على ذلك
حدٌث عروة بن مضرس المتقدم .
 /14من ترك طواؾ الوداع لزمه دم عند الجمهور وهم الحسن والحكم
وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور والشافعً وأحمد ،ودلٌلهم حدٌث ابن
عباس قال" :أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الناس أن ٌكون آخر
عهدهم بالبٌت" وزعم ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً أن مالك والشافعً
قاال:ال شًء علٌه وهو واهم  ،قال النووي فً المجموع":طواؾ الوداع
واجب ٌلزم بتركه دم على الصحٌح عندنا وهو قول أكثر العلماء ،وقال
مالك وداود وابن المنذر هو سنة ال شًء فً تركه" وجنج ابن عبد البر فً
االستذكار والتمهٌد على قول الجمهور ،وهللا أعلم .
 /15الدلٌل على اإلجماع فٌما ٌخ بالوقوؾ بمزدلفة لٌبل قلت وذلك لقول
هللا تعالى {:فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند المشعر الحرام واذكروه
كما هداكم } [البقرة ] وللحدٌث الذي تقدم وفٌه قال النبً صلى هللا علٌه
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وسلم"من شهد صبلتنا هذه ووقؾ معنا حتى ندفع ،وقد وقؾ بعرفة قبل ذلك
19
لٌبل أو نهارا ،فقد تم حجه ،وقضى تفثه" وقد تقدم تخرٌجه فً النقطة
من هذا الباب قال ابن قدامة فً كتابه المؽنً "والمبٌت بمزدلفة واجب ،من
تركه فعلٌه دم هذا قول عطاء ،والزهري ،وقتادة والثوري ،والشافعً
وأحمد ،وإسحاق ،وأبً ثور ،وأصحاب الرأي ،وقال علقمة ،والنخعً
والشعبً :من فاته جمع فاته الحج كله لقوله تعالى { فإذا أفضتم من عرفات }
ومن بات بمزدلفة ،لم ٌجز له الدفع قبل نصؾ اللٌل ،فإن دفع بعده ،فبل
شًء علٌه وبهذا قال الشافعً ،وقال مالك :إن مر بها ولم ٌنزل فعلٌه دم
فإن نزل قدر حط الرحال فبل دم علٌه متى شاء" فاتضح وجود خبلؾ حول
هذه المسؤلة وتفرد اإلمام مالك برأٌه .
 /16الحلق قبل النحر عند مالك بن أنس وهو قول ألحمد بن حنبل ،وبه قال
سعٌد بن جبٌر ،وجابر بن زٌد ،وإبراهٌم النخعً ،لقوله صلى هللا علٌه
وسلم":خذوا عنً مناسككم" وقد ثبت أنه نحر قبل الحلق ،وخالؾ الجمهور
هذا القول وألحمد بن حنبل قول ٌوافقهم لقوله صلى هللا علٌه وسلم" :افعل
وال حرج" واألورع واألحوط اتباع السنة الفعلٌة قبل القولٌة أي العمل بقول
مالك وأحمد وسعٌد وجابر وإبراهٌم وؼٌرهم .
 /17من ترك الوقوؾ بعرفة قبل الؽروب من ؼٌر عذر عند مالك علٌه دم
وأما بعد الؽروب فهو ركن عنده ال ٌجبر بالدم ومن ترك الوقوؾ بعد
الؽروب من ؼٌر عذر عند أحمد وجمهور الفقهاء وهم الشافعً وأبو ثور
وأصحاب الرأي ،وقال ابن جرٌج علٌه بدنة وقال الحسن البصري علٌه
هدي من اإلبل ،ودلٌل مالك حدٌث عبد الرحمن بن ٌعمر الدٌلمً قال :أتٌت
رسول صلى هللا علٌه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد ،فقالوا ٌا رسول
هللا ،كٌؾ الحج؟ قال" :الحج عرفة ،فمن جاءه قبل صبلة الفجر لٌلة جمع
فقد تم حجه" أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطنً،
وأخرج الدارقطنً عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
"من وقؾ بعرفات بلٌل فقد أدرك الحج ،ومن فاته عرفات بلٌل فاته الحج،
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فلٌحل بعمرة وعلٌه حج من قابل" وفً إسناده رحمة بن مصعب وهو
ٌضعؾ كما فً تقرٌب التهذٌب .
 /18ترك طواؾ القدوم لؽٌر عذر ٌلزم دما عند مالك ومن وافقه من فقهاء
األمصار وقد خالؾ الجمهور فً ذلك .
د /على مستو النكاح وال

ق:

 /19وفً اْلنباه " :وأجمع كل من ٌنسب إلى العلم أنه إذا شهد على الرضاع
رجبلن أو رجل وامرأتان أنهما ال ٌتناكحان وأن النكاح ٌفسخ إن كان قد انعقد
وأجمعوا أنه إذا شهد فً ذلك أربع نسوة عدول أن الشهادة فً ذلك جابز" قلت
أخرج الشٌخ برهان الدٌن أبو الحسن علً بن أبً بكر المرؼٌنانً الحنفً فً
كتابه "الهداٌة شرح بداٌة المبتدي "" :وال ٌقبل فً الرضاع شهادة النساء
منفردات وإنما تثبت بشهادة رجلٌن أو رجل وامرأتٌن" وقال مالك رحمه هللا
تثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ألن الحرمة حق من
حقوق الشرع تثبت بخبر الواحد " وهكذا تبٌن أن إجماع "اإلنباه" الثانً واهم
وأما اإلجماع األول فهو صحٌح وذلك لقوله تعالى فً سورة البقرة:
ان ِقممَّمن
ْلن من ر َف
ْلن َفف َفر ُحج ٌضل َفوام َفْلرأَف َفت ِق
ِّجالِق ُحك ْلم َففإِقن لَّم ْلم َفٌ ُحكو َفنا َفر ُحجلَفٌ ِق
( َفواسْل َفت ْلش ِقه ُحدو ْلا َفش ِقهٌ َفدٌ ِق
ض ْلو َفن م َفِقن ال ُّي
ش َفهدَفاء) [البقرة ]282 :وأما دلٌل القول الموجود فً المذهب
َفترْل َف
المالكً ما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث رضً هللا عنه قال ":أتٌت
النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فقلت :تزوجت فبلنة بنت فبلن فجاءتنا امرأة
سوداء فقالت لً :إنً قد أرضعتكما وهً كاذبة ،فؤعرض ،فؤتٌته من قبل
وجهه ،قلت :إنها كاذبة ،قال"كٌؾ بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها
عنك" وأخرج كذلك أبو داود والنسابً والترمذي والدارقطنً والبٌهقً واإلمام
أحمد وفً رواٌة للصحٌحٌن " " تزوجت أم ٌحً بنت أبً إهاب فجاءت أمة
سوداء فقالت :قد أرضعتكما ،فؤتٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فذكرت ذلك له
فقال" وكٌؾ وقد زعمت ذلك؟ "! وأخذ مالك ومن تبعه بظاهر الحدٌث إال أنهم
 /20وقال فً
اشترطوا الفشو قبل النكاح أو اإلثبات بعده ،وهللا أعلم
النوادر" ":وأجمع العلماء أن العبد إذا تزوج بؽٌر إذن سٌده ودفع الصداق من
مال فً ٌده كان للسٌد حل النكاح وأخذ الصداق كله إال مالكا فإنه قال إن كان
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العبد قد دخل بالمرأة ترك السٌد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ
باقٌه" قلت والدلٌل على ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم " أٌما عبد تزوج بؽٌر
إذن سٌده فهو عاهر"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان
والحاكم وصححاه وابن ماجه والدارقطنً وعبد الرزاق فً"مصنفه" وفً
رواٌة " أٌما عبد تزوج بؽٌر إذن سٌده فزواجه باطل " قلت وعارض داود
الظاهري هذا الن للعمل بالقٌاس ألن النكاح عنده فرض عٌن وفرض العٌن
ال ٌحتاج إلى إذن خبلفا ألصوله ،وهذا ما فات على صاحب"نوادر اإلجماع"
وقال مالك بؤن العقد نافذ وللسٌد فسخه ،وقالت الحنبلٌة والحنفٌة والعترة من
الشٌعة إن عقده بؽٌر إذن سٌده موقوؾ على السٌد فإن أجازه نفذ وإال فبل،
وقال الشافعً والناصر ال ٌنفذ باإلجازة ألنه باطل واإلجازة ال تلحق العقود
الباطلة ،وانطبلقا من هذا الخبلؾ الواقع فً جواز النكاح أصبل اختلفوا فً
التصرؾ اتجاه ما دفعه العبد من مهر لمن تزوج بها ،فكان موقؾ داود النفوذ
واستحقاق المهر وكان مالك الذي ٌقول بصحة العقد أصبل ٌرى أن للزوجة
مقابل ما استحل من فرجها.
 /21قول ابن المنذر فً"اْلجماع  " :وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة
فً عقدة ثبت نكاح الحرة ،وٌبطل نكاح األمة وانفرد مالك بن أنس ،فقال :إذا
علمت الحرة بذلك فبل خٌار لها وإن لم تعلم فلها الخٌار"قلت انطلقوا فً دلٌلهم
من قوله تعالى فً سورة النساءَ ( :فو َفمن لَّم ْلم َفٌسْل َفتطِق عْل مِقن ُحك ْلم َفط ْلوالًم أَفن َفٌن ِقك َفح
ت َفو ّ
ت َففمِقن مِّا َفملَف َفك ْل
هللاُح أَفعْل لَف ُحم
ت أَف ْلٌ َفما ُحن ُحكم مِّن َفف َفت َفٌا ِقت ُحك ُحم ْلالم ْلُحإ ِقم َفنا ِق
ت ْلالم ْلُحإ ِقم َفنا ِق
ص َفنا ِق
ْلالمُححْل َف
 ]25فشرطوا
ض َففان ِقك ُححوهُحنَّم ِقبإِق ْلذ ِقن أَفهْل ل ِقِقهنَّم ) [النساء:
ِقبإِقٌ َفمانِق ُحك ْلم َفبعْل ُح
ض ُحكم مِّن َفبعْل ٍ
أصبل فً نكاح اإلماء شرطٌن هما :عدم االستطاعة فً الطول لنكاح الحرابر
ك لِق َفمنْل َفخشِق َفً ْلال َفع َفن َف
ت ِقم ْلن ُحك ْلم
وثانٌا الخوؾ من العنت لقوله تعالى فً آخر اآلٌة ( َفذلِق َف
َفوأَفن َفتصْل ِقب ُحرو ْلا َفخ ْلٌ ٌضر لَّم ُحك ْلم) [النساء ]25 :لذلك أجمعوا أنه ال ٌجوز الجمع بٌن
الحرة واألمة فً عقدة واحدة واختلفوا فً عقد إحداهما على األخرى انطبلقا
من تؤوٌبلتهم لهذه اآلٌة وللشرطٌن السابقٌن .
 /22قول النواد ر ":وأجمعوا أن تزوٌج المرٌض من الصحٌح أو المرٌض
وتزوٌج المرٌضة من المرٌض أو الصحٌح جابز إال مالكا فإنه أبطله " قلت ما
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فً نوادر اإلجماع صحٌح ؼٌر أنه كان ٌنبؽً له أن ٌقول إال مالكا ومن تبعه،
ففً الشرح الصؽٌر للدردٌر "فإن عقد النكاح ٌمنع بٌنهما،لما فً ذلك من
إدخال وارث ،وفً ذلك ضرر بالورثة ،فإن وقع النكاح عجل بفسخه ،سواء
قبل الدخول أو بعده،إال إذا صح المرٌض منهما قبل الفسخ فٌمضً النكاح،وإذا
فسخ النكاح ،بعد الدخول وكانت الزوجة هً المرٌضة فلها المسم ى،وإن كان
الزوج هو المرٌض فعلٌه األقل من ثلث ماله ومن المسمى،وصداق المثل على
المشهور،وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فبل شا للزوجة "وسبب اختبلؾ العلماء
البٌع والهبة ،قال ابن رشد الحفٌد فً كتابه"بداٌة
هو ترددهم بٌن
المجتهد"واختلفوا فً نكاح المرٌض،فقال أبو حنٌفة والشافعً ٌجوز،وقال
مالك فً المشهور عنه إنه ال ٌجوز  ،وٌتخرج ذلك من قوله إنه ٌفرق بٌنهما
وإن صح ،وٌتخرج من قوله أٌضا إنه ال ٌفرق بٌنهما أن التفرٌق مستحب ؼٌر
واجب،وسبب اختبلفهم تردد النكاح بٌن البٌع وبٌن الهبة،وذلك أنه ال ٌجوز
هبة المرٌض إال من الثلث وٌجوز بٌعه والختبلفهم أٌضا سبب آخر،وهو هل
ٌتهم على إضرار بإدخال وارث زابد أو ال ٌتهم وقٌاس الهبة على النكاح ؼٌر
صحٌح" قلت فدلٌل الجمٌع القٌاس فلذلك وقع الخبلؾ وهللا أعلم.
ودفع
 /23وفً النوادر ":وأجمع العلماء أن العبد إذا تزوج بؽٌر إذن سٌده
الصداق من مال فً ٌده كان للسٌد حل النكاح وأخذ الصداق كله إال مالكا فإنه
قال إن كان العبد قد دخل بالمرأة ترك السٌد لها من الصداق قدر ما استحل به
فرجها وأخذ باقٌه" قلت والدلٌل على ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم " أٌما عبد
تزوج بؽٌر إذن سٌده فهو عاهر"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن
حبان والحاكم وصححاه وابن ماجه والدارقطنً وعبد الرزاق فً"مصنفه"
وفً رواٌة " أٌما عبد تزوج بؽٌر إذن سٌده فزواجه باطل " "قلت وعارض
داود الظاهري هذا الن للعمل بالقٌاس ألن النكاح عنده فرض عٌن وفرض
العٌن ال ٌحتاج إلى إذن خبلفا ألصوله ،وهذا ما فات على صاحب "نوادر
اإلجماع" وقال مالك بؤن العقد نافذ وللسٌد فسخه ،وقالت الحنبلٌة والحنفٌة
والعترة من الشٌعة إن عقده بؽٌر إذن سٌده موقوؾ على السٌد فإن أجازه نفذ
وإال فبل ،وقال الشافعً والناصر ال ٌنفذ باإلجازة ألنه باطل واإلجازة ال تلحق
العقود الباطلة ،وانطبلقا من هذا الخبلؾ الواقع فً جواز النكاح أصبل اختلفوا
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فً التصرؾ اتجاه ما دفعه العبد من مهر لمن تزوج بها ،فكان موقؾ داود
ٌرى أن
النفوذ واستحقاق المهر وكان مالك الذي ٌقول بصحة العقد أصبل
للزوجة مقابل ما استحل من فرجها.
 /24وقال ابن المنذر فً اإلجماع":وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة فً
عقدة ثبت نكاح الحرة ،وٌبطل نكاح األمة وانفرد مالك بن أنس ،فقال :إذا
علمت الحرة بذلك فبل خٌار لها وإن لم تعلم فلها الخٌار " قلت انطلقوا فً
دلٌلهم من قوله تعالى فً سورة النساءَ ( :فو َفمن لَّم ْلم َفٌسْل َفتطِق عْل مِقن ُحك ْلم َفط ْلوالًم أَفن َفٌن ِقك َفح
ت َفو ّ
ت َففمِقن مِّا َفملَف َفك ْل
هللاُح أَفعْل لَف ُحم
ت أَف ْلٌ َفما ُحن ُحكم مِّن َفف َفت َفٌاتِق ُحك ُحم ْلالم ْلُحإ ِقم َفنا ِق
ت ْلالم ْلُحإ ِقم َفنا ِق
ص َفنا ِق
ْلالمُححْل َف
 ]25فشرطوا
ض َففان ِقك ُححوهُحنَّم ِقبإِق ْلذ ِقن أَفهْل ل ِقِقهنَّم ) [النساء:
ِقبإِقٌ َفمانِق ُحك ْلم َفبعْل ُح
ض ُحكم مِّن َفبعْل ٍ
أصبل فً نكاح اإلماء شرطٌن هما :عدم االستطاعة فً الطول لنكاح الحرابر
ك لِق َفمنْل َفخشِق َفً ْلال َفع َفن َف
ت ِقم ْلن ُحك ْلم
وثانٌا الخوؾ من العنت لقوله تعالى فً آخر اآلٌة ( َفذلِق َف
َفوأَفن َفتصْل ِقب ُحرو ْلا َفخ ْلٌ ٌضر لَّم ُحك ْلم) [النساء ]25 :لذلك أجمعوا أنه ال ٌجوز الجمع بٌن
الحرة واألمة فً عقدة واحدة واختلفوا فً عقد إحداهما على األخرى انطبلقا
من تؤوٌبلتهم لهذه اآلٌة وللشرطٌن السابقً .
 /25ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن " نوادر اْلجماع"" :وأجمعوا أنه إن
قال أنت علً كظهر أبً لم ٌكن مظاهرا إال مالكا فإنه جعله به مظاهرا " قال
ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً كتابه "المؽنً " ":وإن شبهها بظهر أبٌه أو
بظهر ؼٌره من الرجال أو قال أنت علً كظهر البهٌمة أو أنت علً كالمٌتة
والدم ،ففً ذلك كله رواٌتان :إحداهما أنه ظهار :قال المٌمونً :قلت ألحمد:
إن ظاهر من ظهر الرجل؟ قال :فظهر حرامٌ ،كون ظهارا ،وبهذا قال ابن
القاسم صاحب مالك ،فٌما إذا قال :أنت علً كظهر أبً ،وروي ذلك عن جابر
بن زٌد ،والرواٌة الثانٌة لٌس بظهار ،وهو قول أكثر العلماء ألنه تشبٌه بما
لٌس بمحل لبلستمتاع" وبالتالً فإن مالكا لم ٌتفرد بهذا الرأي بل شاطره ؼٌره
ون مِقن ِّن َفساب ِقِقه ْلم).
ِقٌن ُحٌ َفظا ِقه ُحر َف
وسبب الخبلؾ وهللا أعلم داللة قوله تعالى ( َفوالَّمذ َف
 /26ما نقله الحافظ ابن القطان فً"اإلقناع "عن نوادر اْلجماع "" :وأجمعوا
أن األمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته بؽٌر أمر سٌدها فاسترجعه
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موالها منه كان للزوج أن ٌرجع علٌها إن عتقت ٌوما من الدهر إال مالكا فإنه
قال ال ٌرجع به علٌها وإن عتقت".

 /27قول ابن المنذر" :وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد مٌتا ،وانفرد
مالك بن أنس ،واللٌث بن سعد فحرماه" قلت هذا إجماع منتقض ذاتٌا ألن
معارضة اإلمام مالك بن أنس ومن تبعه واللٌث بن سعد بن عبد الرحمن
وإن كان مذهبه شبه منقرض ٌجعل هذا اإلجماع مسؤلة خبلؾ إذ دلٌل
اإلمام مالك بن أنس قول هللا جل وعبل فً سورة األنعام { وال تؤكلوا مما لم
أولٌابهم
ٌذكر إسم هللا علٌه وإنه لفسق وإن الشٌا ٌن لٌوحون إلى
لٌجادلوكم وإن أ عتموهم إنكم لمشركون } [اآلٌة .]122وخاصة قوله جل
وعبل فً سورة المابدة { حرمت علٌكم المٌتة والدم ولحم الخنزٌر وما أهل
لؽٌر هللا به والمنخنقة والموقوذة والمتردٌة والن ٌحة وما أكل السبع إال
فسق الٌوم
ما ذكٌتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلك
ٌبس الذٌن كفروا من دٌنكم ف تخشوهم واخشون الٌوم أكملت لكم دٌنكم
وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اْلس م دٌنا فمن اض ر فً مخمصة
ؼٌر متجانؾ ْلثم فإن هللا ؼفور رحٌم }[المابدة] فحجة مالك ومن تبعه
وكذلك اللٌث بن سعد بن عبد الرحمن قوله تعالً { إال ما ذكٌتم } وقوله { ال
تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه وإنه لفسق } وقالوا مٌتة الجراد لم نذكها
ولم نذكر إسم هللا علٌها عند موتها وأما ذكاة الجراد عندهما فهً نٌة قتله
ولو بحرقه أو أخذ جناحه...الخ ..
هـ /على مستوى البٌوع:
 /28قول ابن القطان نقبل عن النوادر" :وأجمعوا أن شركة األعٌان جابزة وإن
تفاضلت رإوس األموال إال مالكا فإنه منع من ذلك وكرهه" قلت وبقول مالك
قال بعض أصحاب الشافعً وأما الجمهور فهم أساسا الحسن والشعبً
والنخعً والشافعً وإسحاق وأصحاب الرأي ودلٌلهم أنهما ماالن من جنس
األثمان فٌدخبلن فً قوله تعالى ( َفوأَف َفح َّمل هللاُح ْلال َفبٌ َفْلع َفو َفح َّمر َفم ال ِّر َفبا) وقوله تعالى (إِقالَّم
اض مِّن ُحكم).
ارةٌض َفعن َفت َفر ٍ
ون ت َفِقج َف
أَفن َفت ُحك َف
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 /29قول النوادر ":وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دٌنه على زٌد من عمر
هللا
لم ٌجز إال مالكا فإنه أجازه" قلت ودلٌل مالك أقوى فقد ثبت عنه صلى
علٌه وسلم أنه قال" :لً الواجد ظلم ٌحل عرضه وعقوبته" أخرجه البخاري
تعلٌقا وحسنه ابن حجر فً "فتح الباري" رؼم صٌؽة التضعٌؾ التً استعمل
البخاري فً الصحٌح وذلك وهللا أعلم ألنه أخرجه أبو داود والنسابً وابن
ماجه موصوال وكذلك اإلمام أحمد وقال :قال وكٌع :عرض شكاٌته وعقوبته
حبسه كما أخرج ابن حبان والحاكم والبٌهقً ونقل عن سفٌان التفسٌر الذي
نقله أحمد عن وكٌع ولعله نقل هذا التفسٌر من عند البخاري ون الصحٌحٌن
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال "مطل الؽنً ظلم وإذا أتبع أحدكم على
ملٌا فلٌتبع" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
وابن ماجه وفً لفظ ألحمد " ومن أحٌل على ملٌا فلٌحتل" وعن ابن عمر عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :مطل الؽنى ظلم وإذا أحلت على ملٌا فاتبعه"
أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
 /30قول النوادر " :وأجمعوا أن القول فً الرهن فً مقداره قول الراهن مع
ٌمٌنه إال أن ٌدعً المرتهن بٌنة على أكثر من ذلك إال مالكا فإنه قال القول
قول المرتهن إال أن ٌؤتً بؤكثر من قٌمة الرهن فبل ٌقبل منه إال ببٌنة"قلت قال
الخرقً الحنبلً فً مختصره ما ٌدعم قول صاحب النوادر فً إجماعه قال:
"وإن اختلفا فً القٌمة ،فالقول قول المرتهن مع ٌمٌنه ،وإن اختلفا فً قدر
الحق ،فالقول قول الراهن مع ٌمٌنه ،إذا لم ٌكن لواحد منهما ،بما قال بٌنة"
وقال ابن قدامة " " وإن اختلفا فً قدر الحق نحو أن ٌقول الراهن :رهنتك
عبدي هذا بؤلؾ ،فقال المرتهن  :بل بؤلفٌن ،فالقول قول الراهن ،وبهذا قال
النخعً ،والثوري ،والشافعً ،والبتً ،وأبو ثور ،وأصحاب الرأي ،وحكً
عن الحسن ،وقتادة ،أن القول قول المرتهن ما لم ٌجاوز ثمن الرهن ،أو قٌمته،
ونحوه قول مالك" ودلٌل الجمهور ما أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وابن
ماجه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :لو ٌعطى الناس بدعواهم ،الدعى
قوم دماء رجال وأموالهم ،ولكن الٌمٌن على المدعى علٌه" قلت وفً الخبلؾ
الذي ذكره ابن قدامة نظر .
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 /31قول النوادر " :وأجمعوا أن من رهن بعض ؼرمابه رهنا هو صحٌح ثم
إنه مات أن ذلك الؽرٌم أحق بثمن ذلك الرهن من ؼرمابه إال مالكا فإنه قال
لهم فٌه أسوة حسنة ثم رجع إلى قول الجماعة " قلت هذه المسؤلة فقهٌة بحتة،
قال الخرقً فً مختصره " والمرتهن أحق بثمن الرهن من جمٌع الؽرماء،
حتى ٌستوفً حقه حٌا كان الراهن أو مٌتا" وتعقبه فً المؽنً قاببل" :وجملته
أنه إذا ضاق مال الراهن عن دٌونه ،وطالب الؽرماء بدٌونهم ،أو أحجر علٌه
لفلسه ،وأدى قسمة ماله بٌن ؼرمابه ،فؤول من ٌقدم من له أرش جناٌة ٌتعلق
برقبة بعض عبٌد المفلس ،لما ذكرنا من قبل ،ثم من له رهن ،فإنه ٌخ
الراهن معا،
بثمنه عن سابر الؽرماء ،ألن حقه متعلق بعٌن الرهن وذمة
وسابرهم ٌتعلق حقه بالذمة دون العٌن ،فكان حقه أقوى ،وهذا من أكثر فوابد
الرهن ،وهو تقدٌمه بحقه عند فرض مزاحمة الؽرماء ،وال نعلم فً هذا خبلفا،
وهو مذهب الشافعً ،وأصحاب الرأي وؼٌرهم" قلت ولم ٌقدم دلٌبل ال من
الكتاب وال من السنة ،فالمسؤلة اجتهادٌة فقهٌة عندهم بحتة انطبلقا من اآلٌات
اآلمرة باإلفاء بالعقود واألحادٌث اآلمرة بذلك وهللا أعلم.
 /32ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن" نوادر اْلجماع "" :وأجمعوا أنه ال
ربا بٌن العبد وسٌده إال أن ٌكون على العبد دٌن إال مالكا فإنه لم ٌجز له أن
ٌبٌعه درهما بدرهمٌن وال ؼٌر ذلك مما هو ربا من ؼٌرهما" قلت ولعل مالك
لم ٌنفرد بخبلفه هذا فقد قال بقوله داود بن علً الظاهري ودلٌلهم على ذلك أن
للعبد الحق فً أن ٌبٌع وٌشتري وٌمتلك ما ملكه ربه وٌستلم وٌقترض ومن
كان له هذا التصرؾ حرم على مالكه أن ٌربى معه .
 /33ما نقله الحاف ابن الق ان الفاسً عن " نوادر اْلجماع "":وأجمعوا أن
عدل حتى
من ابتاع أمة رفٌعة أو وضٌعة لم ٌكن له أن ٌضعها على ٌدي
تستبرئ بحٌضة إال مالكا فإنه أجبرهما على ذلك فً الرفٌعة القدر " قلت وقد
تقدم فً االستبراء أن ابن المنذر أخرج فً اإلجماع قوله" :وأجمعوا على أن
المواضعة لبلستبراء ؼٌر جابزة ،وانفرد مالك بن أنس فقال :المواضعة على
ما أحب أو كره" قلت وقد أخرج الحافظ ابن المنذر نفسه فً كتابه "اإلشراؾ
فً مسابل الخبلؾ" أنها مسؤلة خبلؾ لمخالفة مالك للجمهور تحت رقم:
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"9292وأما دلٌل مالك رحمه هللا فهو أوال:تحقٌق مقصد من مقاصد الشرع وهو
حفظ النسل وحفظ العرض ومنها قوله صلى هللا علٌه وسلم "نهى رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم عن بٌع الحبلى حتى تضع والحابل حتى تحٌض" وقد
تقدم فً كتاب النكاح أنه متواتر ،ولهذا قال مالك بن أنس ومن تبعه ومن قال
بقوله تجب المواضعة إثر بٌع األمة حتى ٌبرأ رحمها بعد الحٌض وتفادٌا
للنزاع فً األوالد والخصومات فً االستلحاق وأما الجمهور فانطلق من أن
المشتري مإتمن وأن ولد األمة قد ٌتم أستلحاقه بالقرعة كما فً حدٌث علً
كرم هللا وجهه وقد تقدم فً كتاب النكاح كما ٌلحق بالقفا والشبه وفً هذا الباب
أخرج البٌهقً وابن أبً شٌبة وعبد الرزاق  -واللفظ له  -عن الثوري عن
مؽٌرة عن إبراهٌم قال :إذا وجد بها عٌبا وقد وقع علٌها ،فإن كانت بكرا ردها
ورد معها العشر ،وإن كانت ثٌبا فنصؾ العشر" والحدٌث من مراسٌل إبراهٌم
والنخعً وأخرج عبد الرزاق فً "مصنفه" قال :أخبرنا معمر بن أٌوب عن
ابن سٌرٌن قال :سمعت شرٌحا ٌسؤل وهو بالبصرة عن رجل اشترى جارٌة،
فوطبها ،ثم وجد بها عٌبا ،فقال للمشتري :أتحب أن أقول إنك زنٌت ،قال :ثم
قضى بعد ذلك وهو بالكوفة بالعقر".
 /34الدلٌل على اْلجماع القابل بؤن بٌع الحٌوان بالحٌوان ٌدا بٌد جابز كما
فً "اْلجماع " و"اْلنباه " و"اْلشراؾ " و"االستذكار " و"النوادر " وفٌها :
" وأجمعوا أنه ال ٌجوز بٌع اللحم باللحم من جنسه على التحري حتى ٌعلم
تساوٌهما بالوزن إال مالكا فإنه أجازه – وأجمعوا على جواز بٌع اللحم باللحم
ٌدا بٌد إال األوزاعً فإنه أبطله"  )1عن جابر ،أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
ٌدا بٌد" أخرجه
قال " :الحٌوان اثنان بواحد ال ٌصح نساء ،وال بؤس به
الترمذي وقال :حدٌث حسن ،وأخرجه ابن ماجه  )2عن ابن عمر :أن رجبل
قالٌ :ا رسول هللا ،أرأٌت الرجل ٌبٌع الفرس باألفراس والنجٌبة باإلبل ؟
فقال" ال بؤس إذا كان ٌدا بٌد" قلت مع وجود أحادٌث فً الباب أصح من هذه
تقول بجواز بٌع الحٌوان بالحٌوان تفاضبل نسٌبة فٌكون بٌعها ٌدا بٌد أولى وأما
الدلٌل على بٌع اللحم باللحم إذا كان ٌدا بٌد مع اختبلفها وجعلها أصنافا ،قال
ْل
َف
َف
ْلن قُح ْلل
ْلن َفوم َفِقن ْلال َفمعْل ِقز ْلاث َفنٌ ِق
اج م َفِّن الضَّمؤ ِقن ْلاث َفنٌ ِق
تعالى فً سورة األنعام( :ث َفمانِق َفٌ َفة أ ْلز َفو ٍ
ُح
ُح
َّم
ْلن أَفمَّما ا ْلش َفت َفملَف ْل
ْلن َفنبِّإُح ونِقً ِقبع ْلِقل ٍم إِقن ُحكن ُحت ْلم
ت َفعلَف ْلٌ ِقه أَفرْل َفحا ُحم األن َفث َفٌٌ ِق
ْلن َفح َّمر َفم أَف ِقم األن َفث َفٌٌ ِق
آلذ َفك َفرٌ ِق
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ُح
ْلن قُح ْلل َّم
ْلن أَفمَّما
صا ِقدق َف
َف
ْلن َفح َّمر َفم أَف ِقم األن َفث َفٌٌ ِق
آلذ َفك َفرٌ ِق
ْلن َفوم َفِقن ْلال َفب َفق ِقر ْلاث َفنٌ ِق
اإلب ِقْلل ْلاث َفنٌ ِق
ِقٌن * َفوم َفِقن ِق
ُح
ا ْلش َفت َفملَف ْل
ْلن) [األنعام ]144-143 :وقد ثبت أنه صلى هللا علٌه
ت َفعلَف ْلٌ ِقه أَفرْل َفحا ُحم األن َفث َفٌٌ ِق
وسلم قال " :فإذا اختلفت هذه األصناؾ فبٌعوا كٌؾ شبتم إذا كان ٌدا بٌد" رواه
مسلم وأبو داود .

قلت وأما دلٌل الجمهور فما أخرجه ابن ماجه واإلمام أحمد أنه صلى هللا
علٌه وسلم قال" :أحلت لنا مٌتتان السمك والجراد ،ودمان الكبد والطحال"
وأخرج السٌوطً فً الجامع الصؽٌر عن ابن عمر أنه صلى هللا علٌه وسلم
قال" :أحلت لنا مٌتتان ودمان ،فؤما المٌتتان فالحوت والجراد ،وأما الدمان:
فالكبد والطحال" أخرجه ابن ماجه والحاكم والبٌهقً وصححه األلبانً فً
الجامع الصؽٌر" .
كما خالؾ اْلمام مالك فً المسابل التالٌة :
 /35قول ابن القطان الفاسً نقبل عن النوادر" :وأجمعوا أن من نحر ما
حكمه الذبح أكل إال مالكا فإنه قال إذا نحرت الؽنم أو الطٌر لم ٌجز أكلها-
وأجمعوا أن حكم البقر الذبح ال النحر إال مجاهد والحسن بن صالح فقاال
حكمها أن تنحر" قلت وهذان إجماعان منتقضان باإلستثناء مع ما فٌه من
نظر ،قال ابن قدامة المقدسً معقبا على الخرقً عند قوله فً مختصره"
فإن ذبح ما ٌنحر ،أو نحر ما ٌذبح جاز" فقال نضر هللا وجهه وإٌانا"هذا
قول أكثر أهل العلم .منهم :عطاء ،والزهري ،وقتادة ،ومالك ،واللٌث،
والثوري ،وأبو حنٌفة ،والشافعً ،وإسحاق ،وأبو ثور ،وحكً عن داود أن
اإلبل ال تباح إال بالنحر ،وال ٌباح ؼٌرها إال بالذبح ،ألن هللا تعالى قال ( إن
هللا ٌؤمركم أن تذبحوا بقرة) واألمر ٌقتضً الوجوب ،وقال تعالى ( فصل
لربك وانحر ) وألن النبً صلى هللا علٌه وسلم نحر البدن ،وذبح الؽنم،
وإنما تإخذ األحكام من جهته ،وحكى مالك أنه ال ٌجزئ فً اإلبل إال
النحر" واستدل بحدٌث عن عابشة رضً هللا عنها ،قالت :نحر رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فً حجة الوداع بقرة واحدة" أخرجه أبو داود وابن
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ماجه" فتبٌن أن البقر ٌنحر وٌذبح على حد سواء واألفضل الذبح.
التركة أو الفرابض  :فقد علقنا فً كتابنا "اإلشعاع
 /36على مستو
واإلقناع بمسابل اإلجماع" على ما نقله ابن القطان الفاسً عن النكت
قال":وال ترث الجدة أم األب مع وجود األب الذي هو ابنها شٌبا وبه قال
سابر أهل العلم" حٌث قلنا":هذا إجماع واهم ،قال الخرقً الحنبلً فً
مختصره ":والجدة ترث وابنها حً" وشرحه ابن قدامة المقدسً الحنبلً
قاببل" :وجملته أن الجدة من قبل األب إذا كان ابنها حٌا وارثا ،فإن عمر
وابن مسعود وأبا موسى وعمران بن الحصٌن وأبا الطفٌل رضً هللا عنهم
ورثوها مع ابنها ،وبه قال شرٌح والحسن وابن سٌرٌن وجابر بن زٌد
والعنبري وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل ،وقال زٌد
بن ثابت :ال ترث ،وروي ذلك عن عثمان وعلً رضً هللا عنهما وبه قال
مالك والثوري واألوزاعً وسعٌد بن عبد العزٌز والشافعً وابن جابر وأبو
ثور وأصحاب الرأي،الخ "..فخالؾ هنا اإلمام مالك عمر بن الخطاب
مرجحا قول زٌد بن ثابت ألنه أعلم الصحابة بالفرابض وقد وافق عثمانا
وعلٌا ،وهللا أعلم.
نقل ابن القطان الفاسً عن
 /37على مستو القضاء والشهادات:
المروزى قال":وإذا ؼاب الرجل عن امرأته فبلؽها أنه قد مات فتزوجت ثم
جاء زوجها بعدما دخل بها الزوج اآلخر فلها المهر من اآلخر وٌعتزلها
اآلخر حتى تمضً عدتها ثم ترجع إلى األول ،والولد للزوج اآلخر ،وإن
فارقها األول وهً عند اآلخر فٌكفٌها عدة منهما جمٌعا ،وكذلك قال
أصحاب الرأي إال فً الولد الذي ولدت على فراش الثانً فإن أبا حنٌفة
قالٌ :لحقه بالزوج األول وخالفه أصحابه فقالوا ٌلحق الولد بالثانً وكذلك
الشافعً وأحمد وإسحاق وهو قول عامة العلماء" وقد أصلناه فً كتابنا
"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" بما نقله ابن عبد البر فً كتابه
"االستذكار" قال :عن سهمٌة بنت عمٌر الشٌبانً قالت :نعً إلً زوجً من
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قندابٌل فتزوجت بعده العباس بن طرٌؾ أخا بنً قٌس ،فقدم زوجً األول
فانطلقنا إلى عثمان ،وهو محصور ،فقال :كٌؾ أقضً بٌنكم وأنا على هذه
الحال؟ قلنا :قد رضٌنا بقضابك ،فخٌر الزوج بٌن الصداق وبٌن المرأة ،فلما
أصٌب عثمان انطلقنا إلى علً ،وقصصنا علٌه القصة ،فخٌر الزوج األول
بٌن الصداق وبٌن المرأة فاختار الصداق فؤخذ منً ألفٌن ومن الزوج
ألفٌن ".وقد أخرج األثر ابن أبً شٌبة فً مصنفه .فوافق مالك قضاء عثمان
وعلً وإن كانت النازلة جاءت بعد عمر.
38و /39ما نقله ابن القطان عن النوادر قال" :وأجمعوا أنه ال ٌجوز شهادة
المقطوع علٌهم على من ادعوا علٌه القطع إال مالكا فإنه قبلهم إذ ال تتهٌؤ
معرفة ذلك من ؼٌرهم ،وأجمعوا أن ما وجدناه فً أٌدي أإلبك ال ٌدفع
للمدعً إال ببٌنة له علٌه إال مالكا فإنه قال ٌتلزم اإلمام فإن جاءه طالبه وإال
دفعه إلى المدعي وضمنه إٌاه "قلت والدلٌل على ذلك عموم قوله صلى هللا
علٌه وسلم"" :لو ٌعط ى الناس بدعا وٌهم ال دعى ناس دماء قوم وأموالهم
ولكن البٌنة على المدعً والٌمٌن على المدعى علٌه" متفق علٌه ،وقال
صا ِدقٌِنَ }.
تعالى{:قُ ْل هَا ُتوا ُب ْرهَا َن ُك ْم إِنْ ُكن ُت ْم َ
 /40ما نقله ابن القطان الفاسً عن النٌر حٌث قال"وال نعلم أحدا من فقهاء
األمصار قضى بالشاهد الواحد" ٌتعارض مع ما نقله عن النوادر حٌث قال"
وهذا أن المرأة إذا قالت أنا ولدت هذا الؽبلم لتلزمه رجبل هو زوجها لم
ٌقبل قولها إذا أنكره زوجها وأنكر والدتها فطلبت نساء ٌشهدن لها بالوالدة
بعد أن تزوجها بؤكثر من ستة أشهر جازت شهادتهن ولزمه الولد إال
األوزاعً فإنه قال :ال تقبل شهادة النساء على ذلك ولكن القول قول المرأة
إنها ولدته -وأجمع الصحابة أن المرأة الواحدة مقبولة الشهادة على الشهادة
والشهادة على حكم الحاكم" قلت وجمهور الققهاء على قبول شاهد واحد فً
رإٌة هبلل رمضان ال شوال إال مالكا وفً بعض األمور األخرى
اإلستثنابٌة ،وأما دلٌل الجمهور فً هذه المسؤلة قوله جل وعبل َ {:وأَ ْ
ش ِهدُوا
ش ِهدُوا َ
اس َت ْ
ش ِهٌدَ ٌْ ِن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم َفإِنْ لَ ْم
َذ َو َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم } وقوله جل وعبل{ َو ْ
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ض ْونَ مِنْ ال ُّ
اء أَنْ َتضِ لَّ إِ ْحدَ ا ُه َما
ش َهدَ ِ
ان ِم َّمنْ َت ْر َ
ٌَ ُكو َنا َر ُجلَ ٌْ ِن َف َر ُجل ٌ َو ْ
ام َرأَ َت ِ
َف ُت َذ ِّك َر إِ ْحدَ ا ُه َما األ ُ ْخ َر َوال ٌَؤْ َب ال ُّ
ش َهدَ ا ُء إِ َذا َما ُد ُعوا}[البقرة .]286
 /41ما نقله ابن القطان عن النوادر :وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا
بالؽا عدال جابز الشهادة فً الزنى وؼٌره إال مالكا فإنه قال ال ٌجوز فً
الزنى وما أشبهه وتجوز فٌما سوى ذلك"،قلت لم ٌتفرد اإلمام مالك بمنعه
الشهادة قال ابن قدامة الحنبلً معقبا على قول الخرقً"وشهادة ولد الزنى
عطاء،
جابزة فً الزنى وؼٌره ،فقال" :هذا قول أكثر أهل العلم،منهم
والحسن ،والشعبً ،والزهري ،والشافعً،وإسحاق،وأبو عبٌد،وأبو حنٌفة
وأصحابه ،وقال مالك واللٌث:ال تجوز شهادته فً الزنى وحده،ألنه متهم،
فإن العادة فٌمن فعل قبٌحا،أنه ٌجب أن ٌكون له نظراء ،وحكى عن عثمان،
أنه قال:ودت الزانٌة أن النساء كلهن زنٌن" قلت قد استدلت عابشة على من
منع إمامته بقوله جل وعبل { َوال َت ِز ُر َو ِاز َرةٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َر } [اإلسراء . ]15:
 /42قول ابن المنذر "وأجمع أهل العلم أال ٌشهدوا الشاهد على خطه إذا لم
ٌتذكر" :وفً اإلشراؾ  :وعدٌد من ٌحفظ عنه من أهل العلم ٌمنعون أن
ٌشهد الشاهد على خطه إذا لم ٌذكره وعن النوادر "وأجمعوا أن الشهادة عند
القاضً أن هذا خط فبلن بإقراره لفبلن بن فبلن بدٌن ذكره ال ٌجوز إال
مالكا فإنه أجازها بشهادة اثنٌن فصاعدا" قلت أما دلٌل اإلمام مالك فهو قوله
جل وعبلٌَ { :ؤ َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َذا َتدَ ا ٌَن ُت ْم ِبدَ ٌْ ٍن إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى َف ْاك ُت ُبوهُ
ِب أَنْ ٌَ ْك ُت َب َك َما َعلَّ َم ُه َّ
هللا ُ َف ْل ٌَ ْك ُت ْب
ِب ِبا ْل َعدْ ِل َوال ٌَؤْ َب َكات ٌ
َو ْل ٌَ ْك ُت ْب َب ٌْ َن ُك ْم َكات ٌ
ش َهادَ ةُ
هللا}  .وقوله تعالىٌ{:ؤ َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َ
َو ْل ٌُ ْملِلْ الَّذِي َعلَ ٌْ ِه ا ْل َح ُّق َو ْل ٌَ َّت ِق َّ َ
ان َذ َوا َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم أَ ْو َ
ض َر أَ َحدَ ُك ْم ا ْل َم ْو ُ
ان
َب ٌْنِ ُك ْم إِ َذا َح َ
آخ َر ِ
ت حٌِنَ ا ْل َوصِ ٌَّ ِة ا ْث َن ِ
سو َنهُ َما
صا َب ْت ُك ْم ُمصِ ٌ َب ُة ا ْل َم ْو ِ
ت َت ْح ِب ُ
ض َفؤ َ َ
ض َر ْب ُت ْم فًِ األَ ْر ِ
مِنْ َؼ ٌْ ِر ُك ْم إِنْ أَ ْن ُت ْم َ
الَّل إِنْ ْار َت ْب ُت ْم ال َن ْ
ش َت ِري ِب ِه َث َمنا ً َولَ ْو َكانَ َذا
ان ِب َّ ِ
مِنْ َب ْع ِد َّ
الص ِة َف ٌُ ْقسِ َم ِ
قُ ْر َبى َوال َن ْك ُت ُم َ
هللا إِ َّنا إِذاً لَمِنْ ااثِمٌِنَ (َ )106فإِنْ ُعث َِر َعلَى أَ َّنهُ َما
ش َهادَ َة َّ ِ
اس َت َح َّقا إِ ْثما ً َف َ
ان
ان َم َقا َمهُ َما مِنْ الَّذٌِنَ ْ
ْ
اس َت َح َّق َعلَ ٌْ ِه ْم األَ ْولَ ٌَ ِ
ان ٌَقُو َم ِ
آخ َر ِ
َّ
َ
ْ
ش َهادَ ُت َنا أ َح ُّق مِنْ َ
الَّل لَ َ
اع َتدَ ٌْ َنا إِ َّنا إِذاً لَمِنْ
ان ِب ِ
ش َهادَ تِ ِه َما َو َما ْ
َف ٌُقسِ َم ِ
ال َّ الِمٌِنَ } [المابدة  ] 107-106وعن ابن عباس قال خرج رجل من بنً سهم
مع تمٌم الداري وعدي بن بداء فمات السهمً بؤرض لٌس فٌها مسلم
فؤوصى إلٌهما ،فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب
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فؤحلفهما رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم باهلل ما كتمناها وال أطلعتما ،ثم
وجدوه بمكة ،فقٌل اشترٌناه من تمٌم الداري وعدي ،فقام رجبلن من أولٌاء
السهمً فحلفا باهلل لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم ،وأخذوا
الجام ،قال وفٌهم نزلت { ٌَـا َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َ
ش َهادَ ةُ َب ٌْنِ ُك ْم} اآلٌة أخرجه
الشوكانً فً تفسٌره فتح القدٌر وقال أخرجه البخاري فً التارٌخ والترمذي
وحسنه وابن جرٌر وابن المنذر والنحاس والطبرانً وأبو الشٌخ وابن
مردوٌه والبٌهقً فً سننه وقال :وفً إسناده محمد بن أبً القاسم الكوفً،
قال الترمذي :قٌل إنه صالح الحدٌث ،وقد روى ذلك أبو داود من طرٌقه،
وقد روى جماعة من التابعٌن أن هذه القصة هً السبب فً نزول اآلٌة،
وذكرها المفسرون فً تفاسٌرهم وقال القرطبً إنه أجمع أهل التفسٌر على
أن هذه القصة هً السبب فً نزول اآلٌة" وقال قبل ذلك وذهب مالك
والشافعً وأبو حنٌفة وؼٌرهم من الفقهاء أن اآلٌة منسوخة ،واحتجوا بقوله
اء } وقوله { َوأَ ْ
ض ْونَ مِنْ ال ُّ
ش ِهدُوا َذ َو َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم} والكفار
ش َهدَ ِ
{ ِم َّمنْ َت ْر َ
لٌسوا بمرضٌٌن وال عدول ،وخالفهم الجمهور فقالوا :اآلٌة محكمة وهو
{ ِم َّمنْ
الحق لعدم وجود دلٌل صحٌح ٌدل على النسخ ،وأما قوله تعالى
اء } وقوله { َوأَ ْ
ض ْونَ مِنْ ال ُّ
ش ِهدُوا َذ َو َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم} فهما عامان فً
ش َهدَ ِ
َت ْر َ
األشخا واألزمان واألحوال ،وهذه اآلٌة خاصة بحالة الضرب فً
األرض وبالوصٌة وبحالة عدم الشهود المسلمٌن ،وال تعارض بٌن عام
وخا ".
 /43الدلٌل على اإلجماع القابل بجواز شهادة األخ العدل ألخٌه كما فً
اإلجماع البن المنذر وأكده فً اإلشراؾ إال أنه زاد "وروي عن مالك
قال:ال تجوز شهادة األخ ألخٌه فً النسب وتجوز فً الحقوق" قلت ونقل
ابن قدامة عن الثوري أنه قال ال تقبل شهادته ألخٌه إذا كان منقطعا إلٌه فً
صلته وبره ،ألنه متهم فً حقه ،وقال ابن المنذر قال مالك ال تجوز شهادة
األخ ألخٌه فً النسب وتجوز فً الحقوق ولنا عموم اآلٌات وألنه عدل ؼٌر
متهم فتقبل شهادته له" كان هذا كبلم ابن قدامة المقدسً فً شرحه لمختصر
الخرقً المسمى "المؽنً" قلت وٌقصد بعموم اآلٌات قوله تعالى
ش ِهدُوا َ
اس َت ْ
[البقرة  ]281وقوله جل وعبل
ش ِهٌدَ ٌْ ِن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم}
{ َو ْ
{ َوأَ ْ
ش ِهدُوا َذ َو َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم}.
/44

الدلٌل على اإلجماع الذي نقله ابن القطان عن النوادر "وأجمعوا أنه

لٌس على الرجل أن ٌحلؾ فً الدعوى قابما إال مالكا فإنه أوجب علٌه أن
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ٌحلؾ قابما" قلت أخرج ابن عبد البر فً كتابه "االستذكار"

ج7

129

"قال

مالكٌ :حلؾ المسلم فً القسامة واللعان ،وفٌما له بال من الحقوق على ربع
دٌنار فصاعدا فً جامع بلده فً أعظم مواضعه ،ولٌس علٌه التوجه إلى
القبلة ،هذه رواٌة ابن القاسم وروى ابن الماجشون عن مالك أنه ٌحلؾ قابما
مستقبل القبلة "ونقل عن الشافعً قال:ومذهب الشافعً فً الٌمٌن بٌن الركن
والمقام بمكة وعند منبر النبً علٌه [الصبلة] والسبلم بالمدٌنة وال بٌن الركن
والمقام بمكة إال فً عشرٌن دٌنارا ،فصاعدا".
وخالؾ فً القصا

والحدود:

 /45قول ابن المنذر":وأجمعوا على تسلٌم العبد فً القتل ،وانفرد مالك
فؤنكره" :قلت إن كان ٌقصد بالتسلٌم القود فلم ٌصب فقد أخرج ابن عبد البر
فً اإلستذكار ج":174 ":8قال مالك [فً الموطإ] :لٌس بٌن الحر والعبد
قود فً شًء من الجراح ،والعبد ٌقتل بالحر إذا قتله عمدا ،وال ٌقتل الحر
بالعبد إذا قتله عمدا ،وهو أحسن ما سمعت" قال أبو عمر :أما اختبلفهم فً
القصا بٌن العبٌد واألحرار ،فاتفق مالك واللٌث ،على أن العبد ٌقتل
بالحر ،وأن الحر ال ٌقتل بالعبد "ثم قال":واتفقا على أن الكافر ٌقتل
بالمإمن ،وال ٌقتل به المإمن ،وٌقتل العبد بالحر وال ٌقتل به الحر وقال
الشافعً :كل من جرى علٌه القصا فً النفس ،جرى علٌه فً الجراح،
ولٌس بٌن الحر والعبد ،قصا  ،إال أن ٌشاء الحر ،وقال أبو حنٌفة
وأصحابه :ال قصا بٌن األحرار والعبٌد إال فً النفس ،فإنه ٌقتل الحر
بالعبد ،كما ٌقتل العبد بالحر ،وال قصا بٌنهما فً شًء من الجراح
واألعضاء ،وقال ابن أبً لٌلى :القصا بٌن الحر والعبد ،فً النفس ،وفً
كل ما ٌستطاع فٌه القصا من األعضاء ،وهو قول داود ،واحتج بقول
النبً صلى هللا علٌه وسلم "المسلمون تتكافؤ دماإهم" فلم ٌفرق بٌن حر
وعبد ،لكن قال ابن عبد البر":قال أبو عمر :قد قال هللا عز وجل { َو َما َكانَ
ِن أَنْ ٌَ ْق ُتلَ ُم ْإمِنا ً إِالَّ َخ َ ؤ ً َو َمنْ َق َتلَ ُم ْإمِنا ً َخ َ ؤ ً َف َت ْح ِرٌ ُر َر َق َب ٍة ُم ْإ ِم َن ٍة
لِ ُم ْإم ٍ
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َو ِد ٌَ ٌة ُم َسلَّ َم ٌة إِلَى أَهْ لِ ِه} [النساء  ]92فؤجمع العلماء أنه ال ٌدخل العبٌد فً
هذه اآلٌة ،وإنما أراد بها األحرار ،فكذلك قوله علٌه السبلم [المسلمون تتكافؤ
دماإهم] أرٌد به األحرار دون العبٌد ،والجمهور على ذلك :إلى أن قال:
"واتفق أبو حنٌفة وأصحابه والثوري وابن أبً لٌلى وداود على أن الحر
ٌقتل بالعبد كما ٌقتل العبد به ،وروي ذلك عن علً وابن مسعود رضً هللا
عنهما وبه قال سعٌد بن المسٌب وإبراهٌم النخعً وقتادة والحكم ،وقال مالك
واللٌث والشافعً وابن شبرمه :ال ٌقتل حر بعبد ،وبه قال أبو ثور ،وأحمد
وإسحاق وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن دٌنار وعمر بن عبد
العزٌز وسالم بن عبد هللا والقاسم بن محمد ،والشعبً ،فتبٌن وهم ابن المنذر
ألن المسؤلة مسؤلة خبلؾ وهللا أعلم .
 /46ما نقله ابن القطان الفاسً عن النوادر قال" :وأجمعوا أن من سرق وال
ٌمٌن له ألنها قطعت فً قصا أو ؼٌره قطعت رجله الٌسرى إال مالكا
فإنه قال تقطع ٌده الٌسرى" قلت أخرج ابن عبد البر فً المجلد السابع من
 544و 545و  – 546قال" :اختلؾ العلماء من السلؾ
كتابه االستذكار
والخلؾ فٌما ٌقطع من السارق إذا قطعت ٌده الٌمنى بسرقة ٌسرقها ،ثم عاد
فسرق أخرى ،بعد إجماعهم أن الٌد الٌمنى تقطع منه أوال ،فقال مالك
والشافعً وأصحابهما ،إذا قطع فً السرقة ،ثم سرق ثانٌة ،قطعت رجله
الٌسرى ،ثم إن سرق ثالثة قطعت ٌده الٌسرى ثم إن سرق رابعة قطعت
رجله الٌسرى ،وٌحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع ،خوؾ التلؾ ،والقطع
عندهم من المفصل ،وبه قال قتادة وإلٌه ذهب أبو ثور وروي ذلك عن عمر
بن الخطاب وعن أبً بكر وقال بذلك جماعة من السلؾ والتابعٌن ،وقال
سفٌان الثوري وأبو حنٌفة وأبو ٌوسؾ ومحمد إذا وجب على السارق القطع
قطعت ٌده الٌمنى من المفصل ثم إن سرق ثانٌة قطعت رجله الٌسرى وال
ٌقطع منه شًء بعد ذلك وإنما علٌه الؽرم ،وهو قول الزهري [وحماد]
والشعبً وإبراهٌم النخعً وإلٌه ذهب أحمد وقال أبو عمر :روي هذا القول
[عن] جماعة من الصحابة والتابعٌن ومن بعده من العلماء الخالفٌن" قلت
والدلٌل على ذلك ما رواه مالك فً مإطبه عن عبد الرحمن بن القاسم عن
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أبٌه أن رجبل من أهل الٌمن أقطع الٌد والرجل ،قدم فنزل على أبً بكر
الصدٌق فشكا إلٌه أن عامل الٌمن قد ظلمه فكان ٌصلً من اللٌل فٌقول أبو
بكر :بؤبٌك ما لٌلك بلٌل سارق ،ثم إنهم فقدوا عقدا ألسماء بنت عمٌس امرأة
أبً بكر الصدٌق ،فجعل الرجل ٌطوؾ معهم وٌقول :اللهم علٌك بمن بٌت
هذا البٌت الصالح فوجدوا الحلً عند صابػ زعم أن األقطع جاءه به،
فاعترؾ به األقطع أوأشهد علٌه به فؤمر به أبو بكر الصدٌق فقطعت ٌده
الٌسرى" .أخرجه الدارقطنً بإسناده الخا  ،وهللا تعالى أعلم من كل علٌم.
 /47ما نقله ابن القطان الفاسً عن النوادر قال" :وأجمعوا أن من قال
لرجل ٌا مخنث ،وحلؾ أنه ما أراد قذفا لم ٌحد إال مالكا فإنه قالٌ :حد لذلك،
قلت :ودلٌل مالك قوي جدا ألنه ٌعتمد على مقصد من مقاصد الشرع أال
وهو حفظ العرض ،وقد تواتر عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال فً حجة
الوداع عند مسجد الخٌؾ بمنى ٌوم النحر" :أال إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم علٌكم حرام" الحدٌث ،متفق علٌه وتقدم تخرٌجه ،وقوله صلى
هللا علٌه وسلم" :كل المسلم على المسلم حرام ،دمه وماله وعرضه" أخرجه
مسلم وؼٌره ،وقال ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً [ج :]392 ،12
"فلو قال لرجلٌ :ا مخنث أو المرأة ٌا قحبة ،وفسره بما لٌس بقذؾ مثل أن
ٌرٌد بالمخنث أن فٌه طباع التؤنٌث والتشبه بالنساء ،وبالقحبة أنها تستعد
لذلك ،فبل حد علٌه ،وكذلك إذا قال ٌا فاجرا ٌا خبٌثا ،وحكى أبو الخطاب فً
هذا رواٌة أخرى ،أنه قذؾ صرٌح ،وٌجب به الحد ،والصحٌح األول" قلت:
فتبٌن أنه قول فً المذهب الحنبلً وأنه لم ٌتفرد به مالك ،قال أبو عبد هللا
الدمشقً فً كتابه "رحمة األمة فً اختبلؾ األبمة"" :والتعرٌض ال ٌوجب
الحد عند أبً حنٌفة ،وإن نوى به القذؾ ،وقال مالكٌ :وجب الحد على
اإلطبلق ،وقال الشافعً إن نوى به القذؾ ،وفسره به وجب به الحد ،وعن
أحمد رواٌتان :أظهرهما وجوب الحد على اإلطبلق ،واألخرى كمذهب
الشافعً" وهللا أعلم.
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 /48قول ابن المنذر" :وأجمع كثٌر من أهل العلم أن فً اإلبهام أنملتٌن،
وانفرد مالك بن أنس فقال :ثبلثة أنامل ،أحد قولٌه ،واآلخر ٌوافق" وقال ابن
حزم بؤن فٌه عشر الدٌة وأن فً السبابة كلها عشر الدٌة وفً الوسطى تسعة
أعشار الدٌة وفً الخنصر نصؾ عشر الدٌة وللمرأة نصؾ ذلك :قلت ما
نقله ابن حزم ٌنقض ما نقله ابن المنذر ،وقال الشوكانً فً نٌل األوطار
"دٌة األنؾ والعٌن والرجل والخنصر والبنصر" معقبا على حدٌث ابن
عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :هذه وهذه سواء ٌعنً الخنصر
والبنصر واإلبهام" الذي أخرجه الجماعة إال مسلم قال قوله "هذه وهذه
سواء"إلخ ..هذا ن صرٌح ٌرد القول بالتفاضل بٌن األصابع وال أعرؾ
مخالفا من أهل العلم لما ٌقتضٌه إال ما روي عن عمر ومجاهد وقد قدمنا أنه
روي الرجوع" وقال الشوكانً فً نٌل األوطار ج  7معلقا على حدٌث أبً
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبٌه عن جده الطوٌل وفٌه "وفً كل
أصبع من أصابع الٌد والرجل عشر من اإلبل" قال":هذا مذهب األكثرٌن
وروي عن عمر أنه كان ٌجعل فً الخنصر ستا من اإلبل وفً البنصر
تسعا وفً الوسطى عشرا وفً السبابة اثنً عشر وفً اإلبهام ثبلث عشرة
ثم روي عنه الرجوع عن ذلك ،وروي عن مجاهد أنه قال فً اإلبهام خمس
عشرة وفً التً تلٌها عشر وفً الوسطى عشر وفً التً تلٌها ثمان وفً
الخنصر سبع ،وهو مردود بحدٌث الباب وبحدٌث أبً موسى وعمرو بن
شعٌب [وقد تقدما فً النقطة السابقة] ثم قال "وذهبت الشافعٌة والحنفٌة
والقاسمٌة إلى أن فً كل أنملة ثلث دٌة األصبع إال أنملة اإلبهام ففٌها
النصؾ ،وقال مالك بل الثلث "قلت وقد تقدم قول ابن قدامة الحنبلً وهو
ٌوافق بقٌة المذاهب ،وهللا تعالى أعلم.
و قول ابن المنذر" :وأجمعوا أن األنامل سواء ،وأن فً كل أنملة ثلث دٌة
أصبع إال اإلبهام وقال ابن قدامة فً المؽنً" :وفً كل أصبع ثبلث أنامل
إال اإلبهام ،فإنها أنملتان ،ففً كل أنملة من ؼٌر اإلبهام ثلث عقل اإلبهام
ثبلثة أبعرة وثلث ،وفً كل أنملة من اإلبهام خمس من اإلبل ،نصؾ دٌتها
وحكً عن مالك أنه قال :اإلبهام أٌضا ثبلث أنامل إحداها باطنة " قلت
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والدلٌل على ذلك كله أحادٌث منها ما رواه ابن عباس رضً هللا عنهما عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :هذه وهذه سواء ٌعنً الخنصر والبنصر
واإلبهام" أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه.
وعن أبً موسى رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قضى فً
األصابع بعشر عشر من اإلبل" ،أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً وابن
ماجه وكذلك ابن حبان وعنه الهٌثمً فً "موارد الظمآن" وسكت علٌه أبو
داود والمنذري فهو صالح لبلحتجاج وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن
جده قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :فً كل أصبع عشر من
اإلبل وفً كل سن خمس من اإلبل واألصابع سواء واألسنان سواء" أخرجه
أحمد وأبو داود والنسابً وابن ماجه وقد سكت عنه أبو داود والمنذري
وابن حجر فً تلخٌ الحبٌر فهو صالح لبلحتجاج به وقال ابن رشد فً
بداٌة المجتهد" :وقال جمهور العلماء وأبمة الفتوى مالك وأبو حنٌفة
والشافعً والثوري وؼٌرهم :إن فً كل أصبع عشرا من اإلبل وإن
األصابع فً ذلك سواء وإن فً كل أنملة [ثلث] العشر إال ما له من األصابع
أنملتان كاإلبهام ففً أنملته خمس من اإلبل" وعمدتهم فً ذلك ما جاء فً
حدٌث عمرو بن حزم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :وفً كل
أصبع مما هنالك عشر من اإلبل" وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قضى فً األصابع بعشر العشر".
 /49قول ابن المنذر":وأجمع أكثر أهل العلم أن فً األذنٌن الدٌة ،وانفرد
مالك بن أنس قفال :سمعنا أن فً السمع الدٌة " وقال ابن قدامة بؤن لمالك
قوال بؤن فٌهما الدٌة قلت لعله القول الذي بٌنه ابن رشد فً بداٌة المجتهد
حٌث قال "وأما مالك فالمشهور عنده ال تجب فً األذنٌن الدٌة إال إذا ذهب
سمعهما ،فإن لم ٌذهب ففٌه حكومة ،وروي عن أبً بكر أنه قضى فً
األذنٌن بخمس عشرة من اإلبل وقال :إنهما ال ٌضران السمع وٌسترهما
الشعر" قلت:قال ابن حزم فً المحلى بعدما تحامل على المالكٌة كعادته"
قال علً :وأما نحن فبل حجة عندنا إال فً كبلم هللا تعالى ،أو كبلم رسوله
صلى هللا علٌه وسلم أو إجماع متٌقن ال مدخل للشك فٌه ،ولٌس ههنا شًء
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من ذلك ،فبل شًء فً األذنٌن إال القود ،أو المقاداة فً العمد ألنه جرح وال
شًء فً الخطإ فً ذلك لما ذكرنا" [أنظر المحلى :األذن – 2058 :مسؤلة قد
ذكرنا فً صحٌفة ابن حزم وحدٌث مكحول :فً األذنٌن الدٌة وجاء فً ذلك
عن السلؾ].
 /50قول ابن القطان نقبل عن االستذكار " :وقال الطبري أجمعت الحجة
على أن البدنة والبقرة ال تجزئ عن أكثر من سبعة وقال الطحاوي اتفقوا
على جوازها عن سبعة واختلفوا فٌما زاد" منتقض بما نقله نفسه عن
النوادر حٌث ٌقول" وأجمعوا أن البقرة أو الشاة تجزئ عن سبعة مضحٌن
وسواء كانوا من أهل بٌت أو أهل بٌوت كثٌرة إال مالك بن أنس فإنه قال إن
كانوا أهل بٌت واحد أجزأتهم وإال لم تجزبهم" ودلٌل الجمهور المخالؾ
لمالك رحمه هللا وإٌانا كما أنه دلٌل مالك أٌضا فٌما ٌخ بالبٌت الواحد
حدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما الطوٌل وفٌه قال" :نحرنا مع
رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم البقرة عن سبعة ،والبدنة عن سبعة" أخرجه
الجماعة إال البخاري -عن مالك بن أنس عن أبً الزبٌر عن جابر قال:
نحرنا مع رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم بالحدٌبٌة .البدنة عن سبعة،
والبقرة عن سبعة" رواه الجماعة عن اإلمام مالك بن أنس كما أخرجه هو
فً الموطؤ" واإلمام احمد فً المسند" كما فً الزٌلعً ونقلناه بتصرؾ وفٌه
عنعنة أبً الزبٌر .
 /51ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن اإلشراؾ" :وأجمعوا على أن
الذمً إذا وجد الركاز علٌه فٌه الخمس وما ٌوجد من ركاز الحدٌد والجوهر
وؼٌر ذلك الخمس وعلٌه سابر الفقهاء" ٌنتقض بما نقله ابن حزم فً
المراتب "حٌث قال" :لم ٌتفقوا فً الركاز على شًء ٌمكن جمعه ألن مالكا
ٌقول إن وجد فً أرض عنوة فهو لمفتتحها ال لواجده وإن وجد فً أرض
صلح فهو كله ألرض الصلح ال لواجده وال خمس فٌه وإنما الخمس فٌما
وجد من ذلك فً أرض العرب وقال الحسن ما وجد فً أرض العرب فبل
خمس فٌه وإنما فٌه الزكاة وقال الشافعً وؼٌره حٌث ما وجد فهو لواجده
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وفٌه الخمس وكذلك لم ٌتفقوا فً المعدن على شًء ٌمكن جمعه وال فٌما
ٌخرج من البحر وال أعلم بٌنهم خبلفا فً أنه ال شًء فً السمك المتصٌد
وأما الصٌد البري فقد اتفقوا أنه لصابده فً أرض اإلسبلم خاصة حاشا
الحرمٌن وأنه ال شًء علٌه فٌه" قلت وأكد ذلك الشوكانً فً "نٌل
األوطار" حٌث قال" :وظاهره سواء كان الواجد له مسلما أو ذمٌا وإلى ذلك
ذهب الجمهور وعند الشافعً ال ٌخرج منه شًء" قلت والحقٌقة أن المذهب
الشافعً ٌقول إن الركاز لصاحبه وعلٌه الخمس هذا هو مشهور المذهب
كما فً مؽنً المحتاج" والمجموع "والمروزي والماوردي إلخ. .
 /52قول ابن حزم" :لم ٌتفقوا فً الركاز على شًء ٌمكن جمعه ألن مالكا
ٌقول إن وجد فً أرض عنوة فهو لمفتتحها ال لواجده وإن وجد فً أرض
صلح فهو كله ألرض الصلح ال لواجده وال خمس فٌه وإنما الخمس فٌما
وجد من ذلك فً أرض العرب وقال الحسن ما وجد فً أرض العرب فبل
خمس فٌه وإنما فٌه الزكاة وقال الشافعً وؼٌره حٌث ما وجد فهو لواجده
وفٌه الخمس وكذلك لم ٌتفقوا فً المعدن على شًء ٌمكن جمعه وال فٌما
ٌخرج من البحر وال أعلم بٌنهم خبلفا فً أنه ال شًء فً السمك المتصٌد
وأما الصٌد البري فقد اتفقوا على أنه لصابده فً أرض اإلسبلم خاصة
حاشا الحرمٌن وأنه ال شًء علٌه فٌه" قلت وقد وردت أحادٌث فً حق
الركاز منها ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً والترمذي
والدارمً وابن ماجه ومالك وابن الجارود والبٌهقً والطٌالسً وأحمد وأبو
عبٌد وابن أبً شٌبة وؼٌرهم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم قال" :العجماء جرحها جبار والببر جبار والمعدن جبار
وفً الركاز الخمس" وقد تقدم.
المسابل التً انفرد بها اْلمام مالك ولم ٌتابعه علٌها أحد من فقهاء األمصار
كما بٌن ذلك ابن فرحون فً"المسابل الملقوطة من الكتب المبسوطة":
1ـ أنه أباح لمن صلى ركعتً الفجر فً بٌته ثم خرج إلى المسجد لٌصلً مع أهله،
أنه [ال] ٌركع قبل أن ٌجلس.
2ـ إذا اختلعت األمة من زوجها على شًء بؽٌر إذن سٌدها فاسترجعه المولى منه،
فلٌس للزوج أن ٌرجع علٌها بشًء إذا أعتقت.
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.3من قال :أنتِق علًّ كظهر [أبي] فهو مظاهر.
 .4من أعتق عبد ابنه الصؽٌر وهو موسر ،جاز عتقه وضمن قٌمته البنه
 .5ومن أعتق عبداًم من ؼٌره بؽٌر أمره ،فالوالء للمعتق عنه
6ـ ومن قال لعبده :أنت حر على ألؾ درهم ،فعلٌه أن ٌإدي وٌعتق ولٌس له أن
ٌؤبى.
7ـ ومن قال لعبده :أنت حر على أن تخدمنً سنة ،فقبل العبد ذلك ،فإن أراد تعجٌل
العتق أعتق وال خدم علٌه.
ومن قال لعبده :اخدمنً سنة وأنت حر ،فمات قبل السنة ،خدم ورثته تمام السنة وعتق.
وإن قال اخدم [ابن] فبلن أو فبلن أو ألجنبً سنة وأنت حر ،فمات المشترط خدمته
قبل السنةُ ،حنظِق ر فإن كان على وجه الخدمة لؤلول خدم ورثته تمام السنة وعتق ،وإن
كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إٌاه ،ولم ٌخدم أحداًم
بعده.
8ـ و ٌجوز عتق المكاتب على وجه التجارة والنظر
ٌنوى
 .9ومن حلؾ ال ٌكلم [ ا
فبلن] ،فكتب إلٌه كتابا ًم حنث وال َّم
10ـ ومن حلؾ أال ٌشرب لبن شاة فبلن التً وجه بها إلٌه ،أو أال ٌؤكل من لحمها
فباعها وابتاع بثمنها أخرى فؤكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوبا ًم فلبسه ،فإن
كان ذلك الشخ المحلوؾ علٌه مَفنَّم بها علٌه لهبته إٌاه فحلؾ من أجل ذلك حنث،
وكذلك ٌحنث إن قبل منه عارٌة.
11ـ ومن حلؾ أال ٌتكفل بمال عن أحد أبداًم ،فتكفل بنفس رجل فهو حانث ،إال أن
ٌشترط أنه ؼٌر ضامن للمال.
 .12وال ترث أم األب [واألب حً]
 13ـ ومن قال :إن مت من مرضً هذا ،أو من سفري هذا ،أو فً سنتً هذه ،فعبدي
حر .فمات من ؼٌر هذا كله ،فالوصٌة جابزة ،إال أن ٌكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد
خروجه مما شرط
 .14ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشًء تافه ،فذلك جابز
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ض بعٌنه فخرج من الثلث أو تجاوزه فؤبى الورثة دفعه
بع َفر ٍ
15ـ ومن أوصى لرجل َف
للموصى له ،ثلث جمٌع المال.
 .16وال ٌرضخ للعبد إذا لم ٌقاتل
.17ومن قسم عبده فً المؽانم ،فبل سبٌل له بعد القسمة
.18وإذا أعتق المسلم عبده الكتابً فبل جزٌة علٌه
 .19ومن قال لرجلٌ :ا مخنث ،حلؾ ما أراد قذفا ًم و أدب
20ـ ومن أتى من ذوي الهٌبات فً حسبه ودٌنه ما ٌوجب علٌه التعزٌر ،ع ُِّحز َفر وال
ٌُحقال.
 .21وإذا علم المقذوؾ صدق القاذؾ ،فله مطالبته
22ـ ومن وُح جد باللٌل ومعه متاع فقال :بعثنً فبلن وأخذته له من منزله ،وأنكر ذلك
فبلن ولٌس معروفا ًم باالنقطاع إلٌه ،قطع
 .23وإذا سرقت الجماعة ما ٌقطع فٌه الواحد لو سرقه وحده ،قطعوا
24ـ و إذا سرق العبد من مال زوجة مواله أو زوج موالته ،قطع إن لم ٌإذن له
25ـ وتجوز شهادة أهل الرفقة على المحاربٌن ،وما وجد بٌن المحاربٌن دفع إلى من
 .ادَّم عاه بعد ال َّمتلَف ّوم ،وٌحلؾ وٌضمن إٌاه.
 .26ومن تطلع من باب رجل ففقؤ عٌنه فً حال نظره ،فعلٌه القصا
27ـ وإذا قدم ولً المقتول إلى القصا
القتل.
 .28ومن أتى عمداًم ما ال قصا

فضرب فقطع عضواًم ،فعلٌه القصا

وله

فٌه ،فدٌة ذلك على العاقلة

29ـ ومن أقرَّم على نفسه بقتل خطؤ ،فإن كان ذلك بدم عبل به فالدٌة على العاقلة.
 .30ومن ضرب بطن بهٌمة فؤلقت جنٌنا ًم مٌتاًم ،فعلٌه عشر قٌمة أمه
31ـ ومن صرؾ من رجل دراهم بدنانٌر ثم تقابضا فً موطن آخر ولم تتفرق
أبدانهما ،فالصرؾ باطل ،لقٌامهما عن ذلك الموطن ،وكذلك من وكل من ٌقبض
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الدراهم فقبضها الوكٌل قبل أن ٌقوم موكله عن الموطن ،فإن ذلك ال ٌجوز إال أن
ٌتفرق]
ٌقبضها بنفسه قبل أن [ ا
32ـ وال ٌجوز بٌع نقد الذهب وال الفضة بدنانٌر مسكوكة دون أن ٌتوازنا ،حتى
ٌعرؾ الفاضل من المفضول
33ـ ومن باع من رجل دراهم بدنانٌر وقبض الدنانٌر ،ثم باعه بالدراهم عرضا ًم جاز
 .34وال ٌجوز بٌع نصؾ الدٌنار مشاعا ًم من ؼٌر ملك بقٌته
 .35وال ٌجوز بٌن العبد وسٌده ربا
 .36وأجاز بٌع اللحم باللحم من جنسه بالتحري
 .37وأجاز تؤخٌر مال السلم الٌومٌن والثبلثة ،بشرط وبؽٌر شرط
 .38وأجاز الخٌار فً السلم إلى الٌوم والٌومٌن
39ـ وإذا جاز المسلّم إلٌه بالطعام فقال :فٌه كذا وكذا ،جاز لربه تصدٌقه علٌه ،وإذا
جاء المسلم إلٌه بطعام أجود مما أسلم إلٌه فٌه كره أخذه
40ـ ومن كانت له أمة لها ولد فً ملك ؼٌره جُّي بر على أن ٌجمع بٌنهما فً ملك واحد
41ـ ومن باع على أنه بالخٌار ثبلثة أٌام فمضت ،فإن نقض البٌع بقرب مُحضًّ الثبلثة
جاز نقضه ،مثل أن ٌمضً عشٌة فٌرد ؼدوة الٌوم الذي ٌتلوه
42ـ وتوضع الجارٌة [الرائعة] على ٌد عدل لبلستبراء
 .43والشفعة فً الثمر فً رإوس النخل والشجر
44ـ ومن دفع إلى صانع شٌبا ًم لٌصنعه له باطبلًم وهو معروؾ فضاع عنده أو أصابه
عٌب ،ضمنه الصانع
.45وتجوز اإلجارة على ضراب الفحل مدة كذا أو مراراًم
46ـ ومن استإجر على حمل شًء فحمله وأنكر قبض األجرة ،فالقول قوله إذا لم
ٌسلمه أو أتى بقرب إسبلمه ،وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع ٌمٌنه
47ـ وإذا ادعى المضارب رد المال إلى ربه وأنكر ربه ،فالقول قول رب المال.
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 .48وكذلك الودٌعة
 .49ومنع من شركة األعٌان وإن تفاضلت رإوس األموال
ُح
قبضت وضاع ،إال ببٌنة على القبض
 .50وال ٌصدق الوكٌل بقوله:
 .51و ٌجوز للرجل أن ٌرهن دٌنه على زٌد من عمر
 .52وال ٌجوز ارتهان الدراهم والدنانٌر إال بالختم علٌها
.53ومن رهن رهنا ًم عند بعض ؼرمابه ثم مات فهو فٌه أسوة الؽرماء
54ـ والقول فً [مقدار] الرهن قول المرتهن ،إال أن ٌدعً أكثر من قٌمة الرهن.
55ـ وإذا ؼصب رجبلن عرضا ًم لرجل فاستهلكاه ،ثم لقً أحدهما ،فله أن ٌضمنه كله.
ُحجوز األب البنه الصؽٌر ما وهب له ما ال ٌعرؾ عٌنه
 .56وال ٌ ِق
57ـ ومن له على رجل دنانٌر فجاء بدراهم تساوٌها ،أو كان له دراهم فجاء بدنانٌر
تساوٌها جُح بر على قبضها.
 .58وإذا كاتب رجبلن عبدٌهما كتابة واحدة فالكتابة باطلة
 .59ومن ابتاع عبداًم فوجده زانٌا ًم فله رده
 .60وكره إحفاء الشارب
 .61وعلى المرأة الوضٌعة أن ترضع ولدها
 .62ومن وجبت علٌه ٌمٌن حلؾ قابما ًم
63ـ وإذا شهد أن هذا خط فبلن بإقراره ،فإقراره لفبلن بدٌن ذكره فذلك جابز.
 .64وال تجوز شهادة ولد الزنى فً الزنى
 .65وكره مالك التطوع بالحج عن الموتى
 .66وكره رفع الصوت بالتلبٌة فً المسجد الحرام وفً منى
 .67ومنع من صٌد الكتابً
 .68ولم ٌجز أكل ما نحر من البقر والؽنم
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.69وال تجزئ أضحٌة عن سبعة مضحٌن إذا كانوا أهل بٌوت كثٌرة
.70لم ٌجز نكاح المرٌض والمرٌضة
71ـ وعلى السٌد إذا تزوج عبده بؽٌر إذنه ،أن ٌترك لها قدر ما ٌستحل به فرجها
وٌؤخذ ما بقً من المهر.
72ـ ومن طلّق فً الحٌض جبر على الرجعة ،وإذا طلقت وهً ال تحٌض أو مات
عنها زوجها ابتدأت العدة فً الٌوم الذي بعده.
والحمد هلل وحده ،نقلناه من موقع أهل الفقه.
نقبلًم من كتاب" :المسابل الملقوطة من الكتب المبسوطة" ،ألبً الٌمن محمد بن اإلمام
برهان الدٌن ابن فرحون (ت 814هـ ) ،الصفحة  40وما بعدها.
من مطبوعات :دار ابن حزم.

وخبلصة هذا التنبٌه أن ما قاله أحمد الرٌسونً عن مالك ٌعتبر من المدح
الشبٌه بالذم ألنه قد أسس مذهبه على أصول تسعة عشر وقد تقدمت مع
الشرح وانطلق منها الستنباط األحكام الفقهٌة من هذه األدلة األصولٌة
التسعة عشر ،أما أنها امتداد لما كان قبله فالمذاهب الفقهٌة كلها امتداد لما
قبلها من الجهود الفكرٌة والفقهٌة وقد بٌنا من قبل أن حٌوٌة هذه المذاهب
وبقاءها راجع إلى التؤصٌل وتطوٌر هذه األصول فالمذاهب التً قٌض هللا
لها رجال قاموا بتؤصٌل أحكامها وتطوٌر أصولها وقواعدها مكنها ذلك من
البقاء وأما المذاهب التً بقٌت على أصلها فانقرضت أو ماتت وبقٌت آراء
مإسسٌها مدونة مع اآلثار وهللا تعالى أعلم .وقد نقل أحمد الرٌسونً عن
شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة قوله":وكان أهل المدٌنة فٌما ٌعملون :إما أن ٌكون
سنة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وإما أن ٌرجعوا إلى قضاٌا عمر
بن الخطاب ،وٌقال :إن مالكا أخذ جل الموطؤ عن ربٌعة ،وربٌعة عن سعٌد
بن المسٌب ،وسعٌد بن المسٌب عن عمر ،وعمر محدث وفً الترمذي عن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :لو لم أبعث فٌكم لبعث عمر ".وفً
الصحٌحٌن عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال" :كان فً األمم قبلكم محدثون،
فإن ٌكن فً أمتً أحد ،فعمر" وفً السنن عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه
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قال" :اقتدوا باللذٌن من بعدي :أبً بكر وعمر ".وكان عمر ٌشاور أكابر
الصحابة ،كعثمان ،وعلً ،وطلحة ،والزبٌر ،وسعد ،وعبد الرحمن وهم
أهل الشورى ،ولهذا قال الشعبً :انظروا ما قضى به عمر فإنه كان
ٌشاور(".مجموع الفتاوى  312 /20ـ) 313
وقبل أن نبٌن أن أحمد الرٌسونً استدل بكبلم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة
وأعطاه دالالت لم ٌقصدها شٌخ اإلسبلم أصبل نود أن نقوم بتخرٌج الحدٌثٌن
كما ٌلً :أما حدٌث الترمذي فقد تعقبه الترمذي بقوله:حسن ؼرٌب ،وقال
ابن الجوزي فٌما وضع فً فضل عمر :أنبؤنا إسماعٌل بن أحمد قال :أنبؤنا
إسماعٌل بن مسعدة قال :أنبؤنا حمزة قال :أنبؤنا ابن عدي قال :حدثتا علً
بن الحسن قدٌد قال :حدثنا زكرٌا بن ٌحً الوقاد ،قال:حدثنا بشر بن بكر
عن أبً بكر بن عبد هللا بن أبً مرٌم عن ضمرة بن حبٌب عن ؼضٌؾ بن
الحرث عن ببلل بن رباح قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":لو لم
أبعث فٌكم لبعث عمر" وقال ابن عدي :حدثنا عمر بن الحسن بن مضر
الحلبً قال :حدثنا مصعب بن سعٌد أبو خٌثمة قال :حدثنا عبد هللا بن واقد
قال :حدثنا حٌوة بن شرٌح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن
عقبة بن عامر قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:الحدٌث" قال ابن
الحوزي :هذان حدٌثان ال ٌصحان عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أما
األول :فإن زكرٌا بن ٌحً من الكذابٌن الكبار ،قال ابن عدي :كان ٌضع
الحدٌث ،وأما الثانً :فقد قال أحمد وٌحً :عبد هللا بن واقد لٌس بشًء،
وقال النسابً :متروك الحدٌث ،وقال ابن حبان :انقلب على مشرح صحابفه
فبطل االحتجاج به ".قلت :عبد هللا بن واقد الحرانً كبر فساء حفظه وكان
ٌدلس ،ومصعب بن سعٌد أبو خٌثمة :صدوق ٌخطا له مناكٌر وكان ٌدلس،
كما رواه عصمة بن مالك الخطمً بسند فٌه أحمد بن رشٌدٌن المصري
وهو متهم بالوضع ،والفضل بن المختار وهو منكر الحدٌث ،وجاء عن أبً
بكر وأبً هرٌرة بسند فٌه إسحاق بن نجٌح وهو وضاع ،وفً إسناده
مجاهٌل ،وفً مجمع البحرٌن للطبرانً عن أبً سعٌد الخدري بسند فٌه عبد
المنعم بن بشٌر األنصاري وهو متهم بالوضع وعبد بن زٌد بن أسلم .هذا
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من جهة إسناد حدٌث "لو لم أبعث فٌكم لبعث فٌكم عمر" وأما حدٌث" كان
فً األمم التً سبقتكم محدثون فإن ٌكن فً أمتً فعمر" ال ٌقال فً حقه
متفق علٌه بل حدٌث عزٌز رواه أبو هرٌرة بلفظ":إنه كان فٌما مضى قبلكم
من األمم محدثون وإنه إن كان فً أمتً هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب"
أخرجه البخاري وأبو داود الطٌالسً وأحمد وابن أبً شٌبة وابن أبً عاصم
وأبو نعٌم فً معرفة الصحابة والبللكابً فً كرامات األولٌاء وابن عساكر
فً تارٌخه ،وؼٌرهم ،وأما رواٌة عابشة رضً هللا عنها فهً":قد كان
ٌكون فً األمم قبلكم محدثون فإن ٌكن فً أمتً منهم أحد فإن عمر بن
الخطاب منهم ".أخرجه مسلم والترمذي والنسابً فً الكبرى وأحمد
وإسحاق بن راهوٌه والحمٌدي فً مسانٌدهم وابن حبان واآلجري فً
الشرٌعة والطحاوي فً مشكل اآلثار وؼٌرهم فهو حدٌث رواه البخاري عن
أبً هرٌرة ومسلم عن عابشة فبل ٌقال فً حقه متفق علٌه .هذا فٌما ٌخ
بتخرٌج الحدٌثٌن ،وأما فٌما ٌخ بدالالت أو االستدالالت فقد ضمن أحمد
الرٌسونً كبلم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ما لم ٌضمنه فً هذا الن الذي
سطره فً فضل أهل المدٌنة وفقههم وعملهم ،وقد تقدم كبلمه حول حجٌة
عمل أهل المدٌنة لكن كبلمه هذا ضمنه الرٌسونً دالالت لم ٌقصدها شٌخ
اإلسبلم ابن تٌمٌة أصبل بل قد اعترؾ أن مذهب اإلمام مالك من أصح
المذاهب فً نقلته "رفع المبلم عن األبمة األعبلم" فلم ٌسلبه مذهبه لٌجعله
مذهب عمر أو مذهب أهل المدٌنة كما بٌن فً نقلته "الفرقان بٌن أولٌاء
الرحمن وأولٌاء الشٌطان" بعدما بٌن فضل عمر الفاروق وأنه محدث هذه
األمة المحمدٌة ،وبٌن أن المحدث ـ اسم المفعول ،وهو الملهم ٌؤتً فً
المرتبة الثانٌة بعد المحدث ،حٌث بٌن أن المحدث ـ اسم الفاعل ـ منزلة
صدٌق هذه األمة أبً بكر الصدٌق وبٌن أن فضله على عمر هو أن
الصدٌق ٌعنً المحدث ٌتبع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ال ٌزٌد علٌه
وال ٌنق  ،بٌنما المحدث ـ اسم المفعول ـ وهو الملهم قد ٌزٌد وقد ثبت عنه
صلى هللا علٌه وسلم من حدٌث عابشة رضً هللا عنها أنه قال" :من أحدث
فً أمرنا هذا ما لٌس منه فهو رد" متفق علٌه ،وفً رواٌة لمسلم علقها
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البخاري" :من عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد ".كما أنه قد ٌنق  .ومن
زاد أو انتق فً الدٌن ضاع األثر وقد صح عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه
قال" :أال هلكتم فً حٌن تركتم اآلثار ".رواه البٌهقً وصححه .فمن أراد
اتباعه صلى هللا علٌه وسلم فلٌعمل بالراجح ولٌجهد فً تحصٌله والبحث
عنه والفتٌا به .أما البحث عن اإللهام ـ إخضاع المقاصد للفلسفة والمنطق
وٌسمٌها اجتهاداـ فهو ٌإدي حتما إلى اإلٌهام واألوهام شؤن كل فكر إنسانً
مجرد نابع عن تروٌض العقل المجرد ،فبل بد للعقل أن ٌضبط وٌنضبط
بالوحً اإللهً فإذا ضبط وانضبط بالقرآن والسنة كان نافعا ٌافعا باإلٌجابٌة
والحكمة أما إذا ابتعد عن الوحً فإنه ٌصبح وباال وخباال وهبلكا وضبلال،
لذلك نقل عن اإلمالك أنه قال" :كل إنسان ٌإخذ من قوله وٌرد إال صاحب
هذا القبر وأشار إلى ؼرفة عابشة رضً هللا عنها حٌث ٌوجد قبر الرسول
صلى هللا علٌه وسلم ألنه وحده المعصوم ـ وهذا فٌه رد على الرٌسونً بؤن
اإلمام مالكا لم ٌقلد بشرا وإنما كان ٌتبع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وٌنتقً فتاواه من مصادرها الموثوقة أو اجتهاداته الخاصة ،شؤنه فً ذلك
شؤن جمٌع أبمة األمصار ،فكل واحد منهم نقل عنه أنه قال " :إذا صح
الحدٌث فهو مذهبً" وفً ذلك نظم الشٌخ صالح الفالني العمري عما صح عن
األئمة فقهاء األمصار المتبعٌن حٌث قال:
قال أبو حنٌفة اإلمام
أخذ بأقوالً حتى تعرضا
ومالك إمام دار الهجره
كل كالم منه ذو قبول
والشافعً قال إن رأٌتم
من الحدٌث فاضربوا الجدارا
وأحمد قال لهم ال تكتبوا
فاسمع مقاالت الهداة األربعه
لقمعها لكل ذي تعصب
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وقد أجاد وأفاد ابن قٌم الجوزٌة حٌن قال:
العلم قال هللا قال رسوله
ما العلم نصبك للخالف جهالة
وتبعه اإلمام الذهبً ،فقال:

قال الصحابة لٌس بالتموٌه
بٌن الرسول وبٌن رأي فقٌه

الفقه قال هللا قال رسوله
وحذار من نصب الخالف سفاهة

إن صح واإلجماع فاجهد فٌه
بٌن الرسول وبٌن رأي فقٌه

وقد حاولنا من خبلل هذا الجهد إظهار أنواع من ضبلالت العقل الفقهٌة
بسبب االبتعاد عن نصو الوحً وتحكٌم العقل وسلطانه واالجتهاد
وبطبلنه لعدم انضباطه بالوحً أو اتباعه الهوى فً فهمه لهذا الوحً وذلك
أخطر من التفلسؾ وإن كان فً كل شر ودخن ،وقد جعلوا من الضرورات
مطٌتهم المفضلة .فلننطلق من هذه الضرورات الخمسة التً اتفقت علٌها
الملل واألدٌان وهً :حفظ الدٌن ،وحفظ النفس ،وحفظ العقل والنسل والمال
الفصل الثالث :شرح المقاصد والرد على أصحابها:
 /1المقصد األول من مقاصد الشرع  :حف الدٌن  :حفظ الدٌن هو الضرورة
األولى لقوله تعالى{ وما خلقت الجن واْلنس إال لٌعبدون * ما أرٌد منهم من
}
رزق وما أرٌد أن ٌ عمون * إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتٌن
[الذارٌات ]:وضرورٌه نطق الشهادتٌن :أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن
محمدا رسول هللا ،و هذا اإلٌمان باهلل ٌتوقؾ على أربع مسابل هً :الٌقٌن
بوجود هللا وقد بٌنا ذلك فً كتابنا "العقٌدة الصحٌحة من خبلل حدٌث الدٌن
النصٌحة" ثم توحٌد الربوبٌة ثم توحٌد األولهٌة أو العبادة ثم اعتقاد األسماء
والصفات،الخ ..وكذلك القٌام بالعبادات بعد تعلم أحكامها فؤحكام العبادات
فرض عٌن على كل مسلم.
*وأما حاجٌه ففرض الجهاد ْلع ء كلمة هللا  :وقد فرض هللا الجهاد من
أجل حفظ هذه الضرورة .فكان الجهاد فً سبٌل هللا ذروة سنام اإلسبلم
وكانت الشهادة فً سبٌل هللا من األحبلم التً ٌحلم بها خٌر األقوام وتمناها
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سٌد األنام حٌن قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم « :تضمن هللا لمن خرج
فً سبٌله ال ٌخرجه إال جهاد فً سبٌلً وإٌمان بً وتصدٌق برسلً
فهو ضامن علً أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما
نال من أجر أو ؼنم والذي نفس محمد بٌده ما من كلم ٌكلم فً سبٌل هللا
إال جاء ٌوم القٌامة كهٌبة ٌوم كلم لونه لون دم ورٌحه رٌح مسك والذي
نفس محمد بٌده لوال أن أشق على المسلمٌن لما قعدت خ ؾ سرٌة تؽزو
فً سبٌل هللا أبدا ولكن ال أجد سعة فؤحملهم وال ٌجدون سعة وٌشق
علٌهم أن ٌتخلفوا عنً والذي نفس محمد بٌده لوددت أنً أؼزو فً
سبٌل هللا فؤقتل ثم أؼزو فؤقتل ثم أؼزو فؤقتل » أخرجه مسلم من رواٌة
أبً هرٌرة وروى البخاري بعضه .وقد قال هللا تعالى فً حق الشهداء فً
بل
سبٌل هللا فً سورة البقرة {وال تقولوا لمن ٌقتل فً سبٌل هللا أموات
أحٌاء ولكن ال تشعرون} [البقرة ]153 :وقال فً سورة آل عمران {:وال
أمواتا بل أحٌاء عند ربهم
تحسبن الذٌن قتلوا فً سبٌل هللا
ٌرزقون*فرحٌن بما آتاهم هللا من فضله وٌستبشرون بالذٌن لم ٌلحقوا بهم
من خلفهم أال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون } [آل عمران169 :ـ ]170فبل
ٌجادل فً فضل الجهاد إال مراء سافل دنٌا ولكن الجهاد الذي طلب به
الشرع المسلمٌن له شروط وأحكام من قام بالجهاد قبل تحقٌقها وجه له
المبلم ووبخ كلمه بالكبلم .وقد نشؤ نشء ٌطالب المسلمٌن باتباع الصحابة
فً الجهاد وسوى بٌن ؼزوة بدر الكبرى والؽزوات األخرى الكبرى مع ما
ٌطالبون به المسلمٌن وفً ذلك نظر بل خطؤ فادح لما سنبٌنه الحقا من أنه
منسوخ ،وجاءت ردة فعل تتقرب من الٌهود والنصارى وٌصافح بعض
مروجٌها الراهبات فً معابدهن وٌتباهون بنشرها فً التواصل االجتماعً
بل وٌنكرون الوالء والبراء ،فدفعنا ذلك إلى تحرٌر كلمة ألقٌناها فً
المإتمر الذي نظمته رابطة العالم اإلسبلمً تحت عنوان"علماء السنة
الحمد هلل وكفى
ودروهم فً محاربة التطرؾ واإلرهاب" حٌث قلنا:
والصبلة والسبلم على النبً المصطفى وآله الشرفاء ،وصحبة الخلفاء ومن
اتبعهم من األوفٌاء إلى أن ٌطوي هللا السماء لٌحشر الخبلبق للقضاء فٌلجم
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العرق األشقٌاء وٌظل هللا فً ظل عرشه السبعة السعداء ،اللهم اجعلنا من
السبعة السعداء الذٌن تظلهم فً ظل عرشك ٌوم ال ظل إال ظله آمٌن ،وبعد،
ٌسعدنً كثٌرا أن أقدم الكلمة المقتضبة القصٌرة التً ألقٌتها بمناسبة انعقاد
المإتمر الدولً الذي نظمته رابطة العالم اإلسبلمً بالتعاون مع وزارة
الشإون اإلسبلمٌة والتعلٌم األصلً فً نواكشوط ،عاصمة الجمهورٌة
1437هـ الموافق
14ـ15جمادى الثانٌة
اإلسبلمٌة المورٌتانٌةٌ،ومً
23ـ24مارس 2016م تحت عنوان"علماء السنة ودورهم فً محاربة اإلرهاب
والتطرؾ" حٌث قلت{:رب اشرح لً صدري*وٌسر لً أمري*واحلل عقدة
من لسانً ٌفقهوا قولً} [سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلٌم
الحكٌم] وبعد ،بٌن مطالب بتحقٌق المناط ،منكر للوالء والبراء ،ومن ٌنطلق
من الوالء والبراء لٌكفر المسلمٌن مطالبا بتحكٌم آٌة السٌؾ جاء كتابنا
"إتحاؾ اإلخوة واألحباب بالفرقان بٌن الجهاد واإلرهاب" لٌعالج اإلرهاب
والتطرؾ من خبلل بعد الناسخ والمنسوخ حٌث انطلق مما ادعوا أنه نسخته
آٌة السٌؾ علما بؤنه لم ٌقدم أحد قبلنا المابة واألربع والعشرٌن آٌة التً
ادعوا أنها نسختها آٌة السٌؾ ألن الدكتور عبد الكبٌر العلوي المدؼري بقً
ٌدور فً كنؾ التقلٌد فً تحقٌقه لكتاب الناسخ والمنسوخ البن العربً
المعافري لنٌل الدكتوراه تحت إشراؾ بنت الشاطا فلم ٌقدم منها سوى 75
آٌة ،كما ناقشنا السٌوطً فً ادعابه أنه لم ٌتم نسخه من القرآن سوى
عشرٌن آٌة حررها الحذاق والكبر حٌث قال:
قد أكثر الناس فً المنسوخ من عدد

وأدخلوا فٌه آٌا لٌس تنحصر

وهاك تحرٌر آي ال مزٌد لها

عشرٌن حررها الحذاق والكبر

وقد بٌنا أنه لم ٌقع اإلجماع على نسخه منها سوى ست آٌات ثم ناقشنا
الحركات الجهادٌة وبٌنا خطؤها ثم جاء كتابنا "موقؾ الشرع القوٌم المتٌن
من ظاهرة تكفٌر حكام المسلمٌن والربٌع العربً الرزٌن" وكذلك
كتابنا"المجالس العلٌا للفتوى وأثرها على اإلفتاء والفتوى أو الحكم
اإلسبلمً المعاصر بٌن تحدٌات العصر ومعٌقات اإلفتاء المناظر" لٌكمبل
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الحلول الناجعة المقترحة لحل المشاكل والفتن التً ٌعٌشها العالم اإلسبلمً
والتً تزلزل األمن ،فطلبت منً الوفود المشاركة نسخا من هذه الكتب
فوزعت علٌها نسخا مجانا لتعم الفابدة من هذه الكتب نسؤل هللا أن ٌسدد
خطانا وٌجعلنا هداة مهتدٌن ال ضالٌن وال مضلٌن ،وآخر دعوانا أن الحمد
هلل رب العالمٌن ".نقدم خبلصة ذلك البحث هنا:
*النسخ والتٌارات الجهادٌة :قلت وقد انطلقت التٌارات الجهادٌة مما نسخته
آٌة السٌؾ وطالبت بتحكٌم السٌؾ فً وجوه الكفار ومن ٌتعامل مع الكفار
وقد بٌنا فً كتابنا "إتحاؾ اإلخوة واألحباب بالفرقان بٌن الجهاد واإلرهاب"
هشاشة حجج هذه التٌارات ألن آٌة السٌؾ التً ٌدعون أنها نسخت كل آٌة
فٌها صبر أو عفو أو صفح ،الخ ..قد تبٌن عند التحقٌق أن آٌة السٌؾ من
المنسؤ من القرآن وأنها لم تنسخ شٌبا .فقد بٌن ابن شاهٌن الفرق بٌن النسخ
والتخصٌ أو التقٌٌد كما نقل العبلمة اآلمدي فً كتابه "األحكام فً أصول
األحكام" عشرة أنواع من التباٌن بٌن النسخ والتخصٌ فقال :أقول إن
التخصٌ والنسخ وإن اشتركا من جهة أن كل واحد منهما ٌوجب
تخصٌ الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لؽة ؼٌر أنهما ٌفترقان من عشرة
أوجه ثم سردها (انظر كتابنا "إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن
والسنة") فهذا هو الفرق بٌن النسخ والتخصٌ وكذلك بٌنه وبٌن التقٌٌد،
أما المنسؤ فإنه عرفه األصولٌون ب أنه «المنسؤ معناه فً اللؽة المإخر
والمإجل ،وهو اسم مفعول وفعله نسؤ أو أنسؤ أي أخر أو أمد فً عمره،
فؤنسؤته الدٌن معناه أجلته إلى حٌن ،واإلنساء أو النسٌا التوقٌت أو التؤجٌل
إلى أجل ممتد إلى حٌن انتهاء السبب فً التؤجٌل ومنها النسًء وهو تؤخٌر
الشهر الحرام الستباحة القتال فٌهٌ ،قول هللا فً ذلك « إنما النسًء زٌادة
فً الكفر » والنسء فً القرآن ما تضمن حكما بسبب مإقت حتى ٌإتى
بحكم آخر جدٌد بعد زوال هذا السبب وذلك كاألمر بالصبر والعفو والصفح
حٌن الضعؾ حتى إذا كانت القوة والمنعة جاء األمر بالقتال وعلى هذا
فالمسلمون ٌلتزمون جانب الصبر والتماسك حٌن الهوان والضعؾ ثم إذا
ظهرت شوكتهم واشتد عزمهم كلفوا بالقتال من ؼٌر مندوحة فبل نقول بعد
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هذا بأ ن االلتزام بالصبر والصفح منسوخ بالسٌؾ والقتال بل إن ذلك
محسوب من باب المنسؤ بمعنى أن كل حكم ورد ٌجب امتثاله فً وقت من
األوقات لعلة اقتضت ذلك الحكم حتى إذا زالت العلة تحول الحكم إلى ؼٌره
وذلك ٌختلؾ عن النسخ الذي ٌعنً إزالة الحكم األول البتة حتى ال ٌجوز
امتثاله مرة أخرى ،أما المنسؤ فٌمكن امتثاله بحسب الحال التً ٌكون علٌها
المسلمون ،فمثبل جاء فً قوله تعالى « :فاعفوا واصفحوا حتى ٌؤتً هللا
بؤمره» قال بعضهم إن ذلك منسوخ بآٌة السٌؾ والحقٌقة أنه ؼٌر منسوخ
بل هو منسؤ أي مإجل بؤجل تبعا لتؽٌٌر العلة التً ٌدور معها الحكم وعلى
هذا األساس فإن كثٌرا مما اعتبره المتقدمون منسوخا هو فً حكم المنسؤ»
انتهى بتصرؾ  .قلت وبهذا القول قال ابن تٌمٌة المعروؾ بشٌخ اإلسبلم أو
بالحفٌد ،والزركشً ،وابن الحاجب ،وجل األصولٌٌن ،وقال بعضهم – كما
 124آٌة .وأمارة
تقدم – بل هو نسخ فذهبوا إلى أن آٌة السٌؾ نسخت
المنسؤ التً تجعله ٌختلؾ عن النسخ هو أن ٌؤتً األمر بالقتال مثبل ثم ٌؤتً
األمر بالصبر والعفو والصفح ثم ٌؤتً األمر بالقتال ثانٌة ثم األمر بالصفح
عدة مرات وفً أوقات زمنٌة مختلفة بٌنما النسخ ٌعنً رفع الحكم المتقدم
بحكم متؤخر علٌه بدون رجعة ،والجمهور الذي ينطلق من التخصٌ
مخالؾللنسخ ال يعتبر أنه تم االتفاق على نسخه
ا
والتقٌٌد والمنسؤ و يعتبره
سوى  20آٌة قدمها القاضً أبو بكر بن العربً فً كتابه الناسخ والمنسوخ
فنظمها جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه "اإلتقان فً علوم القرآن" فً عشر
أبٌات هً:
قد أكثر الناس فً المنسوخ من عدد

وأدخلوا فٌه آٌا لٌس تنحصر

وهاك تحرٌر آي ال مزٌد لها

عشرٌن حررها الحذاق والكبر

آي التوجه حٌث المرء كان وأن

ٌوصً ألهلٌه عند الموت محتضر

وحرمة األكل بعد النوم مع رفث

وفدٌة لمطٌق الصوم مشتهر

Page 362

وجٌز الفصول

وحق تقواه فٌما صح فً أثر

وفً الحرام قتال ألولً كفروا

واالعتداد بحول مع وصٌتها

وأن ٌدان حدٌث النفس والفكر

والحلؾ والحبس للزانً وترك أولً

كفروا إشهادهم والصبر والنفر

ومنع عقد لزان أو لزانٌة

وما على المصطفى فً العقد محتظر

ودفع مهر لمن جاءت وآٌة

نجواه كذلك قٌام اللٌل مستطر

وزٌد آٌة االستبذان من ملكت

وآٌة القسمة الفضلى لمن حضروا

كان هذا نظم جبلل الدٌن السٌوطً لما اعتبرته هذه المدرسة منسوخا من
القرآن وقد ناقشناه فً كتابنا "إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن
والسنة" حٌث بٌنا أنه لم ٌتم اإلجماع على نسخه منها سوى ست آٌات
فراجعها هناك إن شبت.
لَّل ا ْل َم ْ
هللا واسِ ٌع َعلٌِ ٌم
ب َفؤ َ ٌْ َنما ُت َولُّوا َف َث َّم َو ْج ُه َّ ِ
 .1قوله تعالى" َو ِ َّ ِ
ش ِرقُ َوا ْل َم ْؽ ِر ُ
هللا إِنَّ َّ َ

( ")115نسخت بقوله تعالى " " قال ابن كثٌر فً تفسٌره قال ابو عبٌد القاسم
بن سبلم فً كتاب الناسخ والمنسوخ أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن
جرٌج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال :أول ما نسخ من
لَّل ا ْل َم ْ
ش ِرقُ
َو ِ َّ ِ
القرآن فٌما ذكر لنا وهللا أعلم شؤن القبلة قال هللا تعالى" :
هللا " فاستقبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ب َفؤ َ ٌْ َنما ُت َولُّوا َف َث َّم َو ْج ُه َّ ِ
َوا ْل َم ْؽ ِر ُ
فصلى نحو بٌت المقدس وترك البٌت العتٌق ثم صرفه إلى بٌته العتٌق
السماءِ َفلَ ُن َولِّ ٌَ َّن َك قِ ْبلَ ًة َت ْرضاها َف َول ِّ َو ْج َه َك
ب َو ْج ِه َك فًِ َّ
ونسخها وقال " َقدْ َنر َت َقلُّ َ

رام َو َح ٌْ ُ
ث ما ُك ْن ُت ْم َف َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم َ
َ
ِتاب
ش ْ َرهُ َوإِنَّ الَّ ِذٌنَ أُو ُتوا ا ْلك َ
ش ْ َر ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح ِ
لَ ٌَ ْعلَ ُمونَ أَ َّن ُه ا ْل َحقُّ ِمنْ َر ِّب ِه ْم َو َما َّ
هللاُ ِبؽاف ٍِل َع َّما ٌَ ْع َملُونَ ( ")144وقال علً بن أبً

طلحة عن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم لما هاجر إلى المدٌنة وكان أهلها الٌهود أمره هللا أن
ٌستقبل بٌت المقدس ففرحت الٌهود فاستقبلها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
بضعة عشر شهرا وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌحب قبلة إبراهٌم
السماءِ "
ب َو ْج ِه َك فًِ َّ
وكان ٌدعو وٌنظر إلى السماء فؤنزل هللا " َقدْ َنر َت َقلُّ َ
إلى قوله " َو َح ٌْ ُث ما ُك ْن ُت ْم َف َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم َش ْ َرهُ " فارتاب من ذلك الٌهود وقالوا
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لَّل ا ْل َم ْ
ب َفؤ َ ٌْ َنما
ما والهم عن قبلتهم التً كانوا علٌها فؤنزل هللا" َو ِ َّ ِ
ش ِرقُ َوا ْل َم ْؽ ِر ُ
هللا " قال
هللا" وقال عكرمة عن ابن عباس" َفؤ َ ٌْ َنما ُت َولُّوا َف َث َّم َو ْج ُه َّ ِ
ُت َولُّوا َف َث َّم َو ْج ُه َّ ِ
قبلة هللا أٌن ما توجهت شرقا أو ؼربا وقال مجاهد " َفؤ َ ٌْ َنما ُت َولُّوا َف َث َّم َو ْج ُه َّ ِ
هللا

هللا" فؤٌنما كنتم فلكم القبلة تستقبلونها الكعبة وقال ابن أبً حاتم بعد رواٌة
اآلثار المتقدمة عن ابن عباس فً نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبً
العالٌة والحسن وعطاء الخرسانً وعكرمة وقتادة والسد ي وزٌد بن اسلم
نحو ذلك وقال ابن جرٌر وقال آخرون بل أنزل هللا هذه اآلٌة قبل أن ٌفرض
التوجه إلى الكعبة وإنما أنزلها لٌعلم نبٌه صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه أن
لهم التوجه بوجوههم بالصبلة حٌث شاإوا من نواحً المشرق والمؽرب
ألنهم ال ٌوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحٌة إال كان جل ثناإه فً ذلك
الوجه وتلك الناحٌة ألن له تعالى المشارق والمؽارب وأنه ال ٌخلو منه
مكان كما قال تعالى ( وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أٌن ما كانوا "
قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض علٌهم التوجه إلى المسجد الحرام
وكل هذه األقوال تقول بنسخها وهذا ما علٌه الجمهور كما اتضح من أقوالهم
إال أن هناك قول آخر ٌقول بؤنها نزلت للتخصٌ وذلك لما حكاه ابن كثٌر
فً تفسٌره عن ابن جرٌر كما حكاه ابن جرٌر الطبري نفسه فً تفسٌره
وقال آخرون بل نزلت هذه اآلٌة على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذنا
من هللا أن ٌصلً لمن تطوع حٌث توجه من شرق أو ؼرب فً مسٌره فً
سفره وفً حال المساٌفة وشدة الخوؾ حدثنا أبو كرٌب أخبرنا ابن إدرٌس
حدثنا عبد الملك هو ابن سلٌمان عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عمر أنه كان
ٌصلً حٌث توجهت به راحلته وٌذكر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
كان ٌفعل ذلك وٌتؤول هذه اآلٌة رواه مسلم والترمذي والنسابً وابن أبً
حاتم وابن مردوٌه من طرق عن عبد الملك ابن أبً سلٌمان به وأصله فً
الصحٌحٌن من حدٌث ابن عمر وعامر بن ربٌعة فاتضح أن الراجح هو
التخصٌ ال النسخ.
ض َر أَ َحدَ ُك ُم ا ْل َم ْوتُ إِنْ َت َر َك َخ ٌْراً ا ْل َوصِ ٌَّ ُة لِ ْلوالِدَ ٌْ ِن
ِب َعلَ ٌْ ُك ْم إِذا َح َ
 .2قوله تعالى " ُكت َ
ً
َو ْاألَ ْق َربٌِنَ بِا ْل َم ْع ُروؾِ َح ّقا َعلَى ا ْل ُم َّتقٌِنَ ( )180نسخت بقوله تعالىٌُ "{ :وصِ ٌ ُك ُم َّ
هللاُ
فًِ أَ ْو َال ِد ُك ْم ل َِّلذ َك ِر ِم ْثل ُ َح ِّ ْاأل ُ ْن َث ٌَ ٌْ ِن ( ٌ }")11قول ابن كثٌر فً تفسٌره اشتملت
هذه اآلٌة الكرٌمة على األمر بالوصٌة للوالدٌن واألقربٌن وقد كان ذلك
واجبا على أصح القولٌن قبل نزوله آٌة الموارٌث فلما نزلت آٌة الفرابض
نسخت هذه اآلٌة وصارت الموارٌث المقدرة فرٌضة من هللا ٌؤخذها أهلها
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حتما من ؼٌر وصٌة وال تحمل منة الموصً ولهذا جاء فً الحدٌث الذي
فً السنن وؼٌرها عن عمرو بن خارجة سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ٌخطب وٌقول إن هللا قد أعطى لكل ذي حق حقه فبل وصٌة لوارث
قال اإلمام أحمد حدثنا إسماعٌل بن إبراهٌم ابن علٌة عن ٌونس بن عبٌد عن
محمد بن سٌرٌن قال :جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه اآلٌة
"إِنْ َت َر َك َخ ٌْراً ا ْل َوصِ ٌَّ ُة لِ ْلوالِدَ ٌْ ِن َو ْاألَ ْق َر ِبٌنَ " فقال نسخت هذه اآلٌة وكذلك رواه
سعٌد بن منصور عن هشٌم عن ٌونس به رواه الحاكم فً مستدركه وقال
صحٌح على شرطهما وقال علً بن ابً طلحة عن ابن عباس فً قوله
الوصٌة للوالدٌن وأقر وصٌة األقربٌن فً ثلث مال الٌتامى وقال ابن أبً
حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصبان حدثنا الحجاج بن محمد حثنا ابن
جرٌج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس فً قوله " ا ْل َوصِ ٌَّ ُة لِ ْلوالِدَ ٌْ ِن
ِدان
َو ْاألَ ْق َربٌِنَ بِا ْل َم ْع ُروؾِ " نسختها هذه اآلٌة "
جال َنصِ ٌ
ل ِّ
ِلر ِ
ٌب ِم َّما َت َر َك ا ْلوال ِ
ِدان َو ْاألَ ْق َر ُبونَ ِم َّما َقل َّ ِم ْن ُه أَ ْو َك ُث َر َنصِ ٌبا ً
َو ْاألَ ْق َر ُبونَ َولِل ِّنساءِ َنصِ ٌ
ٌب ِم َّما َت َر َك ا ْلوال ِ
َم ْف ُروضا ً ( ")7ثم قال ابن أبً حاتم ما روى عن ابن عمر وموسى وسعٌد بن

المسٌب والحسن ومجاهد وعطاء وسعٌد وابن الزبٌر ومحمد بن سٌرٌن
وعكرمة وزٌد بن أسلم والربٌع بن أنس وقتادة والسد ي ومقاتل بن حٌان
وطاووس وإبراهٌم النخعً وشرٌح والضحاك والزهري أن هذه اآلٌة
منسوخة نسختها آٌة المٌراث والعجب من أبً عبد هللا محمد بن عمر
الرازي رحمه هللا كٌؾ حك ى فً تفسٌره الكبٌر عن أبً مسلم األصفهانً
أن هذه اآلٌة ؼٌر منسوخة وإنما مفسرة بآٌة الموارٌث ومعناه كتب علٌكم ما
ٌوصٌكم هللا فً
أوصى هللا به من تورٌث الوالدٌن واألقربٌن من قوله "
أوالدكم" .قال هو قول أكثر المفسرٌن والمعتبرٌن من الفقهاء قال ومنهم من
قال إنها منسوخة فً من ٌرث ثابتة فً من ال ٌرث وهو مذهب ابن عباس
والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن ٌسار والعبلء بن زٌاد
(هـ) قلت وقال به أٌضا سعٌد بن جبٌر والربٌع بن أنس وقتادة ومقاتل بن
حٌان ولكن على قول هإالء ال ٌسمى هذا نسخ فً اصطبلحنا المتؤخر ألن
آٌة الموارٌث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل علٌه عموم آٌة الوصٌة
ألن األقربٌن أعم ممن ٌرث ومن ال ٌرث فرفع حكم من ٌرث بما عٌن له،
وبقى اآلخر على ما دلت علٌه اآلٌة األخرى وهذا وإنما ٌؤتً على قول
بعضهم الوصٌة فً ابتداء اإلسبلم إنما كانت ندبا حتى نسخت فؤما من ٌقول
إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سٌاق اآلٌة فٌتعٌن أن تكون منسوخة بآٌة
المٌراث كما قاله أكثر المفسرٌن والمعتبرٌن من الفقهاء فإن وجوب الوصٌة
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للوالدٌن واألقربٌن الوارثٌن منسوخ باإلجماع بل منهى عنه للحدٌث المتقدم
"إن هللا قد أعطى لكل ذي حق حقه فبل وصٌة لوارث" قلت قال محمد بن
علً الشوكانً فً "إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول" إن هذا الحدٌث
نسخ آٌة ( كتب علٌكم إذا حضر أحدكم الموت الوصٌة للوالدٌن واألقربٌن).
ِب َعلَى الَّ ِذٌنَ ِمنْ
الصٌا ُم َكما ُكت َ
ِب َعلَ ٌْ ُك ُم ِّ
 - 3قوله تعالى ٌ(:ا أَ ٌُّ َها الَّ ِذٌنَ آ َم ُنوا ُكت َ
الر َف ُ
ث إِلى
ٌام َّ
َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ ( ) 183قٌل نسخت بقوله تعالى (:أ ُ ِحل َّ لَ ُك ْم لَ ٌْلَ َة ِّ
الص ِ

ِباس َل ُهنَّ َعلِ َم َّ
تاب َعلَ ٌْ ُك ْم
س ُك ْم َف َ
هللاُ أَ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم َت ْختا ُنونَ أَ ْنفُ َ
ِباس لَ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم ل ٌ
نِسابِ ُك ْم هُنَّ ل ٌ
ب َّ
هللاُ لَ ُك ْم َو ُكلُوا َوا ْ
ش َر ُبوا َح َّتى ٌَ َت َب ٌَّنَ لَ ُك ُم
َو َعفا َع ْن ُك ْم َف ْاانَ َباشِ ُروهُنَّ َوا ْب َت ُؽوا ما َك َت َ
الصٌا َم إِلَى اللَّ ٌْ ِل َوال ُت َباشِ ُروهُنَّ
ض ِمنَ ا ْل َخ ٌْ ِ ْاألَ ْس َو ِد ِمنَ ا ْل َف ْج ِر ُث َّم أَتِ ُّموا ِّ
ا ْل َخ ٌْ ُ ْاألَ ْب ٌَ ُ
هللا َف َت ْق َر ُبوها َكذلِ َك ٌُ َب ٌِّنُ َّ
اس
َوأَ ْن ُت ْم عا ِكفُونَ فًِ ا ْل َمسا ِج ِد تِ ْل َك ُحدُو ُد َّ ِ
هللاُ آٌاتِ ِه لِل َّن ِ
لَ َعلَّهُ ْم ٌَ َّتقُونَ ( )187قال ابن كثٌر فً تفسٌره هذه الرخصة من هللا تعالى

للمسلمٌن ورفع لما كان علٌه األمر فً ابتداء اإلسبلم فإنه كان إذا أفطر
أحدهم إنما ٌحل له األكل والشرب والجماع إلى صبلة العشاء أو ٌنام قبل
ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم علٌه الطعام والجماع إلى اللٌلة القادمة
فوجدوا من ذلك مشقة كبٌرة والرفث هنا هو الجماع قاله ابن عباس وعطاء
ومجاهد وسعٌد بن جبٌر وطاووس وسالم بن عبد هللا وسالم بن دٌنار
ي وعطاء
والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهٌم النخعً والسد
الخرسانً ومقاتل بن حٌان ( )..وقد تعددت الرواٌة بؤسانٌد صحٌحة أن هذه
اآلٌة كانت تخفٌفا لما كان علٌه الصوم أول األمر ،كانوا إذا أفطروا أكلوا
وشربوا وجامعوا النساء ما لم ٌناموا أو ٌصلوا العشاء وقد واقع عمر بن
الخطاب زوجته بعدما أخبرته أنها نامت وواقع أربعون من األنصار
زوجاتهم ،كما مر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بصرمة بن قٌس ،شٌخ
كبٌر وقد أؼشى علٌهٌ ،هادى بٌن رجلٌن فسؤله رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم لماذا ٌراه طلٌحا ٌعنً ضعٌفا فؤخبره أن زوجته ذهبت لتسخن له
الطعام فنام بعدها فحرم علٌه األكل و أصبح على العمل فً حقله فؤؼشً
علٌه فرق له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ودمعت عٌناه فؤنزل هللا
أ ُ ِحل َّ لَ ُك ْم لَ ٌْلَ َة
سبحانه وتعالى هذه اآلٌة تخفٌفا بؤمته صلى هللا علٌه وسلم (

ِباس لَهُنَّ َعلِ َم َّ
الر َف ُ
هللاُ أَ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم َت ْختا ُنونَ
ِباس لَ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم ل ٌ
ث إِلى نِسابِ ُك ْم هُنَّ ل ٌ
ٌام َّ
ِّ
الص ِ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ب هللاُ ل ُك ْم َو ُكلوا
تاب َعل ٌْ ُك ْم َو َعفا َع ْن ُك ْم فاانَ َباشِ ُروهُنَّ َوا ْب َتؽوا ما َك َت َ
س ُك ْم ف َ
أَ ْنفُ َ
َوا ْ
الصٌا َم
ض ِمنَ ا ْل َخ ٌْ ِ ْاألَ ْس َو ِد ِمنَ ا ْل َف ْج ِر ُث َّم أَتِ ُّموا ِّ
ش َر ُبوا َح َّتى ٌَ َت َب ٌَّنَ لَ ُك ُم ا ْل َخ ٌْ ُ ْاألَ ْب ٌَ ُ
إِلَى اللَّ ٌْ ِل ).وقد ذهب جمهور األصولٌٌن الفقهاء إلى القول بؤنه نسخ لما ورد

فٌه من التخفٌؾ قال أبن العربً مثل ذلك قال قوال آخر وهو أنه نسخ لما
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أقرته السنة فً أول األمر فؤقل حاالته أن ٌكون نسخ السنة بالقرآن إن لم
ٌكن نسخ القرآن بالقرآن وأما ما ذهب إلٌه الشٌخ محمد منٌر الدمشقً فً
مقدمة كتابه المعجم المفهرس آلٌات القرآن الكرٌم "فإنه ال ٌلتفت إلٌه وال
ٌنتهض قال معنى" كما كتب " والتشبٌه فً نفس الوجوب فبل نسخ وإنما هو
تؽٌٌر لما كان عندهم قبل الشرع ولم نجد دلٌبل على أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم شرع لهم ذلك ولو سلم فإنما كان ذلك بالسنة قلت بل النسخ ثابت وقد
أثبتت لنا السنة الصحٌحة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم شرع لهم ذلك
وأمر به.
ٌِن َف َمنْ َت َ َّو َع َخ ٌْراً َفهُ َو َخ ٌْ ٌر
 - 4قال تعالىَ ( :و َعلَى الَّ ِذٌنَ ٌُ ِ ٌقُو َن ُه فِدْ ٌَ ٌة َ عا ُم م ْ
ِسك ٍ
صو ُموا َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ ( ")184وعند نافع "فدٌة طعام مساكٌن" قٌل
لَ ُه َوأَنْ َت ُ
نسخت بقوله تعالىَ ( :
اس َو َب ٌِّنا ٍ
ت ِمنَ
ش ْه ُر َر َمضانَ الَّذِي أ ُ ْن ِزل َ فٌِ ِه ا ْلقُ ْرآنُ هُد ً لِل َّن ِ
ش ِهدَ ِم ْن ُك ُم ال َّ
قان َف َمنْ َ
س َف ٍر َف ِعدَّ ٌة
ص ْم ُه َو َمنْ كانَ َم ِرٌضا ً أَ ْو َعلى َ
ش ْه َر َف ْل ٌَ ُ
ا ْلهُد َوا ْلفُ ْر ِ
ِمنْ أَ ٌَّام أ ُ َخ َر ٌُ ِرٌ ُد َّ
هللا َعلى
هللاُ ِب ُك ُم ا ْل ٌُ ْس َر َوال ٌُ ِرٌ ُد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْس َر َولِ ُت ْك ِملُوا ا ْل ِعدَّ َة َولِ ُت َك ِّب ُروا َّ َ
ٍ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ما هَداك ْم َول َعلك ْم تشك ُرونَ ( ))185قال ابن كثٌر فً تفسٌره" :وأنزل هللا تعالى :
ِب َعلَى الَّ ِذٌنَ ِمنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ
الصٌا ُم َكما ُكت َ
ِب َعلَ ٌْ ُك ُم ِّ
(ٌا أَ ٌُّ َها الَّ ِذٌنَ آ َم ُنوا ُكت َ
ٌِن ) فكان من شاء
( )) 183إلى قوله تعالىَ ( :و َعلَى الَّ ِذٌنَ ٌُ ِ ٌقُو َن ُه فِدْ ٌَ ٌة َ عا ُم م ْ
ِسك ٍ

صام ومن شاء أطعم مسكٌنا فؤجزأ ذلك عنه ثم إن هللا عز وجل أنزل اآلٌات
ش ِهدَ ِم ْن ُك ُم ال َّ
ش ْه ُر َر َمضانَ الَّذِي أ ُ ْن ِزل َ فٌِ ِه ا ْلقُ ْرآنُ ) إلى قوله ( َف َمنْ َ
األخرى ( َ
ش ْه َر
ص ْم ُه) فؤثبت هللا الصٌام على المقٌم الصحٌح ورخ فٌه للمرٌض
َف ْل ٌَ ُ
والمسافر وأثبت اإلطعام للكبٌر الذي ال ٌستطٌع الصٌام وقال محمد منٌر
الدمشقً وقٌل محكمة وال مقدرة ثم قال وعندي وجه آخر وهو أن المعنٌٌن
وعلى الذٌن ٌطٌقون الطعام فدٌة وهً طعام مساكٌن فؤضمر قبل الذكر ألنه
متقدم رتبة وذكر الضمٌر ألن المراد من الفدٌة هو الطعام والمراد منه
صدقة الفطر عقب هللا تعالى األمر بالصٌام فً هذه اآلٌة بصدقة الفطر كما
عقب اآلٌة الثانٌة بتكبٌرات العٌد قلت تؤوٌل بعٌد فالسنة جاءت مبٌنة لكتاب
هللا وفٌها خبر التخٌٌر فً األول بٌن الصٌام والفدٌة ثم بعد ذلك جاء األمر
بالصٌام فنسخ التخٌٌر بٌن الصٌام والفدٌة قال العبلمة الشنقٌطً فً مذكرته
مثال نسخ األخؾ باألثقل نسخ التخٌٌر بٌن الصٌام وبٌن الطعام والظاهر
من قول المفسرٌن والفقهاء النسخ وهللا أعلم .
 - 5قوله تعالى ْ ٌَ (:س َبلُو َن َك َع ِن ال َّ
صدٌّن َعنْ
ٌر َو َ
ِتال فٌِ ِه قُلْ قِتال ٌ فٌِ ِه َكبِ ٌ
رام ق ٍ
ش ْه ِر ا ْل َح ِ

ج أَهْ لِ ِه ِم ْن ُه أَ ْك َب ُر عِ ْندَ َّ ِ
ٌل َّ ِ
هللا َوا ْلفِ ْت َن ُة أَ ْك َب ُر ِمنَ
رام َوإِ ْخرا ُ
َ
سبِ ِ
هللا َو ُك ْف ٌر بِ ِه َوا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح ِ
ا ْل َق ْت ِل (  ) )217اآلٌة قٌل منسوخة بقوله تعالى ( :وقاتلوا المشركٌن كافة )
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أخرجه محمد بن جرٌر الطبري فً تفسٌره جامع البٌان فً تفسٌر القرآن
قال والصواب من القول فً ذلك ما قاله عطاء بن مٌسرة من أن النهً فً
قتال المشركٌن فً األشهر الحرم منسوخ بقول هللا جل ثناإه ( إِنَّ عِ دَّ َة ال ُّ
ور
شهُ ِ

ش َر َ
هللا ا ْثنا َع َ
السماوا ِ
ش ْهراً فًِ كِتا ِ
ض ِم ْنها أَ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم
ب َّ ِ
عِ ْندَ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر َ
هللا ٌَ ْو َم َخ َلقَ َّ
س ُك ْم َوقاتِلُوا ا ْل ُم ْ
ش ِر ِكٌنَ َكا َّف ًة َكما ٌُقاتِلُو َن ُك ْم َكا َّف ًة
ذلِ َك الدِّ ٌنُ ا ْل َق ٌِّ ُم َف َت ْ لِ ُموا فٌِ ِهنَّ أَ ْنفُ َ
هللا َم َع ا ْل ُم َّتقٌِنَ ( ) )36وإنما قلنا ذلك ناسخ لقوله ( ٌَ ْس َبلُو َن َك َع ِن
َو ْ
اعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
ال َّ
ٌر ) لتظاهر األخبار عن رسول هللا صلى
ِتال فٌِ ِه قُلْ قِتال ٌ فٌِ ِه َك ِب ٌ
رام ق ٍ
ش ْه ِر ا ْل َح ِ

هللا علٌه وسلم أنه ؼزا هوازن فً حنٌن وثقٌفا بالطابؾ وأرسل أبا عامر
إلى أوطاس للحرب من بها من المشركٌن فً بعض األشهر الحرم وذلك
فً شوال وبعض ذي القعدة وهو من األشهر الحرم وكان معلوم بذلك أنه لو
كان القتال فٌهن حرام وفٌه معصٌة كان أبعد الناس من فعله صلى هللا علٌه
وسلم وأخرى أن جمٌع أهل العلم بسٌر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال
تتدافع أن بٌعة الرضوان على قتال قرٌش كانت فً ذي القعدة وأنه صلى
هللا علٌه وسلم إنما دعا أصحابه إلٌها ٌومبذ ألنه بلؽه أن عثمان بن عفان
قتله المشركون إذ أرسله إلٌهم بما أرسله به من الرسالة فباٌع صلى هللا علٌه
وسلم على أن ٌناجز القوم الحرب وٌحاربهم حتى رجع عثمان بالرسالة
وجرى بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم وقرٌش الصلح فكؾ عن حربهم
حٌنبذ وقتالهم وكان ذلك فً ذي القعدة وهو من األشهر الحرم فإذا كان ذلك
كذلك فبٌن صحة ما قلنا فً قوله ( ٌَ ْس َبلُو َن َك َع ِن ال َّ
رام ق ٍ
ِتال فٌِ ِه قُلْ قِتال ٌ
ش ْه ِر ا ْل َح ِ
ٌر) وأنه منسوخ فإن ظن ظان أن النهً عن القتال فً األشهر الحرم
فٌِ ِه َك ِب ٌ
كان بعد استحبلل النبً صلى هللا علٌه سلم إٌاهن لما وصفنا من حروبه فقد
ظن جهبل وذلك أن هذه اآلٌة ٌعنى وقوله ( ٌَ ْس َبلُو َن َك َع ِن ال َّ
ِتال فٌِ ِه
رام ق ٍ
ش ْه ِر ا ْل َح ِ
ٌر ) فً أمر عبد هللا بن جحش وأصحابه وما كان من أمرهم
قُلْ قِتال ٌ فٌِ ِه َك ِب ٌ
وأمر القتٌل الذي قتلوه فؤنزل هللا فً أمره هذه اآلٌة فً آخر جمادى األخٌر
فً السنة الثانٌة من مقدم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من المدٌنة
وهجرته إلٌها وكان وقعة حنٌن والطابؾ فً شوال من سنة ثمان من مقدمه
المدٌنة وهجرته إلٌها وبٌنهما من المدة ما ال ٌخفى على أحد (هـ).
قلت ورؼم هذا االستنتاج الذي توصل إلٌه إمام المفسرٌن محمد بن جرٌر
الطبري بنسخ اآلٌة فقد خص قبله خمس صفحات مطبوعة من الحجم
الكبٌر للرأي المؽاٌر وهو عدم النسخ بل التخصٌ فراجعه فً تفسٌره أو
تفسٌر ابن كثٌر.
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 - 6قوله تعالى َ (:والَّ ِذٌنَ ٌُ َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو ٌَ َذ ُرونَ أَ ْزواجا ً َوصِ ٌَّ ًة ِألَ ْزوا ِج ِه ْم َمتاعا ً إِلَى
ناح َعلَ ٌْ ُك ْم فًِ ما َف َع ْلنَ فًِ أَ ْنفُسِ ِهنَّ ِمنْ َم ْع ُروؾٍ
راج َفإِنْ َخ َر ْجنَ َف ُج َ
ا ْل َح ْو ِل َؼ ٌْ َر إِ ْخ ٍ
َو َّ
ٌز َحكٌِ ٌم ( ))240منسوخة بقوله ( َوالَّ ِذٌنَ ٌُ َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو ٌَ َذ ُرونَ أَ ْزواجا ً
هللاُ َع ِز ٌ
شهُ ٍر َو َع ْ
صنَ بِؤ َ ْنفُسِ ِهنَّ أَ ْر َب َع َة أَ ْ
ناح َعلَ ٌْ ُك ْم فٌِما َف َع ْلنَ
شراً َفإِذا َبلَ ْؽنَ أَ َجلَهُنَّ َف ُج َ
ٌَ َت َر َّب ْ
فًِ أَ ْنفُسِ ِهنَّ ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َو َّ
ٌر ( ))234قال األكثرون هذه اآلٌة
هللاُ ِبما َت ْع َملُونَ َخ ِب ٌ
صنَ ِبؤ َ ْنفُسِ ِهنَّ أَ ْر َب َع َة أَ ْشهُ ٍر َو َع ْشراً ) قال
منسوخة بالتً قبلها وهً قوله َ ٌَ (:ت َر َّب ْ

البخاري حدثنا أمٌة حدثنا ٌزٌد بن زرٌع عن حبٌب عن ابن أبً ملٌكة ،قال
ابن األنصاري قلت لعثمان بن عفان ( َوالَّ ِذٌنَ ٌُ َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو ٌَ َذ ُرونَ أَ ْزواجا ً ) قد
نسختها اآلٌة األخرى فلم تكتبها أو تدعها قال ٌا ابن أخً ال أؼٌر شٌبا منه
من مكانه ،ومعنى هذا اإلشكال الذي قاله ابن األنصاري لعثمان :إذا كان
حكمها قد نسخ باألربعة األشهر فما الحكمة فً إبقاء رسمها مع زوال
حكمها وبقاء رسمها بعد التً نسختها ٌوهم بقاء حكمها ،فؤجابه أمٌر
المإمنٌن بؤن هذا األمر توقٌفً ،وأنا وجدتها مثبتة فً المصحؾ كذلك
بعدها ،فؤثبتها حٌث وجدتها ،قال ابن أبً حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن
الصباح ،حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جرٌج وعثمان بن عطاء عن ابن
عباس فً قوله ( َوالَّ ِذٌنَ ٌُ َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو ٌَ َذ ُرونَ أَ ْزواجا ً َوصِ ٌَّ ًة ِألَ ْزوا ِج ِه ْم َمتاعا ً إِلَى
راج ) فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فً الدار سنة
ا ْل َح ْو ِل َؼ ٌْ َر إِ ْخ ٍ
فنسختها آٌة الموارٌث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج ،ثم قال
وروي عن أبً موسى األشعري ،وابن األنصاري ،ومجاهد ،وإبراهٌم
النخعً ،وعطاء ،والحسن ،وعكرمة ،وقتادة ،والضحاك ،وزٌد بن أسلم،
والسدي ،ومقاتل بن حٌان ،وعطاء الخرسانً ،والربٌع بن أنس ،أنها
منسوخة فتبٌن وقوع اإلجماع على نسخها.

 -7قوله تعالىَ (:وإِنْ ُت ْبدُوا ما فًِ أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْو ُت ْخ ُفو ُه ٌُحاسِ ْب ُك ْم ِب ِه َّ
هللاُ َف ٌَ ْؽف ُِر لِ َمنْ ٌَشا ُء
ب َمنْ ٌَشا ُء َو َّ
هللاُ َعلى ُكل ِّ َ
ٌِر (  ))284قٌل منسوخة بقوله تعالى ( ال
ش ًْ ٍء َقد ٌ
َو ٌُ َع ِّذ ُ
) قال ابن كثٌر فً
ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت
تفسٌره ":قال اإلمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهٌم حدثنً أبو عبد
الرحمن ٌعنً العبلء عن أبٌه عن أبً هرٌرة قال لما نزلت على رسول هللا صلى هللا
السماوا ِ
علٌه وسلم " ِ َّ ِ
ت َوما فًِ ْاألَ ْر ِ
ض َوإِنْ ُت ْبدُوا ما فًِ أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْو ُت ْخفُوهُ
لَّل ما فًِ َّ
ب َمنْ ٌَشا ُء َو َّ
ٌُحاسِ ْب ُك ْم بِ ِه َّ
هللاُ َعلى ُكل ِّ َ
ٌِر ( ")284
ش ًْ ٍء َقد ٌ
هللاُ َف ٌَ ْؽف ُِر لِ َمنْ ٌَشا ُء َو ٌُ َع ِّذ ُ
اشتد ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤتوا رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ثم حثوا على الركب وقالوا ٌا رسول هللا كلفنا من األعمال ما ال نطٌق ،فقال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ( أترٌدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا
وعصٌنا؟ بل قولوا سمعنا وأ عنا ؼفرانك ربنا وإلٌك المصٌر ) فلما فعلوا ذلك نسخها
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هللا ،فؤنزل هللا (:ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت ربنا ال
تواخذنا إن نسٌنا أو أخ ؤنا ) رواه مسلم منفردا به من حدٌث ٌزٌد بن زرٌع عن روح
بن القاسم عن عبلء عن أبٌه عن أبً هرٌرة فذكر مثله ولفظه فلما فعلوا ذلك نسخها
ؾ َّ
س َبتْ َر َّبنا ال
س َبتْ َو َعلَ ٌْها َما ْاك َت َ
هللاُ َن ْفسا ً إِالَّ ُو ْس َعها لَها ما َك َ
هللا ،فؤنزل هللا ( ال ٌُ َكلِّ ُ
صراً َكما َح َم ْل َت ُه َعلَى الَّ ِذٌنَ ِمنْ َق ْبلِنا
ُتإاخ ِْذنا إِنْ َنسِ ٌنا أَ ْو أَ ْخ َ ؤْنا َر َّبنا َوال َت ْح ِملْ َعلَ ٌْنا إِ ْ
ؾ َع َّنا َو ْ
ص ْرنا
اؼف ِْر لَنا َو ْار َح ْمنا أَ ْنتَ َم ْوالنا َفا ْن ُ
اع ُ
َر َّبنا َوال ُت َح ِّم ْلنا ما ال ا َق َة لَنا ِب ِه َو ْ
صراً َكما َح َم ْل َت ُه َعلَى
َعلَى ا ْل َق ْو ِم ا ْلكاف ِِرٌنَ ( ) 286فقال نعم ( َر َّبنا َوال َت ْح ِملْ َعلَ ٌْنا إِ ْ
ؾ َع َّنا
اع ُ
الَّ ِذٌنَ ِمنْ َق ْبلِنا ) قال نعم ( َر َّبنا َوال ُت َح ِّم ْلنا ما ال ا َق َة لَنا بِ ِه ) قال نعم ( َو ْ
َو ْ
ص ْرنا َعلَى ا ْل َق ْو ِم ا ْلكاف ِِرٌنَ ( )) 286وأما قول محمد
اؼف ِْر لَنا َو ْار َح ْمنا أَ ْنتَ َم ْوالنا َفا ْن ُ

بن منٌر الدمشقً فً مقدمة كتابه المعجم المفهرس آلٌات القرآن فإنه ال
ٌلتفت إلٌه ،قال هو من باب تخصٌ العام ،بٌنت اآلٌة المتؤخرة أن المراد
ما فً أنفسكم من اإلخبل والنفاق ،ال من أحادٌث النفس التً ال اختٌار
فٌها ،فإن التكلٌؾ ال ٌكون إال فٌما هو فً وسع اإلنسان ،قلت فإن السنة
بٌنت أن الصحابة أخبروا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنهم كلفوا ما ال
ٌطٌقون فزجرهم قاببل (:أترٌدون أن تقولوا ما قال أهل الكتاب من قبلكم
سمعنا وعصٌنا بل قولوا سمعنا وأ عنا ؼفرانك ربنا وإلٌك المصٌر) فلما
فعلوا ذلك ،نسخها هللا كما فً حدٌث أبً هرٌرة الذي رواه اإلمام أحمد
ومسلم واآلٌة منسوخة بدون خبلؾ لكنً رأٌت فً حاشٌة الرهونً ما ٌإٌد
رأي المخالؾ.
هللا َحقَّ ُت َقاتِ ِه
 - 8ومن سورة آل عمران قوله تعالى ٌَ (:اأَ ٌُّ َها الَّ ِذٌنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
َو َال َت ُمو ُتنَّ إِ َّال َوأَ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُمونَ ( ))102قٌل نسخت بقوله تعالى (:فاتقوا هللا ما
است عتم) قال ابن كثٌر فً تفسٌره لقد ذهب سعٌد بن جبٌر وأبو العالٌة
والربٌع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حٌان وزٌد بن أسلم والسدى وؼٌرهم
هللا َحقَّ ُت َقاتِ ِه) قال لم تنسخ ولكن
إلى أن هذه اآلٌة منسوخة بقوله تعالى (:ا َّتقُوا َّ َ
حق تقاته أن ٌجاهدوا فً سبٌل هللا حق جهاده وال تؤخذهم فً هللا لومة البم
وٌقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبابهم وأبنابهم وقوله تعالى ( َو َال َت ُمو ُتنَّ إِ َّال
َوأَ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُمونَ ) أي حافظوا على اإلسبلم فً حال صحتكم وسبلمتكم
ولتموتوا علٌه ،فإن الكرٌم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شًء
مات علٌه ،ومن مات على شًء بعث علٌه ،فعٌاذا باهلل من خبلؾ ذلك،
فنسخ هذه اآلٌة إذا مسؤلة خبلؾ من عهد الصحابة.
ِدان َو ْاألَ ْق َر ُبونَ
 - 9ومن سورة النساء َ {(:ولِ ُكل ٍّ َج َع ْلنا َموال ًَِ ِم َّما َت َر َك ا ْلوال ِ
هللا كانَ َعلى ُكل ِّ َش ًْ ٍء َش ِهٌداً ( })33قٌل
َوالَّ ِذٌنَ َع َقدَ تْ أَ ٌْما ُن ُك ْم َفآ ُتو ُه ْم َنصِ ٌ َبهُ ْم إِنَّ َّ َ
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هللا ِب ُكل ِّ َ
ض فًِ ِك َتا ِ
ش ًْ ٍء
ب َّ ِ
ضهُ ْم أَ ْولَى ِب َب ْع ٍ
منسوخة بآٌة { َوأُولُو ْاألَ ْر َح ِام َب ْع ُ
هللا إِنَّ َّ َ
َوالَّ ِذٌنَ َع َقدَ تْ أَ ٌْما ُن ُك ْم َفآ ُتو ُه ْم
َعلٌِ ٌم} قال ابن كثٌر فً تفسٌره عند اآلٌة (
َنصِ ٌ َبهُ ْم) أي والذٌن تحالفتم باألٌمان المإكدة أنتم وهم ،فآتوهم نصٌبهم من

المٌراث كما وعدتموهم فً األٌمان المؽلظة ،إن هللا شاهد بٌنكم فً تلك
العهود والمعاقدات ،وقد كان هذا فً ابتداء اإلسبلم ،ثم نسخ بعد ذلك،
وأمروا أن ٌوفوا من عاقدوا ،وال ٌنسوا بعد نزول هذه اآلٌة معاقدة ،قال
البخاري :حدثنا الصلت بن محمد ،حدثنا أبو أمامة ،عن إدرٌس ،عن طلحة

بن مصرؾ ،عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس ( َولِ ُكل ٍّ َج َع ْلنا َموال ًَِ)

قال :ورثة ( َوالَّ ِذٌنَ َع َقدَ تْ أَ ٌْما ُن ُك ْم َفآ ُتو ُه ْم َنصِ ٌ َب ُه ْم) كان المهاجرون لما قدموا
المدٌنة ٌرث المهاجري األنصاري دون ذوي رحمه لؤلخوة التً آخى بها
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌنهم فلما نزلت " َولِ ُكل ٍّ َج َع ْلنا َموال ًَِ " نسخت
ثم قال َ " :والَّ ِذٌنَ َع َقدَ تْ أَ ٌْما ُن ُك ْم " من النصر واإلفادة والنصٌحة قد ذهب
المٌراث وٌوصى له ،ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدرٌس ،وسمع
إدرٌس من طلحة ،وقال ابن أبً حاتم حدثنا أبو سعٌد األشج حدثنا أبو
أسامة حدثنا إدرٌس األودي ،أخبرنً طلحة بن مصرؾ عن سعٌد بن جبٌر
عن ابن عباس فً قوله " والذٌن عقدت أٌمانكم " اآلٌة ،قال كان المهاجرون
حٌن قدموا المدٌنة ٌرث المهاجري األنصاري دون ذوي رحمه باألخوة
(:ولكل جعلنا
التً آ خى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌنهم فلما نزلت
موالً مما ترك الوالدان واألقربون) نسخت ثم قال " ( َوالَّ ِذٌنَ َع َقدَ تْ أَ ٌْما ُن ُك ْم
َفآ ُتو ُه ْم َنصِ ٌ َبهُ ْم" وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ،حدثنا حجاج عن ابن
َ ( ":والَّ ِذٌنَ َع َقدَ تْ
جرٌج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال
أَ ٌْما ُن ُك ْم َفآ ُتو ُه ْم َنصِ ٌ َب ُه ْم " فكان الرجل قبل اإلسبلم ٌعقد الرجل ٌقول ترثنً
":كل
وأرثك وكان األحٌاء ٌتحالفون فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
حلؾ من الجاهلٌة أو عقد أدركه اإلسبلم فبل ٌزده اإلسبلم إال شدة وال عقد
وال حلؾ فً اإلسبلم" فنسختها هذه اآلٌة "وأولوا األرحام بعضهم أولى
ببعض فً كتاب هللا " ثم قال وروي عن سعٌد بن جبٌر ،ومجاهد ،وعطاء،
والحسن ،وابن المسٌب وأبً صالح ،وسلٌمان بن ٌسار ،والشعبً،
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وعكرمة ،والسدي ،والضحاك ،وقتادة ،ومقاتل بن حٌان ،أنهم قالوا هم
الحلفاء.
اس َت ْ
 - 10قوله تعالىَ (:وال َّ تًِ ٌَؤْتٌِنَ ا ْل َفا ِح َ
ش ِهدُوا َعلَ ٌْ ِهنَّ أَ ْر َب َع ًة ِم ْن ُك ْم
ِسابِ ُك ْم َف ْ
ش َة ِمنْ ن َ
ت َح َّتى ٌَ َت َو َّفاهُنَّ ا ْل َم ْوتُ أَ ْو ٌَ ْج َعل َ َّ
َفإِنْ َ
ش ِهدُوا َفؤ َ ْمسِ ُكوهُنَّ فًِ ا ْل ُب ٌُو ِ
هللاُ لَهُنَّ َسبٌِ ً ())15
الزانِ ٌَ ُة َو َّ
اآلٌة فقٌل منسوخة بقوله َّ (:
اجلِدُوا ُكل َّ وا ِح ٍد ِم ْنهُما مِا َب َة َج ْلدَ ٍة َوال
الزانًِ َف ْ
َّ
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْااخ ِِر َو ْل ٌَ ْ
ش َهدْ َعذا َبهُما
هللا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ ِب ِ
ٌِن َّ ِ
َتؤْ ُخ ْذ ُك ْم ِب ِهما َرأْ َف ٌة فًِ د ِ
ابِ َف ٌة ِمنَ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ( ))2قال ابن كثٌر فً تفسٌره :كان الحكم فً ابتداء

اإلسبلم أن المرأة إذا ثبت زناها بالبٌنة العادلة ،حبست فً بٌت فبل تمكن
( َوال َّ تًِ ٌَؤْتٌِنَ ا ْل َفا ِح َش َة ) ٌعنً
من الخروج منه إلى أن تموت ،ولهذا قال
ش ِهدُوا َعلَ ٌْ ِهنَّ أَ ْر َب َع ًة ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َ
اس َت ْ
ش ِهدُوا َفؤ َ ْمسِ ُكوهُنَّ فًِ ا ْل ُب ٌُو ِ
ت
ِسابِ ُك ْم َف ْ
الزنا( ِمنْ ن َ
َّ
َ
َح َّتى ٌَ َت َو َّفاهُنَّ ا ْل َم ْوتُ أ ْو ٌَ ْج َعل َ هللاُ لَ ُهنَّ َس ِبٌ ً ) فالسبٌل الذي جعله هللا هو الناسخ
لذلك قال ابن عباس رضً هللا عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل هللا سورة
النور فنسخها بالجلد أو الرجم  ،وكذا روي عن عكرمة ،وسعٌد بن جبٌر،
والحسن بن عطاء الخراسانً ،وأبً صالح ،وقتادة ،وزٌد بن أسلم ،و
الضحاك :أنها منسوخة ،وهو أمر متفق علٌه ،قال اإلمام أحمد :حدثنا محمد
بن جعفر حدثنا سعٌد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد هللا الرقاشً
عن عبادة بن الصامت قال كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا نزل
علٌه الوحً أثر علٌه وكرب لذلك وتؽٌر وجهه فؤنزل هللا عز وجل علٌه
ذات ٌوم فلما سري عنه قال "خذوا عنً خذوا عنً قد جعل هللا لهن سبٌبل:
الثٌب بالثٌب والبكر بالبكر :الثٌب جلد مابة ورجم بالحجارة ،والبكر جلد
مابة ثم نفً سنة" وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن
الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم،
ولفظه "خذوا عنً ،خذوا عنً ،قد جعل هللا لهن سبٌبل" البكر بالبكر جلد
مابة وتؽرٌب عام والثٌب بالثٌب جلد مابة والرجم" قال الترمذي حدٌث
حسن صحٌح وكذا رواه أبو داود الطٌالسً عن مبارك بن فضالة عن
الحسن عن حطان بن عبد هللا الرقاشً عن عبادة عن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم أن كان إذا نزل علٌه الوحً عرؾ ذلك فً وجهه فؤنزلت " أو
ٌجعل هللا لهن سبٌ " فقال :الثٌب بالثٌب والبكر بالبكر :والثٌب جلد مابة
ورجم بالحجارة ،واألحادٌث فً هذا الباب كثٌرة وهً تفٌد كلها نسخ اآلٌة
وهللا تعالى أعلم.
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ار ُزقُو ُه ْم
ض َر ا ْلق ِْس َم َة أُولُوا ا ْلقُ ْربى َوا ْل ٌَتامى َوا ْل َمسا ِكٌنُ َف ْ
 - 11قوله تعالىَ " :وإِذا َح َ
ِم ْن ُه َوقُولُوا لَهُ ْم َق ْوالً َم ْع ُروفا ً ( ")8قٌل منسوخة بقوله تعالى " ٌُوصِ ٌ ُك ُم َّ
هللاُ فًِ
ِساء َف ْوقَ ا ْث َن َت ٌْ ِن َفلَهُنَّ ُثلُثا ما َت َر َك َوإِنْ كا َنتْ
أَ ْوال ِد ُك ْم ل َِّلذ َك ِر ِم ْثل ُ َح ِّ ْاأل ُ ْن َث ٌَ ٌْ ِن َفإِنْ ُكنَّ ن ً
ُس ِم َّما َت َر َك إِنْ كانَ لَ ُه َولَ ٌد َفإِنْ لَ ْم
السد ُ
ؾ َو ِألَ َب َو ٌْ ِه لِ ُكل ِّ وا ِح ٍد ِم ْنهُ َما ُّ
ص ُ
وا ِحدَ ًة َفلَ َها ال ِّن ْ
ٌَ ُكنْ لَ ُه َولَ ٌد َو َو ِر َث ُه أَ َبواهُ َف ِأل ُ ِّم ِه ال ُّثلُ ُ
ُس ِمنْ َب ْع ِد َوصِ ٌَّ ٍة
السد ُ
ث َفإِنْ كانَ لَ ُه إِ ْخ َوةٌ َف ِأل ُ ِّم ِه ُّ
ٌض ًة ِمنَ َّ ِ
هللا إِنَّ
ب لَ ُك ْم َن ْفعا ً َف ِر َ
ٌُوصِ ً بِها أَ ْو دَ ٌْ ٍن آباإُ ُك ْم َوأَ ْبناإُ ُك ْم ال َتدْ ُرونَ أَ ٌُّهُ ْم أَ ْق َر ُ
هللا كانَ َعلٌِما ً َحكٌِما ً ( ")11اآلٌة قال ابن كثٌر فً تفسٌره إذا حضر القسمة قٌل
َّ َ

إذا حضر قسمة المٌراث ذوو قربى من لٌس بوارث والٌتامى والمساكٌن
فلٌرضخ لهم من التركة نصٌبا وإن ذلك كان واجبا أي ابتداء اإلسبلم وقٌل
ٌستحب واختلفوا هل هو منسوخ أم ال على قولٌن فقال البخاري حدثنا أحمد
بن حمٌد ،أخبرنا عبد هللا األشجعً عن سفٌان عن الشٌبانً عن عكرمة عن
ابن عباس فً اآلٌة قال هً محكمة و لٌست بمنسوخة تابعه سعٌد عن ابن
عباس وقال ابن جرٌر قال حدثنا القاسم حدثنا الحسٌن حدثنا عباد بن العوام
عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال :هً قابمة ٌعمل بها
وقال الثوري عن أبً نجٌح عن مجاهد فً هذه اآلٌة قال :هً واجبة على
أهل المٌراث ما طابت به أنفسهم ،هكذا روي عن ابن مسعود وأبً موسى
وعبد الرحمن بن ابً بكر وأبً العالٌة والشعبً والحسن وقال ابن سٌرٌن
وسعٌد بن جبٌر ومكحول وإبراهٌم النخعً وعطاء بن ابً رباح والزهري
وٌحً بن ٌعمر أنها واجبة ،وروي عن ابن ابً حاتم عن أبً سعٌد األشج
عن إسماعٌل بن علٌة عن ٌونس بن عبٌد عن ابن سٌرٌن قال :ولً عبٌدة
وصٌة فؤمر بشاة فذبحت فؤطعم أصحاب هذه اآلٌة وقال :لوال هذه اآلٌة
لكان هذا من مالً فقال مالك فٌما ٌروي عنه فً التفسٌر من جزء مجموع
عن الزهري :وإن عروة أعطى من مال مصعب حٌن قسم ماله ،وقال
الزهري هً محكمة وقال مالك عن عبد الكرٌم عن مجاهد قال :هً حق
واجب ما طابت به األنفس ،فتبٌن أن نسخها مسؤلة خبلؾ.
ِلس ْح ِ
س َّما ُعونَ لِ ْل َك ِذ ِ
اح ُك ْم َب ٌْ َنهُ ْم أَ ْو
ت َفإِنْ جاإُ َك َف ْ
ب أَ َّكالُونَ ل ُّ
 - 12قوله تعالىَ (:

ض ُّرو َك َ
اح ُك ْم َب ٌْ َنهُ ْم بِا ْلق ِْس ِ
ش ٌْبا ً َوإِنْ َح َك ْمتَ َف ْ
ض َع ْنهُ ْم َفلَنْ ٌَ ُ
ض َع ْنهُ ْم َوإِنْ ُت ْع ِر ْ
أَ ْع ِر ْ
سلَ َخ ْاألَ ْ
ش ُه ُر
ِب ا ْل ُم ْقسِ ِ ٌنَ ( 42المابدة)} ،قٌل منسوخة بقوله تعالى ( َفإِ َذا ا ْن َ
هللا ٌُح ُّ
إِنَّ َّ َ
ش ِر ِكٌنَ َح ٌْ ُ
ا ْل ُح ُر ُم َفا ْق ُتلُوا ا ْل ُم ْ
اح ُ
ث َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم َو ُخ ُذو ُه ْم َو ْ
ص ُرو ُه ْم َوا ْق ُعدُوا لَ ُه ْم ُكل َّ
الص َة َوآ َت ُوا َّ
ور َرحٌِ ٌم (})5
هللا َؼفُ ٌ
الزكا َة َف َخلُّوا َ
ص ٍد َفإِنْ تا ُبوا َوأَقا ُموا َّ
َم ْر َ
س ِبٌلَهُ ْم إِنَّ َّ َ

آٌة السٌؾ {التوبة  }5قال ابن كثٌر فً تفسٌره وقال علً بن أبً طلحة عن
ابن عباس رضً هللا عنهما فً قوله تعالى ( وال الشهر الحرام ) ٌعنً ال
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تستحلوا القتال فٌه ،وكذا قال مقاتل بن حٌان وعبد الكرٌم بن مالك الحرٌري
واختاره ابن جرٌر أٌضا وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه ٌجوز
سلَ َخ ْاألَ ْ
شهُ ُر ا ْل ُح ُر ُم
ابتداء القتال فً األشهر الحرم واحتجوا بقوله تعالى ( َفإِ َذا ا ْن َ
َفا ْق ُتلُوا ا ْل ُم ْش ِر ِكٌنَ َح ٌْ ُث َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم ) والمراد أشهر التسٌٌر األربعة ،قالوا فلم
ٌستثن شهرا حراما من ؼٌره وقد حك ى اإلمام أبو جعفر الطبري اإلجماع
على أن هللا قد أحل قتال أهل الشرك فً األشهر الحرم وؼٌرها من شهور
السنة ،وقال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعٌه بلحاء
جمٌع أشهر الحرم لم ٌكن له ذلك له أمانا من القتل إذا لم ٌكن تقدم له عقد
ذمة من المسلمٌن أو أمان.

 -13قوله تعالى فً سورة المابدة ٌ {:ا أَ ٌُّ َها الَّ ِذٌنَ آ َم ُنوا َ
ض َر أَ َحدَ ُك ُم
شهادَ ةُ َب ٌْنِ ُك ْم إِذا َح َ
نان َذوا َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم أَ ْو َ
ض َر ْب ُت ْم فًِ
ران ِمنْ َؼ ٌْ ِر ُك ْم إِنْ أَ ْن ُت ْم َ
آخ ِ
ا ْل َم ْوتُ ِحٌنَ ا ْل َوصِ ٌَّ ِة ا ْث ِ
ض َفؤَصا َب ْت ُك ْم ُمصِ ٌ َب ُة ا ْل َم ْو ِ
الَّل إِ ِن ْار َت ْب ُت ْم
مان ِب َّ ِ
ْاألَ ْر ِ
سو َنهُما ِمنْ َب ْع ِد َّ
ت َت ْح ِب ُ
الص ِة َف ٌُ ْقسِ ِ
ش َت ِري ِب ِه َث َمنا ً َولَ ْو كانَ ذا قُ ْربى َوال َن ْك ُت ُم َ
ال َن ْ
شهادَ َة َّ ِ
هللا إِ َّنا إِذاً لَ ِمنَ ْااثِ ِمٌنَ (َ )106فإِنْ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
اس َت َحقا إِثما ً ف َ
اس َت َحقَّ َعل ٌْ ِه ُم
ران ٌَق
ومان َمقا َمهُما ِمنَ ال ِذٌنَ ْ
ُعث َِر َعلى أ َّنهُ َما ْ
ِ
آخ ِ
َّ
َ
َّ
َ
َ
شهادَ ُتنا أ َحقُّ ِمنْ َ
الَّل ل َ
مان ِب ِ
اع َتدَ ٌْنا إِ َّنا إِذاً ل ِمنَ ال الِ ِمٌنَ
شهادَ تِ ِهما َو َما ْ
ٌان َف ٌُ ْقسِ ِ
ْاألَ ْولَ ِ
( )107ذلِ َك أَدْ نى أَنْ ٌَؤْ ُتوا ِبال َّ
شهادَ ِة َعلى َو ْج ِهها أَ ْو ٌَخافُوا أَنْ ُت َردَّ أَ ٌْمانٌ َب ْعدَ أَ ٌْمانِ ِه ْم
اس َم ُعوا َو َّ
هللاُ ال ٌَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم ا ْلفاسِ قٌِنَ ( })108وقد نقل الشوكانً فً
هللا َو ْ
َوا َّتقُوا َّ َ

تفسٌره "فتح القدٌر" عن مكً أنه قال":هذه اآلٌات الثبلث عند أهل المعانً
من أشكل ما فً القرآن إعرابا ومعنى وحكما ،قال ابن عطٌة:هذا كبلم من
لم ٌقع له الثلج فً تفسٌرها ،وذلك بٌن من كتابه رحمه هللا ٌ ،عنً من كتاب
مكً،وقال القرطبً:ما ذكره مكً ذكره أبو جعفر النحاس قبله أٌضا،قال
السعد فً حاشٌته على الكشاؾ:واتفقوا على أنها أصعب ما فً القرآن
إعرابا ونظما وحكما]..[،إلى أن قال":إن الضمٌر فً منكم للمسلمٌن ،وفً
ؼٌركم للكفار وهو األنسب لسٌاق اآلٌة ،وبه قال أبو موسى األشعري وعبد
هللا بن عباس وؼٌرهما،فٌكون فً اآلٌة دلٌل على جواز شهادة أهل الذمة
على المسلمٌن فً السفر فً خصو الوصاٌا كما ٌفٌده النظم القرآنً
وٌشهد له السبب للنزول وسٌؤتً ،فإذا لم ٌكن مع الوصً من ٌشهد على
وصٌته حلفا بعد الصبلة أنهما ما كذبا وال بدال ،وأن ما شهدا به حق ،فٌحكم
حٌنبذ بشهادتهما فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلؾ رجبلن من
أولٌاء الموصً ،وؼرم الشاهدان الكافران ما ظهر علٌهما من خٌانة أو
نحوها ،هذا معنى اآلٌة عند من تقدم ذكره ،وبه قال سعٌد بن المسٌب وٌحً
بن ٌعمر وسعٌد بن جبٌر وأبو مجلز والنخعً وشرٌح وعبٌدة السلمانً
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وابن سٌرٌن ومجاهد وقتادة والسدي والثوري وأبو عبٌد وأحمد بن
حنبل،وذهب إلى األول:أعنً تفسٌر ضمٌر منكم بالقرابة أو العشٌرة،
وتفسٌر من ؼٌركم باألجانب الزهري والحسن وعكرمة .وذهب مالك
والشافعً وأبو حنٌفة وؼٌرهم من الفقهاء أن اآلٌة منسوخة ،واحتجوا بقوله
ض ْونَ ِمنَ ال ُّش َهدَاءِ ) وقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) والكفار لٌسوا
( ِم َّمنْ َت ْر َ
بمرضٌٌن وال عدول ،وخالفهم الجمهور،فقالوا:اآلٌة محكمة،وهو الحق لعدم
وجود دلٌل صحٌح ٌدل على النسخ ،وأما قوله تعالى(
ض ْونَ ِمنَ
ِم َّمنْ َت ْر َ
ال ُّش َهدَاءِ ) وقوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فهما عامان فً األشخا
واألزمان واألحوال ،وهذه اآلٌة خاصة بحالة الضرب فً األرض
وبالوصٌة وبحالة عدم الشهود المسلمٌن،وال تعارض بٌن عام
وخا ،قوله:إن أنتم هو فاعل فعل محذوؾ ٌفسره ضربتم ،أو مبتدأ وما
بعده خبر ،واألول مذهب الجمهور من النحاة ،والثانً:مذهب األخفش
والكوفٌٌن،والضرب فً األرض هو السفر ،وقوله :فؤصابتكم مصٌبة الموت
معطوؾ على ما قبله وجوابه محذوؾ أي إن ضربتم فً األرض فنزل بكم
الموت وأردتم الوصٌة ولم تجدوا شهودا علٌها مسلمٌن ،ثم ذهبا إلى ورثتكم
بوصٌتكم وبما تركتم فارتابوا فً أمرهما وادعوا علٌهما خٌانة،فالحكم أن
تحبسوهما ،وٌجوز أن ٌكون استبنافا لجواب سإال مقدر كؤنهم قالوا:فكٌؾ
نصنع إن ارتبنا فً الشهادة؟ فقال:تحبسونهما من بعد الصبلة إن ارتبتم فً
شهادتهما ،وخ بعد الصبلة :أي صبلة العصر،قاله األكثر ]..[.إلى أن
قال:وقد أخرج الترمذي وضعفه،وابن جرٌر وابن أبً حاتم ،والنحاس فً
تارٌخه،وأبو الشٌخ وابن مردوٌه وأبو نعٌم فً المعرفة من طرٌق أبً
النضر وهو الكلبً عن باذان مولى أم هانا عن ابن عباس عن تمٌم الداري
فً هذه اآلٌة ٌاأٌها الذٌن آمنوا شهادة بٌنكم إذا حضر أحدكم الموت
قال :برئ الناس منها ؼٌري وؼٌر عدي بن بداء ،وكانا نصرانٌٌن ٌختلفان
إلى الشام قبل اإلسبلم ،فؤتٌا الشام لتجارتهما ،وقدم علٌهما مولى لبنً هاشم
ٌقال له بدٌل بن أبً مرٌم بتجارة ،ومعه جام من فضة ٌرٌد به الملك وهو
عظم تجارته ،فمرض فؤوصى إلٌهما وأمرهما أن ٌبلؽا ما ترك أهله ،قال
تمٌم :فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بؤلؾ درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن
بداء ،فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إلٌهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسؤلونا عنه،
فقلنا :ما ترك ؼٌر هذا،أو ما دفع إلٌنا ؼٌره،قال تمٌم:فلما أسلمت بعد قدوم
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المدٌنة تؤثمت من ذلك ،فؤتٌت أهله فؤخبرتهم
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الخبر ،وأدٌت إلٌهم خمسمابة درهم ،وأخبرتهم أن عند صاحبً مثلها ،فؤتوا
به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،فسؤلهم البٌنة فلم ٌجدوا،فؤمرهم أن
ٌستحلفوه بما ٌعظم به على أهل دٌنه،فحلؾ فؤنزل هللا ٌاأٌها الذٌن آمنوا
شهادة بٌنكم إلى قوله :أن ترد أٌمان بعد أٌمانهم ،فقام عمرو بن العا
ورجل آخر فحلفا ،فنزعت الخمسمابة درهم من عدي بن بداء ،وفً إسناده
أبو النضر ،وهو محمد بن السابب الكلبً صاحب التفسٌر ،قال
الترمذي:تركه أهل العلم بالحدٌث .وأخرج البخاري فً تارٌخه والترمذي
وحسنه وابن جرٌر وابن المنذر والنحاس والطبرانً وأبو الشٌخ وابن
مردوٌه والبٌهقً فً سننه عن ابن عباس قال :خرج رجل من بنً سهم مع
تمٌم الداري وعدي بن بداء ،فمات السهمً بؤرض لٌس فٌها مسلم ،فؤوصى
إلٌهما ،فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب ،فؤحلفهما
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم باهلل ما كتمتماها وال اطلعتما ،ثم وجدوا
الجام بمكة فقٌل:اشترٌناه من تمٌم وعدي ،فقام رجبلن من أولٌاء السهمً
فحلفا باهلل لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم ،وأخذوا الجام،
قال :وفٌهم نزلت ٌاأٌها الذٌن آمنوا شهادة بٌنكم اآلٌة،وفً إسناده محمد بن
القاسم الكوفً ،قال الترمذي:قٌل إنه صالح الحدٌث ،وقد روى ذلك أبو داود
من طرٌقه ،وقد روى جماعة من التابعٌن أن هذه القصة هً السبب فً
نزول اآلٌة،وذكرها المفسرون فً تفاسٌرهم،وقال القرطبً:أجمع أهل
التفسٌر على أن هذه القصة هً سبب نزول اآلٌة وعلٌه من قال إن معنى
(أو آخران من ؼٌركم) تعنً آخران من ؼٌر المسلمٌن ؾتقدم أن جلهم ٌقول
بؤن اآلٌة محكمة ألنه خا  ،وبعضهم ٌقول منسوخة ،وقال ابن كثٌر بؤن
هذا القول روي عن عبٌدة وشرٌح وسعٌد بن المسٌب ومحمد بن سٌرٌن
وٌحً بن ٌعمر وعكرمة ومجاهد وسعٌد بن جبٌر والشعبً وإبراهٌم
النخعً وقتادة وأبً مجلز والسدي ومقاتل بن حٌان وعبد الرحمن بن زٌد
بن أسلم وؼٌرهم ،وأما الذٌن قالوا بؤن معنى ( أو آخران من ؼٌركم) تعنً
آخرٌن من ؼٌر القبٌلة المعتدى علٌها فإن اآلٌة محكمة ومخصصة وقال ابن
كثٌر وعلى ما حكاه ابن جرٌر عن عكرمة وعبٌدة فً قوله منكم أن المراد
من قبٌلة الموصً ٌكون المراد هاهنا أو آخران من ؼٌركم أي من ؼٌر
قبٌلة الموصً وروى ابن أبً حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري
رحمهما هللا وعلٌه ٌكون نسخ هذه اآلٌة محل خبلؾ بٌن الراسخٌن فً العلم
من أبمة التفسٌر وهللا أعلم .
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ِتال إنْ
 - 14قوله تعالى فً سورة األنفالٌ( :ا أَ ٌُّ َها ال َّن ِب ًُّ َح ِّر ِ
ض ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َعلَى ا ْلق ِ
ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم عِ ْ
صاب ُرونَ ٌَ ْؽلِ ُبوا مِا َب َت ٌْ ِن َوإِنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم مِا َب ٌة ٌَ ْؽلِ ُبوا أَ ْلفا ً ِمنَ الَّ ِذٌنَ
ش ُرونَ
ِ
فً سورة
( })65قٌل منسوخة بقوله تعالى
َك َف ُروا بِؤ َ َّنهُ ْم َق ْو ٌم ال ٌَ ْف َقهُونَ
ؾ َّ
صاب َرةٌ ٌَ ْؽلِ ُبوا
ض ْعفا ً َفإِنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم مِا َب ٌة
هللاُ َع ْن ُك ْم َو َعلِ َم أَنَّ فٌِ ُك ْم َ
األنفالْ {:اانَ َخ َّف َ
ِ
َّ
َّ
َ
َ
(})66
ؾ ٌَ ْؽلِ ُبوا أ ْل َف ٌْ ِن ِبإِ ْذ ِن ِ
اب ِرٌنَ
هللا َوهللاُ َم َع َّ
مِا َب َت ٌْ ِن َوإِنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم أ ْل ٌ
الص ِ
و{األنفال }66:قال ابن كثٌر فً تفسٌره ثم قال تعالى مبشرا المإمنٌن
وآمرا(:إنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم عِ ْ
صاب ُرونَ ٌَ ْؽلِ ُبوا مِا َب َت ٌْ ِن َوإِنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم مِا َب ٌة ٌَ ْؽلِ ُبوا
ش ُرونَ
ِ
أَ ْلفا ً) وكل واحد بعشرة ثم نسخ هذا األمر وبقٌت البشارة ،قال عبد هللا بن

المبارك حدثنا جرٌر بن حازم حدثنا األنصاري بن الحرٌث عن عكرمة عن
ابن عباس قال لما نزلت (:إن ٌكن منكم عشرون صابرون) شق ذلك على
المسلمٌن حٌن فرض هللا علٌهم أن ال ٌفر واحد من عشرة ،ثم جاء التخفٌؾ،
ؾ َّ
هللاُ َع ْن ُك ْم ) إلى قوله ( ٌؽلبوا مابتٌن ) قال خفؾ هللا عنهم من
فقال ( ْاانَ َخ َّف َ
العدة ونق من الصبر بقدر ما خفؾ عنهم ،وروى البخاري من حدٌث ابن
المبارك نحوه ،وقال سعٌد بن منصور حدثنا سفٌان عن عمرو بن دٌنار عن
ابن عباس فً هذه اآلٌة ،قال :كتب علٌهم أال ٌفر عشرون من مابتٌن ،ثم
ؾ َّ
ض ْعفا ً ) فبل ٌنبؽً لمابة
هللاُ َع ْن ُك ْم َو َعلِ َم أَنَّ فٌِ ُك ْم َ
خفؾ هللا عنهم فقال ( ْاانَ َخ َّف َ
أن ٌفروا من ما مابتٌن لم نجد خبلفا فً نسح هذه المسؤلة.
ٌل َّ ِ
هللا
 - 15قوله تعالى  (:ا ْنف ُِروا خِفافا ً َوثِقاالً َوجا ِهدُوا ِبؤ َ ْموالِ ُك ْم َوأَ ْنفُسِ ُك ْم فًِ َ
س ِب ِ
ذلِ ُك ْم َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ (})41اآلٌة {التوبة  }41:قٌل منسوخة بقوله َ (:فلَ ْوال
ٌن َولِ ٌُن ِذ ُروا َق ْو َمهُ ْم إِ َذا
َن َف َر مِنْ ُكلِّ ف ِْر َق ٍة ِم ْنهُ ْم َ ابِ َف ٌة لِ ٌَ َت َف َّقهُوا فًِ الدِّ ِ
َر َج ُعوا}[ التوبة ]222 :قال ابن كثٌر فً تفسٌره بعد ما أوضح أن اآلٌة نزلت
لتوجب على الشٌوخ والضعاؾ الخروج فً سبٌل هللا للجهاد مع رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء
الخراسانً وؼٌرهم أن هذه اآلٌة منسوخة بقوله تعالى َ (:فلَ ْوال َن َف َر مِنْ ُكلِّ
ٌن َولِ ٌُن ِذ ُروا َق ْو َمهُ ْم إِ َذا َر َج ُعوا} [ التوبة:
ف ِْر َق ٍة ِم ْنهُ ْم َ ابِ َف ٌة لِ ٌَ َت َف َّقهُوا فًِ الدِّ ِ
(:ا ْنف ُِروا خِفافا ً
 ]222وسٌؤتً الكبلم عن ذلك إن شاء هللا وقال السدي قوله
َوثِقاالً) ٌقول ؼنٌا وفقٌرا ،وقوٌا وضعٌفا ،فجاءه رجل ٌومبذ زعموا أنه
المقداد وكان عظٌما سمٌنا فشكا إلٌه وسؤله أن ٌؤذن له فؤبى ،فنزلت ٌومبذ
(ا ْنف ُِروا خِفافا ً َوثِقاالً ) فلما نزلت هذه اآلٌة اشتد على الناس ،فنسخه هللا فقال
الض َعفاءِ َوال َعلَى ا ْل َم ْرضى َوال َعلَى الَّ ِذٌنَ ال ٌَ ِجدُونَ ما
س َعلَى ُّ
فً سورة التوبة( :لَ ٌْ َ
ٌل َو َّ
ور َرحٌِ ٌم
ص ُحوا ِ َّ ِ
هللاُ َؼفُ ٌ
سولِ ِه ما َعلَى ا ْل ُم ْحسِ ِنٌنَ ِمنْ َ
لَّل َو َر ُ
ج إِذا َن َ
ٌُ ْنفِقُونَ َح َر ٌ
س ِب ٍ
(َ )91وال َعلَى الَّ ِذٌنَ إِذا ما أَ َت ْو َك لِ َت ْح ِملَ ُه ْم قُ ْلتَ ال أَ ِج ُد ما أَ ْح ِملُ ُك ْم َعلَ ٌْ ِه َت َولَّ ْوا َوأَ ْع ٌُ ُن ُه ْم
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( ))92والواضح نسخها مع أن
الدَّم ِع َح َزنا ً أَالَّ ٌَ ِجدُوا ما ٌُ ْنفِقُونَ
ٌِض ِمنَ
ْ
َتف ُ
البعض قالوا إنها محكمة روى ذلك ابن جرٌر الطبري فً تفسٌره وعن
بعض الشٌوخ التابعٌن أنهم شاركوا فً بعض الؽزوات ولم ٌلتفتوا إلى هذه
الرخصة رؼبة فً الشهادة ،قلت وهذا ال ٌفٌد عدم نسخها ولكن الراؼبٌن
فً األجر لم ٌتقٌدوا بالرخصة بعدما كانت واجبة ،فالظاهر نسخها وهو ما
علٌه االتفاق وهللا وأعلم.
ش ِر َك ًة َو َّ
لزانًِ ال ٌَ ْن ِك ُح إِالَّ زانِ ٌَ ًة أَ ْو ُم ْ
 - 16قوله تعالى فً سورة النور َّ ( :
الزانِ ٌَ ُة ال
زان أَ ْو ُم ْ
( })3اآلٌة {النور }3:قٌل
ش ِر ٌك َو ُح ِّر َم ذلِ َك َعلَى ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
ٌَ ْنك ُِحها إِالَّ ٍ
منسوخة بقوله تعالى (وأنكحوا األٌامى منكم) قال ابن كثٌر فً تفسٌره وقد
ادعى طابفة من العلماء أن هذه اآلٌة منسوخة قال ابن أبً حاتم حدثنا أبو
سعٌد األشج حدثنا أبو خالد عن ٌحً بن سعٌد عن ابن المسٌب قال ذكر
زان أَ ْو ُم ْ
ش ِر َك ًة َو َّ
لزانًِ ال ٌَ ْن ِك ُح إِالَّ زانِ ٌَ ًة أَ ْو ُم ْ
عنده ( َّ
ش ِر ٌك َو ُح ِّر َم
الزانِ ٌَ ُة ال ٌَ ْنك ُِحها إِالَّ ٍ
ذلِ َك َعلَى ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ) قال كان ٌقال نسختها التً بعدها (وأنكحوا األٌامى منكم)
قال كان ٌقال األٌامى عن أبً مصعب األنصاري كلهم عن اإلمام مالك بن
أنس به قال الترمذي هذا حدٌث حسن ومسلم بن ٌسار لم ٌسمع عمر كذا
قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبٌنهما نعٌم بن ربٌعة وهذا الذي
قاله أبو حاتم رواه أبو داود فً سننه عن محمد بن مصفى عن بقٌة عن
عمر بن جعثم القرشً عن زٌد بن أبً أنبه عن عبد الحمٌد عبد الرحمن بن
زٌد بن الخطاب عن مسلم بن ٌسار الجهنً عن نعٌم بن ربٌع قال كنت عند
عمر بن الخطاب وقد سبل عن هذه اآلٌة {( َوإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك مِن َبنًِ آدَ َم مِن
ت ِب َر ِّب ُك ْم َقالُو ْا َبلَى َ
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َتهُ ْم َوأَ ْ
ش َهدَ ُه ْم َعلَى أَنفُسِ ِه ْم أَلَ ْس ُ
ش ِهدْ َنا أَن
ُ هُ ِ
َتقُولُو ْا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِ َّنا ُك َّنا َعنْ ه ََذا َؼافِلٌِنَ { }172أَ ْو َتقُولُو ْا إِ َّن َما أَ ْ
ش َر َك آ َباإُ َنا
مِن َق ْبل ُ َو ُك َّنا ُذ ِّر ٌَّ ًة ِّمن َب ْع ِد ِه ْم أَ َف ُت ْهلِ ُك َنا ِب َما َف َعلَ ا ْل ُم ْب ِ لُونَ {[ ﴾}173األعراؾ]
فذكره وقال الحافظ الدارقطنً وقد تابع عمر بن جعثم بن زٌد بن سنان بن
فروة الرهاوي وقولهما أولى بالصواب من قول مالك وهللا أعلم .ثم قال ابن
كثٌر ،قلت الظاهر أن اإلمام مالك إنما أسقط ذكر نعٌم بن ربٌعة عمدا لما
جهل حال من ال ٌرتضٌهم ولهذا ٌرسل كثٌرا من المرفوعات وٌقطع كثٌرا
من الموصوالت وهللا أعلم" .قلت وهذا كبلم خطٌر بشؤن اإلمام مالك ما
سبقه إلٌه أحد وهً تهمة خطٌرة ألنه ٌرمٌه بنوع من التدلٌس من دون بٌنة
فرواٌة مالك فً اإلرسال والببلغ عن الثقة ال عن الضعٌؾ وقد أخرج
أحادٌث أخرى للترمذي وؼٌره تثبت النسخ لكنه بدأ بمعارضة اإلمام أحمد
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للنسخ قاببل وقوله َ (:و ُح ِّر َم ذلِ َك َعلَى ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ) أي تعاطٌه والتزوٌج بالبؽاٌا أو
تزوٌج العفاؾ بالرجال الفجار وقال أبو داود الطٌالسً حدثنا قٌس عن أبً
حصٌن عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس ( َو ُح ِّر َم ذلِ َك َعلَى ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ) قال
حرم هللا الزنى على المإمنٌن وقال قتادة ومقاتل بن حٌان حرم هللا على
المإمنٌن نكاح البؽاٌا وتقدم ذلك فقال ( َو ُح ِّر َم ذلِ َك َعلَى ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ) وهذه اآلٌة
)
كقوله تعالى (:محصنات ؼٌر مسافحات وال متخذات أخدان
وقوله(:محصنٌن ؼٌر مسافحٌن وال متخذي أخدان ) اآلٌة ومن هاهنا ذهب
اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا إلى أنه ال ٌجوز العقد من الرجل العفٌؾ
على المرأة البؽً ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد علٌها
وإال فبل وكذلك ال ٌصح تزوٌج المرأة العفٌفة بالرجل الفاجر المسافح حتى
ٌتوب توبة صحٌحة لقوله تعالى ( َو ُح ِّر َم ذلِ َك َعلَى ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ) فاتضح أن نسخ
هذه اآلٌة مسؤلة خبلؾ بٌن الراسخٌن فً العلم من أهل الفقه والتفسٌر وهللا
أعلم.
 - 17قوله تعالى (:لٌستؤذنكم الذٌن ملكت أٌمانكم والذٌن لم ٌبلؽوا الحلم
منكم ث ث مرات) اآلٌة {النور  } 56قٌل منسوخة ولم تذكر التً نسختها
أو الحدٌث وقٌل لم تنسخ وهذا هو الذي أكده ابن كثٌر فً تفسٌره ونقله عن
ابن عباس وعن عمر ،وابن عمرو والمشهور أنها محكمة ولم تنسخ وإنما
تهاون الناس بالعمل بها كما ذكر ذلك ابن عباس وهللا تعالى أعلم.
 - 18قوله تعالى ( :ال ٌحل لك النساء من بعد وال أن تبدل بهن من أزواج
ولو أعجبك حسنهن) األحزاب {اآلٌة  } 52قٌل منسوخة بقوله تعالى
(ترجى من تشاء منهن ) اآلٌة قال ابن كثٌر فً تفسٌره ذكر ؼٌر واحد من
العلماء كابن عباس ومجاهد و الضحاك وقتادة وابن زٌد وابن جرٌر و
ؼٌرهم أن هذه اآلٌة نزلت مجازاة ألزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم ورضا
عنهن على حسن صنٌعهن الختٌارهن هللا ورسوله والدار اآلخرة لما
خٌرهن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كما تقدم فً اآلٌة فلما اخترن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم كان جزاإهن أن هللا تعالى قصره علٌهن وحرم أن
ٌتزوج بؽٌرهن وأن ٌتبدل بهن أزواجا ؼٌرهن ولو أعجبه حسنهن إال اإلماء
والسراري فبل حرج علٌه فٌهن ثم أنه تعالى رفع عنه الحرج فً ذلك ونسخ
حكم هذه اآلٌة و أباح له التزوج ولكن لم ٌقع منه بعد ذلك تزوج لتكون
Page 379

وجٌز الفصول

المنة لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم علٌهن قال اإلمام أحمد حثنا سفٌان
عن عمرو عن عطاء عن عابشة رضً هللا عنها قالت ما مات رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم حتى أحل هللا له النساء ،فنسخ هذه اآلٌة محل خبلؾ
بٌن الفقهاء والمحدثٌن.
 - 19قوله تعالى ( ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نادٌتم الرسول فقدموا بٌن ٌدي
نجواكم صدقة ذلك خٌر لكم وأ هر ) المجادلة {اآلٌة  }12:قٌل نسخت بقوله
تعالى ( أ أشفقتم أن تقدموا بٌن ٌدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب هللا
علٌكم فؤقٌموا الص ة) المجادلة {اآلٌة  }13:قال ابن كثٌر فً تفسٌره ٌقول
تعالى أمرا عباده المإمنٌن إذا أراد أحدكم أن ٌناجً رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم فساره فٌما بٌنه وبٌنه أن ٌقدم بٌن ٌدي ذلك صدقة تطهره
ذلك خٌر لكم
وتزكٌه وتإهله ألن ٌصلح لهذا المقام ولهذا قال تعالى (
وأ هر) ثم قال تعالى (فإن لم تجدوا ) أي إال من عجز عن ذلك لفقره ( فإن
هللا ؼفور رحٌم) فما أمر بهذا إال من قدر علٌها ثم قال تعالى ( أشفقتم أن
تقدموا بٌن ٌدي نجواكم صدقات) أي خفتم من استمرار هذا الحكم علٌكم
من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول (فإذ لم تفعلوا وتاب هللا علٌكم
فؤقٌموا الص ة وآتوا الزكاة وأ ٌعوا هللا ورسوله وهللا خبٌر بما تعملون)
فنسخ وجوب ذلك عنهم وقد قٌل إنه لم ٌعمل بهذه اآلٌة قبل نسخها سوى
علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال ابن نجٌح عن مجاهد قال نهوا عن
مناجاة النبً صلى هللا علٌه وسلم حتى ٌتصدقوا فلم ٌناجه إال علً بن أبً
طالب قدم دٌنارا صدقة تصدق بها ثم ناجى النبً صلى هللا علٌه وسلم عن
عشر خصال ثم أنزلت الرخصة وقال لٌث بن أبً سلٌم عن مجاهد عن
علً رضً هللا عنه آٌة فً كتاب هللا عز وجل لم ٌعمل بها أحد قبلً وال
ٌعمل بها أحد بعدي ،كان عندي دٌنار فصرفته بعشرة دراهم وكنت إذا
ناجٌت الرسول صلى هللا علٌه وسلم تصدقت بدرهم فنسخت ولم ٌعمل بها
أحد قبلً وال ٌعمل بها أحد بعدي ثم تبل هذه اآلٌة ( ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا
ناجٌتم الرسول فقدموا بٌن ٌدي نجواكم صدقة ) اآلٌة ،قلت وهً مجمع
على نسخها.
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 - 20قوله تعالى ( :فآتوا الذٌن ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) الممتحنة
{اآلٌة  } 11قٌل منسوخة بآٌة السٌؾ وقٌل بآٌة الؽنٌمة وقٌل محكمة وهً
الصواب وما علٌه الجمهور قال ابن كثٌر فً تفسٌره( فآتوا الذٌن ذهبت
أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ٌعنً مهر مثلها وهكذا قال مسروق وإبراهٌم
وقتادة و مقاتل والضحاك وسفٌان بن الحصٌن والزهري أٌضا وهذا ال ٌنفً
األول ألنه إن أمكن األول فهو األولى وإال فمن الؽنابم التً تإخذ من أٌدي
الكفار وهذا أوسع وهو اختٌار ابن جرٌر ،قلت وقوله هذا ال ٌنافً األول
ٌقصد به قوله ولو أنها ذهبت بعد هذه اآلٌة امرأة من أزواج المإمنٌن إلى
المشركٌن رد المإمنون إلى زوجها النفقة التً أنفق علٌها من الفًء الذي
بؤٌدٌهم الذي أمروا أن ٌردوه على المشركٌن من نفقاتهم التً أنفقوا على
أزواجهم التً آمن وهاجرن ،وقال العوفً عن ابن عباس فً هذه اآلٌة
ٌعنً إن لحقت امرأة رجل من المهاجرٌن بالكفار أمر له رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم أنه ٌعطى مثلما أنفق من الؽنٌمة وكذا قال مجاهد ،والمشهور
أنها لٌست منسوخة وهللا أعلم.
) المزمل اآلٌة  1قٌل
ي أٌها المزمل قم الٌل إال قلٌ
 - 21قوله تعالى  (:ا
منسوخة بقوله تعالى ( فاقرإوا ما تٌسر منه ) اآلٌة آخر سورة المزمل ولم
أقؾ على خبلؾ فً أن وجوب قٌام الٌل نسخ بآخر السورة حٌث تجعله
مندوبا وهو نسخ باألخؾ مع بقاء الوجوب بالنسبة لل نبً صلى هللا علٌه
وسلم لٌبقى وجوب القٌام من خصابصه وهللا أعلم.
هذه واحد وعشرون آٌة قدمناها للقراء انطبلقا من أقوال أولبك الذٌن
ٌزعمون أنه لم ٌقع االتفاق أو اإلجماع إال على نسخ عشرٌن آٌة منها وقد
زدنا على زعم القاضً أبً بكر بن العربً وجبلل الدٌن السٌوطً آٌة .
*ـ الرد على السٌى ً :خ صة ما وقع اْلجماع على نسخه من القرآن:
نستنتج مما تقدم نقاشه من اآلٌات التً زعم القاضً أبو بكر بن العربً أنه
تم االتفاق على نسخها وقلده جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه "اإلت قان فً
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علوم القرآن" أنه لم ٌتم اإلجماع أو االتفاق الفعلً على نسخه منها سوى ما
ٌلً:
ض َر أَ َحدَ ُك ُم ا ْل َم ْوتُ إِنْ َت َر َك َخ ٌْراً
ِب َعلَ ٌْ ُك ْم إِذا َح َ
 -1اآلٌة الثانٌة قوله تعالى ُ (:كت َ
ا ْل َوصِ ٌَّ ُة لِ ْلوالِدَ ٌْ ِن َو ْاألَ ْق َر ِبٌنَ ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َح ًّقا َعلَى ا ْل ُم َّتقٌِنَ ) [البقرة ]179:نسخت قٌل

بآٌة الموارٌث المتقدمة وقٌل بحدٌث ال وصٌة لوارث .
ِب َعلَى
الصٌا ُم َكما ُكت َ
ِب َعلَ ٌْ ُك ُم ِّ
 -2اآلٌة الرابعة قوله تعالى ٌ(:ا أَ ٌُّ َها الَّ ِذٌنَ آ َم ُنوا ُكت َ
الَّ ِذٌنَ ِمنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ () 183
ٌِن َف َمنْ َت َ َّو َع َخ ٌْراً َفهُ َو َخ ٌْ ٌر لَ ُه َوأَنْ
3ـ َو َعلَى الَّ ِذٌنَ ٌُ ِ ٌقُو َن ُه فِدْ ٌَ ٌة َ عا ُم م ْ
ِسك ٍ
صو ُموا َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ } [ البقرة ]183:نسخت بقوله تعالى ( فمن شهد
َت ُ

منكم الشهر فلٌصمه ) اآلٌة.
-4اآلٌة السادسة َ {:والَّ ِذٌنَ ٌُ َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو ٌَ َذ ُرونَ أَ ْزواجا ً َوصِ ٌَّ ًة ِألَ ْزوا ِج ِه ْم َمتاعا ً إِلَى
ناح َعلَ ٌْ ُك ْم فًِ ما َف َع ْلنَ فًِ أَ ْنفُسِ ِهنَّ ِمنْ َم ْع ُروؾٍ
راج َفإِنْ َخ َر ْجنَ َف ُج َ
ا ْل َح ْو ِل َؼ ٌْ َر إِ ْخ ٍ
َو َّ
ٌز َحكٌِ ٌم ( ))240منسوخة بقوله ( َوالَّ ِذٌنَ ٌُ َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو ٌَ َذ ُرونَ أَ ْزواجا ً
هللاُ َع ِز ٌ
شهُ ٍر َو َع ْ
صنَ ِبؤ َ ْنفُسِ ِهنَّ أَ ْر َب َع َة أَ ْ
ناح َعلَ ٌْ ُك ْم فٌِما َف َع ْلنَ
شراً َفإِذا َبلَ ْؽنَ أَ َجلَهُنَّ َف ُج َ
ٌَ َت َر َّب ْ
فًِ أَ ْنفُسِ ِهنَّ ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َو َّ
ٌر (.}))234
هللاُ ِبما َت ْع َملُونَ َخ ِب ٌ
اس َت ْ
-5اآلٌة العاشرة  :قوله تعالى َ (:وال َّ تًِ ٌَؤْ ِتٌنَ ا ْل َفا ِح َ
ش ِهدُوا
ِسابِ ُك ْم َف ْ
ش َة ِمنْ ن َ
َعلَ ٌْ ِهنَّ أَ ْر َب َع ًة ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َ
ش ِهدُوا َفؤ َ ْمسِ ُكوهُنَّ فًِ ا ْل ُب ٌُو ِ
ت َح َّتى ٌَ َت َو َّفاهُنَّ ا ْل َم ْوتُ أَ ْو ٌَ ْج َعل َ
َّ
الزانِ ٌَ ُة َو َّ
سبٌِ ً ( ))15اآلٌة فقٌل منسوخة بقوله َّ (:
اجلِدُوا ُكل َّ وا ِح ٍد
الزانًِ َف ْ
هللاُ لَهُنَّ َ
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْااخ ِِر
هللا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
ٌِن َّ ِ
ِم ْن ُهما مِا َب َة َج ْلدَ ٍة َوال َتؤْ ُخ ْذ ُك ْم ِب ِهما َرأْ َف ٌة فًِ د ِ
َو ْل ٌَ ْش َهدْ َعذا َبهُما ابِ َف ٌة ِمنَ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ( ))2اآلٌة سورة النور وقٌل باألحادٌث

المتقدمة والمتواترة..
سول َ َف َقدِّ ُموا َب ٌْنَ
الر ُ
ناج ٌْ ُت ُم َّ
 -6اآلٌة عشرون  :قوله تعالى (ٌا أَ ٌُّ َها الَّ ِذٌنَ آ َم ُنوا إِذا َ
صدَ َق ًة ذلِ َك َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم َوأَ ْ َه ُر َفإِنْ لَ ْم َت ِجدُوا َفإِنَّ َّ
(})12
ور َرحٌِ ٌم
هللاَ َؼفُ ٌ
دَي َن ْجوا ُك ْم َ
ٌَ ْ
المجادلة {اآلٌة } 12:قٌل نسخت بقوله تعالى ( أَأَ ْ
دَي َن ْجوا ُك ْم
ش َف ْق ُت ْم أَنْ ُت َقدِّ ُموا َب ٌْنَ ٌَ ْ
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تاب َّ
الص َة َوآ ُتوا َّ
هللا
صدَ قا ٍ
هللاُ َعلَ ٌْ ُك ْم َفؤَقٌِ ُموا َّ
ت َفإِ ْذ لَ ْم َت ْف َعلُوا َو َ
َ
الزكا َة َوأَ ِ ٌ ُعوا َّ َ
سولَ ُه َو َّ
ٌر ِبما َت ْع َملُونَ ( })13المجادلة.
هللاُ َخ ِب ٌ
َو َر ُ

كانت هذه اآلٌات التً لم أجد خبلفا ٌعتد به فً نسخها وهً لم تتجاوز ست
آٌات فقط منها ثبلث من سورة البقرة وواحدة من سورة النساء وواحدة من
سورة المجادلة واألخٌرة من سورة المزمل هذا على اختبلؾ كثٌر مما تبقى
مما ذكر ابن العربً والسٌوطً تشهٌر نسخه قد بٌناه فً حٌنه وهللا ولً
األمر وهو الهادي إلى سواء السبٌل .وبالتالً نقترح أن تكون هذه مدرسة
ثالثة فً هذا الفن تهتم بتدقٌق وتمحٌ وتحقٌق ما سبقنا إلٌه أسبلفنا
المٌامٌن أنعم هللا علٌنا وعلٌهم بمؽفرته الواسعة آمٌن.
وقد نظمت ما وقع اإلجماع على نسخه معترضا على السٌوطً كما ٌلً:
قول السٌو ً بنسخ حرره الماهر

ٌدعو لتحقٌق فن زانه القاهر

"قد أكثر الناس فً المنسوخ من عدد

وأدخلوا فٌه آٌا لٌس تنحصر

وهاك تحرٌر آي ال مزٌد لها

عشرٌن حررها الحذاق والكـبر"

إجماع أمة ه هاكها ستة

فً النسخ ٌا باحث فافهم ٌا حابر

فؤول ااي أن ٌوصً قبٌل الرد

ألهله بعدها ٌؤتً سنا باهر

حكم الصٌام وفدٌة الم ٌق له

كذلك حبس الزناة فاتع ٌا سافر

واالعتداد بحول نسخها مجمع

علٌه ذي رابع تؤتً معا دابر

صبر الجهاد ب خ ؾ صحب الهد

أما الخ ؾ الذي راء به النفر

نجو الرسول الهد ٌؤتً خامسا

قد خ

صهر الرسول به سابر

صحب الرسول الهد وقد سموا كلهم

فاتبع خ اهم تفز هذا هد

كذا قٌام اللٌالً بالوجوب نسخت

آٌاته ؼٌر أن المص فى افر

أما المساٌفة النفل قد خصصت

آي التوجه حٌث المرء ٌا ماهر
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ذا عامر بن ربٌعة الصحابً و

كذاك قاله األشج بن عمر

كذا قتال الجهول فً الحرام فشا

خلؾ نمى ال بري ما س ر السا ر

إبداء ما فً النفوس الخلؾ فٌه بدا

قال الدمشقً والرهونً الزاهر

وحق تقواه خلؾ منذ صحب الهد

وقسمة عند مٌراث فذا الحاضر

وآخران من الكفر للمسافر إن

حل الرد بالف أٌشهد الكافر؟

وآٌة استبذان عقد ه النسا

ومهر من جاءت فافقه لنسخ ذروا

وخبلصة القول إن آٌة السٌؾ لم تقم بنسخ آٌات الصبر والصفح والمسالمة
ألن تلك اآلي من المنسؤ ،وبالتالً تكون هذه الحركات التً اتخذت مطٌتها
آٌة السٌؾ عرضت نفسها لئلنحراؾ عن جادة الطرٌق وما علٌه جمهور
المسلمٌن وهللا تعالى أعلم .
* الرد على حركات الخوارج الجدد  :فكثٌرا ما نسمع فً أٌامنا حركات
وتٌارات إسبلمٌة تزعم أن حكام المسلمٌن كفار مرتدون وٌستدلون على
دعاوٌهم بؤدلة ٌزعمون أنها شرعٌة منها قوله جل وعبلَ «:فو َفمنْل لَف ْلم َفٌحْل ُحك ْلم ِقب َفما
نز َفل َّم
أَف َف
ُحون» وٌنطلقون من هذه اآلٌة الكرٌمة لٌبٌنوا فً
هللا ُح َففؤ ُح ْلولَفب َفِقك ُحه ْلم ْلال َفكافِقر َف
نظرهم أن حكام المسلمٌن لهم دساتٌر وقوانٌن وضعٌة كالمسطرة الجنابٌة
والمسطرة المدنٌة ومسطرة األحوال الشخصٌة ،الخ..
وهم ٌزعمون أٌضا أن هإالء الحكام ٌتعاملون مع النظام الؽربً والٌهود،
وهللا جل وعبل ٌقولَ «:فو َفمنْل َفٌ َفت َفولَّمهُح ْلم ِقم ْلن ُحك ْلم َففإِق َّمن ُحه ِقم ْلنهُح ْلم» .وٌقول جل وعبل«:ال
هللا َفو َفرسُحولَف ُحه َفولَف ْلو َفكا ُحنوا
اهلل َفو ْلال َفٌ ْلو ِقم اآلخ ِقِقر ٌ َفُحوا ُّيد َف
ون ِقب َّم ِق
ج ُحد َفق ْلوما ًم ٌ ْلُحإ ِقم ُحن َف
َفت ِق
ون َفمنْل َفحا َّمد َّم َف
آ َفبا َفء ُحه ْلم» اآلٌة .وٌحتجون أٌضا بحدٌث «من أحب قوما حشر معهم» وفً
رواٌة متواترة «المرء مع من أحب ٌوم القٌامة» خرجناه فً كتابنا "فتح
الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" وهو متفق علٌه من رواٌة أبً موسى
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األشعري ،وأنس بن مالك ،وعبد هللا بن مسعود ومسلم عن صفوان بن
عسال ،الخ ...وروٌناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
عن خمسة عشر هم :
 1ـأبوموسى:أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والبؽوي.
 2ـ عبد هللا بن مسعود :البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبزار والهٌثمً.
 3ـ أنس بن مالك :البخاري ومسلم والترمذي والحمٌدي والصنعانً والبؽو ي
 4ـ فوان بن عسال :مسلم والترمذي وابن ماجه وابن حبان وال برانً والهٌثمً فً موارد
ال مآن.
 5ـ جابر بن عبد هللا :أحمد وال برانً والهٌثمً فً مجمع الزوابد .
 6ـ علً بن أبً الب :الترمذي والبزار والحكٌم الترمذي فً نوادر األصول.
 7ـ أبو قتادة :ال برانً فً الكبٌر واألوس وعنه الهٌثم ي
 8ـ أبو سرٌحة :ال برانً وعنه الهٌثمً وفً إسناده كذاب.
 9ـ عبد هللا بن ٌزٌد الح مً :ال برانً وعنه الهٌثمً.صفوان بن قدامة :ال برانً.
عروة بن مضرس ال ابً :ال برانً فً الث ثة وعنه الهٌثمً.
 10ـ م عاذ بن جبل :ال برانً وعنه الهٌثمً.
 11ـ أبو أمامة الباهلً :ال برانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً.أبو هرٌرة :الترمذي.
 12ـ أبو ذر الؽفاري :أخرجه الدارمً وابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد ال مآن»

فهذه أدلة كثٌرة من الكتاب والسنة ٌنطلق منها هإالء الشباب وهذه الحركات
والتٌارات ،وظاهر هذه النصو ٌجعلهم على حق بٌن إذا كان األمر كما
زعموا أو كما ادعوا إال أن األمر ٌحتاج إلى ترو وبحث وتدقٌق مصداقا
لقوله جل وعبلَ « :فوإِق َفذا َفجا َفء ُحه ْلم أَفمْل ٌضر م َفِقن األَفمْل ِقن أَف ْلو ْلال َفخ ْلوؾِق أَف َفذاعُحوا ِقب ِقه َفولَف ْلو َفر ُّيدوهُح
ِقٌن َفٌسْل َفت ْلنب ُح
طو َفن ُحه ِقم ْلنهُح ْلم َفولَف ْلوال َففضْل ُحل
ُحول َفوإِقلَفى أ ُح ْلولِقً األَفمْل ِقر ِقم ْلنهُح ْلم لَف َفعلِق َفم ُحه الَّمذ َف
إِقلَفى الرَّم س ِق
ِق
هللا َفعلَف ْلٌ ُحك ْلم َفو َفرحْل َفم ُحت ُحه ال َّمت َفبعْل ُحت ْلم ال َّمشٌ َف
ان إِقالَّم َفقلِقٌبلًم»[النساء  ]83:وقوله جل وعبل:
ْلط َف
َّم ِق
ِقٌن
ٌل ْلالم ْلُحإ ِقمن َف
« َفو َفمنْل ُحٌ َفشاق ْلِقق الرَّم سُحو َفل ِقمنْل َفبعْل ِقد َفما َفت َفبٌ َفَّمن لَف ُحه ْلالهُحدَف ى َفو َفٌ َّمت ِقبعْل َفؼ ْلٌ َفر َفس ِقب ِق
ُحن َفولِّ ِقه َفما َفت َفولَّمى َفو ُحنصْل لِق ِقه َفج َفه َّمن َفم َفو َفسا َفء ْل
ت مَفصِق ٌراًم» [النساء ]115 :وقال النبً صلى
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وقال
هللا علٌه وسلم« :من ٌرد هللا به خٌرا ٌفقهه فً الدٌن» متفق علٌه.
صلى هللا علٌه وسلم«:ولفضل العالم على العابد كفضل القمر لٌلة البدر على
سابر الكواكب إن العلماء ورثة األنبٌاء ،إن األنبٌاء لم ٌورثوا دٌنارا وال
درهما إنما ورثوا العلم ،فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»أخرجه أحمد ومسلم
واآلجري وؼٌرهم ،وألبً داود والترمذي رواٌة أخرى قرٌبة منها .فهذه
اآلٌات واألحادٌث تبرز أن ما كل من ٌسمع القرآن أو ٌقرأ الحدٌث ٌفقهه
وٌعمل به ،بل األقل األقل هم الذٌن ٌفهمون النصو الشرعٌة لذلك نجد
أمة شعٌب تقول«:ما نفقه كثٌرا مما تقول» أي نفهم ونعً ،وهكذا جاء عن
عبد هللا بن وهب – فٌما نقله عنه ابن عساكر – أنه قال« :لوال مالك بن
أنس واللٌث بن سعد لهلكت كنت أظن أن كل ما جاء عن النبً صلى هللا
علٌه وسلم ٌعمل به ،وفً رواٌة لضللت ٌعنً الختبلؾ األحادٌث» ونقل
أبو نعٌم األصبهانً فً"حلٌة األولٌاء" المجلد السادس عند ترجمة سفٌان
الثوري نقبل عن سلٌمان بن حٌان أنه قال« :كنا نصحب سفٌان الثوري قد
سمعنا ممن سمع منه ،وإننا نرٌد تفسٌر الحدٌث» وقال الخطابً فً مقدمة
كتابه":معالم السنن" «ورأٌت أهل العلم فً زماننا قد انقسموا إلى قسمٌن:
أصحاب حدٌث وأثر،وأهل فقه ونظر،وكل واحدة منهما ال تتمٌز عن أختها
فً الحاجة وال تستؽنً عنها فً درك ما تنجوه من البؽٌة واإلرادة ،ألن
الحدٌث بمنزلة األساس الذي هو األصل،والفقه بمنزلة البناء الذي هو
كالفرع،وكل بناء لم ٌوضع على قاعدة وأساس فهو منهار،وكل أساس خبل
عن بناء عمارة فهو قفر وخراب» قلت لذلك قالوا:ال توجد فروع بدون
أصول،وال أصول بدون فروع،ألن الفروع فقه النصو وفقه النصو
ٌعنً فهمها ،قال تعالىَ «:فما َفن ْلف َفق ُحه َفكثِقٌراًم ِقممَّما َفتقُحو ُحل» أي ما نفهم ما تقول لذلك
قال بعض السلؾ«:المحدث ببل فقه ،كعطار ؼٌر طبٌب،فاألدوٌة حاصلة
فً دكانه وال ٌدري لماذا تصلح ،والفقٌه ببل حدٌث كطبٌب ببل عطر،
ٌعرؾ ما تصلح له األدوٌة إال أنها لٌست عنده» والعطار ما ٌسمى اآلن
بالصٌدالنً ألنه البد من معرفة المعمول به وؼٌر المعمول به إما لنسخ
للمنسوخ،أو لتخصٌ ما هو عام،أو لتقٌٌد ما هو مطلق ،أو لترجٌح ما هو
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أرجح،أو لطعن فً ثبوته إن كان ظنً الثبوت من الحدٌث ،الخ ...قلت وجل
الحركات اإلسبلمٌة الٌوم حركات شعورٌة لذلك تطرقنا إلى الشعور
والشعار والشرع كما ٌلً :
أ) -الشعور  :إن من واجب كل مسلم أن ٌشعر أٌنما كان أنه من األمة
اإلسبلمٌة لقوله صلى هللا علٌه وسلم «مثل المسلمٌن فً توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسد
بالسهر والحمى» متفق علٌه .وقوله صلى هللا علٌه وسلم «من لم ٌهتم
بؤمور المسلمٌن فلٌس منهم» .وقوله صلى هللا علٌه وسلم «:المسلمون تتكافؤ
دماإهم وٌسعى بذمتهم أدناهم وهم ٌد على من سواهم» وفً رواٌة «ذمة
المسلمٌن واحدة ٌسعى بها أدناهم ،فمن أخفر مسلما ،فعلٌه لعنة هللا
والمبلبكة والناس أجمعٌن ،ال ٌقبل منه صرؾ وال عدل» أخرجه البخاري
وله رواٌات أخرى فً مسلم وأبً داود والدارمً ومالك وأحمد والبٌهقً
وعبد الرزاق وسعٌد بن منصور من حدٌث أم هانا رضً هللا عنها.
المسلمون عبارة عن جسم واحد ٌتؤلم بما ٌتؤلم منه عضو من أعضابه
ؾ
وٌترنم إذا عاش الرخاء واتباع الشرع والوفاء لذلك قال الرسول صلى هللا
علٌه وسلم «ال ٌتم إٌمان أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه».هكذا
ٌنبؽً أن ٌكون المسلم ٌرتاح إذا سمع ما ٌسره عن إخوانه المسلمٌن وٌتؤلم
إذا سمع عنهم ما ٌإلم أو ٌحسر؛ كما ٌنبؽً أن ٌتؤلم أكثر فؤكثر إذا سمع عن
جماعة من المسلمٌن ما ٌخالؾ الشرع أو ما فٌه ضرر أكبر للمسلمٌن
انطبلقا من قوله صلى هللا علٌه وسلم «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» رواه
أنس ،وجابر ،وابن عمر ون الحدٌث من رواٌة جابر رضً هللا عنه قال
«اقتتل ؼبلمان :ؼبلم من المهاجرٌن ،وؼبلم من األنصار فنادى المهاجري
ٌا للمهاجرون ،ونادى األنصاري ٌا لؤلنصار ،فخرج رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم فقال« :ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلٌة؟» قالوا :الٌ ،ا رسول هللا
إال أن ؼبلمٌن اقتتبل ،فكسع أحدهما اآلخر ،قال« :فبل بؤس ،ولٌنصر الرجل
أخاه ظالما أو مظلوما ،إن كان ظالما فلٌنهه ،فإنه له نصر ،وإن كان
مظلوما فلٌنصره» أخرجه أحمد ومسلم والدارمً ،وفً رواٌة أنس رضً
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هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم «أنصر أخاك ظالما أو
مظلوما» فقال رجلٌ ،ا رسول هللا أنصره إذا كان مظلوما ،أرأٌت إن كان
ظالما كٌؾ أنصره؟ قال« :تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»
أخرجه البخاري والترمذي وفٌه «تكفه عن الظلم فذاك نصرك إٌاه» وقال
الترمذي حسن صحٌح .ونقل ابن حجر فً فتح الباري عن ابن بطال فً
شرحه للبخاري أنه قال« :النصر عند العرب اإلعانة وتفسٌره نصر الظالم
بمنعه من ظلم بتسمٌة الشًء بما ٌإول إلٌه وهو من وجٌز الببلؼة ،قال
البٌهقً« :معناه أن الظالم مظلوم فً نفسه فٌدخل فٌه ردع المرء عن ظلمه
لنفسه حسا ومعنى» وأخرجه أحمد والترمذي عن أبً هرٌرة ،والدارمً
وابن عساكر عن جابر بلفظ «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ،إن ٌكن ظالما
فاردده عن ظلمه ،وإن ٌك مظلوما فاردد عنه ظلمه".
ب)الشعار:إن هذا الشعور الذي ٌتولد عند المسلمٌن ٌنبؽً أن ٌتمثل فً
شعارات واضحة المعالم تمٌزهم عن ؼٌرهم وتشهد لهم بمصداقٌتهم ،فهتاؾ
المسلمٌن ب«هللا أكبر» أو«ال إله إال هللا» أو «ال حول وال قوة إال باهلل» أو
ؼٌر ذلك مما ٌنم عن عقٌدة الجماعة وانتمابها الدٌنً،وقد ترفع شعارات
أخرى فً منتهى الببلؼة واإلٌمان النابض الجٌاش فً هذه األزمان كالشعار
الذي حمله الخوارج «إن الحكم إال هلل» أو«ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا
فؤولبك هم الكافرون» وكشعار«ومن ٌتولهم منكم فإنه منهم» وشعار «من
أحب قوما حشر معهم»إلخ..فهذه آٌات وأحادٌث ،وهً حق ألن هللا حق ال
ٌماري فً ذلك إال كافر معلوم الكفر،وكل شعار من هذه الشعارات حق ال
ٌؤباه إال هالك ،إال أنه أحٌانا قد ٌطلق علٌها ما قاله علً كرم هللا
وجهه«:كلمة حق أرٌد بها باطل»؛ فمتى تكون حقا أرٌد بها حق؟ ومتى
تكون حقا أرٌد به باطل؟ فمن المعلوم تارٌخٌا أن الذي أكفره الخوارج هو
زوج البتول وابن عم الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،لٌث بنً ؼالب ،علً
بن أبً طالب كرم هللا وجهه من العشرة المشهود لهم بالجنة ،تربى فً بٌت
النبوة،وسمً كرم هللا وجهه ألنه لم ٌسجد قط لصنم رضً هللا عنه
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وأرضاه ،وهذا ٌدفعنا إلى الكبلم عن البعد الثالث وهو أساس كل شًء
بالنسبة للمسلمٌن أال وهو الشرع .
ج) -الشرع :الشرع اإلسبلمً هو أساس األبعاد الثبلثة ،فهو المنطلق الذي
ٌنطلق منه وٌرجع إلٌه فً كل حال وفً كل مآل .فبه ٌتمٌز الحق والباطل
والواهم والعاقل والعالم والجاهل إلخ..فشرع هللا فوق كل اعتبار ،وإلٌه ٌرد
كل اختٌار ،وبه ٌتحقق فقه األبرار ،وتفتضح طرق األشرار ،ال خٌر فً
ؼٌره وال عبرة إال به؛ فؤٌن الشرع الٌوم من أوضاع المسلمٌن بجمٌع
أصنافهم ومشاربهم ،بجمٌع اتجاهاتهم وتٌاراتهم ،وأٌن الشرع من مواقفهم
من الجهاد؟ .لقد سبق أن بٌنا أن بٌت القصٌد عند هإالء الؽبلة المكفرٌن
نز َفل َّم
لوالة األمر قوله جل وعبل َ « :فو َفمنْل لَف ْلم َفٌحْل ُحك ْلم ِقب َفما أَف َف
هللا ُح َففؤ ُح ْلولَفب َفِقك ُحه ْلم
ُحون» [المابدة  ]44وقوله تعالى «فؤ ولبك هم الظالمون» وقوله تعالى
ْلال َفكافِقر َف
«فؤولبك هم الفاسقون» إال أننا نجد أن الذٌن ٌقتدون بالسلؾ الصالح ٌجدون
فً هذه اآلٌات تفسٌرا مؽاٌرا لما ٌوحٌه ظاهرها ،فهكذا سبل األلبانً عن
هذه اآلٌة ،فؤجاب قاببل« :فمن جهل الذٌن ٌحتجون بهذه اآلٌة فً اللفظ
األول منها «فؤولبك هم الكافرون» أنهم لم ٌلموا على األقل ببعض
النصو التً جاء فٌها ذكر لفظة الكفر ،فؤخذوها على أنها تعنً الخروج
من الدٌن ،وأنه ال فرق بٌن هذا الذي وقع فً الكفر وبٌن أولبك من
المشركٌن من الٌهود والنصارى ،وأصحاب الملل األخرى الخارجة عن ملة
اإلسبلم بٌنما لفظة الكفر فً الكتاب والسنة ال تعنً هذا الذي ٌدندنون حوله،
وٌسلطون هذا الفهم الخاطا على كثٌرٌن وهم برٌبون منه ،فشؤن لفظة
الكفر من حٌث إنها ال تدل على معنى واحد ،شؤن اللفظٌن اآلخرٌن
«الظالمون» و«الفاسقون» فكما أنه من وصؾ أنه ظالم أو فاسق ال ٌعنً
بالضرورة أنه مرتد عن دٌنه ،فكذلك من وصؾ بؤنه كافر .وهذا التنوع فً
معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل علٌه اللؽة ،ثم الشرع الذي جاء بلؽة
العرب :لؽة القرآن الكرٌم» إلى أن قال :نعود اآلن إلى اآلٌة « َفو َفمنْل لَف ْلم َفٌحْل ُحك ْلم
نز َفل َّم
ِقب َفما أَف َف
ُحون» فما المراد بالكفر فٌها؟ هل هو الخروج
هللا ُح َففؤ ُح ْلولَفب َفِقك ُحه ْلم ْلال َفكافِقر َف
عن الملة أو ؼٌر ذلك؟ هنا الدقة فً فهم هذه اآلٌة ،فإنها قد تعنً الكفر
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العملً ،وهو الخروج بؤعمالهم عن بعض أحكام اإلسبلم ،وٌساعدنا فً هذا
الفهم حبر األمة وترجمان القرآن ،أال وهو عبد هللا بن عباس ،رضً هللا
عنهما ،ألنه من الصحابة الذٌن أجمع المسلمون جمٌعا – إال من كان من
تلك الفرق الضالة – على أنه إمام فً التفسٌر ،وكؤنه طرق سمعه ٌومبذ ما
نسمعه الٌوم تماما ،أن هناك أناسا ٌفهمون اآلٌة على ظاهرها دون تفصٌل،
فقال رضً هللا عنه :لٌس الكفر الذي تذهبون [إلٌه] ،إنه لٌس كفرا ٌنقل عن
الملة ،هو كفر دون كفر أخرجه الطبري فً تفسٌره بسند صحٌح كما
أخرجه الحاكم فً مستدركه وصححه ووافقه الذهبً وأخرجه البٌهقً فً
سننه ونسبه السٌوطً فً "الدر المنثور" والشوكانً فً "فتح القدٌر" إلى
الفرٌابً وسعٌد بن منصور وابن المنذر وابن أبً حاتم» [واألسبلة وردت
على الشٌخ من دولة الجزابر ودولة أفؽانستان قبل قدوم طالبان].
قلت وهذا التفسٌر هو الذي ذهب إلٌه جل أو كل المفسرٌن كالطبري
والقرطبً ،وابن كثٌر ،والشوكانً ،والسٌوطً ،وؼٌرهم ،كما ٌشهد له ابن
عبد البر فً كتابه "التمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً واألسانٌد" حٌث أكد
لنا أن هذا التفسٌر لم ٌتفرد به حبر هذه األمة ابن عباس رضً هللا عنهما
:74
بل قال :نضر هللا وجهه وإٌانا ٌوم القٌامة فً المجلد الخامس
«وأجمع العلماء على أن الجور فً الحكم ،من الكبابر لمن تعمد ذلك عالما
به ،روٌت فً ذلك آثار شدٌدة عن السلؾ ،وقال هللا عز وجل «ومن لم
ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبك هم الكافرون» و«الظالمون» و«الفاسقون» نزلت
فً أهل الكتاب قال حذٌفة وابن عباس ،وهً عامة فٌنا ،قالوا لٌس بكفر
ٌنقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه األمة ،حتى ٌكفر باهلل
ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر ،روي هذا المعنى عن جماعة من
العلماء بتؤوٌل القرآن ،منهم :ابن عباس ،وطاوس ،وعطاء قال هللا عز
وجل« :وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» والقاسط الظالم الجابر ،وقال
" 16وقد ضلت جماعة من أهل البدع من
فً المجلد السابع عشر
الخوارج والمعتزلة فً هذا الباب ،فاحتجوا بهذه اآلثار ومثلها فً تكفٌر
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المذنبٌن ،واحتجوا من كتاب هللا بآٌات لٌست على ظاهرها ،مثل قوله عز
وجل« :ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبك هم الكافرون» قال :لٌس بكفر
ٌنقل عن الملة ،ولكنه كفر دون كفر"..إلخ فتبٌن أن ابن عباس ،وحذٌفة،
وابن عمر ،وابن عمرو ،وعلً كرم هللا وجهه ،وؼٌرهم ،فهموا اآلٌة فهما
مخالفا لفهم الخوارج والمعتزلة ومن ٌشاكههم فً أٌامنا ،وهو ٌكاد ٌكون
وقال ابن تٌمٌة الحفٌد
إجماعا ظنٌا من الصحابة ألنه لٌس له مخالؾ.
المعروؾ بشٌخ اإلسبلم معلقا على تفسٌر هذه اآلٌة فً "مجموع
الفتاوي"[":]368/3أي هو المستحل لحكم بؽٌر ما أنزل هللا" قلت وهذا
التفسٌر هو الذي علٌه جمهور الفقهاء والمحدثٌن ،وقد بٌن ابن تٌمٌة ذلك
أكثر حٌن قال فً[ج  ]254/7من الفتاوي ،حٌث نقل عن اإلمام أحمد بن حنبل
أنه سبل عن الكفر المذكور فً هذه اآلٌة ،فقال":كفر ال ٌنقل عن اإلٌمان،
مثل اإلٌمان بعضه دون بعض ،فكذلك الكفر ،حتى ٌجًء من ذلك أمر ال
ٌختلؾ فٌه"ثم قال" :وكذا كان من قول السلؾ أن اإلنسان ٌكون فٌه إٌمان
ونفاق ،فكذلك فً قولهم أنه ٌكون فٌه إٌمان وكفر ،لٌس هو الكفر الذي ٌنقل
عن الملة ،كما قال ابن عباس وأصحابه فً قوله تعالى« :ومن لم ٌحكم بما
أنزل هللا فؤولبك هم الكافرون» قالوا :كفر ال ٌنقل عن الملة ،وقد اتبعهم
على ذلك أحمد وؼٌره من أبمة السنة" [انظر فتاوي ابن تٌمٌة وكذلك
السلسلة الصحٌحة لؤللبانً الحدٌث رقم  ]2552وما قال به ابن عباس ذهب
إلٌه عطاء بن أبً رباح ،وطاوس ،وأبو مجلز ،وؼٌرهم من التابعٌن .فتبٌن
أن جمهور فقهاء الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن وؼٌرهم ٌفسرون اآلٌة
بؤنه كفر دون كفر ،وأنه ال ٌنبؽً وال ٌجوز الخروج على من واله هللا أمر
المسلمٌن إذا لم ٌتخذ الشرٌعة دستورا إال إذا كان مستحبل لما ٌعمل به من
ؼٌر أحكام الشرٌعة المخالفة لها ،ولم أقل هذا إجماع من الصحابة والتابعٌن
ألنه سكوتً ،فهو قول بعض الصحابة من دون مخالؾ وقول بعض
التابعٌن ،فكان اتباع السلؾ الصالح أولى.
*التكفٌر والهجرة:
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كما أن هذا التٌار نجم عنه تٌار آخر ٌدعو للتكفٌر والهجرة .وقد دعا للهجرة
بعض علماء شنقٌط فً بداٌة الحقبة االستعمارٌة فدفعنا ذلك إلى تنبٌه
* حكم الهجرة:
الجمٌع على أنواع الهجرة وحكمها كما ٌلً :
قال الشٌخ سٌدي بابا بن الشٌخ سٌدي بعدما بٌن ضعؾ المسلمٌن عن الجهاد
فً فتواه" :فهم أٌضا معذورون فً ترك الهجرة عن أرضهم التً دخلوها
علٌهم ألجل الضعؾ عنها لكلهم أو جلهم حسب ما ٌعلمه العارؾ باألحوال،
ولعدم أرض البقة بهم أمنا ومعاشا ٌهاجرون إلٌها كما ال ٌخفى أٌضا وقد
ان َال ٌَ ْس َت ِ ٌ ُعونَ
ال َوال ِّن َس ِ
ض َعفٌِنَ مِنَ ِّ
قال هللا تعالى{ إِ َّال ا ْل ُم ْس َت ْ
الر َج ِ
اء َوا ْل ِو ْلدَ ِ
هللا ُ أَنْ ٌَ ْعفُ َو َع ْنهُ ْم َو َكانَ َّ
حٌِلَ ًة َو َال ٌَ ْه َتدُونَ َسبٌ ً (َ )98فؤُولَبِ َك َع َسى َّ
هللا ُ
ِ
ورا ([})99النساء98 :ـ] 99
َعفُ ًّوا َؼفُ ً
وقال فً رسالته إلى إفرٌقٌا":أما عن الموضوع الثالث المتعلق بموضوع
الهجرة ،فقال" :ال تجب الهجرة عنه (أي البلد الذي احتله النصارى) عند
عدم التعرض للدٌن كما هو الواقع وال سٌما مع عدم اإلمكان وعدم وجود
أرض البقة ٌقام فٌها الدٌن كما ٌنبؽً ال سبٌل للدول المسٌحٌة علٌها كما هو
الواقع..ثم استشهد بحدٌث "ال هجرة بعد الفتح"..وتعلٌق ابن حجر علٌه وما
نقله عن ابن العربً ،الخ . .وقال الشٌخ سعدبوه" :وٌقول القسطبلنً فً
حدٌث عابشة الذي فٌه" :أما الٌوم وقد ظهر اإلسبلم فالمإمن ٌعبد ربه حٌث
شاء ،ونصه قال الماوردي" :إذا قدر على إظهار الدٌن فً بلد من ببلد
الكفر فقد صارت البلد به دار السبلم ،فاإلقامة أفضل من الرحلة لما ٌترجى
من دخول ؼٌره فً اإلسبلم"..
وقال المعارض ومنهم سٌدي محمد بن حبت" :إن الهجرة التً هً الخروج
من أرض الكفر إلى أرض اإلسبلم فرٌضة إلى ٌوم القٌامة ال تنقطع حتى
ٌنقطع ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع
التوبة حتى تظهر الشمس من مؽربها ".ثم استشهد بقول ابن حجر وما نقله
عن ابن العربً وكذلك ما ذكره صاحب المعٌار فً فتواه المسمى "أسنى
المتاجر فً بٌان أحكام من ؼلب على وطنه النصارى ولم ٌهاجر وما
.
ٌترتب علٌه من العقوبات والزواجر"
وأما سٌدي محمد بن عبد العزٌز فكان أكثرهم تشددا فً حكمه حٌث قال:
"فلٌعلم من نظر فٌه أن الهجرة من دار الحرب وهً كل ما كانت الٌد فٌها
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للكافر إلى دار اإلسبلم ،وهً الدار التً ٌؤمن فٌها المسلم واجبة بالكتاب
والسنة واإلجماع على القادر علٌها من كل وجه ..إلى أن قال" :ومن خالؾ
من ذلك من المقٌمٌن معهم والراكنٌن إلٌهم فجوز هذه اإلقامة واستخؾ
أمرها ،واستسهل حكمها ،فهو مارق من الدٌن ،مفارق لجماعة المسلمٌن
ومحجوج بما ال مدفع فٌه لمسلم ومسبوق باإلجماع الذي ال سبٌل إلى
مخالفته ،والتارك للهجرة مع القدرة علٌه بؤي حٌلة أمكنته مرتد أو عا
إن لم ٌستحل الترك وإال فهو مرتد ببل خبلؾ ،ومال التارك للهجرة وبنوه
وأهله فًء". .
وقال الشٌخ محمد المختار بن امباله" :اعلم أٌها المنصؾ وفقنً هللا تعالى
وإٌاك أن الهجرة من دار الحرب إلى دار اإلسبلم واجبة بالكتاب والسنة
{والذٌن آمنوا
واإلجماع ،واستشهد على وجوبها بالكتاب من قوله تعالى
ولم ٌهاجروا ما لكم من والٌتهم من شًء حتى ٌهاجروا } ثم استدل بما
تقدم من أحادٌث وما نقله عن ابن حجر عن ابن العربً وبحدٌث "من فر
بدٌنه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من األرض استوجبت له الجنة
وكان رفٌق إبراهٌم صلى هللا علٌه وسلم" هذا من حجته عازٌا للبٌضاوي،
وفً "الجمل"" :كل هجرة فً فرض دٌنً من طلب علم أو حج أو جهاد أو
نحو ذلك فهً هجرة إلى هللا ورسوله" إلى أن قال" :ففً هذه اآلٌات
واألحادٌث التً تقدم ذكرها أدلة واضحة على وجوب الهجرة من دار الكفر
إلى دار اإلسبلم وكذا كل أرض ال ٌتمكن فٌها الرجل من إقامة دٌنه لكثرة
الفساد"..
*ـ نقاش األدلة والحجج :لم ٌوجب الهجرة إال الفرٌق الداعً إلى الجهاد
وخاصة ابن حبت وابن حامن وابن امبالة الذي عارض الجهاد أٌضا ،وقد
زعموا أنها واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع ،وما زلت أعجب من ادعابهم
لئلجماع أٌن وجدوا هذا اإلجماع وكٌؾ ساووا بٌن دار الكفر ودار الحرب !
أما الشٌخ محمد المختار بن امبالة رحمه هللا وإٌانا فقد أسس فتٌاه على
المنسوخ وهذا ـ كما ترى ـ ٌوهن حجته ،فقد بٌن الشٌخ خلٌل فً كتابه
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"التوضٌح" ذلك  .ومن الؽرٌب أننا قدمناه فً كتابنا "المجالس العلٌا للفتوى
وأثرها على اإلفتاء والفتوى" كدلٌل على حفٌده األستاذ محمد المختار بن
امبالة ربٌس المجلس األعلى للفتوى والمظالم لما كان مستشارا للربٌس
معاوٌة فً رفضه الذهاب لتعزٌة الفاتكان حٌث قلنا " :فقال مالك فً العتبٌة:
ال أرى أن ٌقوم فً أموره وال ٌتبعه إلى قبره ،وقد ذهب الحق الذي كان
ٌلزمه إال أن ٌخاؾ أن ٌضٌع ،ابن القاسم :وهذا أثبت ما سمعت من قول
مالك وبه آخذ [ ]..ثم قال :الثانً :قال فً العتبٌة :ال ٌعجبنً أن ٌعزى
ج ُروا َما لَ ُك ْم مِنْ
المسلم فً أبٌه الكافر ،لقوله تعالىَ { :والَّذٌِنَ آ َم ُنوا َولَ ْم ٌُ َها ِ
َو َال ٌَتِ ِه ْم مِنْ َ
ص ُر
ٌن َف َعلَ ٌْ ُك ُم ال َّن ْ
اس َت ْن َ
ج ُروا َوإِ ِن ْ
ش ًْ ٍء َح َّتى ٌُ َها ِ
ص ُرو ُك ْم فًِ الدِّ ِ
اق َو َّ
إِ َّال َعلَى َق ْو ٍم َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َنهُ ْم مٌِ َث ٌ
هللا ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َبصِ ٌ ٌر ( [ }) 72األنفال:
 ]72فلم ٌكن لهم أن ٌرثوهم وقد أسلموا حتى ٌهاجروا ،وروي عن مالك أنه
ٌعزي جاره الكافر بموت أبٌه الكافر ،لذمام الجوار ،فٌقول إذا مر به :بلؽنً
الذي كان من مصابك ألحقه هللا بكفار دٌنه وخٌار ذوي ملته ،وقال سحنون:
ٌقول له :أخلؾ هللا لك المصٌبة وجزاك أفضل ما جازى به أحدا من أهل
دٌنك ،قال فً البٌان :وإذا جازت تعزٌة الكافر بالكافر فتجوز تعزٌة المسلم
فً الكافرٌن من باب أولى ،خبلؾ ما قاله فً العتبٌة ،قال :والتعزٌة لثبلثة
أمور :أحدها :تهوٌن المصٌبة على المعزى وتسلٌته وتحرٌضه على
الصبر ،و لثانً :أن ٌعوضه هللا من مصابه جزٌل الثواب ،والثالث :الدعاء
للمٌت والكافر ٌمتنع فً حقه األخٌر ،فٌعزى المسلم فً ولٌه الكافر لؤلولٌن،
هذا معنى كبلمه ،قال :واآلٌة التً احتج بها مالك على ترك التعزٌة
منسوخة ،قال عكرمة :أقام الناس برهة ال ٌرث المهاجر األعرابً وال
ج ُروا َما لَ ُك ْم مِنْ
األعرابً المهاجر لقوله تعالىَ {:والَّذٌِنَ آ َم ُنوا َولَ ْم ٌُ َها ِ
َو َال ٌَتِ ِه ْم مِنْ َ
ص ُر
ٌن َف َعلَ ٌْ ُك ُم ال َّن ْ
اس َت ْن َ
ج ُروا َوإِ ِن ْ
ش ًْ ٍء َح َّتى ٌُ َها ِ
ص ُرو ُك ْم فًِ الدِّ ِ
اق َو َّ
إِ َّال َعلَى َق ْو ٍم َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َنهُ ْم مٌِ َث ٌ
هللا ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َبصِ ٌ ٌر ( [ })72األنفال]72 :
َاج ُروا َو َجا َهدُوا َم َع ُك ْم َفؤُولَبِ َك ِم ْن ُك ْم
حتى نزلت { َوالَّذٌِنَ آ َم ُنوا مِنْ َب ْع ُد َوه َ
هللا ِب ُكلِّ َ
ش ًْ ٍء َعلٌِ ٌم
ض فًِ ِك َتا ِ
ب َّ ِ
ضهُ ْم أَ ْولَى ِب َب ْع ٍ
َوأُولُو ْاألَ ْر َح ِام َب ْع ُ
هللا إِنَّ َّ َ
( [ })75األنفال "]75 :فاحتج بالمنسوخ كما احتج لما اختاره من إطعام فً
ٌِن
الفطر فً رمضان بقوله تعالى { َو َعلَى الَّذٌِنَ ٌُ ِ ٌقُو َن ُه فِدْ ٌَ ٌة َ َعا ُم م ْ
ِسك ٍ
صو ُموا َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ (})184
َف َمنْ َت َ َّو َع َخ ٌْ ًرا َفهُ َو َخ ٌْ ٌر لَ ُه َوأَنْ َت ُ
[البقرة ،]184 :وهً منسوخة وذلك إنما ٌجوز على القول بؤن األمر إذا نسخ
وجوبه جاز أن ٌحتج به على الجواز وذلك مما اختلؾ فٌه واعتبلله بمنع
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المٌراث ضعٌؾ إذ قد ٌعزى الحر بالبعد وال ٌتوارثان ،انتهى" قلت هذا
تنبٌه منا للجمٌع جاء فً شكل نقل لهذه المسؤلة أبرزناها من محلها لتعم
منها الفابدة و هللا ولً األمر والتوفٌق.
فقد تواتر عنه صلى هللا علٌه و سلم قوله "ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد
ونٌة "..الحدٌث ،وقد خرجه األلبانً فً "إرواء الؽلٌل" كما ٌلً" :ال هجرة
بعد الفتح ولكن جهاد ونٌة وإذا استنفرتم فانفروا " :خرجه الشٌخ ناصر
8
الدٌن األلبانً فً المجلد الخامس من كتابه " إرواء الؽلٌل"قال :
"صحٌح أخرجه البخاري ( 198/2و  208و 267و  ) 301ومسلم ( )28/6وأبو
داود ( )2480والنسابً ( )183/2والترمذي ( )301/1والدارمً ( )239/2وابن
الجارود (  )1030وأحمد ( 226و266/1و  335و 316و ) 344والطبرانً فً
الكبٌر ( )2/103/3من طرٌق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن
عباس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ٌوم الفتح " ال هجرة بعد الفتح
ولكن جهاد ونٌة وإذا استنفرتم فانفروا" ولٌس عند مسلم ؼٌره "بعد
الفتح" وهو رواٌة للبخاري ،وهً عند الترمذي وقال "حدٌث حسن
صحٌح" .ورواه عبد هللا بن صالح :حدثنً ابن كٌسان:حدثنً سفٌان عن
عمرو بن دٌنار وإبراهٌم بن مٌسرة عن طاووس عن ابن عباس رضً هللا
عنهما قال ":قٌل لصفوان بن أمٌة وهو بؤعلى مكة :إنه ال دٌن لمن لم
ٌهاجر فقال:ال أصل إلى بٌتً حتى أقدم المدٌنة فقدم المدٌنة فنزل على
العباس بن عبد الم لب ثم أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال:ما جاء بك
ٌا أبا وهب؟قال قٌل :إنه ال دٌن لمن لم ٌهاجر فقال النبً صلى هللا علٌه
وسلم " ارجع أبا وهب إلى أبا ٌح مكة فقروا على ملتكم فقد انق عت
الهجرة ولكن جهاد ونٌة وإن استنفرتم فانفروا" .
أخرجه البٌهقً ( ) 17-16/9وابن أبً عاصم ( )1/97ثنا ابن كاسب به
مختصرا .
قلت :وهذا إسناد جٌد ،وابن كاسب هو ٌعقوب بن حمٌد ،وعبد هللا بن صالح
هو أبو صالح العجلً ،وكبلهما ثقة ،وفً ابن كاسب كبلم ٌسٌر ،ولما رواه
شاهد من طرٌق عبد هللا بن طاووس عن أبٌه عن صفوان بن أمٌة قال":
قلت ٌا رسول هللا إنهم ٌقولون :إن الجنة ال ٌدخلها إال مهاجر قال "ال
هجرة بعد فتح مكة" الحدٌث أخرجه النسابً وأحمد ( )401/3قلت :وإسناده
صحٌح.
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عبد هللا بن صفوان عن أبٌه أن صفوان بن ورواه الزهري عن صفوان بن
أمٌة بن خلؾ قٌل له :هلك من لم ٌهاجر ،قال فقلت :ال أصل إلى أهلً حتى
آتً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فركبت راحلتً ،فؤتٌت رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فقلتٌ :ا رسول هللا زعموا أنه هلك من لم ٌهاجر ،قال
كبل أبا وهب ،فؤرجع إلى أباطٌح مكة" أخرجه أحمد ( 401/3و  )465/2قلت:
إسناده صحٌح على شرط مسلم.
وللحدٌث شواهد من حدٌث عابشة وأبً سعٌد الخدري ومجاشع بن مسعود.
 -2أما حدٌث عابشة ،فٌروٌه عطاء عنها قالت "سبل رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم عن الهجرة؟ فقال :فذكره بتمامه :أخرجه مسلم ( )28/6من طرٌق
آخر عن عطاء بن أبً رباح قال ":زرت عابشة مع عبٌد بن عمٌر"
فسؤلها عن الهجرة فقالت :ال هجرة الٌوم كان المإمن ٌفر أحدهم بدٌنه
إلى هللا وإلى رسوله مخافة أن ٌفتن علٌه فؤما الٌوم فقد أ هر هللا
اْلس م فالمإمن ٌعبد ربه حٌث شاء ولكن جهاد ونٌة " وهكذا أخرجه
البٌهقً (.)17/9
 -3وأما حدٌث أبً سعٌد الخدري فٌروٌه أبو البحتري الطابً عن أبً سعٌد
الخدري أنه قال ":لما نزلت هذه السورة { إذا جاء نصر هللا والفتح ورأٌت
الناس} قرأها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى ختمها وقال :الناس
حٌز وأنا وأصحابً حٌز وقال :ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونٌة
فقال له مروان :كذبت وعنده رافع بن خدٌج وزٌد بن ثابت وهما قاعدان
معه على السرٌر فقال أبو سعٌد :لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا ٌخاؾ
أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا ٌخشى أن تنزعه عن الصدقة فسكتا
أخرجه
فرفع مروان علٌه الدرة لٌضربه فلما رأٌا ذلك قاال :صدق"
الطٌالسً (601و867و  )2205وأحمد ( 22/3و  )187/5قلت :و إسناده صحٌح
على شرط الشٌخٌن.
 )4وأما حدٌث مجاشع ،فٌروٌه ٌحً بن إسحاق عنه ":أنه أتى النبً صلى
هللا علٌه وسلم بابن أخ له ٌباٌعه على الهجرة فقال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم":ال بل ٌباٌع على اْلس م فإنه ال هجرة بعد الفتح وٌكون من
التابعٌن بإحسان" أخرجه أحمد ( 468/3و )469من طرٌق ٌحً بن أبً كثٌر
عن ٌحً بن إسحاق .قلت :وإسناده صحٌح رجاله ثقات رجال الشٌخٌن ؼٌر
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ٌحً بن إسحاق وهو ثقة كما قال ابن معٌن وابن حبان وابن حجر.
وله عن عباس طرٌق أخرىٌ ،روٌه األعمش عن أبً صالح عنه مرفوعا:
أخرجه ابن أبً عاصم ( )1/97بسند رجاله ثقات".
قلت والحدٌث أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه "قطؾ األزهار
المتناثرة" وأخرجه الكتانً فً "نظم المتناثر" وخرجناه فً كتابنا "فتح
الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" كما ٌلً:
 1ـ مشاجع بن مسعود :أخرجه أحمد والبخاري ومسلم كما أخرجه ابن حبان وقال الترمذي وفً
الباب عن مجاشع.
 2ـ ؼزٌة بن الحرث :ال برانً وعنه الهٌثمً فً"مجمع الزوابد".
 3ـ ابن عباس :أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسابً والدارمً وابن الجارود والصنعانً
وال برانً والبٌهقً وابن أبً عاصم.
 4ـ ابن عمر :البخاري موقوفا.
 5ـ الحارث بن ؼزٌة :ال برانً.
 6ـ عابشة :البخاري موقوفا ومسلم مسندا ومرفوعا وكذلك البٌهقً.
 7ـ ابن عمرو :أحمد وقال الترمذي وفً الباب عن ابن عمرو.
 8ـ أبو سعٌد الخدري :أحمد وال برانً وعنهما الهٌثمً فً"مجمع الزوابد" وكذلك عزاه األلبانً
ألبً داود ال ٌالسً.
 9ـ صفوان بن أمٌة العجلً :أحمد والنسابً وابن أبً عاصم.
 10ـ عبد الرحمن بن صفوان :أحمد.
 11ـ عمر بن الخ اب :قال النسابً وفً الباب عن عمر.
 12ـ عبد هللا بن واقد الساعدي :قال النسابً وفً الباب عن عبد هللا بن واقد السادي
 13ـ حسان بن عبد هللا الضمري :قال النسابً عن حسان بن عبد هللا الضمري
 14ـ عبد هللا بن اوس عن أبٌه :عبد الرزاق الصنعانً والدارمً.
 15ـ أنس :عبد الرزاق الصنعانً فً مصنفه.
 16ـ عبد هللا بن حبشً :قال الترمذي وفً الباب عن عبد هللا بن حبشً.

لتواتر

فتبٌن تواتر الحدٌث وأن تخرٌج األلبانً كان ٌمتاز بالنق
الحدٌث.
وقد انطلق من وجوب الهجرة بعض الحركات الجهادٌة المعاصرة ومن
أولها حركة "التكفٌر والهجرة" المنشقة من حركة اإلخوان المسلمٌن
وخاصة من جهازها الخا بعد قتل أو سجن الصؾ األول والثانً منها
فً الخمسٌنات وقد انشقت من هذه الحركة "حركة الجهاد" وهً تفاعل من
متطرفً الحركة السلفٌة وحركة التكفٌر والهجرة وهً تعتمد على التكفٌر
.
وجهاد كل من كفروه ثم كانت القاعدة ثم دعش ثم الدولة اإلسبلمٌة
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ولهذا رأٌنا ضرورة تقدٌم وتقسٌم الهجرة إلى عدة أنواع وذلك بالنسبة لكل
 /1الهجرة من ببلد
منصؾ ٌسعى إلى البحث العلمً المحاٌد ،منها:
الكفر إلى ببلد كفر أخرى تسودها بعض العدالة فً الناس بحٌث ٌتمكن
المسلمون من إقامة الدٌن وأداء واجباتهم من دون تضٌٌق و كذلك إظهار
شعابر اإلسبلم بكل حرٌة  .فهذه هً أول هجرة فً اإلسبلم ،وقد أمر
بقٌامها الرسول صلى هللا علٌه وسلم .فقد أمر أصحابه أن ٌهاجروا من مكة
لما كانت ببلد كفر إلى ببلد الحبشة حٌث ملك عادل هو النجاشً .وسواء
كان هذا النجاشً هو الذي اعتنق اإلسبلم وصلى رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم علٌه صبلة الؽابب أم أن ذلك هو الذي جاء من بعده فقد فرج على
المسلمٌن آنذاك من القسر والظلم واالضطهاد الذي كان ٌعٌشه ضعفاء
المسلمٌن فً مكة  ،وهذه مسؤلة إجماع ونقلها متواتر فً كتب السٌرة النبوٌة
وؼٌرها .
 /2هجرة من ببلد الكفر إلى ببلد اإلسبلم :قال الشوكانً فً"نٌل األوطار"
نقبل عن ابن العربً وعن صاحب كتاب "البحر الزخار" فً "الجامع
المهذب"" :وأما فً الحكم فً وجوب الهجرة من دار الكفر ظنً ولهذا
اختلؾ العلماء فً وجوبه وعدمه ،وأما فً دار الحرب فوجوب الهجرة
"ال
عنها باإلجماع ،وقال الحنفٌة" :ال تجب الهجرة من دار الحرب لخبر
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونٌة" وأما حدٌث" ادعهم إلى التحول من
دارهم إلى دار المهاجرٌن" فمنسوخ بحدٌث "ال هجرة بعد الفتح" وهو قول
ضعٌؾ فؽالب أهل العلم إن لم ٌكن جمٌعهم على خبلفه" وقال اإلمام
الشافعً فً"أحكام القرآن"":و فرض رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم على
من قدر على الهجرة الخروج إذا كان ممن ٌفتتن عن دٌنه وال ٌمنع ،فقال
فً رجل توفً ،تخلؾ عن الهجرة فلم ٌهاجر{ إن الذٌن تتوفاهم الملبكة
المً أنفسهم قالوا فٌم كنتم قالوا كنا مستضعفٌن فً األرض قالوا ألم
تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فٌها فؤولبك مؤواهم جهنم وساءت
ض َعفٌِنَ مِنَ
مصٌرا} وأن هللا عز وجل عذر المستضعفٌن ،فقال {{:إِ َّال ا ْل ُم ْس َت ْ
ان َال ٌَ ْس َت ِ ٌ ُعونَ حٌِلَ ًة َو َال ٌَ ْه َتدُونَ َسبٌِ ً
()98
ال َوال ِّن َس ِ
ِّ
الر َج ِ
اء َوا ْل ِو ْلدَ ِ
َّ
َّ
َ
ُ
ً
ُ
ُ
([})99النساء98 :ـ99
ورا
َفؤُولَبِ َك َع َسى هللا ُ أنْ ٌَ ْعف َو َع ْنهُ ْم َو َكانَ هللا ُ َعف ّوا َؼف ً
وٌقال (عسى) من هللا واجبة ،ودلت سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
على أن فرض الهجرة على من أطاقها ،إنما هو على من فتن عن دٌنه،
بالبلدة التً أسلم بها ،ألن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أذن لقوم بمكة أن
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ٌقٌموا بها ،بعد إسبلمهم ،منهم العباس بن عبد المطلب وؼٌره إذ لم ٌخافوا
الفتنة ،وكان ٌؤمر جٌوشه أن ٌقولوا لمن أسلم :إن هاجرتم فلكم ما
للمهاجرٌن وإن أقمتم فؤنتم كؤعراب المسلمٌن ،ولٌس بخٌرهم".
 /3الهجرة من دار الحرب وهً واجبة عند األكثرٌة وهم الجمهور حتى ال
أقول بؤنها واجبة باإلجماع وهً التً قال فٌها ابن كثٌر فً تفسٌره عند قوله
تعالى {إن الذٌن تتوفاهم الملبكة المً أنفسهم} اآلٌة" :نزلت هذه اآلٌة
الكرٌمة عامة فً كل من أقام بٌن ظهرانً المشركٌن ،وهو قادر على
الهجرة ،ولٌس متمكنا من إقامة الدٌن فهو ظالم لنفسه ،مرتكب حراما
باإلجماع ،وبن هذه اآلٌة" قلت وقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع
بمسابل اإلجماع" ما ٌلً ) 49 :قول ابن حزم "واتفقوا أن الحربً الذي ٌسلم
فً أرض الحرب وٌخرج إلٌنا مختارا قبل أن ٌإسر أنه ال ٌحل قتله ،وال أن
ٌسترق ،واختلفوا فٌه إن لم ٌخرج ومن ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم "كل
المسلم على المسلم حرام :دمه وماله وعرضه" الحدٌث أخرجه مسلم
وأخرج البخاري ومسلم وؼٌرهما أنه صلى هللا علٌه وسلم قال "أال إن
دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم علٌكم حرام" الحدٌث متواتر و هو
متفق علٌه من عدة طرق .
 /4الهجرة من ببلد الكفر ألصحاب األعذار :قال اإلمام الشافعً فً كتابه
"األم" وكذلك فً "أحكام القرآن"" :فعذر هللا عز وجل من لم ٌقدر على
الهجرة من المفتونٌن ،فقال{ من كفر بعد إٌمانه إال من أكره وقلبه م مبن
باْلٌمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلٌهم ؼضب من هللا ولهم عذاب
ع ٌم} وبحث إلٌهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن هللا عز وجل جعل
لكم مخرجا ،وأن هللا عز وجل عذر المستضعفٌن فقال{ :إال المستضعفٌن
من الرجال والنساء والولدان ال ٌست ٌعون حٌلة وال ٌهتدون سبٌ } اآلٌة،
وقال ( عسى ) من هللا واجبة .قلت وهذه الحالة محل إجماع بٌن الفقهاء وهً
كذلك محل اتفاق بٌن المتنازعٌن .
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 /5الهجرة من ببلد كفر تقبل للمسلم أداء شعابر دٌنه بحرٌة تامة :وهنا مربط
الفرس ،بل الصٌد كل الصٌد فً جوؾ الفرى ،حٌث اختلؾ أهل العلم فً
ذلك ،فمنهم من ال ٌرى الهجرة ،بل حرمها بعض الشافعٌة ،خصوصا إن
كان ٌستطٌع أن ٌعبد هللا وٌدعو الناس إلى اإلسبلم ،ومن أهل العلم من رأى
وجوب الهجرة ومن لم ٌفعل فهو آثم لحدٌث":أنا برٌا من كل مسلم بٌن
المشركٌن" قال ابن حجر فً بلوغ المرام :رواه الثبلثة [أبو داود والترمذي
والنسابً] وهو صحٌح ورجح البخاري إرساله" قلت كما رجح أبو داود
والترمذي والدارقطنً إرساله إلى قٌس بن أبً حازم ورواه الطبرانً مسندا
ٌعنً موصوال.
 /6الهجرة من ببلد كفر تقبل للمسلم أداء شعابر الدٌن مع عجزه عن الهجرة
فهذه الحالة محل إجماع فً جواز البقاء فً هذه الببلد ألنه لما كان جابزا له
البقاء فً ببلد كفر ال تقبل إظهار شعابر الدٌن بن القرآن فمن باب أولى
لو كانت الببلد تقبل له إقامة الشعابر الدٌنٌة.
 /7الهجرة من ببلد إسبلم بدعٌة فٌها ظلم إلى ببلد كفر فٌها عدل وتقبل
للمهاجر إقامة شعابر الدٌن بحرٌة واطمبنان هنا أٌضا محل خبلؾ ،وقد
اعتمد على هذا الخبلؾ بعض زعماء الحركات اإلسبلمٌة للعٌش الٌوم فً
أوربا لهذا السبب.
 /8الهجرة من ببلد إسبلم بدعٌة إلى ببلد كفر للدعوة ونشر اإلسبلم :نرى
وهللا تعالى أعلم أن هذا النوع من الهجرة مشروع بشروط من أهمها السهر
على اإلخبل ومحافظة النفس ومداومة مراجعة النصو القرآنٌة
واألحكام الشرعٌة والدلٌل على مشروعٌة ذلك وهللا تعالى أعلم ما نقلناه فً
 .125حدٌث
كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" حٌث قلنا:
إرساله صلى هللا علٌه وسلم ااحاد إلى اافاق تقرد به الكتانً فً "نظم
ونصه :
المتناثر قلت وهو كذلك متواتر
 1ـ) عن المسور بن مخرمة كما فً الطبرانً وؼٌره  ":خرج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى
أصحابه فقال :إن هللا بعثنً للناس كافة فؤدوا عنً وال تختلفوا علً فبعث عبد هللا بن حذافة إلى
كسر وسلٌ بن عمرو إلى هوذه بن علً بالٌمامة والع ء بن الحضرمً إلى المنذر بن ساوي
بهجر وعمرو بن العا إلى جٌفر وعباد أبنً الجلندي بعمان ودحٌة إلى قٌصر وشجاع بن
وهب إلى أبً شمر الؽسانً وعمرو بن أمٌة إلى النجاشً فرجعوا جمٌعا قبل وفاة النبً صلى
هللا علٌه وسلم ؼٌر عمرو بن العا " قال ابن حجر وزاد أصحاب السٌر أنه بعث المهاجر بن أبً
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أمٌة بن الحارث بن عبد كبلل وجرٌر إلى ذي الكبلع ،والسابب إلى مسٌلمة ،وحاطب بن أبً بلتعة
إلى المقوقس.
 2ـ) ومن حدٌث ابن عباس :بعث عبد هللا بن حذافة السهمً إلى كسرى كما فً صحٌح البخاري
كتاب المؽازي.
 3ـ) ومن رواٌة أبً سفٌان بن حرب بعث دحٌة بن خلٌفة الكلبً إلى قٌصر كما فً صحٌح البخاري
من كتاب بدء الوحً.
 4ـ) ومن رواٌة أنس :مسلم فً صحٌحه وابن حبان فً صحٌحه.
 5ـ) دحٌة الكلبً :رواه البزار فً مسنده.
 ) 6رجل أشعث الرأس إلى بنً زهٌر :ابن حبان :قال أبو حاتم هذا النمر بن تولب الشاعر.
 7ـ) عمرو بن حزم من رواٌة أبً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبٌه عن جده أنه بعثه صلى
هللا علٌه وسلم إلى الٌمن :ابن حبان.
 8ـ) ابن المسٌب :البخاري مع فتح الباري.
 9ـ) عبد هللا بن حذافة :انظره فً فتح الباري البن حجر
 10ـ) أبوبكرة الثقفً :البخاري.
 12ـ)
 11ـ) الشفاء بنت عبد هللا :الواقدي فً المؽازي كما فً فتح الباري.
السابب :راجع فتح الباري على البخاري :باب :كتاب النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى كسرى وقٌصر.

 /9هجرة من ببلد إسبلم بدعٌة ٌجهر فٌها بالمعاصً و بالذنوب إلى ببلد
إسبلم سنٌة :قال القرطبً فً تفسٌره "الجامع ألحكام القرآن" عند تفسٌر
قوله تعالى { إن الذٌن تتوفاهم الملبكة المً أنفسهم":346/5 }..وفً هذه
اآلٌة دلٌل على هجرة األرض التً ٌعمل فٌها بالمعاصً ،وقال سعٌد بن
المسٌب بوجوب الهجرة من األرض التً ٌعمل فٌها بالمعصٌة" قلت ونقل
القاضً عٌاض فً كتابه "إكمال المعلم فً فوابد صحٌح مسلم" عند أحادٌث
تؽٌٌر المنكر عند قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم" :من رأى منكم منكرا
فلٌؽٌره بٌده فإن لم ٌستطع فبلسانه فإن لم ٌستطع فبقلبه وذلك أضعؾ
اإلٌمان" عن اإلمام مالك أنه أفتى بوجوب الهجرة من الببلد التً ٌجهر فٌها
بالمعاصً و الذنوب ،وهللا تعالى أعلم.
 /10الهجرة من دار اإلسبلم إلى دار الكفر من أجل التجارة أو التعلٌم أو
البحث عن العمل :أما صاحب التجارة التً ال ٌمكث فً ببلد الكفر إال وقتا
قلٌبل بحثا عن البضاعة لجلبها أو بٌع ما اصطحب منها ولم ٌخش الفتنة فهذا
ال بؤس به وكان ٌفعله التجار فً القرون المزكاة ،وأما طالب العلوم التقنٌة
والباحث عن العمل فإن كانت ببلد الكفر التً ٌعٌش فٌها تسمح له بؤداء
واجباته الشرعٌة وإظهار شعابر اإلسبلم بكل حرٌة فبل بؤس بذلك ولٌمتثل
قوله جل وعبل طٌلة مكثه { واصبر نفسك مع الذٌن ٌدعون ربهم بالؽداة
والعشً ٌرٌدون وجهه وال تعدو عٌناك عنهم ترٌد زٌنة الحٌاة الدنٌا وال
ت ع من أؼفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فر ا} [الكهؾ،] :
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المضاٌقات أو اإلؼراء
وأما إن كان سٌعرضه ذلك إلى االفتتان بسبب
بالشهوات ـ وهو المشهور فً الطبلب والعمال ـ فبل ٌجوز ذلك ألنه إذا كان
بعض العلماء أفتوا بوجوب الهجرة من ببلد اإلسبلم التً ٌهجر فٌها
وال
بالذنوب فؤحرى أن ٌهجر عن ببلد الكفر التً ٌهجر فٌها بالمعاصً
ٌؤمن صاحبها الفتنة  ،وهللا تعالى أعلم ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك
أنت العلٌم الحكٌم " .هذه أنواع الهجرة فلنفقها ولنتقٌد بؤحكامها حتى نعبد هللا
على بصٌرة ،وهللا تعالى أعلم .
* الرد على التٌار المقاصدي المرجبً والصفوي :وفً إطار الحفاظ على
الدٌن برز تٌار كردة فعل على التٌار الجهادي الذي اتصؾ فً نظرهم
بصفات الخوارج ـ التكفٌر والجهاد ـ فطالب بتحقٌق المناط وانطلق من
نظرٌات المقاصد خاصة عند الؽزالً فانطلق من اإلخالة أو المناسبة ،وقد
تقدم فً مسالك العلة أنها تعنً تخرٌج المناط ،فنذكر هنا بما تقدم:
*المناسبة وٌعبر عنها باإلخالة وبالمصلحة وباالستدالل،وبرعاٌة
المقاصد،وٌسمى استخراجها تخرٌج المنا  ،وهً من كتاب القٌاس ،ومحل
ؼموضه ووضوحه ،ومعنى المناسبة تعٌن العلة بمجرد إبداء المناسبة مع
السبلمة عن القوادح ال بن وال ؼٌره ،والمناسبة فً اللؽة المبلءمة،
والمناسب :المبلبم ،قال فً "المحصول"" :الناس ذكروا فً تعرٌؾ
المناسب شٌبٌن :األول أنه المفضً إلى ما ٌوافق اإلنسان تحصٌبل وإٌقاء،
وقد ٌعبر عن التحصٌل بجلب المنفعة وعن اإلٌقاء بدفع المضرة ،واإلٌقاء
قد ٌكون معلوما وقد ٌكون مظنونا وعلى التقدٌرٌن فإما أن ٌكون دٌنٌا وإما
أن ٌكون دنٌوٌا.
* ثم تنقٌح المنا  :والتنقٌح فً العلة التهذٌب والتمٌٌزٌ ،قال :كبلم منقح ال
حشو فٌه والمناط هو العلة ،ومعنى تنقٌح المناط عند األصولٌٌن إلحاق
الفرع باألصل بإلؽاء الفارق بؤن ٌقال ال فرق بٌن األصل والفرع إال كذا
وذلك ال مدخل له فً الحكم البتة فٌلزم اشتراكهما فً الحكم الشتراكهما فً
الموجب له كقٌاس األمة على العبد فً السراٌة ،قال الصفً الهندي :والحق
أن تنقٌح المناط قٌاس خا مندرج تحت مطلق القٌاس.
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*ثم تحقٌق المنا :وهو أن ٌقع االتفاق على علٌة وصؾ ن أو إجماع
فٌجتهد فً وجودها فً صورة النزاع كتحقٌق أن النباش سارق .قلت وقد
ٌنكر البعض أنه من مسالك العلة وٌجعله من باب االجتهاد .وقد ٌكون
صادقا ألنه ال بد من تحقق المسابل التالٌة لٌتحقق المناط وهً /1 :تخرٌج
المناط وٌعبر عنه الؽزالً باإلخالة كما ٌعبر عنه األصولٌون بالمناسبة
والمناسب ٌعنً المبلبم وقد تقدم أنه ٌراعى فٌه التحصٌل واإلٌقاء،
فالتحصٌل هو جلب المصالح واإلٌقاء هو دفع المفاسد،و  /2تنقٌح المناط وهو
/3مراعاة
التؤكد من نفً الفارق بٌن األصل وفرعه أو جامع العلة بٌنهما،
مآالت الفتٌا أو ما تإول إلٌه الفتوى .فإذا تحققت هذه المسابل الثبلثة عندبذ
ٌتم تحقٌق المناط ،وقد قال القرافً" :واعلم أن الذرٌعة كما ٌجب سدهاٌ ،جب
فتحها وٌندب وٌكره وٌباح ،فإن الذرٌعة هً الوسٌلة ،كما أن وسٌلة المحرم
محرمة فكذلك وسٌلة الواجب واجبة :كالسعً إلى الجمعة والحج ،وموارد
األحكام على قسمٌن :مقاصد وهً المتضمنة للمصالح وللمفاسد فً نفسها،
ووسابل وهً المفضٌة إلٌها وحكمها حكم ما أفضت إلٌه من تحلٌل أو
تحرٌم ؼٌر أنها أخفض رتبة من المقاصد فً حكمها .فالوسٌلة إلى أفضل
المقاصد هً أفضل الوسابل وإلى أقبح المقاصد هً أقبح الوسابل ،الخ"..
ألنه
فتبٌن أن تحقٌق المناط من أؼمض وأصعب ما ٌتلقى له المفتً
باإلضافة إلى تخرٌج المناط وتنقٌحه ٌتم تحقٌقه بمراعاة مآالت الفتٌا وهً
أصعب ما ٌتم تحقٌقه ألن المفتً موقع عن هللا مبٌن لحكم هللا ٌجب علٌه أن
ٌبتعد عن الحٌل والتجرد من كل انتماء حتى ال ٌمٌل بالحٌل إلى من ٌرٌد
نفعه أو من ٌرٌد ضره بفتٌاه التً ٌجب أن تكون فوق الجمٌع وٌخضع لها
الجمٌع ،وهللا تعالى أعلم.
قلت والقٌام بتحقٌق المناط نبٌل مادام صاحبه لم ٌبتعد بفكره وعقله عن
الكتاب والسنة فإذا ابتعد عنهما كان كعلماء بنً إسرابٌل أو كالحمار ٌحمل
أسفارا .ولؤلسؾ الشدٌد ظهر تٌار معارض لتٌار السلفٌٌن الجهادٌٌن أنكر
الوالء والبراء ألن الجهادٌٌن السلفٌٌن انطلقوا من البراء والوالء لٌكفروا
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المسلمٌن وٌحكموا آٌة السٌؾ فسلك هذا التٌار الذي ٌعتبر ردة فعل منهج
المرجبة والمبتدعة قلت والقٌام بتحقٌق المناط نبٌل مادام صاحبه لم ٌبتعد
بفكره وعقله عن الكتاب والسنة فإذا ابتعد عنهما كان كعلماء بنً إسرابٌل
أو كالحمار ٌحمل أسفارا .ولؤلسؾ الشدٌد ظهر تٌار معارض لتٌار السلفٌٌن
الجهادٌٌن أنكر الوالء والبراء ألن الجهادٌٌن السلفٌٌن انطلقوا من البراء
والوالء لٌكفروا المسلمٌن وٌحكموا آٌة السٌؾ فسلك هذا التٌار الذي ٌعتبر
ردة فعل منهج المرجبة والمبتدعة ولعله تؤثر بالمذهب الحنفً ألن المذهب
الحنفً فٌه نزعة إرجاء ال ؼبار علٌها بل وٌعترفون بهذه النزعة اإلرجابٌة
كما بٌنا ذلك فً كتاب تصحٌح االعتقاد من كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل
اإلجماع" حٌث قلنا :ج  -وأما إٌمان بنً آدم ااخرٌن  ،فالجمهور على أنه
ْلك َفن َفبؤَفهُحم ِقب ْلال َفح ِّق
ٌزٌد وٌنق  ،ودلٌلهم على ذلك قوله تعالىَ ( :فنحْل نُح َفنقُح ُّي َفعلَفٌ َف
إِق َّمنهُح ْلم فِق ْلت َفٌ ٌضة آ َفم ُحنوا بِق َفرب ِقِّه ْلم َفو ِقز ْلد َفنا ُحه ْلم ه ًمُحدى)[الكهؾ ]13 :عندبذ قال ابن كثٌر فً
تفسٌره" :استدل بهذه اآلٌة وأمثالها ؼٌر واحد من األبمة كالبخاري وؼٌرهم
ممن ذهب إلى زٌادة اإلٌمان ونقصانه ،وأنه ٌزٌد وٌنق  ،ولهذا قال تعالى:
ِقٌن اهْل َفتدَف ْلوا َفزادَف ُحه ْلم ه ًمُحدى َفوآ َفتا ُحه ْلم َفت ْلقوا ُحه ْلم)
( َفو ِقز ْلد َفنا ُحه ْلم ه ًمُحدى) وقال تعالىَ (:فوالَّمذ َف
ُحون) وقوله:
ِقٌن آ َفم ُحنو ْلا َفف َفزادَف ْلتهُح ْلم إِقٌ َفما ًمنا َفو ُحه ْلم َفٌسْل َفت ْلبشِق ر َف
[محمد ]17 :وقالَ (:ففؤَفمَّما الَّمذ َف
(لِق َفٌ ْلزدَف ا ُحدوا إِقٌ َفما ًمنا م َفَّمع إِقٌ َفمان ِقِقه ْلم) إلى ؼٌر ذلك من اآلٌات الدالة على ذلك".قلت
وقال محمد أبو الهدى الصٌادي فً كتابه {ضوء الشمس فً قوله صلى هللا
علٌه وسلم بنً اإلسبلم على خمس}":إذا عرفت أن اإلٌمان هو تصدٌق
القلب واعتقاده القاطع الجازم بكل ما جاء به الرسول صلى هللا علٌه وسلم
وقع الخبلؾ فً هذه المسؤلة،
من عند ربه ،فهل ٌزٌد أو ٌنق أم ال؟
فمذهب إمامنا األعظم والهمام المقدم أبً حنٌفة النعمان ومن تبعه من األبمة
األعٌان ،أن اإلٌمان ال ٌزٌد وال ٌنق ألنه عبارة عن التصدٌق فً القلب،
وهذا نقصه شك وكفر ،وال ٌسمى إٌمانا إال إذا بلػ درجة النهاٌة بؤن ٌكون
برٌبا من الشكوك واألوهام ،فً جمٌع ما جاء به علٌه الصبلة والسبلم،
ولذلك أنكر جمهور الموحدٌن وأكابر المتكلمٌن زٌادته ونقصه ،وذهب
بعض السلؾ وجماعة من الخلؾ إلى أنه ٌزٌد وٌنق " قلت وما علٌه
جمهور السلؾ هو أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنق وأنه ٌزٌد بالعلم والعبادة
وٌنق بالجهل والمعاصً وهو الراجح لما قدمناه من آي الذكر الحكٌم
وأما ما ذهب إلٌه األحناؾ ،وهو موقؾ المرجبة الذٌن ٌقولون اإلٌمان ال
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ٌزٌد وال ٌنق والمعاصً ال تضر ،وأما الخوارج فهم نقٌضهم ألنهم
ٌكفرون بالمعاصً " .و قال شعٌب األرنإوط فً شرح جامع العلوم والحكم:
"ثم  -أي أهل السنة والجماعة -افترقوا فرقتٌن  ،فؤكثر المحدثٌن إلى أن
اإلٌمان مركب من األعمال  ،وإمامنا األعظم  -رحمه هللا تعالى -وأكثر
الفقهاء والمتكلمٌن إلى أن األعمال ؼٌر داخلة فً اإلٌمان  ،مع اتفاقهم جمٌعا ًم
على أن فاقد التصدٌق كافر  ،وفاقد العمل فاسق  ،فلم ٌبق الخبلؾ إال فً
التعبٌر ،فإن السلؾ وإن جعلوا األعمال أجزاء  ،لكن ال بحٌث ٌنعد م ،الكل
بانعدامها،بل ٌبقى اإلٌمان مع انتفابه .
وإمامنا أبو حنٌفة وإن لم ٌجعل األعمال جزءا  ،لكنه اهتم بها  ،وحرض
علٌها ،وجعلها أسبابا سارٌة فً نماء اإلٌمان  ،فلم ٌهدرها هدر المرجبة إال
أن تعبٌر المحدثٌن القابلٌن بجزبٌة األعمال  ،لما كان أبعد من المرجبة
المنكرٌن جزبٌة األعمال  ،بخبلؾ تعبٌر إمامنا األعظم -رحمه هللا تعالى-
فإنه كان أقرب إلٌهم من حٌث نفً جزبٌة األعمال :رمً الحنفٌة باإلرجاء ،
وهذا كما ترى جو ٌضر علٌنا  ،فاهلل المستعان  .ولو كان االشتراك مع المرجبة
بوجه من الوجوه كافٌا ًم لنسبة اإلرجاء إلٌنا  ،لزم نسبة اإلعتزال إلٌهم  ،أي:
المحدثٌن ،فإنهم  ،أي المعتزلة  ،قابلون بجزبٌة األعمال أٌضا ًم كالمحدثٌن ،
ولكن حاشاهم من اإلعتزال  ،وعفا هللا عمن تعصب ونسب إلٌنا اإلرجاء ،
فإن الدٌن كله نصح  ،ال مراماة ومنابزة باأللقاب ! وال حول وال قوة إال باهلل
العلً العظٌم"  .قلت وكبلم األرنإوط هذا أشبه إلى التلفٌق ألنه قد تقدم
تصرٌحهم باإلرجاء من خبلل كبلم أبمتهم الكبار ،وهللا تعالى أعلم .
إلخوة واألحباب بالفرقان بٌن الجهاد
وقد بٌنا ذلك فً كتابنا "إتحاؾ ا
ٌوم 2013/ 5/ 5م تحت
واإلرهاب" حٌث قلنا فً مقال نشرناه قبل ذلك
عنوان":الشٌعة فً مٌزان الوالء والبراء" إن التٌارات التً تتبع الهوى أو
تحكم العقل بعٌدا عن الكتاب والسنة تنكر أو ال تهتم بعقٌدة الوالء والبراء
فإذا
ولكن القرآن والسنة ٌدحضان حجة هإالءالمنكرٌن للوالء والبراء،
رجعنا إلى الكتاب العزٌز أدركنا أنه لم ٌدع شكا وال لبسا ألحد فً هذه
المسؤلة .واآلٌات الكثٌرة التً تبحث فً هذه المسؤلة تركز على أمرٌن هما
الوالء والبراء مما ٌدل على أن الوالء والبراء ركن من أركان الشرٌعة وقد
أجمع علماء األمة قدٌما وحدٌثا على ذلك قال تعالى فً التحذٌر من مواالة
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خ ُذوا ا ْل ٌَهُودَ
الكفار وتولٌهم والركون إلٌهم « ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ال َت َّت ِ
ض َو َمنْ ٌَ َت َولَّ ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفإِ َّن ُه ِم ْن ُه ْم» وقال
ض ُه ْم أَ ْولِ ٌَا ُء َب ْع ٍ
اء َب ْع ُ
ار أَ ْولِ ٌَ َ
ص َ
َوال َّن َ
اء ُت ْلقُونَ إِلَ ٌْ ِه ْم
تعالىٌَ « :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ال َت َّت ِ
خ ُذوا َعد ُِّوي َو َعد َُّو ُك ْم أَ ْولِ ٌَ َ
خ ُذوا ِب َ ا َن ًة مِنْ
ِبا ْل َم َودَّ ِة» اآلٌات .وقال تعالىٌَ « :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ال َت َّت ِ
ضا ُء مِنْ أَ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما
دُونِ ُك ْم ال ٌَؤْلُو َن ُك ْم َخ َباالً َودُّوا َما َعنِ ُّت ْم َقدْ َبدَ ْت ا ْل َب ْؽ َ
صدُو ُر ُه ْم أَ ْك َب ُر» اآلٌات ،وقال سبحانه تعالى فً وجوب التبرٌا من
ُت ْخفًِ ُ
الكفار« َقدْ َكا َن ْت لَ ُك ْم أ ُ ْس َوةٌ َح َس َن ٌة فًِ إِ ْب َراهٌِ َم َوالَّذٌِنَ َم َع ُه إِ ْذ َقالُوا لِ َق ْو ِم ِه ْم
هللا َك َف ْر َنا ِب ُك ْم َو َبدَ ا َب ٌْ َن َنا َو َب ٌْ َن ُك ْم
ُون َّ ِ
إِ َّنا ُب َرآ ُء ِم ْن ُك ْم َو ِم َّما َت ْع ُبدُونَ مِنْ د ِ
ج ُد َق ْوما ً
ضا ُء أَ َبداً َح َّتى ُت ْإ ِم ُنوا ِب َّ ِ
ا ْل َعدَ َاوةُ َوا ْل َب ْؽ َ
الَّل َو ْحدَ هُ» وقال تعالى «ال َت ِ
اء ُه ْم
ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
سولَ ُه َولَ ْو َكا ُنوا آ َب َ
هللا َو َر ُ
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم ااخ ِِر ٌُ َوادُّونَ َمنْ َحادَّ َّ َ
اء ُه ْم أَ ْو إِ ْخ َوا َنهُ ْم أَ ْو َعشِ َ
أَ ْو أَ ْب َن َ
ٌر َتهُ ْم» اآلٌة وقال سبحانه وتعالى َ «:وإِ ْذ َقالَ
إِ ْب َراهٌِ ُم ألَ ِبٌ ِه َو َق ْو ِم ِه إِ َّننًِ َب َرا ٌء ِم َّما َت ْع ُبدُونَ () إِالَّ الَّذِي َف َ َرنًِ َفإِ َّن ُه
ٌِن» .وقال سبحانه وتعالى« :قُ ْل إِنْ َكانَ آ َباإُ ُك ْم َوأَ ْب َناإُ ُك ْم َوإِ ْخ َوا ُن ُك ْم
َس ٌَ ْهد ِ
ارةٌ َت ْخ َ
ش ْونَ َك َسادَ هَا َو َم َساكِنُ
ٌر ُت ُك ْم َوأَ ْم َوال ٌ ا ْق َت َر ْف ُت ُموهَا َوت َِج َ
َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم َو َعشِ َ
صوا َح َّتى ٌَؤْت ًَِ
ض ْو َن َها أَ َح َّب إِلَ ٌْ ُك ْم مِنْ َّ ِ
ج َها ٍد فًِ َس ِبٌلِ ِه َف َت َر َّب ُ
هللا َو َر ُ
َت ْر َ
سولِ ِه َو ِ
هللا ُ ِبؤ َ ْمر ِه َو َّ
َّ
هللا ُ ال ٌَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسِ قٌِنَ » .فهذه آٌات من كتاب هللا العزٌز
ِ
َفو َفخرَّم َفج
تبٌن القاعدة التً ٌجب التحاكم إلٌها فٌما ٌخ بالوالء والبراء،
ْلن م َفُحعا ٍذ ْلال ُحج َفهنِقًِّ َ ،فعنْل أَف ِقبٌهِقَ ،فع ِقن ال َّمن ِقبًِّ
اإل َفما ُحم أَفحْل َفم ُحد َفوال ِّترْل ِقمذِقيُّي ِقمنْل َفحدِقٌ ِق
ث َفسه ِقْلل ب ِق
ْل ِق
صلَّمى َّم
هلل،
ض ِق َّم ِق
هلل َفوأَفب َفْلؽ َف
هللَ ،فوأَف َفحبَّم ِق َّم ِق
هلل َفو َفم َفن َفع ِق َّم ِق
هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفقا َفلَ «:فمنْل أَفعْل َفطى ِق َّم ِق
َف
هلل َفف َفق ِقد اسْل َفت ْلك َفم َفل إِقٌ َفما َفن ُحه»َ .فوفِقً ر َفوا َفٌ ٍة ل ْلِقئل َفمام أَفحْل َفمدَف :أَف َّمن ُحه « َفسؤ َفلَف
َف
َف
َّم
َفزادَف أحْل َفم ُحدَ :فوأ ْلن َفك َفح ِق ِق
ِق
ِق ِق
صلَّمى َّم
ض
هلل َفو َفتب َفْلؽ َف
انَ ،فف َفقا َفل :أَفنْل ُحتحِقبَّم ِق َّم ِق
هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفمَ ،فعنْل أَف ْلف َف
ال َّمن ِقبًَّم َف
اإلٌ َفم ِق
ض ِقل ْل ِق
هللا؟ َفقا َفل :أَفنْل ُحتحِقبَّم
هللاَ ،فف َفقا َفل َفو َفم َفاذا َفٌا َفرسُحو َفل َّم ِق
ِق َّمهللِقَ ،فو ُحتعْل ِقم َفل ل َفِقسا َفن َفك فِقً ذ ْلِقك ِقر َّم ِق
اس َفما ُحتحِقبُّي لِق َفن ْلفسِق َفكَ ،فو َفت ْلك َفر َفه لَفهُح ْلم َفما َفت ْلك َفرهُح لِق َفن ْلفسِق َفكَ ،فوفِقً ِقر َفوا َفٌ ٍة لَف ُحهَ :فوأَفنْل َفتقُحو َفل
لِقل َّمن ِق
َفخ ْلٌرًم ا أَف ْلو َفتصْل م َف
ان.
ُحت»َ .فوفِقً َفه َفذا ْلال َفحدِقٌ ِق
هللا ِقمنْل أَف ْلف َف
ث أَفنَّم َفك ْلث َفر َفة ذ ْلِقك ِقر َّم ِق
اإلٌ َفم ِق
ض ِقل ْل ِق
صلَّمى َّم
ث َفعمْل ِقرو ب ِق ْل
هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه
َفو َفخرَّم َفج أَفٌْلضًم ا ِقمنْل َفحدِقٌ ِق
ُحوح أَف َّمن ُحه َفسم َفِقع ال َّمن ِقبًَّم َف
ْلن ال َفجم ِق
هللَ ،ففإِق َفذا
ِقض ِق َّم ِق
هللَ ،فو ُحٌ ْلبؽ َف
ان َفح َّمتى ُحٌحِقبَّم ِق َّم ِق
ص ِقر َف
َفو َفسلَّم َفم َفٌقُحو ُحلَ «:فال َفٌسْل َفتح ُّيِقق ْلال َفع ْلب ُحد َف
اإلٌ َفم ِق
ٌح ْل ِق
هللا َفت َفعالَفى»َ .فو َفخرَّم َفج أَفٌْلضًم ا ِقمنْل
هللَ ،فف َفق ِقد اسْل َفت َفح َّمق ْلال ِقو َفال َفٌ َفة م َفِقن َّم ِق
ض ِق َّم ِق
هلل َفوأَفب َفْلؽ َف
أَف َفحبَّم ِق َّم ِق
صلَّمى َّم
هللا ُح َفعلَف ْلٌ ِقه َفو َفسلَّم َفم َفقا َفل«:إِقنَّم أَف ْلو َفث َفق
َفحدِقٌ ِق
ازبٍَ ،فع ِقن ال َّمن ِقبًِّ َف
ث ْلال َفب َفرا ِقء ب ِق
ْلن َفع ِق
َّماس :أَفحِقبَّم فِقً
ِقض فِقً َّم ِق
هللاَ ،فو ُحت ْلبؽ َف
ان أَفنْل ُحتحِقبَّم فِقً َّم ِق
هللا» َ ،فو َفقا َفل ابْلنُح َفعب ٍ
اإلٌ َفم ِق
ع َفُحرى ْل ِق
هللا ِقب َفذل َفِقك،
هللاَ ،ففإِق َّمن َفما ُحت َفنا ُحل ِقو َفال َفٌ ُحة َّم ِق
هللاَ ،فو َفعا ِقد فِقً َّم ِق
ال فِقً َّم ِق
هللاَ ،فوأَف ْلب ِقؽضْل فِقً َّم ِق
َّم ِق
هللاَ ،فو َفو ِق
ان َ -فوإِقنْل َفك ُحث َفر ْل
ون
ص ْلو ُحم ُحه َ -فح َّمتى َفٌ ُحك َف
ص َفبل ُحت ُحه َفو َف
ت َف
َفولَفنْل َفٌ ِق
اإلٌ َفم ِق
جدَف َفع ْلب ٌضد َفطعْل َفم ْل ِق
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ار ْل
ت َفعام ُحَّمة م َفُحإ َف
اس َفعلَفى أَفمْل ِقر ال ُّيد ْلن َفٌاَ ،فو َفذل َفِقك َفال ٌُحجْل دِقي َفعلَفى
ص َف
َفك َفذل َفِقكَ ،فو َفق ْلد َف
اخا ِقة ال َّمن ِق
َف
ٌر َّم
"كما
الط َفب ِقريُّي َ ،فوم َفُحح َّمم ُحد بْلنُح َفنصْل ٍر ْلال َفمرْل َفو ِقزيُّي .
أهْل لِق ِقه َفش ْلٌ ًمباَ .فخرَّم َفج ُحه ابْلنُح َفج ِقر ٍ
تقدمت أحادٌث فً باب الهجرة تتبرأ من الكفر وأهله وأتباعه ،إال أننا نجد
الشٌعة ٌنسفونها وٌتعاملون بما ٌناقض هذه اآلٌات لذلك نجد صاحب كتاب
"هلل ثم للتارٌخ :كشؾ األسرار وتبربة األبمة األطهار " سٌد حسٌن
" :83وتحدثنا كتب التارٌخ
الموسوي ،وهو أحد علماء النجؾٌ ،قول فً
عما جرى فً بؽداد عند دخول هوالكو فٌها ،فإنه ارتكب أكبر مجزرة
عرفها التارٌخ ،بحٌث صبػ نهر دجلة باللون األحمر لكثرة من قتل من أهل
السنة ،فؤنهار من الدماء جرت فً نهر دجلة ،حتى تؽٌر لونه فصار أحمر،
وصبػ مرة أخرى باللون األزرق لكثرة الكتب التً ألقٌت فٌه ،وكل هذا
بسبب الوزٌرٌن النصٌر الطوسً ومحمد بن العلقمً ،فقد كانا وزٌرٌن
للخلٌفة العباسً ،وكانا شٌعٌٌن ،وكانت تجري بٌنهما وبٌن هوالكو
مراسبلت سرٌة حٌث تمكنا من إقناع هوالكو بدخول بؽداد وإسقاط الخبلفة
العباسٌة التً كانا وزٌرٌن فٌها ،وكانت لهما الٌد الطولى فً الحكم ،ولكنهما
لم ٌرتضٌا تلك الخبلفة ألنها تدٌن بمذهب أهل السنة ،فدخل هوالكو بؽداد
وأسقط الخبلفة العباسٌة ،ثم ما لبثا حتى صارا و زٌرٌن لهوالكو مع أن
هوالكو وثنٌا .ومع ذلك فإن اإلمام الخمٌنً ٌترضى على ابن ٌقطٌن ـ الذي
هدم السجن على من فٌه من مساجٌن أهل السنة وهم ٌزٌدون على خمسمابة
ـ والطوسً والعلقمً ،وٌعتبر ما قاموا به ٌعد من أعظم الخدمات الجلٌلة
لدٌن اإلسبلم" أال ترى أن هذٌن الوزٌرٌن الشٌعٌٌن فضبل حكم الوثنً
هوالكو وباٌعاه وأصبحا وزٌرٌن له على حكم الخلٌفة العباسً حٌث كانا
84
وزٌرٌن له فخاناه؟ "...وقال سٌد حسٌن الموسوي فً [كشؾ األسرار:
عن الخمٌنً أنه قال له" :وفً جلسة خاصة مع اإلمام [الخمٌنً] قال لً:
سٌد حسٌن آن األوان لتنفٌذ وصاٌا األبمة صلوات هللا علٌهم ،سنسفك دماء
النواصب ،ونقتل أبناءهم ونستحًٌ نساءهم ،ولن نترك أحدا منهم ٌفلت من
العقاب ،وستكون أموالهم خالصة لشٌعة أهل البٌت وسنمحو مكة والمدٌنة
من وجه األرض ألن هاتٌن المدٌنتٌن صارتا معقل الوهابٌٌن وال بد أن
تكون كرببلء أرض هللا المباركة المقدسة قبلة للناس فً الصبلة وسٌحقق
بذلك حلم األبمة علٌهم السبلم ،لقد قامت دولتنا التً جاهدنا سنوات من أجل
إقامتها ،وما بقً إال التنفٌذ " قلت وكٌؾ ٌجرأ على نسخ حكم هللا جل وعبل
فً القبلة لتعصب مذهبً؟ وعلى كل حال فقد انتقل الخمٌنً إلى ما قدم
Page 407

وجٌز الفصول

وبقٌت وصٌته تنفذ من خبلل مخطط أخذ بزمام السلطة فً العراق وٌسعى
إلى بسط نفوذه فً الٌمن من خبلل الحو ثٌٌن وأنصارهم من شرق المملكة
العربٌة السعودٌة ،وحزب هللا فً لبنان ،ولما كان والإنا هلل ولرسوله أوال
قبل أن ٌكون لوالة أمر ؼٌر معصومٌن ،فإننا نحذرهم فقط من خطورة هذا
المخطط ونطالب الجمٌع باتباع الشرٌعة فً المعامبلت والتعامل مع
المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن على ذلك األساس ،فقد خاطب الحق جل وعبل
رسوله قاببلُ {:ث َّم َج َع ْل َنا َك َعلَى َ
اء
ٌع ٍة مِنَ ْاألَ ْم ِر َفا َّت ِب ْع َها َو َال َت َّت ِب ْع أَهْ َو َ
ش ِر َ
هللا َ
ش ٌْ ًبا َوإِنَّ ال َّ الِمٌِنَ
الَّذٌِنَ َال ٌَ ْعلَ ُمونَ ( )18إِ َّنهُ ْم لَنْ ٌُ ْؽ ُنوا َع ْن َك مِنَ َّ ِ
ض َو َّ
اس َوهُدً َو َر ْح َم ٌة
هللا ُ َول ًُِّ ا ْل ُم َّتقٌِنَ ()19ه ََذا َب َ
ضهُ ْم أَ ْولِ ٌَا ُء َب ْع ٍ
َب ْع ُ
صابِ ُر لِل َّن ِ
لِ َق ْو ٍم ٌُوقِ ُنونَ ([ })20الجاثٌة :ـ18ـ19ـ ،]20أما الشٌعة فإننا لم نعرؾ والءهم
لمن ،أهو هلل الذي بدأنا بآي ذكره أم للرسول صلى هللا علٌه وسلم الذي نقل
 13حٌث قال" :فٌصل به األمر
لنا محمد إبراهٌم شقرة عن الخمٌنً فً
إلى التقلٌل من شؤن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وتفضٌل المهدي
المنتظر علٌه وعلى األنبٌاء والمرسلٌن كافة ،كما صرح بذلك فً كلمة
وجهها ٌوم 15شعبان  30/ 1400حزٌران ٌولٌو  1980م وهً خطبة مشحونة
بصرٌح الكفر ال تخفى أهدافها على كل مسلم "..كما نقل لنا صاحب كتاب
 ":21قال السٌد علً ؼروي أحد كبار العلماء فً
"هلل ثم للتارٌخ "
الحوزة" :إن النبً صلى هللا علٌه وسلم ال بد من أن ٌدخل فرجه النار ،ألنه
[قبح هللا
وطا بعض المشركات" ٌرٌد بذلك زواجه من عابشة وحفصة"
سعً هإالء ما أجهلهم] وإذا كان أهل األهواء ال ٌهمهم الوالء والبراء فإن
علماء أهل السنة قد أسسوا وأرسوا عقٌدتهم على الوالء والبراء فمن أنكرها
فإنه مبتدع..إلى أن قلنا ":فهذه نقول أبرزناها من محالها لنبٌن للناس حقٌقة
الوالء والبراء عند الشٌعة ولٌتضح المخطط الشٌعً الخطٌر الرامً إلى
لتتبٌن
سفك دماء أهل السنة وإرهابهم بالتفجٌرات المفزعة والمخٌفة ،ؾ
فلٌست
معالمه للجمٌع ،بعدما وقع فً العراق وسورٌا ولبنان والٌمن،
البحرٌن بمنؤى عن أطماع المد الشٌعً اإلٌرانً ،وال اإلمارات وجزرها
الثبلثة التً زارها زعماء إٌران للتعبٌر عن إرهاصات هذا المخطط ،كما
أن تزوٌد الحو ثٌٌن فً الٌمن بالسبلح والعتاد لٌس إال تكرٌسا لخطوات
جرٌبة ترمً إلى اإلسراع بتنفٌذ هذا المخطط الذي ذكر سٌد حسٌن
الموسوي عن الخمٌنً الرامً إلى القضاء على الحرمٌن الشرٌفٌن والحكام
هللا
السعودٌٌن ال قدر هللا ،وقد قال الحق جل وعبلٌَ {:اأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
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الصا ِدقٌِنَ ([ } )119التوبة ،]119 :فلنتق هللا فً أنفسنا وفً شعوبنا
َو ُكو ُنوا َم َع َّ
والتٌه والدمار ،الذي ألحقوه بالعراق،
وفً أوطاننا ولنجنبها الضٌاع
فدرء
وسورٌا ،والٌمن ،وبركان لبنان النابم على قرن عفرٌت حزب هللا،
المفاسد مقدم على جلب المصالح ،ومثل المسلمٌن فً توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسد
بالسهر والحمى ،فهذا التٌار أخطر أو مثل التٌار الجهادي فً الخطورة بل
تجدهم تارة ٌتحدون وٌتعاونون لئلطاحة بالحكام أو تخرٌب المجتمعات كما
وقع فً العراق وسورٌا والٌمن وحاولوا ذلك فً البحرٌن والكوٌت
والسعودٌة ،وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب ،وآخر دعوانا أن
الحمد هلل رب العالمٌن  .فالوالء والبراء هو الذي ٌمٌز أهل السنة والجماعة
عن أهل األهواء والبدع.
*الرد على المبتدعة* :وأخٌرا ومن تحسٌنً أو تكمٌلً هذا المقصد األول
ذكر هللا وقولك:أستؽفر هللا،وسبحان هللا ،والحمدهلل ،والإله إال هللا وهللا أكبر،
وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم ،إال أننا نجد منذ انقراض القرون
المزكاة من ٌحصر هذه األذكار أو بعضها فً أعداد لم تثبت عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فكان اتباعه صلى هللا علٌه وسلم أولى خاصة أنك تجد
هذه الفرق التً تحصر هذه األذكار فً أعداد اسنحسنتها تتحامل على أهل
السنة وتحٌك المإامرات مع أعداء أهل السنة فؤلحقت الكثٌر من األضرار
بؤهل السنة وتعاطفت وتعاملت مع أعداء أهل السنة من الؽرب والشرق
والمبتدعة ،فإلى هللا المشتكى وقد ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم قوله:
" افترقت أمة موسى إلى إحدى وسبعٌن فرقة ،وافترقت أمة عٌسى إلى إثنٌن
وسبعٌن فرقة ،وستفترق أمتً إلى ثبلث وسبعٌن فرقة كلها فً النار إال
واحدة" فلما سبل عن تلك الفبة الناجٌة قال ":ما أنا علٌه وأصحابً" وإن
قُلْ إِنْ ُك ْن ُت ْم
كانت فً الزٌادة مقال فإن معناها صحٌح وقد قال تعالى{:
هللا ُ َو ٌَ ْؽف ِْر لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َّ
هللا َفا َّت ِب ُعونًِ ٌُ ْح ِب ْب ُك ُم َّ
هللا ُ َؼفُو ٌر َرحٌِ ٌم
ُت ِ
ح ُّبونَ َّ َ
([})31ءال عمران]31 :
وفً باب االعتصام بالسنة ما ٌزجر عن البدع وعن عابشة رضً هللا عنها
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :من أحدث فً أمرنا ما لٌس منه فهو
رد" أخرجه البخاري ومسلم ،وفً رواٌة لمسلم رواها البخاري تعلٌقا " :من
عمل عم لٌس علٌه أمرنا فهو رد" وعن أنس بن مالك رضً هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :إن هللا حجب التوبة عن كل
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صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته" رواه المنذري فً "الترؼٌب والترهٌب"
وقال :رواه الطبرانً بإسناد حسن ،ورواه ابن ماجه وابن أبً عاصم فً
كتاب "السنة" من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا
علٌه وسلم بلفظ " :أبى هللا أن ٌقبل عمل صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته "،
كما روى أٌضا من حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قال" :ال ٌقبل هللا لصاحب بدعة صوما وال ص ة وال حجا وال
عمرة وال جهادا وال صرفا وال عدال ٌخرج من اْلس م كما ٌخرج
الشعر من العجٌن " ،كما أخرج عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ":لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت
فترته إلى سنتً فقد اهتد ومن كانت فترته إلى ؼٌر ذلك فقد هلك " رواه
ابن حبان وابن أبً عاصم ،وصحح بعض هذه األحادٌث األلبانً وحسن
البعض اآلخر .
قلت وأخٌرا جاء الحدٌث رادعا لمن ارتد مبٌنا أن حكمه القتل فقوله صلى
هللا علٌه وسلم ":من بدل دٌنه فاقتلوه " وقوله صلى هللا علٌه وسلم ":ال ٌحل
ث ث :النفس بالنفس والثٌب الزانً والراجع
دم امرئ مسلم إال بإحد
عن دٌنه المفارق للجماعة".
 /2المقصد الثانً :حف النفس وفهم الخوارج :حفظ النفس هو المقصد
الثانً من مقاصد الشرع وضروراته وقد دلت على ضرورة حفظه اآلٌات
الكرٌمة واألحادٌث الشرٌفة ،ومن ذلك :قال هللا جل وعبل فً سورة المابدة:
س أَ ْو
«مِنْ أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َعلَى َبنًِ إِ ْس َرابٌِلَ أَ َّن ُه َمنْ َق َتلَ َن ْفسا ً ِب َؽ ٌْ ِر َن ْف ٍ
اس
اس َجمٌِعا ً َو َمنْ أَ ْح ٌَاهَا َف َكؤ َ َّن َما أَ ْح ٌَا ال َّن َ
ض َف َكؤ َ َّن َما َق َتلَ ال َّن َ
َف َسا ٍد فًِ األَ ْر ِ
ض
سل ُ َنا ِبا ْل َب ٌِّ َنا ِ
ت ُث َّم إِنَّ َكثٌِراً ِم ْنهُ ْم َب ْعدَ َذلِ َك فًِ األَ ْر ِ
اء ْتهُ ْم ُر ُ
َجمٌِعا ً َولَ َقدْ َج َ
سولَ ُه َو ٌَ ْس َع ْونَ فًِ
هللا َو َر ُ
ار ُبونَ َّ َ
لَ ُم ْس ِرفُونَ (  ) 32إِ َّن َما َج َزا ُء الَّذٌِنَ ٌُ َح ِ
خ ؾٍ أَ ْو
صلَّ ُبوا أَ ْو ُت َق َّ َع أَ ٌْدٌِ ِه ْم َوأَ ْر ُجلُهُ ْم مِنْ ِ
ض َف َساداً أَنْ ٌُ َق َّتلُوا أَ ْو ٌُ َ
األَ ْر ِ
اب َع ِ ٌ ٌم»
ي فًِ الدُّن ٌَا َولَهُ ْم فًِ ااخ َِر ِة َع َذ ٌ
ض َذلِ َك لَهُ ْم خ ِْز ٌ
ٌُن َف ْوا مِنْ األَ ْر ِ
[ ،]34فتبٌن من خبلل هاتٌن اآلٌتٌن الكرٌمتٌن أن هللا جل وعبل حرم قتل
النفس البشرٌة إال بالحق وقد ن على ذلك قاببل جل وعبلَ « :وال َت ْق ُتلُوا
س الَّتًِ َح َّر َم َّ
صا ُك ْم ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت ْعقِلُونَ » فتبٌن أن هللا
هللا ُ إِالَّ ِبا ْل َح ِّق َذلِ ُك ْم َو َّ
ال َّن ْف َ
حرم قتل النفس إال بالحق ،فاإلرهابً – سواء كان مسلما أو ؼٌر مسلم  -هو
الذي ٌقتل األنفس البشرٌة بؽٌر حق وٌسعى فً األرض فسادا -وقد قال
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ف ز ؤه جهلم خ ل فيه وغضب هللا ع يه
تعالى{:و قتل ؤ ل ت
ول له وأع له عذ ألي } وهذا التعرٌؾ هو الذي ٌنبؽً أن نحمل األمم
المتحدة علٌه لكً تتبناه تعرٌفا دولٌا ومرجعٌا فً تعرٌؾ اإلرهاب وتحدٌد
األشخا والحركات اإلرهابٌة عن سواها ،فالذٌن ٌقومون بتقتٌل الناس
بصفة عشوابٌة ال ٌمٌزون فً ذلك القتل بٌن المسلم وؼٌره،وبٌن الشٌخ
والطفل والمرأة،والناسك ،إلخ..هم اإلرهابٌون حقا ،ذلك ألن شرع هللا حرم
قتل األطفال والنساء والرهبان والنساك.وقد أخرج المفسرون عن سعٌد بن
جبٌر عند هاتٌن اآلٌتٌن أنه رحمه هللا قال«:من استحل دم مسلم فكؤنما
استحل دماء الناس جمٌعا،ومن حرم دم مسلم فكؤنما حرم دماء الناس جمٌعا
وٌشبه أن ٌكون قول ابن عباس فٌما نقله عنه العوفً.
كحاجً للحفاظ على النفس التً حرم هللا إال بالحق وانعقد
فجاء القصا
اإلجماع على ذلك  ،فتعلم وتعلٌم أحكام القصا والعقول وإن كان فرض
كفاٌة فهو رادع ،فقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" فً
باب :القصا والعقول :ما وقع اإلجماع علٌه من األحكام المتعلقة
بالقصا والدٌات نكتفً هنا بذكر المثالٌن التالٌٌن /* :قول ابن المنذر:
"وأجمعوا أن الحر ٌقاد به الحر ،وإن كان المجنى علٌه مقعدا أو أعمى أو
ِب
أشل ،واآلخر سوي الخلق "قلت الدلٌل على ذلك قوله جل وعبل
{ ُكت َ
ِصا ُ فًِ ا ْل َق ْتلَى ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُح ِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد َواألُن َثى ِباألُن َثى َف َمنْ
َعلَ ٌْ ُك ْم ا ْلق َ
ُعف ًَِ لَ ُه مِنْ أَخٌِ ِه َ
{البقرة
ان}
ش ًْ ٌء َفا ِّت َبا ٌع ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوأَدَ ا ٌء إِلَ ٌْ ِه ِبإِ ْح َس ٍ
س َوا ْل َع ٌْنَ
 }178وقوله جل وعبل { َو َك َت ْب َنا َعلَ ٌْ ِه ْم فٌِ َها أَنَّ ال َّن ْف َ
س ِبال َّن ْف ِ
ِبا ْل َع ٌْ ِن} {المابدة  }45وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا
تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم قال  ":من قتل له قتٌل فهو بخٌر
النظرٌن إما أن ٌفتدي وإما أن ٌقتل" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو
داود والترمذي والنسابً واألحادٌث فً الباب كثٌرة.
* /قول ابن المنذر " :وأجمعوا أن القصا بٌن الرجل والمرأة فً النفس
إذا كان القتل عمدا ،وروي عن عطاء والحسن ؼٌر ذلك "قلت المسؤلة
ِب َعلَ ٌْ ُك ْم
مسؤلة خبلؾ منذ عهد الصحابة وذلك ألنه ورد قوله جل وعبل { ُكت َ
ِصا ُ فًِ ا ْل َق ْتلَى ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُح ِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد َواألُن َثى ِباألُن َثى} [البقرة ]178
ا ْلق َ
قلت هذا إجماع واهم فؤبً عن ذلك علً والحسن وعمر بن عبد العزٌز
والحسن البصري وعكرمة وعطاء ومالك وهو أحد قولً الشافعً انطبلقا
من هذه اآلٌة الكرٌمة ،وقال آخرون بقول ابن المنذر ،فقد أخرج البٌهقً
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عن أبً الزناد أنه قال :كان من أدركته من فقهابنا الذٌن ٌنتهى إلى قولهم
منهم سعٌد بن المسٌب وعروة بن الزبٌر والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد
الرحمن وخارجة بن زٌد بن ثابت وعبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة وسلٌمان
بن ٌسار فً مشٌخة حملة من سواهم ونظرابهم أهل فقه وفضل أن المرأة
تقاد من الرجل عٌنا بعٌن وأذنا بؤذن وكل شًء من الجراح على ذلك وإن
قتلها قتل بها وروٌناه عن الزهري وؼٌره عن النخعً والشعبً وعمر بن
عبد العزٌز ،قال البٌهقً وروٌنا عن الشعبً وإبراهٌم خبلفه فٌما دون
النفس ،قلت ودلٌل هإالء ٌنطلق من قوله جل وعبل { َو َك َت ْب َنا َعلَ ٌْ ِه ْم فٌِ َها أَنَّ
س} وعن أنس رضً هللا عنه" أن ٌهودٌا رض رأس جارٌة
ال َّن ْف َ
س ِبال َّن ْف ِ
بٌن حجرٌن فقٌل لها من فعل بك هذا فبلن أو فبلن حتى سمً الٌهودي
فؤومؤت برأسها فجا به فاعترؾ فؤمر النبً صلى هللا علٌه وسلم فرض
رأسه بحجرٌن" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم وفً رواٌة أخرى "قتل جارٌة من األنصار
على حلً لها ثم ألقاها فً قلٌب ورض رأسها بالحجارة فؤمر به أن ٌرجم
حتى ٌموت فرجم حتى مات" وحدٌث عمرو بن حزم أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم "كتب إلى أهل الٌمن أن الرجل ٌقتل بالمرأة" أخرجه الدارمً
والنسابً والحاكم والبٌهقً من حدٌث طوٌل مشهور فً الحدود سٌؤتً
تخرٌجه إن شاء هللا تعالى ،وهللا تعالى أعلم راجع كتابنا اإلشاعا واإلقناع
للمزٌد من الحقابق المتعلقة بالقصا والدٌات.
* /ثم كان حكم الفبة الباؼٌة داخل فً الحاجً فبل شك أن سبب نزول قوله
ض َف َساداً
سولَ ُه َو ٌَ ْس َع ْونَ فًِ األَ ْر ِ
هللا َو َر ُ
ار ُبونَ َّ َ
تعالى{إِ َّن َما َج َزا ُء الَّذٌِنَ ٌُ َح ِ
خ ؾٍ أَ ْو ٌُن َف ْوا مِنْ
صلَّ ُبوا أَ ْو ُت َق َّ َع أَ ٌْدٌِ ِه ْم َوأَ ْر ُجل ُ ُه ْم مِنْ ِ
أَنْ ٌُ َق َّتلُوا أَ ْو ٌُ َ
َع ِ ٌ ٌم»
اب
ي فًِ الدُّن ٌَا َولَهُ ْم فًِ ااخ َِر ِة َع َذ ٌ
ض َذلِ َك لَهُ ْم خ ِْز ٌ
األَ ْر ِ
[المابدة ]34 :ما تناقلته كتب الحدٌث من رواٌة أبً قبلبة عبد هللا بن زٌد
الحرمً البصري عن أنس بن مالك رضً هللا عنه أن نفرا من عكل،
ثمانٌة ،قدموا على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فباٌعوه على اإلسبلم،
فاستوحموا المدٌنة ،وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ذلك ،فقال « :أال ٌخرجون مع راعٌنا فً إبله فٌصٌبوا من أبوالها
وألبانها» فقالوا :بلى ،فخرجوا فشربوا من أبوالها فصحوا ،فقتلوا الراعً
وطردوا اإلبل ،فبلػ ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فبعث فً آثارهم
فؤدركوا فجٌا بهم ،فؤمر بهم فقطعت أٌدٌهم وأرجلهم ،وسمرت أعٌنهم ،ثم
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نبذوا فً الشمس حتى ماتوا» متفق علٌه وللحدٌث ألفاظ متقاربة جدا ،وإنه
ال ٌكاد ٌخلو من هذه القصة كتاب من كتب الحدٌث؛ وهذا ٌعتبر تطبٌقا حٌا
وفعلٌا لآلٌة فٌترك لئلمام االختٌار ،فً استعمال لفظ« :أو» الذي ٌراه
مناسبا .كما حرم شرعنا اإلسبلمً القوٌم جمٌع أنواع المثلة ،كما بٌنا ذلك
فً كتابنا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر حٌث قلنا :الحدٌث
 ،/122نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن المثلة ،ون الحدٌث :عن
علً رضً هللا عنه :ثن ا إسماعٌل بن راشد ،قال :كان من حدٌث عبد
الرحمن بن ملجم فً قتله علً بن أبً طالب [وذكر القصة بطولها] ،وفً
آخرها ،قال :ولما دخل ابن ملجم على علً بعد أن ضربه بالسٌؾ على
قرنه وأوقؾ بٌن ٌدٌه مكتوفا ،قال لهٌ :ا عدو هللا ما الذي حملك على ما
صنعت؟ ألم أحسن إلٌك؟ ألم أفعل لك كذا وكذا؟ ثم قال للحسن :إن بقٌت
رأٌت فٌه برأًٌ ،وإن هلكت من ضربتً هذه ،فاضربه ضربة ،وال تمثل
نهى عن المثلة ولو
به ،فإنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم «
بالكلب العقور » أخرجه الطبرانً ولٌس هذا إبعاد نجعة ،وإنما إلظهار
حقٌقة الشرع وحر الصحابة على اتباعه فً الرضى والؽضب ،فهذا
علً كرم هللا وجهه ٌنهى عن المثلة فً آخر أنفاسه فً حق من جنى علٌه،
 )2أنس ،وأحمد
وحدٌث النهً عن المثلة رواه البخاري ومسلم عن
والبخاري والحاكم عن  )3ابن عمر ،و  )4سمرة بن جندب بلفظ « :كان
»
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌحث على الصدقة وٌنهى عن المثلة
والبخاري عن  )5عبد هللا بن ٌزٌد األنصاري ،وابن أبً شٌبة عن  )6خالد،
و )7عمران بن حصٌن ،و  )8شعبة بن المؽٌرة ،و  )9أسماء بنت أبً بكر،
والطبرانً عن  )10الحكم بن عمٌر ،و  )11عابذ بن قرظ ،و  )12أبو أٌوب
األنصاري .وقد اتصفت بعض الحركات التكفٌرٌة الجهادٌة بصفات
الخوارج فؤردنا أن نبٌن صفات الخوارج حتى ٌتجنب الجمٌع االتصاؾ
بصفات الخوارج وذلك كما ٌلً :
*أحادٌث ذم الخوارج واألمر بقتالهم :ثنا ٌزٌد بن صالح أن أبا الوضٌا
عباد بن نسٌب حدثه أنه قال كنا فً سٌر عامدٌن إلى الكوفة مع أمٌر
المإمنٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه فلما بلؽنا مسٌرة لٌلتٌن أو ثبلث
من حروراء شذ منا ناس فذكرنا ذلك لعلً فقال ال ٌهولنكم أمرهم فإنهم
سٌرجعون ،فإنهم سٌرجعون فنزلنا فلما كان من الؽد شذ مثلً من شذ
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فذكرنا ذلك لعلً فقال ال ٌهولنكم أمرهم فإن أمرهم ٌسٌر ،وقال علً رضً
هللا عنه ال تبدإوهم بقتال حتى ٌكونوا الذٌن ٌبدإونكم فحثوا على ركبهم
واتقٌنا بترسنا فجعلوا ٌناولوننا بالنشاب والسهام ثم إنهم دنوا منا فؤسندوا لنا
الرماح ثم تناولوا بالسٌوؾ حتى هموا أن ٌضعوا السٌوؾ فٌنا فخرج إلٌهم
رجل من عبد القٌس ٌقال له صعصعة بن صوحال فنادى ثبلثا فقالوا ما
تشاء؟ فقال :أذكركم هللا أن تخرجوا بؤرض تكون مسبة على أهل األرض،
وأذكركم هللا أن تمرقوا من الدٌن مروق السهم من الرمٌة فلما رأٌناهم قد
وضعوا فٌنا السٌوؾ قال علً رضً هللا عنه انهضوا على بركة هللا تعالى
فما كان إال فواق من نهار حتى أضجعنا من أضجعنا ،وهرب من هرب،
فحمد هللا علً رضً هللا عنه فقال :إن خلٌلً صلى هللا علٌه وسلم أخبرنً
أن قابد هإالء رجل مخدج الٌد على حلمة ثدٌه شعرات كؤنهن ذنب ٌربوع
فالتمسوه ،فالتمسوه فلم ٌجدوه ،فؤتٌناه فقلنا :إنا لم نجده ،فقال :التمسوه فو هللا
ما كذبت وال كذبت فمازلنا نلتمسه حتى جاء علً بنفسه إلى آخر المعركة
التً كانت لهم فمازال ٌقول :اقلبوا ذا اقلبوا ذا حتى جاء رجل من أهل
الكوفة فقال ها هو ذا ،فقال علً :هللا أكبر وهللا ال ٌؤتٌكم أحد ٌخبركم من
أبوه مالك فجعل الناس ٌقولون هذا مالك هذا مالك هذا مالك ٌقول علً :ابن
من؟ ٌقولون ال ندري فجاء رجل من أهل الكوفة ،فقال :أنا أعلم الناس بهذا
 ،كنت أروض مهرة لفبلن وأضع على ظهرها جوالق سهلة أقبل بها و أدبر
إذ نفرت المهرة فنادانً فقال ٌا ؼبلم انظر فإن المهرة قد نفرت فقلت إنً
ألرى خٌاال كؤنه ؼراب أو شاة إذ أشرؾ علً هذا فقال من الرجل؟ فقال:
رجل من أهل الٌمامة ،قال :وما جاء بك شعثا شاحبا؟ قال جبت أعبد هللا فً
مصلى الكوفة ،فؤخذ بٌده مالنا رابع إال هللا حتى انطلق به إلى البٌت فقال
المرأته إن هللا قد ساق إلٌك خٌرا ،قالت إنً وهللا لفقٌرة إلٌه ،فما ذاك ،قال:
هذا رجل شعث شاحب كما ترٌن جاء ٌعبد هللا فً مسجد الكوفة [فما زال
ٌعبد هللا فٌه] وٌدعو الناس حتى اجتمع الناس إلٌه ،فقال علً أما إن خلٌلً
صلى هللا علٌه وسلم أخبرنً أنهم ثبلثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثانً
له جمع كثٌر ،والثالث فٌه ضعؾ» وقال أبو عبد هللا الحاكم قد أخرج مسلم
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رحمه هللا حدٌث المخدج على سبٌل االختصار فً المسند الصحٌح ولم
ٌخرجاه بهذا السٌاق وهو صحٌح اإلسناد ووافقه الذهبً وحسنه أحمد
وأخرجه بمتن أقصر لم ٌتعرض فٌه لقصة قدوم مالك هذا.وفً رواٌة أبً
سعٌد الخدري بلفظ «بٌنما نحن عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو
ٌقسم قسما أتاه ذو الخوٌصرة ،وهو رجل من تمٌم ،فقالٌ :ا رسول هللا،
العدل ،فقال  ":وٌلك فمن ٌعدل إذا لم أعدل خبت وخسرت إن لم أكن
أعدل" ،فقال عمر أتؤذن فٌه فؤضرب عنقه ،فقال « دعه فإن له أصحابا
ٌحقر أحدكم ص ته مع ص تهم وصٌامه مع صٌامهم  ،وفً لفظ قال علٌه
الصبلة والسبلم « إن من ضبضا هذا أو فً عقب هذا قوما ٌقرإون
القرآن ال ٌجاوز حناجرهم ٌمرقون من الدٌن مروق السهم من الرمٌة
ٌقتلون أهل اْلس م وٌدعون أهل األوثان لبن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل
عاد» أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه ،وفً
رواٌة سهل بن حنٌؾ رضً هللا عنه بلفظ «سمعته صلى هللا علٌه وسلم،
وأهوى بٌده قبل العراق" ٌخرج منه قوم ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم
ٌمرقون من اْلس م مروق السهم من الرمٌة » أخرجه أحمد والبخاري
ومسلم والنسابً .
تنبٌه :أال ترى أن النبً صلى هللا علٌه وسلم الذي ال ٌنطق عن الهوى وقد
أوتً جوامع الكلم أهوى بٌده قبل العراق لٌحذر من صفات هإالء ،والٌوم
ٌتعاٌش فً العراق ـ ومن وراء العراق إٌران ـ تٌاران إرهابٌان ٌسفكان
الدماء سفكا عجٌبا وال ٌؤبٌان بتعالٌم القرآن ،بل وال ٌثقان أصبل فً هذه
التعالٌم الربانٌة القرآنٌة ،ومن هإالء ملٌشٌات الشٌعة والحرس الثوري
اإلٌرانً اللذان ٌزعمان أن ما عندنا من القرآن محرؾ وأن القرآن الحق هو
الذي عند المهدي المنتظر ظهوره من حٌن آلخر،كما بٌنا ذلك فً كتابنا
"العقٌدة الصحٌحة من خبلل حدٌث الدٌن النصٌحة وبعض ما ٌروجه التٌار
الصفوي الفارسً من فضٌحة" حٌث قلنا فً النصٌحة لكتاب هللا /1 :التٌار
الشٌعً وخاصة التٌار الصفوي الفارسًٌ :قول أحد علماء النجؾ
المصلحٌن فً كتابه "هلل ثم للتارٌخ :كشؾ األستار وتبربة األبمة
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األطهار"":القرآن ال ٌحتاج إلى إثبات ن  ،ولكن كتب فقهابنا وأقوال جمٌع
مجتهدٌنا تن على أنه محرؾ ،وقد جمع المحدث النوري الطبرسً فً
إثبات تحرٌفه كتابا ضخم الحجم سماه "فصل الخطاب فً إثبات تحرٌؾ
كتاب رب األرباب" جمع فٌه أكثر من ألفً رواٌة تن على التحرٌؾ،
وجمع فٌه أقوال جمٌع الفقهاء وعلماء الشٌعة فً التصرٌح بتحرٌؾ القرآن
الموجود الٌوم بؤٌدي المسلمٌن حٌث أن جمٌع علماء الشٌعة وفقهابهم
المتقدمٌن منهم والمتؤخرٌن ٌقولون :إن هذا القرآن الموجود الٌوم بٌن أٌدي
المسلمٌن محرؾ" [  ]75،74ثم نقل عن أبً جعفر أنه قال" :ما ادعى أحد
من الناس أنه جمع القرآن إال كذاب ،وما جمعه وحفظه كما نزل إال علً بن
أبً طالب واألبمة بعده" وعزا هذا الكبلم الكفري لمصدره" :الحجة من
 ،" 26والقرآن الحقٌقً هو الذي كان عند علً واألبمة من
الكافً ج 1
بعده علٌهم السبلم ،حتى صار عند القابم بالحجة علٌه وعلى آبابه الصبلة
والسبلم " ،ثم علق علٌه قاببل":وال شك أن هذا الن صرٌح فً إثبات
تحرٌؾ القرآن الموجود الٌوم عند المسلمٌن ولهذا قال اإلمام الخوبً فً
وصٌته لنا وهو على فراش الموت عندما أوصانا كادر التدرٌس فً
وهكذا قال الشٌعً
الحوزة":علٌكم بهذا القرآن حتى ٌظهر قرآن فاطمة"
المتنطع عباس البصري فً كتٌبه"الردود السرٌعة فً الدفاع عن الشٌعة"
" :43اعلم ٌا صاحب الحق ـ نور هللا قلبك ـ أن مصحؾ فاطمة
فً
علٌها السبلم ٌتوارثه األبمة االثنً عشر ولم ٌسلموه ألحد من الشٌعة بل وال
ألحد من خواصهم ،وهو اآلن موجود فً ٌد اإلمام الثانً عشر الحجة بن
الحسن المهدي المنتظر علٌه السبلم الذي بشر به جده خاتم األنبٌاء
والمرسلٌن محمد صلى هللا علٌه وسلم بؤحادٌث متفق علٌها بٌن السنة
والشٌعة وعمره عند وفاة أبٌه خمس سنٌن لكن آتاه هللا فٌها الحكمة وسمً
القابم المنتظر ،تواترت األخبار واستفاضت لكثرة رواتها عن المصطفى
صلى هللا علٌه وسلم بخروجه وأنه من أهل بٌته وأنه ٌمؤل األرض عدال.
وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌشٌر إلى الحسٌن علٌه السبلم:
"هذا إمام ،أخو إمام ،أبو أبمة تسعة تاسعهم قابمهم" وعزاه لٌنابٌع المودة
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 " 210فهذا ن
 105وابن تٌمٌة فً منهاج السنة ج 4
للقندوزي ج 3
ٌثبت أن مصحؾ فاطمة موجود عند الؽابب الحاضر ،المجهول المعدوم
المعروؾ عند الشٌعة ،وأما عزوه لحدٌث الحسٌن لمنهاج السنة فهو من
البهتان والكذب الذي عودتنا علٌه الشٌعة ألن شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ألؾ
كتابه "منهاج السنة النبوٌة للرد على الرافضة والقدرٌة " فهو ٌرد على
كتاب الرافضً الموسوم "منهاج الكرامة فً معرفة اإلمامة" حٌث بٌن أن
الشٌعة ال دلٌل لها على األبمة اإلثنً عشر من السنة الثابتة فراجعه،
والحدٌث الذي أشار إلٌه موضوع ال أصل له.وهذا التٌار الصفوي الفارسً
ال ٌإلً قٌمة لكتابنا العزٌز وال لما عندنا من السنة الصحٌحة الصرٌحة ،بل
مصدرهم فً التشرٌع أمور أخرى وإنما ٌجادلنا نحن أهل السنة بما فً
كتبنا وٌحرفونها أحٌانا،والتٌار اآلخر هو التٌار التكفٌري الجهادي اإلرهابً
الذي ٌزعم أنه ٌنتمً إلى أهل السنة وأهل السنة من أهله براء،فؤكثرهم
ؼرباء فً المنطقة وؼرباء على اإلسبلم والنهج السنً السلٌم المتبع لفهم
علماء القرون المزكاة للقرآن الكرٌم ،لذلك ٌتحالفون مع أصحاب بنٌات
الطرٌق ،وأكثرهم تحالفا مع الرافضة فً التآمر على حكام أهل السنة كما
تآمر علماء الرافضة من قبل على الحبلفة العباسٌة حتى أسقطوها وفضلوا
علٌها حكم هوالكو الوثنً،ألن الطوسً والعلقمً كانا وزٌرٌن للخلٌفة
العباسً فخاناه وتآمرا علٌه مع هوالكو من خبلل مراسبلت سرٌة ثم
أصبحا وزٌرٌن لهوالكو ،فالرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌزٌدنا إٌمانا بهذا
الحدٌث صلى هللا علٌه وسلم نشهد أنه خاتم النبٌبٌن وإمام المرسلٌن وقابد
الؽر المحجلٌن بلػ الرسالة وأدى األمانة وجاهد فً هللا حق جهاده حتى أتاه
الٌقٌن .
وفً رواٌة ابن مسعود رضً هللا عنه بلفظ « ٌخرج فً آخر الزمان قوم
أحداث أسنان سفهاء األح م ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم ٌقولون
»
من خٌر قول البرٌة ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة
ٌنشؤ نشء
أخرجه الترمذي وعن ابن عمر رضً هللا عنهما بلفظ «
ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم كلما خرج قرن ق ع كلما خرج قرن
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ق ع حتى ٌخرج فً أعراضهم الدجال » ابن ماجه وفً رواٌة البخاري
«ٌخرجون من الدٌن كخروج السهم من الرمٌة » وعن أبً أمامة وعبد هللا
الخوارج ك ب النار »
ابن أبً أوفى أنه صلى هللا علٌه وسلم قال«:
أخرجهما أحمد والحاكم وكذلك ابن ماجه وفً رواٌة أنس بن مالك وأبً
سعٌد أخرجهما أبو داود وابن ماجه ،وقد خرجنا أحادٌث ذم الخوارج و
األمر بقتالهم فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" عن
و عن أبً سعٌد الخدري
خمسة عشر من الصحابة رضوان هللا علٌهم.
رضً هللا عنه أن أبا بكر الصدٌق رضً هللا عنه جاء إلى النبً صلى هللا
علٌه وسلم فقالٌ :ا رسول هللا ،إنً مررت بوادي كذا وكذا ،فإذا رجل
متخشع حسن الهٌبة ٌصلً ،فقال له النبً صلى هللا علٌه وسلم «اذهب إلٌه
فاقتله» قال فذهب إلٌه أبو بكر رضً هللا عنه ،فلما رآه على تلك الحال،
كره أن ٌقتله ،فرجع إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،قال :فقال النبً
صلى هللا علٌه وسلم لعمر« :اذهب فاقتله» فذهب عمر رضً هللا عنه،
فرآه على تلك الحال التً رآه أبو بكر ،قال :فكره أن ٌقتله ،قال :فرجع،
فقال ٌا رسول هللا ،إنً رأٌته ٌصلً متخشعا ،فكرهت أن أقتله ،قالٌ«:ا
علً ،اذهب فاقتله» فذهب علً رضً هللا عنه فلم ٌره ،فرجع علً رضً
هللا عنه ،فقال ٌا رسول هللا :لم أره ،قال فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم:
« إن هذا وأصحابه ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم ٌمرقون من الدٌن
كما ٌمرق السهم من الرمٌة ثم ال ٌعودون فٌه حتى ٌعود السهم فً فوقه
فاقتلوهم هم شر البرٌة » رواه أحمد وقال الهٌثمً فً مجمع الزوابد
«رجاله ثقات» .قلت و قد صدر منً وهم فً الطبعة األولى حٌث عزوته
للحاكم فً المستدرك وإنما رواه اإلمام أحمد والحارث عن أبً بكرة،وأبو
ٌعلى عن أنس وجابر ،واإلمام أحمد والبخاري فً التارٌخ الكبٌر عن أبً
سعٌد الخدري رضً هللا عنه ،وهللا أعلم .وعن أبً سلمة وعطاء بن ٌسار
أنهما أتٌا أبا سعٌد الخدري رضً هللا عنه فسؤاله عن الحرورٌة :هل سمعت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌذكرها؟ قال :ال أدري من الحرورٌة،
ولكنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقولٌ «:خرج فً هذه األمة
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(ولم ٌقل منها) قوم تحتقرون ص تكم مع ص تهم فٌقرإون القرآن ال
ٌجاوز حلوقهم (أو حناجرهم) ٌمرقون من الدٌن مروق السهم من
الرمٌة فٌن ر الرامً إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فٌتمار فً
الفوقه هل علق بها من الدم شًء » أخرجه أحمد والبخاري ،وعن قتادة
عن أبً سعٌد الخدري وأنس بن مالك ،رضً هللا عنهما ،أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم قال «:سٌكون فً أمتً اخت ؾ وفرقة قوم ٌحسنون القٌل
وٌسٌبون الفعل ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم ٌمرقون من الدٌن كما
ٌمرق السهم من الرمٌة ال ٌرجعون حتى ٌرتد السهم على فوقه هم شر
الخلق والخلٌقة وبى لمن قتلهم أو قتلوه ٌدعون إلى كتاب هللا ولٌس
منهم فً شًء من قاتلهم كان أولى بالَّل منهم » قالواٌ :ا رسول هللا ،ما
سٌماهم؟ قال « :التحلٌق» أخرجه أحمد وأبو داود .وعن أبً سعٌد الخدري
رضً هللا عنه قال :بعث علً ،رضً هللا عنه ،وهو بالٌمن بذهٌبة فً
تربتها إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فقسمها رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم بٌن أربعة نفر :األقرع بن حابس الحنظلً ،وعٌٌنة بن بدر
الفزاري ،وعلقمة بن عبلثة العامري ،ثم أحد بنً كبلب ،وزٌد الخٌر
الطابً ،ثم أحد بنً نبهان ،قال فؽضبت قرٌش واألنصار ،فقالوا :أٌعطً
صنادٌد نجد وٌدعنا؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :إنما فعلت ذلك
ألتؤلفهم» فجاء رجل كث اللحٌة ،مشرؾ الوجنتٌن ،ؼابر العٌنٌن ،ناتا
الجبٌن ،محلوق الرأس ،فقال :اتق هللا ٌا محمد ،قال :فقال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم « :إن من ضبضا هذا قوما ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز
حناجرهم ٌقتلون أهل اْلس م وٌدعون أهل األوثان ٌمرقون من اْلس م
أخرجه
كما ٌمرق السهم من الرمٌة لبن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد»
أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وؼٌرهم .وعنه رضً هللا عنه قال :بعث
علً بن أبً طالب إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من الٌمن بذهٌبة فً
أدٌم مقروط لم تحصل من ترابها ،قال :فقسمها بٌن أربعة نفر :بٌن عٌٌنة بن
بدر ،واألقرع بن حابس ،وزٌد الخٌر ،والرابع إما علقمة بن عبلثة وإما
عامر بن الطفٌل ،فقال رجل من أصحابه :كنا نحن أحق بهذا من هإالء،
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قال :فبلػ ذلك إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فقال «:أال تؤمنوننً وأنا أمٌن
فً السماء ٌؤتٌنً خبر السماء صباحا ومساء؟!» قال :فقام رجل ،ؼابر
العٌنٌن ،مشرؾ الوجنتٌن ،ناشز الجبهة ،كث اللحٌة ،محلوق الرأس ،مشمر
وٌلك؟ أو لست أحق أهل
اإلزار ،فقالٌ :ا رسول هللا ،اتق هللا ،قال« :
األرض أن ٌتقً هللا؟» قال :ثم ولى الرجل ،فقال خالد بن الولٌدٌ :ا رسول
هللا ،أال أضرب عنقه؟ قال « :ال لعله أن ٌكون ٌصلً» فقال خالد :وكم من
مصل ٌقول بلسانه ما لٌس فً قلبه ! فقال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم «:إننً لم أإمر أن أنقب قلوب الناس وال أشق ب ونهم » ،قال :ثم
نظر إلٌه وهو مقؾ ،فقال «:إنه ٌخرج من ضبضا هذا قوم ٌتلون كتاب هللا
ر با ال ٌجاوز حناجرهم ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من
الرمٌة»(وأظنه قال) «:لبن أدكتهم ألقتلنهم قتل ثمود » متفق علٌه ،وفً
رواٌة للبخاري و مسلم أن خالد سبقه عمر .وعنه رضً هللا عنه قال :بٌنا
نحن عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌقسم قسما ،أتاه ذو
الخوٌصرة ،وهو رجل من بنً تمٌم ،فقالٌ :ا رسول هللا ،أعدل ،قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم «:وٌلك! ومن ٌعدل إن لم أعدل؟! قد خبت وخسرت
إن لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنهٌ :ا رسول هللا ،إبذن لً
دعه فإنه له
فٌه أضرب عنقه ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم«:
أصحاب ٌحقر أحدكم ص ته مع ص تهم وصٌامه مع صٌامهم ٌقرإون
القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم ٌمرقون من اْلس م كما ٌمرق السهم من
رصافه ف
الرمٌة ٌن ر إلى نصله ف ٌوجد فٌه شًء ثم ٌن ر إلى
ٌوجد فٌه شًء ثم ٌن ر إلى نضٌه ف ٌوجد فٌه شًء – وهو القدح –
ثم ٌن ر إلى قذذه ف ٌوجد فٌه شًء سبق الفرث الدم آٌتهم رجل أسود
إحد عضدٌه مثل ثدي المرأة (أو مثل البضعة) تدردر ٌخرجون على
حٌن فرقة من الناس » أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسابً وؼٌرهم،
قال أبو سعٌد الخدري :فؤشهد أنً سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،وأشهد أن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه ،قاتلهم وأنا معه ،فؤمر
بذلك الرجل ،فالتمس ،فوجد ،فؤوتً به ،حتى نظرت إلٌه على نعت رسول
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هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي نعت» هذا لفظ مسلم ،وزاد أحمد والبخاري،
ت » [التوبة  .]58وعن جابر
الصدَ َقا ِ
قال :فنزلت فٌه « َو ِم ْنهُ ْم َمنْ ٌَ ْل ِم ُز َك فًِ َّ
بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال :أتى رجل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
بالجعرانة ،منصرفه من حنٌن ،وفً ثوب ببلل فضة ،ورسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌقبض منها ٌعطً الناس ،فقالٌ :ا محمد ،أعدل ،قال « :وٌلك؟
ومن ٌعدل إن لم أكن أعدل؟! قد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال عمر بن
الخطاب رضً هللا عنه :دعنً ٌا رسول هللا فؤقتل هذا المنافق ،فقال «:معاذ
هللا أن ٌتحدث الناس أنً أقتل أصحابً؟ إن هذا وأصحابه ٌقرإون القرآن
ال ٌجاوز حناجرهم ٌمرقون منه كما ٌمرق السهم من الرمٌة » أخرجه
أحمد ومسلم وابن ماجه .وعن عقبة بن وساج ،قال :كان صاحب لً ٌحدثنً
عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما ،فً شؤن الخوارج ،فحججت،
فلقٌت عبد هللا بن عمرو ،رضً هللا عنهما ،فقلت :إنك بقٌة أصحاب رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وقد جعل هللا عندك علما ،إن ناسا ٌطعنون على
أمرابهم وٌشهدون علٌهم بالضبللة؟ قال :على أولبك لعنة هللا والناس
أجمعٌن ،أوتً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بسقاٌة من ذهب أو فضة،
فجعل ٌقسمها بٌن أصحابه ،فقام رجل من أهل البادٌة ،فقالٌ :ا محمد ،لبن
كان هللا أمرك بالعدل ،فلم تعدل ،فقال « :وٌلك! فمن ٌعدل علٌكم بعدي ؟ !»
فلما أدبر ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم « :إن فً أمتً أشباه هذا
ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم فإن خرجوا فاقتلوهم ثم إن خرجوا
فاقتلوهم (قال ذلك ثبلثا)» أخرجه البزار وعنه الهٌثمً وقال رجاله رجال
الصحٌح .وعن ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم قالٌ « :نشؤ نشءٌ ،قرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم ،كلما خرج قرن
قطع (قال ابن عمر رضً هللا عنهما :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ٌقول« :كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرٌن مرة حتى ٌخرج فً
أعراضهم الدجال» أخرجه ابن ماجه .وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمٌ «:خرج قوم فً آخر الزمان سفهاء
األح م أحداث (أو حدثاء) األسنان ٌقولون من خٌر قول الناس ٌقرإون
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السهم من
القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم ٌمرقون من اْلس م كما ٌمرق
الرمٌة فمن أدركهم فلٌقتلهم فإن فً قتلهم أجرا ع ٌما عند هللا لمن
قتلهم» أخرجه أحمد والترمذي وقال حدٌث حسن صحٌح .
وعن سوٌد بن ؼفلة ،قال :قال علً رضً هللا عنه :إذا حدثتكم عن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فؤلن أخر من السماء أحب إلً من أن أقول علٌه
ما لم ٌقل ،وإذا حدثتكم فٌما بٌنً وبٌنكم ،فإن الحرب خدعة ،سمعت رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول « :سٌخرج فً آخر الزمان قوم أحداث
أسنان سفهاء األح م ٌقولون من خٌر قول البرٌة ٌقرإون القرآن ال
ٌجاوز حناجرهم ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة فإذا
لقٌتموهم فاقتلوهم فإن فً قتلهم أجرا لمن قتلهم عند هللا ٌوم القٌامة »
متفق علٌه واللفظ لمسلم .وعن عبٌد هللا بن أبً رافع ،مولى رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ،أن الحرورٌة لما خرجت وهو مع علً بن أبً طالب
رضً هللا عنه ،قالوا :ال حكم إال هلل ،قال علً رضً هللا عنه :كلمة حق
أرٌد بها باطل ،إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وصؾ ناسا إنً ألعرؾ
صفتهم فً هإالءٌ «:قولون الحق بؤلسنتهم ال ٌجاوز هذا منهم (وأشار
إلى حلقه) من أبؽض خلق هللا إلٌه منهم أسود إحد ٌدٌه بً شاة أو
حلمة ثدي» فلما قتلهم علً بن أبً طالب ،رضً هللا عنه ،قال :انظروا،
فنظروا فلم ٌجدوا شٌبا ،فقال ارجعوا ،فو هللا ما كذبت وال كذبت (مرتٌن أو
ثبلثا) ،ثم وجدوه فً خربة ،فؤتوا به حتى وضعوه بٌن ٌدٌه ،قال عبٌد هللا:
وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علً فٌهم» أخرجه مسلم وتلمٌذه النسابً
فً خصاب علً وقد تقدمت قصة علً كرم هللا وجهه كاملة من مستدرك
الحاكم ومسند أحمد  ،وقد بٌنا تواتره كما ٌلً :
 - 1علً بن أبً الب الحدٌث ال وٌل وفٌه أن الخوارج منهم :رجل له عضد لٌس له ذراع على
عضده مثل حلمة الثدي :أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
وفً رواٌته :فٌهم رجل مخدج .
 - 2أبو سعٌد الخدري :مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه بلف  :بٌنا نحن عند
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌقسم قسما أتاه ذو الخوٌصرة وهو رجل من تمٌم فقال ٌا
رسول هللا العدل فقال :وٌلك فمن ٌعدل إذا لم أعدل خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمرٌ :ا
رسول هللا أتؤذن فٌه فؤضرب عنقه فقال" :دعه فإن له أصحابا ٌحقر أحدكم ص ته مع ص تهم
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وصٌامه مع صٌامكم وفً لف قال علٌه الس م :إن من ضبضا هذا أو فً عقب هذا قوما
ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز حناجرهم ٌمرقون من الدٌن مروق السهم من الرمٌة ٌقتلون أهل
اْلس م وٌدعون أهل األوثان لبن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد" .
 - 3سهل بن حنٌؾ :أحمد والبخاري ومسلم والنسابً بلف سمعته صلى هللا علٌه وسلم ٌقول:
وأهو بٌده قبل العراقٌ " :خرج منه قوم ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم ٌمرقون من اْلس م
مروق السهم من الرمٌة"
 - 4أبو ذر الؽفاري :بلف حدٌث ابن مسعود :أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه
 - 5سعد بن أبً وقا  :ان ره فً ن م المتناثر.
 - 6ابن عمر :ابن ماجه بلف ٌ :نشؤ نشء ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم كلما خرج قرن ق ع
كلما خرج قرن ق ع حتى ٌخرج فً أعراضهم الدجال وفً رواٌة البخاريٌ" :خرجون من الدٌن
كخروج السهم من الرمٌة ".
 - 7ابن مسعود :بلف ٌخرج فً آخر الزمان قوم أحداث أسنان سفهاء األح م ٌقرإون القرآن ال
ٌجاوز تراقٌهم ٌقولون من خٌر قول البرٌة ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة"
أخرجه الترمذي وابن ماجه
 - 8عبد هللا بن عمرو :أحمد وفٌه شهر بن حوشب
 - 9أبو أمامة :بلف " :الخوارج ك ب النار" أخرجه أحمد والحاكم.
 10ـ ابن أبً أوفى :بلف " :الخوارج ك ب النار" أحمد وابن ماجه والحاكم.
 11ـ أنس بن مالك وأبو سعٌد:أخرجه أبو داود و ابن ماجه و فً رواٌة ابن ماجه فٌه رجل مخدج
 12ـ جابر بن عبد هللا  :بلف حدٌث أبً سعٌد أخرجه ابن ماجه.
 13ـ شرٌك بن شهاب :أخرجه النسابً.
 14ـ ابن عباس :أخرجه ابن ماجه بسند ضعٌؾ.
قال الكتانً ":وقال فً رسالة الفرقان ما نصه واألحادٌث فً ذمهم ٌعنً الخوارج واألمر بقتالهم
كثٌرة جدا وهً متواترة عند أهل الحدٌث مثل أحادٌث الرإٌة وعذاب القبر وفتنته وأحادٌث
الشفاعة والحوض/هـ".

* فات الخوارج  :هذه حقٌقة الخوارج وكل من نهج نهجهم نرى أنه من
الضروري إبراز بعض المعالم أو المٌاسم الربٌسٌة التً تبرز حقٌقتهم حتى
ال ٌخفوا مع أهل السنة ،نلخصها فٌما ٌلً:
 /1تكفٌرهم من والهم هللا أمر المسلمٌن والخروج علٌهم انطبلقا من فهم
سقٌم للنهج القوٌم المتمثل فً النصو القرآنٌة والحدٌثٌة.
 /2أنهم ٌكثرون من تبلوة القرآن ورواٌة األحادٌث إال أنهم ٌحكمون فً
فهمها رأٌهم وٌضربون بعرض الحابط فهم القرون المزكاة.
 /3أن خطابهم حلو ألنهم « ٌقولون من خٌر قول البرٌة ٌقرإون القرآن ال
ٌجاوز حناجرهم» وبما أن القرآن لم ٌصل إلى قلوبهم ألنهم ٌقرإونه
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للمراءاة والتكسب واإلشهار ،فإنهم ٌخرجون من الدٌن كما ٌخرج السهم من
الرمٌة.
 /4أن من صفاتهم أنهم « ٌدعون إلى كتاب هللا ولٌسوا منه فً شًء»
قالواٌ :ا رسول هللا ما سٌماهم؟ قال«:التحلٌق ».
 /5أنهم ٌطعنون على أمرابهم وٌشهدون علٌهم بالضبللة.
 /6أنهم ال ٌخلو منهم قرن حتى ٌظهر فٌهم الدجال ،قال ابن عمر رضً هللا
عنهما سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول« :كلما خرج قرن قطع
ال ».
أكثر من عشرٌن مرة حتى ٌخرج فً أعراضهم الدج
 /7أنهم ٌكثرون من العبادة وٌؽلون فٌها لقوله صلى هللا علٌه وسلمٌ «:حقر
أحدكم ص ته مع ص تهم وصٌامه مع صٌامهم» الحدٌث.
 /8أنهم أحداث أحبلم ٌعنً ذلك أنهم شباب صؽار السن لقوله صلى هللا علٌه
وسلمٌ « :خرج قوم فً آخر الزمان :سفهاء األع م أحداث أح م[أو
أسنان]»الحدٌث.
/9أنهم ٌقولون بؤلسنتهم الخٌر وٌفعلون الشر لقوله صلى هللا علٌه
وسلم«:سٌكون فً أمتً اختبلؾ وفرقة ،قوم ٌحسنون القٌل ،وٌسٌبون
الفعل» الحدٌث وذلك ألنهم ال ٌنطلقون من حرمة المسلم ٌسفكون دمه
وٌقعون فً عرضه وهللا أعلم.
 /10أن قابدهم أو قوادهم ٌكونون دابما ؼرباء وأحٌانا جنٌٌن (من الجن) أو
شٌاطٌن كما كان قابد الخوارج الذي ٌدعى مالك فهو من أصل جنً وقد
تقدم حدٌث الحاكم فً المستدرك الذي ٌن على ذلك وٌدعمه وٌعضده
حدٌث ابن عمرو بفظ « إن فً البحر شٌا ٌن مسجونة أوثقها سلٌمان
ٌوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا » أخرجه مسلم والدارمً وحكمه
حكم الرفع ألنه مما ال ٌقال بالرأي ،ومن رواٌة عمرو بن شعٌب عن أبٌه
قال قال عبد هللا بن عمرو «ٌوشك أن تظهر شٌاطٌن ٌجالسونكم فً
مجالسكم ،وٌفقهونكم فً دٌنكم ،وٌحدثونكم وإنهم لشٌاطٌن» وفً هذا
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الحدٌث األخٌر لٌث بن أبً سلٌم وهو ضعٌؾ ،وهم كثٌرا ما ٌتبعون
المتشابه من القرآن وؼرٌبه وكذلك ؼرٌب الحدٌث ،لعجبهم بؤنفسهم
واحتقارهم لؽٌرهم لذلك جاء من حدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت« :تبل
اب ِم ْن ُه آ ٌَ ٌ
ات
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم « :ه َُو الَّذِي أَ ْن َزلَ َعلَ ٌْ َك ا ْل ِك َت َ
ب َوأ ُ َخ ُر ُم َت َ
اب َه ٌ
ُم ْح َك َم ٌ
وب ِه ْم َز ٌْ ٌػ َف ٌَ َّت ِب ُعونَ
ات هُنَّ أ ُ ُّم ا ْل ِك َتا ِ
ات َفؤ َ َّما الَّذٌِنَ فًِ قُل ُ ِ
ش ِ
اء َتؤْوٌلِ ِه َو َما ٌَ ْعلَ ُم َتؤْوٌلَ ُه إالَّ َّ
َما َت َ
شا َب َه ِم ْن ُه ا ْبت َِؽ َ
هللا ُ
ِ
ِ
اء ا ْلفِ ْت َن ِة َوا ْبت َِؽ َ ِ
الراسِ ُخونَ فًِ ا ْل ِع ْل ِم ٌَقُولُونَ آ َم َّنا ِب ِه ُكل ٌّن مِنْ عِ ْن ِد َر ِّب َنا َو َما ٌَ َّذ َّك ُر إِالَّ أ ُ ْولُوا
َو َّ
ب» [آل عمران  ]6:قالت :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :إذا
األَ ْل َبا ِ
رأٌتم الذٌن ٌتبعون ما تشابه منه فؤولبك الذٌن سمى هللا فاحذروهم» متفق
علٌه .فهذه خصال عشر ٌنبؽً أن نجعلها نصب أعٌننا فً وقت كثرت فٌه
الفتن .ففً هذا الوقت بالذات فإننا نرى أن المخرج من الفتن هو اإلقبال
ٌَـؤ َ ٌُّ َها
على كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم لقوله جل وعبل «
سولَ َوأ ُ ْولًِ األَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َت َن َ
از ْع ُت ْم فًِ
الر ُ
هللا َوأَ ِ ٌ ُعوا َّ
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا أَ ِ ٌ ُعوا َّ َ
َ
الَّل َوا ْل ٌَ ْو ِم ااخ ِِر َذلِ َك َخ ٌْ ٌر
ول إِنْ ُكن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ بِ َّ ِ
ش ًْ ٍء َف ُردُّوهُ إِلَى َّ ِ
الر ُ
هللا َو َّ
س ِ
َوأَ ْح َسنُ َتؤْ ِوٌ ً » فالرد إلى هللا هو الرد إلى كتابه ،والرد إلى الرسول ٌعنً
الرد إلى سنته صلى هللا علٌه وسلم لكن ذلك كله انطبلقا من فهم الراسخٌن
فً العلم فً القرون المزكاة التً شهد لها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
بالخٌرٌة .فبلبد من اعتبار فهم السلؾ الصالح واتباعهم فٌما أجمعوا علٌه أو
كان رأي الجمهور منهم .هذه هً الطرٌق الوحٌدة التً تنجً من الفتن .أما
إذا حكمنا فهمنا فً نصو ٌفصلنا عن زمنها أكثر من أربعة عشر قرنا،
فإننا نعرض أنفسنا حتما إلى نهج الخوارج كما نفتح بذلك باب الفتن والفهم
السقٌم واألوهام والضبلل ألن هللا جل وعبل ٌقول « َو َمنْ ٌُ َ
الر ُ
شاق ِْق َّ
سول َ
صلِ ِه
ٌل ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ُن َولِّ ِه َما َت َولَّى و ُن ْ
مِنْ َب ْع ِد َما َت َب ٌَّنَ لَ ُه ا ْلهُدَ َو ٌَ َّت ِب ْع َؼ ٌْ َر َس ِب ِ
اء ْت َمصِ ٌراً » [النساء  ]115فهذه اآلٌة وإن كانوا ٌحتجون بها
َج َه َّن َم َو َس َ
على حجٌة اإلجماع كما تقدم فإنها آٌة محكمة صالحة لكل مكان ولكل
زمان.وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب .
الدلٌل على اإلجماع
وأما األحكام المتعلقة بالفبة الباؼٌة فإننا نذكر منها:
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{إِ َّن َما َج َزا ُء الَّذٌِنَ
القابل بمحاربة أهل البؽً المحاربٌن قوله جل وعبل
صلَّ ُبوا أَ ْو
ض َف َساداً أَنْ ٌُ َق َّتلُوا أَ ْو ٌُ َ
سولَ ُه َو ٌَ ْس َع ْونَ فًِ األَ ْر ِ
هللا َو َر ُ
ار ُبونَ َّ َ
ٌُ َح ِ
} وكذلك حدٌث
ض
ُت َق َّ َع أَ ٌْدٌِ ِه ْم َوأَ ْر ُجلُهُ ْم مِنْ ِ
خ ؾٍ أَ ْو ٌُن َف ْوا مِنْ األَ ْر ِ
العكلٌٌن :عن أبً قبلبة عبد هللا بن زٌد الحرمً البصري عن أنس بن مالك
صلى هللا
رضً هللا عنه أن نفرا من عكل ،ثمانٌة ،قدموا على رسول هللا
علٌه وسلم فباٌعوه على اإلسبلم ،فاستوحموا المدٌنة ،وسقمت أجسامهم
فشكوا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ذلك فقال" :أال ٌخرجون مع
راعًان فً إبله ،فٌصٌبوا من أبوالها وألبانها" فقالوا :بلى ،فخرجوا ،فشربوا
من أبوالها فصحوا ،فقتلوا الراعً وطردوا اإلبل ،فبلػ ذلك رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  ،فبعث فً آثارهم فؤدركوا فجٌا بهم ،فؤمر بهم فقطعت أٌدٌهم
وأرجلهم ،وسمرت أعٌنهم ،ثم نبذوا فً الشمس حتى ماتوا" أخرجه
البخاري ومسلم وؼٌرهما ،قال ابن عبد البر فً التمهٌد ج  23طبعة وزارة
" :339قال أبو عمر :أجمع العلماء على أن من شق
األوقاؾ المؽربٌة
العصا وفارق الجماعة ،وشهر على المسلمٌن السبلح ،وأخاؾ السبٌل،
وأفسد بالقتل والسلب ،فقتلهم وإراقة دمابهم واجب ألن هذا من الفساد العظٌم
فً األرض والفساد فً األرض موجب إلراقة الدماء بإ جماع ،إال أن ٌتوب
فاعل ذلك من قبل أن ٌقدر علٌه واإلنهزام عندهم ضرب من التوبة " ،وهللا
تعالى أعلم .
وأما تحسٌنً أو تكمٌلً هذا المقصد فهو البٌع والشراء لما ٌقتات به لحفظ
النفس وللتقوي على العبادة وكذلك الكراء للسكن وألداء النوافل .فهذه أحكام
ٌنبؽً تعلمها وتعلٌمها.
/3المقصد الثالث :حف العقل :حفظ العقل أدرجه أصحاب المقاصد فً
الدرجة الثالثة من الضرورات التً ٌجب حفظها وذلك ألن العقل هو سلطان
الجسم ومرشده فمن فقده فقد توازنه وتكلٌفه ومن أفقد نفسه العقل وجب
علٌه الحد فجاء تحرٌم كل مسكر .فقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع
بمسابل اإلجماع" باب الحدود ما وقع اإلجماع علٌه فً تحرٌم كل مسكر:
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 .33قول ابن حزم :و" اتفقوا أن من شرب نقطة خمر وهو ٌعلمها خمرا
من عصٌر العنب وقد بلػ ذلك حد اإلسكار ،ولم ٌتب وال طال األمر
وظفر ساعة شربها ،ولم ٌكن فً دار الحرب أن الضرب ٌجب علٌه إذا
كان حٌن شربه لذلك عاقبل مسلما بالؽا ؼٌر مكره وال سكران ،سكر أو لم
ٌسكر" و" اتفقوا أن الحد أن ٌكون مقدار ضربه فً ذلك أربعٌن" و"اتفقوا
أنه ال ٌلزمه أكثر من ثمانٌن" قلت :لعل أصل ذلك حدٌث حصٌن بن
المنذر قال" :شهدت عثمان بن عفان ،وأوتً بولٌد قد صلى الصبح
ركعتٌن ،ثم قال :أزٌدكم؟ فشهد علٌه رجبلن أحدهما حمران أنه شرب
الخمر ،وشهد اآلخر أنه رآه ٌتقٌؤ ،فقال عثمان :إنه لم ٌتقٌؤ حتى شربها،
فقالٌ :ا علً قم فاجلده ،فقال علً :قم ٌا حسن فاجلده ،فقال الحسن :ول
حارها ،من تولى قارها ،فكؤنه وجد علٌه ،فقال :قم ٌا عبد هللا بن جعفر
فاجلده ،فجلده وعلً ٌعد حتى بلػ أربعٌن ،فقال :أمسك ،ثم قال :جلد النبً
صلى هللا علٌه وسلم أربعٌن وأبو بكر أربعٌن وعمر ثمانٌن وكل سنة
وهذا أحب إلً" أخرجه مسلم وأبو داود والدارمً والبٌهقً وأحمد
والطحاوي وؼٌرهم .وأما حد الثمانٌن ،فللحدٌث الذي رواه قتادة عن
أنس " :أن عمر بن الخطاب استشار الناس فً حد الخمر فقال عبد
الرحمن :اجعله كؤخؾ الحدود ثمانٌن ،فضرب عمر ثمانٌن ،وكتب به إلى
خالد وأبً عبٌدة بالشام" أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي
والدارمً والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً ،وعن وبرة [وقال بعضهم
ابن وبرة] الكلبً قال " :أرسلنً خالد بن الولٌد إلى عمر فؤتٌته ومعه
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوؾ وعلً وطلحة والزبٌر وهم معه
متكبون فً المسجد ،فقلت :إن خالد بن الولٌد أرسلنً إلٌك ،وهو ٌقرأ
علٌك السبلم ،وٌقول :إن الناس قد انهمكوا فً الخمر ،وتحاقروا العقوبة
فٌه ،فقال عمر :هإالء عندك فسلهم ،فقال علً :نراه إذا سكر هذى ،وإذا
هذى افترى ،وعلى المفتري ثمانون ،فقال عمر :أبلػ صاحبك ما قال:
قال :فجلد خالد ثمانٌن جلدة ،وجلد عمر ثمانٌن جلدة ،قال :وكان عمر إذا
أوتً بالرجل الضعٌؾ الذي كانت منه الزلة ضرب أربعٌن ،قال :وجلد
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عثمان أٌضا ثمانٌن وأربعٌن" أخرجه الدارقطنً والطحاوي ،والحاكم
والبٌهقً ،وقال الحاكم صحٌح اإلسناد ،ووافقه الذهبً فً إسنادٌن
صححهما ،وضعفهما األلبانً فً اإلرواء لجهالة وبرة أو ابن وبرة ،وهو
فً موطؤ مالك بسند معضل ،وعن عطاء بن أبً مروان عن أبٌه قال:
" أوتً علً بالنجاشً قد شرب الخمر فً رمضان ،فضربه ثمانٌن ،ثم
أمر به فسجن ،ثم أخرجه من الؽد فضربه عشرٌن ،ثم قال :إنما جلدتك
هذه العشرٌن إلفطارك فً رمضان ،وجرأتك على هللا" أخرجه أحمد فً
المسند والطحاوي بسند قوي حسنه األلبانً فً إرواء الؽلٌل ،قلت ولم
ٌقع إجماع على حد معلوم ،فً عهد الصحابة ،فعن علً رضً هللا عنه
قال :ما كنت ألقٌم حدا على أحد فٌموت ،وأجد فً نفسً منه شٌبا إال
صاحب الخمر ،فإنه لو مات ودٌته ،وذلك أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم لم ٌسنه" أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً وأحمد ،وقال ابن قدامة
المقدسً فً كتابه المؽنً شرح مختصر الخرقً الحنبلً [ج:] 493 ، 12
" الخمر محرم بالكتاب والسنة واإلجماع ،أما الكتاب فقول هللا تعالى:
س ِّمنْ
اب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ٌ
نص ُ
( ٌَؤَ ٌُّ َها ا َّلذٌِنَ آ َم ُنو ْا إِ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ٌْسِ ُر َواألَ َ
َع َم ِل ال َّ
اج َت ِن ُبوهُ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ ) [المابدة ،]90 :وأما السنة فقول
ان َف ْ
ش ٌْ َ ِ
النبً صلى هللا علٌه وسلم" :كل مسكر خمر ،وكل خمر حرام" أخرجه
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ،قلت وبو كان
المسكر من لبن أو عسل كما بٌن ذلك ابن حجر قبلنا فً كتابه "فتح
الباري" وروى عبد هللا بن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :لعن
هللا الخمر ،وشاربه وساقٌها وبابعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها
وحاملها والمحولة إلٌه" أخرجه أحمد وأبو داود ،وثبت عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم تحرٌم الخمر بؤخبار تبلػ مجموعها رتبة التواتر،
وأجمعت األمة على تحرٌمه ،وإنما حكً عن قدامة بن مظعون ،وعن
عمرو بن معد ٌكرب ،وأبً الجندل بن سهٌل أنهم قالوا :هً حبلل ،لقول
ح فٌِ َما َ ِع ُمو ْا
الصال َِحا ِ
ت ُج َنا ٌ
س َع َلى ا َّلذٌِنَ آ َم ُنو ْا َو َع ِملُو ْا َّ
هللا تعالى َ ( :ل ٌْ َ
ت ُث َّم ا َّت َقو ْا َّوآ َم ُنو ْا ُث َّم ا َّت َقو ْا َّوأَ ْح َس ُنو ْا
الصال َِحا ِ
إِ َذا َما ا َّت َقو ْا َّوآ َم ُنو ْا َو َع ِملُو ْا َّ
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َو ّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ )[المابدة ،]93 :فبٌن لهم علماء الصحابة معنى هذه
هللاُ ٌُح ُّ
اآلٌة ،وتحرٌم الخمر ،وأقاموا علٌهم الحد لشربهم إٌاها ،أخرجه عبد
الرزاق والبٌهقً ،فرجعوا إلى ذلك ،فانعقد اإلجماع ،فمن استحلها اآلن،
فقد كذب النبً صلى هللا علٌه وسلم" :ألنه قد علم ضرورة من جهة النقل
تحرٌمه ،فٌكفر بذلك ،وٌستتاب ،فإن تاب وإال قتل" وروى الجوزجانً
بإسناده عن ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخمر ،فقال له عمر:
س َع َلى ا َّلذٌِنَ آ َم ُنو ْا
ما حملك على ذلك؟ فقال :إن هللا عز وجل ٌقولَ ( :ل ٌْ َ
ح فٌِ َما َ ِع ُمو ْا ) [اآلٌة ]..وإنً من المهاجرٌن
الصال َِحا ِ
ت ُج َنا ٌ
َو َع ِملُو ْا َّ
األولٌن من أهل بدر وأحد ،فقال عمر للقوم :أجٌبوا الرجل ،فسكتوا عنه،
فقال البن عباس أجبه .فقال :إنما أنزلها هللا تعالى عذرا للماضٌن ،لمن
شربها قبل أن تحرم ،وأنزل إنما الخمر والمٌسر واألنصاب حجة على
الناس ،ثم سؤل عمر عن الحد فٌها ،فقال علً بن أبً طالب :إذا شرب
هذى وإذا هذى افترى ،فاجلدوه ثمانٌن" فجلده عمر ثمانٌن جلدة .وروى
الواقدي أن عمر قال له :أخطؤت التؤوٌل ٌا قدامة ،إذا اتقٌت اجتنبت ما
حرم هللا علٌك .وروى الخبلل بإسناده عن محارب بن دثار ،أن أناسا
شربوا بالشام الخمر ،فقال لهم ٌزٌد أبً سفٌان :شربتم الخمر؟ قالوا :نعم،
ح فٌِ َما
الصال َِحا ِ
ت ُج َنا ٌ
س َع َلى ا َّلذٌِنَ آ َم ُنو ْا َو َع ِملُو ْا َّ
ٌقول هللا تعالىَ ( :ل ٌْ َ
َ ِع ُمو ْا)  ،فكتب فٌهم إلى عمر بن الخطاب ،فكتب إلٌه :إن أتاك كتابً هذا
نهارا ،فبل تنظر بهم إلى اللٌل ،وإن أتاك لٌبل  ،فبل تنتظر بهم نهارا ،حتى
تبعث بهم إلً لببل ٌفتنوا عباد هللا ،فبعث بهم إلى عمر ،فشاور فٌهم
الناس ،فقال لعلً ما ترى؟ فقال :أرى أنهم قد شرعوا فً دٌن هللا ما لم
ٌؤذن هللا فٌه ،فإن زعموا أنها حبلل ،فاقتلهم ،فقد أحلوا ما حرم هللا ،وإن
زعموا أنها حرام ،فاجلدهم ثمانٌن ،ثمانٌن ،فقد افتروا على هللا ،وقد
أخبرنا هللا عز وجل بحد ما ٌفتري بعضنا على بعض ،قال :فجلدهم
ثمانٌن ،ثمانٌن" قلت :وأما تواتر األحادٌث التً جاءت فً تحرٌم الخمر،
فقد بٌناها فً المجلد الثانً من كتابنا هذا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل
اإلجماع" فً كتاب األشربة ،كما خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر فً
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تمٌٌز الحدٌث المتواتر من كتاب األشربة ،وهللا تعالى أعلم .كما وقع
اإلجماع على تحرٌم الحشٌشة وكل المخدرات ،وقد نقل اإلجماع القرافً
وشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة وقد انطلق منه المجامع الفقهٌة لتصنٌؾ باعة
المخدارات من الحرابة وأن التبلٌػ عنهم واجب ،فرض وأن من قتلوه
وهو فً الطرٌق من أجل التبلٌػ عنهم أنه شهٌد.وهللا تعالى أعلم .
وٌمكن أن نجعل التحسٌنً أو التكمٌلً لهذا المقصد حفظ العرض وإن
كان البعض قد جعله ضرورة سادسة مستقلة إال أن األعراؾ تجعل حفظ
العرض تابعا للعقل فبل ٌحافظ على عرضه إال العاقل ،وال ٌفرط فً
عرضه إال األبله الذي ال ٌعقل ،وهللا تعالى أعلم .
/4المقصد الرابع:حف النسل :حفظ النسل من الضرورات الخمسة التً
أوجبت جمٌع الشرابع حفظها فجاء حد الزنى للحفاظ علٌه كما شرع الزواج
للحفاظ كذلك علٌه  .ولذلك شرع النكاح وأحكامه كؤصل للحفاظ على
النسل ،كما كانت شرعت الحدود كحاجً للحفاظ علٌه وفً ذلك تحققت
اإلجماعات ومن ذلك * الدلٌل على اإلجماع القابل بنفً البكر سنة مع
الجلد علما بؤنه عارضه النعمان وابن الحسن :قال تعالى فً سورة النور:
الزا ِقن َفٌ ُحة َفو َّم
( َّم
الزانِقً َففاجْل لِق ُحدوا ُحك َّمل َفوا ِقح ٍد ِّم ْلن ُحه َفما ِقم َفب َفة َفج ْللدَف ٍة َفو َفال َفتؤْل ُحخ ْلذ ُحكم ِقب ِقه َفما َفر ْلأ َفف ٌضة
اهلل َفو ْلال َفٌ ْلو ِقم ْلاآلخ ِقِقر َفو ْلل َفٌ ْلش َفه ْلد َفع َفذا َفب ُحه َفما َفطا ِقب َفف ٌضة م َفِّن
ون ِقب َّم ِق
هللا إِقن ُحكن ُحت ْلم ُحت ْلإ ِقم ُحن َف
ِقٌن َّم ِق
فِقً د ِق
ِقٌن) [النور ،]2 :وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم" :خذوا عنً ،خذوا
ْلالم ْلُحإ ِقمن َف
عنً ،قد جعل هللا لهن سبٌبل ،البكر بالبكر جلد مابة وتؽرٌب عام ،والثٌب
بالثٌب جلد مابة والرجم" متفق علٌه ،وقد تقدم تخرٌجه ،وروى أبو
هرٌرة وزٌد بن خالد رضً هللا عنهما" :أن رجلٌن اختصما إلى رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فقال أحدهما :إن ابنً كان عسٌفا على هذا،
فزنى بامرأته ،وإننً افتدٌت منهم بمابة شاة وولٌدة ،فسؤلت رجبل من أهل
العلم فقال :إنما على ابنك جلد مابة وتؽرٌب عام ،والرجم على امرأة هذا،
فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم" :والذي نفسً بٌده ألقضٌن بٌنكما بكتاب
هللا عز وجل ،على ابنك جلد مابة وتؽرٌب عام" ،الحدٌث متفق علٌه وقد
تقدم تخرٌجه فً الوكالة كامبل وكذلك اإلقرار .
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قول ابن المنذر " :وأجمعوا أن الحد ال ٌثبت بٌمٌن وشاهد ،قلت وذلك
ِقٌن ْلال َففا ِقح َفش َفة مِقن ِّن َفسآ ِقب ُحك ْلم َففاسْل َفت ْلش ِقه ُحدو ْلا
لعموم قوله جل وعبل َ ( :فوالبلَّمتِقً َفٌؤْلت َف
َفع َفلٌ ِقْلهنَّم أَفرْل َفب ًم
ُحون
ِقٌن َفٌرْل م َف
عة مِّن ُحك ْلم ًم) [النساء ]15 :وعموم قوله جل وعبل َ ( :فوالَّمذ َف
ت ُحث َّمم َفل ْلم َفٌؤْل ُحتوا ِقبؤَفرْل َفب َفع ِقة ُح
ِقٌن َفج ْللدَف ًمة) [النور]4 :
ص َفنا ِق
ش َفهدَف اء َففاجْل لِق ُحدو ُحه ْلم َفث َفمان َف
ْلالمُححْل َف
فتولى هللا شروط البٌنة ،فمنها أربعة شهداء كما فً اآلٌتٌن الكرٌمتٌن،
وبٌنت السنة المطهرة أنه ٌتم أٌضا باإلقرار على النفس ،كما فً حدٌث
ماعز بن مالك األسلمً المتفق على صحته بل خرجناه فً كتابنا فتح
الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر ،وقد قال عمر رضً هللا عنه" :كان
فً ما أنزل هللا آٌة الرجم ،فقرأناها وعقلناها ،ووعٌناها ،ورجم رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ورجمنا بعده فؤخشى إن طال بالناس زمان أن ٌقول
قابل وهللا ما نجد الرجم فً كتاب هللا تعالى فٌضلوا بترك فرٌضة أنزلها
هللا تعالى ،والرجم فً كتاب هللا حق على من زنى إذا أحصن من الرجال
والنساء إذا قامت البٌنة أو كان الحبل أو االعتراؾ" أخرجه أحمد
والبخاري ومسلم ،وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ،وعبد
الرزاق الصنعانً والطبرانً وؼٌرهم" ففً هذا الحدٌث أنواع اإلثبات
وهً ثبلثة :أربعة شهود ،أو الحبل أو اإلقرار .
* /ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن ابن المنذر فً اإلشراؾ حٌث
قال " :وأجمع كل من ٌحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوؾ ما ٌجب
من الحد على القاذؾ ،واختلفوا فً رجل قذؾ رجبل فمات المقذوؾ قبل
أن ٌجلد القاذؾ ،وفٌمن قذؾ نبٌا " قلت :وذلك ألن حقه دفاعا عن مقصد
ُحون
ِقٌن َفٌرْل م َف
من مقاصد الشرع وهو حفظ العرض لقوله جل وعبلَ ( :فوالَّمذ َف
ت ُحث َّمم َفل ْلم َفٌؤْل ُحتوا ِقبؤَفرْل َفب َفع ِقة ُح
ِقٌن َفج ْللدَف ًمة َفو َفال َفت ْلق َفبلُحوا َفل ُحه ْلم
ص َفنا ِق
ش َفهدَف اء َففاجْل لِق ُحدو ُحه ْلم َفث َفمان َف
ْلالمُححْل َف
ون) [النور ]4 :ولقوله جل وعبلَ ( :فل ْلوالَف َفجآإُح وا
ِقك ُحه ُحم ْلال َففاسِق قُح َف
َفش َفهادَف ًمة أَف َفب ًمدا َفوأ ُح ْلو َفلب َف
َفع َفل ْلٌ ِقه ِقبؤَفرْل َفب َفع ِقة ُح
ُحون)
هللا ُحه ُحم ْلال َفكا ِقذب َف
ِقك عِق ندَف َّم ِق
ش َفهدَف اء َففإِق ْلذ َفل ْلم َفٌؤْل ُحتوا ِقبال ُّيش َفهدَف اء َففؤ ُح ْلو َفلب َف
[النور ، ]13 :وقد تقدم أن حق القذؾ شخصً إذا لم ٌؤت القاذؾ بالبٌنة،
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ألن المقذوؾ قد ٌعترؾ بما قد قذؾ به كما فً حدٌث العسٌؾ ،حٌث
اعترفت المرأة فرجمت ،وهو حدٌث متفق علٌه تقدم تخرٌجه فً عدة
نقاط ،وقد تنكر المقذوفة رؼم اعتراؾ من زنى بها ،فعن سهل بن سعد
أن رجبل جاء إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم" :فقال إنه قد زنى بامرأة
سماها ،فؤرسل النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى المرأة فدعاها فسؤلها عما
قال :فؤنكرت فحده وتركها" أخرجه أحمد وأبو داود وفً إسناده عبد
السبلم بن حف أبو مصعب المدنً وثقه ابن معٌن وقال أبو حاتم
الرازي لٌس بمعروؾ ،وفً الباب عن ابن عباس رضً هللا عنهما عند
أبً داود والنسابً " :أن رجبل من بكر بن لٌث أتى النبً صلى هللا علٌه
وسلم فؤقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ،فجلده مابة وكان بكرا ،ثم سؤله
البٌنة على المرأة فقالت كذب ٌا رسول هللا فجلده حد الفرٌة ثمانٌن" ،وفً
إسناده القاسم بن فٌاض الصنعانً تكلموا فٌه ،وقال ابن حبان إنه قد بطل
االحتجاج به ،وقال النسابً هذا حدٌث منكر ،قال الشوكانً فً نٌل
األوطار [ج ":]274 ، 7وقد استدل بحدٌث سهل بن سعد مالك والشافعً،
فقاالٌ :حد من أقر بالزنا بامرأة معٌنة للزنا ال للقذؾ ،وقال األوزاعً
وأبو حنٌفةٌ ،حد للقذؾ فقط ،قاال :ألن إنكارها شبهة وأجٌب بؤنه ال ٌبطل
به إقرار ،وذهبت إلٌه الهادوٌة ومحمد ،وروي عن الشافعً إلى أنه ٌحد
للزنا وللقذؾ واستدلوا بحدٌث ابن عباس" وهللا تعالى أعلم .وأما تحسٌنً
أو تكمٌلً هذا المقصد فهو ما ٌسبب التعزٌر ،وهللا تعالى أعلم .
/5المقصد الخامس :حف المال :حفظ المال من الضرورات الخمسة التً
أوجبت جمٌع الملل الحفاظ علٌها.أما ضرورٌه فهو التكسب الحبلل
وأحكامه ،وأما حاجٌه فهو ما شرع من الحدود المتعلقة بحفظ المال ومن
ذلك ما وقع اإلجماع علٌه ومنه .41 :الدلٌل على اإلجماع القابل بالقطع فً
السرقة كما فً اإلجماع البن المنذر ،ونقله ابن القطان الفاسً عن
ار ُق
اإلشراؾ واإلنباه والنوادر :قوله جل وعبل فً سورة المابدة َ ( :و َّ
الس ِ
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هللا َو ّ
هللاُ َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم)
ار َق ُة َفا ْق َ ُعو ْا أَ ٌْ ِد ٌَ ُه َما َج َزاء ِب َما َك َس َبا َن َكاالً ِّمنَ ّ ِ
َو َّ
الس ِ
[المابدة ]38 :وقد أجمعوا على قطع السارق ،واختلفوا فً القدر الذي
ٌقطع به السارق لؤلحادٌث التالٌة :عن ابن عمر رضً هللا عنهما" :أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قطع فً مجن ثمنه ثبلثة دراهم" أخرجه أحمد
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ،وعن عابشة
رضً هللا عنها قالت" :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقطع ٌد
السارق فً ربع دٌنار فصاعدا" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي والنسابً ،وعنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :ال تقطع
ٌد السارق إال فً ربع دٌنار فصاعدا" أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه،
وأخرج البخاري وأبو داود والنسابً مثله ،وفً رواٌة ألحمد عنها أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال :اقطعوا فً ربع دٌنار وال تقطعوا فً ما
هو أدنى من ذلك ،وكان ربع الدٌنار ٌومبذ ثبلثة دراهم ،والدٌنار اثنً
عشر درهما" وفً رواٌة للنسابً عن عابشة رضً هللا عنها قالت" :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :ال تقطع ٌد السارق فٌما دون ثمن
المجن ،قٌل لعابشة ما ثمن المجن؟ قالت :ربع دٌنار" أخرجه النسابً.
وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
" لعن هللا السارق ٌسرق البٌضة فتقطع ٌده وٌسرق الحبل فتقطع ٌده" قال
األعمش :كانوا ٌرون أنه بٌض الحدٌد ،والحبل كانوا ٌرون أن منها ما
ٌساوي دراهم" أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ولم ٌخرج مسلم
تفسٌر األعمش المدرج فً الحدٌث ،قلت وقد أتى الشوكانً فً نٌل
األوطار بعشرة مذاهب فٌما ٌخ بحد ما ٌقطع فٌه ،فالجمهور حدده
بثبلثة دراهم أو ربع دٌنار ،وهم الخلفاء األربعة ،ومالك والشافعً
وأحمد ،وذهب العترة من الشٌعة وأبو حنٌفة وأصحابه وفقهاء العراق إلى
القول بعشرة دارهم ،فبل تقطع الٌد فً أقل من ذلك ،واحتجوا بما أخرجه
البٌهقً والطحاوي من حدٌث محمد بن إسحاق عن أٌوب بن موسى عن
عطاء عن ابن عباس قال :كان ثمن المجن على عهد رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌقوم عشرة دراهم ،وأخرج نحو ذلك النسابً عنه ،وأخرج
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عنه أبو داود أن ثمنه كان دٌنارا أو عشرة دراهم ،وأخرج البٌهقً عن
محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده قال :كان ثمن
المجن على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عشرة دراهم ،وأخرج
النسابً عن عطاء مرسبل" :أدنى ما ٌقطع فٌه ثمن المجن ،قال :وثمنه
عشرة دراهم ،قلت :وهذه رواٌات تتعارض مع األحادٌث المتفق علٌها،
كما أنها ال تخلو من عنعة محمد بن إسحاق وهو مدلس من الدرجة
الثالثة ،وذهب الحسن البصري وداود الظاهري والخوارج إلى أن القطع
ار ُق
ٌقع بالقلٌل والكثٌر من السرقة واستدلوا بعموم قوله جل وعبلَ ( :و َّ
الس ِ
هللا َو ّ
هللاُ َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم)
ار َق ُة َفا ْق َ ُعو ْا أَ ٌْ ِد ٌَ ُه َما َج َزاء ِب َما َك َس َبا َن َكاالً ِّمنَ ّ ِ
َو َّ
الس ِ
[المابدة ]38 :وبعموم قوله صلى هللا علٌه وسلم" :لعن هللا السارق ٌسرق
البٌضة فتقطع ٌده وٌسرق الحبل فتقطع ٌده" متفق علٌه ،وهللا تعالى أعلم.
وٌعتبر التحسٌنً أو ال تكمٌلً لهذا المقصد التعزٌر المترتب على النهبة
والخٌانة والؽش وكل ما ٌإدي إلى التعزٌر فً األموال وهللا تعالى أعلم.
* خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى ورزقنا البر والفردوس األسنى:
وخبلصة هذا البحث أن المقاصد الشرعٌة والقواعد المترتبة علٌها معتبرة
مادامت تخدم القرآن والحدٌث وتساعد على فهمهما الفهم الصحٌح ألنها آلة
مفٌدة لفهم هذه النصو وخاصة ما ٌتعلق منها بالترجٌح بٌن هذه
المقاصد ،لكنها تصبح وباال وضبلال وخباال عندما ٌتحكم العقل جهاال
وخٌاال رادا أحكاما مجمعا علٌها كما بٌن ذلك الفخر الرازي عندما تراجع
عن نهج المعتزلة فً تحكٌم العقل وتقدٌمه على النقل .

كم ا أن فهم هذه المقاصد فهما خاطبا ألحق بالكثٌر من الشعوب اإلسبلمٌة
الدمار والهبلك والعار ،ومن ذلك تدخل حزب هللا فً سورٌا مع الحرس
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الثوري وبسط الحو ثٌٌن نفوذهم وهٌمنتهم فً الٌمن ،باسم حفظ الدٌن ،والٌوم
وقد تحققت بداٌات المخطط اإلرهابً الفارسً ومقدماته باسم حفظ الدٌن
والثورة اإلسبلمٌة لتطبٌق "الشرٌعة" نطالب السلطات فً الخلٌج أن تراجع
سٌاساتها مع حلفابها حتى ال ٌتفاجإوا.بل قد ظهرت االستخبارات الؽربٌة
واألمرٌكٌة تؽازل االستخبارات اإلٌرانٌة التً قد ترى فٌها البدٌل األمثل،
خاصة وأن هذه االستخبارات اإلٌرانٌة قد تجد فً هذ ا التقارب مع بعض
األنظمة العربٌة واإلسبلمٌة مربط الفرس ألنها أصبحت تدعً أن دعش
وؼٌرها من صنع السعودٌة ،ألن هذه التٌارات التكفٌرٌة الجهادٌة اإلرهابٌة
تدعً أنها سنٌة ،ؾلٌس لهإالء الحكام ـ أقصد حكام أهل السنة ـ إال الرجوع
إلى نصو الوحً اإللهً فً المعامبلت ألن الحق أحق أن ٌتبع .فبل بد
من حلول جذرٌة ومن أجل هذه الحلول الجذرٌة ،نقترح ما ٌلً:
 / 1ترسٌخ عقٌدة الوالء والبراء التً ال تتناقض مع قول ٌوسؾ علٌه الصبلة
ض إِ ِّنً َحفٌِ ٌ
اج َع ْلنًِ َعلَى َخ َزاب ِِن ْاألَ ْر ِ
والسبلم للملك الكافر الجابرَ {":قالَ ْ
َعلٌِ ٌم (ٌ[ "})55وسؾ ]55 :بل مطالبون بؤن نظهر الود والحفاظ على العهود
مع الٌهود والنصارى.
 / 2إنشاء حركة سلفٌة عالمٌة تتبع السلؾ الصالح من القرون المزكاة عقٌدة
ومعامبلت وكل األحكام الشرعٌة من حدود وقضاء وقصا وشهادات،
وسلوك،الخ..فبل بد من إنشاء هذا التنظٌم الصلب المحصن ضد التٌارات
اإلرهابٌة التً تظهر صحٌح االعتقاد وتخفً سلوك الخوارج عقٌدة
وسلوكا ،ولتكن فً شكل أحزاب أو منظمات ؼٌر حكومٌة أو ؼٌر ذلك،
ولكن لتكن جذرٌة عمٌقة التفكٌر بحٌث تعرؾ باستنباط األحكام الشرعٌة
من أدلتها ا ألصولٌة  ،بارعة فً تخرٌج المناط وتنقٌحه وتحقٌقه حتى ٌتم
إلحاق ما ال ن فٌه بما هو منصو شرعا بعد تبٌٌن نفً الفارق بٌنهما
أو جامع العلة .فهذا النوع من العناصر هو الذي ٌعول علٌه فً الدعوة إلى
شرع هللا فً عالم ٌموج بالفتن لقوله تعالى على لسان رسوله صلى هللا علٌه
س ْب َحانَ
وسلم{:قُلْ َه ِذ ِه َس ِبٌلًِ أَدْ ُعو إِلَى َّ ِ
ٌر ٍة أَ َنا َو َم ِن ا َّت َب َعنًِ َو ُ
هللا َعلَى َبصِ َ
هللا َو َما أَ َنا مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ (ٌ[ }) 108وسؾ ]108:والبصٌرة هنا هً العلم
َّ ِ
النافع.
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 /3محاربة التٌارات الجهادٌة والسلفٌة الجهادٌة انطبلقا من قوله تعالى{ ادْ ُع
ٌل َر ِّب َك ِبا ْلح ِْك َم ِة َوا ْل َم ْوعِ َ ِة ا ْل َح َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبالَّتًِ ه ًَِ أَ ْح َسنُ إِنَّ
إِلَى َس ِب ِ
ضلَّ َعنْ َس ِبٌلِ ِه َوه َُو أَ ْعلَ ُم ِبا ْل ُم ْه َتدٌِنَ (َ )125وإِنْ َعا َق ْب ُت ْم
َر َّب َك ه َُو أَ ْعلَ ُم ِب َمنْ َ
اص ِب ْر
اب ِرٌنَ (َ )126و ْ
ص َب ْر ُت ْم لَهُ َو َخ ٌْ ٌر ل َّ
َف َعاقِ ُبوا ِب ِم ْث ِل َما ُعوقِ ْب ُت ْم ِب ِه َولَبِنْ َ
ِلص ِ
()127
ض ٌْ ٍق ِم َّما ٌَ ْم ُك ُرونَ
ص ْب ُر َك إِ َّال ِب َّ ِ
الَّل َو َال َت ْح َزنْ َعلَ ٌْ ِه ْم َو َال َت ُك فًِ َ
َو َما َ
([ })128النحل125:ـ.]127فهذه
هللا َم َع الَّذٌِنَ ا َّت َق ْوا َوالَّذٌِنَ ُه ْم ُم ْحسِ ُنونَ
إِنَّ َّ َ
التٌارات تتظاهر بؤنها صحٌحة االعتقاد وعلى أساس ذلك تقوم بتكفٌر كل
من ٌخالفها وتتهمه بالباطنٌة الجدٌدة وباإلرجاء .فعلٌنا أن نقوم بمجهود
عمبلق بؽٌة تحصٌن الناشبة وحثها على اتباع الجادة واالبتعاد عن بنٌات
الطرٌق.
 /4القٌام بمجهود دعوي وفكري ٌسعى إلى التعرٌؾ بالدٌن اإلسبلمً
الحنٌؾ وٌبٌن بكل شجاعة ما ٌقع من اعوجاج عن الطرٌق المستقٌم لبعض
الدعاة والمرشدٌن .فالداعً والمرشد اإلسبلمً ٌقاس بمعرفته لؤلحكام
الشرعٌة ودرجة اتباعها.ومتى سلك طرٌقا مؽاٌرا لطرٌق الحق لم ٌعد على
الحق .وهذا ما ٌنبؽً أن نبٌنه لذوٌنا وأصحابنا وحلفابنا ألن الحق ٌعلو وال
ٌعلى علٌهٌ .نبؽً أن نملك الشجاعة لنبٌن لحلفابنا بؤن بنبلدن وؼٌره من
الدعاة الذٌن اتخذوا طرٌق الجهاد بعد ذلك قد ٌكونون محقٌن فً فترة من
الزمن لكنهم فضلوا طرٌق االعوجاج بعد سلوكهم طرٌق الحق بسبب
تٌارات وشعارات وؼٌر ذلك من االعتبارات البلشرعٌة.
 /5وأخٌرا ٌنبؽً أن نبٌن بؤن التٌارات الفكرٌة المتطرفة لٌست ولٌدة الٌوم
بل ظهرت منذ عهد الصحابة رضوان هللا علٌهم فكما أن الشٌعة ظهرت فً
عهد علً كرم هللا وجهه مع الٌهودي عبد هللا بن سبؤ ،فكذلك حركة
الخوارج التً كفرته ظهرت مع ابن األزرق والمخدج الجنً مالك .وفً
حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :كل ما
ظهر منها قرن قطع حتى ٌظهر فٌهم الدجال" وهذا الحدٌث صحٌح المعنى
وإن كان فً إسناده مقال ألن حركات التطرؾ والجهاد تظهر ثم تختفً.
وهً الٌوم نتاج مزٌج من فكر متطرؾ لئلخوان وآخر سلفً .وقد بدأ هذا
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التطرؾ مع إنشاء الجهاز الخا لئلخوان المسلمٌن فً عهد حسن البنا ثم
نشط مع الفكرالتكفٌري للسٌد قطب من خبلل كتابه "على معالم الطرٌق"
وكذلك "فً ظبلل القرآن" .وبعد إعدامه واعتقال بقٌة القٌادات من الصؾ
األول من اإلخوان المسلمٌن فً هذه الفترة ،ظهرت من أحضان "الجهاز
الخا " حركة "التكفٌر والهجرة " لكنه فً عهد الهضٌبً ظهر كتابه
"دعاة ال قضاة" وفٌه ردة فعل على كتاب السٌد قطب وامتاز بنزعة إرجابٌة
ثم ما لبث أن انشقت من حركة "التكفٌر والهجرة" حركة "الجهاد" التً
تحكم السٌؾ وتحببه .وكان من أبرز هذه الحركة أٌمن الظواهري ورفاقه
الذٌن تعرفوا على أسامة بنبلدن وشكلوا حركة "القاعدة" وقد ناقشنا ذلك من
قبل فً فصول .هذا بٌان منا لهذه الظاهرة التً كثٌرا ما ٌتعاطى معها بكثٌر
من االستفهامات .فاالنشقاقات فً صفوؾ الحركات اإلسبلمٌة واالتجاهات
اإلسبلمٌة المتشعبة التً تكتفً بتحكٌم الشعور والشعارات على حساب
االنشقاقات فً
الشرع كثٌرة وال ٌنبؽً أن تلحق الضرر بؤمتنا ذلك ألن
صفوؾ استخبارات األنظمة الؽربٌة كثٌرة هً األخرى و ال ٌنبؽً أن
تحاسب بها هذه األنظمة ومن ذلك تسرٌبات وٌكلٌكس واالنشقاقات المتكررة
فً أجهزة االستخبارات األمرٌكٌة واألوربٌة والسوفٌتٌة وكذلك اعوجاج
الدعاة اإلسبلمٌٌن عن الجادة ،وهللا أعلم.
تنبٌه :هذه حقابق فابقة الحساسٌة أبدٌناها رؼم حساس يتها الشدٌدة انطبلقا
من قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم" :الدٌن النصٌحة ،الدٌن النصٌحة ،الدٌن
النصٌحة ،قلنا لمن ٌا رسول هللا؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألبمة المسلمٌن
وعامتهم" أخرجه أصحاب السنن وابن نصر فً جزء الصبلة وؼٌرهم،
واقتصر مسلم فً صحٌحه على "الدٌن النصٌحة" بدون تكرارها ثبلثا.
نرجو من هللا أن ٌتفهمنا والة األمر كما ٌتفهمنا عامة المسلمٌن من أهل
السنة حتى ٌعوا حقٌقة التحدٌات الجسام التً تنتظرهم ،وهللا ولً األمر
اع َملُوا َف َس ٌَ َر َّ
هللا ُ َع َملَ ُك ْم
والتوفٌق وهو الهادي إلى سواء السبٌل { َوقُ ِل ْ
ب َوال َّ
ش َهادَ ِة َف ٌُ َن ِّب ُب ُك ْم ِب َما ُك ْن ُت ْم
سول ُ ُه َوا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ َو َس ُت َردُّونَ إِلَى َعال ِِم ا ْل َؽ ٌْ ِ
َو َر ُ
َت ْع َملُونَ ([})105التوبة ]105 :فلنعرؾ أن هللا جل وعبل ٌنببنا ٌوم القٌامة بما
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كنا نعمل فً هذه الحٌاة الدنٌا الفانٌة وسٌجازٌنا على أعمالنا فً اآلخرة
فٌنبؽً موافقة لشرعه ،خالٌة من أمراض القلوب .
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