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  ) كتب اهللا أجر � من عمل � إعدادها وجعلها � صدقة جارية (

  

  ا*ملكة العربية السعودية
  جامعة اإلمام /مد بن  سعود اإلسالمية

  عمادة ا2عليم عن بعد
  ;ية ال:يعة ـ االنتساب ا*طور             
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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
   

ً
  وتم تلوينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائيةواخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )ال�يعة انتساب مطور lموعة إعداد مذكرات 	ية  (                          
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  ا*قدمة

  
  

  بسم اهللا الرnن الرحيم
 و
ً
 و آخرا والصالة والسالم \ نx اwدى وvمام ا<t وآr وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل خoا

ً
تt، ااyمد هللا أوال

  :وبعد
ل�يعة �امعة اإلمام �مد بن فها �ن نصل بكم إ~ ختام منهج مادة أصول الفقه ا�قررة \ طالب وطا5ات 	ية ا

 �ا \ إعداد ا�ذكرات �مة )ا<عليم عن بعد(سعود اإلسالمية باالنتساب ا�طور 
ً
، فشكر اهللا لg من �ن عونا

 ما ، واألصول خاصة
ً
منذ بدأنا أخوة متعاون[ إ~ هاهنا R آخر ا�لتt، وليس بآخر، فاoG يبt لإلنسان عمًال صاyا

  .مله لربه و�سبكم كذلكصفت نيته وع
ولقد حرصنا R منهجنا wذا الفصل كعادتنا R الفصول ا�اضية من كتابة نصية �ا ورد R ا�حا�ات الصوتية ا�قررة 

 
ً
ثم ، ثم مراجعتها �طابقة ا�ص با�ادة الصوتية، \ ا�ستوى اhامن، وقد راعينا R إعدادها تفريغ ا�حا�ات نصا

وأدلة القول ، وتبي[  األقوال والرد عليها ومناقشتها، وا<عداد للنقاط، وا<فر�ت للمسائل، العناوين فيهاتنسيقها <مي� 
  .ود�ل ا�ناقش

وتقديم بعض ، وبعض ا�مل ا�بتورة، وحذف ا<كرار، رو� فيها ا<هذيب للمادة ا�فرغة، ثم تاله مراجعة نهائية
 ، �يث يصبح ال�ح متسلسالً ، ا�قاطا�قاطع ال� تتكرر R إ�دة �ح بعض 

ً
يوصل ا�علومة ، سلس ا�عا ، م;ابطا

  .والفائدة منها بشg واضح
oموضع ا<غي R للمادة ا�فرغة oحال تم أي تغي R ¢واyا R ح¥ ال يلتبس ، و¤ أثناء هذا ا<هذيب لم نن£ أن ننبه

  .صوتيةاألمر \ من يراجع ا�ذكرة مع استماعه للمادة ال
سنواٍت أربع مضت � من أعمارنا كّنا معكم فريق إعداد مذكرة األصول lتمع[ \ هدى ونور ، فنسأل اهللا أن ال 

  .أن اهللا يعلم حسبهيضيع جهد ¨ من عمل معنا علمه من علمه وجهله من جهله 

وجه يوم نلقاه وان نكون ªن قال وأن ال يكلنا إ~ أنفسنا طرفة ع[، كما نسأr سبحانه أن ©عل عملنا هذا خالص ل
إال من صدقة : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: (فيهم ا�صط¬ ص» اهللا عليه وسلم R اyديث الصحيح

 .رواه مسلم) جارية، أو علم ينتفع به، أو وK صالح يدعو �
  

  lموعة إعداد مذكرة أصول الفقه 
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  )O(اNلقة 

  �القوادح   �
  !قوادح القياس ؟بعQ نماذا  ����
  .األسئلة واالعWاضات ال\ يمكن أن ترد � دYل القياس: X  :االعWاضات هنابا*راد بالقوادح أو  

  ! ها ;ها ؟هل هذه األسئلة /دودة و/صورة ويمكن عد̀  ����
وwذا ±د أن العلماء  ،منها بأهمها كت¬اyقيقة أنها لم °®ها ا�نهج وال يكاد ي¯ �®ها كتاب واحد، ولكن يُ 

، ومنهم من لها إ~ ³وصالقوادح وأ اTين كتبوا R هذا ا�وضوع منهم من عد² 
ً
R ثالثة  اخت®هاسة وع�ين قادحا

  .ومنهم R ³سة
 اع� سنأµ عليها واحدً  اإلثنادح القوا ه، هذ امن القواد اثQ ع: قادحً  عد̀ فمن ا�توسط[  -رnه اهللا- ابن قدامة

ثم كيف يمكن ا�واب عن هذا ،وvن �ن r �وط أو أقسام نذكرها  هونت¶م عن ¨ واحد من حيث تعريف احًداو
  .القادح، وcيف يمكن أن نفرق بينه وب[ غoه من القوادح 

  :j ذهن طالب العلم دورهناك بعض األسئلة ال\ قد ت
أو أنها يمكن أن ترد � غmه من  ة بدYل القياس ؟ثالً، هل X خاصم حهذه االعWاضات ال\ سميتموها القواد ���� 

  ؟ألنها اعWاضات � االستدالل بدYل؛األدلة 
 ،د \ القياس فهذه االع;اضات ال� ترِ   خالفهمإال عدد يسo لم يلتفت إ~ فيهد�ل متفق عليه لم Hالف :  القياس- 

  !؟ اد � دYل غm قياq عمومً هل يمكن أن ترِ  نة،من السبد�ل د \ د�ل آخر �الستدالل هل يمكن أن ترِ 
 ح[  ،األدلةمن مكن أن ترد \ غo القياس يضات من هذه االع;ا اكثoً  أن²  :اrواب

ً
وبعضها خاص بالقياس وعموما

غo القياس فقد يشمل  \ العلة لم يرد أما إذاو ،نه خاص بالقياسأ\ العلة فمعناه  اواردً أو السؤال يكون االع;اض 
  .ال¿م عن االع;اض هل يرد \ غo القياس أو ال يرد  -إن شاء اهللا -، وسيأR µ أثناء اyديث  من األدلة

  !اrدل ؟من علم  الفقه أوأصول X جزء من علوم هل  ؛هل هذه القوادح أو االعWاضات واألسئلة����:
رnه اهللا  اwاه الغزاuوهذا هو  ،فقه وX من علم اrدلX خارجة عن أصول ال: من العلماء من قال  : القول األول •

  .سمه علم ا�دلاخر آ اوvنما � Àص علمً  ،لمداخلة j هذا الع تأنها ليستبار وwذا لم يذكرها R ا�ستص¬ \ اع

• zه من األ : القول ا@اoمنهم ذكروها صو�وغ oعلم أصول الفقه –[ أو كث j أدخلوها -، R تعليلهم �اذا وقالوا 
، فلهذا  "عد كأنه منهأنها تتعلق بدYل مهم من أدلة الت:يع وهو القياس فتعت~ تابعة � وا2ابع لل{ء يُ  :"أوردوها، قالوا

 آثرألن الفقيه حينما يورد استدالr ربما يرد عليه مثل هذا االع;اض، وwذا ابن قدامة رnه اهللا ؛ قالوا البد من إيرادها 
كرها R كتابه مع أن الغزاÅ أهملها ولم يذكرها، وcثo من كتاب روضة ا�اظر مR Ã تبويبه و¤ ذكره للمسائل \ أن يذ

، وللفقيه \ وجه المه أنها مهمة لطالب العلم عمومً ذه القوادح لعwبع الغزاR Å إهماr منهج ا�ستص¬، ومع ذلك لم يتّ 
 .اGصوص 

  
  ؟ترد � بقية األدلة هل هناك اعWاضات أيًضا����
بل ، هناك اع;اضات ينبÆ لطالب العلم أن يستوعبها، قد ال تكون موجودة R ¨ كتب أصول الفقه نعم،: نقول  
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  ون بعنواننُ وِ نْ عَ ، بمعÊ أنهم ال فُ اًض رَ إال عَ ال تذكرها أغلب كتب أصول الفقه 
ً
ويقولون االع;اضات ال� يمكن أن  مثال

هذا ال فالخ ، .. السنة أو اإلÌاع ب وال يقولون االع;اضات ال� يمكن أن ترد \ االستدالل ،بالقرآنترد \ االستدالل 
هناك من خصها بل ا Ðمهم يذكرونها ويهتمون بهأثناء هم R أنÏده Î Rلب كتب أصول الفقه، لكن R اyقيقة 

R ذكر األسئلة  اجعل هذا الكتاب خاًص )  اججَ اج j ترتيب اNِ ا*نه( اه بمؤلف مستقل، فأبو الو�د ا5اÑ ألف كتابًا سم² 
، وأخذها من أوwا األدلة عمومً واالع;اضات ال� يمكن أن ترد \ االستدالل ب

ً
خت®، وهناك أيًضا ا آخرها لكنهإ~ ا

 االستدالل وcيفية طريق مهم �عرفة كيفية إيراد االع;اض \ وهو، R هذا ا�انب واهتمت به دراسات حديثة توسعت 
ر ويؤcد R نفس الطالب طريقة مناقشة األدلة وطريقة فهم ا�Óل وانتقاد االستداللا�واب عنه، ألن هذا ُ©  Ôفال يقبل  ،ذ

ما سمع د�ًال أخذ به، فال يستطيع القوادح ربما 	 االع;اضات أو¨ ما يسمعه من استدالل، فاTي ال علم r بمثل هذه 
  . قول، بينما إذا عرف عيوب االستدالل أمكنه أن يتوقف عند االستدالالت الضعيفة وال يتابعها أن يستقر \

نرجع �ا ذكره ا�نهج Óينا من االع;اضات أو القوادح ال� ترد \ القياس و±د كما قلنا أن ابن قدامة R روضة ا�اظر 
روضة ا�اظر من أهم ا�راجع �نهج ال�يعة R   هذا ا�نهج، ألن² ¯ به R، وهو العدد اTي اكتُ ا منها اثÕ ع� قادحً  عدّ 

  .ا�ستوى اhامن 
   :أول هذه االعWاضات أو القوادح هو 

  ���� رسؤال االستفسا ����
  . أن يطلب ا*عWض من ا*ستدل تفسm لفظ �مل أو غريب :االستفسار هو ����
ألن اللفظ الغريب أو ؛ ص القياس فهو قد يرد \ غoه من األدلة سؤال االستفسار ال H أن² : من خالل تعريفه نقول  اإذً 

 Ôأي R ن، فإذا استدل مثًال مستدل بد�ل من السنة وفيه لفظ غريب فللمع;ض أن يقول ما ا�راد  ا�جمل قد يرد�د�ل 
 وأيكون ا�عارض  �ل من السنةR اÓاأللفاظ الغريبة ال� ترد R السنة أو  ا، فيجب \  ا�ستدل أن يب[، و5Îً ؟بكذا

لة بها فلهذا يقل إيراده، لكن R جانب القياس واالستدالل بالقياس يمكن أن ترد ألفاظ غريبة و�تمِ  اا�خالف �يًط 
  .ا�ع;ض فله أن يسألا�راد منها  ال يمكن أن يعرفو

 متقدمً R كثo من األحي
ً
  عليه ا�ع;ض�بÕ  اان يكون االستفسار سؤاال

ً
آخر، فحينئذ ينتقل من  كونه lرد  سؤاال

أقول سؤال االستفسار ا�جرد هو سؤال بسيط ا�قصود منه  ا، لكن عمومً هيلاستفسار إ~ كونه سؤال تقسيم وسنأµ <فص
ينما ا�ستدل، فحمراد وهو يورده ا�ع;ض بدايًة حينما يسمع د�ل ا�ستدل يورده بقصد فهم مراد ا�ت¶م أو  ،معرفة ا�راد

  .د Ð Rمه لفظ lمل أو لفظ غريبمثًال يستدل مستدل بقياس من األقيسة فإنه ربما يرِ 
  : لو قال ا*ستدل مثالً  

ُ
قد يع;ض ا�ع;ض  ألنه Úتار ، فحينئذٍ  ؛ليه القصاصوجب ع اكره \ القتل فقتل معصومً من أ

  ما مرادك بكلمة Úتار ؟: ويقول 
وجب القصاص عليه ألنه Úتار  اا�كره \ القتل إذا قتل معصومً  :وقال ،  شg قياسيعÕ هذا ا�ستدل ساق د�له \

 فيُ 
ً
Ð ا�كره، �امع أن oفيقول ا�ع;ضا عدوانً و ا\ القتل عمدً  أقدما منهما قاس \ غ ،:  Ê؟ ختارا�ما مع  

 إ~ضطر من غo اضطرار، و\ من اُ  الفعل طلق \ من أقدم \ألنه قد يُ ؛ هو لفظ lمل بالنسبة r  "�تار"فلفظ 
أصبح �آللة، يعÕ  بمعÊ أنه ابدً أr طلق االضطرار \ ا�ضطر اTي ال حيلة الفعل وفعله ح¥ إنه أصبح �آللة فيُ 

   .عكس اإلكراه ا�لجئ
�ال لالختيار فحر�ته  أو أنه ا�ي ليس عنده أي ، ؟هل هو ا*قصود به من عنده أد� �ال لالختيار :فا*ختار هنا �
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ُ
حينئذ يب[ r وض اإلÌال قد يورده ا�ع; فهذا اإلشÝل أو ؟  ل� من شاهق � إنسان فقتلهكحر�ة ا*رتعش و�حال من أ

¢ء من ا<هديد لكنه  عليه َس ورِ أو أنه مُ  ، س عليه أي نوع من ا<هديدارَ مَ هل يقصد به أنه لم فُ ؟ �ختار ما هوه بامراد
  .ال أقدم \ القتل ح¥ °Þ نفسه\ ¨ ح

ماذا تعQ  :مثًال فيمكن أن يورد ا�ع;ض عليه سؤال فيقول "ءرْ القُ "كذلك إذا ورد لفظ غريب R االستدالل 	فظ 
   ؟بالقرء
الطهر، كذلك لو �ن اللفظ اTي أورده ا�راد به به اyيض و°تمل أن يكون  ا�راد تمل أن يكونالقرء lمل ُ°  فإن² 

 او أراد مثًال أن يقيس مثًال شيئً لفظ غريب ال يعرف السامع أو اGصم أو ا�ع;ض ال يعرف معناه فله أن يسأل عنه كما ل
من اyبوب ا�خدرة \ اGمر R ا<حريم فسماها باسمها، وربما يكون ا�ستمع أو ا�ع;ض ال يعرف ما ا�راد بها فله أن 

  .يع;ض بسؤال االستفسار 
 آخر ، \ سؤال االستفسار اع;اًض  Êَ نَ  إن، أما يورده ا*عWض Yعرف ا*راد ًداال االستفسار هو سؤال بسيط جسؤ اإذً 

ً
ا

االستفسار ©ب أن ينتà بمجرد سؤال االستفسار، فلسؤال من االع;اض فينتقل لسؤال ا<قسيم وليس  أو جعله جزءً 
  .بيان ا�قصود 

  ! ستفسار ؟ورد سؤال االما ا�ي �ب � مُ  ����
اللفظ أن² نستطيع أن نقول �ط قبول سؤال االستفسار أن يب[  وأيب[، الواجب عليه أن البد أن يكون عليه واجب و

  .� غموض بعض ألفاظ ا�Óل وغرابتها °تمل أك0 من معÊ أو يد² 
 و مال اللفظ ألك0 من معÊ،ب[ احتهو ال بد أن يُ  اإذً 

ً
 اغريبً تاج إ~ جواب، وvن �ن اللفظ °ح¥ يكون سؤاr مقبوال

 هذا اللفظ اللفظ غريب عند أهل الفن، بمعÊ عند أهل العلم اTي أنا أشتغل به ، قد يكونهذا  أن يقول أن²  يك¯
 ؟ إذا �ن شائع ومعروفلفقهاء واألصو�[ مثًال هل هذا اللفظ شائع ومعروفلكن عند ا علم آخر، عند أهل امعروفً 
 يقول فâه Å ، أما إذا �ن غريبً r أن  سفلي

ً
  أوا

ً
  .فله أن يع;ض lمال

   !اللفظ �تمل احتمال� � السواء ؟ هل �ب أن يب� ا*عWض أن̀  ����
ذا االحتمال مساوي wذا ر أن يثبت أن هألنه يصعب عليه إثبات التساوي، بل يتعذّ  ؛ال ©ب عليه ذلك  :اrواب
 ألنه 	ما قُ  ؛ االحتمال

ْ
  .آخر  اآلخر R ¢ءٍ  ن هذا الäء ربما Hتلف أحدها عمتساويان R ماهت أنل

  ؟كيف �اب عن سؤال االستفسار، ما ا�ي �ب � ا*جيب فيه ����
  :سؤال االستفسار �اب بطريق� 

å-   واحد إالأن يب[ أن اللفظ ال °تمل Êالصالة بال طهارة باطلة ، فيع;ض ا�ع;: كما لو قال ا�ستدل  ،معrض بقو: 
R ال�ع يطلق \ ذات الرcوع  "الصالة"، فيجيب أن لفظ  ؟ ما مرادك بالصالة ؟ أتريد ا�Kء أو ذات الر�وع والسجود

  .ه سجود فقط فيبطل االع;اض من أساسوال
æ-   ُي أراده ا�ستدل أرجح ويمكن أن فTا Êا�ع R ن °تمل معني[ ، لكنه�أيًضا  ذاwثل مَ أن يب[ أن اللفظ وvن 

، ؟ ا نقصد به ذات الرcوع والسجود فكيف تع;ضنفإن "الصالة"رد �ن أهل الفقه لفظ حينما نو :فيقال ،با�ثال السابق
ا يع;ف ا�ستدل كذلك إذا �ن السؤال مثًال سؤال االستفسار هو عن لفظ Îمض فيكون جوابه ببيان ا�عÊ ا�راد، أحيانً 

  .ا�راد به كذا وcذا  :ه ويب[ مراده به، فيقولأن لفظه lمل أو Îمض فيفâب
å(  ًلفظي ال °تمل  كن²ه:  ما أن يقولإا هو إذ.  



 يدةنسخة مدققة ومز                                                                             امنامنا*ستوى ا@ا*ستوى ا@  ــ    أصول الفقهأصول الفقه  مقررمقرر

- ٦ - 
 

æ(  ما أنvأحدهما أرجح  ل°تم :يقولو R معني[ ولكنه.  
é( ما أن يقولvدون ذاك  لفظي °تمل معني[ :و Êوأنا أريد هذا ا�ع.  
ê(  ُالق R ذا ، كما قلناcيض، أو  :ء فهو °تمل شيئان فله أن يقولرأو يقول لفظي غريب ومعناه كذا وyأنا أقصد به ا

\ ال¶ب، ألنه  اقياسً  ْس رِ جْ م الهِ ال °ل أكل y :تدلقال ا�سبأن  اوcذلك إذا �ن اللفظ غريبً ، أنا أقصد به الطهر :يقول
r علب مثًال ، أو  ُس رِ جْ الهِ  :؟ فيقول ْس رِ جْ ماذا تريد بالهِ  :ذو ناب، فيقولhا Óال ©وز أكل الرئبال أو الغضنفر  :يقولهو و

  .فحينئذ يكون قد أجاب عن سؤال االستفسار ،أن يفâه بمعناه  عليه فيجب ،سأل عنهألنه ذو ناب ، فيُ ؛
أن معناه أن يكون R لفظ ا�ستدل لفظ lمل أو غريب، فيقوم  رفناوع "سؤال االستفسار"هو السؤال األول ا هذا إذً 

يب[ أنه �تمل أو  غريب وعرفنا أنه يك¯ ا�ع;ض أن�راد باللفظ ا�جمل أو عن معÊ اللفظ الا�ع;ض بالسؤال عن ا
يب[  وvذا لم يمكنه ذلك ،وأما ا�ستدل فإذا أراد ا�واب فقد يمنع االحتمال إذا أمكنه ذلك ،أنه غريب عند أهل هذا الفن

  .ه ذلك فيب[ أن مراده كذا وcذا أو يفâ اللفظ الغريب ، وvذا لم يمكن هد�ل ب[ا�عÊ اTي أراده أرجح وي أن² 
د�ل القياس،  \سؤال االستفسار هو السؤال األول أو االع;اض األول من االع;اضات ال� يمكن أن ترد : ختاما

 .ص دYل القياس  ال ورد � أي مستدل يوقلنا أنه قد 

  )¢(اNلقة 
  وهو القياس �أو األسئلة الواردة  القياس الواردة �بعض قوادح القياس أو االعWاضات تتمة 

  ���� سؤال فساد االعتبار ����
هل يرد � غm القياس من األدلة ؟ و�يف يمكن اrواب عن مثل هذا  ما مع¤ فساد االعتبار ؟ وما مثا� ؟ و����

  السؤال؟
   :فساد االعتبار يطلق بإطالق�  �
  .\ منه رتبه فإنه حينئذ يسì فاسد االعتبار  ما هو أبض يشمل أي د�ل يعارَ :  إطالق �م •

إن فساد االعتبار هو كون القياس R مقابلة  :إذا أردنا أن نق®ه \ سؤال يرد \ القياس فإننا نقول :إطالق خاص •
فاسد ويقال هذا القياس  ،ع;ض عليه بسؤال فساد االعتبارفالقياس R مقابلة ا�ص أو اإلÌاع يُ ، ا�ص أو اإلÌاع 

 .نه معارض لإلÌاع ألعارض للنص الفال  أو ماالعتبار ألنه 

 -نقول هذا ا�Óل  ؛ستدل بد�ل االستصحاب R مقابل نصلو اُ  مثالا يمكن أن نقول R د�ل ما أنه فاسد االعتبار إذً  
 األصل اإلباحة أو ل أن² فاسد االعتبار ألنه R مقابلة ا�ص فا�سألة مثًال ورد فيها نص فال نقو -د�ل االستصحاب

هذا فاسد  د�لكحاب R مقابلة ا�ص نقول أن ن تمسك باالستص�تمسك باالستصحاب ، وvنما نقول األصل اyل ون
  .أو كسؤال يرد \ القياس  ،أما إطالق فساد االعتبار R حق القياس فقط ،االعتبار 
 بنص أو إÌاع ًض عارَ ون القياس مُ هو ك :فه ابن قدامه وغmه كما عرّ  فساد االعتبار فتعريف

ً
  .ا

   :مثال  ���� 
ً
 لو استدل حن¯ \  جواز تزويج ا�رأة الرشيدة ا5الغة نفسها واستدل بقياس من األمثلة \ ذلك أنه مثال

هذا  مثلف ،نفسها با�Ýح R فنقيس عليها مثًال ت®فها  ،ا�رأة ت®فاتها 	ها تنفذ أن²  :وقال، ا�Ýح \ سائر ا<®فات 
أيما ( :ض �ديثألنه معارَ  ؛أنه فاسد االعتباربتزويج ا�رأة نفسها جواز من يرى عدم  القياس يمكن أن يع;ض عليه

وحينما نورد ا�ثال ليس معناه أن ¨ مثال نورده ،مثال لوروده ا فهذ) ذن وYها فن©حها باطلإبغm نفسها نكحت أامرأة 
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 االع;اضات ترد و©اب عنها وبعض بعض، ل االستدالل بطِ � ستأµ ليس معناه أنه سيُ من أمثلة االع;اضات هذا أو ال
فال يمكن أن نقول � سؤال يبطل االستدالل ، وال عنها فيبطل االستدالل ،  واباالع;اضات ترد وال يمكن ا�

ا�سم  ألمثلة ال يدل \ أن األمر�ب او ،فانتبهوا أيها األخوة wذا..  � سؤال يمكن اrواب عنه يمكن أن نقول أن̀ 
   .�ب أمثلة فقطألكن أنا اآلن لست R مقام تقرير اyكم ال�� R مسألة تزويج ا�رأة نفسها فلهذا أحب أن ،بهذا 
  ;اض \ القياس بفساد االعتبار أن² عاال االعتبار أو فساد القياس الفاسد من أمثلة اأيضً  ����

ً
ليس  : قالوااyنفية مثال

وهذا القياس اع;ض ، يقولون أصبحت �ألجنبية منه  مفه، اتت النقطاع الزوجية بينهما زوج أن يغسل زوجته إذا ملل
ينكر عليه أحد  لم، ل زوجته فاطمة من غo نكoغس² -رí اهللا عنه - افاسد االعتبار �ا نُقل أن عليً  عليه ا�مهور بأنه

 : قالوا  ، من الصحابة
ً
هذه  ،تدالل أو القياس فاسد االعتبارمنهم \ صحة ذلك فيكون االس اسكوتيً  فيكون هذا إÌاً�

  .من أمثلة فساد االعتبار 
  قبل دYله؟ ا�ي يورد سؤال فساد االعتبار ما الواجب عليه حª يُ  ����

س R هذا قيا: وال يك¯ أن يقول ، أن يب[ ما هو ا�عارض :الواجب � من يعWض أو يورد سؤال فساد االعتبار
  .يب[ ما هو اإلÌاع ،هذا قياس R مقابل اإلÌاع :و إذا قال، البد أن يذكر ما هو ا�ص، ا�ص مواجهة

  .د�ل القياس فسد �عارضته r  ن² إ[ ا�Óل األ\ رتبه اTي قال ا واجب ا�ع;ض أن يبإذً  
   ؟*اذا قلنا إن معارضة القياس للنص أو لإل»اع تبطلهأما ����

  :� ذلك من عدة وجوه من أهمهافاYKل 
Ýم الوقائع فإنهم وهذا مأخوذ من �دتهم R طلب أح، إ»اع الصحابة رضوان اهللا عليهم � أنه ال قياس مع ا®ص �

 طلفÝنوا ي ،ا  إذا لم ©دوا نًص إ~ القول بالقياس إال نيلجئو�نوا ال 
ً
وîن من �دة عمر رí اهللا عنه أن ،  بون ا�ص أوال

 "  :أكابر الصحابة ويسأwم وأبو بكر قبله قال ©مع
ً
شيًئا  عرف من سنة رسول اهللا ص¯ اهللا عليه وسلم أناشد اهللا رجال

ذا لم فإ ،فÝن يسأل هل هناك أحد عنده علم عن ا�x ص» اهللا عليه وسلم يمكن أن ينقله "عن مmاث اrدة أن  ~°
  .إ~ القياس  �ئوايوجد 
ا حينما بعثه ا�x ص» اهللا عليه وسلم إ~ ا�من فساد القياس ا�قابل للنص أو اإلÌاع أن معاذً ذلك ªا يدل \ ك �

r د قال أجتهد رأ² وال آلوا( :قالw د قال بسنة رسول اهللا قال فإن لمw فأخذ )  بما ³كم قال بكتاب اهللا قال فإن لم
لجأ للقياس مع وجود وال يُ ، من االجتهاد متأخرة عن رتبة ا�ص رتبة القياس اTي هو نوع  العلماء من هذا اyديث أن² 

وهذا األمر من حيث ا<نظo يكادون يتفقون عليه إال R بعض مواضع من Àصيص العموم بالقياس ففيه  ،ا�ص
  .خالف لعله مر معكم R ا�ستويات السابقة 

  . رضه القياسهو ا�ص اTي � ما \ مورده أن يب[و©ب ، سؤال فساد االعتبار هو كما �حت لكم 
   ؟كيف �اب عن فساد االعتبار����
  �اب � فساد االعتبار بطرق  

أو هذا ا�ص اTي ، يعÕ يقول ال يوجد نص أو يمنع صحته ، بأن يمنع وجود ا®ص أو يمنع صحته: الطريق األول •
ا مثل ما قال اyنفية R االع;اض السابق وهذ ،فلهذا يصح االستدالل بالقياس  ،فضعي هذكرته ليس بصحيح ويب[ أن

ن ذنكحت نفسها بغm إأأيما امرأة  : (حديث ±د بأنهم أجابوا \ هذا االع;اض بأن² ، \ قياسهم R تزويج ا�رأة نفسها 
ده بل قد ا هو الطعن R سنا اع;اضهم \ ا�ص ليس دائمً أيًض ، أنه غo صحيح وطعنوا R إسناده) وYها فن©حها باطل 
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كما لو قال قائل ، ال يدل \ ا�راد هفيقولون هو صحيح لكن، لكن قد تكون دال<ه غo ثابتة  ،ايكون سنده صحيحً 
ألننا مثال نقول إن  ؛ ن قياسناهذا ال يدل \ بطال) ن وYها فن©حها باطل ذنكحت نفسها بغm إأأيما امرأة  (حديث 

  .نه وتبا� العقد و�ها يأذن wا فïوج نفسها بعد إذ
•  zصحيح أو أنه ال يدل \ خالف القياس يلجأ إ إذا لم يمكنه أن يب[ أن² : الطريق ا@ا oا  ا�ص غhالطريق ا ~

ألن داللة ا�ص  ؛ م � ظاهر ا®صقد̀ أن يب� أن قياسه قياس ج´ فيُ والطريق اhا   ،ا ليس اعتباطً  اإذا أمكنه طبعً 
  .قدم عليه القياسعيفة فحينئذ يُ قل \ هذه ا�زئية داللة ضمثال أو داللة ا�

أنه كيف هذا ؟ معلوم  ،فيقول ©ب فيه قيمته أو مثله  ،\ غoه من ا�تلفات ةا®² أن يقيس اyن¯ لð المُ :  مثا� ����
فيبدو أنها كثoة اللð   ثديها ح¥ ©تمع فيه اللð يوم[ أو ثالثةيعñُ Õّ  ةا®² رد حديث R أن من اش;ى شاة مُ و

فإذا جاء ا�وم اhا  وحلبها وجد  ،افإذا أخذها ا�ش;ي وحلبها للمرة األوò وجد حليبا كثoً  ،ا صاحبها بثمن كبoهفيبيع
oليب أقل بكثyا5يوع ، ا R ص» اهللا عليه و، فهذا نوع من ا<دليس والغش xسلم فيمن اش;ى شاة أو فلهذا قال ا�

 �اذا يرد،  من طعام صاً� فإنه يردها ويرد معها  ـ ألنه ôيار ا<دليسـ فحلبها ثم أراد أن يردها إ~ صاحبها  ةا®² ناقة مُ 
ا�وم[ أو اhالثة ال� حلبها �ب حليبها فأراد أن ،  من طعام ؟ اTي يظهر بأنه مقابل ما �به من اyليب صاً�  معها

  . من طعام يردها فoد معها صاً� 
\  ةا®² وهو قياس لð المُ .. قدم عليه ي القياس ا�õّ  هذا اyديث وvن صح إسناده لكن �ن نرى أن²  إن²  :اyنفية قالوا
و¸ن لم يكن من ا*ثليات أي ·تلف  ،ا يرد مثله إن ¶ن من ا*ثلياتمن أتلف شيئً فعندنا R ال�يعة ، سائر ا�تلفات

 أما ضم، األصناف فيه فmد قيمته 
ً
Úالف ألصول  ا فهذا أو كثoً ان اللð بصاع من تمر بغض ا�ظر عن كونه قليال

 ،ألنه Úالف للنص ؛العتبار هذا قياس فاسد ا عليه ا�مهور بأن²  َض َ;َ هذا االستدالل من اyنفية اقْ ،ال�يعة أو للقياس 
\ هذا ا�ص اTي  مقد² فيُ  كنه قياس جõّ كما ذكرت لكم بأنه وvن �ن R مقابل ا�ص ل ونيب© يب اNنفية ؟ُ� كيف 

  .تستدلون به 
  ؟ *وقف إذا لم يستطع أن �يبا ما���� 

بهذا ا�Óل أو بهذا القياس اع;ض عليه بفساد االعتبار فلم يستطع أن ©يب بأنه ال د�ل يعارضه  ا�ستدل : مثالً ����
إذا لم يستطع ذلك فإن قياسه ، س اTي يتمسك به أقوى وأج»االقي هذا ا�Óل ضعيف أو بأنه ال داللة r أو بأن²  أو بأن² 

و¸ذا قال األصوYون أنقطع ا*ستدل يعQ أنه لم يستطع أن �رر استدال� ولم يستطع أن يقوي ،  وينقطع ،يفسد حينئذ
  .هذا خالصة لسؤال فساد االعتبار  ،دYله 

  ����فساد الوضع سؤال ����
  فساد الوضع ؟بع¤ ماذا يُ ����
 ضد أو اقتضاء العلة بأنه  :د الوضع ف فسانعرّ 

º
  .ق عليها من األح©م أو ما علقه بها ا*ستدل من األح©م نقيض ما ُعل

   كيف يورد ا*ستدل ا*عWض سؤال فساد الوضع ؟ �:بعبارة أخرى 
يعÕ � ال ،  ø ضد ما علقه عليها من اyكمالعلة ال� ذكرها ا�ستدل تقت ا�ع;ض يورد فساد الوضع بأن يب[ أن² 

  .ø إ~ اyكم اTي أنت ذهبت إ�ه بل تفø إ~ ضده أو نقيضهتُف
مرادهم با�قيض تماما  وال نظن أن² ،  اقتضاء العلة نقيض ما علق عليها من اNكم :فه ابن قدامه بأنهوwذا عرّ  

  .طلقون ا�قيض ويريدون به الضد وvما قد ي ؛ ا�قيض
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 ؛ ا مع اNكم ا*ستنبط منهأن ا2عليل ا�ي يذكره ا*ستدل ال بد أن يكون متفقً : معناه  ما مع¤ هذا ا2عريف؟����
أنا أصبت : وwذا R حياتنا العملية لو قال قائل، اhمرةو وا�علول بمثابة ا�تيجة للعلة أألن اyكم معلول <لك العلة 
ال شك  ؟ي قاr ؟ هل العلة تتناسب مع ا�علولهل هذا ا<عليل يتناسب مع اyكم اT! بالùد ألنÕ ألبس مالبس شتوية 

 ، فمثل هذا يقال أن هذا ا<عليل فاسد الوضع  ،أنه غo مناسب 
ً
فإذا  ، إذا �ن R قياس فاسد الوضع أو هذا القياس مثال

! أعمل ا�وم  أنا متعب وlهد ألنÕ لم :كذلك لو قال قائل، Tي ال يستقيم با�ظرة األوòفساد الوضع يرcز \ ا<عليل ا
ا وال أن تكون مرتاحً  م تعمل يقتø ضد ما ذكرته، يقتøكونك ل! ؟فمثل هذا قد يقال r كيف تتعب ألنك لم تعمل 

 ، تشعر بأي تعب 
ً
 وwذا أتعب من قلة يعÕ �ن نقول هذا مع أنه يمكن wذا القائل أن يقول أن �دµ أحب العمل مثال

ترك العمل وا5قاء R  جد بعض ا�اس اTين تربوا \ العمل واالستمرار فيه يؤ�هموهذا يو ،العمل ال أتعب من العمل
  .فهذا هو مرادنا بفساد الوضع، عÕ ينتج عكس ما استنتجته منه لكن ألول وهلة السامع يقول إن تعليلك هذا ي، ا�ûل
 ،ماr أي تùير  ،سد الوضع من ¨ وجه ل بتعليل فاا يعلأنت لن Ïد �لمً  ،نفس القضية R سؤال فساد الوضع ا أيًض 

  ستجد r ¢ء من ا<ùير لكن قد
ً
  . أو غo مقبول يكون هذا مقبوال

  :من «م الفقهاء فساد الوضعأمثله ل •
 ، د � القياس لكون علة القياس تنتج ضد ما استنتجه ا*ستدلعبارة عن اعWاض يرِ :فساد الوضع هو  �ن عرفنا أن²  

  .عبo يستطيع أن يفهم العبارة األخرى وüها تؤدي للغرض تعبoات ح¥ األخوة اTي فاته نوع من ا<ة أنا أعù بعد
فيمكن أن ، ا \ الزنا وسائر الكبائر قياسً  ،قتل العمد كبoة فال يوجب كفارة :قالوا لو قال اyنبõ مثالً  :مثا� ����

 ýأي فقيه شا-يع;ض عليه الشاف Õيعýة يناسب أن نوجب عليه  ،هذا فاسد الوضع ويقول قياسك  -فoكونه كب
  .الكفارة وال يناسب أن نعفو عن الكفارة 

  :يقول الشافý:  مثال آخر����
ً
ح R �ع تكراره ��سو°تج بأنه مسح R طهارة فيُ ، ©ب تكرار مسح الرأس مثال

  .ض عليه بأنه فاسد الوضع َ;َ عْ فُ فيمكن أن  ،هذا نوع قياس ، االستجمار 
لو لم ، ألن مبÊ ا�سح \ ا�سا�ة ؛ ا يناسب عدم ا<كرار كونه مسحً  :يقول ا�ع;ض ما وجه هذا االعWاض ؟ ����

  .ا \ ا�سا�ة لوجب فيه الغسل وليس ا�سح يكون مبنيً 
R م مثالwبة  وهكذا قوwح لفظ  ،لفظ اÝا� oبة لفظ ينعقد به غwفظ اإلجا فال ،ا	ح Ýض ;فللمع رة ينعقد به ا�

 ؛ينعقد به غo ا�Ýح  يناسب أن ينعقد به ا�Ýح : ن قولكم أل ؛إن هذا فاسد الوضع : ليه ويقول أن يع;ض ع حينئذٍ 
السؤال سؤال صحيح ؟ هل هذا ؟دم صحة انعقاد ا�Ýح به فكيف تستنتجون منه ع ،ألن االنعقاد يناسب االنعقاد 

إما بأن : كيف ©يب عنه ؟ ©يب عنه بعدة طرق  ، ا�ستدل أن ©يب عنه و©ب \، هذا سؤال صحيح نعم :ا�واب
ا لضيق ونظرً  ،ن عل� تقتø ضد ما ُعلق عليها ويقول أنا ال أسلم أ، علته تقتø ضد ما علقه عليها يمنع ا�ستدل كون

  .. الوقت لعلنا نرن ا�واب إ~ ا�حا�ة القادمة 
وهذا يورده  ، بيان أن علة ا*ستدل تقت½ ضد ما علقه عليها من اNكم:ضع هو نعود مرة أخرى �لخص أن فساد الو

  .هما جوابان سنذكرهما R اÓرس القادم بإذن اهللا تعا~  و°تاج من ا�ستدل إ~ جواُب ، ا�ع;ض
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  )¾(اNلقة 
  : كيفية اrواب عن سؤال فساد الوضع وقفنا عندتj اKرس ا*ا¿ كنا قد 

 : نه �يب عنه ا*ستدل بطريق�أÁنا إÀ أ 

  . أن يمنع كون العلة ال� ذكرها تقتø ضد ما علقه عليها من األحÝم: الطريق األول
zم ب: الطريق ا@ا

Ô
تقتø الضد لكن يقول اقتضاؤها بما ذكرته من األحÝم أو من حكم أوò وأرجح ويقول  أنهاأن يُسل

فإذا رجعنا إ~ األمثلة ،ولكن اقتضاءها �ا ذكرته أرجح ، رته أنا من حكم � قد تقتø ما ذكرتموه وقد تقتø ما ذك
 ال� مثلوا بها بسؤال فساد الوضع ±د أن من بينها 

ً
مسألة اÃالف j أ̀ن ا®©ح هل ينعقد بلفظ اÂبة أوال ينعقد؟ :مثال

بة لفٌظ ينعقد به غo ا�Ýح؛ كأنهم يقولون ، ويقولون لفظ اw"قياس"ـأنه ال ينعقد بلفظ  اwبة يستدلون ب :فاTين قالوا
  .Úصص لعقد مع[ فال ينعقد به ا�Ýح 	فظ اإلجارة 

؛ألن اإلجارة متفق  "أنه ال ينعقد به ا®©ح قياًسا � اإلجارة" : ، ورتبوا \ هذاأنه ينعقد به غm ا®©ح هنا:  فالعلة 
  ؟ ختلفوا R لفظ اwبة هل ينعقد بها\ أنه ال ينعقد لفظ ا�Ýح باإلجارة، وvنما ا

  ؟ *اذا... قياسكم هذا فاسد الوضع: ف©ن االعWاض الوارد عليهم أن يُقال 
  ؟ *اذا.. ألن العلة ال� ذكرتموها تناسب وتقتø ضد ما ذكرتموه يعÕ تقتø االنعقاد  
يًضا، فاالنعقاد يناسب االنعقاد؛ فهنا ©يب ألن كونه ينعقد به عقد غo ا�Ýح يناسب أن ينعقد به ا�Ýح أ :قالوا 

  :ويقول ،ا�ستدل
ُ
 ال أ

Ô
   *اذا تمنع ا*ناسبة؟م أنه كونه ينعقد به غo ا�Ýح يناسب انعقاد ا�Ýح فيمنع ا�ناسبة، سل

يستعمل  الال ينبÆ أن  اللفظ ا*خصص للن©حينبÆ أن ال يستعمل R ا�Ýح ،كما أن  لفظ الُمخصص للهبةالألن  :قال
يقت® \ اإلجارة، فالشارع °رص \ أن Hتص ¨ عقد بما يم�ه عن غoه؛  واللفظ ا*ستعمل j اإلجارةR عقد اwبة، 

 
ُ
ص ¨ واحد منها بلفظ Hصه، أنا ال أ  ألن² ¨ عقد �وطه وأحÝمه Àتلف عن غoه من العقود، فيجب أن Hُص²

Ô
م أنه سل

ألن² أحÝمها Úتلفة، ؛  عليه بأن² ال�ع حريص \ تمي� العقود بعضها عن بعض يقتø ذلك، هذا طريق ويستدل
  . فليست أحÝم اwبة مثل أحÝم ا�Ýح، وال أحÝم اإلجارة

zم: أن يقول : الطريق ا@ا
º
سل
ُ
لكنÕ أقول إن² اقتضاءه ، ألنه يمكن أن يكون مقتضيًا لضد ما ذكرته من اyكم  ،أنا أ

  ن اyكم أرجح، وُيب[Ô وجه الرجحان�ا ذكرته م
�  

ً
صحيح أن االنعقاد يناسب االنعقاد كما  ،ينعقد به غo ا�Ýح "لفظ اÂبة"إن²  قو�ا R القياس السابق :فيقول مثال

ظ اwبة \ ا�Ýح با�Ýح هذا أوò؛ ألنه لو nلنا لف "ا®©ح"باwبة وÀصيص لفظ " اÂبة"ذكرتم لكن Àصيص لفظ 
 Ý Rن lاًزال

ً
، وال شك أن² اyقيقة أرجح من ا�جاز، فoجح nله \ حقيقته دون lازه، كذلك R مسألة الكفارة مثال

rقو R õنبyا \ 
ً
ا اع;ض الشافý مثال كونه  :أو قال، أن² القتل العمد ذنب عظيم، فال Ïب فيه الكفارة :  قتل العمد لم²

 : ، فله أن يقولجبوا الكفارة عليه ال أن تعفوه منهاذنبًا عظيًما يناسب أن تو
ُ
 أنا ال أ

Ô
م أن كونه ذنبًا عظيًما يقتø إ©اب سل

قبته ألو�اء ر القتل العمد إال بأن يسلم ركفÔ الكفارة، بل اTنب العظيم ال تُكفره الكفارة وال تقوى \ تكفoه وال يُ 
إما أن  يقول أمنع أنه يقتø، وvما أن  ًذا هو ينحj Ä إحدى أمرينإجواب عن سؤال فساد الوضع،  اÓم �قتلوه؛ فهذا

م أنه يقتø، لكن اقتضاءه للحكم اTي رتبته عليه أوò من اقتضاءه للحكم اTي رتبتموه أنتم عليه
²
  . يقول أنا أسل
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  ����وهو سؤال ا*نع :السؤال الرابع����
  .ة عن أربعة أسئلة وليس سؤال واحدسؤال ا�نع R اyقيقة هو من أوسع األسئلة؛ ألنه عبار

  :هو ينقسم إÀ أربعة أقسامو 
o ـ  منع حكم األصل األول .  
o zاألصل، ي ا@ا R كونه علة � لتم به R  :لوقـ منع وجود الوصف الُمد²

²
الوصف اTي جعلتموه علة أو عل

  .استداللكم هو غo موجود R األصل ا�قيس عليه
o يقول ـ منع كون هذا الوصف ا@الث Õأنا  :علة ، يع 

ُ
موجود R األصل لكن ليس علة للحكم اTي أنه سلم أ

   .ذكرتموه
o األصل، وأنه هو علة حكم األصل، لكن أنا أمنع وجوده : أن يقول -  لرابعا R أن هذا الوصف موجود 

ً
م مثال

Ô
سل
ُ
أنا أ

  .R الفرع هو غo موجود R الفرع 
  . م °® االع;اضات R ا�نع وا�قضوwذا بعضه، فهذه أربعة أنواع للمنع  

  :منع حكم األصل :هو من أنواع ا*نع و :ا®وع األول •
  ؟ كيف صورته ���� 
م اNكم  األ: أن يستدل ا*ستدل بقياس فرع � أصل، فيأÆ ا*عWض ويقول :صورته  ���� 

º
سل
ُ
صل ا*قيس عليه أنا ال أ

  .لقياس من أساسهكأنه ينسف ا فمثل هذا االع;اض، ا�ي أنت أثبته �
  لو قال قائل نقيس جت ا�مر :مثال ����

ً
أنا ال :  أن يقول\ جت ال¶ب ونستنتج منه ±اسة جت ا�مر، فللمال� مثال

 
Ô
سل
ُ
جت ال¶ب ±س، أنا أمنع اyكم R األصل، هذا معÊ أنا أمنع اyكم R األصل، يعÕ أمنع ثبوت اyكم R  م أن² أ

ا أن² جت ال¶ب ا�قيس عليه، فاألصل  اTي هو ا�قيس عليه هنا هو ال¶ب فيقول كأنكم يعÕ أخذتم اyكم ُمسلم²
م هذا، هذا قول معروف عند ا�الكية

Ô
سل
ُ
أنا أمنع حكم  :قال ا*ستدل ا*عWض بأن إذا ورد مثل هذا،. ±س، أنا ال أ

من  َك نُ كÔ مَ نقول غُ  ل آخر غo هذا القياس؟ أواألصل،هل ينقطع ا�ستدل ويتوقف القياس ونقول للمستدل ا�ث عن د�
هذا /ل أو نقول r استدل \ صحة حكم األصل ح¥ ©وز لك أن تستمر االستدالل بالقياس،  ،االستدالل، استدل
  :خالف ب� العلماء

ع;ض عليه بسؤال منع حكم ا: فمن العلماء من قال •
ُ
  .�ل آخرألصل، وعليه أن يبحث عن دإن ا�ستدل ينقطع إذا أ

 ا�ال� :ومن العلماء من قال •
ً
ن من االستدالل فإذا قال مثال م اyكم R األصل R  :ال ينقطع بل يُمك²

Ô
سل
ُ
أنا ال أ

جت ال¶ب ليس ±س، �ن نُقيم اÓاللة \ أن جت ال¶ب ±س، ويستمر  القياس اTي ذكرناه قبل قليل، وزعم أن² 
  .قياسنا صحيح، هذا قول 

ن من مك² أو إÌاع، فيُ  ا كنص� األمر فيه تفصيل، فإن �ن د�ل حكم األصل ظاهرً  ماء من ذهب إ~ أن² ومن العل •
ألنه ال يمكن أن يمنع د�ل اإلÌاع، لكن  ،االستدالل من ذكره مع أن اإلÌاع R الغالب مستبعد R مثل هذه اyالة

فال  ا قياس،وvنما هو أيًض  رتدالل، وأما إن لم يوجد د�ل ظاهن من االسمك² إذا �ن فيه نص أو د�ل ظاهر فإنه يُ  :نقول
   .مكنه من االستداللنُ 

  ما دYل � واحد من هذه األقوال؟ �

ألننا لو أعطينا ا�ستدل فرصة االستدالل \ حكم األصل نكون قد انتقلنا : يقولون "ينقطع ا*ستدل" :ا�ين قالوا �
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ا القول باالنقطاع وعدم تمك[ ا�ستدل اظرة يقتø اyسم وعدم انتشار ال¿م، فإذً مقام ا�ن: قالوا  إ~ مسألة أخرى ،
ى ذلك إ~ انتشار ال¿م واتساعه وانتقاr إ~ مسألة أخرى، وربما ناه من االستدالل ألد² د�له أننا لو مك² ، االستدالل  من

صل ا�ع;ض فينتقل إ~ مسألة ثاhة، وهذا ال ض R حكم األعارِ ا بد�ل القياس ثم يُ يستدل \ حكم األصل أيًض 
  . يناسب حسم األمور وvنهائها

 نُ : "أما اTين قالوا  �
º
القصد الوصول إ~ اyق،  :، وهذا رأي كثo من الفقهاء، فد�لهم يقولون"انه من االستدالل مطلقً مك

م وحجر ا�ستدل، ويقال إذا منع حكم يعÕ كأنهم يقولون ال دا� إليقاف ال¿، ح¥ ولو انتقلنا إ~ مسألة أخرى
  . ألن القصد الوصول إ~ اyق بأي طريق، ح¥ ولو طال؛األصل تنقطع R االستدالل بل نمكنه من االستدالل 

ا يعÕ من �ن د�ل األصل ظاهرً  نوهو أنه إ قوÂم هو األرجح، ويبدو أن "با2فصيل فهم أرادوا ا2وسط" :أما اTين قالوا �
و°تاج إ~  األن ªانعة ا�مانع أو اع;اضه ليس r وجه وأما إن �ن خفيً ؛ن من ذكره مك² فيُ  أو قياس جõّ  كتاب أو سنة

بأنه يؤدي إ~ القائل نمنعه منه ح¥ ال ينت� ال¿م، فهؤالء Ìعوا ب[ ا�Óل[ د�ل القول األول  ئذٍ Õ خ¯ فحينظقياس 
hق، فقالواالنتشار واتساع ال¿م ود�ل القول اyي يقول القصد الوصول إ~ اTن ال¿م سينت�  نقول :اا  ا�إن 

ا ن، وأما إن �ن \ ا�Óل ظاهرً مك² يمكن أن نقول أنه ال يُ  نئذٍ ا�Óل ليس بظاهر، فحي وسيؤدي إ~ انتشاره بسبب أن² 
  .ن، هذا فيما يتعلق بتمكينه من االستدالل وعدمهمك² فإنه يُ 
� zاألصلمنع وجود الوصف ا�ي يد̀ : ا®وع ا@ا j ا*ستدل أنه علة منع وجوده Ç:  
 هذا الوصف ا�ي أنتج علة غm موجود j األصلهو غo موجود R األصل،  :يقول 

ً
 قائس أن يقيس ، كما لو أراد مثال

 جعلنابأن قسنا  آخر بعلة ليست موجودة R األصل، وصف غo موجود R األصل، وcما لو من ال�اب \ �اٍب  نوً� 
  ةالعلة � طهارة جت ا�يت

ً
 مثال

ً
قاس \ جت جت اûGير يُ  قلنا مثالً  أوقاس \ اûGير،  تُ  باÓبغ قلنا أن ا�يتة مثال

بعلة ا�جاسة،  !! اûGير أنا اذ�ه، فهو ليس بميتة ؟\ جت اûGير ا�يتةكيف تقيس جت :، هنا قد يقول قائل ةا�يت
أنا أتكلم عن اûGير إذا ذ�ته؟ فهل العلة موجودة فيه؟ فنقول العلة غo  :و ا�اشئة عن عدم اTبح، فيقولأاآلتية 

 
ً
  . موجودة مثال

  
ً
هذا ا�وع من ال�اب أنا  لو قيل، \ �اب آخر بدعوى السكر به أو كأنه يسكركذلك بأنواع ال�اب لو قيست مثال

 ما أريد أن 
ُ
 ألن بعضها قد يكون مسكرً  ؛ قيقةاyعض األ�بة  نوع من ال�اب بسÔÞ أ

ً
 وبعضها قد °مل االسم ا فعال

قدر يك¯ بنفسه وليس بمسكر، مثل لفظ اo5ة لو قال قائل اo5ة تصنع R عدة دول بعضها قد يكون فيها كحول 
 ف، لإلسÝر وبعضها ليست كذلك 

ً
 \ اo5ة ع[Ô ال�اب المُ  نقيس هذا : عندنا هنا R ا�ملكة مثال لو قال قائل مثال

 �امع اإلسÝر فيكون حرامً 
ً
 وصف اإلسÝر غo موجود فيها، اo5ة ا�وجودة ا فيمكن أن نع;ض عليه ونقول اo5ة أصال

 
ً
 لو قال هذا ال�اب حرام قياسً ،  عندنا هنا وصف اإلسÝر غo موجود فيها ال� �  جعلتها أصال

ّ
 ،ا \ �اب اo5ة مثال

اإلسÝر غo موجود R �اب اo5ة ا�وجود عندنا هنا،  :فنقول ،اإلسÝر :قال ؟ما � -العلة ا�امعة  -ول وا�امعفنق
  .فالعلة غo موجودة R األصل ا�قيس عليه

 مك̀ هل يُ   مثل هذا االعWاض كيف يمكن أن �اب عنه؟ 
ً
 : قالوا يكتÈ ا*نع؟ م من اrواب عنه أن أوال

ً
 إذا أوال

 بد�ل من اyس أو من العقل كأن يقول ب»  طلب من ا�ستدل أن يب[ أنها موجودةض عليه العلة غo موجودة فإنه يُ ع;ا
 
ً
ويأµ بد�ل \ ذلك إن استطاع ،مكوناتها أو ،وا�Óل هو 	ليلها مثال ،  موجود فيها اإلسÝر و� مسكرة اo5ة مثال

 
ً
  .قبل منهيُ  ئذٍ رة حين عل أنها مسكفيأµ بد�ل من اyس مثال
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  :من أنواع ا*نع منع كون الوصف علة :ا®وع ا@الث �
  

ً
حينما تقيس ،علة يعÕ هذا ا�وع اhالث من أنواع ا�نع هو منع كون هذا الوصف ،هذا الوصف ليس علة  :يقول مثال

 
ً
ح R األصل لكن ليس حيالوصف هذا موجود ص:ا�ع;ض قد يقول  ئذٍ ، فحينفرع \ أصل وÏعل العلة � كذا مثال

  .هو علة اyكم
عبد، اyنفية يوافقون القتل باyر ال يُ  :قتل به، وا�مهور يقولوناyر إذا قتل العبد يُ  أن²  :اyنفية يقولون أن²  :مثا� �

اyر قتل  لو أن²  اTي ليس مÝتب، لكن القنّ قتل بالعبد، اyر يُ  ب، يعÕ عندهم أنÝ ²تَ قتل بالمُ اyر ال يُ  ا�مهور R أن² 
¨  �ن نقيس العبد \ ا�Ýتب �امع أن²  :قتل، فأراد ا�مهور أن يبطلوا مذهب اyنفية فقالواال يُ  :يقولون تَبÝالمُ 

R ا�Ýتب ألنه ال قصاص، فاyنفية wم أن يع;ضوا مثل ما قلتم  قنّ R العبد ال وايلزمكم أن تقول :منهما رقيق؛ فنقول
ُ :ولون بمنع ذلك فيق  �ن ال ن

Ô
ُ  م أن² سل  العلة R عدم قتل اyر للعبد ال ن

Ô
 "نقِ أنه "العلة R عدم قتل اyر با�Ýتب  م أن² سل

� موجودة لكن ليست � العلة ، وvنما العلة غo ذلك فلهذا العلة ال� ذكرتموها � غo موجودة R األصل ا�قيس 
 أن̀ "وvنما العلة  ،قتل به اyرفيه لكن ليست � العلة، R قو�ا أنه ال يُ  ا هذا موجوديعÕ العلة كون ا�Ýتب رقيقً 

ا Óين الكتابة هل هو سيده أو ورثته؟ ألنه إذا ترك سدادً  -ا�Ýتب مستحق دمه غo معروف -"مستحق دمه غm معروف
هذا ال;دد هو  ،، فألجل هذا ال;ددÓين الكتابة فا�ستحق Óمه السيد افيكون ا�ستحق Óمه ورثته، وvذا لم ي;ك سدادً 

نقيس العبد \  :ا�مهور يقولون، علة فيحتاج إ~ إثبات  هنمنع كون :ا قالواقتل اyر با�Ýتب، إذً العلة R قو�ا أنه ال يُ 
 Ýتب ال أمنعالرق موجود R ا� :قتل به اyر، فاyن¯ يقولبالرق فلهذا ال يُ  ا¨ منهما ما زال منقوًص  ا�Ýتب �امع أن² 

دمه م;دد  ال قصاص معه هو أن²  :لكن هذا الرق ليس هو علة اyكم اTي استنتجناه، علة اyكم اTي قلنا،  ذلك
جل ذلك قلنا أنه ال قصاص، فال °ق لكم أن تقيسوا فألب[ أن يكون مستحقه الورثة، أو أن يكون مستحقه السيد، 

  . Ýتب\ المُ  القنالعبد 
 :Ç كونه علة j الفرعمن أنواع ا*نع فهو وجود ما ادÉ  :عا®وع الراب �

  وهذا من أهم أنواع ا*نع
 ا� حرام قياسً  :ا هنا أراد أن يقيسها \ اGمر، فقاللو أراد أن يقيس اo5ة \ اGمر، اo5ة ا�صنوعة �ليً  :مثا� ����

  :\ اGمر �امع اإلسÝر فيقول
ُ
 ال أ

Ô
يكون هذا سؤال ا�نع منع  ئذٍ فحين،فيها � غo مسكرة م أن اإلسÝر موجود سل

علة اإلسÝر غo موجودة R الفرع، كذلك لو أراد أن يقيس نوع من  -علة اإلسÝر-علة R الفرع  � كونهوجود ما اد² 
 
ً
  : \ السم �امع أنه قاتل، فللمع;ض أن يقولال�اب مثال

ً
ا�وجود R السم م العظيهذا اGطر  ، أوأمنع وجود كونه قاتال

 غo موجود 
ً
R  �ه علةً د² اR هذا ا�وع من اÓواء أو هذا ا�وع من ال�اب فال ©وز قياسه عليه، إذا منع وجود ما مثال

ُ  :الفرع فكيف يمكن أن يت®ف ا�ستدل؟ نقول للمستدل  عليك إما أن ت
Ô
هذا الوصف  م فتنقطع وvما أن تب[ أن² سل

 
ً
قبل ، أو بطريق الشهرة والعادة، أو بد�ل إن أمكنك أن تستدل \ ذلك بد�ل فيمكن أن يُ موجود بطريق اyس مثال

 
ً
ذا ا�وع °توي \ كذا أو هذا أمر مشهور ويعرفه األطباء أن ه :منك ذلك، أما إذا لم تستطع بيان وجوده كأن تقول مثال

  بطريق
ً
 ذلك تقبل منه وvال فية لإلسÝر إ~ غo ذلك، إذا ب[²  أنه °توي \ هذه الكمية من الكحول الÝا<حليل مثال

أنه  :إما منع اyكم R األصل، وvما منع وجود الوصف اTي قال ا�ستدل :هو إذا هذا خالصة سؤال ا*نع، افيكون منقطعً 
  علة R األصل
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 .ود R األصل ح¥ يمكن أن نعلل بههذا الوصف غo موج :يقول  -

  .R األصل لكنه ليس علة  هو موجود :وvما أن يقول  -

ُ  :وvما أن يقول -  ي
Ô
ا R الفرع فال يتمكن من القياس م بهذه اhالثة 	ها ولكن يقول هذا الوصف ليس موجودً سل

  .ئذ حين

  )Ê(اNلقة 
R هذه اyلقة سنتحدث عن أثن[ من األسئلة الواردة \ القياس، أو ما تسì بالقوادح أو االع;اضات، هما سؤال 

   . يم وسؤال ا�طا5ةا<قس
  ����سؤال ا2قسيم����

  سؤال ا2قسيم ماذا يعQ؟ �
، إًذا سؤال ا<قسيم البد فيه من ذكر أقسام ومن تعداد، وهو R تعداد األقسام أو ذكر األقسام :ا2قسيم معناه العام هو 

Yل ا*ستدل، ويب� أ̀ن أحد أن يب� ا*عWض احتمال� أو أكj Ë د: معناه  اصطالح األصو�Y، واصطالح أهل اrدل
م، ولكنه ال يفيد ا*ستدل وال يدل � صحة ما

`
أن : ، وخالصة سؤال ا<قسيم هواد�ه، وا@اÍ zنوع االحتمال� ُمسل

م ولكنه ال يفيده شيئًا R االستدالل ؛ ألنه 
²
يب[ ا�ع;ض أن² ما قاr ا�ستدل منقسم إ~ قسم[ أو أك0، بعضها ُمسل

  هذا سؤال ا<قسيم أو اع;اض ا<قسيم، ٌب بإقامة ا�Óل \ صحته، واhا  أو اhالث، يعÕ بقية األقسام يمنعها مطال
اTي يُذكر ح[ ال¿م  "الس~ و ا2قسيم"اTي يُذكر مع االع;اضات، وب[  "سؤال ا2قسيم" أرجو أن ال �لط ب[ �

العلة، فا�و�ن بينهما أو االسمان بينهما اش;اك R بعض األمور واختالف، عن ُطرق معرفة العلة، أو ما يُعرف بمسالك 
j نÎWمقام ا5ناء واالستدالل \ : فهما يش R وا<قسيم هو ùا، لكن السw منهما فيه ذكر لألقسام وتعداد Ð ²أن

ا ا<قسيم ا�ذكور هنا ، فيكون هو العلةصحة العلة؛ ألنه R باب السù وا<قسيم هناك يُبطل األقسام 	ها إال واحًدا  أم²
م ال يفيد، واآلخر 

²
فهو يبطل Ìيع األقسام، هذا يعÕ نوع اختالف بينهما، لكن اإلبطال هنا أيًضا بطريق[ أحدهما ُمسل

 
ً
ا ا<قسيم هو لالستدالل \ صحة العلة، وأم ªنوع، Hتلفان كما قلنا R أن² طريق السù وا<قسيم ا�ذكور هناك أوال

ا�ذكور هنا فهو إلبطال العلة وvفسادها، هذا فرق، Hتلفان أيًضا R أن² السù وا<قسيم ا�ذكور هناك هو من ا�ستدل، وهنا 
ا<قسيم يكون من ا�ع;ض، Hتلفان R أن² السù وا<قسيم ال يبطل Ìيع األقسام، بل يبطل األقسام إال واحًدا، وبقاء 

 العِ هذا الواحد يثبت 
Ô
م، يَ ل

²
ة، أما ا<قسيم هنا فهو من حيث ا�عÊ إبطال �ميع األقسام، وvن �ن هو ينقسم إ~ ªنوع وُمسل

  .لكن أيًضا ا�سلم يب[ أنه ال فائدة منه وأنه ال يدل \ اyكم 
  الفروق ب[ سؤال ا<قسيم R االع;اضات وب[ السù وا<قسيم

  ألقسام وتعداد Âاذكر ل هيشÎWن أن «ً منهما في
ة  سؤال ا2قسيم j االعWاضات

ّ
  الس~ وا2قسيم j طرق معرفة العل

ة  يبطل Ìيع األقسام
ّ
 فيكون هو العل

ً
  يبطل Ìيع األقسام إال واحدا

ة وvفسادها
ّ
ة  يكون إلبطال العل

ّ
  يكون لالستدالل \ صحة العل

  يكون من ا�ستدل  يكون من ا�ع;ض
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  : قسيممن أمثلة سؤال ا2
 : مثال  � 

ً
نذر معصية، ، فال ينعقد قياًسا \ سائر  :R نذر صوم يوم ا�حر، يقول فيه أنه: أن يقول ا�ستدل مثال

 ،هل تعÕ بقولك : سائر ا�عا، فحينئٍذ قد يورد ا�ع;ض اع;اًضا بطريق ا<قسيم فيقولR ا�ذر  يعÕ كماا�عا
: ªنوع ؛ ألن الصوم با�ظر إ~ ذاته ليس معصية بل طاعة، واhا : األول! لغoه؟معصية أنه معصية لعينه، أو معصية 

م لكن
²
، لكن ال  أنا أقول: -ال يقتø ا5طالن، يقول اyن¯ يقول كونه معصية ألجل طارئ طرأ عليه ُمسل

ً
ينعقد مثال

 ùنه، فهذا نوع من االع;اض، بطريق السÝوا<قسيميصوم يوم ا�حر، بل يصوم يوًما م.  
� 

ً
ال Ïب الزîة R مال الصx ؛ ألنها عبادة فلم Ïب كسائر العبادات، الزîة عبادة : R الزîة يقول اyن¯ :كذلك مثال

فال Ïب R مال الصx غo ا�¶ف مثل بقية العبادات كما أننا ال نوجب عليه الصوم، وال نوجب عليه الصالة، كذلك 
îأن ال نوجب عليه الز Æبقولك عبادة أنها عبادة :ة، فهذا قياس يمكن أن يُع;ض عليه بسؤال ا<قسيم فيُقال ينب Õأتع

ªنوع، إذا : غo �ضة وغo خالصة للتعبد بل فيها معا  وفوائد يمكن أن تظهر؟ األول أو عبادة-يعÕ خالصة–�ضة 
م، لكن ال يلزم م: ªنوع، واhا : قلت أنها عبادة �ضة األول

²
نه سقوط الزîة عن مال الصx، وربما أيًضا زاد وقال ُمسل

كما أن² نفقة الزوجة ونفقة األقارب � أيًضا مشوبة بäء من العبادة فيها أجر وفيها ثواب وال تسقط، ال عندنا وال 
  .عندك عن الصx، فالصx تتعلق بماr  هذه ا�فقات، فينبÆ أيًضا أن تتعلق به الزîة 

  :2قسيمÁوط صحة سؤال ا �
 r �وط ال بد من بيانها  

ً
 صحيًحا ومقبوال

ً
  :سؤال ا<قسيم ح¥ يصبح سؤاال

م :ال:ط األول �
`
؛ ألنه إذا لم يكن منقسًما إ~ ªنوع ومسلم،  أن يكون ما ذكره ا*ستدل منقسًما إÍ Àنوٍع وُمسل
ا أن تريد كذا، أو تريد كذا، إن أردت فال حاجة للتقسيم، بل �ن ينبÆ أن يورد عليه سؤال ا�نع بال¶ية، فلما ذا يقول إم²

وcذلك إذا �نت Ìيع األقسام ،  ال حاجة إ~ ا<طويلكذا فممنوع إن أردت كذا فممنوع ، لو �نت Ìيع األقسام ªنوعة 
م مسلمة ال حاجة إ~ ا<طويل بذكر ا<قسيم، إًذا البد من وجود احتمال، وال بد من كونها منقسمة إ~ ما يُ 

²
منع وما يُسل

  . هذه االحتماالتمن 
� zض »يع األقسام ا*مكنة :ال:ط ا@اWا*ع Ä� ال يذكر قسم وي;ك قسم بل °® ،  وال يهمل منها شيًئا، أن

  .األقسام ا�مكنة، وwذا يقولون من �ط ا<قسيم أن يكون حاñًا 
يعÕ ال يزيد Ð Rم ا�ستدل، ، من غm زيادة عليه  أن يكون ا2قسيم مطابًقا *ا ذكره ا*ستدل: ال:ط ا@الث �

وvنما يكون منطبًقا \ Ðم ا�ستدل تماًما من غo زيادة ؛ ألنه لو زاد Ð Rم ا�ستدل شيئًا ثم أورد عليه سؤال ا<قسيم 
  .يكون كأنه يورد السؤال \ نفسه 

  :باختصار إًذا هذه ثالثة �وط 
å.   م ا�ساألولÐ نوع أن يكونª ~تدل �تمًال، وأن يذكر االحتماالت، وأن تكون هذه االحتماالت منقسمة إ

م
²
 . وُمسل
æ. ا  وهو أهم �ط فيهاhا لألقسام ا�مكنة: واñًأن يكون ا<قسيم حا. 
é. الث أن يكون ا<قسيم مطابًقا �ا ذكره ا�ستدلhم ا�ستدل -واÐ ناشئًا من Õما مثل ما مثلنا قبل قليل حين - يع
م ولكنه ال يفيد : فقال، عبادة:قال 

²
هل � عبادة �ضة أو عبادة غo خالصة ؟ فأحد االحتمال[ ªنوع واآلخر ُمسل

 . ا�طلوب
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*  
ً
الطريقة أن ©عل Ðمه : قالوا يقولون كيف يمكن أن يضمن  ا�ع;ض كون تقسيمه حاñًا ؟ يذكر أهل ا�دل سؤاال

أو يكون مرادك ما عدا ذلك : فيذكر ما يعرفه من االحتماالت، ثم يقول،  ذه أفضل طريقةم;دًدا ب[ ا�¯ واإلثبات، فه
تشمل ¨ " غo ذلك"إما أن تعÕ كذا أو تعÕ غo ذلك، وüمة : تكون مضادة �ا ذكره، فيقول" غo"أو غo ذلك ؛ألن هذه 

 أو ما عدا ذلك: أو غo ذلك أو قال: قسم ثم قال إذا ذكر، Óي² قسٌم ثالث: احتمال، فال يأµ ا�ستدل فيما بعد فيقول
إما أن تعÕ كذا، : ، ومثاr أن يقولأن ©عله م;دًدا ب[ ا�¯ واإلثبات: طريقة الصيانة يقولونفا<قسيم حاñ ، فهكذا 

م، وال يفيدك شيئًا R إثبات الُمد² 
²
�، هذه طريقتهم R أو تعÕ ما عداه فإن عنيت كذا فممنوع، وvن عنيت ما عداه فُمسل

  .صيانة ا<قسيم 
األمثلة سبق أن ذكرناها لكن جاء R ال�وط أن يكون ا<قسيم مطابًقا �ا ذكره ا�ستدل، من غo زيادة عليه، وقلنا 
 بأن يقول 

ً
 يكون كأنما يناقش نفسه ويسأل نفسه، وي�بون wذا مثاال

ً
هناك لو زاد Ð Rم ا�ستدل ثم أورد عليه سؤاال

yر بالعبد اyقتل ا R ¯ر للحر، فلو قال ا�ع;ض قتل عمٍد : نyأنه قتل عمٍد عدوان، فيجب فيه القصاص كقتل ا
، يقولون هذا السؤال ال يُقبل، ألنه يقول أنا ما ذكرت رقيق أو عدم رقيق فمن أين أتيت ؟ عدوان R رقيق أو R غo رقيق

 ؟ أنت حينئٍذ تورد زيادةً لم  بهذه الزيادة
ً
wما ليس م;دًدا ب[ وحامال أتعرض wا، و�م ا�ستدل يعم� اyال[ وليس �تمال

  .أن يكون رقيًقا أو غo رقيق بل هو شامل wما يعÕ يعم األمرين فالسؤال ال يرد  
   ؟إذا ورد سؤال ا2قسيم كيف يكون اrواب عنه ����

  :اrواب عن ا2قسيم يكون بطرق
  سيم باختالل Áط من Áوطه السابقةأن يب� فساد ا2ق:أوÂا  •

ً
ا<قسيم غo حاñ، أو ا<قسيم اTي  :يقول مثال

  .ذكرته لم يرِد \ �Ð، أو تقسيمك باطل ألنه لم ي;دد ب[ اإلثبات وا�¯ 
• zمن مع¤: الطريق ا@ا Ëي قصده أن يب� أ̀ن «مه ال �تمل أكTا Êمه ال °تمل إال ا�عÐ ،.  
لفظي ظاهر R أحد االحتماالت، فيُحمل عليه،  :، يقولأن يب� أن لفظه ظاهر j أحد االحتماالت: ا@الثالطريق  •

 R ا<قسيم بذكر ا�عÊ اyقي� وا�جازي 
ً
كما لو �ن ا<قسيم بذكر ا�عÊ اyقي� وا�عÊ ا�جازي، لو أورد سؤاال

  .Tي قصدته فللمستدل أن ©يب بأن² احتمال اyقيقة أظهر، وهو ا
مأموٌر به \ وجه  :فيقول ا�ع;ض، هذا فعٌل مأموٌر به فيكون lزئًا : أن يقول ا�ستدل :ومن األمثلة � ذلك � 

 r فيقول :أن ©يبالفرض أم \ وجه ا�دب؟ فا�ستدل ،®yة، هو مأمور به \ جهة  :بعدم اñالقسمة ليست حا
 ب[ ال

ً
ق مثال Ôق ب[ الفرض والواجب يقولالوجوب؛ ألنه يُفر Ôن يُفر�هو ال \ جهة الفرض وال \  :فرض والواجب إذا 

ق ب[ الفرض والواجب  Ôا�واب أن يقول، جهة ا�دب، بل \ جهة الوجوب، إًذا هذا ا�واب عند من يُفر R تارH أن rو: 
وأما ا�واب بأنه أظهر لكونه حقيقة  -اإلباحة إن �ن ªن يرى أن² من معا  األمر -هو مأمور به \ جهة اإلباحة
مة \ ا�جاز  إن² األمر حقيقة R الوجوب واyقيقة  :فهذا أيًضا r أن يقول R ا�واب عن ا�سألة السابقة، واyقيقة ُمقد²

ت، فيكون جوا� بهذه األمر حقيقة R الواجب وال °تمل ما ذكرته من االع;اضا ،إنه مأمور به :فقوr، مقدمة \ ا�جاز 
  .الطريقة هو الرد \ هذا االع;اض

ذكرنا فيها ا�راد با<قسيم، تعريفه، ومثاr، وذكرنا الفرق بينه وب[ مسلك السù وا<قسيم  هذه خالصة سؤال ا2قسيم 
واب عن سؤال اTي تقدم ال¿م فيه، وذكرنا كذلك �وطه وأنr ² ثالثة �وط، وذكرنا طرق ا�واب عنه، طرق ا�

  ننتقل بعد هذا إÀ .ا<قسيم
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  ����سؤال ا*طاÕة����
  سؤال ا*طاÕة هل من حقه أن يتقدم أو يتأخر عن سؤال ا2قسيم؟ ����
، وwذا ابن قدامة أخر²ه عن سؤال ا<قسيم ؛ ألن سؤال ا<قسيم مشتمل \ ينبj Ö سؤال ا*طاÕة أن يتأخريقولون  

ر بوجود الوصف، ولكن يزعم أنه ليس بعلة، منع، وسؤال ا�طا5ة فيه إقرار و Ôاع;اف بوجود الوصف، فا�ع;ض ُفق
، �اذا قدموا \ ما �دتهم أن يقدموا ما فيه منع � ما فيه تسليم :ويطالب ا�ستدل بأن يستدل \ كونه علة، فيقولون

  :فيه ا�نع \ ما فيه التسليم؟ قالوا
ً
به أن يمنع بعد التسليم، أما التسليم بعد  ال °سن ألنه لو ذكر ما فيه التسليم أوال

 �ûَ>بهذا لكنه ال يفيدك :ل، يقولا�نع فممكن من باب ا 
ً
مت مثال

²
فإًذا ا�طا5ة  ،أنا أمنع هذا ثم يذكر سبب ا�نع ثم لو سل

م، تسليم بوجود الوصف فال تتقدم ؛ألنه ال يمكن أن يعود ويمنع فيما بعد؛ طبًعا سؤال ا<قسيم مش
²
تمل \ ªنوع وُمسل

م لوجود الوصف
Ô
ا سؤال ا�طا5ة فهو ُمسل   .أم²

  ؟ ا مع¤ ا*طاÕةم���� 
يَ  معناها طلب ا�Óل \ :قالوا 

Ô
ة الوصف، أي أن ا�ع;ض يقول ما ا�Óل \ أن هذا الوصف علة، يعÕ الوصف ِعل
   .موجود لكن ما ا�Óل \ عليته 

 بالقياس \ الù بالù ، فيقولأن  :سؤال ا*طاÕة مثال ����
ً
 \ منع بيع العدس بالعدس متفاضال

ً
ال  :يستدل اyنبõ مثال

 ýفحينئٍذ يمكن أن يورد عليه الشاف ùبال ùريم بيع ال	بعلة الكيل قياًسا \  
ً
©وز بيع العدس بالعدس متفاضال

ُذكرت R حديث أ� سعيد وغoه واألصناف الستة  الكيل نعم صفة موجودة R األصناف اGمسة ال�: اع;اًضا ويقول
مذكور R أربعة منها صفة الكيل واثن[ منها صفة الوزن فاألصناف األربعة ال� ُذكرت R اyديث من ا�كيالت الكيل 

ل \ الكيل موجود لكن من أين لك أن² الكيل علة 	ريم الربا؟ يعÕ ما ا�Ó :فيقول، موجود فيها لكنه ال يصلح علة
وه با�طا5ة ألن² ا�ع;ض حينئذٍ ، فهذا سؤال ا*طاÕةعليته؟  كأنه يطا5ك با�Óل \ كون هذا الوصف علة، بهذا  سم²

أنه  :، فà منع من كون الوصف علة، وvنما قلناا*طاÕة ترجع إÀ اعWاض ا*نع السابقا<فسo للمطا5ة يتب[ �ا أن² 
قون ب[ سؤال[ فالسؤال منع كون الوصف علة اTي سبق ال¿م عنه هو هو تم :بمعناه ولم نقل Ôاًما ؛ألن أهل ا�دل يُفر

أمنع كون الوصف علة وال يقول ما ا�Óل وال يطالب با�Óل  :يقول ،R سؤال ا�نع يقت® عندهم فيه ا�ع;ض \ ا�نع
ا R :يكفيه أن يقول :بل يقولون ا�طا5ة فهو كما يبدو من لفظه مطا5ة ا�ستدل بإقامة  أمنع كون هذا الوصف علة، أم²

سميناه  "أمنع"إذا اكتØ بكونه  :wذا هم يقولونما ا�Óل \ العليÔة ؟  :كأنه يقول،ا�Óل \ عليÔة الوصف بأي طريق 
ية هذا الوصف أو قال "ما اYKل": و¸ذا قال، منًعا فحسب

ّ
ية هذا الوصف : � عل

ّ
فما دYلك � عليته؟ أنا أمنع عل

هات د�لك وvال بطل كون هذا  ،ما د�لك :أنا أمنع كأنه يقول :، وهما من حيث ا�عÊ سواء الن قوrسميناه مطاÕة
 
ّ
هما سواء من حيث  :أعطÕ د�لك وvال �ن هذا الوصف غo صالح للعلية، فلهذا يقولون :ة، يعÕ كأنه يقولالوصف عل

 منهما سؤال مستقل ونصحح ما نُ هما  :بعضهم يقول ،ا�نع
�
Ð واحد لكن إذا أمكن أن ±عل Êقل عن العلماء بمع

òيكون أو.   
  ؟ كيف ُ�اب سؤال ا*طاÕة����
©اب بمثل ما قلنا هناك بأن يذكر ا�ستدل د�له \ العلة إما بنص أو إÌاع أو استنباط سù وتقسيم أو غoه من  

  .من ذلك تبطل العلة الطرق ال� سبقت، وvذا لم يتمكن
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  )Ù(اNلقة 
  ����سؤال ا®قض����

  .وال¿م فيه r صلة وثيقة بمسألة �ط االضطراد، سؤال ا�قض هو من أهم األسئلة ال� ترد \ د�ل القياس 
  ثم نعرف هل ا®قض يبطل العلة بمجرد وروده أو أنه ال يبطلها؟ ، ما هو مرادهم بسؤال ا®قض؟وما مثا�����

ف اNكم مع وجود العلة: هو الح األصو�Yا®قض j اصط
É
يعÕ ، إبداء العلة بدون اyكم: أو بعبارة ابن قدامة ، ·ل
  : قد يقول قائل، أن يب[ أن² العلة وجدت بدون اyكم

   كيف تسمونها علة؟�
اها ا�ع;ض عل، الوصف ا�ي ي̀دÇ اÃصم أو ي̀دÇ ا*ستدل أنه علة: ا*راد بالعلة هنا علتك ال� : ويقول، ةفسم²

ف اyكم عنها، ذكرتها وعللت بها وجدت مع عدم وجود اyكم
²
هذا معÊ ا�قض بصورة ف، ولو �نت علة �ا Àل

ف اNكم عن العلة"مبسطة 
É
معÊً واحد يعÕ أن² يب[ أن² العلة وجدت R ا�وضع ، "إبداء العلة بدون اNكم" أو، "·ل

  .م وجوده الفال  مع Àلف اyكم وعد
، بأخذ ا�ال ُخفية وقلنا أن² السارق يُقطع ألنه أخذ ا�ال خفية:عللنا القطع R الâقة  "القطع j الÚقة": ال ذلكمث �

ويقاس عليه   -�نوا يâقون األكفان قديًما لقلة ذات ا�د وللفقر-فيقاس عليه مثًال ا�ب²اش اTي يâق األكفان قديًما 
، فاTي يعلل القطع R الâقة بأخذ ا�ال ُخفية، من األصناف ال� قد تشبههويقاس عليه و ©حده من يستعo ا�تاع 

r ويمكن ، لو أخذ ا�ال ُخفية من مال ابنه ما قطعت يده األب هذه العلة منتقضة ؛ ألن² : يمكن أن يع;ض عليه ويقال
 ُخفية وال ©ب فيه القطعالسارق قد يâ: أن يُع;ض عليه با�قض أيًضا بطريق آخر ويقال

ً
 يسoًا قليال

ً
وهكذا ، ق ماال

  .هذه 	ها صور تنقض هذه العلة، الصxّ قد يأخذ ا�ال ُخفية وال تقطع يده، اع;اضات كثoة
، فg من قتل عمًدا معناه أنه يُقتل" القتل عمًدا: "علة القصاص قلنا :مثالً  لو عللنا R القصاص : ال ذلكمث �

و ا�ُصول عليه يقتل الصائل عمًدا وال يُقتّص ، ل ابنه عمًدا وال يُقتّص منهتُ األب يقْ : قض هذه العلة فيُقالفيمكن أن تُن
  . صور نقض العلةسì فمثل هذه الصور ت، يقتله دفاً� عن نفسه إذا �ن ظالًما وال يُقتص منه، منه
  هذا ا®قض؟ هل نقض العلة يبطل العلة؟ أو أ̀ن العلة يمكن أن تبÛ مع وجود����

  .أو مسألة اش;اط االضطراد R العلة وعدم االش;اط، هذا السؤال r ارتباط بمسألة مضت و� مسألة Àصيص العلة
å. صيصها :فالفريق األول يقولونÀ الوقت نفسه يقولون، ال يُش;ط االضطراد: يقولون، أن² العلة يمكن R :

 للعلة
ً
فإننا ، العلة إذا قام د�لها تبt علة ح¥ ولو Àلف اyكم R بعض الصور ألن² : �اذا؟ قالوا، ا�قض ليس مبطال

فنعلل ، أو بسبب د�ل يدل \ االستثناء، بسبب وجود مانع أو، أنÀ ²لفه R بعض الصور �ن بسبب فوات �ط: نقول
فهؤالء هم ،ورة ال يبطلها ولكن Àلف اyكم عنها R هذه الص، ذلك ونقول مادام أن² العلة قام د�لها فà صحيحة

واضطرادها معناه وجود اyكم ، ال يش;ط R العلة أن تضطرد: وبمعÊً آخر يقولون، �واز Àصيص العلة: اTين يقولون
 . معها  حيثما وجدت 

æ.  قالوا zصيصها، بل ا�قض مبطل للعلة :الفريق ا@اÀ ين يقولون بأن² العلة ال ©وزTرد ، وهؤالء هم اl أن توجد بل
 .وذلك ألنهم يقولون  االضطراد �ط لصحة العلة، بطلت العلة وانتقضت: صورة واحدة ال يثبت فيها اyكم نقول

é.  قوا ب[ العلة ا�ستنبطة والعلة ا�نصوصة :الفريق ا@الث ا العلة ا�نصوصة فإن ا�قض ال يبطلها، فر² إذا ، وقالوا أم²
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ا إن �نت العلة مستنبطة فإن ا�قض يبطلها، بطل هذه العلةورد نص \ العلة فإن² ا�قض ال يُ  وهذا قد يكون ، وأم²
وا�ّص العام ال يبطل بتخلف اyكم ، ؛ ألن² العلة ا�نصوصة � بمثابة ا�ّص العامأقرب األقوال إÀ الصواب وأرجحها

ص ما ورد فيه االستثناء ويبt اyكم فيما عداه  .عن بعض أفراده بل Hُص²
   ¨ فريق r د�ل:لة األقوالأد �
å. يةÜكم : ويقولون ، إن²ها ال تكون علة إال إذا اضطردت :يقولون ا�ين قالوا ا®قض يُبطل العلة بالyإن² وجود ا

فإذا Àلف اyكم ، وÀلفه عنها R بعض ا�واضع د�ل \ أنها ليست بعلة، معها حيثما وجدت هو د�ل \ كونها علة
: يقولون، وهو قول أيًضا r وجاهة،ألن² األصل عدم ثبوت العلة ، مرة تعارض االحتماالن فبطل ا<عليل مرة ووجد اyكم

ف اyكم عنها R بعض ، نعرف كونها علة، لوجود اyكم معها، �ن نعرف كونها علة باضطراد اyكم معها
²
فإذا Àل

 \ عدم علي²تها
ً
فإذا قلنا تعارضا فتساقطا بقينا \ ، لي²ة وعدم العلي²ةفيتعارض د�ل الع، ا�واضع �ن هذا د�ال

 " .عدم العلية"واألصل هو العدم ،األصل

æ. القياس حينما يقوم \ ، العلة � مثل العموم اللفظي :فأهم  أد<هم أنهم يقولون وأ̀ما ا�ين يقولون أنها ال تبطل
ّ́ قياس ا*ناسبة ال\ وôاصة " وم ا�عنويالعم"علة هو بمثابة عموم معنوي وwذا يسÞ بعضهم القياس  rالقياس ا

العلة wا عموم معنوي فنحن نقيس العموم ا�عنوي \ العموم اللفظي : فيقولون، "عموم معنوي" ظهرت مناسبته يسمونه
ص بعض أفراده ال يبطل االحتجاج به: ومعلوم أن² ، ا�ستفاد من ألفاظ العموم ºُحجة فيما عدا و¸ن̀ما ، العام إذا ُخص Ûيب

العلة بعد قيام د�لها ح¥ ولو انتقضت R بعض الصور تبt علة وتبt صاyة للتعليل  :فنحن نقول ،الصورة ا*خصوصة
 .هذا د�ل من قال بعدم بطالن العلة با�قض ، فيما لم ينتقض من الصور

é. فيقولون، أما ا�ين ف̀رقوا ب� العلة ا*ستنبطة والعلة ا*نصوصة:  
 .يبطله  وا�ص كما هو معلوم االستثناء منه أو Àصيصه ال، فلهذا ±ريها lرى ا�ص، بمثابة ا�ص: العلة ا*نصوصة -
، فإذا لم تضطرد وانقطع االضطراد أصبح عندنا د�الن متعارضان، فد�ل عليÔتها اضطرادها: وأما العلة ا*ستنبطة -

، هم خالصة Ðمهم أنهم Ìعوا ب[ د�ل القائل بأن² العلة تبطل با�قضيعÕ ، د�ل \ صحة العلة ود�ل \ بطالنها
  .وÂذا قد يكون قول هؤالء أقرب وأرجح ، ود�ل القائل بأن² العلة ال تبطل با�قض

وvنما إذا لم يستطع  -يبطلها ليس مبا�ة -ومن ا�تأخرين من يرى أن² ا�قض يُبطل العلة إذا لم يستطع ا�ستدل 
ف فيها اyكم إحا<ها \ Àلف �ط أو وجود مانع أو وجود د�ل \ ا�ست

²
دل ذكر جواب أو إحالة الصورة ال� Àل

لكن هذا راجع إ~ ، االستثناء إذا لم يستطع أن يُب[ فرقًا ب[ الصورة ا�ستثناة والصورة ال� ثبت فيها اyكم فإنه يبطل
العلة قام د�لها ولست مطا5ًا بأن تضطرد R : يهمنا يك¯ أن يقولطل يقولون ال يب ال: القول با5طالن ؛ ألن اTين قالوا

  . ¨ موضع 
فال نبادر بمجرد أن يتخلف ، هذا وبيان الراجح j هذا خالصة الÝم j أ̀ن ا®قض هل يُبطل العلة أو ال يبطلها؟

بل نقول  -نبادر إ~ إبطال العلة  ال: يقولون أصحاب هذا القول–اyكم عن العلة R بعض الصور ونقول ببطالن العلة 
  .إذا عجز ا*ستدل عن بيان سبب ا2خلف عندها يمكن أن نبطل العلة

  هل يلزم ا*ستدل أن �Wز عن ا®قض بذكر األوصاف ال\ تمنع وروده؟���� 
بانتفاء موانع  ابة �وط أويشمل األوصاف ال� wا عالقة وwا نوع تأثo من بعيد ككونها  بمث :اrواب عن هذا السؤال 

  :فلهذا يمكن أن Hُلط  األمر R مقام[ ، واألوصاف األخرى الطردية
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   األوصاف ال\ Âا صلة باNكم و¸ن لم تكن X ا*ؤثرة تأثmًا رئيسًيا هل يذكرها أو ال يذكرها؟�
 ما مثال هذه األوصاف؟

، هذه أكù العلل أنه أخذ ا�ال ُخفية" أخذ ا�ال ُخفيةً "د الâقة العلة R ح :إذا قلنا، ما ذكرناه R حد الâقة: مثا� �
 من حرز مثله بال "  :لكن بقيت �وط أخرى فهل يلزم ا�ستدل أن يقول R علة الâقة

ً
 �;ما

ً
أخذ ماٍل بالغ نصابا

الصx يمكن أن يأخذ ا�ال قال أخذ ا�ال ُخفيًة من حرِز مثله وسكت فإن²  ح¥ تسلم علته من أيÔ نقض؟ ألنه لو" شبهة
̈� ال�وط مع العلة، وأيًضا األب يأخذ ا�ال ُخفية وال تقطع يده، خفية وال تقطع يده   .فالبد أن يذكر 

  
   هل يشWط أن يذكر  Áوط العلة وانتفاء موانعها معها ؟����

وهم ، Hشون من نقض العلة ألنهم: هؤالء إنما قالوه، نعم يش;ط ذلك: ؛ فمنهم من قال/ل خالف ب� العلماءهذا 
القتل "علة القصاص ، اذكر العلة �ملة �ميع �وطها، إذا أردت أن تعلل: يرون أن lرد نقض العلة يبطلها wذا يقولون

: " لورد عليك سؤال ا�قض وقيل مثالً " عدوانًا"ألنك لو سكت عن 	مة ، وال تسكت عن 	مة عدوانًا" عمًدا عدوانًا
 دمه ُمهدر وهو حق� لو� ا�قتول، ألنه غo معتدي \ القاتل" قاتل وال يُقتص منهاإلنسان يقتل ال

ً
، ألن القاتل أصال

 �;ًما من حرز مثله بالًغا نصابًا من غo شبهة: "كذلك R موضوع الâقة البد أن تقول
ً
هذه � " أخذ ا�¶ف ماال

  .لينا نقض�اذا أتوا بها؟ ح¥ ال يرد ع، سلسلة طويلة من األوصاف
  ؟هل مثل هذا واجب����
وvنما من واجب ا�ستدل أن يذكر فقط الوصف ا�ؤثر تأثoًا ، هذا ليس بواجب، ال:وبعضهم قال ، نعم: بعضهم قال   -

: إن اع;ض ا�ع;ض وقال، أما بقية اللواحق وال�وط فهذه  مثل األوتاد للخيمة فهذه يُسكت عنها ، مباً�ا R اyكم
، وvنما ذكرنا لك ا�ؤثر الرئيس منها، ألننا �ن لم نذكر لك  �وط العلة، بين²ا أنها ليست منتقضة، اعلتك منتقضة بكذ

ا ا5قية فà مساعدات مكمالت   " .هذا من قبيل االختصار" وقالوا ، وأم²
رد عند الفقهاء ؛ هذا طبًعا غo وا، "ال تذكر هذه األوصاف ح¥ ال تُنبÔه ا�ع;ض \ ا�قض: "بعض أهل ا�دل يقول -

 .إذن هناك خالف، ألن القصد من ا�ناظرة ب[ الفقيه والفقيه الوصول إ~ اyق وليس الغلبة
  ؟ هل �ب أن يذكر هذه األوصاف أو ال �ب عليه ذكرها���� 

، ًقا ال� ذكرناها ساب" مسألة Àصيص العلةب" و" هاا�قض هل يبطل العلة أو ال يبطل" صلة بمسألة  اw هذه ا�سألة
أن² ا�قض ال يبطلها فهم : وأما اTين يقولون، إن² ا�قض يُبطل العلة هم اTين °رصون \ ذكر ¨ األوصاف: فاTين قالوا

ا بقية األوصاف فà ، ال حاجة إ~ تعداد ¨ األوصاف بل يُذكر العلة اyقيقية أو ا�قتø اyقي� : اTين يقولون أم²
لة للعلة Ôة � ا�ال: ن مثالً فيقولو، ُمكمîل للعلة ، علة وجوب الزÔول فهو أمٌر ُمكمyا �ط ا   .وجود ا�صاب وأم²

  ما هو الراجح j هذا؟ ����
وال نقول ، الراجح j هذا أ̀ن األوصاف ال\ Âا عالقة وصلة وثيقة وÂا أثر ولو ¶ن بعيًدا  فينبÖ للمستدل أن يذكرها  

�اذا أوجبت عليه . ©ب عليه أن يذكرها: مع أن ابن قدامة قال، ألوß أن يذكرها�ب عليه وجوًبا لكن األحسن وا
فمادام أنه يمكن أن يصون ، وهو ªكن وسهل وليس صعبًا عليه، أوجبت عليه ذلك ألن²ه أمٌر يصون  د�له: ذلك؟ قال

ثم ©يب عنه؟ فمادام قادًرا \ صيانة ا�Óل بطريق سهل وُمي²â �اذا يمتنع عن ذلك وينتظر ح¥ يرد عليه سؤال ا�قض 
  .يؤخر ذلك ح¥ يرد االع;اض  د�له من االع;اض با�قض فيجب أن يفعل وال
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هذه ، العلة � ا�ؤثر وهذه األوصاف ليس wا أثر R وجود اyكم :فهم يقولون ال �ب عليه ذلك: أ̀ما ا�ين قالوا
ا�وانع ، "من غo أٍب أو أم"القتل عمًدا عدوانًا : ومثل قوwم R علة القتل ،"بال شبهة"بعضها موانع مثل قوwم R العلة 

علتكم منتقضة ألن² األب لو قتل ابنه : " �Ã أننا لو عللنا بهذا ا<عليل لقال �ا ا�ع;ض: قالوا" من غo أٍب أو أم"هذه 
هذه الزيادات وخاصة ما يتعلق با�وانع " من غo أب أو أم "فûيد 	مة ، يقتله عمًدا عدوانًا وال يُقتل به، فإنه ال يُقتل به

oتأث rذا يقولون نستبعد ذكرها ونكت¯ بماwذكرها و R هن وال فائدةTربما تشوش ا.  
هذه ال� قال ابن قدامة عنها إن² ، أو انتفاءها يكون مانًعا، هذا من حيث الصفات ال� wا عالقة وثيقة ك�وط 

  . وغoه ال يوجب ذلك، ه أن يذكرهاا�ستدل ©ب علي
  ؟ ³سًبا لورود سؤال ا®قض هل �ب � ا*ستدل أن يزيد j علته وصًفا طرديًا ال أثر � لà يمنع ورود سؤال ا®قض����

لكن هنا ليس من ، إما أنها �وط أو انتفاء موانع، wا عالقة ، األول يذكر صفات wا صلة ، هذا Hتلف عن األول
vأي عالقةال�وط و r نما هو وصف طردي ليس ، 

ً
  .وvنما فائدته أنه يمنع ا�قض علينا بصورة من الصور عرفناها مسبقا

  ما مثال هذا؟
 افيجب فيه، االستجمار عبادة متعلقة باألحجار يستوي فيها اhيÔب واألبكار:" أن يُقال مثًال R االستجمار :مثا�� 

يريد أن يصل إ�ه؟ يريد أن يثبت أن² االستجمار البد فيه من تكراره ثالث مرات  هذا القائل ماذا". العدد كر� ا�مار
، �امع بينهما؟  ¨ منهما عبادة متعلقة باألحجارا ما، فأراد أن يقيسه \ ر� ا�مار، قل ¢ء ثالث مرات يعÕ أ أو أك0

الوصف ا�امع بينهما ، فأنا أقيس هذه \ تلك، فا�مار ر� Ìرة العقبة وغoها من ا�مرات عبادة متعلقة باألحجار
áمناسبة: أي وصف شب �منهما عبادة تتعلق باألحجار -ال تظهر  

�
Ð ²أن oغ ، َäأن يع;ض عليه ويقال ومع هذا خ :

ط فيها عدد الزا  يُرجم باألحجار وال يش;، رجم الزا : ما �؟ قالوا، يوجد عبادة متعلقة باألحجار وال يش;ط فيها العدد
ماذا صنع؟ زاد قيًدا و وصًفا R العلة ح¥ °;س من هذا اإليراد أو من هذا ، فتبطل علتك ويبطل استداللك، مع[

  " عبادة متعلقة باألحجار" ا�قض ح¥ ال ينتقض قو� 
   العلة أين X اآلن أو الوصف اrامع أين هو؟����

اyكم ا�راد ، ر� ا�مار: ا�قيس عليه، االستجمار: ا�قيس، امعهذا هو الوصف ا�" عبادة متعلقة باألحجار"	مة 
فلما ، ألوردوا ع²õ سؤال ا�قض" يستوي فيها اhيب واألبكار" 	مة لم أزد  لو :يقول، وجوب العدد R االستجمار: إثباته
ال� يمكن أن تنقض عل�  أو الصورة، خرج السؤال اTي يمكن أن يوردوه عõّ " يستوي فيه اhيÔب واألبكار: قلت 
  " صورة ر� الزا  أو الزانية ا�حصن[ ح¥ ا�وت" و�
  فهل مثل هذا �ب االحWاز منه؟ ����

؛ ألنه ال تأثw oذا أنه ال �ب االحWاز منه: والصواب، فقال بعضهم نعم ؛ ©ب االح;از منه، أنه اُختلف فيه :اrواب
فà زيادة ، وTلك زيادتها ال تصحح ا�Óل وال تمنع أيًضا من اإليراد عليه، ثر wاالوصف اTي ذكره وهو lرد زيادة ال أ

       .وÂذا يكون الراجح عدم جواز زيادتها باطلة 
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  )ã(اNلقة 
  :تتمة سؤال ا®قض �

  ؟كيفية اrواب عن سؤال ا®قض����
ورد سؤال ا�قض وقلنا إن سؤال ا�قض °تاج إ~ جواب فهذ 

ُ
ا ا�واب البد أن يكون واضًحا �ا Ìيًعا وبا�ناسبة إذا أ

وهو مرcوز R فطر ا�اس ح¥ إن² الصبيان يع;ضون با�قض  سؤال ا®قض من أهم األسئلة ال\ ترد � القياسأقول أن 
ألمر أو هذه األخالق فإذا قلنا هذا ا،\ قرار مثًال ألبيه أو ألمه فلهذا نتحا� �ن دائًما أن نعمم حكًما فينتقض علينا 

فهو ، هذا نقض !!أنت تفعلها :أو هذه الصفة غn oيدة وال ©وز أن تفعلها لالبن ثم فعلناها اع;ض علينا االبن وقال
  .العقول 	ها تقبله  سؤال مرcوز R األذهان و

  كيف ُ�اب عن سؤال ا®قض ا�ي تق̀دم ؟����
   ُ�اب عنه بعدة طرق 

• ßصورة ا®قض: ا�ستدل أن يقول: الطريقة األو j أنا أمنع وجود العلة 

  ما مثال هذا؟ 
العلة منقوضة  :فاع;ض علينا مع;ض بطريق ا�قض وقال قلنا الِقصاص علته القتل عمًدا عدوانًاإذا  :مثا� �

العلة غo  بأن²  :فحينئٍذ يمكن أن ±يب، وا�اقض wا أن² األب يقتل ابنه عمًدا عدوانًا فال يلزم من ذلك القصاص
أيًضا ما يك¯ أن نقول غo موجودة هكذا ولكن نب[ كيف تكون غo  كيف غm موجودة؟ ،موجودة R صورة ا�قض

ألن شفقة األب وحنانه تمنع  *اذا؟فإن األب ال يمكن أن يقتل ابنه عمًدا عدوانًا   "غo موجودة"العلة  :نقول موجودة
  .هو إنما قتله وهو يريد تأديبه فنمنع هذا األمرف إذا قتله :نقول !؟طيب إذا قتله ،ذلك
  :R هذه اyالة إذا قال ا�ستدل 

ّ
ن ا�ع;ض من إثبات وجوده R الصورة أنا أمنع وجود العل ة R صورة ا�قض هل ُفْمك²

  . هذا /ل خالف؟ وجوده ال� أوردها ؟هل نقول ما د�لك \
ن  :يمنعونه ويقولون :أهل اrدل  ألنه ينقلب حينئذ ا�ع;ض إ~ مستدل ومبÊ ا�ناظرة \ 	ديد  :قالوا اذا ؟*ما يُمك²

  .من هو ا�ستدل ومن هو ا�ع;ض 
الفقهاء اTين لم يتأثروا بكالم أهل ا�دل يتوسعون R ذلك وال يمنعون منه ،فإنهم قد يتوسعون R ذلك : أما الفقهاء 

  .غلب \ اGصم فهذه الطريقة األوò ألن اwدف من ا�ناظرة الوصول للحق وليس ا<
 :يمنع أن يكون اyكم Àلف R صورة ا�قض ويقول ،هو أن يمنع ·لف اNكم j صورة ا®قض : الطريقة ا@انية •

 .الصورة ال� ذكرت وقلت أنها تنقض عل� � ال تنقضها ألن اyكم فيها مثل اyكم اTي استخرجته أنا من العلة 
 :قلنا  ا�ثال السابق لو نفس ما مثال ذلك؟

ّ
هذه منتقضة باألب يقتل  :ة القصاص القتل عمًدا عدوانًا فقال ا�ع;ضعل

إن األب إذا  :أنا أقول :هذا ا�واب اTي ذكرناه منع Àلف اyكم قد ©يب به ا�ال� فيقول ،قتلابنه عمًدا عدوانًا وال يُ 
ب وذلك بأن أخذه وأضجعه مثًال وذ�ه بالسك[ فإنÕ حينئٍذ أقول قتل ابنه عمًدا عدوانًا وانتفت ¨ احتماالت ا<أدي

   .أمنع Àلف اyكم R هذه الصورة ،أمنع ذلك :يقول ،فهذا معروف من مذهب ا�الكية وr أن ©يب به ،إنه يُقتل به
����äهذه الصورة ؟ أو ال أعرف مذهب إما j åواب أن يقول أنا ال أعرف مذهrا j ا*ستدل Èأو ال أعرف هل يك 

  الرواية عندنا j ا*ذهب j هذه الصورة هل يُقتل به أو ال يُقتل به ؟
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أنا ال أعرف الرواية عندي R ا�ذهب R  :يك¯ فيه أن يقول ا�ستدل ،هذا يكÈ للجواب عن سؤال ا®قض :قالوا 
  .قتلهذه الصورة وال أدري هل الرواية ا�شهورة مثًال R مذهبنا أنه يُقتل أو ال يُ 

هذه الصورة X ثابتة j مذهبك أو : هل لو أجاب ا*ستدل بهذا هل يُم̀كن ا*عWض من بيان حكم الصورة ويقول ����
  كذا و�ذا أو ال ُفَم̀كن من ذلك؟: X كذا ثابتة بدYل قول الرسول ص¯ اهللا عليه وسلم 

ن :فبعضهم قال،بينهم  /ل خالفهذا   ن ال ما :وبعضهم قال ،نعم ُفَمك² ن ألنه انتقال من  :فاألك0 قالوا ،ُفَمك² ال ُفَمك²
  .االع;اض إ~ االستدالل وهذا يؤدي إ~ انتشار ال¿م وابتعاده عن الغرض ا�قصود 

أن يب� أ̀ن اNكم ·لف j هذه الصورة لوجود مانع أو لفوات Áط من Áوط ثبوت اNكم بهذه  : ةا@ا@ ةالطريق •
 .العلة 
فاع;ض عليه  ،إن² العلة R قطع السارق � أخذ ا�ال ا�ح;م ُخفية من حرز مثله :لو قال ا�ستدل  : ذلك مثاُل 

  :ا�ع;ض وقال
ّ
 يسoًا من حرز مثله وهو مال �;م ومع هذا ال يقطع ألنه يسoعل

ً
 ،تك منتقضة فإن² اإلنسان قد يأخذ ماال

�قة نصاب سبعة دراهم ، " ا®صاب j الÚقة"من �وط العلة وهو  بأنه إنما لم يُقطع <خلف �ط :حينئٍذ r أن ©يب
هذا Àلف �ط كذلك وجود مانع �ألبوة مثًال لو قال األب ، وا*رجح هو الربع دينار :كما قال بعض العلماء ،أو ربع دينار

فاألبوة تمنع من ،  "األبوة"و لوجود مانع من ذلك وه :يأخذ من مال ابنه ما يبلغ ا�صاب ُخفية من اyرز وال يقطع نقول
األمثلة \ هذا )  أنت ومالك ألبيك( عقاب األب إذا أخذ من مال ابنه ولقول الرسول ص» اهللا عليه وسلم للرجل 

�لصx مثًال أو قال :كثoة: r فأنه يأخذ ا�ال خفية ومن حرز مثله ومع هذا ال يقطع فيقال xإنما لم  :أنا أنقض هذا بالص
  .دم توافر ال�ط يقطع لع

ويكفيه أن ،  أن يب� ا*ستدل أ̀ن الصورة ال\ نقض بها ا*عWض مستثناة من القاعدة بدYل  صها :ةالرابع ةالطريق  •
إذا �ن هذا ف ،\ عل� و\ علتك  ،يعÕ \ أصõ و\ أصلك ،أنها مستثناة \ مذهx ومذهبك R ا<عليل :يقول

ة ا�
ّ
ة ا�ع;ض ال� يعرفها ا�ستدل مسبًقا فإن r أن يدفعه بذلك ويقولا�قض يرد \ عل

ّ
هذا عõ : ستدل و\ عل

   .وعليك فما Ïيب به أنت أنا أجيب به؛ أما إذا أراد أن يُب[ االستثناء بد�ل فهذا األمر واضح
: العلة R ذلك ، �نسها مع ا<فاضل العلة R 	ريم الربويات بيع الربويات ببعضها مع ا<أخo مثًال أو بيعها : مثالً  �
عرايا ا<مر وعرايا -هذا يبطل بالعرايا فإن العرايا :اع;ض \ اyنبõ وقال  :فقال ا�ع;ض وهو شافý مثالً  "الكيل"هو 

ورة هذه الص :حينئٍذ ©وز للحنبõ أن يقول، ا كيًال مع عدم التساوي فتكون منتقضة هَ ِص رْ تُباع عندك بقدر خَ  - ا�خل 
ص فيها بد�ل صحيح  ص R العرايا ومادام أنه رخ² مستثناة بد�ل Hصها وهو حديث الرسول ص» اهللا عليه وسلم أنه رخ²

  .تع;ض عõ ليس لك أن
هذا االع;اض يرد عõ وعليك فأنت ألست تعلل تقول العلة � الُطعم ؟ فالشافý يرى أن العلة R  :وr أن يقول 

R هب والفضة فيقول الربويات الُطعمTا�وزونات ال� � ا R فا<مر والرطب ، هذا يرد عليك أيًضا :ا�طعومات والوزن
xا يدل \ أنه  مطعومان ومع هذا أجاز ا�ª مسألة العرايا R ص» اهللا عليه وسلم بيع الرطب با<مر مع عدم التساوي
  .ب عن سؤال ا�قض فهذا طريق مقبول R ا�وا، مستثÊ \ قو� و\ قولك 

 يدفعه بكونه مستثÊ من القاعدة ويكفيه أن يقول 
ً
هذا يرد عõ وعليك يعÕ هذا \ خالف األصل[ كما عù  :إذا

علل بها والعلة ال� تعلل أنت بها  "\ خالف العلة" :يعQ" � خالف األصل�:"مع¤ قو�  ،ابن قدامه
ُ
فهنا ، ال� أنا أ

األصل أنه قد مّر معكم R باب ،لة وهو من ا�واضع القليلة ال� يرد فيها لفظ األصل بمعÊ العلة ُ°مل األصل \ الع
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  .كما R هذا ا�وضع يطلق \ ا�قيس عليه وأنه يطلق \ ا�Óل ويطلق \ اyُْكم ويطلق أحيانًا \ العلة 
ا®قض ¶ن لوجود علة أخرى أقوى أو *عارضة علة أن يُب� ا*ستدل أ̀ن ·لف اNكم j صورة  :ةاÃامس ةالطريق   •

 .لوجود معارض j هذه الصورة، أخرى أقوى من تلك العلة
وwذا قد يرد ذلك نقًضا \ من ُفَعلل ِرق الوÓ برق ، وÓ ا�غرور بامرأٍة يظنها حرة يكون حًرا :ومن األمثلة � ذلك �

  :؛ فإذا قال مثًال ا�ستدلاالبن يتبع أمه j الرق واNرية :ولونالوÓ رقيق ؛ألن أمه رقيقة وwذا يق :أمه فيقول
ّ
ة رق أن² عل

ينتقض عليك هذا بما إذا ُغرر به وزوج امرأة يظنها حرة و�  :فيمكن أن يع;ض عليه ويقال ،الوÓ � كون أمه رقيقة
Àلف R هذه الصورة ألجل معارضة أن اyكم  :r أن يقول، أمه فإن ابنها يكون حًرا مع أنها رقيقة فانتقضت علتك 

 
ّ
فعل� مضطردة إال  ،� أقوى منها ولكن تعارضهما R هذا ا�وضع ال يُبطل عل� R غoها من ا�واضع لعلة�  ،ة أخرىعل

  فg، ا�وضع لوجود معارٍض واضح ا R هذ
َ
نr ² أن ©يب بأ فحينئذٍ  ،يكون ابنها رقيًقا إال إذا �ن الزوج قد ُغرر به ةٍ مَ أ

ابن قدامة اكت¬  هذه çسة طرق للجواب عن سؤال ا®قضهذه العلة معارضة بما هو أقوى منها أو بعلة أقوى منها؛ 
  .بأربعة مع أنه ح[ ال¿م هناك عن �ط االضطراد ذكر هذا اGامس 

ìننتقل بعد هذا إ~ سؤال يس      ����Úسؤال الك����  
  .معه  سؤال الكâ قريب من سؤال ا�قض وwذا يذكرونه

  ما هو سؤال الكÚ؟ ����
 Úكم: عرفه ابن قدامة بأنه  الكNكمة بدون اNإبداء ا .  

   "بدون اyكم -وليس العلة  -إبداء اyكمة :" فالكÚ هو "إبداء العلة بدون اyكم" :إذا ¶ن ا®قض هو
  . ·لف اNكم عن اNكمة :أو بعبارة أخرى

  . تعريف ابن قدامة wذا السؤال هذا ،تكون اyكمة موجودة ولكن اyكم Àلف
 ،أن² ا�شقة � اyكمة R ثبوت الق® R السفر فحينما يُعلل ا�علل مثًال الفطر R السفر بالسفر :ومن أمثلته �

طيب أحيانًا توجد  :نة ا�شقة فلو قال قائله مظألنه يشتمل \ حكمة و� أن :يقول ؟قلت أن² السفر علة للفطر ويسأل لمَ 
كذلك الُمÝري أو ، كما R ا�قيم مثًال فإن هذا يكون اyكمة موجودة فيه واyكم Àلف ،قة وال توجد الرخصة ا�ش

 توجد R شأنه ا�شقة وال ي;خص عند بعض العلماء
ً
ي;خص فال : أما اTين قالوا  ،يسمونه اTي يؤجر اÓواب فهو أيضا

âلف فيها ،يرد عليهم سؤال الكÀ كمة  وهكذا ¨ صورةyُُِكم مع وجود اyا�ناجم ، ا R ين يعملونTالعمال مثًال ا
ال ©وز wم الفطر ابتداًء ولكن لو وصل األمر بهم إ~ حد خوف  :فيها مشقة هل ©وز wم الفطر ؟ طبًعا العلماء يقولون

بمجرد أن ، ألمر ما بلغ هذه ليست � رخصة ا�سافر رخصة ا�سافر يفطر ولو لم يكن قد بلغ به ا، اwالك يفطرون 
  . اقت® \ هذا ا�وع: هو اTي يسì الكâ عند ابن قدامة وهو  ،يسافر r أن يفطر فتخلف اyكم عن اyكمة

  هل مثل هذا يكون ُمبطالً للعلة ؟ ����
å. َكم ال تنضبط :قال ؟ ؛ �اذا ال يبطلهاهو ال يبطل العلة وال يقدح فيها: ابن قدامة قالyِن ال يمك ،ألن ا

ق اyكم بالسفر، ضبطها فضبطها يُرجع فيه إ~ الشارع 
Ô
 ولمَ : قد يقال r ،والشارع جعل مشقة السفر � الضابط فنُعل

ة للفطر �اذا منعت العا من ال;خص ؟فيمكن أن ±يب ألننا 
ّ
 العا من ال;خص لو �ن ¨ سفر هو عل

ً
منعت إذا

ِم :{ال�ع \ ا�عصية واهللا تعا~ يقول إنما منعناه من ال;خص ح¥ ال يستع[ برخص 
ْ
ث ِ
ْ
 اإل

َ
 َيَعاَونُوا َ�

َ
َوال

ُعْدَوانِ 
ْ
 .فال نريد أن نعينه \ ا�عصية فهذا قول }َوال
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æ. zقادح ¶®قض:  القول ا@ا Úاذا ؟، أن الك* 

فر � ا�قصودة فيقولون إذا ألن² ا�قصود من �عية اyكم هو 	قق اyكمة؛ يعÕ انتفاء ا�شقة مثًال R الس: قالوا 
 يقولون" إنه يقدح:" فلهذا اTين يقولون،  )انهظم(من Àلفت اyكمة بطل ا<عليل بما هو 

ً
هو يسì عند العلماء " أيضا

"Êنقض ا�ع"  ،Êنقض ا�ع âفيه ، يسمون الك 
ً
  .هذا خالف طبعا

  ة ؟ هل هناك أنواع أخرى من أنواع الكÚ غm ال\ ذكرها ابن قدام ����
وwذا عد² الشيخ الشنقيطي R كتابه أو R مذكرته من أنواع  ،هناك أنواع أخرى فهو ال يقت® \ هذا ا�وع ،نعم
âكم :الكNُِكمة مع وجود اNفيه ، ·لف ا 

ً
  :يعÕ عكس ما ذكره ابن قدامة وذكر خالفا

   نته ؟هل يلزم منه انتفاء اNكم النتفاء اNكمة أو يبÛ اNكم Õقاء مظ ����
 ينفون اyكم :قال

ً
 يبقون اyكم وأحيانا

ً
   .أن Ðم الفقهاء فيه م;دد فأحيانا

ستùاء اyكمة منه براءة الرحم فإذا كنا متحقق[ من براءة الرحم �اذا نوجب \ الصغoة اإل "استùاء الصغoة" :مثل �
بقاء  ،و¤ هذه الصورة رجحوا اإلستùاء،موطوءة بشبهه أو إذا �نت ، مثًال  ةمثًال أو نوجب عليها استùاء إذا �نت أم

كما R  يعR Õ بعض الصور رجحوا عدم وجودهاyُكم مع أن اyِكمة غo موجودة R بعض الصور رجحوا عدم وجوده 
أنه ليس ابنه ما يُلحق به ؛ألننا تيقنا  :إyاق وÓ ا��قية با�غر� اTي تزوجها ولم يالقها فهنا Ìهور العلماء يقولون

فحيث وجدت العلة ال� � مظنة  ،ال ننظر إ~ اyكمة وvنما ننظر إ~ وجود العلة :لكن من علماء اyنفية من قال
  .ننا �كم بهافإ، الحتمال وجود اyكمة 

قضه ولعل الراجح أنه إذا تيقنا من انعدام اNِكمة ولم يكن اNُكم فيه جانب تعبدي فإننا ال نب� اNُكم بل نن 
النتفاء حكمته وأما إذا ¶ن � جانب تعبدي أو لم ëزم بانتفاء اNكمة و¸نما êن مWددون فإننا ال نُبطل اNُكم 2خلف 

 . ِحكمته 

  )ì(اNلقة 
  :سنت¶م R هذه اyلقة عن سؤال القلب وسؤال ا�عارضة 

  ����سؤال القلب����
  ما ا*قصود بسؤال القلب ؟ ���� 

  ليهقلب دYل اÃصم ع  :معناه
سواًء  ،هذا هو معناه العام اTي يشمل القلب ا�وجه �Óل عموًما،أن نستدل بد�ل اGصم \ ضد ما استدل به عليه  

أن يستدل ا�ع;ض بنفس د�ل اGصم \ حكٍم مضاد للُحكم اTي  هوفسؤال القلب ، �ن من القياس أو من غoه
 \ Õهذكره ا�ستدل يعoغ r الفÚ مضاد.   

  :فيما يتعلق بغm دYل القياس مثال لسؤال القلب �
\ أنه يرث أو أنه من الورثة فيمكن أن يع;ض )  اÃال وارث من ال وارث �( يستدلون �ديث :اyنفية مثًال   -

 هذا د�ل \ أنه)  اÃال وارث من ال وارث �( اGصم عليهم بسؤال القلب ويقول قول الرسول ص» اهللا عليه وسلم 
   .فهو مبالغة R ا�¯ أصالً  "الص~ زاد من ال زاد � "ليس بوارث ؛ ألنه قال من ال وارث r وهذا يقول نظo قول العرب 

يستدلون به \ ماذا ؟ \ أن² ا�ن[ إذا وجد R بطن  ) ذ¶ة اrن� ذ¶ة أمه(  اyنابلة والشافعية يستدلون �ديث -
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 يُؤ� من غo أن يذ�ا�اقة أو R بطن الشاة ال� ذُ 
ً
اyنفية يقلبون ا�Óل عليهم ، �ت ذ�ًا �عيًا يكون حالال

 أمه وليس معناه أنه ال )  ذ¶ة اrن� ذ¶ة أمه( قول الرسول ص» اهللا عليه وسلم  :ويقولون
²
� مثل ما تُذ

²
�معناه أنه يُذ

 بل أراد الرسول عليه الصالة والسالم أن يب[ أن ذ�ت
²
� بالطعن R اللب²ة ، ه مثل ذ�ة أمه يُذ

²
�بمعÊ أنه إن �نت أمه تُذ

وvن �نت بقطع اyلقوم وا�ريء فهو مثلها فهذا قلب لت�ل؛ أما اwدف  ،حر كما هو ذ�ة اإلبل فهو مثلهايعR Õ ا�
 أو اع;اًضا \ د�ل القياس

ً
  .األساس من سياق سؤال القلب فهو القلب اTي يرد سؤاال

  ما هو تعريف القلب الوارد � القياس ؟  ����
يستدل بع[ القياس \ حكٌم مضاد ،  أن يُثبت ا*عWض ض̀د ما أثبته الُمستدل بع� دYله أو بع� قياسه :معناه

يستدل بقياسه نفسه \ حكم مضاد �ا ذكره من غo أن يغo ، للحكم اTي استدل به من غo أن يغR o القياس شيئًا 
R كم فقطyا oنما يتغvاألصل وال الفرع وال العلة و oالقياس شيئًا ال يغ .  

  :القلب الوارد � القياس ينقسم إÀ قسم�
å. ض مذهبه وأبطل مذهب خصمه :القسم األولWصفة تصحح مذهبه ، ما صحح فيه ا*ع \ r أن يكون إِيراده

  ما مثال هذا ؟، وتبطل مذهب ا�ستدل
ٌث �ضقول م :مثا�  �

ُ
يكون قربة بمفرده �لوقوف  فال ،ن يش;ط الصوم R االعتÝف ��الكية مثًال االعتÝف 5

   ما مع¤ هذا الÝم؟،  بعرفة
فال يكون قربة إال إذا  -5ث خالص -االعتÝف lرد بقاء R ا�سجد وlرد ا�لوس وا5قاء 5ُث �ض يعÕ :معناه

ه \ الوقوف بعرفة ؛ألن ا�لوس بعرفة والوقوف بعرفة ال يُعد� عبادة إال إذا انضم إ�ه انضم إ�ه ¢ء آخر وشبهوه أو قاسو
م بها ا�ُستدل وقال:  فقالوا، اإلحرام

ّ
 هذا االستدالل بالنسبة للمالكية يعدونه مرحلة لو سل

ً
نعم  واهللا د�لكم قوي : إذا

 أضافوا إ�ه ، وأنا أوافق \ هذا أنه ال يكون قربة بنفسه
ً
د�ًال آخر وهو أنهم ح¥ يثبتوا �طية الصوم وهو أن يقولوا إذا

لم يقل أحد إن² االعتÝف ال يكون قربة إال  ،اTي ©ب أن يُضاف إ�ه من العبادات هو الصوم ؛ألنه ال قائل بغo ذلك 
وvنما خالفهم هل من �طه  بإضافة الصالة أو بإضافة صالة معينة r وال بإضافة تسبيح وتكبo وال بإضافة قراءة قرآن

  الصوم أو  ال؟
�ن : ال يش;ط r الصوم فيقول: ومنهم من قال، من �طه الصوم : منهم من قال:   األمة ;ها منقسمة إÀ قسم�

م بأنه البد من ضميمة ¢ء إ�ه
ّ
هذا خالصة د�ل ا�الكية مثًال أو ، ليس إال الصوم : وvذا سلمت نقول، يكفينا أن تُسل

ٌث : فيقول، دالل ا�الكية بهذا القياس؛ هذا ا�Óل يمكن أن يقلبه عليهم من ال يرى �طية الصوماست
ُ
االعتÝف 5

ٌث �ض"، هذه العلة أ� بها كما �، �ض
ُ
هذا اyكم لكن عكسه حكم بضده ال يش;ط ، فال يش;ط فيه الصوم" 5

إال أن اyُكم أصبح \ الضد ال يُش;ط فيه ، والعلة � �، والفرع هو هو، األصل هو هو، فيه الصوم �لوقوف بعرفة
 ìنما قاسه \ الوقوف بعرفة ؛ألن "سؤال القلب "الصوم فهو بهذا أبطل مذهب خصمه وأثبت مذهبه بهذا السؤال ا�سvو
، يوم عرفةبل كثo من العلماء كرهوا الصيام ،ا�ميع يقولون ليس من �ط الوقوف بعرفة يوم اyج أن يكون صائم 

واستنتج من القياس ،قلب القياس نفسه لم يغo ال R األصل وال R الفرع وال R العلة : مكروه فا�ع;ض إًذا هنا : قالوا
 .ُحكًما يوافق ما يراه هو وُيبطل ما قاr ا�ستدل 

æ.  zصم دون ا2عرض 2صحيح مذهبه -من أقسام القلب-: القسم ا@اÃأحيانًا يورد ،  ما ¶ن إلبطال مذهب ا Õيع
بطل مذهب خصمه وال يصحح مذهب نفسه يسكت عن مذهبه هو

ُ
 .ا�ع;ض سؤال القلب �
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   ؟ما مثا�
يعÕ ، أن يقول اyن¯ R مسح الرأس مثًال الرأس عضٌو من أعضاء الوضوء فال يُكت¬ R مسحه بأقل ا�سح :مثا��

نه جعل الوجه أصًال وجعل مسح الرأس مقيًسا \ غسل الوجه وجعل أ ومعناه، كما تقول أيها الشافý قياًسا \ الوجه 
أنه ال يُكت¬ R مسحه  ما هو؟واyكم اTي استنتجه  ،الوصف ا�امع بينهما أن² ¨ منهما عضٌو من أعضاء الوضوء

 ýن¯ وهذا القلب يُبط،بأقل ا�سح كما يقول الشافyل \ ا�Óأن يقلب ا ýن¯ ل مذهب احينئٍذ  يمكن للشافy
ýمقام االستدالل إذا أراد أن يستدل \ أنه يك¯  ؛لكنه ال يصحح مذهب الشاف R مقام اإلبطال هنا ليس R ألنه هو

  ماذا يقول الشافý ؟، أد  ا�سح يسوق د�ًال آخر
ر ا�مسوح منه بالربع �لوجه ، نعم : يقول فا�قيس هو ا�قيس و ، الرأس عضٌو من أعضاء الوضوء فيجب أن ال يُقد²

واyُكم ا�ستنتج هو ، ا�قيس عليه هو ا�قيس عليه والعلة أو الوصف ا�امع هنا أن Ðً منهما عضٌو من أعضاء الوضوء
ضد اyكم اTي ذكره اyن¯ بطبيعة اyال لكن R الوقت نفسه هو يُبطل مذهب اyن¯ اTي يقول إنه ©ب مسح ربع 

س مسح الرأس \ غسل الوجه مثًال أو تقيس الرأس \ الوجه فيجب أن ال تقت® \ الربع ؛ مادمت تقي :الرأس فيقول
فهو نوع من ، يك¯ R الوجه غسل ربعه فهذا قلٌب يُبطل مذهب ا�ستدل وال يُثبت مذهب اGصم :ألنه ال أحد يقول

  .أنواع القلب
  القلب هل هو سؤال مستقل أو هو داخل j أحد األسئلة ؟����
أن يُذكر باسم ا�عارضة فهنا  بهذا االسم دونوا�عارضة سيأµ ال¿م عنها لكنه اشتهر ، قلب هو نوع من ا*عارضةال 

لم يذكر  ناك مننعرف أن هناك تداخل ب[ هذه األسئلة وهذا � االختالف R تعداد هذه األسئلة واالع;اضات فه
؛وفيما سبق قلنا إن ا�طا5ة ا�عارضة ذكروه نصوا \ أنه يرجع إ~ اTين، القلب اكت¬ با�عارضة عن القلب ولم يذكره 

ومادام أن² القلب نوع من ا�عارضة فا�واب  ،راجعة إ~ نوع من أنواع ا�نع فاكت¬ بعضهم با�نع عن ذكر السؤال ا�طالب
  .عنه مثل ا�واب عن سؤال ا�عارضة اTي سيأµ ال¿م فيه 

  ���� سؤال ا*عارضة����
   ا*قصود بسؤال ا*عارضة ؟ ما �

X ل عليه أو � ضده: ا*عارضةYKصم اÃل � خالف ما أقام اYKل \ الوجوب  ،إقامة ا�Óصم أقام اGن ا�إذا 
  . فنحن نقيم اÓاللة مثًال \ خالفه وهو ا�نع مثًال أو ا<حريم أو اإلباحة ف¶ها أضداد

Yل معارض بما هو سؤال الُمعارضة يتضمن التسليم بدYKض أ̀ن هذا اWا*ع Çل ا*ستدل ولكن يّدYصم أو بدÃل ا
د�لك هذا معارض بكذا معناه أنه اع;ف بصحة د�له  :حينما يقولف ن يؤخره عن سؤال ا�نعوهذا ينبÆ أ، أقوى منه

 ا�،لكن قال يعارضه ما هو أقوى منه وا�Óل ا�عارض بما هو أقوى منه ��عدوم
ً
عارضة � أن يقيم ا�ع;ض ا�Óل إذا

  .\ خالف ما أقام اGصم د�له عليه 
  ومعارضة R الفرع، معارضة R األصل  :ا*عارضة قسمان 

  : ا*عارضة j األصل: القسم األول �
  ما تعريف ا*عارضة j األصل ؟ ����
أن  :ا*عارضة j األصل X :قالواعريف اTي Hص ا�عارضة R األصل البد أن يكون أخص من تعريف ا�عارضة ا< 

lرد أن يب[ وصًفا R األصل ، يب[ ا�ع;ض R األصل ا�قيس عليه وصًفا يصلح للتعليل غo الوصف اTي ذكره ا�ستدل
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  ما مثال ذلك ؟، ا�قيس عليه يصلح للتعليل يك¯ أن يكون قد أورد سؤال ا�عارضة 
و معروف اختلفوا R علة الربا R األصناف األربعة ا�ذكورة R حديث أ� سعيد العلماء كما ه، R علة الربا  :مثا� � 

فلو فرضنا أن² مثًال ، العلة االقتيات :ومنهم من قال ،العلة الُطعم :ومنهم من قال ،العلة الكيل :وغoه فمنهم من قال
ر بالكيل ال سمنت أو ا�ورة أو غoها ªا يُقد² نأخذ مثًال اال :حنبليًا أراد أن يقيس \ ا�كيالت يقيس بعلة الكيل فقال

الرسول عليه الصالة والسالم حينما حرم  :فللشافý أن يقول r  -يقصد الù-ألنه مكيل،©وز بيعه بمثله مع ا<فاضل 
ذكرته وصف آخر غo الوصف الكيل اTي  - ا�قيس عليه  -يوجد R الù اTي هو األصل ،بيع الù بالù إال مثًال بمثل

يوجد وصف يصلح  :بل يكفيه أن يقول ،هو أفضل من وصفك أو أرجح :أنت يصلح للتعليل وليس بال�ورة أن يقول
  .إ~ هنا يصبح سؤال معارضة ،للتعليل

  .يوجد وصف الطعم : قال ما هو هذا الوصف؟  
ل� � ا�قيس عليها وهو يوجد وصف R األصناف ا :لو �ن ا�ع;ض مالكيًا وقال كذلك *اذا غفلت عن الطعم ؟

 ùُأن يقيس السفرجل مثًال \ ال ýلو أراد الشاف Õُرم فيه ا<فاضل بيعه �نس متفاضًال  :وقال ،وصف االقتيات؛ يع° 

-اTي هو الù والشعo وا<مر -ويوجد R األصل ا�قيس عليه  قتاتفللمال� أن يقول السفرجل ليس من األقوات ال� تُ 
ف يصلح للتعليل غo الوصف اTي ذكرت وهو االقتيات؛ إًذا االع;اض سؤال ا�عارضة R األصل هو أن يوجد فيه وص

يُبدي ا�ع;ض وصًفا R األصل ا�قيس عليه يصلح للتعليل غo الوصف اTي علل به ا�ستدل فحينما يُعلل اyنبõ أو 
ه وصف الُطعم فأينك من هذا الوصف �اذا ترcته ؟ هذا األصل ا�قيس عليه في :اyن¯ بالكيل يع;ضه الشافý ويقول

rاألصل هذا مثا R هناك سؤال معارضة 
ً
  .سؤال ا�عارضة؛ إذا

  صفات ·ص ا*عارضة؟ هفي يصلح أن يسî قلًبا أو أنه هل مثل هذا� 
R حديث أ�  ا�قيس عليه األصناف ا�ذكورة،صفة الطعم وصفة الكيل صفة الُطعم وصفة الكيل ا�قيس عليه فيه

بينما ا�عارضة R ،ا�ع;ض R سؤال القلب �رض بنفس العلة يعÕ ذكر العلة نفسها كما تعرف،سعيد كما هو معروف
ذكر علة أخرى أبدى وصًفا آخر R ا�حل يصلح للتعليل فهذا وجه ،األصل ا�عارض R األصل لم يُذكر نفس العلة

  .خالف
  �تاج إÀ جواب ؟ هل يُعت~ هذا االعWاض قادًحا  ����

هذا اع;اض قوي وقادح ألن العلة ال� يُعلل بها ال تصح إال إذا ب[ ا�ستدل  ،نعم: قال /ل خالف بعض العلماءهذا 
  :ثالثة احتماالتأما إذا وجد R ا�حل اTي هو ا�قيس عليه وصًفا آخر يصلح للتعليل فعندنا ، خلو ا�حل عن غoها 

  .ن العلة � الوصف اTي ذكره ا�ستدلأن تكو :االحتمال األول •
• zي ذكره ا�ع;ض وحده :االحتمال ا@اTأن تكون العلة � الوصف ا.  
فلماذا ال تكون العلة مثًال R الصورة ال� ذكرناها � ، الوصف[ مًعا lموع أن تكون العلة :  االحتمال ا@الث •

 .فال ،ال  نسه مع ا<فاضل ومافما �ن مكيل ومطعوًما َ°رم بيعه � ،الكيل والُطعم
، wذا نقول ا�عارضة R األصل � سؤال صحيح °تاج إ~ جواب  :وارد فيقولون ،ب» أليس هذا االحتمال وارًدا ؟ ����

 صحيًحا °تاج �واب ال 	تاج إ~ جواب،ا�عارضة  :بعض العلماء قال
ً
  *اذا ؟ ،ليست سؤاال

تان صحيحتان فيمكن أن يكون الكيل علة مستقلة وأن يكون الُطعم ألن اyُكم يمكن أن يكون r عل :قالوا
ال يُبطل علة من علل بالكيل  ،حل وصف يصلح للتعليل هو الُطعما� يوجد R :تقلة فقول الشافý مثالً أيًضا علة مس
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يل اyكم Îية ما هناك أنه يمكن أن يكون للُحكم أك0 من علة؛ هذا اGالف اyقيقة يعr Õ صلة وثيقة بتعل
واTين  ،فمن العلماء من أجاز تعليل اyكم بعلت[ ،تقدمت R باب القياس مسألةو� ،بعلت[ هل ©وز أو ال ©وز 

 صحيًحا °تاج إ~ 
ً
أجازوا تعليل اyُكم بعلت[ مستقلة ¨ منهما عن األخرى ال ©علون ا�عارضة R األصل سؤاال

سؤال ا�عارضة R  :فقالوا ،ال ©وز تعليل اyكم الواحد R موضع واحد بعلت[ :وأما اTين قالوا، جواب هذا R الغالب
  .ُ©ب عنه لمن وهو قادح R العلة إ ،األصل سؤال صحيح °تاج إ~ جواب

  ما ا�ي �ب � ا*عWض Yكون السؤال مقبوالً ؟����
ولو �ن هذا االحتمال ليس  هو العلةيكفيه أن يب[ أن² األصل ا�قيس عليه فيه وصف °تمل أن يكون :  قالوا 

 .بقريب

  )ï(اNلقة 
  :سؤال ا*عارضةنكمل اNديث عن 
  ":ا*عارضة j األصل " اrواب عن سؤال 

  :اrواب عن سؤال ا*عارضة j األصل من عدة وجوه و� عدة طرق قد �يب بهذا الطريق أو هذا أو ذاك فنقول  
å. ضأن يب� ا*ستدل أ̀ن ا : الوجه األولWبعض الصور بدون الوصف ا�ي ذكره ا*ع j كم ثبتN  \ ا يدلª ،

ة ، يقول 
ّ
 .أن² اyكم قد ثبت بدون ما ذكرته من وصف : أن² وصف ا�ع;ض ليس بعل

، " الطعم"بأنه  –رí اهللا عنه  –لو علل الشافý الربا R األصناف األربعة ا�ذكورة R حديث أ� سعيد  :مثا�  �
يعR Õ الù وا<مر " R األصل "R األصل وصف يصلح للتعليل ، : ض عليه بسؤال ا�عارضة R األصل وقيل فاعُ; 

غo الطعم وهو الكيل ، فللشافý أن " فيه وصف يصلح للتعليل"،  -يعÕ ا�قيس عليه -والشعo ا�ذكورة R اyديث 
  كيف هذا ؟األحيان R غo ا�كيل ، إن² الربا يثبت R بعض : ©يب عن هذا بأن يقول مثًال 

ا �ن من جنس واحد ، ألستم تقولون معنا وتوافقونا \ أنه ال ©وز بيع ملء الكف من الطعام بملئه مرت[ إذ: قال  
 ، بل إنكم تقولون : نوافقك قال  ،ب»: قالوا 

ً
 ولو حبة �بت[ وهل هذا : هذا ال يُعد مكيال

ً
ال ©وز بيع الù متفاضال

إًذا الكيل ليس صاyًا للتعليل ، فإذا أبطل علة اGصم ، هذا ليس بمكيل ، ومعÊ هذا جرى فيه الربا : كيل ؟ يقول م
سلمت r علته ، ومثل ذلك أيًضا أن² ا�ال� يعلل الربا R هذه األصناف بكونه قوتًا فيعلله بكونه قوتًا ال مكيال وال 

فإنه يمكن أن ©يب عنه بمثل هذا ا�واب ويقول R  ،أو \ من علل بالكيلعلل بالطعم مطعوًما فلو اع;ض \ من 
األصل فيه وصف يصلح للتعليل وهو القوت أو االقتيات فللشافý مثال R ا�ثال السابق : يعÕ يقول ا�ال� مثال : األصل 

 r موضع ال قوت فيه : أن يقول R ي تذكره قد وجدTنوع من األصناف ليس " ليس قوتًا " ال أسلم ، فإن ا<حريم ا R
م بيع ا�لح با�لح  –ص» اهللا عليه وسلم  –بقوت وهو ا�لح ؛ ألن من األصناف ال� ذكرها الرسول  ا�لح با�لح ، فيقول ُحر²

 ، وا�لح ليس قوتًا ، فهذا الطريق األول R ا�واب عن سؤال ا�عارضة 
ً
 .متفاضال

æ.  zكمأن يب� ا*س :الوجه ا@اNجنس ا j ðض ُملWأي أن² ال�ع ليس من  تدل أ̀ن الوصف ا�ي �رض به ا*ع ،
 .�دته اال<فات إ�ه R هذا ا5اب 

ً¶ من أعتق Áِْ  (انتشار العتق إ~ بقية الرقيق ،تعليل �اية العتق اhابت �ديث : يعñ " Õاية العتق"تعليل : مثا�� 
د الرق ، فيجعل ¨ رقيق سواء �ن ذكًرا أم أن! ، إذا �ن سيده قد أعتق جزًءا منه فإن العتق بمجر ) � j عبد قُوºم عليه
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م ا5ا" \ السيد اTي أعتق ؛ �عتق ¨ العبد  م ، إذا �ن r �يك مثًال وأعتق نصيبه فيه ، فيُقو²  –يâي \ ا5ا" ويُقو²
اTي �ن موجوًدا وبشg كبo جًدا R العصور ا�تقدمة فÝن ¨ غÕ وهذا ªا يدل \ أن ال�ع اهتم بتحرير الرقيق 

عنده ع�ات أو مئات من األرقاء فس# اإلسالم إ~ تقليله وتقليصه عن طريق الكفارة وعن طريق أن² من أعتق جزًءا 
خذ من العبد إ~ أن انت$ الرق من العبد ©ب عليه أن يُعتق با" العبد ،وvن �ن غنيًا فع¬ من ماr هو وvن �ن فقoًا يؤ

م عليه ا5ا" ، فيمكن أن : لو أن² ا�ستدل قاس األمة \ العبد وقال  –واyمد هللا  كذلك األمة لو اعتق جزًءا منها فتُقو²
R ا�Ýن أو R ا�حل ا�قيس عليه وصف يصلح للتعليل غo الرق وهو وصف : يعارضه اGصم بوصف اTكورة فيقول 

إنما قال ذلك R شأن العبد ؛ ألن² العبد ذكر واTكر قادر \ أن  –ص» اهللا عليه وسلم  –ة ، ربما يكون الرسول اTكور
يكتسب رزقه بنفسه وعنده قدره أك0 من األن! وôاصة R تلك األوقات واألزمان ال� �نت اyياة فيها صعبة جًدا ، 

رد مثل هذا حينئٍذ يكون ا�واب عنه أن اTكورة واألنوثة ليس wا واTي ليس بقوي ال يستطيع أن يكتسب ، قد يو
تأثR o باب العتق ، بد�ل أن من وجب عليه عتق رقبة يعتق ذكًرا أو أن! صغoًا أو كبoًا ، فحينما يورد مثل هذا ا�واب 

 .يك¯ للجواب عن سؤال ا�عارضة R األصل 

é. الف علتك فإنها مستنبطة :  ويقولثابتة بنص أو إيماء  أن يب� ا*ستدل أن علته : الوجه ا@الثô عل� ثابتة بنص
والعلة حينما تكون ثابتة بنص تكون أقوى ، أحيانًا يكون دعواهم  للنص أو اإليماء فيها ¢ء من قصد ا�حاججة  

ه نص \ العلة ما وال يكون األمر ñ°ًا متفًقا عليه ؛ ألنه لو �ن هناك نص ñيح متفق عليه ب[ اGصم[ أن
 .اختلفوا أصال ، لكن الغالب أن يكون هذا ا�ص يومئ أو يشo إ~ العلة 

علة الطعم منصوص عليها : R ا�ثال السابق يمكن أن ©يب الشافý دفاً� عن ا<عليل بالطعم ويقول :  مثال ذلك �
õنبyالف علة الكيل ال� تذكرونها ، أو يقول اô: هو ا�ستدل وا�ع;ض -صوص عليها أن علة الكيل من õنبyن ا�إذا 

 :عل� أيًضا منصوصة ويستدل عليها با�ص ، الشافعية قالوا :فإنه يستطيع أن يقول -عليه هو الشافý بمعارضة R األصل
فقول : قالوا ) الطعام بالطعام مثال بمثل( :قال  –ص» اهللا عليه وسلم  –بأن علتنا منصوصة واستدلوا عليها بأن الرسول 

هذا تنبيه \ أن الطعم هو العلة ، أيًضا اyنابلة واyنفية قالوا ، أنه  ) الطعام بالطعام ( –ص» اهللا عليه وسلم  –الرسول 
هذا نص \ :فقالوا  ) و�ذلك � ما يكال ويوزن ( –ص» اهللا عليه وسلم  –جاء R بعض روايات اyديث قول الرسول 

فنب²ه \ أن العلة � الكيل فهذا الطريق  ) كيال بكيل (، وقالوا أيًضا أنه جاء R الروايات الصحيحة  أن² العلة � الكيل
 .اhالث أن يب[ أن علته ثبتت بنص أو ظاهره أو إيماء أو إشارة من ا�ص 

ê.  الوجه الرابع: Wض أو من الوصف ا�ي ذكره ا*عWحينئٍذ أن  ضأن يب� ا*ستدل أ̀ن علته أرجح من علة ا*ع rو ،
 .يب[ رجحانه بأي وجه من وجوه ال;جيح 

بانتهاك حرمة رمضان أو " أن يُعلل اyن¯ وجوب الكفارة مثال \ من وطئ R نهار رمضان يعلله :  من أمثلة ذلك �
، فله أن يقيس  "رالفط"هو  :، فحينئذ إذا قالكفارة هو الفطر عمًدا من غo عذرالعلة R وجوب ال :يقول" الفطر عمًدا 

عليه ¨ من أكل أو �ب متعمًدا R نهار رمضان فإن Ïب عليه كفارة ككفارة من وطئ R نهار رمضان وهذا مذهب 
 
ً
بأن ا�حل فيه وصف يصلح للتعليل  غo ما ذكرت وهو ا�ماع ، : اyنفية وا�الكية ، قد يعارضه اyنبõ أو الشافý مثال

 فيقول قد يكون ا�ماع هو العلة 
ً
إن² ا<عليل : وليس lرد الفطر ، حينئٍذ يكون للحن¯ أن ©يب ب;جيح علته مثال

أنها ال : ألن عل� متعدية بمعÊ : بانتهاك حرمة الشهر أو ا<عليل بالفطر أوò من ا<عليل ôصوص ا�ماع  �اذا ؟ ؛ قال 
، فهنا ترجيح ب[ علت[ فهو يرجح علته بكونها قاñةفيها فائدة أك0 من علتك التقت® \ �ل ا�ص بل تتجاوزه ف
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  .أك0 فروً� ، وcونها متعدية \ علة ا�ع;ض ال� � علة قاñة 
  هل هذا اrواب يمكن أن �يب به دائًما ؟ �
� أن ما ذكره هو العلة وحده دون أن ي:قالوا  ا �ن إذ ،ضم إ�ه غoههذا ا�واب الرابع يك¯ إذا �ن ا�ع;ض يد²

 لشافý يقول بأن ا�ماع هو العلة؛فاyنبõ وا هو العلة كما R الصورة السابقة، ا�ع;ض مذهبه أن الوصف اTي أبدأه
ا أما لو أكل أو �ب متعمًدا فإنه يأثم ويكون مرتكبا جرمً  فارة إال إذا جامع R نهار رمضان،Tلك فإنه ال Ïب الك
أما إذا قال ا�ع;ض أن²  لواردة R من جامع R نهار رمضان،يه الكفارة العظيمة الكن ما نوجب عل و©ب عليه القضاء،

  .الوصف[ ما ذكرتُُه وصف مناسب °تمل أن يكون هو العلة أو يكون جزًءا من العلة فتكون العلة lموع
ن العلة lموع األمرين أنا ذكرته احتماال فيحتمل أن يكو: عل� أرجح فيقول : فمثل هذا ا�واب ما يك¯ أن يقول  

 .، هذا خالصة ال¿م R مسألة ا�عارضة R األصل 

  :ا*عارضة j الفرع : القسم ا@اz من أقسام ا*عارضة  �
أن يب[ ا�ع;ض أن الفرع فيه وصف يمنع من اyكم، أو قام فيه د�ل خاص من نص أو إÌاع يمنع من : معناها 

ع ذكر د�ل يمنع من ثبوت اyكم R هذا الفرع، وهذا ا�Óل قد يكون بإبداء مانع ثبوت اyكم ، إذن ا�عارضة R الفر
ا�عارضة "من ثبوت اyكم فيه ، هذه تسì  خاص بهذا الفرع ، وقد يكون بإبداء نص يستثÕ هذا الفرع أو إÌاع يمنع

  " :R الفرع 
 الصالة فال ي�ع فيه رفع ا�دين �لسجود فيمكن الرcوع رcن R:  إذا قال اyن¯ : قالوا:  مثال ا*عارضة بالوصف�

أن يعارضه اyنبõ بأن كونه رcنًا R الصالة يقتø أن يَُ�ع فيه رفع ا�دين مثل تكبoة اإلحرام ، فهذا ا�وع من 
R الفرع ،  االع;اض هو شبيه تماًما �ا ذكرنا R سؤال القلب السابق، و�ن R سؤال القلب قلنا بأنه نوع من ا�عارضة

؛ ألنها  فسؤال القلب هو أحد أنواع ا*عارضة j الفرع ، يعQ كأنه نوع من ا*عارضة خاص فا*عارضة j الفرع أعم منه
 . قد تكون بنص وقد تكون بإÌاع وقد تكون بمانع يقوم بالفرع 

� أن! ال تُقتل : ل ، فللحن¯ أن يقول لو قال اyنبR õ ا�رأة ا�رتدة بأنها بدلت دينها فتُقتل �لرج: ومن األمثلة�
فرع وال يصلح أن يكون مثال فهذا مثال Hص ا�عارضة R ال، �لÝفرة األصلية ال� لم تدخل R اإلسالم ثم ترتد

لكن هذا ا*ثال ؛ ألجل أنه تغmت فيه العلة فال ، ôالف ا�ثال األول يصلح أن يسì قلبا أو يسì معارضا ، للقلب
ص» اهللا عليه  –أن! فال تقتل بالردة �لÝفرة األصلية فإن الرسول  :، فهو يقول لبا إنما يسî معارضة j الفرعيسî ق
 .R قتال الكفار ن$ عن قتل النساء ، هذا مثال للمعارضة بمانع  –وسلم 

 جوابًا عن ا�Óل :  مثا�و� كثoة جًدا  : ا*عارضة با®ص �
ً
السابق يوجد R �ل اGالف R أن يقول اyنبõ مثال

 R ل السابق�Óوع " اcرفع الر " 
ً
<كبo للرcوع هذا �ل اGالف اTي هو رفع ا�دين R أثناء الرcوع أو عند ا :يقول مثال

حينئٍذ تكون ا�عارضة R الفرع نوً� من فساد االعتبار ، حينما يعارضه R  ،، فال ©وز فيه القياسفيه حديث صحيح
الفرع قام به د�ل آخر كأنه يقول هو مستثÊ بنص فال ©ري القياس R ا�نصوص عليه ، وبهذا يتب[ لك : ع ويقول الفر

 مدى ا<داخل ب[ األسئلة ، R كتاب الروضة Ðم طويل حول كون ا�انع اTي يم
ً
؟ نع اyكم هل هو مانع للحكم أصال

" : ائدة فال نطيل R ذكره ؛ ألنه قد يشوش ، لكن جاء R الروضة قوr أو هو مانع للسبب ؟ وهذا ال¿م ليس فيه كبo ف
 \ إثبات ا�عارضة وا�ستدل مع;ًضا 

ً
" ومعÊ هذا أن ا�ع;ض بطريق  "ف¯ ا�عارضة R الفرع ينقلب ا�ع;ض مستدال

 صحة اyكم اTي ذهب قد يكون مقصده منع د�ل اGصم وقد يكون مقصده إقامة ا�Óل \" ا�عارضة R الفرع 
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قاعدة مهمة ذكرها الشيخ j توضيح ا*ستدل من هو وا*عWض من هو فá تدور حول من إ�ه ، فهو إًذا ينقلب مستدال ، 
 األصوó  إذا ¶ن :يقيم اYKل

ً
  ، و¸ذا انقلب يقيم اYKل � رأيه أو � علته فحينئذ يصبح مستدال

ً
إÀ كونه مستدال

Àرجه عن القياس هو : فله أن يقول  امعارضً   أن يكونيعود ا*ستدل إÀ هذا ا�وضع وتريد أن R ي ذكرتهTديث اyال ا
زعم ليس �ديث صحيح أو العلة ال� ذكرتها أقدح فيها بكذا وcذا بطرق القدح السابقة أو الالحقة ،فألجل ذلك 

، فا�عارضة R الفرع � بناء د�ل جديد  االع;اض هدمبعض أهل ا�دل أن² ا�عارضة ال تُقبل ؛ ألن² ا�عارضة بناء و
، فلو  والصحيح قبول سؤال ا*عارضة ؛ ألنها هدم وبناء j آن واحدواالع;اض ينبÆ أن يقوم \ هدم د�ل اGصم ، 

الصحيح  ،فيه خالف لكن ا�واب نعم: تساء�ا هل يقبل سؤال ا�عارضة R الفرع ؟ و°تاج إ~ جواب ؟ يكون جوابنا 
 لكن حينما يكون ا�ع;ض بهذا السؤال بمثابة ا�ستدل 

ً
نعم ذلك ؛ ألنه فيه جانب بناء وجانب هدم ويكون مقبوال

يعود ا�ستدل كأنه بمثابة ا�ع;ض فيورد \ هذا االع;اض اTي أصبح بمثابة د�ل جديد يورد عليه ما شاء من 
R الفرع ، وعرفنا :  سؤال ا�عارضة بشقيه االع;اضات السابقة ، هذا هو خالصة ال¿م R األصل ، وا�عارضة R ا�عارضة

أن ا�عارضة R الفرع يدخل فيها أحيانًا سؤال القلب فيكون جواب القلب السابق هو نفس جواب ا�عارضة R األصل 
الوصف Tلك ؛ ألنه اع;ف  هنا ، لكن يقولون ليس r أن يمنع وجود الوصف ، بالنسبة لسؤال القلب ال يمنع من وجود

 . به 

  )ô(اNلقة 
  :نتÜم j هذه اNلقة عن سؤال� 

 " عدم ا2أثm " سؤال   •

   "ال�Wيب " سؤال   •
  ����" عدم ا2أثm" سؤال ����

   ما ا*قصود بعدم ا2أثm؟���� 
بعض هذه األوصاف أحيانًا يستدل القائس بد�ل ويذكر وصًفا أو وصف[ أو ثالثة \ أنl ²موعها هو العلة فيكون 

ليس r تأثo وليس r أثر R وجود اyكم ، حينئٍذ يكون ذكره زائًدا إن �ن معه ما هو مؤثر ، ويكون ذكره واالقتصار 
 للعلة من أصلها إذا لم يُذكر معها مؤثر ؛ 

ً
، واش;اطهم R العلة أن  ألنهم يشWطون j العلة أن تكون مؤثرةعليه مبطال

  .تكون مؤثرة 
أن تكون :  ا*قصود با2أثmإنما  -كما مر معكم R باب القياس-عÕ با<أثo هنا أن يثبت تأثoها بنص أو إÌاع ال ن

 
ً
 ومعقوال

ً
  .  هناك مناسبة ظاهرة ب� العلة وب� اNكم õيث يكون ترتيب اNكم عليها مقبوال

  ؟" عدم ا2أثm " ما تعريف سؤال  ����
، بمعÊ أنه يمكن أن  ا يمكن االستغناء عنه j ثبوت اNكم j األصلا*ستدل وصفً أن يذكر ا*عWض j دYل : هو 

  :� نوع� يثبت اyكم بدونه وهذا 
å. ض أ̀ن من أوصاف العلة ال\ علل بها ا*ستدل وصًفا طرديًا ال مناسبة فيه : ا®وع األولWيمكن  أن يذكر ا*ع

oتغي oاألصل من غ R كمyحذفه مع بقاء ا . 

الفجر صالة ال تق® فال يقدم أذانها عليها : أن يستدل فقيه \ عدم تقديم أذان الفجر عليها فيقول :  مثا� � 
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كونها ال تُق® ليس r أثر فيما تدعيه من : ��غرب ، حينئٍذ يمكن للمع;ض أن يورد عليه سؤال عدم ا<أثo فيقول 
م عليها ، بد�ل كونها ال تق® ال تأثr o بد�ل أن الصلوات  :فيقول -هو قاسها \ ا�غرب -  حكم من أن² أذانها ال يُقد²

م  ،ال� تق® �لظهر والع® ال يقدم أذانها عليها باتفاق بيننا وبينك فاGالف إنما هو R تقديم أذان الفجر فقط هل يُقد²
هذا عديم ا<أثo : أو تنبيهه �قوم �وتر ؟ فيقول عليها ؟ من باب تنبيه ا�ائم اTي يريد أن يتسحر لصوم نفل أو قضاء ، 

 .بد�ل أن الصلوات ال� تق® ال يقدم أذانها عليها ، فإذن الق® وعدم الق® ليس r أثر 

æ. zاألصل ، : ا®وع ا@ا R oاألصل  من عدم ا<أث j كمNض أن الوصف و¸ن ¶ن فيه مناسبة ، لكن اWأن يب� ا*ع
 . ، فكأن هذا الوصف Ñء به زائًدا ال فائدة فيه ، فيجب حذفه يثبت بدونه ال يتوقف عليه بل

إن ا�بيع الغائب مبيع لم يره ا�ش;ي فال يصح بيعه �لطR o  :أن يقول من يرى عدم صحة بيع الغائب :  مثا� �
R اyكم R األصل ، ليس r تأثR o لم يره ، ال تأثr o : اwواء ، فمثل هذا االستدالل يمكن أن يُع;ض عليه بأن قولك 

اyكم اhابت R األصل ا�قيس اTي هو الطR o اwواء ؛ ألن الطR o اwواء ال ©وز بيعه ح¥ وvن رآه ا�ش;ي ؛ ألن 
R لم يره عديم ا<أثo : قولك : العلة ليست الرؤية من عدمها ، بل العلة أنه ال يتمكن من تسليمه ، فا�ع;ض يقول 

حكم األصل ؛ألن الطR o اwواء ال ©وز بيعه ح¥ وvن رآه ا�ش;ي ، فكأنه يقول صحيٌح أن عدم الرؤية فيها مناسبة 
عكس القسم األول فال مناسبة فيه ، ولكن هذه ا�ناسبة ليس wا تأثR o حكم األصل ، فهو يثبت بدونها ، فال ©وز 

 .ع بيع الطR o اwواء ح¥ وvن رآه ا5ائ

  � أي öء يرد سؤال عدم ا2أثm ؟ 
أن سؤال عدم ا<أثo إنما  :هذا قل² من ينبه إ�ه ، فابن قدامة ما نبه \ هذا ، لكن بعض األصو�[ نبه \ هذا وقال 

wا R أو شبه ، Þن شبه حك�لشg يئة وايرد \ قياس العلة أو قياس ا�عÊ ، أما إن �ن القياس قياًسا شبهيًا ، سواء 
ياس الطرد ، لكن قياس الطرد ، كذلك \ القول أنه يصح ا<عليل بالطرد ال يرد \ قح% ، فإنه ال يرد عليه هذا

 باطل
ً
 .؛ لكونه ال أثر R r اyكم أصال

  .يرد \ قياس العلة فقط : قالوا  ؟إذن هو يرد \ ماذا 
وأن تكون Úتلفا فيها ، بمعÊ يش;ط أن ال تكون منصوصة  –ة أن تكون العلة مستنبط: قالوا �وطه  ما Áوطه ؟ 

إذن وال lمًعا عليها ، فإن �نت العلة منصوصة أو lمًعا عليها فإنه ال يرد عليها ما يعرف بعدم ا<أثo وال يبطلها ، 
mعندنا نو�ن من سؤال عدم ا2أث:  

å. أحدهما  
ً
 .أن يكون ببيان أن² الوصف ليس r مناسبة أصال

æ.  zكم بدونه :ا@اyاألصل فيثبت ا R أن يكون الوصف فيه مناسبة لكن يمكن االستغناء عنه. 

دفع ا�قد ، بأن : لو �ن الوصف اTي زاده ا�ستدل R علته ، لو �ن هذا الوصف الطردي فيه نوع فائدة مثل : سؤال 
yكم ، فهل هنا يكون عديم ا<أثo ويرد عليه يشo أن الفرع خاÅ من مانع اyكم ، أو أن الفرع مشتمل \ �ط ا

مثل  –وأنه لو ورد   -سؤال عدم ا2أثm  -لكن األرجح أنه ال يرد عليه ذلك هذا السؤال ؟ هم قد Hتلفون R هذا ، 
ود ، من ؛ ألن فيه فائدة وتب[ الفائدة و� أنه يدل \ عدم Àلف ا�انع ، أو أن ال�ط موج يمكن دفعه  -ا*ثال السابق 

أخذ مال �;م خفية من حرز مثله بال : األمثلة \ هذا حينما يقول من يقيس ا�باش \ السارق يقول العلة مثال 
شبهة ف�يد 	مة بال شبهة ، قد يع;ض عليه بأن هذا الوصف ، انتفاء الشبهة هو وصف عد� ، واألوصاف العدمية ال 

R الوجود ، فقد يُع;ض عليه بمثل هذا ، حينئٍذ يمكنه أن ©يب ببيان الفائدة منه تؤثر R الوجود ، يعÕ العدم  ال يؤثر 
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 ، أو دفع سؤال ا�قد ، فيقول 
ً
: لو لم أذكر قو� بال شبهة لقال قائل : و� أنه يستفاد منه R دفع اع;اض بوجود مانع مثال

 �;ًما بالغ ا�صاب خفية من حرز  لكن ال�يك لو �ق من مال �يكه أو من ا�ال ا�ش;ك ال يقطع مع
ً
أنه أخذ ماال

ال هذا لم يقطع لوجود مانع وهو الشبهة ، فأراد أن Hت® الطريق ويذكر هذا : مثله ، فحينئٍذ أحتاج أن أجيب عنه فأقول 
هذا مقبول R  :يعÕ ا�ظار يقولون : القيد مع أنه R الواقع ليس r تأثo مبا� لكن فيه فائدة ، فهل مثل هذا ©وز 

  .الغالب 
  ���� سؤال ال�Wيب ����

لكنه ُسÞ باسم وُخص  وهو من األسئلة ال� ترد \ د�ل القياس وهو R الواقع ليس شيئًا جديًدا غo ما ذكر سابًقا،
ه ا�صنف   .ا�نع وvال هو راجع إ~ ما سبق من سؤال ابن قدامة وcثª oن ألفوا R القوادح باTكر، –رnه اهللا–باسم فخص²

  
  هو سؤال ال�Wيب ؟ ما ���� 
  :  ال�Wيب ينقسم إÀ قسم�  

   وترcيب R الوصف �     ترcيب R األصل �
، فنعرف ¨ واحد منهما مع أنه كما قلنا سبقت اإلشارة إ�ه  ومرcب الوصف مرcب األصل: هو أيًضا  والقياس ا*ر�ب
  .لكن باسم ا�نع 

  مر�ب األصل ما ا*قصود به ؟  ����
å. األصل مر�ب:  ُ  أن ي

º
أنا : ، يقول م ا*عWض õكم األصل ، ويمنع كون الوصف ا�ي ذكره ا*ستدل هو العلةسل

م باyكم R األصل 
Ô
م �كم األصل ولكن يزعم بأن اyكم ثبت بعلة  – ا*قيس عليه: ا*راد باألصل هنا  –ُمسل

Ô
يُسل

إن اyكم R : �ستدل بقياس ثم اع;ض عليه ا�ع;ض بقوr أخرى غo العلة ال� ذكرها ا�ستدل فحينئٍذ إذا استدل ا
، وvذا أردنا أن نُعرÔف القياس ال�Wيب: هذا االعWاض يسî  فحينئذٍ األصل ثابت لكنه ثبت بعلة غo العلة ال� ذكرتها 

: هذا ؛ ألنه وقع خالف هذا قياس مرcب ، وvنما ذكروا : اTي يعتمد \ علة غo العلة ال� يعلل بها ا�ع;ض يقولون 
 wذا

ً
 .هل القياس ا�رcب يقبل R ا�حاجة وا�ناظرة ب[ اGصوم أو ال يقبل ؟ �ب ابن قدامة مثاال

 R ا�رأة ا5كر ا5الغة ، أن! فال تُزّوج نفسها �بنة ³سة ع� سنة ، وهو بهذا يناظر :مثا� �  
ً
أن يقول اyنبõ مثال

نه قياس مرcب ؛ ألن اyنبõ يعرف أن² اyن¯ يقول أن ابنة ³سة ع� ال تُزّوج نفسها ، لكن حنفيًا ، هذا القياس يسمو
ليس ألجل أنها أن! ، إنما ألجل أنها مازالت صغoة لم تبلغ سن الرشد فعنده سن الرشد هو اhامنة ع�ة ، فاyن¯ يوافق 

لكن العلة ليست األنوثة بل أنها مازالت صغoة  –وهو أن ابنة ³سة ع� ال تُزّوج نفسها  –\ حكم األصل 
وليست رشيدة فال� تزوج نفسها العاقلة ا5الغة الرشيدة ، و¤ هذا السن � ليست رشيدة عندهم ؛ ألنهم حددوا الرشد 

 .بالسن ، هذا مثال مرcب األصل  

æ. األصل : أما مر�ب الوصف j ض وجود الوصفWفيقول  أن يمنع ا*ع : 
ً
غo موجود R األصل ا�قيس الوصف أصال

السؤاالن Ðهما راجع إ~ سؤال ا�نع السابق من أمثلة مرcب الوصف اTي هو منع ا�ع;ض وجود الوصف R ، عليه 
 اwر \ ال¶ب R ا�جاسة فلو قال : األصل ، يعÕ منعه أن يكون الوصف موجوًدا R األصل 

ً
: لو قاس ا�ستدل مثال

 .  ال¶ب سؤره ±س قياًسا \

 ، فهذا السؤال يسì : قال  ما X العلة ؟
ً
: ألنه سبع ، حينئٍذ للمع;ض أن يمنع وجود وصف الَسبُِعيَِة R ال¶ب مثال



 يدةنسخة مدققة ومز                                                                             امنامنا*ستوى ا@ا*ستوى ا@  ــ    أصول الفقهأصول الفقه  مقررمقرر

- ٣٥ - 
 

 . مر�ب الوصف

  : إذن سؤال ال�Wيب يرد كما ذكرنا لكم � قياس 
å.  العلة R الفH كم ولكنهyإما أنه وافق ا. 

æ.  R موجودة oاألصل أو يقول أن العلة غ. 

   السؤال *اذا ذكروه هنا ؟ ����
  : فالقياس ا*ر�ب: اختلفوا فيهذكروه ألجل اGالف R صحة اGالف ا�رcب هل يصح أو ال يصح ؟  
å. صم ا�ع;ض :  قيل أنه يصحGاألصل ، إذا منعها ا R ويمكن ا�ستدل حينئٍذ من االستدالل \ وجود العلة

دالل \ وجودها ، وvذا منع وقال أنا أسلم �كم األصل ولكن العلة ليست � ليست موجودة نمكنه من االست: وقال 
بل غoها ، أصبح من نوع ا�عارضة R األصل فحينئٍذ ُ©اب عنه باألجوبة األربعة ال� ذكرناها R اÓرس ا�اí عن 

 :سؤال ا�عارضة R األصل 

  :  بمع¤ أنه يقول 
  أن علتك ثبت اyكم بدونها �                                                                 أن² عل� ثبتت بنص  �
أن عل� أرجح ؛ ألنها أك0 فروً� أو ألي سبب  �   إ�ها ئأن عل� أقوى من علتك ؛ ألنها منصوص عليها أو موم � 

 .من األسباب هذا قول 

æ. يب سؤال يفسد ا ا*ر�ب ال يصح القياسc;أن ال Êب صحيح فهو يقول : لقياس ، أما من قالبمعcأن القياس ا�ر
أن القياس : أن ال;cيب سؤال يفسد القياس وأنه ال يصح االستدالل به يقولون: يفسد القياس ، فاTين قالوا ماال;cيب 

، فاyنبõ  ا�رcب هذا هروب وفرار من فقه ا�سألة إ~ مسألة أخرى وهذا يؤدي إ~ انتشار ال¿م وعدم حسم اGالف
 حينما أراد أن يستدل \ اyن¯ ذهب إ~ أن يقيس اyرة ا5الغة الرشيدة \ ابنة ³سة ع� ؛ ل�عم أنه ال ©وز 

ً
مثال

 .أن تزوج نفسها ، واyن¯ يوافقه \ حكم األصل ، ولكنه Hالفه R العلة 

  �رcب هل يصح االحتجاج به أو ال يصح ؟هذا خالصة ال¿م R سؤال ال;cيب وأ�نا فيه إ~ أن القياس ا 
ه و� خصمه إنما يستدل رِ ولعل األرجح فيه أنه يصلح أن يستدل بالقياس ا*ر�ب ا®اظر ، لكن ال يستدل به � ُمناظِ 

 .   به ®فسه فيف\ به

  )÷O(اNلقة 
   :درسنا ا�وم عن السؤال األخo من األسئلة ال� ترد \ القياس وهو 

  ���� ول با*وَجبسؤال الق����
  ماذا يعQ سؤال القول با*وَجب؟ وهل القول با*وَجب  ص القياس؟ أو يرد � أي دYل؟ 
  وما ا�ي يُطالب به مورد القول با*وَجب؟ كيف يمكن اrواب عن سؤال القول با*وجب؟

  لة؟وهل يمكن أن يعود فيورد أسئلة أخرى بعد القول با*وجب أو �ب أن يكون هو آخر األسئ 
  . القول با�وجب من األسئلة ال� قد ترد \ القياس و\ غoه 

  . تسليم دYل اÃصم مع دعوى بقاء الøاع j اNكم :هو: تعريفه 
م بد�لك وأقول بموَجبه : معناه أن ا�ع;ض يقول

Ô
سل
ُ
يعÕ بمقتضاه، أقول بمقت& د�لك  - ا�وجب هنا بفتح ا�يم-أنا أ
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لكن أنازع R كونه يدل \ �ل  ،يه د�لك أو بما يعنيه هذا ا�Óل، هذا معÊ القول با�وجب، بما يدل عل أقولأي 
الûاع، هو ال يدل \ �ل الûاع، قد أسلم به ويبt الûاع بيÕ وبينك كما هو، هذا االع;اض يرد \ أي د�ل، قد 

حينما  لكن مª؟قياس، يمكن أن يقول به ويقول يبt، يكون ا�Óل من القرآن أو من السنة أو من اإلÌاع أو من ال
  . ما يظن أنه �ل الûاع أحيانًايكون ا�ستدل استدل به \

  : -مثال � j غm القياس �
ِع̀زةُ {: قوr تعا~

ْ
َذ̀ل َوِهللاِ̀ ال

َ ْ
َعزÉ ِمْنَها األ

َ ْ
ُْخرَِج̀ن األ

َ
Y َمِديَنِة

ْ
 ال
َ
Àِرََجْعَنا إ ْùَُِمْؤِمنِ�َ  َفُقولُوَن ل

ْ
فهذا يقولون مثال } َولِرَُسوِ�ِ َولِل

للقول با�وجب الوارد R كتاب اهللا جل وعال، فاهللا جل وعال ح* عن ا�نافق[ أنهم يقولون ل( رجعنا إ~ ا�دينة 
ن من هو صدقتم ينبÆ أن Hُرج األعز منها األذل، لكن أتدرو: �خرجن األعز منها األذل، فكأن اهللا جل وعال قال

  .األعز؟ أن² األعز هو اهللا ورسوr وا�ؤمن[ وليس أنتم كما تزعمون
أال لعنة اهللا \ : وهذا نستخدمه R حياتنا كثoًا، فا�تخاصمان إذا �ن ¨ منهما يظن أن² صاحبه ظالم يقول أحدهم

تظن أنه ينطبق عõّ؟ هو ال ينطبق عõّ، هذا يعÕ أنت : نعم، لعنة اهللا \ الظا�[، فكأنه يقول: الظا�[، فيقول اآلخر
  .نوع من القول با�وَجب لكنه ليس ا�قصود به إيراد االع;اض \ د�ل 

  :ب ال\ فيها اعWاض � دYل استدل به اÃصممن أمثلة القول با*وجَ  �
 أكله وال °تاج إ~ ذ�ة استدالل اyنابلة \ أن ابن ا�اقة أو Ó الشاة إذا وجد R بطنها بعد ذ�تها يك 

ً
ون حالال

  ). ذ¶ة اrن� ذ¶ة أمه: ( جديدة، يستدلون عليه �ديث الرسول ص» اهللا عليه وسلم
سلم بهذا أن ذ�ة ا�ن[ ذ�ة أمه، يمكن أن يقول أنا أقول بموجبه لكن ما يفيدكم : فيمكن أن يقول اyن¯

ُ
أن أ
 مثل ذ�ة 

²
�؛ ألن معناه أنه يُذ

ً
  .أمه، هذا ا�ثال فيه شبه بالقلب وفيه شبه بالقول با�وجبشيئًا
  :أنواع القول با*وجب �

  كيف يُورد القول با�وجب؟ وما اTي ©ب \ مورده؟ 
  : القول با*وجب يرد � عدة أنواع

تدل ، حينما يكون د�ل ا�سأن يرد القول با*وجب � إبطال ما يظن ا*ستدل أنه مأخذ اÃصم: ا®وع األول �
 \ ما يظن أنه مأخذ اGصم ثم ينكر اGصم أن يكون هذا مأخذه 

ً
ا   .ُمنصب�
  .ا<فاوت R اآللة ال يمنع القصاص �<فاوت R صفة القتل: أن يقول اyنبõ: مثا� �

ل ©ب فيه القصاص، فيقول :أي يقول لة حادة ا<فاوت R اآللة ب[ أن تكون اآل: هذا ا�Óل �ثبت أن القتل بالُمثَق²
وأن تكون اآللة ثقيلة تقتل بثُقلها ال �دها هذا ال يمنع القصاص، يقول ا<فاوت R اآللة ©ب أال يمنع القصاص قياًسا 

ا<فاوت R صفة القتل أي يمكن أن تقتل بقطع الرأس  -كما يقولون-\ ا<فاوت R صفة القتل أو ا<فاوت R الوسيلة 
R آلة -قطعه من وسطه بآلة حادة، أو تقتله بأي نوع من أنواع القتل، فا<فاوت R اآللة  -نكما يقولو-أو تقتل با<وسيط 

  .ال يمنع القصاص �<فاوت R صفة القتل  :يقولون -القتل
، بينما اyن¯ قد يع;ض \ هذا "أنه يرى أن² ا<فاوت R آلة القتل r أثر" فاyنبõ هنا يظن أن² ا�أخذ عند اyن¯ 

نعم ا<فاوت R اآللة ال يمنع القصاص، لكن : أقول بموجب Ðمك أو بموجب د�لك وال يفيدك شيئًا، فأقول: يقولف
ال، القصاص ©ب عند ثبوت ا�قتø وليس عند عدم ا�انع، وا�قتø : هل القصاص ©ب ألجل عدم ا�انع؟ ا�واب 

حينما �ن القصد إ~ القتل خفيًا ال يستطيع أن يدرcه ¨ أحد هو قصد القتل، القصد إ~ القتل، و -يقول اyن¯-عندي 
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ها وvنما � ثقيلة : استدللنا عليه بآلة القتل، فقلنا Ôنت ال تقتل �د�إن �نت اآللة حادة معÊ هذا أنه أراد قتله، وأما إن 
االع;اض وهو من قبيل القول  �yجر والعصا؛ فإنا حينئذ نقول أراد اإل�ار به لكن لم يرد قتله، فهو يع;ض بهذا

  .با�وَجب
�  

ً
أقول : وجوب القيمة ال يمنع وجوب ا�هر، فيقول اyن¯، قول الشافعية R استيالد األب جارية االبن: ومثله أيضا

عيه؛ ألن عدم ا�انع ال يوجب ثبوت اyكم، فاyكم إنما يثبت بوجود سببه ال بانتفاء  بموجبه وال يفيد ثبوت ما تد²
  .عهمان

 مثال ا�وع األول هو حينما يستدل ا�ستدل \ إبطال ما يظن أنه مأخذ اGصم فيع;ض عليه بأن ليس هذا 
ً
فإًذا

  .مأخذي، فهذا قول با�وجب
� zض � تلك الصورة : ا®وع ا@اWله ما يشمل صورة من الصور ا*تفق عليها، فيحمله ا*عYد j أن يذكر ا*ستدل

، أي حينما يكون د�ل ا�ستدل °تمل أك0 من صورة وvحدى الصور يوافق عليها ا�ع;ض؛ داهاYبÛ الøاع فيما ع
  .فإنه اآلن يقول بموجبه لكن ©عله R هذه الصورة

أنا أقول بموجبه، : اGيل حيوان يَُساَنُق عليه فتجب فيه الزîة �إلبل، فيقول ا�ع;ض: -مثالً -أن يقال:  ومن أمثلته �
  .وvن �ن سيأµ أنه ªا يمكن ا�واب عنه بسهولة-ه الزîة لكن زîة ا<جارة، فهذا نوع من القول با�وجبنعم Ïب في

  . أن يرد دYل ا*ستدل � غm /ل الøاع، فيقول ا*عWض بموجبه ويبÛ /ل الøاع: ا®وع ا@الث �
د�ل \ غo �ل الûاع، واTي يقرأ R كتب وهذا يك0 عند ا�ستدل[، سواًء R القياس أو R غoه أنه يستدل ب

أنا أقول بموجبه : اGالف ©د أن هذا خارج �ل الûاع، أن² هذا استدالل \ غo �ل الûاع، فهذا يمكن أن يقال
  .ولكن ال يفيد

[، ، أي يكون القياس °تاج إ~ مقدمتأن يسكت ا*ستدل عن اÄ2يح بإحدى مقدمات القياس: ا®وع الرابع �
ار اTي  فيسكت عن إحدى ا�قدمات إما ألجل أنه يظن أنها مشهورة ومعروفة، أو لسبب آخر قد يقصد إ�ه بعض ا�ُظ²

  .امتهنوا ا�دل ح¥ ال يُنبÔه اGصم إ~ ضعف هذه ا�قدمة، فحينئٍذ قد يرد القول با�وجب
ا هو قربة تش;ط فيه ا�ية �لصالة، فهنا مقدمة ¨ م: أن يستدل الشافý \ وجوب ا�ية R الوضوء بقوr: مثا��

¨ ما هو قربة تش;ط فيه ا�ية، والوضوء قربة، فلو سكت عن هذا فيمكن أن : مسكوت عنها، �ن ينبÆ أن يقول
نعم ¨ ما هو قربة لكن ال يفيد R الوضوء والغسل؛ ألن الوضوء والغسل ليس : يُع;ض عليه بالقول با�وجب، فيقال

  .قد ينازع R هذا اyن¯ ويقول هذا ال يفيدك  قربة،
   كيف ُ�اب عن هذا االعWاض ا�ي هو القول با*وجب؟ ����

  :�اب بعدة طرق
o  اع :األولالطريقøحل ال* 

ً
  .أن يُب� ا*ستدل أن دYله j موضع الøاع وأ̀ن تسليمه يُعد تسليما

اGيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزîة، فقال : ا قال اyنبõأن يقال R ا�ثال السابق اTي R اGيل حينم:مثا��
اGالف إنما هو R زîة الع[ وليس : بموجبه Ïب فيه الزîة لكن زîة ا<جارة، r أن ©يب ويقول :اGصم أنا أقول

مت بمحل الûاع
²
مت به تكون قد سل

²
  .اGالف R زîة ا<جارة، فإذا سل

cا�ثالو R اآللة ال يمنع، يقول :، لو قالاألول أيًضا ذلك الشأن R سلم بأن ا<فاوت
ُ
©ب عليك  إذا كنت ال تمنع إًذا :أنا أ

  .أن تقول بما نقول به من وجوب القصاص R القتل بالُمثَق²ل 
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o zصم: الطريق ا@اÃل اYله يستلزم بطالن دYأن يب� ا*ستدل أ̀ن موجب د .  
مت بموجب د�õ أن² ا<فاوت R اآللة ال يمنع القصاص؛ فحينئٍذ ©ب : ن أن يقولكما R مثال اآللة أيَضا يمك

²
إذا سل

ل   .عليك أن تقول بما أقول به من وجوب القصاص R القتل بالُمثَق²
o اضه وارد � الزيادة ال\ زادها،:الطريق ا@الثWبعض ا�ع;ض[ يزيد زيادة ثم يورد االعأن يب� أ̀ن اع 

ً
;اض فأحيانًا

  .عليها
اGل مائع ال يرفع اyدث فال يزيل ا�²َجس �للð، فيعارضه اyن¯ ويقول أنا أقول بموجبه R : أن يقول اyنبõ :مثا� �

اGل ا�جس، أي أقول أن اGل ا�جس ال Ïوز الطهارة به، فمثل هذا السؤال ال يُقبل، وvذا أورد \ ا�Óل فإنه ©اب 
أنا لم أذكر R د�õ اGل ا�جس، أنا أتكلم عن : ارد \ الزيادة ال� زادها ا�ع;ض، فيقول ا�ستدلعنه بأن اع;اضه و

اGل وvذا أطلقت فا�قصود الطاهر، وvال لو �ن ال¿م عدم جواز الوضوء ألجل ا�جاسة؛ ح¥ ا�اء ا�جس ما ©وز 
  !!الوضوء به

  ا*وجب؟هل يُطالَب ا*عWض بإبداء مستند للقول ب ����
  .، ح¥ ال يورده مورده مÝبرة وعناًدا وبهتانًا نعم يُطالَب: والصوابهذا اختلفوا فيه، 

هذا االع;اض اTي هو القول با�وجب هذا آخر األسئلة ال� يمكن أن ترد، فبعده ال يصح أن يعود ويورد أسئلة 
R كونه يدل \ �ل  با�Óل وبمدلوr، ومنازعة أخرى، إذا �ن عنده أسئلة ينبÆ أن تتقدم \ هذا، ألن هذا تسليم

  .الûاع فقط
  هل هناك أسئلة أخرى يمكن أن ترد � القياس أو اعWاضات أخرى؟ ����

نعم هناك اع;اضات كثoة جًدا، لكن لم تذكر 	ت اسم القوادح، وvنما تكون بسبب اGالف R بعض أنواع 
  .األقيسة
القياس j بعض األقيسة بأنها هذا قياس R اyدود أو هذا قياس R الكفارات و أن² اyن¯ قد يع;ض \: مثالً 

  .الكفارات ال يصح 
الظاهري قد يع;ض \ القياس عموًما بعدم حجية ح®ه ،قد يع;ض أيًضا \ القياس بأنه قياس \ ا�ستثÊ من 

¶ن ا*قيس j مع¤ ا*قيس عليه، بمع¤ عدم الفرق  فا*ستث¤ من قاعدة القياس ينبÖ أال يُقاس عليه إال إذاالقياس، 
مثًال العرايا استثنيت من بيع ا<مر با<مر مع ا<فاضل، مستثناة، فهل ©وز أن نقيس \ عرايا ا�خل عرايا  ،بينهما

ما قالوا به العنب مثًال ونقول ©وز بيع الزبيب بالعنب متفاضًال بقصد ا<فكه بالعنب؟ هذا قال به بعض العلماء، وvن
ال فارق ب[ بيع الرطب با<مر وبيع العنب بالزبيب، فكما أن² الرطب �ن فاكهة عندهم؛ العنب أيًضا  -يقولون-ألجل أنه 

 oن العنب هو الفاكهة، فنجد كث��ن، R الشام  
ً
هو فاكهة، R بالد العرب أو R ا�زيرة مثال الرطب هو الفاكهة قديًما

لكن من الفقهاء من يمنع القياس \ ا�ستثÊ من قاعدة القياس، ويقول هذا استثناء واالستثناء من الفقهاء قاسوا، 
  .يقت® به \ �له، واTين أجازوا إنما أجازوا إذا �ن R معناه تماًما ، فقد يرد مثل هذا 

  ؟ هل األسئلة هذه �ب ترتيبها ����
ترتب ترتيبًا منطقيًا �يث ال يُثِْبْت ثم يعود ويمنع، لكن يمنع نعم ©ب أن : بعض أهل ا�نطق وبعض أهل ا�دل يقول

 يعÕ ©يب بناًء \ ا�نع ثم ©يب بناًء \ اإلثبات معقول، لكن يُثبت ثم يعود ويمنع ال يصح
ً
  .أوال

 R للGلطالب العلم أن يرا� ال;تيب، ومن ا Æوأفضل، وينب òبعض ا5حوث لكن ا�ميع متفقون \ أن² ترتيبها أو
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أن ±د عدم ترتيب االع;اضات \ ا�Óل، سواء �ن ا�Óل من القياس أو من غoه، فا�Óل مثًال من السنة قد يُع;ض 
 غo ثابت غo صحيح، يع;ض عليه بأنه دال<ه ليست ظاهرة أو 

ً
 بعدة اع;اضات، يع;ض عليه بأنه مثال

ً
عليه أيًضا

  .هوم أو غo ذلكليست نًصا، أو دال<ه داللة مف
  ؟ فكيف يمكن ترتيبها ����

 R ثبوته، إذا �ن يمكن القدح R ثبوته تقول ا�Óل مثًال ضعيف
ً
  .ال;تيب الطبيý أن تت¶م أوال

  .ثم بعد هذا تنتقل إ~ ال¿م عن دال<ه
 يق
ً
 هذا ا�Óل ليس ñ°ًا: ول±د R بعض ا5حوث أحيانًا

ً
 هذا اÓ أوال

ً
�ل ضعيف، ال، ال;تيب الطبيý فيما ُذكر، ثانيا

 تنظر R سنده ثم بعد هذا انتقل للنظر R اÓاللة
ً
  .أنك أوال

ال ينبÆ لك أن تأµ بسؤال فيه إثبات واع;اف  -وال نقول ال ©ب-ال ينبÆ : ، يقولونكذلك الشأن j أدلة القياس
، فسؤال ا�طا5ة مبناه \ وجود العلة لكن يطالب بوجود العلة مثًال كسؤال ا�طا5ة؛ ثم تعود وتمنع وجود العلة أصالً 

  .بد�له، فال تأµ وتقول العلة أصًال غo موجودة والوصف أصًال غo موجود
 . بهذا úتم الÝم عن القوادح أو االعWاضات الواردة � دYل القياس

  )OO(اNلقة 

  .ردة \ القياس ال� ذكرها ابن قدامة رnه اهللاتلخيص إÌاÅ �ا مر من القوادح أو ما يسì باألسئلة الوا  •
 .ال¿م R ترتيب هذه األسئلة هل هو واجب أو ليس بواجب  •

ذكر بعض االع;اضات ال� ربما ترد \ األدلة سواء د�ل القياس أو غoه ليستفيد منها طالب العلم R ا�قاش   •
  .العلÞ ح[ مناقشة األدلة

  : ساألسئلة الواردة � القيا �
، سبق ال¿م عنها ولكن أريد أن نقف 

ً
� كثoة ومتنوعة، ولكن ابن قدامة رnه اهللا اكت¬ منها باثÕ ع� سؤاال

  .عند بعض تلك األسئلة ؛ ألن بعضها قد يكون فيه خالف أو فيه غموض
 بأنواعه األ

ً
  .ربعة فيها نوع من الوضوحمعلوم أن سؤال االستفسار وسؤال فساد االعتبار وسؤال فساد الوضع وا�نع أيضا

  :وتقسيماته األربعة قد نقف عند بعض ا�قاط فيه سؤال ا*نع-
  إذا منع ا*عWض حكم األصل فهل ينقطع ا*ستدل؟: مثالً  
  .يعÕ أنه ينبÆ أن يبحث عن د�ل آخر وأن هذا ا�Óل قد بطل" انقطاع ا*ستدل"

 -ا�ع;ض \ ا�Óل-��[ أو ب[ فقيه[، فهل إذا �ن ا�ع;ض وهذا R حكم أهل ا�ظر إذا �ن هناك مناظرة ب[ 
  .أنا أمنع حكم األصل اTي تقيسون عليه: منع حكم األصل؛ سقنا د�ًال فقال

 أصًال، أمنع : جت اûGير \ جت ال¶ب �حكم بنجاسته، فقال ا�ع;ض: قسنا مثالً 
ً
أنا أمنع كون جت ال¶ب ±سا

هل ينقطع ا�ستدل مبا�ة بمجرد أن يورد ا�ع;ض هذا ! تأتون وتقيسون عليه اûGير؟ حكم األصل، فكيف
  االع;اض؟
  الراجح فيه أنه ينقطع j حالة واحدةعرفنا أن 

ً
 R مذهب إمامه، أي إذا �ن ا�ع;ض تابعا

ً
وهو إذا �ن ا�نع مشهورا

مشهور مذهب اإلمام مالك أن : يمنع هذا اyكم، مثلما نقولأنه : إلمام من األئمة، ومعلوم أن هذا اإلمام مشهور مذهبه
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جت ال¶ب ليس بنجس، فحينئذ ا�ال� r أن يمنع القياس اTي ذكرناه R هذه الصورة ألن مشهور مذهب إمامه يوافق 
  .أن يمنع ا�نع، أما إذا �ن هناك قول R ا�ذهب عنده ولكن ا�شهور R ا�ذهب عدم ا�نع من اyكم فليس من حقه

  : -وذكرناه فيما سبق- /ل خالفكذلك من األمور ال� تتعلق با�نع و� -
ن ا*ستدل من إقامة اNجة عليه؟ ���� ºض حكم األصل هل ُغَمكWإذا منع ا*ع  
ûير أنا أمنع ±اسة سؤر ال¶ب، فال تقيسون عليه أسآر بقية اyيوانات �G: أنا أمنع حكم األصل؛ قال ا�ال�: إذا قال 

أن األمر بالغسل ليس ألجل ا�جاسة وvنما هو : مثًال، فهل مثل هذا ا�نع ينقطع بعده ا�ستدل؟ مشهور مذهب ا�الكية
ن ا�ستدل من أن يقيم اÓاللة \ حكم األصل ويقول حكم األصل ثابت؟ Ôتعبدي، فحينئذ هل ُغَمك  

سواء -أمنع حكم األصل :  يُكت¬ بأن يقول ا�ع;ضوال ،الصواب أنه ُفَم̀كن من االستدالل، لكن هذا /ل خالف
 
ً
 إلمام أو �ن lتهدا

ً
إذا منع حكم األصل فللمستدل أن يستدل، لكن ب�ط أن يكون د�ًال : وvنما نقول -�ن مقتا

، أما أن يأµ بقياس آخر ليستدل \ حكم األصل فال يُقبل منه ذلك وال بأي د�ل آخر، وvنما يُ 
ً
 وظاهرا

ً
قبل منه إذا نقليا

 R ا�سألة
ً
 وظاهرا

ً
�ن د�له نقليا.  

وعللنا ذلك بأن سؤال ا�طا5ة فيه ا�طا5ة بإقامة ،  سؤال ا*طاÕة، ذكرنا �وطه وذكرنا �اذا يقدم \ سؤال ا2قسيم -
ن التسليم بعد ا�نع ا�Óل، فسؤال ا<قسيم يقدمونه \ سؤال ا�طا5ة ألنهم يقولون ا�نع بعد التسليم ال يُقبل، لك

 
ً
ما
²
مقبول، فسؤال ا<قسيم فيه منع؛ ألن ا<قسيم هو ال بد أن يُقسم األمر إ~ قسم[ أو ثالثة أو أك0 يكون بعضها ُمَسل

 
ً
  .وال يفيد ا�ستدل، وبعضها ªنو�

كونه علة، فال يعود ويمنع فسؤال ا<قسيم فيه منع ينبÆ أن يُقدم، أما سؤال ا�طا5ة ففيه اع;اف بوجود الوصف ا�د� 
  .منه وvنما يطالب با�Óل، ا�طا5ة بكونه علة، الوصف موجود لكن يطالب بكون الوصف علة، هذا هو سؤال ا�طا5ة

 هو من األسئلة ا�همة جداً وهو سؤال كبo، وcثoاً ما يستعمله العلماء R نقاشهم لألدلة، سواء  سؤال ا®قض-
ً
أيضا
، ألن ا�ص إذا �ن r عموم ثم خالفنا عموم هذا ا�ص؛ للمع;ض أن �نت هذه األدلة م

ً
ن القياس أو من ا�ص أيضا

  .د�لكم منتقض بأنكم لم تقولوا مثل هذا ال¿م R ا�سألة الفالنية و� داخلة R العموم: يقول
  :من ا®قاط ا*همة ال\ قد تكون üمضة عند بعض اKارس� هو

  لة؟ أو ال يبطلها؟هل ا®قض يُبطل الع �
�  و\ الراجح، الراجح أنه يبطل العلة ا*ستنبطة j حال ال يمكن اrواب عنهوتكلمنا وذكرنا اGالف وذكرنا أن  

ال تبطل العلة بمجرد أن يورد ا�قض؛ وvنما ننظر هل عنده ¢ء من ا�واب أو ليس عنده ¢ء من ا�واب، وهل ا�واب 
  .مقبول أو غo مقبول

لو أجاب عن سؤال ا�قض بأن العلة �رضتها علة أقوى منها مثًال R �ل ا�قض، أو أجاب ا�ستدل �واب آخر كذلك 
ف �ط من �وطها أو وجد مانع يمنع منها، م¥ نقبل هذه؟ 

²
  وبّ[ فيه مثًال أن العلة R �ل ا�قض Àل

فيقبل مثل  ض واتضح أنه فعالً توجد علة أخرى j ا*حلرضتها علة أخرى وص̀دقه ا*عWالراجح فيه أنه يُقبل إذا قال �
ف Áطها يقبلهذا ا�واب، كذلك 

`
À ، Rلف �طها: إذا بّ[ هذا ال�ط، وليس هكذا يقول إذا تب� أن هذه العلة ·ل

رق ألنه لم الâقة علة، وvنما لم يقطع هذا السا: Àلف �طها الفال ، فنقول: هذه الصورة Àلف �طها؛ وvنما يقال
 
ً
، ومن �ط العلة ح¥ ي;تب عليها اyكم أن يبلغ ا�âوق نصابا

ً
  .يâق نصابا

أو " يوجد مانع"يوجد مانع، إنما اTين يكتفون بكلمة : وجد مانع مثًال، ما نكت¯ منه بأن يقول: وهكذا لو قال
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أو " يوجد مانع: "يكفيه أن يقول: ولونبتخصيص العلة بإطالق، فهؤالء قد يكتفون، يق: هم اTين يقولون" Àلف �ط"
ه أن ، إن ا�قض يُعتù من مبطالت العلة فهو ال يقبل ا�واب عنه بمجرد اإلÌال: ، أما من يقول"Àلف �ط"

²
أنه لعل

ه أن يكون قد Àلف �ط
²
  .يكون قد وجد مانع، لعل

  :إما منقسم إ~ قسم[، ألن اTي يورد سؤال القلب -وأظنه واضح- سؤال القلب -
  أن يبطل مذهب خصمه ويثبت مذهب نفسه  •
  وvما أن يكت¯ بإبطال مذهب خصمه  •

  .ح¥ ولو لم يثبت مذهب نفسه -يقولون–ف¿هما قلب، Ðهما يدخل R القلب 
-  Úسؤال الك : 

ً
 للنقض ولم يعده زائدا

ً
  .الكâ ذكره بن قدامة تبعا

- mسؤال عدم ا2أثoل كبÝ؛ ما فيه إش.  
  : ، و�عارضةسؤال ا* -
  معارضة R األصل  •
  ومعارضة R الفرع •
ية غo الوصف اTي ذكره ا�ستدل؛ وvطالق األصل هنا يُقصد به : معارضة j األصل 

ّ
 آخر يصلح للعل

ً
بأن يبدي وصفا

  .أخرىفمعارضة R األصل بأن يعارضه R علته بعلة  -وهذا من ا�واضع القليلة ال� يطلق األصل ويراد به العلة-العلة 
إن هذا الفرع اTي تريد أن تستدل بالعلة \ حكمه هو فيه مانع يمنع من ذلك أو فيه د�ل : يقول: معارضة j الفرع

  .Hصه يمنع من تعميم اyكم
  كيف يرِد؟ م¥ يرِد؟ وcيف يمكن ا�واب عنه، ما � طرق ا�واب عنه؟: ا موارده، وبين² سؤال القول با*وجبآخرها -
  :ئلةترتيب األس �
  هل هذه األسئلة �ب أن ترتب بطريقة معينة؟ أو أن � أن يوردها ا*عWض كيفما شاء؟ ����

، وال;تيب ا�نط� يقتø أال يبدأ : ، فمنهم من قالهذا /ل خالف ب� العلماء
ً
 منطقيا

ً
©ب عليه أن يرتبها ترتيبا

  .فيه وجود الوصف، فهذا هو ال;تيب ا�نط� باألسئلة ال� فيها اع;اف بوجود الوصف ثم يعود ويورد سؤال يمنع 
با�نع، سواء منع حكم األصل ثم منع وجود العلة ثم منع حكمها، وأما لو عكس فيقولون أن هذا  أوالً : وvنما يكون

  .ربما يكون فيه خلل
ر \ طريقتهم إنه ال ©ب ذلك، هذا الوجوب إنما فعله أو اصطلح عليه ا�ظار من ا�ناطقة ومن سا :ومنهم من يقول

  .ولسنا ملَزم[ بذلك
؛ ألنه يتسق مع ال;تيب اTهÕ، وذلك واrواب الصحيح � هذا هو أن نقول أن ترتيب األسئلة مستحسن وهو أفضل

 مثًال وتورد بعض االستدالالت ال يناسب، ألن 
ً
ألنه حينما يقرأ القارئ أسئلتك أو اع;اضاتك أو ح¥ وأنت تكتب �ثا

 ال
ً
;تيب R غo االستدالل بالقياس، ح¥ R االستدالل باyديث، فأنت حينما تورد االستدالل �ديث ثم تريد هذا أيضا

 بثبوت اyديث، هذا اyديث صح² أو 
ً
أن تناقش االستدالل؛ ال تذهب إ~ داللة اyديث قبل أن تفرغ من السند، تبدأ أوال

نسان هذا يكون غo مستساغ وغo مقبول وôاصة R ا5حوث لم يصح، ثم إذا صح² تنتقل إ~ دال<ه، لو عكس اإل
  .العلمية و¤ الرسائل و�وها

 اGصم يستدل به، فاع;ضت عليه وقلت
ً
 دعوى النسخ ينبÆ أنها تُقدم، 	ها تتعلق باhبوت، لو أورد حديثا

ً
: أيضا



 يدةنسخة مدققة ومز                                                                             امنامنا*ستوى ا@ا*ستوى ا@  ــ    أصول الفقهأصول الفقه  مقررمقرر

- ٤٢ - 
 

 اhمرة اhانية أن اyديث منسوخ �
ً
ديث كذا، ثم االع;اض اhالث أن اyديث اyديث ال يشمل صورة الûاع، ثم أيضا

 أو ألن 
ً
 بصحة السند وقل اyديث لم يصح سنده ألن فيه فالنا

ً
 لل;تيب، فأنت ابدأ أوال

ً
لم يصح سنده، هذا عكس تماما

 oمنسوخ مثًال فهو غ oذا، \ التسليم لو سلمنا بأنه غcذا، ثم \ فرض صحته هو منسوخ �ديث كذا وcذا وcكذا و
  .ل \ �ل الûاع ونأµ إ~ دال<ه R ا�رحلة اhاhةدا

اTي أ�نا  ا*طلوب من ا*جتهد � سبيل االستحسان وليس � سبيل الوجوب أن يرتب األدلة الWتيب ا*نط�إذن 
د االستدالل عليها، إ�ه، يبدأ بال¿م عن وجود ا�Óل واستكمال ا�Óل ألرîنه ثم بعد هذا انطباقه \ الواقعة ال� يري

  .هذا بشg �م
 \ سبيل اإلÌال-هل هناك أسئلة غm األسئلة ال\ ذكرناها  ����

ً
 *ا ذكره ابن  - و� قد بلغت اثÕ ع� سؤاال

ً
تبعا

  ؟قدامة j الروضة
، ، نعم : اrواب

ً
  .قد ترد \ القياس نفسه ولم تذكر هنا أسئلةهناك أسئلة خاصة بالقياس أيضا

  :ترد � القياس اعWاضات قد �
  ؟ ما X هذه االعWاضات ����

 : نقول
ً
إن هناك من يع;ض \ القياس بأنه ليس �جة أصًال كما هو اyال عند الظاهرية، وvن �ن هذا يعتù خارجا

 هناك اع;اضات ترد \ األقيسة حينما تكون األقيسة �ل خالف، عن منهج ا�مهور
ً
  .لكن أيضا

  :اسفاعWاض مثالً � القي
  .، ألن اyدود عندهم ال ©ري فيها القياسيورده اNنفيةبأنه R باب اyدود واyدود ال ©ري فيها القياس، هذا  •
  يورده اNنفيةهذا القياس R باب الكفارات، والكفارات ال ©ري فيها القياس، وهذا : أن يقالو •

ً
  .أيضا

س، فالقياس \ ا�ستثÊ من القياس هو باطل عند كثo من بأنه قياس \ ا�ستثÊ من القيا: أن يعWض � القياس •
  .العلماء
  كيف القياس � ا*ستث¤ من القياس؟ ����
 هو R أصله استثناء من قاعدة �مة R ال�ع، مثل 

ً
  . بيع العرايا: يعÕ حينما ي�ع ال�ع حكما

ا�زابنة ا�نà عنه ألن الرطب وا<مر ال يمكن أن  ألنه هو بيع أنه ال �وز بيع الرطب با2مر: القاعدة العامة j ال:ع
يتساويا، ا<مر ا�قصود ا<مر اTي جف وذبل، فا<مر ا�اف ال يمكن أن يتساوى كيًال مع الرطب، فالرسول ن$ عن بيع 

الرطب الرطب با<مر ألن التساوي هنا غo متحقق، فلما رأى عليه الصالة والسالم حاجة بعض أهل ا�دينة إ~ أكل 
  .وليس عندهم رطب ولكن عندهم تمٌر قد يكون من العام ا�اí أجاز ما يسì ببيع العرايا

، يعÕ �رص ونقدر كم يساوي تمر هذه أن يباع الرطب وهو � رؤوس ا®خل بقدر خرصه كيالً وهو : بيع العرايا
 فيكيل لصاحب ا�خلة هذا ا�خروص ثم ينت -صاع[ أو ثالثة-ا�خلة إذا جف 

ً
 فشيئا

ً
  .فع بهذا الرطب شيئا

هذا استثناء من القاعدة العامة أو استثناء من القياس، مع أن ابن تيمية وابن القيم ال يقران بعض  :فقال العلماء
هو مع قياس ال�ع، يقصدون بالقياس هنا حكمة ال�ع ونظره : العلماء أن هذا ا5يع \ خالف القياس، يقولون 

هذه مسألة أخرى ! ما نقول هذا خارج عن القياس :حاجاتهم، فيقولون ة�ة أهل اyاجة وتلبيو�دة ال�ع تقتø مرا
، وvنما  :اyقيقة، لكن حينما نقول

ً
أنه خارج عن القياس ليس معناه أنه يصطدم بالعقول وأن العقول ال تقبله أبدا

تø منع هذا العقد، فحينما يأµ ا�ص �وازه ا�قصود أن القاعدة العامة R ال�ع أو القاعدة العامة R هذا ا5اب تق
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  .نقول هو جائز استثناء ومرا�ة للحاجة
  فهل �وز ®ا أن نقيس عليه؟ ����

هذا قياس \ اhابت : ال ©وز القياس عليه يعتùون هذا من االع;اضات، يقولون: ، فاTين يقولونهذا /ل خالف
االستثناء ال ينبÆ ا<وسع فيه، االستثناء إذا : يقاس عليه، مثل ما يقالبالقياس، فما ثبت \ خالف القياس ينبÆ أال 

  .قسنا عليه توسعنا فيه وأصبح كأنه أصل
 ¨ األسئلة ا�تعلقة بمسائل اGالف مثًال يمكن أنها ترد \ د�ل القياس كسؤال مستقل، ويكون 

ً
فمثل هذه أيضا

 با�واب عنها
ً
  .حينئذ ا�ستدل مطا5ا

 أحب
ً
 وليس \ د�ل  ختاما

ً
أن ألفت ا�ظر إ~ أن من العلماء من ألف مؤلفات R كيفية االع;اض \ األدلة عموما

أل� الو�د ا5اÑ، فهو استعرض األدلة " ا�نهاج R ترتيب اyجاج"القياس، وأنا أنصح بقراءة هذه الكتب، منها كتاب 
كيف يمكن أن يع;ض \ ا�Óل : ليها وا�ختلف فيها يقولوبّ[ كيف يمكن أن يع;ض عليها، ¨ األدلة ا�تفق ع

من القرآن؟ كيف يمكن أن يع;ض \ ا�Óل من السنة؟ كيف يع;ض \ ا�Óل من القياس؟ كيف يع;ض \ 
ل ا�Óل من اإلÌاع؟ يعÕ كيفية االع;اض، وليس معÊ أنه �ح كيفية االع;اض أن ا�Óل غo معتù عنده، ال، يقو

  واإلطالعهذه طرق العلماء R االع;اض، فهو كتاب منه/ مهم جداً أنصح أبنا. الطالب بقراءته 
ً
عليه، وهناك أيضا

  .مؤلفات حديثة R هذا ا5اب

  )¢O ( اNلقة
  ����  االجتهاد ����

 .تعريف االجتهاد R اللغة و¤ االصطالح •

   .أرîن االجتهاد  •

  .حكم االجتهاد •
يطلق بالضم " ا�ُهد"فـ ،بفتحها "ا�َهد"بضم ا�يم أو  "ا�ُهد"وهو مأخوذ كما يقولون من  اrهد بذل:  االجتهاد j اللغة

  .اyد األ\ لقدرتك ،مدى قدرتك ،يعÕ قدرتك "َجهدك" ،يطلق \ القدرة والطاقة "ا�َهد"\ ا�شقة، و
���� mهد اليسrة أو اmاألشياء اليس j هدr؟ هل يطلق االجتهاد � بذل ا  

ال تقول  :ال ينبÆ أن يطلق االجتهاد إال \ بذل ا�هد R أمر شاق؛ ألن اللغة تقتø ذلك، فيقول :هناك من يقول
ألنها ثقيلة، هذا ا�عÊ اللغوي  اجتهدت n Rل الر0 مثالً  :وvنما تقول ،اجتهدت n Rل القلم مثال ال تُقر مثل هذا
  .العلماء فظهر أثرهانعكس \ ا�عÊ االصطال1 عند بعض 

  ما هو تعريف االجتهاد ؟ �
  ". بذل ا*جهود للعلم باNكم ال:Ç": ابن قدامة رnه اهللا عرفه بتعريف بسيط وقال  -

Õكم ال��، لكن مثل هذا ا<عريف قد ورد عليه بعض اال :يعyهوده للتوصل إ~ اl ع;اضاتأن يبذل اإلنسان، 
الواردة R ا<عريف ال تُناسب االجتهاد،  "العلم"فلفظة  ،"العلم باyكم ال��" "العلم" بأنه فيه لفظ فاع;ض عليه مثالً 

  ".علم قاطع"و ليس إ~  "ظن Îلب"ألن االجتهاد R الغالب إنما يؤدي إ~ : قالوا
وvنما عند بعض ، "العلم"بمûلة  "الظن الغالب"و©علون  "الظن الغالب"\  "العلم"لكن ا�تقدم[ �نوا يطلقون لفظ 
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 "العلم ا�قيÕ القاطع"هو  "العلم"ـ، وقالوا أن ا�راد ب"الظن الغالب"و "العلم "من اشتغل با�نطق وضعوا حدودا دقيقة ب[
مع أن  ،فهذا يكون r اسم Hصه يدخل R باب الظن "الظن الغالب"وأما ، اTي ال °تمل ا�قيض بأي حال من األحوال

فَإِْن {: كما R قوr تعا~  "الظن الغالب"\  "العلم"رآن جاء فيها ما يدل \ إطالق لفظ نصوص ال�ع ونصوص الق
ُك̀فاِر 

ْ
 ال
َ
Àِتَرِْجُعوُه̀ن إ 

َ
بأنهن  "ا�ق[ القاطع"فعلمتموهن يعÕ غلب \ ظنكم، أما لو �ن ا�راد } َعلِْمُتُموُه̀ن ُمْؤِمَناٍت فَال

هذا أمر من الصعب اإلطالع عليه أو من  ؟أو هذه ا�رأة مؤمنة إيمانا قاطعا مؤمنات كيف نعرف أن هذا اإلنسان
 
ً
  .R قلبه  ا�ستحيل اإلطالع عليه ألن اإليمان R القلوب فقد يتظاهر اإلنسان بما ليس واقرا

 وسعه من حيث العبارات ولكن من حيث ا�دلول، اآلمدي مثًال وسع ا<عريف نو� ما من جهة،  وضيقه من جهة  -
استفراغ الوسع j طلب الظن ب{ء من األح©م ال:عية � وجه ُ�س من ا®فس العجز عن ا*زيد "هو : ضاق فقال 

 ."فيه

� وجه �س من نفسه  -"الظن"فنص \ أن ا�طلوب هو - استفراغ الوسع j طلب الظن ب{ء من األح©م ال:عية"
 ". العجز عن ا*زيد فيه

  ف� ؟ ما الفرق ب� ا2عري ����
å-  م ال�عية، واآلمدي نص \ أن ا�طلوبÝد أن تعريف ابن قدامة جعل ا�طلوب باالجتهاد هو العلم باألح±

  .باالجتهاد هو الظن باألحÝم ال�عية ويعÕ به الظن الغالب 
æ- ية جهدهÎ فال  اآلمدي اش;ط أن يكون \ وجه ُ°س من نفسه العجز عن ا�زيد فيه، �يث أن ا�جتهد يبذل

 .يبt عنده قدرة \ بذل جهد أك0

ألنه لم ينص R تعريفه \ أن  \ هذا فإن ابن قدامة قسم االجتهاد إ~ تام وناقص؛ وبناءً ، هذا لم يذكره ابن قدامة
جز فاالجتهاد ا<ام هو ما بذل فيه ا�جتهد Îية جهده ح¥ °س من نفسه الع ،االجتهاد ال يطلق إال \ االجتهاد ا<ام
  .بذل فيه جهدا لكن ال يصل جهده إ~ Îيته ،عن ا�زيد، وا�اقص هو ما �ن دون ذلك

بناء \ هذا ا<عريف فإنه ال يناسبه أن يقسم االجتهاد إ~ تام وناقص ألن االجتهاد عنده هو فقط ا<ام  يأما اآلمد
  .اTي بذل فيه Îية ا�هد 

  :إ~ أمر آخر وهو أننا لم ن� إ~ من هو اTي يبذل ا�هد فقال بعض األصو�[ عرف بتعريف آخر أيضا ا<فت 
 -   ÇÁ هو بذل الفقيه وسعه إلدراك حكم .  
وال من مشتغل  ،تغل با<فسo فحسبوال من مش ،وال من �وي، ليس من أي إنسان ال من لغوي "بذل ا�هد"ـف 

ا5ذل بأن يكون من فقيه، وا�قصود به ا�ستكمل ل�وط  دفقي²  "بذل الفقيه وسعه"، "الفقيه"باyديث فحسب وvنما من 
 
ً
  .إلدراك حكم �� :لعلم ولم يقل الظن وvنما عù بما يشمل األمرين فقالالم يقل  االجتهاد اآلµ ذكرها، ثم أيضا

  .أفضل من تعريف اآلمدي ومن تعريف ابن قدامة ،وهذا ©عل هذا ا<عريف أفضل من ا<عريف[ السابق[
لفقيه وسعه إلدراك حكم �� يعÕ بذل الوسع يكون من الفقيه وليس ªن اشتغل بعلم آخر وأن يكون بذل ا

  .أو إ~ درجة الظن الغالب  ،القصد من بذل الوسع إدراك اyكم ال�� سواء وصل فيه إ~ درجة العلم به والقطع
  .  "بذل ا�جتهد وسعه"وبعضهم نص R تعريفه \ أنه    -
ف االجتهاد وتذكر R تعريفه ا�جتهد و�ن لم نعرف االجتهاد بعد، يمكن يقال يمكن أن يقال كيف تعرÔ لكن هذا  

  ،يلزم منه اÓور فلهذا استعيض عنه بلفظ الفقيه
ً
  .ولفظ الفقيه معروف عرفا
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  .بذل الفقيه وسعه إلدراك حكم ÇÁ :إذن هذا هو ا2عريف ا*ختار
  اذا اخWناه ؟*  ����
•  

ً
ألن ا<عريف األول بذل الوسع إلدراك حكم �� قد يكون بذل الوسع ح¥  [² من اTي يبذل وسعه؛ألنه ب أوال

  ،من العا� أو من طالب العلم الصغo اTي ليس lتهدا �عرف اyكم ال�� بالسؤال عنه
ً
؟ هو  فهل نسميه اجتهادا

 
ً
  .دامن حيث اللغة لكن R االصطالح فاعله ليس lته قد يكون اجتهادا

  .ألمرين افيشمل  "ظن"أو  "علم"كذلك لم ينص R هذا \  •
  :أرÎن االجتهاد �
  :أرÎن االجتهاد ثالثة  
 å- ا�جتهد.  
æ- ا�جتهد فيه.  
é-  كم ال��yي هو ا�صدر، ا�هد ا�بذول إلدراك اTا�هد ا�بذول أو االجتهاد ا.  

  . اد R االصطالح ها �تكون ما يعرف باالجتهفيفهذه ثالثة أرîن البد 
  .الفقيه اÕالغ رتبة االجتهاد ا*ستو� ل:وطه:  :هو فا*جتهد �
  .فا*قصود به /ل االجتهاد أو موضع االجتهاد:  "ا*جَتهد فيه"أما  �
  ما هو موضع االجتهاد ؟ ما هو /ل االجتهاد ؟  ����
ا�سائل "، ويقصدون بهذا بذل الوسع فيه هو ما ال يلحق الفقيه لوم مع: بعض الفقهاء حاول أن يضبطه بضابط فيقول  

ا�نصوص  "مسائل أصول اÓين"ألنه لو اجتهد R  الفروعية القابلة للنظر واالجتهاد؛ "الفقهية"أو  "الظنية"أو  "االجتهادية
رادوا أن يلحقه لوم فأ "ا�نصوصة ا�قطوعة"فتخرج عن هذا، وألنه كذلك لو اجتهد R ا�سائل  ،عليها يلحقه لوم إذا أخطأ

  .يستثنوها بهذا وهذا اTي فعله الرازي
كما ñح به R بعض  "مسائل الفروع"يقصد  "ما ال يلحقه لوم"نستطيع أن نقول مراده بقوr  -خالصته–يريد بهذا 

  .مواضع من كتابه
  . ا*سائل ال\ ال يطلب فيها القطع و¸نما يكتÈ فيها بالظنأي  X ا*سائل الظنية:  بعضهم قال •
أما ما ورد R حكمه نص قاطع أو أÌع عليه  ،ما لم يرد نص قاطع وال إ»اع õكمه :/ل االجتهاد هو:  عضهم قالوب •

  . فإنه ليس من �ل االجتهاد 
وهذه العبارة أدق العبارات ، ض � ولم يرد فيه إ»اعهو � حكم ما لم يرد فيه نص ال معاِر  :�ل االجتهاد: وقيل •

  وأفضلها

  ا لم يرد فيه نص ال معارض �؟ *اذا قلن ����
ألن ا�صوص حينما تتعارض R مسألة معينة تكون �ل اجتهاد فoجح بعض العلماء هذا ا�ص \ هذا ويرجح 

  .فهذا هو الضابط الصحيح �حل االجتهاد أو بعبارة أخرى ا�جتَهد فيه  ،اآلخر ا�ص اhا 
  .ما ورد فيه نص r معارض :فيخرج من هذا

ما ورد فيه نص "فعكسه  "ما لم يرد "و�ل االجتهاد هو، فيه نص ال معارض r هذا يعتù ليس من �ل االجتهاد ما ورد
  ."ليس r معارض
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   هل ما ورد فيه نص وفيه معارض نص آخر هل هو من /ل االجتهاد؟ ����
  .نعم هو من �ل االجتهاد :نقول
  
  "بذل اrهد" أو" عمل ا*جتهد": الر�ن ا@الث �
   ا*جتهد ما هو؟ عمل ����

  .هو ا®ظر j األدلة للوصول إÀ اNكم ال:Ç بطريق صحيح
r ال شك �وط وr قيود معروفة عند  ؛هذا ا�ظر أن ينظر R األدلة بطريق صحيح �توصل إ~ اyكم ال��، ومثُل 

م من االع;اضات الواردة ومن ضمن ا�ظر الصحيح ما تقدم R باب القياس من �وط القياس عليه وما تقد ،العلماء
   .يان صحته أو عدم صحته\ القياس � <صحيح ا�ظر وب

فال يكفيه lرد ا<أمل اليسo  ،أن يبذل Îية جهده ح¥ °س من نفسه العجز عن ا�زيد -�طه ا�امع-و�ط هذا 
  .اليسoوvنما ©ب عليه أن يبذل Îية جهده �صل إ~ اyكم ال�� وال يكت¯ بمجرد ا�ظر 

  : حكم االجتهاد �
  .وهناك حكم باعتبارات متعددة ،هناك حكم أصR õ االجتهاد

، وفرض الكفاية كما هو معروف هو اTي إذا قام به من يك¯ سقط اإلثم عن فرض كفايةأنه :  األصل j االجتهاد
ليس \ ¨ ع[ وvنما \  فرد، فردفهو فرض \ عموم ا�سلم[ \ الg وليس \ ¨  ،ا5ا" وvن ترcوه Ìيعا أثموا
  .ا�جموع من حيث هو lموع
مْ {: وªا يدل \ ذلك قوr تعا~ 

َ ْ
وóِ األ

ُ
 أ
َ
Àِ¸الرُ̀سوِل َو 

َ
Àِوهُ إ Éَذاُعوا بِِه َولَْو َرد

َ
َْوِف أ

ْ
Ãِو ا

َ
ْمِن أ

َ ْ
ْمٌر ِمَن األ

َ
ِر ِمْنُهْم َو¸َِذا َجاَءُهْم أ

ِيَن يَْستَنْ 
`
بَْصاِر {: وقوr } بُِطونَُه ِمْنُهمْ لََعلَِمُه ا�

َ ْ
وóِ األ

ُ
وا يَا أ والرسول عليه الصالة والسالم أقر  ،هذا أمر باالعتبار} فَاْقَتِ~ُ

 
ً
، واإلÌاع قائم \ االجتهاد فيما ال نص فيه، أيضا اإلÌاع قائم \ أنه ليس ¨ "اجتهد رأ2 وال آلو: "حينما قال  معاذا

 يعÕ يعرف مثالً - اد R أمور ال�ع، أما اجتهاده R األشياء ال� Àصه أو R 	قيق ا�ناط أحد مطلوب منه االجته
ح¥ عوام ا�اس يمكن أن  -	قيق ا�ناط-هذا يمكن أن يفعله  -اyكم ال�� ولكن ©تهد R 	قيق ا�ناط

oينقض الوضوء :إذا قلنا مثالً  ؟أو هذا قليل ؟يعرف هل هذا كث oم الكثÓوما هو  ،ا oيمكن أن يعرف العا� ما هو الكث
  .القليل، ويمكن أن يعرف أهل اùGة أشياء كثoة ولكن ليس هو االجتهاد ا�قصود هنا

  .مع أن األصل R االجتهاد أنه فرض كفاية إال أنه R بعض اyاالت اGاصة يصبح فرض ع[
  مª يكون فرض ع� ومª يكون فرض كفاية ؟ ����
بل قال بعضهم إنه يكون  ؟وم¥ يكون مكروها ؟وم¥ يكون مستحبا ؟م¥ يكون فرض كفاية ،يمكن أن �دد 

   :حراما فلنعرف هذه األحÝم با<فصيل
إذا وقعت ا�ازلة ووجد أك0 من ، تعدد ا*جتهدين ا�ين يمكن Âم ا®ظر j مسائل االجتهادح[  "فرض كفاية"هو  �

  .ية \ هؤالء ا�جتهدين، �يث يلزمهم أن ©تهد بعضهم فيه ويب[ اyكمlتهد R ا5ت فحينئذ نقول هو فرض كفا
  مª يكون فرض ع� ؟ ����

  : j حا�2 
• ßالة األوNتهد واحد فنقول  ،إذا لم يوجد إال �تهد واحد:  اl ي تتناقل أخباره ال يوجد إالTا5ت الواحد ا R Õيع
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  .حينئذ يتع[ عليه أن ©تهد
كيف يعمل يلزمك أن Ïتهد،  :إذا أراد أن يعمل بهذا االجتهاد نقول ،إذا أراد أن يعمل هو بهذا اNكم:  ةاNالة ا@اني •
جتهاده، عمله بمقت& اإذا �ن قادرا \ ا�ظر واالجتهاد فيلزمه و©ب عليه االجتهاد إذا أراد أن يعمل بمقت&  :نقول؟ 

 R فالعالم  ،مسألة مش¶ة، وقد يكون مفتيا، وقد يكون عمله �فسهاجتهاده قد يكون قضاًء قد يكون قاضيا وينظر
ا�جتهد إذا أراد أن يقø أو أراد أن يف� أو أراد أن يعمل هو R ذاته أو R نفسه بهذا اyكم يلزمه أن ©تهد ويكون 

وvنما إذا أراد أن  ،غoه فا�جتهد ليس r أن يقت ،كما سيأµ مسائل أنه ليس r أن يقت غoه، االجتهاد عليه فرض ع[
يقR ø قضية اجتهادية أو أراد أن يعمل بمسألة � �ل نظر و�ل اجتهاد أو واقعة وقعت ولم تكن wا سابقة من قبل 

 .فيها فإنه حينئذ يلزمه أن ©تهد أو استف�

حالة العمل R نفسه و ،إذا جعلنا حالة القضاء ¢ء والفتوى ¢ء :فهذه حا<ان يمكن أن تتفرع إ~ ثالث حاالت
[ مثال للنظر R هذه ا�سألة تتع[ عليه إذا عينه اإلمام  أو الواÅ بأن ينظر R هذه أيضا قد نقول أنه إذا عُ  ،¢ء آخر

 .القضية ما لم يكن هناك R ا�ظام ما يتيح r أن °يلها إ~ غoه

  أن يكون االجتهاد مستحبا: اNالة ا@ا@ة  •
 ؟ د مستحبامª يكون االجتها ����

ألنه من باب االستعداد  :قالوا *اذا؟، حينما تكون ا*سألة ال\ يريد ا®ظر فيها متوقعة اNصول ولكنها لم ³صل بعد 
  .للبالء قبل نزوr فواقعه ربما 	دث قريبا ا�وم أو غدا أو بعد غد يطلب من ا�جتهدين أن ينظروا فيها استعدادا wا

  ؟ هل يمكن أن يكون مكروها ����
  يمكن أن يكون نعم :قال بعض العلماء 

ً
إذا �ن ا�ظر  ،إذا ¶ن فيما ال يتوقع حصو� عن قربوذلك  مكروها

 
ً
قيل لو �ن كذا وcذا فماذا يكون اyكم؟ طرحها سائل  ،واالجتهاد R مسألة ال يتوقع حصوwا وvنما � مفروضة فرضيا

  . ال يلزمهم ذلك هل يلزم علماء العÄ مثال أن ينظروا فيها؟ ،مثالً 
   *اذا ؟كثo من العلماء كرهوا ذلك،   ؟ذا من قبيل ا*كروهلكن هل لو نظر فيها بعضهم يكون ه

 : قالوا
ً
ا<ابع[ �نوا يمتنعون عن الفتوى R ا�سائل ال� لم تقع، وقد أثر عن كثo منهم أنه  وأألن علماء الصحابة  أوال

اعفÕ منه ح¥ يقع، فالïام منهجهم أوò  : هل وقع ذلك؟ فإذا قال لم يقع قاليا بÕ :إذا سئل عن مسألة يقول للسائل
  ،وأفضل

ً
  . ألنه خالف األوò وال شك أنهم عندهم R ذلك سنة عليه بالكراهة؛ وترcه يكون �كوما
ك إ~ سد ا5اب لو أننا نظرنا R الواقعة قبل حصوwا ثم أصدرنا فيها حكما ربما أدى ذل :أيضا  من جهة أخرى يقولون

ألن الواقعة يمكن تقع ولو بعد مئات السن[ وwذا ±د مثال R الفقه الفرí  ،\ من تقع هذه الواقعة R ع®هم
ومع ذلك تكلموا فيها و¤  ،مسائل وقت ما ذكروها هم ما �نت متصورة أنها 	دث وvن تصورت فتصورها بعيد جدا

وwذا اشتهر عند  -ما نريد أن ندخل R أمثلة منها وvال فلها أمثلة كثoة-ر أحÝمها واآلن أصبحت 	دث كثoا وتتكر
íنفية ما يعرف بالفقه الفرyا.  

لو أننا اشتغلنا فيها ربما إذا وقعت هذه ولو بعد مئات السن[ تقع ومعها ظروف Úتلفة وحاجات Úتلفة : فيقولون 
الفرí قد يكون أ� باالجتهاد R الوقت اyاÅ ألن الوقائع ال� هناك بعض الفقه  ،-وهذا هو الواقع-ومعطيات Úتلفة 

�نوا يفرضونها فرضا و� بعيدة اyصول جدا أصبحت اآلن واقعة ولكن بعض الفقهاء ربما 	رج من Úالفة علماء 
  .مذهبه السابق[ مع أن الواقع حدثت R ظروف Úتلفة 
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  هل يمكن أن يكون حراما ؟  ����
كمسائل االعتقاد  إذا اجتهد j مسائل ليست من مسائل االجتهادمكن أن يكون حراما وذلك نعم ي:بعضهم قال 

ýمثال أو ا�سائل ال� ورد فيها د�ل قط.  
ألنه إذا اجتهد بالطريقة الصحيحة ح¥ R  لكن أنا ما استحسن أن نقول أن االجتهاد يمكن أن يكون حراما؛

 ا�سائل ال� ورد فيها نص أو ورد فيها 
ُ
ع عليه Ìِ إÌاع إذا سلك الطريق الصحيح سيصل إ~ ا�واب الصحيح اTي أ

  .ق عليه ودلت عليه ا�صوصفِ وات� 
هناك من قال بأنه قد يكون حراما إذا �ن فيما ال lال لالجتهاد فيه وهو مسائل االعتقاد نقول  ؛لكن هكذا ننقل

  .وا�سائل ال� أÌع عليها 
   

  )¾O(اNلقة 
  :هاد ا*تفق عليهاÁوط االجت �

يقصدون ما � الصفات ال� ©ب أن يتصف بها من يتصدى  ؛�وط االجتهاد ال شك أن العلماء حينما يقولون
و±د العلماء ب[ متشدد R هذا ا�انب ير� إ~ االحتياط وأال يت¶م R  ،لالجتهاد R الفقه واستنباط األحÝم ال�عية

�عرفة واإلحاطة، ومنهم من يتنازل عن بعض ال�وط 	ت ضغط واقع الفقهاء، وعدم أمور ال�ع إال من هو Î Rية ا
  .وجود أو3ك الفقهاء ا�وسوعي[ �ألئمة الكبار اTين مضوا

ودائما ا<وسط هو ا�طلوب R  ،فهناك من هو متشدد R ذكر ال�وط يعÕ مقياسه �ل وهناك ا�تساهل وهناك ا�توسط
  .مثل هذه األمور

ألن علم الفقه هو من أجل  ؛ور ال�ع والفقه فهذا أمر طبيýنما نقول إننا البد أن نفرض �وطا �ن يت¶م R أموحي
وwذا كثo من العلماء سموا الفقهاء  ،مرتبة ��ةو العلوم وهو وظيفة ا�ف� فيه ووظيفة القاí فيه وظيفة رفيعة

يقصد بهم  ]  إعالم ا�وقع[ عن رب العا�[[ذا ابن القيم R كتابه ه، ا�شتغل[ بالفتوى با�وقع[ عن رب العا�[
 r كم ال�� للناس باجتهادهم، فألجل أهمية هذا األمر وخطره البد أن توضعyا�فت[ وا�جتهدين ومن يتولون بيان ا

  .ال�وط ال� تضمن أال يت¶م فيه إال من r باع طويل R هذا العلم
االجتهاد R مسائل الفقه من غo أي يقصدون االجتهاد ا�طلق 5Îا،  "�وط االجتهاد: "إذا قالوا عموما علماء األصول

  .الïام بمذهب مع[وارتباط 
فهذا مصطلح نشأ R العصور ال� انت� فيها دعوى غلق باب االجتهاد، وأصبح  ؛وأما من يسì با�جتهد ا�قيد بمذهب

  أنا lتهد R بيان :هناك من يقول
ً
  .R أمور ال�ع عموما مذهب إما� ولست lتهدا

إن ال¿م هنا هو R �وط االجتهاد ا�طلق أي اTي ال  :نقول -وvن �ن فيه بعض اإلشÝل لكن- و\ هذا ا�صطلح 
 
ً
  يلïم بأن يكون متبعا

ً
لة بمذهب الشافý أو مذهب أnد أو مذهب أ� حنيفة، وvنما هو اTي ينظر R األد أو ملïما

  .عموما ويبدي رأيه R ا�سألة غo ملïم بمذهب إمام مع[
 بعض األصو�Y ما يذكرونها ألنها معروفة مثل       

ً
  :هناك Áوط متفق عليها وÕüا

أن �ط ا�جتهد R أمور ال�ع أن يكون مسلما، ألن غo ا�سلم متهم بعدم ا�صح  ،هذا ال Hتلفون فيه ؛اإلسالم  •
 .يذكرونه �يعا ا كثo منهم ال يذكره وvن ذكروهفمع هذ ،لتين
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ألنه ال عقوبة عليه ومرفوع  كذلك فإن الصx أيضا غo مكتمل عقله، وأيضا من جهة أنه آمن من العقوبة؛ اÕلوغ •
  .عنه القلم الصx اTي لم يبلغ

 .هذا متفق عليه العقل  •

هذه العبارة ا�امعة  ،إلحاطة بمدارك األح©م ا*ثمرة Âااال�ط الرابع وا�هم واألساس من ال�وط ا�تفق عليها هو  •
بل تشمل أيضا األدلة  ،اإلÌاع وباستصحاب اyال وبالقياسما w Rا، تعÕ إحاطة بما R الكتاب وما R السنة وب

Gالف فيها ا�ختلف فيها من ا�صالح أو استعمال ا�صالح ا�عروف باالستصالح وأنواع االستصحاب أيضا ال� وقع ا
إ~ غoه ªا سÞ أصال أو سÞ قاعدة �عية يرجع إ�ها  ،واالستحسان و�ع من قبلنا وقول الصحا� وسد اTرائع

يمكن أن تدخل 	ت هذا ال�ط العام اإلحاطة بمدارك األحÝم ا�ثمرة wا، فتجد العلماء ¨ منهم يأخذ بقدر ما يرى 
ومن يرى أنها ³سة يأخذ  ،ثال أن مدارك األحÝم � أربعة يأخذ باألربعة فقطفمن يرى م ،أنه َمدرك من مدارك األحÝم

 .ومن يرى أك0 من ذلك يأخذ بها 	ها ويكون مطا5ا بها فهذا �ط إÌاÅ، باGمسة فقط 

 
ً
 :إ~ بيانها لكن هناك أمور تفصيلية �تاج أيضا

  ما ا*طلوب منا j الكتاب؟، اإلحاطة بالكتاب •

الصحيح أن ال يطلب منه حفظ القرآن �مال وvنما ا�طلوب منه اإلحاطة بآيات  حفظ القرآن ¶مال؟ هل ا*طلوب ����
 .األحÝم، اآليات ال� فيها بيان للحكم ال�� هذه � ال� ©ب عليه أن يعرفها

  هل �ب عليه أن �فظها أو ال �ب؟ ����
عرف مواضعها، وأن يعرف تفسoها، وأن يعرف معانيها ©ب عليه أن ي :وأك0هم يقولون /ل خالف أيضا ب� العلماء

  .يعرف مواضعها من القرآن �يث يرجع إ�ها بيâ وسهولةواÓقيقة، 
  هل هناك تقدير Âذه اآليات كم عدد آيات األح©م ؟  ����

جتهد معرفتها وأنها � ال� ©ب \ ا� ،آية ةأن آيات األحÝم ³سمائ :ونقلوا عن مقاتل بن سليمان ،اختلف العلماء
  .من القرآن

آيات األحÝم إÌاال و� ما فيه حكم ©ب عليه أن يعرفه وهذا قد  :وvنما نقول، ال �ددها ôمسمائة :ومنهم من يقول
ألنه ح¥ القصص القرآ  يمكن أن نستنبط منها  ،يؤدي إ~ أنه ال بد أن يعرف أك0 آيات القرآن أو ¨ آيات القرآن

 
ً
  .أحÝما

احية حفظ القرآن اختلفوا فيه، واألك0 \ أنه ال ©ب حفظ القرآن وªا يدل \ أنه ال ©ب حفظه أن عمر إذن من ن
ثمان -بقيت أحفظ سورة ا5قرة كذا سنة  :ومع ذلك �ن ©تهد وأنه يقول ،بن اGطاب لم يكمل حفظ القرآن كما ورد

معرفة مواضع اآليات والقدرة \ الرجوع إ�ها ومعرفة ومع هذا �ن ©تهد، وvنما الواجب هو  - سنوات أو قال أك0
  .أحÝمها والقدرة \ االستنباط منها

 :وvنما يقال، والصحيح أن ال ³دد بعدد ،ألف ومائت[ وهناك من قال ،³سمائة -كما قلنا-عدد اآليات هناك من قال 
\ األحÝم يمكن أن ©تهد ا�جتهد وهو لم يطلع اآليات اÓالة \ األحÝم داللة ظاهرة واضحة ح¥ اÓاللة اGفية 

  .  هو لم يتنبه wاعليها، هذا نأخذه من سoة الصحابة أنهم ربما اجتهد بعضهم فنبهه ا5عض اآلخر \ معا
إذن الواجب عليه من القرآن هو أن يعرف معا  هذه اآليات ال� فيها داللة ظاهرة \ األحÝم، وأن يعرف تفسoها، 

  يعرف كيف يصل إ�ها، وأن
ً
  .بأن يقرأ ¨ ا<فاسo وvنما أن يعرف معانيها ويقدر \ االستنباط منهاوأنه ليس ملزما
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معرفة ا�عا  أيضا ستجرنا إ~ معرفة علوم أخرى، إ~ علم اللغة، إ~ علم ا�حو أحيانا، ستجرنا إ�ه ألنه من اآلالت 
  .ال� بها يعرف معا  القرآن 

وwذا اTين ذكروا تفاصيل ال�وط يذكرون منها أن يكون �يطا بعلم  ،ا إ~ معرفة علم أصول الفقهأيضا ستجرن
حجية االستحسان وال  ىفيما يتعلق بأصول الفقه البد من اإلحاطة بطرق االستنباط ح¥ وأن �ن ال ير(، أصول الفقه

وسيأµ ما � العلوم ال� ©ب \ ا�جتهد  - å) به يرى حجية االستصحاب ©ب أن يعرف ما هو ح¥ °تج بِه أوال °تج
  . أن °يط بها

  .و� ما نقل عن ا�x ص» اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ،من مدراك األحÝم كما هو معروف السنة •
  ما ا�ي �ب عليه أن يعرفه من السنة ؟  ����

  دد هذه األحاديث؟أيضا 	هم يقولون ©ب أن يعرف أحاديث األحÝم، لكن كم ع
، ومنهم من قال ³سمائة، ومنهم من قال نأحاديث األحÝم ألف ومائتا:فمنهم من قال  ،هذا /ل نظر و/ل خالف

إن اإلمام أnد سئل م¥ °ق  :فيقولون ،ثالثة آالف، ومنهم من بالغ ونقل عن اإلمام أnد أنها تصل إ~ أربعمائة ألف
ال إذا حفظ ثالثمائة ألف : ال، قالوا إذا حفظ مئ� ألف حديث؟ قال: ؟ قال!حديثللرجل أن يف� إذا حفظ مئة ألف 

يعÕ هو مقارب إذا حفظ أربعمائة ألف -بيده هكذا : يقولون قال ،إذا حفظ أربعمائة ألف حديث ،ال: حديث قال
  -حديث

ً
  .�ط شاق جدا ومن اTي يتسr Ê ذلك وôاصة R العصور ا�تأخرة فهذا طبعا

ا�ذهب �ا نظروا إ~ هذا األثر ا�نقول عن أnد فâوه بأن مراده أال ©رئ طالبه \ الفتوى قبل أن يتعمقوا R  علماء
ويستدلون \ ذلك بفعل الصحابة  ،العلم وأنه أراد أن °ول بينهم وب[ االستعجال \ الفتوى أو استسهال الفتوى

بل إن اإلمام أnد �ن °دث من كتاب  ،مثل هذا الكم اwائل من األحاديثوا<ابع[ واTين �نوا يفتون وهم لم °فظوا 
  .خشية أن ين£ بعض ألفاظه أو �كون أثبت حينما يقرأ اyديث

  ما هو اrواب الصحيح j مثل هذا اÃالف؟ ����
j كتب السنة الصحيح أنه يكفيه أن يعرف اآليات األح©م اKالة � اNكم داللة ظاهرة أو أكËها أيضا  :نقول

مع مسند لو اطلع عليها  عليه أن يطلع \ كتب السنة ا�شهورة ويعرف آيات األحÝم منها ومثل الكتب الستة ا*شهورة،
هذه سبعة كتب رئيسة إذا اطلع عليها وأحاط بما فيها من األحاديث  ؛الصحيحان والس6 األربع ومسند أnد ،أnد

 ا�تعلقة باألحÝم ال� تدل \ ا
ً
  .، فنجد األصو�[ أيضا HتلفونألحÝم داللة مبا�ة مثل هذا إن شاء اهللا يعد �فيا

الشوî  ألجل أنه �دث يرفع سقف الواجب معرفته من السنة، الغزاÅ ألجل أنه ليس مشتغال باyديث Hفض  مثالً 
أن قد بأن س6 أ� داوود فانتُ  ،يكفيه أن يكون عنده كتاب مبوب من كتب اyديث كس6 أ� داوود :السقف ويقول

  .هناك أحاديث ليست موجودة فيها
هو اإلحاطة بأحاديث األحÝم ال� دلت \ األحÝم داللة ظاهرة مع االكتفاء R ¨  إذن الواجب عليه من السنة

�ة يكفيه حديث واحد عن ع ،ال يلزمه أن يعرف ¨ األحاديث الواردة إذا �ن معناها واحد ،حكم بد�ل واحد
  .أحاديث أو عن ع�ين حديث، كذلك البد أن يعرف معÊ اyديث وأن يعرف صحة اyديث اTي يستدل به

فيما يتعلق بمعرفة معا  األحاديث ودالالتها هذا أمر مهم جدا، و¤ الع® اyا� اyمد هللا تيâت �ا كثo من سبل 

                                 
å  لقةyهذه الفقرة أضفتها من ا)åê (موجود oوهو غ  R لقهذهyةا) ..ا�راجع ا�ها( 
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وªكن أيضا أن  ،ع \ أكù قدر ªكن من األحاديثاإلطالع \ كتب السنة ووجدت برامج يمكن لإلنسان أن يطل
 ،يطلع \ ما قيل فيها من نقد أهل اyديث ومن Ðم أهل اyديث وهل صحت أو لم تصح، وبإمÝنه أن يراجع السند
 وهناك برامج أنتم قد تكونون أعرف مÕ بها Ì Rع السنة، و¤ Ìع أيضا كتب الفقه، و¤ Ìع كتب الفقه وcتب السنة

لم بها وأن تكون من مقتنياته وأن يرجع إ�ها 	ما مع بعضها، هذه الùامج ينبÆ \ طالب العلم R الع® اyا� أن يُ 
 
ً
  .مع[ أراد أن يبحث R مسألة، أما ا<حديد بعدد مع[ فال نش;ط عددا

وvن ، حيح أو حسن أو ضعيف السنة تزيد عن القرآن بأنه البد من أن يعرف ا�جتهد هل اyديث اTي يستدل به ص(
 \ اyكم \ ¨ 

ً
 ما سبُب ضعفِه وهذا ال يلزمه أن °ْصله بنفسه �يث يكون مستقًال R 	صيله قادرا

ً
�ن ضعيفا
          .å)وvنما يكفيه أن يأخذ ذلك عن أهل اyديث األحاديث

ألة �ل إÌاع أو ليست �ل إÌاع، ليس فال بد أن يطلع أو يعرف هل هذا ا�س ،يعتù من مدراك األحÝم اإل»اع •
 ،أنه يش;ط أن يعرف اإلÌاع أنه يش;ط أن يدرس الكتب ال� عنيت باإلÌاع كإÌا�ت ابن ا�نذر مثالً  :معÊ قو�ا
  :وvنما نقول

ً
بأن تكون هذه  :عليها، وcيف يعرف هذا؟ قال يكفيه أن يعرف أن ا�سألة ال� يت¶م فيها ليست lمعا

 .ة مسألة حادثة، أو تكون ا�سألة مبحوثة من قبل ولكنها من ا�سائل اGالفية تكون من ا�سائل اGالفيةا�سأل

بأنه ©ب \ ا�جتهد أن يكون lتهدا Ì Rيع األبواب، بل ±� r أن  :ألنه سيأµ أننا ال نقول *اذا اشWطنا هذا؟
  .©تهد R باب من أبواب الفقه إذا أحاط بأد<ه

ا بالنسبة للمجتهد Ì Rيع أبواب الفقه فهذا هو اTي ©ب أن °يط بكل األدلة ويعرف مواضع اإلÌاع Ì Rيع أم
  .أبواب الفقه، إذن هو يعرف أن اyكم اTي يت¶م فيه ليس �ل إÌاع إما بأن ا�سألة حادثة أو بأنها مسألة خالفية

فالبد أن يعرف كيف  ،يها مثل استصحاب الùاءة األصلية، وفيه أنواع متفق علاالستصحابمدارك األحÝم من  •
بمعÊ أنه ما لم يرد فيه نص وال إÌاع فاألصل مثال فيه  ،يستعمل د�ل االستصحاب وهو الùاءة األصلية وهذا أمر سهل

د�ل " :غزاÅويسميه ال ،فق عليهأنه R قائمة ا�باحات، فاالستصحاب اTي هو استصحاب الùاءة األصلية هذا ªا ات� 
õها ا�ختلف فيها  ،"العقل ا�ب� \ ا�¯ األص	ألن هناك أنواع من االستصحاب �ل -أما االستصحاب بأنواعه 

فاTي يرى أنه  حجة هو عنده البد أن  ،هذه من األدلة ا�ختلف فيها "استصحاب اإلÌاع R �ل اGالف"مثل  -خالف
ال يلزم الفقيه أن يعرف هذا ا�وع من االستصحاب  :أما من ال يرى حجيته فيقول يكون الفقيه مطلعا عليه و�رفا به،

  .ألنه ليس �جة
 ،من األدلة ا�تفق عليها ب[ ا�مهور لم Hالف فيه إال الظاهرية وهو مدرك مهم من مدارك األحÝم دYل القياس •

يعرف كيفية نصب القياس، وما �  :نقول كيف يعرف القياس؟يش;ط R ا�جتهد أن °يط بالقياس،  :وwذا نقول
، وما � ؟ما � ا�صححات للقياس،  ؟، وما � قوادح العلة؟، وما � العيوب أو ال� يمكن أن تقدح فيه؟�وطه

، ال نوجب عليه أن يعرف تفاصيل ما قاr األصو�ون R قوادح العلة مثال، وvنما نوجب عليه أن ؟ا�فسدات r بشg �م
 .القياس، ويعرف رتبة القياس أيضا ب[ األدلة و القياس الصحيح وما هو القياس ا5اطل، وم¥ يصح استخداميعرف ما ه

  :¢األدلة ا*ختلف فيها �
o نفية مثال مشهور عنهم أنهم يستدلون به االستحسانy�أيضا يقولون هو �ط البد  ،مثال عند من يرى أنه د�ال 

                                 
å لقة  هذه الفقرة أضفتهاyمن ا)åê (]لقتyا R ح¥ ال يتكرر ال¿م) . .ا�راجع ا�ها( 
æ ا�راجع ا�ها. . (لم يذكر األستاذ هذه العنوان(  
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  .نه د�ل يقولون إن االستحسان ليس بد�ل فلهذا ال يلزمه معرفتهأن يعرف االستحسان، اTين ال يرون أ
  :لكن بقية القواعد األخرى ال� ال يسمونها أدلة ولكنهم يستدلون بها

o هم يعملون بها ويراعونها ويبنون  ،±د الشافعية يقولون ليست د�ال ا*صالح ا*رسلة õا<طبيق العم R لكن
من مدارك األحÝم، لكن يقولون �ن ال نسميها د�ال �اذا؟ ألن اإلمام الشافý ال يسÞ األحÝم عليها ويع;فون بأنها 

 
ً
ح¥ القياس عنده هو تبع فهو ال يسميه د�ل  ،\ أحد هذه اhالثة د�ال إال ما �ن قرآنا أو سنة أو إÌا� أو �ن مقيسا
إنه ألجل أن فالنا ال يسÞ هذا د�ال ال يش;ط عنده  :لفال نقو ،لكنه طريق �عرفة األحÝم، فمثل هذه البد أن تُعرف

  .د�ال ألنها عنده مدارك وألنها عنده يعتمد عليها يسممثال أن يعرفه ، ال، هو يش;ط معرفة هذه األمور ولو لم 
o قول الصحا�  Æين لم يسموه د�ال وهم قلة جدا ،أن نعرف ح¥ ولو لم يسمه د�الينبTألك0 بعض الشافعية وا ؛ا

سموه د�ال ±د أنهم °تجون به، ©علونه مرجحا أحيانا، يقدمونه \ بعض األقيسة إذا �ن القياس ضعيفا، إذا �ن هو 
  .معه قياس يقدمونه

o ع من قبلناÁ السنة معرفة R القرآن أو R ن  البد أن نعرف ا�صوص الواردة فيه و� إما�ال� وارد بها �ع من 
  .قبلنا
ة بل لَ فَ غْ ليس معÊ قو�ا  اإلحاطة بمدارك األحÝم أنها مُ  ،ا Ìلة من األدلة ال� تسì األدلة ا�ختلف فيهاإذن عندن 

Æنها يش;ط أن يعرفها، ألنه كيف °كم بأو البد أن يعرفها اإلنسان، بل ح¥ لو لم يكن الراجح عنده أنها د�ل ينب
ة �ع من �ن قبلنا و�وط العمل به عند من يراه، وأن يعرف فالبد أن يعرف حقيق! ليست د�ل وهو ال يعرفها؟

ثم بعد هذا إن �ن يرى ، ا�صلحة و�وط ا�صلحة ومراتب ا�صلحة وcيف يمكن أن يُعمل بها وا�واضع ال� يُعمل بها
فقهاء ال يعمل العمل بها عمل بها وvن �ن ال يرى العمل بها فال يعمل بها، مع أنه كما قلت لكم ال يوجد أحد من ال

، با�صلحة بمعناها العام، لكن قد يعمل بها R بعض األحيان وال يسميها د�ال، ألنه يقول أنا ال أقرنها بالقرآن والسنة
فال  ،أجعل القرآن والسنة هو ا�Óل واإلÌاع ما أÌع عليه ا�سلمون أجعل هذه اhالثة � األدلة وا5قية أدلة تابعة

  .د�الميتها نغ; بعدم تس
  فة ا�اسخ وا�نسوخ إذن نقول هذا هو الواجب عليه R هذه األمور، أيضا هناك واجبات أخرى فيما يتعلق باألدلة كمعر

 

  )OÊ(اNلقة 
  : Áوط بلوغ رتبة االجتهاد �

  :  ���� ال:وط ال\ وقع خالف j اشWاطها ����
  .Áط العدالة: أوالً  �

 أن يكون الفقيه �تنب: العدالة
ً
 � ا2و� عن الصغائرللكبائر حر ا

ً
  .يصا

لكن يكفيه أن ، أنه ال يلزم فيما يتعلق بالصغائر ال يقارف صغoة ؛ ألنه يقل من ا�اس من ال يفعل ذلك  :يقولون
 من الصغائر

ً
� صفه تمنع صاحبها : ح¥ أنهم قالوا ، � العدالة وwم Ðم R ضبط ما، يكون lتنب للكبائر ومتوقيا

وبينوا ما ا�قصود باTي ، من مقارفة الكبائر وما يقدح R ا�روءة من الصغائر هوترك الواجبات أو تمنع من فعل ا�حرمات
R ا�كيال -أنه ما يدل \ خسة أو دناءة �<طفيف R حبه أو حبت[ من ا<مر : يقدح R ا�روءة  من الصغائر، وقالوا 

  . - و�وه
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الصواب أن العدالة Áط لقبول فتوى ا*جتهد قد قال بعضهم بهذا ولكن  وهل العدالة �ط 5لوغ رتبة االجتهاد؟ 
 ألن يصل إ~ رتبه االجتهاد  والعمل باجتهاده

ً
  .R اإلÌاع وليست �طا

  ما الفرق ب� األمرين؟ ����
باجتهاده  أن الفاسق r أن ©تهد بنفسه ويعمل :فإننا نقول ،� �ط لقبول قوr وقبول فتواه :الفرق أننا حينما نقول 

فإنا سنقول ح¥ اTي بلغ Îية R العلم إذا ، � �ط 5لوغ رتبه االجتهاد: أما إذا قلنا، فيما Hصه وليس لغoه أن يقته
 ال ©وز r أن يعمل بما يغلب عليه ظنه

ً
أن العدالة  :و¸نما القول الصحيح هو ،وwذا فإن هذا القول مستبعد، �ن فاسقا

  .مل بها ال Õلوغ رتبة االجتهادÁط لقبول فتواه والع
 ورود األحاديث، معرفة أسباب الøول  �

ً
  : وأسباب أيضا

  .�ط 5لوغ رتبة االجتهاد اأن هذ:  فهناك من العلماء من قال 
فكم ، هو أن معرفة معا  اآليات ومعا  األحاديث ت;تب \ معرفة أسباب الûول وأسباب الورود: ودYله � ذلك �

  .وcم من حديث ال يتضح معناه ح¥ نعرف السياق اTي قيل فيه، تضح معناها ح¥ نعرف سبب نزوwامن آية ال ي
 إنما يكت¬ بمعرفة معا  اآليات،  بال ©: ولكن Ìهور العلماء يقولون

ً
فهناك آيات قد تتطلب R ، هذا ليس �طا

، \ عمومها من غo معرفة أسباب الûول وهناك آيات يمكن أن يدرك معناها! معرفة معناها معرفة أسباب الûول
  .هناك نقاش طويل) العùة بعموم اللفظ ال ôصوص السبب ( كذلك يستدلون بأن القاعدة األصو�ة تقول 

 اTين يش;طونه يقولون  
ً
؟ ةما فائد: أيضا

ً
 وأسباب ورود اyديث!  نقله إذا

ً
فلو لم   العلماء ينقلون  أسباب الûول كثoا

  .ائدة ما نقلوهيكن r ف
  :اrواب عن هذا  
  .أنه r مدخل R فهم  ا�عR Ê بعض األحيان وwذا ينقلونه �ا فيه من الفائدة هذا جانب-
أنهم ينقلونه ألجل أن سبب الûول قطý اÓخول R العموم إذا �نت اآلية �مة وwا سبب نزول فإن : وا�انب اhا  -

 و
ً
  .ال يمكن إخراجه إال بطريق النسخ  وبد�ل قطýسبب الûول يكون داخل قطعا

 5لوغ رتبة االجتهاد
ً
 ي;جح أن أسباب الûول ليست معرفتها �طا

ً
  .إذا
  :  معرفة تفاريع الفقه �

 أختلف فيه 
ً
البد للمجتهد أن يعرف Ìلًة  من أحÝم الفروع الفقهية بأد<ها، وذلك ألنه : فقال بعض العلماء، هذا أيضا
رجح هو  قول من لكن األ، للوقائع ا�ديدة، وهذا القول فيه وجاهة األحÝما ال °صل r ُدربة \ استنباط لو لم يعرفه

 
ً
  �اذا ؟ يقول أن معرفة تفاريع  الفقه ليست Áطا

 فيه؟فà مت دأن تفاريع الفقه تعرف باالجتها :دYلهم �
ً
كيف تكون �ط 5لوغ – فرعة عنه، فكيف تكون �طا

  .-مع أنها إنما � تكون نتيجة لالجتهاد رتبة االجتهاد
  :اTي يظهر أنه يمكن ا�مع ب[ القول[ وأن Ðً من القول[ نظر إ~ جانب

أو من أحÝم الفقه أو الفروع الفقهية  األحÝمأنه البد 5لوغ رتبة االجتهاد من معرفة Ìلة كبoة من : فاTين قالوا  -
أنهم ال يمكن أن يصل أحد إ~ رتبة  واضحةيدل دالr  فواقع ا�جتهدين، هدينواقع ا�جتبأد<ها  هؤالء نظروا إ~ 

إ~ أنه �ط �دي : فهؤالء نظروا ، االجتهاد إال وقد أحاط �ملة كبoة من الفروع  الفقيهة وعرف أد<ها واستح�ها 
  .جرت العادة أو تقتضيه العادة
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 ثم جعلنا الفروع أصًال ناشئة عن : ا وأما اTين منعوا فنظروا إ~ ا�انب العقõ وقالو -
ً
لو جعلنا معرفة الفروع �طا

 ªتنعا، يلزم من هذا اÓور 
ً
؟ف، االجتهاد لÝن هذا  دورا

ً
 مقدما

ً
  كيف تكون ا�تيجة �طا

، فيمكن أن �مل قول من قال أنه �ط؛ \ أنه نظر إ~ ما جرت عليه فهذا هو الÚ واهللا أعلم j وجود اÃالف
، أنه ال يصل الفقيه إ~ رتبة االجتهاد إال وقد أحاط �ملة من الفروع الفقهية تلقفها عن من سبقه من الفقهاء العادة

ْربَة بعد ذلك \ استنباط  �Óا rُ صل	ا ح¥ w يفية استنباط  األدلةcموعرفها وعرف أد<ها وÝا ©د� من الفروع  األح�
  .والوقائع

  :هناك �ط آخر وهو ، قول أنها �ل خالف هذه أهم ال�وط ال� قد ن
  : معرفة مقاصد ال:يعة �
  اهذا ال�ط أك0 ا�تقدم[ ما �نو، هل هو �ط أوليس ب�ط؟  

ً
يذكرونه بهذا اللفظ؛ ولكن �نوا يذكرون �طا

  .ففقه ا�فس يقتø معرفة مقاصد الشارع، أن يكون فقيه ا�فس: مثًال يقولون
البد من معرفة مقاصد ال�يعة سواًء �نت هذه ا�قاصد : و ªن أكد هذا ال�ط ونص عليه وقالوالشاطx رnه اهللا ه 

  .مقاصد ال�يعة بوجه �م أو  مقاصد wذا ا5اب بوجه خاص، فهذه ا�قاصد ينبÕ عليها صحة االجتهاد
سم، وvنما �نوا يطلقون عليه واTي يظهر أن معرفة ا�قاصد �ٌط صحيح  لكن ا�تقدم[ ما �نوا يسمونه بهذا اال 

 ما يستغنون باش;اطه، أو أنهم رأوا  أنه يدخل فيما البد منه �عرفة ا�عÊ، فقه ا�فس مثالً 
ً
 األحÝممعرفة آيات  مفكثoا

فoون ، بمعÊ معرفة مواضعها ومعرفة تفسoها عن أن يذكروا الطرق ال� تؤدي إ~ ا�عرفة اyقيقية والÝملة وا<امة
 ترتيبها و� ماrُ مدخل R فهم ، أن هذا �R األحÝمنهم إذا قيل اإلحاطة بمدارك أ

ً
اإلحاطة بمعانيها وواقعها ومعرفة أيضا

و¤ ا�واضع ال� ال مدخل ، إن �ن r مدخل فيك¯ عن هذا ال�ط: ح¥ فيما يتعلق بسبب الûول يقولون، معناها
  .فيستغنون بهذا ال�ط العام عن كثo من ال�وط،  سبب الûوللسبب الûول R فهم ا�عÊ ال �تاج إ~

  : معرفة ا®اسخ وا*نسوخ �
oمعرفة ا�اسخ وا�نسوخ؟ هل ©ب عليه أن يعرف : هذا من ال�وط ال� البد منها ؛ ولكن °تاج إ~ تفس  Êما مع

قال العلماء أنه منسوخ وما ¨ حديث  ؟ وهل ©ب عليه أن يعرفقال العلماء أنها منسوخة وما اTي نسخها¨ آية  
  ناسخه؟
وأن اyديث مثًال اTي يستدل به ليس ، وvنما يكفيه أن يعرف أن اآلية ال� يستدل بها ليست منسوخة، ال:  اrواب
 
ً
 مسألة دون مسألة أخرى كما سيأµ ةوهذا بناًء \ أن االجتهاد يتجزأ وأنه يمكن أن °يط بأدلة باب أو بأدل، منسوخا

  .R اÓرس القادم بمشيئة اهللا تعا~
  :أن أرîن االجتهاد �: قلنا

 ا�جتهد وrُ �وط ال� ذكرناها  •

 و�ل االجتهاد  •

 وا�هد ا�بذول  •

  . وفيما تقدم ذكره  هو �وط ا�جتهد ، فg من هذه األرîن اhالثة r �وط 
  :Áوط /ل االجتهاد �

  .ولم يقم عليها إ»اع ،ال معارض Âاة ال\ لم ترد فيها نصوص 	�ا*سائل : أن يضبطوه فقالوا أنه اأرادو
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أما إذا قام عليها نص وفيها ، أنه لو قام \ ا�سألة نص ñيح  ال معارض r فهذه  ليست من مسائل االجتهاد:  معناها
  .االجتهاد بعد اإلÌاع كذلك لو قام \ ا�سألة إÌاع لم تعد من مسائل ، نص آخر يعارضه فà من مسائل االجتهاد

  :من خالل هذا الضابط نقول Áوط /ل االجتهاد 
  .أن يكون من الفروع الفقهية ألن مسائل أصول اÓين ليست �ل  االجتهاد   :أوالً  •
  .أال يرد فيه نٌص ñيح ال معارض rُ : مر ا@اzاأل •
 فيها" من ا�وازل"، هاأن  يكون من ا�وازل أو من مسائل اGالف ال� ال إÌاع في: ا@الث •

ً
يعÕ ، ال� تقتø اجتهادا

 من ا�سائل ال� وقع فيها إÌاع
ً
، وأال تكون أيضا

ً
فهذه ، القضايا ا�ستجدة ال� لم تكن وقعت قبل وال وقع مثيلها تماما

  .تك¯ R ضبط �ل االجتهاد
  ؟ا*جتهد وهو الر�ن ا@الث Á Xوط فعل  ما ����
 ،  اÕحث حª �س من نفسه  العجز عن الزيادة أن يبلغ الغاية j :أوالً  •

ً
 ضائعا

ً
 ، �يث يصبح جهده بعد ذلك جهدا

ً
إذا

فال يك¯ ، "بذل الفقيه وسعه"البد R االجتهاد الصحيح  ا<ام أن يبذل الفقيه وسعه، هذا مذكور R تعريف االجتهاد 
  . lرد ا<أمل اليسo العارض

• zحث وا®ظر الصحيحةأن �ري ا®ظر واالجته: ال:ط ا@اÕهذا ال�ط أن يكون نظره ، اد وفق قواعد ا R فيدخل
فال ، R ما قرره R ترتيب األدلة،  األدلةما قرره R حجية ، هو وفق ما قرره مثًال R قواعد أصول الفقه R طرق االستنباط

 قول الصحا� ليس  حجة وآخذ ال: ومرًة يقول، يكون عنده ال;تيب Úتًال؛ مرًة يقدم قول الصحا� \ القياس
وهذا ا�وع ال ، طردة �يث مثًال يقول هذا ا�وع من القياس أقدمه \ قول الصحا�ضإال إذا �ن r قاعدة م، سبالقيا

 R كتب ، هو مقت ليس بمجتهد، طردة ضأقدمه؛ ألن من يفعل ذلك يعÕ من ليس عنده قاعدة م
ً
وما يقع  ا<ناقض كثoا

 أن هذا الفقيه مرة يقت هذا العالم ومرًة يقت العالم  اآلخر، أو مرًة يقول بهذه القاعدة الفقهاء إال 
ً
ألجل أنه يقت أحيانا

 .فيقع R ا<ناقض ،ومرة ال يقول بها

   فعل ا*جتهد ما هو ؟ �
  .ا®ظر j األدلة بالطرق الصحيحة بقصد استنباط  اNكم ال:Ç :هو

 سَ البد من مرا�ة المُ كذلك يدخل R هذا ال�ط أنه 
²
 سَ مات العقلية والمُ ل

²
 سَ هناك أمور مُ   ،مات ال�عيةل

²
مه عقًال ل

 سَ وأمور مُ 
²
  مة ل

ً
 للعقل أو ح¥ وvن ح¥ وv: أو يقول ،ال ©وز أن يتجاوزها ا�اظر ،��

ً
 ل�ع �ن هذا Úالفا

ً
ن �ن Úالفا

À الف العقول الصحيحة ال®°ة ال� لم تتأثر بلوثة الب�ية ال� أنا أستنبطه وأقول به ؛ ألن أدلة ال�ع كما تقرر ال
لكن إذا نظرت إنما Hالف ، فكثo من ا�اس ربما يقول هذا Hالف العقل، تؤدي إ~ رد أشياء بظن أنها Àالف العقل

ء هو اTي ال Hالفه أنه ال�ع ال Hالفه ا�قصود به ما يتفق عليه Ìيع العقال :فالعقل حينما يطلق ويقال، عقله هو 
هذا هو اTي ، إما من �ب ا�ستحيل أو من ا�مع مثًال ب[ الضدين ةوغo متأتي ةويعدون Úالفته غª oكن ،العقل
  .ه  إ�هاعليه  ينبÆ أن ال يكون نظرُة قد أد اإلÌاعفg ما قطع ال�ع  ببطالنه  أو قام  ،ينبÆ أن يراعيه :نقول
  �ب � ا*جتهد أو الفقيه ³صيلها حª نقول بلغ رتبة االجتهاد؟ما X العلوم ال\  ����
وعلم اyديث، وعلم ، بها 5لوغ رتبة االجتهاد، هذه العلوم يمكن إÌاwا R علم ا<فسo اإلحاطةهناك علوم البد من  

  .وعلم ا�قاصد، هذه إÌاwا، وعلم ا�اسخ وا�نسوخ، وعلم اللغة، وعلم أصول الفقه، الفقه
 Õلوغ رتبة االجتهادأما علم ا�نطق فقد قال بعضهم أنه البد منه، 

ً
واإلمام السيو7  ولكن الصحيح أنه ليس 
وريا



 يدةنسخة مدققة ومز                                                                             امنامنا*ستوى ا@ا*ستوى ا@  ــ    أصول الفقهأصول الفقه  مقررمقرر

- ٥٦ - 
 

 سماه 
ً
ف كتابا

²
 به؛ أل

ً
صون ا�نطق وال¿م عن علم "رnة اهللا �ا اد� االجتهاد وقيل r أنك ال تعرف  ا�نطق ولست بصoا

 \ من يرى" ا�نطق وال¿م
ً
 .أنه �ط ردا

  )OÙ(اNلقة 
  : wزؤ االجتهاد �

  أو j مسألة دون مسألة؟ ، هل يمكن أن يكون الفقيه �تهداً j باب من أبواب الفقه دون باب
 رتبة االجتهاد j باب من أبواب الفقه مع عدم ، يريدون به "االجتهاد ؤبتجز: "ا�راد هذا هو

ً
أن يكون الفقيه بالغا

  إحاطته بأدلة
ً
 أخص من ا5اب- أو إحاطته بأدلة مسألة، أبواب الفقه األخرى أو عدم معرفته بها مطلقا

ً
j  -وهذا طبعا
  .باٍب مع� حª يصبح قادراً � االجتهاد فيها دون أن �يط بأدلة ا*سائل األخرى j اÕاب نفسه

 " Ïزؤ االجتهاد:" فهذا القدر هو ا�راد بقوwم
ً
R باب العبادات مثًال أو باب ا�نايات؛ ألنه  بمعÊ أنُه يكون lتهدا

نه من  Ôي ال يمكTا oصص فيه وألنه أحاط بأد<ه مع كونه ال يعرف أدلة األبواب األخرى أو ال يعرف منها إال اليسÀ
  .االجتهاد فيها

  ؟ جتهاد بالنسبة للمسائل j اÕاب الواحدهل يمكن أن يتجزأ االثم أنزل من هذا رتبة  
Êمثًال يكون قد " مسألة قتل ا�ماعة بالواحد"هل يمكن أن °يط بأدلة مسألة واحدة من ا5اب؟ مثًال كأدلة  بمع
وتوصل فيها إ~ رأي يرى أنُه راجح هل يمكن هذا  مع كونه مثًال لم °ط بأدلة مسألة شهادة  ، وأحاط بأد<ها، �ثها

  .  هذا هو ا*راد بتجزؤ االجتهادأخرى جزئية R باب ا�نايات؟ النساء مثًال R ا�نايات نفسها؟ أو لم °ط بمسائل 
  :êرر خالف العلماء �

هناك من يظن أنه يمكن ، نزاعهم لمعلوم أن العلماء اختلفوا هل االجتهاد يتجزأ  أو ال يتجزأ ؟ فال بد من 	رير �
 فيها مع أنه ألي مثقف أو ألي طالب علم أن ينكب \ قراءة أدلة مسألة من ا�سائل اGال

ً
فية فيحيط بها فيصبح lتهدا

 
ً
كيف ، لم يتخصص R علوم  ال�يعة ولم يدرس أصول الفقه ولم يعرف اللغة وما مدلوالتها ولم يعرف  األدلة عموما

، ، يظن أن هذا داخل R �ل اGالف و، ولم يعرف ترتيب األدلة، يستدل بها
ً
وهذا خطأ كبo وقد رأينا من يقع فيه كثoا

ظن أن اGالف R أنه هل يأµ شخص ال علم r بعلوم ال�يعة ولم يدرس علم ال�يعة وال أصول الفقه وال ا�اسخ وي
وا�نسوخ وال يعرف  معÊ اإلÌاع وال يعرف معÊ القياس وال يعرف معÊ االستصحاب وال يعرف كيف ُ©ري هذه 

 فيها؟  يظنون أن هذا  األدلة لكنه قرأ Ðم العلماء R هذه ا�سألة 	ه وÌعه
ً
من مصادره فهل يمكن أن يكون lتهدا

  .هذا R اyقيقة  ليس  داخًال R �ل الûاع ، داخل R �ل الûاع
  ما هو /ل الøاع ؟ �
 ، و� معرفة قواعد االستنباط، R فقيه أحاط  ب�وط  االجتهاد العامة: هو 

ً
، وcيفية نصب ا�Óل، معرفة األدلة إÌاال

، ولكن عنده تقصo فقط R  األدلة اGاصة من الكتاب والسنة مثالً ، وما اTي يقدم منها وما اTي يؤخر، يب األدلةوترت
أما القرآن فهو �دود ومعروف و�صور فاإلحاطة بما فيه من ، بأدلة مسألة من ا�سائل وôاصة األحاديث طفقد ال °ي

أو أقوال ، أو اآلثار، لكن عنده نقص R أحاديث  األحÝم، ام فهو مؤهلفهو عنده ا<أهيل الع، أمر سهل األحÝمآيات 
هذا هو ا�ي يصح أن  تلف العلماء فيه هل يعد . وأحاط بما يتعلق بهذا ا5اب ، الصحابة ا�تعلقة ببعض مسائل الفقه

  . �تهداً يقبل قو� أو ال يعد �تهداً 
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يعة ولكن ألجل أن اآلن قد سهل \ ا�اس اإلطالع \ أما شخص Àصصه ليس علوم ال�يعة ولم يدرس ال� 
وبواسطة الùامج ال� سهلت wم الوقوف \ أقوال أهل العلم فاستطاع بضغطة ، أقاويل السابق[ بواسطة �رîت ا5حث

 فيها؟ ويقول، زر أن ©مع ¨ ما قيل R ا�سألة
ً
و�م ، و�م األئمة ،و�م أnد، أنا قرأت Ðم الشافý: هل يكون lتهدا

  .ال : ا�واب هل هذا هو مرادهم؟، فوجدت أن هذا الرأي هو الراجح، كذا
ل �وط االجتهاد العامة ولم يبt عنده تقصo إال R اإلحاطة باألدلة اGاصة ا�زئية،  من:مرادهم هو   فهذا هو حص²

  ا�ي اختلفوا فيه 
  ئل أو Õاب من األبواب هل يكون �تهداً فيهما أو ال ؟  إذا أحاط باألدلة اrزئية *سألة من ا*سا ����

  : ا*سألة فيها أربعة أقوال ، نذكر  أقوال العلماء
  . وقوالن أقل شهرة، قوالن مشهوران  ألنهما طرفان

 R هذا ا5، أن االجتهاد يتجزأ:  األولالقول  •
ً
اب وأن الفقيه أذا أحاط بأدلة مسألة معينة أو باب مع[ يكون lتهدا

 سواًء بالنسبة لألبواب: وهم يقولون، وهذا القول هو قول Ìهور العلماء، أو R هذه ا�سألة
ً
فيكون ، أنه يتجزأ مطلقا

 R مسألة من ا5اب 
ً
 lتهدا

ً
 R باب ا�نايات أو باب اyدود مثًال، ويكون أيضا

ً
 R باب العبادات وليس lتهدا

ً
 .lتهدا

  ما دYل هذا القول ؟  ����
  :وwم أدلة كثoة  قول رجحه أكË العلماءهذا ال

وwذا لو ، أن اإلحاطة بأدلة Ìيع مسائل الفقه أمر عâ وليس بمقدور Îلب ا�اس أن °يط بذلك: اYKل األول  �
  .اش;طنا هذا ال�ط �ا وجد lتهد

� zل ا@اYKمن األ:  ا 
ً
كونهم من أهل االجتهاد �نوا  ا�جتهدين والعلماء الكبار اTين ال �تلف  R ةئمأن كثoا
وتوقفهم هذا يدل \ أنهم لم °يطوا بأدلة ا�سألة اGاصة أو ا�زئية، ولو ، ال ندري ويتوقفون : يقولون R بعض ا�سائل

 . ومع ذلك لم نسلب عنهم صفة االجتهاد ولم يقل أحد أنهم غl oتهدين، ال ندري: أحاطوا بها ما قالوا

YKة واإل: إن قولكم: ل ويقالقد يناقش هذا اmمسلم به  حاطة بها متعذرةأن األدلة كث oمن ، غ oبد�ل أن هناك كث
  . �ميع األدلة اإلحاطةواالجتهاد ا�طلق ال يكون إال بعد ، األئمة �نوا R مرتبة االجتهاد ا�طلق

zل ا@اYKم وقد يناقش اwبعض ا*سائل: وهو قو j وتوقفهم يدل � أنهم لم �يطوا بها أن بعض األئمة توقفوا ،  
و إنما توقفوا ألجل أنهم أحاطوا باألدلة لكن ، ال ألجل أنهم لم °يطوا باألدلة،  لعلهم توقفوا: قد يناقش هذا ويقال

ن كما °* مثًال من توقف اإلمام مالك حينما سئل ع، فتوقفوا ح¥ ينظروا فيها، وجدوا األدلة متعارضة R هذه ا�سألة
ال أدري ألجل أن األدلة �نت فيها متعارضة فÝن يؤجل : يقولون قال، ال أدري: أربع[ مسألة وقال R سٍت وثالث[ منها

  .ذلك ح¥ ينظر R دفع ا<عارض بينها
 من قبل اrمهور

ً
جيب أيضا

ُ
ألنه lرد دعوى و� ، ال نسلم به ما ذكرتموه من أنه غm متعذر وأنه Íكن: وقالوا هذا أ

و\  طوvنما �نت عندهم القدرة وا�لكة \ االستنبا، األئمة الكبار هؤالء ما �نوا °يطون �ميع األدلة اGاصة ا�زئية
  .وvما بالقوة القريبة من الفعل  -وهذا R أغلب ا�سائل-فقدرة االجتهاد حاصلة wم إما بالفعل ، ا5حث

ولم يكن ألجل ا<عارض فقط قد ، توقفهم مشهور: فنقول ، باألدلةأن توقفهم لم يكن لعدم اإلحاطة : وأما قولكم 
بل نزيدكم أن الصحابة رضوان اهللا عليهم الكبار كعمر ، وبعضه لعدم ا�عرفة با�Óل، يكون بعضه ألجل ا<عارض

خالفوا ا�Óل وîنوا يقضون R بعض ا�سائل ثم يتب[ wم أنهم ، وابن مسعود وغoهما �نوا يتوقفون R بعض ا�سائل
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لوال سماُعنا wذا اyديث عن الرسول ص» اهللا عليه وسلم لقضينا فيه بغo ذلك، وîنوا : أو �نوا يقولون، فoجعون إ�ه
 يتوقفون R بعض ا�سائل  ألجل أنهم ما أحاطو

ً
من سمع منكم : �ن عمر وأبو بكر ©مع الصحابة ويقول : بأد<ها اأيضا

 عن رسول ا
ً
  .  األولهذا القول هللا ص» اهللا عليه وسلم، ومع ذلك هم lتهدون باالتفاق بهذا خùا

• zأما القول ا@ا  : 
ً
 ح¥ °يط  االجتهاد ال يتجزأ: وهو القول بأن، فهو القول ا�ضاد r تماما

ً
فال يكون الفقيه lتهدا

 .، واالجتهاد ال يمكن Ïزئته األحÝم�ميع أدلة 

  ول ؟من هو ا�ي قال بهذا الق ����
 ، الشافý اإلمامهذا القول نسب إ~  

ً
قد يفهم من Ðم الشاطx ، ونسب إ~ أ� حنيفة ونص \ اختياره الشوî  أيضا

  .أبا حنيفة يرى أن االجتهاد ال يتجزأ اإلمامأنه يميل إ~ هذا، فبعض أئمة اyنفية أكدوا \ أن 
  ما أد2هم � هذا ؟ ����
  :قالوا  األدلةاستدلوا بعدة أدلة أهم هذه  
ا °يط �ميع األدلة وب�وط االجتهاد 	صل r ا�لكة � وا�لكة ال يمكن Ïزئتها ، أن االجتهاد َملََكة؛ 	صل للفقيه لم²

  .وvنما هو من ا�قتين، فà إما موجودة أو معدومة، فمن لم °ط بأدلة األبواب ا�زئية هو ليس بمجتهد
� zل ا@اYKم ال�ع مت: اÝلقات، ال يمكن أن °يط بأدلة باب ، صٌل بعضها ببعضأن أحyكسلسلة متصلة ا àف

وح[ نقرر أن األبواب م;ابطة ، وال أدلة مسألة دون أن يعرف أدلة ا�سألة األخرى، دون أن يعرف أدلة ا5اب اآلخر
 R باب العبادات وليس

ً
 R باب  متصل بعضها ببعض؛ فإنه ال يمكن دعوى االنفÝك بأن يكون lتهدا

ً
lتهدا

 Ì Rيع األبواب، ا�نايات
ً
 .وvنما ا�جتهد يكون lتهدا

 يستدلون �
ً
فاTي يد� أنه أحاط  بأدلة ، بأن ا�سألة قد تكون R باب ولكن ُمدرcها أو د�لها R باب آخر وأيضا

  .سائلا�سألة دعواه ليست صادقة؛ ألنه ال يمكن أن °يط بأدلة ا�سألة إال إذا أحاط �ميع ا�
وهذا القول أختارُه ، أن االجتهاد يتجزأ بالنسبة لألبواب ال بالنسبة للمسائل j اÕاب الواحد: القول ا@الث j ا*سألة •

 . األصو�[بعض  

   :وقالوا j دYلهم � هذا
وأما  -لكما هو اyال مثًال R باب الفرائض اTي يعد بمثابة علم مستق-أن األبواب منفصٌل  بعضها عن بعض  �

ا�سائل R ا5اب الواحد  فإنه ال يمكن انفصال بعضها عن بعض وال يمكن دعوى االجتهاد R بعضها دون بعض؛ ألن 
إذن هؤالء يفرقون ، ُمدارcها وأد<ها واحدة فمن لم °ط بأدلة ا5اب 	ها ليس r أن ©تهد R مسألة من مسائل ا5اب

R األبواب وب[ ا<جزؤ R يمكن أن يتجزأ بالنسبة لألبواب؛ ألن األبواب يستقل بعضها : ا�سائل فيقولون ب[ ا<جزؤ
أما ا�سائل R ا5اب الواحد فإن أدلة ا�سألة ال تستقل ،  فأدلة ¨ باب مستقلة عن أدلة ا5اب اhا  أو اآلخر،  عن بعض

  .ة ا�سائل � دعوى غo صحيحة فأي دعوى لإلحاطة بأدلة مسألة واحدة دون بقي، عن أدلة غoها من ا�سائل
وهؤالء  حجتهم أن باب الفرائض  باب ، وبقية األبواب ،الفرائض فقط بأن االجتهاد يتجزأ بالنسبة Õا: القول الرابع •

وأد<ُه ال صلة wا بأدلة  أنه نصف العلم: ح¥ يقال، مستقل وليس r عالقة ببقية أبواب الفقه بل هو بمثابة علم مستقل
فلهذا  ،وأما بقية أبواب الفقه فà بمثابة سلسة واحدة أو حلقه واحدة  البد أن °يط ا�جتهد بها Ìيعا، بواببقية األ

 R بقية األبواب
ً
 R الفرائض وليس lتهدا

ً
 R ¨ أبواب الفقه و، يمكن أن يكون lتهدا

ً
 أن يكون lتهدا

ً
يمكن أيضا

 . إال باب الفرائض



 يدةنسخة مدققة ومز                                                                             امنامنا*ستوى ا@ا*ستوى ا@  ــ    أصول الفقهأصول الفقه  مقررمقرر

- ٥٩ - 
 

  القول؟ ما هو القول الراجح ����
ً
  الراجح هو قول اrمهور القائل� بأنه يتجزأ مطلقا

  :أجوبة عن أدلة ا*عارض�
 zالقائل[: أدلة القول ا@ا : 

ً
  .با*نع مطلقا

قد نسلم لكم أن :  ، نقولأن االجتهاد ملكة يتمكن بها ا*جتهد من معرفة الراجح أومن معرفة اNكم: فقوwم -
كة 	صل بتحصيل �وط االجتهاد العامة باإلضافة إ~ أدلة بعض أبواب الفقه لكن نقول أن هذه ا�ل، "االجتهاد ملكة"

فكون االجتهاد ملكة ال يمنع من Ïزأ االجتهاد ، ا�زئية األحÝمفهذه األدلة � للتطبيق أو �عرفة ، أو بعض مسائل الفقه
ألدلة ا�زئية، وا�لكة 	صل بال�وط با اإلحاطةبالنسبة لألبواب وا�سائل كما بينا؛ ألن ا<جزؤ هنا ناشئ عن عدم 

 .آخره إ~معرفة كيفية االستنباط ، األدلةمعرفة ، معرفة أصول الفقه،العامة معرفة اللغة 

 :فأجابوا عنه،  وأنه ال يمكن، أن أبواب الفقه ومسائله كسلسلة متصلة اNلقات: أما قوwم   -

ذا الع® قد نضيف إضافة لم يذكرها  األصو�ون السابقون بل هذا ªكن، و�ُن R ه، بأننا ال نسلم أنه ال يمكن -
اآلن أصبح من ا�مكن للفقيه أن °يط بأدلة مسألة بسهولة وvن لم يكن أحاط بأدلة ا�سألة األخرى؛ ألنه عن : ونقول

 .وما أشبه ذلك يمكنه ذلك بسهولةطريق ا5حث R الùامج ا�خصصة لكتب اyديث وcتب الفقه 

فاGالف األصو� بيننا وبينكم ،  "إذا أحاط"أننا إنما ±� r االجتهاد : بن قدامة بقوrاخر أشار إ�ه هناك جواب آ  -
هذا باتفاق بيننا ووvذا لم °ط ال ©وز r االجتهاد ، البد أن توافقون أنه ©وز r االجتهاد، معناه إذا أحاط انت$قد 

 .ق يأµ االختالف هل R هذه ا�سألة أحاط أو اللكن عند ا<طبي األصو�هذا هو القدر ،  وبينكم

 قوwم  -
ً
بأن هذا نادر وا�جتهد ال يلزمه أن °يط �ميع : أجابوا عنه، ا*سألة تكون j باب وُمدر�ها j باب آخر: أيضا

 .بل °يط  بأغلب أدلة ا�سألة، األدلة من غo استثناء

فإذا قررتم أنه °صل ا<جزؤ R األبواب فيجب أن ، بأنه ال فرق: ابونفإنهم ©، فرقوا ب� األبواب وا*سائلأما اTين   -
 .وزعمكم بعدم إمÝنية اإلحاطة مردود، °صل ا<جزؤ R ا�سائل: تقولوا

 ©ابون، ب� باب الفرائض وغmهوأما اTين فرقوا  -
ً
بأنه ال فرق ب[ باب الفرائض وغoه من األبواب فنستطيع أن : فأيضا

بل Ïويز ، فيمكن أن ©تهد R باب ا�نايات دون باب العبادات،  باب ا�نايات ليس rُ صلة بباب العبادات: نقول مثالً 
 .االجتهاد R بعض  األبواب هو د�ل �ا \ Ïويز االجتهاد R ¨ األبواب

 ك ؤالقول الراجح j هذه ا*سألة هو جواز wزإذن �لص من هذا إ~ أن  
ً
أو يمكن  ،ما قال اrمهوراالجتهاد إما مطلقا

؛ أنه R باب أن يقال يتجزأ j ا*سائل ال\ ليست من مسائل ا®وازل وهذا  تاره بعض ا*تأخرين وأنا اNقيقة أميل إYه
  .ا�وازل أو¤ ا�سائل ا�ازلة ينبÆ أن ال نقول أنه يتجزأ إذا لم °ط بأك0 أدلة ال�ع ليس rُ أن يت¶م فيها

  )Oã(اNلقة 
  
   ما ا�ي يWتب � مسألة wزؤ االجتهاد واÃالف فيها ؟ ����

  :ي;تب \ اGالف R هذه ا�سألة خالف R كثo من الفروع الفقهية منها :قالوا 
 هل ©وز �ن أحاط بأدلة مسألة من مسائل ا5اب أو باب من أبواب الفقه أن ©تهد ؟ولو لم °ط ببقية األدلة ؟:أوال  •

  .نعم : قول با�واز\ ال -     
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 .ال :و\ القول با�نع  -

وvن لم °ط إال بأدلة ا�سألة فليس r ، إن �ن أحاط بأدلة ا5اب فله ذلك:و\ القول با<فصيل يأµ ا<فصيل نفسه   -
  .هل هذا ا5اب هو باب الفرائض أو غoه من األبواب إ~ غo ذلك : ذلك، أو يقال 

• zأن: األمر ا@ا r ي أحاط بأدلة مسألة أو باب فاجتهد فيها فتوصل إ~ حكم هل  هل ©وزTيعمل باجتهاد نفسه ؟ ا
 r أن يعمل باجتهاد نفسه R هذه ا�سألة ؟

  :هذا أيًضا ينبÕ \ اGالف
 .إن قلنا أنه lتهد نقول نعم   -

- l تهًدا نقول ال ،عليه أن يسأل أهل العلم ا�جتهدين ألنه  ليسl ن قلنا هو ليسvتهًدا و.  
 : هل r أن يُف� غoه بما توصل إ�ه؟ أيًضا ينبÕ \ ا�سألة إن قلنا  :األمر ا@الث     •

 .نعم يف� مثله مثل أي lتهد آخر أحاط �ميع األدلة : نعم يتجزأ ،نقول -

  .ليس r أن يف� غoه : ال، نقول:وvن قلنا  -
أنه لو وقع االتفاق \ خالف ما ذهب إ�ه هل قوH rرم اإلÌاع  هل يُعتد بقوR r اإلÌاع ؟ بمعÊ :ا*سألة الرابعة •

 أو أن اإلÌاع ينعقد وقوr ال يُلتفت إ�ه ؟

 . إنه lتهد R هذه ا�سألة فال ينعقد اإلÌاع بدونه وخالفه يكون معتùًا:إن قلنا   -

- ùمعت oتهد خالفه غl oن قلنا هو غvو. 

  .ها تنبÕ \ مسألة Ïزؤ االجتهاد فهذه أربع مسائل مهمة وcبoة 	.
   :مسألة اجتهاد الصحابة j عهد الرسول ص¯ اهللا عليه وسلم �
  ما ا*قصود با*سألة ؟ ����
أن الصحا� اTي عرف ما نزل من القرآن وعرف كثoًا ªا جاء \ لسان رسوr ص» اهللا عليه وسلم مع : ا�قصود بها 

Tين يعرفون �مها و خاصها ، ومطلقها وُمقي²دها ،ويفهم نصوص القرآن ويفهم نصوص أنه من أهل اللغة ا�تمكنون فيها ا
ال ليس r أن ©تهد بل ©ب : هل هذا الصحا� لو عرضت r مسألة وال يعرف فيها نًصا هل r أن ©تهد؟ أو نقول، السنة

 الغائب واyا� ؟ هذه ا�سألة اختلف عليه أن يرجع إ~ ا�x ص» اهللا عليه وسلم ويسأr ؟وهل هناك فرق مثال ب[
 خامًسا ألنه أيًضا 

ً
العلماء فيها \ عدة أقوال قد نذكر منها ³سة، ابن قدامة ذكر أربعة أقوال لكن يمكن أن نزيد قوال

  :r ¢ء من االعتبار 
،يعÕ سواء أذن r ا�x ص» اهللا  ا بإذن أو بغm إذنا أو üئبً ا سواء ¶ن حا
ً أنه �وز � أن �تهد مطلقً :  القول األول •

  .عليه وسلم أو لم يأذن 
• zاالجتهاد مطلقً : والقول ا@ا �أنه ال �وز  ً
  . ا مأذون � أو غm مأذون �ا أو üئبً ا سواء ¶ن حا
  . �وز للغائب وال �وز للحا
: وا@الث •
  .ربعة ذكرها ابن قدامة هذه األ. ا ،و ال �وز للحا
 إال بإذن�وز للغائب مطلقً : والرابع •
،إذا �ن واÅ واله  ه ا®å ص¯ اهللا عليه وسلم دون غmهوهو أنه �وز للحاكم أي الواu ا�ي وال`  هناك قول خامس •

 .فإنه ©وز r ذلك دون غoه ،هذه خالصة األقوال 

، ن يستدلوا � أربعة أمورتدالل إÀ أ�تاجون j االسأد<ه كثoة اyقيقة ،"اrواز مطلًقا " وهو : أدلة ا*ذهب األول �
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 ؟*اذا

ذن r أم:أنهم قالوا : بمعÊ ا�وز مطلقً : ألنهم قالوا  
ُ
ص» اهللا عليه لم يؤذن r وللحا� عند ا�x   ©وز للغائب سواًء أ

  :فيحتاجون إÀ أن يستدلوا � � صورة من هذه الصور ، سواًء أذن r أم لم يؤذن r، وسلم 
 :±د أن هناك أدلة كثoة \ ذلك "اrواز بالنسبة للحا
 ا*أذون �" \ ا�Óل  �

وîن ذلك بإذن من الرسول ص» اهللا عليه ، ومن أدلة وقوعه اجتهاد سعد بن معاذ R بÕ قريظة، و� أن² هذا قد وقع  �
  ) .لقد حكمت فيهم õكم اهللا(: �ا خانوا العهد اجتهد وحكم فيهم بإذن الرسول ص» اهللا عليه وسلم وقال ، وسلم
ومن أدلة ذلك أن عمرو بن العاص �ن مع ا�x ص» اهللا عليه وسلم فجاءه رجالن Hتصمان فقال الرسول عليه  �

فماÅ إن قضيت بينهم ؟ : قال  ،) و¸ن ¶ن: (أنت أوò مÕ بذلك يا رسول اهللا قال :قال ) اقض بينهما: (الصالة والسالم
يعÕ وvن اجتهدت فحكمت ) قضيت بينهم فأصبت فلك ع: حسنات و¸ن أخطأت فلك حسنةإن اجتهدت ف: ( قال

إن² ا�أذون r ال ©تهد :فأخطأت فلك حسنة ، فهذا اجتهاد R ح�ة الرسول مأذون فيه ،ومن الغريب جًدا أن² يقال 
 .واضحة ��ة الرسول ص» اهللا عليه وسلم ،يعÕ هذا R اyقيقة أمر غريب لكن هذه أدلة 

� r ا�أذون oا� غyل �  اYK"ما ا�ا�ي لم يؤذن  
 ؟ "جواز اجتهاد اNا

من األدلة \ ذلك ما روي أن أبا قتادة رí اهللا عنه قتل قتيال R إحدى ا�عارك وانشغل عن أخذ سلبه فجاء :قالوا   �
يا رسول اهللا قتلت قتيال فانشغلت عن أخذ سلبه : رجل من ا�سلم[ فأخذ سلبه فلما انتهت ا�عرcة قام أبو قتادة وقال 

صدق يا رسول اهللا وسلبه عندي فأرضه عنه، : فقام رجل من ا�سلم[ هو اTي أخذ السلب فقال ، وأنا اآلن أريد سلبه
سد اهللا ورسوr : ما اTي حصل حينئٍذ ؟ اTي حصل أن أبا بكر قام وقال 

ُ
سد من أ

َ
يقاتل عن ال هاء اهللا ، ال يعِمد إ~ أ

 .اهللا ورسوr فيعطيك سلبه 

إن² : أن² أبا بكر رí اهللا عنه اجتهد R ح�ة الرسول ص» اهللا عليه وسلم من غo أن يأذن r فقال : وجه اKاللة  ����
، كيف يذهب إ~ أسد يعÕ رجل شجاع كأ� قتادة يقاتل عن اهللا ورسوr ثم يعطيك سلبه، الرسول لن يفعل ذلك

فهذا د�ل \ أنه ©وز االجتهاد ب[ يدي ) صدق صدق أبو بكر: (ه الصالة والسالم أقر²ه \ ذلك وقال والرسول علي
  .الرسول ص» اهللا عليه وسلم وvن لم يأذن R ذلك 

 :فقد استدلوا \ ذلك "أما الغائب ا*أذون �" �

أن² معاذ أرسله ا�x عليه الصالة والسالم :لوا بما روي عن معاذ حينما أرسله ا�x ص» اهللا عليه وسلم إ~ ا�من فقا  �
 r د(بكتاب اهللا : قال ) ؟بم ³كم: (إ~ ا�من وقالw د: (بسنة رسول اهللا قال : قال ) ؟فإن لمw اجتهد :قال ) ؟فإن لم

فهذا يعتù إذنا من  ) اNمد هللا ا�ي وفق رسول رسول اهللا: (رأ2 وال آلو فأقره ا�x ص» اهللا عليه وسلم \ ذلك وقال 
الرسول ص» اهللا عليه وسلم �عاذ فإذن معاذ مأذوٌن R r االجتهاد فاجتهاد معاذ عندما �ن قاضيًا R ا�من د�ل \ 

  .جواز االجتهاد للمأذون r الغائب
 :فمثلوه أو قالوا أنه وقع بد�ل" الغائب ا�ي لم يؤذن � j االجتهاد ولم يطلب اإلذن"أما  �

 أحد منكم العÄ إال j بQ ال يصل̀� : (الصحابة اTين بعثهم ا�x ص» اهللا عليه وسلم إ~ بÕ قريظة فقال  قصة  �
الرسول عليه الصالة والسالم لم يرِد منا أن نؤخر : فلما دخلت صالة الع® تشاوروا ، فاجتهد بعضهم وقالوا) قريظة

الصالة R وقتها ثم واصلوا سoهم ، ومن الصحابة من عمل با�ص وقال الصالة وvنما أراد أن °ثنا \ اإل�اع فصلوا 
ال أصõ ح¥ أصل إ~ بÕ قريظة فما ص» ح¥ وصل ،فأخù ا�x ص» اهللا عليه وسلم بعد ذلك فأقر² ا�ميع وسكت :
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بة وصالتهم R الطريق هذا اجتهاد هؤالء الصحا:عنهم ولم يأمر أحًدا منهم باإل�دة ولم يعنف أيّا من الطائفت[ قالوا 
  .د�ل \ جواز االجتهاد للغائب من غo أن يستأذن رسول اهللا ص» اهللا عليه وسلم 

  .فهذا د�ل القول �واز االجتهاد للحا� ا�أذون r وغo ا�أذون ،الغائب ا�أذون r وغo ا�أذون 
� zين قالوا : أما القول ا@اTوال للغائبال �وز االجتهاد مطلقً : وهم ا 
فهؤالء استدلوا بأدلة مطلقة  وأهم  ا ال للحا

 :ما يستدلون به أنهم قالوا 

�   xنوا قادرين \ الوصول إ~ القطع بمراجعة ا��إن االجتهاد ظن ،والصحابة R عهد الرسول ص» اهللا عليه وسلم 
ن الظن ال يُعمل به يقولون إال عند اyاجة ا�لحة عليه الصالة والسالم وال ©وز أن ي;ك ا�¶ف القطع ويعمل بالظن؛ أل

 .بإمÝنهم مراجعة الرسول ص» اهللا عليه وسلم ، وهنا ال �ورة، وال�ورة

إن االجتهاد ظن وأن بإمÝنهم أن °صلوا \ ا�ق[ فال ©وز أن ي;cوا ا�ق[ إ~ الظن مع إمÝن : إذن هم يقولون
 .ا�ق[ 

لصحابة �نوا يراجعون ا�x ص» اهللا عليه وسلم R كثo من ا�سائل ونقل �ا أهل اyديث أيضا من أد<هم أن² ا  �
ومسائل كثoة �نوا يرجعون ، وcما ُسئل R مسألة اللعان،كما ُسئل R مسألة الظهار ، كيف أنهم �نوا يأتون إ�ه ويسألونه

بل �نوا يأتون إ�ه من :االجتهاد سائًغا wم الجتهدوا ، قالوا  ولو �ن، فيها إ~ ا�x ص» اهللا عليه وسلم ويسألونه عنها
 .مسافات بعيدة أحيانا ليسألوه 

  .هذا أدلة القول بعدم جواز االجتهاد مطلًقا 
  "ا �وز للغائب وال �وز للحا
 مطلقً :" أدلة ا�ين قالوا �
وال يمكنه أن يعمل من غo اجتهاد ، r مسألة  إذا عرضت اأن ي;ك العمل مطلقً إن² الغائب ال يمكنه :فهؤالء يقولون  �

r أن ©تهد با�ظر R األدلة، ويستدلون \ : ،وال يمكنه أن يراجع الرسول ص» اهللا عليه وسلم فلم يبق إال أن نقول 
 .جوازه للغائب بما ذكرناه R أدلة القول األول بالنسبة للغائب مطلًقا مأذونًا وغo مأذون 

، yا� فال ©وز r ذلك لت�ل اTي ذكره ا�انعون وهو أنه عمل بالظن مع إمÝن ا�ق[ وهذا ال ©وزوأما ا:قالوا   �
  .فإذن هم يأخذون شطًرا من أدلة القول األول وشطًرا من أدلة القول اhا  

حا
 باإلذن وبدون ا و�وز للأنه �وز للغائب مطلقً ":  أدلة القول الرابع وهو ا�ي يقول وا�ي اختاره ابن قدامه �
  ، "إذن ال �وز

  :وªا يستدل به ، هذا القول حقيقة هو أعدل األقوال وهو أقواها 
 .أدلة ا�ج�ين مطلًقا 	ها يستدلون بها بالنسبة للغائب " � اrواز بالنسبة للغائب" �

رسول ص» اهللا عليه وسلم لسعد أيًضا يستدلون بما استدل به أصحاب القول األول من إذن ال" وأما اNا
 ا*أذون �" �
 .بن معاذ وvذنه لعمرو بن العاص وcذلك إذنه لعقبة بن �مر ورجل آخر من الصحابة وهذا أمر ظاهر 

ِيَن  {:هذا ال ©وز r ويمكن أن يُستدل بأدلة Àص هذا و� قوr تعا~ :قالوا " أما اNا
 غm ا*أذون �" �
`
فÉَها ا�

َ
يَا ك

 ُيقَ 
َ
ُموا َنْ�َ يََدِي اهللاِ̀ َوَرُسوِ�ِ آََمُنوا ال ºد { 

أن² االجتهاد R ح�ة الرسول ص» اهللا عليه وسلم بغo إذنه هذا افتيات \ حّق الرسول عليه الصالة : وجه اKاللة ����
  . والسالم وهو تقدم ب[ يديه واآلية تدل \ عدم جواز ا<قدم ب[ يدي الرسول ص» اهللا عليه وسلم بغo إذنه

وvنما ، فهذا R الواقع راجع إ~ القول �وازه للمأذون دون غo ا�أذون " وازه للحاكم أو الواu دون غmه"أما القول  �
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 \ اإلذن ،جعلوا واليته أو تو�ته القضاء أو تو�ته اإلمارة \ ا�يش أو \ الâية أو \ ناحية من 
ً
جعلوا الوالية د�ال
 \ اإلذن فيمكن أن يقال نوا1 ا5الد جعلوها

ً
 .أنه يرجع إ~ القول �وازه للمأذون دون غoه: د�ال

   ا وللحا
 بإذن ا®å ص¯ اهللا عليه وسلمالقول الراجح هو جوازه للغائب مطلقً قلنا إن²  هذه خالصة األقوال ،     
  :الرد � أدلة األقوال األخرى

ا ال بإذن وال بغo إذن ال للحا� وال للغائب وcذلك ال ©وز مطلقً  :Tين قالواأدلة ا�انع[ مطلقا اللجواب عن �تاج   
ألن القول بال إذن ؛ ©وز للحا� : °تاج أن ±يب \ أدلة من قال  إنه ©وز للحا� بغo إذن ،:�تاج إ~ أدلة من قال 

  . اا�ختار أنه ©وز للغائب مطلقً 
 :وجدناها تنح® تقريبا R أمرين "  �وز مطلقاال:"إذا نظرنا إ~ أدلة اTين قالوا  �

 " أن هذا عمل بالظن مع إم©ن اYق�:" األمر األول -

م أن العمل بالظن مع إمÝن الوصول إ~ ا�ق[ وvن �ن R الوصول إ�ه :  ناقش بأكË من مناقشة فيقالفهذا يُ 
Ô
ال نُسل

  تيÚ بالنسبة للغائب ؟لكن هل هذا مُ ،  فإننا قد نوافقكم \ هذاإن تيr â الوصول إ~ ا�ق[: مشقة ªتنع ، بل نقول
ا غo مستساغ إذا �ن مأذونً  ا�طلق بالنسبة للغائب قولكم با�نع إن² : كذلك يقولون ،هو غo متيâ بالنسبة للغائب 

 r أو مُ 
²
òب[ او øأن يق r �© أيًضا يقولون إن  ،�تخاصَم[ وا<و�ة � نوع من اإلذن ،كيف يمكن أن يو�ه وال

Óال�يعة، به تُسفك ا R أال ترون أنه إذا شهد شاهدان ، بضاع ماء وتُستباح األالعمل بالظن الغالب من األصول ا�قررة
قتل معصوًما وتوافرت فيه �وط القصاص أنه يُقتص منه ،مع احتمال أن يكذبا ،فشهادة ، عدالن \ شخص بأنه قاتل

قاطعة بأنه فعل، بل � تورث ظنًا قويًا ،كذلك ما يتعلق با�Ýح واالكتفاء فيه بشهادة الشهود ، ثم  الشاهدين ليست
ق بينهما فg هذه أدلة \ أن² ال�ع R ال�عيات ُ©� العمل بالظن الغالب ،بل يÔûُل ، الطالق أيًضا إذا شهدوا عليه يُفر²
ال يلزم من مراجعتهم : م �نوا يراجعون الرسول ص» اهللا عليه وسلم فيقال الظن الغالب مûلة العلم ، أما القول بأنه

 ،تقولون 
ً
 :للرسول أن ©يبهم حاال

ً
 ما يراجعونه ويؤجل ا�واب ، لم لم يراجعوه ؟ ال يلزم أن ©يبهم حاال

ً
  .فكثoا

 . "إن كثmا من الصحابة ¶نوا يتوقفون *راجعة ا®å ص¯ اهللا عليه وسلم: "ثم قوwم -

بأنهم توقفوا ألن اyكم لم يكن ظاهًرا wم، نظروا وأرادوا االجتهاد فما استطاعوا و�ن لم نقل إنه : فهذا �اب عنه ����
عن االجتهاد يتوقف أو يعود  ©ب االجتهاد R ¨ مسألة ،بل قلنا واجبهم االجتهاد إن استطاعوا، وأما إذا عجزوا فالعاجز

  عوا إ�ه R بعض ا�سائل ليس د�ًال \ أنه ال ©وز االجتهاد wم مطلًقا، فكونهم رج، إ~ الùاءة األصلية
ال هاء اهللا : فقد عرفنا أنهم استدلوا بقصة أ� بكر حينما قال " �وز االجتهاد �õته من غm إذنه: "أما اTين قالوا  �

م أ� بكر ليس اجتهاًدا وvنما هو عمل أنÐ ²:ال يعمد إ~ أسد من أسد اهللا ورسوr فيعطيك سلبه ،وا�واب عن هذا 
وهذا تعميم ، تعميم من الرسول )  من قتل قتيال فله سلبه: (بنص الرسول ص» اهللا عليه وسلم فقد عرفنا أن الرسول قال 

  .هذه خالصة لألقوال . ص» اهللا عليه وسلم 

  )Oì( اNلقة
      
  : اجتهاد الرسول عليه الصالة والسالم �

  عليه الصالة والسالم متعبًدا باالجتهاد فيما لم يرد عليه فيه نص؟ أو لم يكن متعبًدا باالجتهاد؟ هل ¶ن الرسول
هذه ا�سألة شبيهة با�سألة السابقة، و� مسألة اجتهاد الصحابة R عهد ا�x ص» اهللا عليه وسلم، تشبهها من جهة 
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ومن ما أي ثمرة ، فقط للعلم بما هو �ئن، وvال فال ي;تب عليههاتان ا�سأ<ان تارHيتان، هما  :بعض األصو�[ قال أن² 
بل يمكن أن نرتب عليهما ثمرات، فا�سألة السابقة مسألة اجتهاد الصحابة R عهد ا�x ص» اهللا : األصو�[ من قال

ا إ~ واحد من عليه وسلم �ن تكلمنا عنها وذكرنا فيها ³سة أقوال، وقلنا أن القول اGامس يمكن أن يكون راجعً 
األقوال، ثم رجحنا القول بأنه ©وز للغائب من الصحابة أن ©تهد، وأما اyا� فال ©وز r االجتهاد إال بإذن الرسول ص» 

ألن أدلة الوقوع بالنسبة للغائب[ كثoة  ليه األدلة، ويؤيده ا�ظر الصحيح؛اهللا عليه وسلم، وهذا القول R الواقع Ïتمع ع
نسبة للحا� ا�أذون أيًضا كثoة، وا�نازعة فيها منازعة R ¢ء واضح، قد تصل إ~ درجة أنها ¢ء من جًدا، وبال

الراجح واهللا أعلم أنه ليس للحا� أن ©تهد،  عرفنا أن²  ؟ا�Ýبرة، وأما غo ا�أذون فهل r أن ©تهد أم ليس r ذلك 
xوا سكوت ا� وه وwذا ªا يؤيد هذا أن العلماء َعد�  ص» اهللا عليه وسلم للفعل يُفعل ��ته أو للقول يُقال ��ته؛ َعد�

وْه سنة ا<قرير، ولو �ن الصحا� ما يفعله أو يقوr هو lرد اجتهاد ما انتقل إ~ كونه سنة تقرير، فإذن  من السنة، وسم²
 {: ظاهر اآلية هللا أعلم، وôاصة أن² اإلذن بالنسبة للحا� عند الرسول ص» اهللا عليه وسلم هو �ط فيما يظهر وا

َ
ال

ُموا َنْ�َ يََدِي اهللاِ̀ َوَرُسوِ�ِ  ºوبأنه فيه افتئات \ حق الرسول ألن الرسول عليه الصالة والسالم هو ا��ع }ُيَقد .  
هذا هم R الغالب فا�سأ<ان لتشابههما قد ذكر العلماء أنه إن �نت wما ثمرة فثمرتهما واحدة، فل :أما عن ثمرة اGالف

  . يؤجلون ال¿م عن اhمرة إ~ نهاية ال¿م عن ا�سأ<[
  ؟ ما ا*راد باجتهاد الرسول ص¯ اهللا عليه وسلم ����

  ؟ هو أنه عليه الصالة والسالم هل هو متعبد باالجتهاد فيما لم يرد عليه فيه و1:ا�راد باجتهاد الرسول 
  : لة R مقام[ R اyقيقةوال¿م R ا�سأ، هذا هو رأس ا�سألة

  مقام اإلمÝن أو ا�واز، هل ©وز أو ال ©وز؟: ا*قام األول
zالوقوع: وا*قام ا@ا R هو.  

 مقام اrواز، هل �وز أو ال �وز؟ •
ً
  أوال

  :اختلفوا j جواز اجتهاد ا®å ص¯ اهللا عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص � قول�
ذا قول الشافý وأnد وبعض اyنفية وأيًضا بعض ا�ت¶م[ �لقاí عبد ا�بار وأ� ، وهأنه جائز: القول األول •

، جواز االجتهاد، وال¿م ا�واز العقõ هنا، أو اإلمÝن، بمعÊ أنه لو فعل لم يكن آثًما عد هذا هو رأي اrمهوروُي اyس[ 
  .ولم يكن Úطئًا

   ما اYKل � هذا؟ ����
فø ، يعÕ اجتهاد الرسول عليه الصالة والسالم ليس بمحال R ذاته، وال يُ ليس بمحال j ذاته هذا أن̀  :اYKل األول �
 ب[ الضدين أو ره إ~ وقوع �ال أو مفسدة، تصوّ تصوّ 

ً
ره ما يفø إ~ �ال، إذن هو ليس بمستحيل R ذاته ��مع مثال

 بالنسبة
ً
إ~ غoه أو بالنسبة لفرض وقوعه، لو فرضنا أنه وقع ما  ا�مع ب[ ا�قيض[ هذا مستحيل Tاته، وليس مستحيال

ي;تب عليه أمر �ال، وهذا يك¯ R ا�Óل \ ا�واز العقõ؛ ¨ جواز عقõ يك¯ أن يستدل عليه بمثل هذا، وwذا 
العقõ أنه ليس  ستجدون هذا يتكرر كثoًا R كتب األصول حينما يت¶مون عن ا�واز العقõ، فيقولون ا�Óل \ ا�واز

بمحال R ذاته وال ي;تب \ فرض وقوعه �ال، ثم يأتون مرتبة أخرى ويستدلون \ ا�واز العقõ بالوقوع، اآلن الوقوع 
  .سنفصله R مسألة مستقلة

� zل ا@اYKال \ ا�واز - :اÓتعا~ -ا rبَْصاِر {: قو
َ ْ
وóِ األ

ُ
وا يَا أ ليه وسلم هو من أو� والرسول ص» اهللا ع }فَاْقَتِ~ُ
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 R هذا العموم
ً
  .األبصار، بل هو أعظم ا�اس بصoة، فيكون داخال

وبعض -االجتهاد طريق ألمة �مد ص» اهللا عليه وسلم، وقد ثبت فيما م& R باب األمر  أن² : اYKل ا@الث �
هللا عليه وسلم ما لم يدل د�ل \ عدم ما خوطبت به األمة يدخل فيه الرسول ص» ا أن²  -األصو�[ يذكره R باب العموم

rوهنا لم يقم د�ل \ عدم دخو ،rدخو.  
• zواز :القول ا@اrوأ� هاشم ا�ُ  :قالوا ،عدم ا õاعة من ا�ت¶م[ كأ� عÌ ئي[ب²اال ©وز، وهذا قال به.  

   ما دYلهم؟
إÀ الو� الÄيح، فال �وز � أن يلجأ إÀ الطريق أنه قادر � معرفة اNكم بطريق اYق�، بالرجوع : د�لهم قالوا  �

، مثل ما ُذِكر هناك R حال الصحابة، وهذا يب[ لك تقارب ا�سأ<[ R ا�أخذ، وتقاربهما R الظQ مع إم©ن اYق�
اhمرة وا�تيجة كما سنعرف، إذن يقولون الرسول قادر \ أن يعرف ويستكشف ويعرف اyكم بنفسه عن طريق 

  . ه اهللا ويûل عليه الو1، فهذا يقولون د�ل \ عدم ا�واز  باyكم فيمد� إ~ ربه ويقول يا رب أمد²  ئلو1، فيلجا
� zل ا@اYKم قالوا:  اw: كم – إن نص الرسول عليه الصالة والسالمNل قاطع -«مه باYواجتهاده ظن، فإذا د ،

 Éكم هل نعدNه ظًنا أو نعاجتهد وتكلم با Éحقه ظنيًا أو قطعيًا؟ يقولون هذا د�ل ه قطًعاد R كمy؟ من سمعه يكون ا
\ أنه ال يمكن أن ©تهد، إذن يقولون قول الرسول عليه الصالة والسالم نص قاطع واجتهاده ظن، فهما متضادان ال 

  .©تمعان
~ نفرة ا�اس عن دعوته، فإذن هذا ، وهذا يؤدي إلو جاز اجتهاده ألمكن وقوع اÃطأ منه :قالوا:  اYKل ا@الث -

  .األمر ي;تب عليه مفسدة فنحيله
أنه إذا قلنا ©تهد فسوف يقع R اGطأ  :إذن يقولون جواز االجتهاد R حقه ي;تب عليه مفسدة؟ ما � ا�فسدة؟ قالوا

  . ا�اس عن دعوته وهذا يؤدي إ~ تنفo، ألن هذا حال االجتهاد صواب وخطأ
�Óين يقولون طبًعا هذا اTمسألة ا<صويب أنهم يقولون ¨ : ل ال يناسب هؤالء ا�ت¶م[ ا R µتهد مصيب، سيأl ¨

 ُ ستدل wم بهذا، ولعل اTي يذكر هذا ا�Óل غفل عن تلك ا�سألة، وغفل عن مذهبهم R تلك lتهد مصيب، ومع هذا ي
  . Tين نقول ليس ¨ lتهد مصيبًا إ~ جوابا�سألة، أو أنه قال هذا االحتمال موجود فيحتاج منا �ن ا

  ما هو الراجح من هذه األقوال؟ ����
   .الراجح القول األول أنه �وز

  :اب عنهاوأدلة ا*انع� ُ� 
  : اب بما يõفهذا ُ©  "إنه قادر � استكشاف الو� والوصول إÀ اYق�:" أما قوwم -
�  

ً
استكشف وقيل r اجتهد فهل ي;ك االجتهاد؟ ألن ال¿م 	ه اجتهد، فلو  :أنه يمكن أن يستكشف فيقال r: أوال

نعم ي;ك االجتهاد ألنه يكون معصية لربه، فإذن االجتهاد منه ªكن، : اآلن R اإلمÝن العقõ، ال يستطيعون أن يقولوا 
  .ب عليه مفسدة¨ هذا اTي نريد أن نصل إ�ه R هذه ا�سألة هو إمÝن االجتهاد منه وأنه ليس بمحال وال ت;ت

� zواب ا@اrبل هو بأمر اهللا وتقديره  ،نزول الو1 عليه ليس بيده أن² : ا، ُ م ما تقولونه من أنه قادر \ طلب فال ن
ّ
سل

  . الو1 واyصول \ اyكم ال�� بوR 1 اyال
- zل ا@اYKم أما اwصو²ب من ا اجتهد وق& ولم يُ نتيجة اجتهاده إذ بأن²  :فيجاب عنه "أن «مه نص قاطع :" وهو قو

اه إ�ه اجتهاده، فإذا تكلم ربه جل وعال فيكون اجتهاده هذا نتيجته قطعية، فال تضاد ب[ أن ©تهد وب[ أن يت¶م بما أد² 
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اه إ�ه اجتهاده ولم يَرِد تصحيح من اهللا جل وعال وتصويب r فهو د�ل قاطع \ هذا اyكم، فأين ا<عارض؟ ما بما أد² 
  . يه تعارض وال تناقضف

  : فهذا ©اب بعدة أجوبة "يمكن أن  طئ :"wم وهو قوwم أما اYKل ا@الث -
اهللا يوفقه إ~ الصواب R ¨ مرة؟ ما ا�انع  لم تمنعون أن²  :ونقول لكم ،بأنه يمكن أن نمنع إمÝن اGطأ :فقد ©اب �

  . ¨ ال¿م هنا كما قلت R اإلمÝن  ؟من هذا 
صوبه مبا�ة، هذا فيما يتعلق بإمÝن االجتهاد من إنه Hطئ \ القول بأنه يقع R اGطأ نقول إن اهللا سيُ ثم قولكم  �

  .وقد وصلنا إÀ أن الراجح أنه �تهدالرسول ص» اهللا عليه وسلم، 
  ؟ هل وقع االجتهاد منه �
 وال مانع منه" :اTين قالوا 

ً
  ؟ و لم يقعهل وقع منه االجتهاد أ: اختلفوا "�وز عقال

 
ً
إنه غª oكن  :هناك من يدخل R �ثها من اTين قالوا ستجد أن²  -مسألة الوقوع-وحينما تُبحث ا�سألة استقالال

، وستجد بعض األدلة تتكرر أيًضا
ً
  . أصال
  :/ل اÃالف j مسألة الوقوع     ����

ُ  :�ل اGالف Ì Rيع الوقائع، وهناك من قال :هناك من عّمم وقال أنه وقع Ê R من ذلك اyروب؛ فإننا ال �الف ستثي
وافقكم \ أنه �ن أالقضاء ب[ ا�تخاصم[  :منه االجتهاد R اyروب، وهناك من استثÊ القضاء ب[ ا�تخاصم[ فقال

وvنما ال¿م  ©تهد فيه، فيخرج عن �ل الûاع، R أمور اÓنيا هناك من قال أنه ©تهد R ¨ أمور اÓنيا كغoه من الب�،
  .و/ل اÃالف هو j أمور ال:ع

  :فإذن نستطيع أن نقول 
   اجتهاد الرسول ص¯ اهللا عليه وسلم j أمور ال:ع إن /ل اÃالف هل وقع االجتهاد أو لم يقع هو

أمر صعب،  أو �نت أمور أخروية �تة، فالفصل ب[ أمور اÓنيا وأمور اآلخرة ،�نت هذه األمور wا جانب دنيوي سواءً 
لكن هناك ما يدخل R ضمن العادات وت®فات الب� العادية هذه يمكن أن نقول � خارجة عن �ل الûاع، فإنه 

 �gه، فoمن اللباس، كما ©تهد غ r من الطعام، وما هو األفضل r هذا، وقد أدخل  ©تهد فيما هو األفضل R رأيه r
 حينما ُسئل عن تأب

ً
كم لو لم تؤبروه، إن �ن اهللا قّدر أنه يأµ فيه ثمر سيأo:  ،µ ا�خل فقالبعضهم R هذا مثال ما �²

أنتم أعلم بأمور دنياكم، بمعÊ أنكم هذه  :يًصا ال تمر فيه، فلما راجعوه R ذلك قالف;cوا ا<أبR o ذلك العام فجاء شِ 
ها إ~ حكم ال�ع، وvنما � أمور دنيوية، وîن رأيه أمور مبناها \ ا<جربة، فà ليست من أمور اÓين ال� يُرجع في

أظن أنه لو ترcتموه ربما ما ّ�ه، إذن هذا �ل اGالف هو أمور ال�ع هل ©تهد فيها أو ال ©تهد؟  :أيًضا رأيًا دنيوًيا، قال
  .ا األمور اÓنيوية ا5حتة فال خالف أنه ©تهد فيهاأم² 

   :األقوال
د قد وقع من ا�x ص» اهللا عليه وسلم وهو مذهب كثo من العلماء وأك0 اyنابلة يرون أن االجتها: القول األول •

  .ذلك وcثo من الشافعية وبعض اyنفية يرونه
  بماذا يستدلون؟  ����

  :ثoة منها أدلة �مة وأدلة خاصةيستدلون عليه بأدلة ك
 بآية  �

ً
بَْصاِر {فيستدلون مثال

َ ْ
وóِ األ

ُ
وا يَا أ يقولون إنه  مذا ا�Óل يصلح للجواز العقõ ويصلح للوقوع ؛ألنهوه }فَاْقَتِ~ُ
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مر الرسول ص» اهللا عليه وسلم باالعتبار فال بد أن يمتثل األمر، ال بد أن يكون وقع األمر منه
ُ
 .  إذا أ

  .قع منهأنه ما دام أن األمر ثبت أنه مأمور باالجتهاد فإذن ال بد أن يكون و :هذا وجه االستدالل به � الوقوع
� zل ا@اYKتعا~ :ا rل قوûأ�ى بدر ح[ قِبل منهم الفداء ف R ي قبله أنه عوتبTوهو أصلح من ا :} �åَِ®ِ َما َ¶َن

َِخَرةَ 
ْ
ْغَيا َواهللا`ُ يُِريُد اآل ÉKْرِض تُِريُدوَن َعَرَض ا

َ ْ
ى َحª̀ ُفْثِخَن jِ األ َñْ

َ
ُ أ
َ
ْن يَُكوَن �

َ
  }أ

اهللا �تبه \ أخذ الفداء ولو �ن أخذ الفداء بو1 ما عوتب عليه، إذن هو بماذا؟ إذن هو  اضح أن² و :وجه اKاللة
  . باجتهاد منه ص» اهللا عليه وسلم

 {: كذلك استدلوا بأنه عوتب R شأن ابن أم مكتوم والقصة معروفة، ونزل عليه قوr تعا~ �
`
ßْن َجاَءهُ * َعبََس َوتََو

َ
أ

 îَْق
َ ْ
ُه يَ̀ز̀� وَ * األ

`
َرى* َما يُْدرِيَك لََعل

ْ
ُر َفَتْنَفَعُه ا�ºك

`
ْو يَ̀ذك

َ
الرسول عليه  إن سبب نزوwا هو أن²  :إ~ آخر اآليات، وقالوا }أ

 بدعوة رؤوس قريش فجاءه هذا الرجل األعì ويقول
ً
علمÕ يا �مد، فالرسول اجتهد R  :الصالة والسالم �ن منشغال

  أنه ينشغل عن هذا
ً
  . كثo ينشغل بهؤالء الرؤوس ألنه بإيمانهم سيؤمن خلٌق  -وهذا رجل مسلم-قليال

نعم لوجبت و*ا : ولو قلت، بل لألبد( :قال ؟أيًضا من أد<هم أنه �ا سئل عن اyج أِلعامنا هذا يا رسول اهللا أم لألبد �
  .فيه ضعف هذا د�ل \ أنه ©تهد، وvن �ن وجه اÓاللة من هذا :قالوا. ) استطعتم

�  ُyيوم بدر \ أد  اآلبار وقصته مع ا rأيًضا نزو ُyباب بن ا�نذر، وأن اr ل أنزلكه اهللا  :باب قالûيا رسول اهللا أهذا م
ليس هذا برأي، بل : قال. )بل هو الرأي واNرب وا*كيدة ( :فال نتقدم عنه وال نتأخر أم هو الرأي واyرب وا�كيدة؟ قال

قالوا . اء من القوم ون;ك بقية اyياض وراءنا ح¥ ن�ب ونقاتل وهم ال ي�بون، فنكون أقوى \ القتالنذهب إ~ أد  م
  .هذا اجتهاد وال شك أنه اجتهاد

أيًضا �ا أراد صلح األحزاب \ شطر ثمر ا�دينة، �ا أطافت األحزاب با�دينة وخä الرسول ص» اهللا عليه وسلم أن  �
، حصلت مفاوضات وîنوا يطلبون شطر ثمار ا�دينة، يعÕ نصفها، فأراد أن يأخذ رأي كبار طبقوا عليها فاوضهميُ 

األنصار، فاستشار السعدين؛ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالوا ليس هذا برأي، إن �ن هذا أمر فسمًعا وطاعة، وvن 
 ،بäء من ثمرها إال بقرى أو �اء ل اإلسالماهللا ما �نوا يطمعون فيها قب �ن هذا رأي رأيته �ا فليس هذا برأي، فو

  .يعÕ قرى ضيف أو �اء بنقودهم
 َغَفَشْت فِيِه {: أيًضا هناك استدالل باجتهاد داوود وسليمان فاهللا تعا~ قال �

ْ
َْرِث إِذ

ْ
Nا jِ َ�ُْكَماِن 

ْ
َوَداُووَد وَُسلَْيَماَن إِذ

ِمِهْم َشاِهِدينَ 
ْ
̀نا Nُِك

ُ
َقْوِم َو�

ْ
هذا د�ل \ أنهما اجتهدا، والرسول عليه الصالة والسالم  :قالوا} َفَف̀هْمَناَها ُسلَْيَمانَ *  َلَنُم ال

  .نx مثلهم ال بد أن ©تهد
م أن هذه األدلة اyقيقة � أدلة قوية ويمكن أن يُ  م مكة وحر² ضاف إ�ها قول الرسول ص» اهللا عليه وسلم حينما حر²

  . )إال اإلذخر(: فقال. يننا وبيوتناقَ إال اإلذخر يا رسول اهللا فإنه لِ : لعباسعضد شوcها وشجرها قال r ايُ 
أن الرسول ص» اهللا عليه وسلم �ن قد اجتهد R استثناء اإلذخر، ولم يكن ذلك بو1، هذا هو ظاهر :  وجه اKاللة

طلب االستثناء فاستثÊ، فهذا د�ل اyال R أن الرسول ص» اهللا عليه وسلم لم يست8ِ ح¥ طلب منه العباس بن عبد ا�
يقولون \ أنه ©وز للرسول عليه الصالة والسالم أن ©تهد R أمور اÓين با�ظر R أدلة الت�يع اTي عرفها إذا لم يûل 

  .ôصوصه عليه R هذه الواقعة و1ٌ 
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  )Oï(اNلقة 
   

  :*سألة وقوع االجتهاد من ا®å ص¯ اهللا عليه وسلم ةتكمل �
• zين": القول ا@اKء من أمور اö j ص¯ اهللا عليه وسلم لم يقع منه االجتهاد å®وهذا القول قال به بعض  "أن ا

¨ اTين  ©وز بالعقل لكنه غo واقع وقال به :فهناك من يقول،اTين أجازوا عقًال اجتهاد الرسول ص» اهللا عليه وسلم 
وwذا سنجد األدلة بعضها يمكن أن  ، ©وز عقًال ال يمكن أن يقول بوقوعهال :ن اTي قالأل؛ ال ©وز عقًال  :قالوا

هذا القول كما سبق قلنا إنه قال  ،لكنه عدم إمÝن من جهة ال�ع ال من جهة العقل ،يصلح د�ًال \ عدم إمÝن الوقوع
 . به بعض ا�ت¶م[ وبعض اyنفية

 :ومن أد2هم � هذا  �

َهَوى َوَما َفْنطِ { قوr تعا~  �
ْ
 َوْ�ٌ يُوَ� ) ¾(ُق َعِن ال

`
 }  )Ê(إِْن ُهَو إِال

وهذا د�ل \ ن¯ ، أن اآلية نفت أن يكون الرسول ص» اهللا عليه وسلم ينطق عن اwوى  : قالوا :وجه اKاللة من اآلية
 َوْ�ٌ يُ { يو0  االجتهاد ثم اآلية ال� بعدها ح®ت قوR r كونه و1ٌ 

`
تبع هذا االستدالل لعلنا نُ )  } )Ê(وَ� إِْن ُهَو إِال

، تبع ¨ د�ل با�واب عنه القول األول ذكرنا فيه ثمانية أو تسعة أدلة ومن الواضح رجحانه فلعلنا نُ  ن² أل؛ �وابه 
  : أجابوا عن هذا فقالوا "بالوقوع: "فاrمهور ا�ين قالوا 

 اهللا عليه وسلم ينطق عن ة ¨ ما فيها ن¯ أن يكون الرسول ص»واآلي ،باwوى ااالجتهاد ليس نطقً  إن²  :نقول: أوالً   -
  .بل االجتهاد نظر R األدلة وvتباع لألدلة ،للهوى ً� واالجتهاد ليس إتبا ،نطق عن اwوىال ي :نحن نقولفاwوى 
- zواب ا@اrجل² :  ا rوعال  قالوا إن قو } ِ  َوْ�ٌ يُوَ� إ

`
إِْن {هو R القرآن فالضمR o قوr  اهذا ا�ص إنم}  )Ê(ْن ُهَو إِال

يت¶م  ص» اهللا عليه وسلم الرسول بد�ل أن²  ،القرآن وليس ا�قصود به ما يت¶م به الرسول ص» اهللا عليه وسلم:أي  }ُهوَ 
  . بل قد يت¶م عنها ثم يرجع عنها R ا�وم ا<اR ،Å كثo من األمور اÓنيوية ال� ليست بو1 

� zل ا@اYKذا القول  اw : واقع ا¶ن مأمورً لو : قالوا � j ن ينتظر لكنه قد ثبت أن ،و*ا أنتظر الو� ةبه ألجاب�ه 
oكث R 1مسألة الظهار ،من األحيان نزول الو R الظهارحين ،ومسألة اللعان ،كما R rأرجعها ولم  ما جاءته ا�رأة تسأ

هذا خالصة د�لهم أنه �ن يؤجل السائل[ R بعض األحيان ªا يدل  ،الجتهد r باالجتهاد الو �ن م®حً : يفتها فقالوا 
 .\ أنه إذا لم يرده و1 يؤجل 

تمل أن تكون تلك الواقعة ألنه ُ° ؛بأنه ال يلزم من توقفه عن ا�واب عن بعض األسئلة أنه ال ©تهد  :وهذا �اب عنه 
هذه ا�سألة ليست من  عرفه من نصوص ال�ع والو1 و°تمل أن²  نظر فيها فلم يظهر r فيها رأي راجح من خالل ما

فتوقف R بعض ا�سائل ما دام أثبتنا لكم أنه أف¥ R كثo من ا�سائل مبا�ةً ، مسائل االجتهاد أصًال ال تقبل االجتهاد 
  .فليس ا<وقف R بعض ا�سائل د�ًال \ أنه ال ©تهد 

  :وهذا أجابوا عنه واب� ،انقل نقًال مستفيًض ستفاض لكنه لم يُ اقل إ�نا ومنه االجتهاد �ُ  لو وقع  :قالوا: اYKل ا@الث �
ُ :  اrواب األول -  أننا ال ن

Ô
  .شتهر وقد نقلنا لكم وقائع كثoة 	ها تدل \ أنه �ن ©تهد ام أنه لم يشتهر بل سل

- zواب ا@اrوا  : 
²
بعض ا�اس ظن أنه  طلع عليه ا�اس وأن² ألنه لم يُ ؛يشتهر منا عدم اشتهاره فنقول لعله لم أننا لو سل
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  .و1 وبعضهم هم اTين عرفوا أنه اجتهاد 
 و، لو وقع منه االجتهاد الختلف اجتهاده : قالوا : اYKل الرابع �

ُ
 .  هو لم يقع افإذً . تهم بسبب تغm رأيه أ

  ،من أن يفعل ما �ع rبأن االتهام ال يمنع الرسول ص» اهللا عليه وسلم  :أجيب عن هذا
ُ
تهم R ويدل \ ذلك أنه أ

ارض بما هو عَ عورض بد�ل معارض وقيل بأنه هذا فُ  اثم أيًض ، شأن النسخ ومع ذلك لم يمنعه ذلك من القول بالنسخ 
 فكيف cبoووهو ثواب عظيم  ،أقوى منه وهو أن الرسول عليه الصالة والسالم لو لم يتعبد باالجتهاد لفاته ثواب االجتهاد

  .يثبت ألمته و	صل عليه أمته وهو ال °صل عليه 
j أمور ال:ع غj  m بعض األحيان ووقوع اÃطأ منه لو وقع منه االجتهاد لوقع منه اÃطأ :قالوا:  دYلهم اÃامس �

  :بطريق� واrواب عنه.  هو لم يقع ًذاإ Íكن 
 .هذا جواب أجابه به بعض العلماء ، اصواب دائمً لأ فيوفق لاده عن اGطصان اجتهأنه ال يمتنع أن يُ :  الطريق األول -

- zواب ا@اrطأ ويُ :  واGب مبا�ة من ربه جل² صو² أن يقال ال مانع من أن يقع منه ا  µوعال كما سيأ.  
  ؟ اÃالف j هذه ا*سألة ةما ثمر����
  : اGالف R هذه ا�سألة وال� قبلها هما متقاربان ةثمر :نقول 
o ßم أو ال ؟: سألةم: األوw عليه الصالة والسالم هل ©وز xعهد ا� R اجتهاد الصحابة  
o  ما لم يرد عليه فيه نص R عليه الصالة والسالم xوهذه اجتهاد ا� .  

من العلماء من قال هاتان ا�سأ<ان تارHيتان ال ثمرة عملية wما ¨ ما فيه من الفائدة أننا نعرف هل �ن ©وز 
فهو lرد تاريخ لكن الصواب  ؟ وهل وقع من الرسول أو لم يقع،  ؟لرسول أو ال ©وزلوهل �ن ©وز ؟ ال ©وز صحابة أولل

  :كثo من العلماء \ ثمرة اGالف فقالوا  بل wا ثمرة بل وقد نص² ؛ أن ا�سألة ليست كذلك 
  :R ثمرة اGالف 
  :إن اÃالف ينبQ عليه اÃالف j عدد من ا*سائل منها 
o  ²اسة أحد اإلناءين يقولون إذا شك± R،  ²أحدهما طاهر وأحدهما ±س ولكن يغلب \ ظنه أن²  معه إناءان يعرف أن 

ثم �ن بقرب ا5حر مثًال أو عنده ماء ©زم بطهارته ، فهل ©وز r أن يتحرى ويأخذ من ا�اء اTي يغلب  ،هذا هو الطاهر
 5حر أو مع وجود ماء طاهر يقين ا\ ظنه أنه طاهر مع قربه مثًال م

ً
 ؟نا

©وز أن يأخذ  اإذً  ،ى ويعمل بغالب الظن مع إمÝن ا�ق[نعم r أن يتحر²  :يقولة بحاصلمن أجاز االجتهاد ل: قالوا  -
  .ا�اء اTي يغلب \ ظنه أنه طهور مع وجود ماء يتيقن بأنه طاهر 

  .ال ©وز ذلك :ول ص» اهللا عليه وسلم يقوليمنع من اجتهاد الرس واTي يمنع من اجتهاد الصحابة أو -
o   اhوب[ وعنده ثوب ثالث  اأيًض قالوا إذا شك : الفرع اhأحد ا R-  هذه األمثلة ساقها äcابن السب� وساقها الزر

هذا   ،واآلخر Óيه شك ، ظنه أنه طاهرأنه من �ن عنده ثوبان أحدهما يغلب \ -ا�راد لكن ينبÆ أن نعرف أن²  ةوÌاع
وهو عنده ثوب  ،تمل أنه ±س أو يشك R كونه ±سُ°  :أقل من األول فهو يمكن أن يكون R مûلة الوهم لكن قال

©وز r أن تصõ باhوب اTي  :أو نقول الطهارة؟فيه ©ب عليك أن تصõ فيما تيقنت  :فهل نقول ،ثالث يتيقن طهارته
 . ع \ ا�سألة فر² يغلب \ ظنك أنه طاهر ؟ هذا يقولون يمكن يُ 

o ا سبقª ذلك من الفروع وهذا أمر أوضح قد يكونcار وسمع مؤذن يؤذن  أن² . وÓداخل ا R ن�الصائم مثًال إذا 
هو قادر \ أن يتيقن من  اإذً  ؟لشمس هل Îبت أو لم تغبإ~ اأو ©ب عليه أن Hرج �نظر  ؟للمغرب فهل r أن يفطر
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هذه ا�سائل  ،وcذلك الشأن R الصالة مثًال ،  ؟بغلبة الظن وهو صدق هذا ا�ؤذن فيفطر غروب الشمس فهل r أن يأخذ
 ؟ أو ال ©وز r ذلك ؟	ها  ترجع إ~ القاعدة هل ©وز للم¶ف أن يعمل بالظن الغالب مع إمÝن ا�ق[

  هذه القاعدة مبينة � ا*سأ�2 فما نوع هذا اÕناء؟  أن̀  :إذا قلنا 
بناء فرع \  :ويمكن أن يكون، بناء أصل \ أصل :ويمكن أن يكون، بناء فرع \ فرع  :يكون قد ا5ناء
فهل هذا ا5ناء هو  ،كما R بناء أصل \ أصل هو بناء نظo \ نظo ،من بناء ا�ظo \ ا�ظo :يمكن أن يكون، أصل

   صل \ األصل؟أو األ ؟أو من بناء ا�ظo \ ا�ظo ؟من بناء الفرع \ أصل
ص» اهللا عليه ن مسألة اجتهاد الرسول أل ؛وليس من بناء الفرع \ األصل باب بناء ا®ظm � ا®ظmهو R الواقع من 

 ، ب اGالف \ ا�سألة � شبيهه بهاتفيما يقول من ر ،واجتهاد الصحابة R عهده � مناظرة �سألة العمل بالظنوسلم 
أن ©تهد مع إمÝن ا�ق[  رسوللحابة أن ©تهدوا ويعملوا بالظن الغالب مع إمÝن ا�ق[ وجاز لإذا جاز لص :نوفيقول
Êق�هذا  فمعYكن هنا :هناك من يقول \ أن² ، أنه �وز العمل بالظن الغالب مع إم©ن اÍ ق�Y؟من قال لكم أن ا! 
   ؟وسلمقيل R شأن الصحابة أو R شأن الرسول ص» اهللا عليه  اءً سو

 oا�ظ \ oنما � من بناء ا�ظvليست من بناء الفروع \ األصول و àأيضا ي;تب \ ، فا�سألة إذا قيل أنها بناء ف
  :و�  مسألة أخرى لرسول عليه الصالة والسالم ©تهدا�سألة القول بأن ا

   ؟مسألة هل �وز عليه اÃطأ أو ال �وز  �
  :وهذه اختلفوا فيها � قول�

 . ب R اyالصو² قر \ ذلك بل يُ بعضهم ©وز أن يقع منه اGطأ ولكن ال يُ  : فقال •

منهم من  اوهؤالء طبعً  ،ما يتعلق باالجتهاد بäء من أمور اÓينفي اال ©وز عليه اGطأ أبدً  :وقال فريق من العلماء  •
 .ق لصواب وفÕ ² يُ صواب يع ههو ©تهد ولكن ¨ اجتهاد :ومنهم من يقول ،إنه ال ©تهد :يقول

o أدلة القول األول: 

  :منها استدلوا بأدلة ب j اNالصو̀ قر عليه و¸نما يُ �وز أن يقع منه اÃطأ لكن ال يُ  :ا�ين قالوا
ْرِض  {:قوr تعا~  �

َ ْ
ى َحª̀ ُفْثِخَن jِ األ َñْ

َ
ُ أ
َ
ْن يَُكوَن �

َ
اهللا r \ أمر  هذا عتاب من: سورة األنفال قالوا }  َما َ¶َن ِ®�åَِ أ

 . ما �تبه عليه اوابً فعله وال شك أنه فعله باجتهاده ولو �ن ص

� rِذنَْت لَُهمْ { تعا~ كذلك قو
َ
ولكن اهللا عفا ا األذن لم يكن صوابً  د�ل \ أن² ا هذا أيًض  :قالوا } َقَفا اهللا`ُ َقْنَك لَِم أ

 .عنه 

 استدلوا بقول ا�x ص» اهللا عليه وسلم �
ً
أNن õجته من    إنكم ·تصمون Kي ولعل بعضكم  أن يكون :( أيضا

 .) بعض و¸نما أق½ � êو ما أسمع فمن قضيت � ب{ء من مال أخيه فإنما أقطع � قطعة من ا®ار

o أدلة zالقول ا@ا:   
 عض من أصو�ب :الشافعية ح¥ قال وهو مذهب كثo من أصو� أنه ال �وز عليه اÃطأ j اجتهاده :فإنهم يقولون 

صواب لصنفان منهم من يقول ©تهد ويوفق ل هؤالء، تمل أن يقع منه اGطأ الشافعية أنا أطهر كتا� عن أن أقول فيه ُ° 
  ما أد2هم؟، ومنهم من يقول إنه ال ©تهد  ،ادائمً 
  . ذا ال �وزوه ااطئً خ اأن تكون اجتهادً  لاحتماللو جاز عليه اÃطأ للزم الWدد j قبول أقوا�  : قالوا �
 
ُ
صويب إال بت®يح منه أو بت اعرف كونه اجتهادً بأن ما يظهر \ لسانه أو فعله األصل فيه الو1 فال يُ  :جيب عن هذاأ
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تباع الو1 واجب اف األنه إن �ن وحيً  ؛ ظهر \ لسان ا�x ص» اهللا عليه وسلم أو ا<وقف فيهفلهذا ال ©وز ال;دد فيما 
 ف اوvن �ن اجتهادً 

ُ
  .لة الو1 و إقراره ©عله بمû ،وعال من قبل ربه جل²  قراجتهاده عليه الصالة والسالم قد أ

ْغُفِسِهْم َحرًَجا ِمم̀  {:استدلوا بقوr تعا~ �
َ
 َ�ُِدوا jِ أ

َ
ُموَك فِيَما َشَجَر بَْيَنُهْم ُع̀م ال

º
 يُْؤِمُنوَن َحª̀ ُ�َك

َ
 َوَربºَك ال

َ
ا قََضْيَت فَال

 
º
يمكن وغo أي تردد والقول بأنه ©تهد  واآلية أوجبت إتباعه واإليمان بما صدر عنه من: قال   } )ãÙ(ُموا تَْسلِيًما َويَُسل

وعال  اGطأ وال يمكن أن يأمر اهللا جل²  تباعإبألصبحنا مأمورين  -وقوع اGطأ منه -الو �ن هذا ªكنً ، أن يقع منه اGطأ 
  .ال يمكن  اGطأ  تباعإب
 Kطأ من الرسول ص» اهللا عليه وسلم  : من اآلية اللةوجه اGن اÝن تردد بل فيها ن¯ اإليمان عم² ، أنها تدل \ عدم إم

  اه يمكن أن يكون صوابً ؤولو �ن قضا ،R العمل بقضائه
ً
، من غo تردد  باعهإتبزم علينا �ا عُ  ويمكن أن يكون خطأ

وwذا فال �ذور R أن يقع من ا�x ص» اهللا عليه وسلم اGطأ ،  إثم فيهإن خطأ ا�جتهد ال :و اrواب عن هذا أن يقال
  . r وجه الصوابب[² ب ويُ صوR ² االجتهاد ثم يُ 

  ؟  ما هو الراجح من هذين القول� �
 وعال  به اهللا ج̀ل صوº لكن ال يستمر عليه بل يُ ا لقول بأنه يقع منه اÃطأ أحيانً الراجح من هذين القول� هو ا

ً
 حاال

    اوفورً 
o أدلة القول األول مناقشة:  
أNن õجته من    إنكم ·تصمون Kي ولعل بعضكم أن يكون:( فيقولون مثًال R قول الرسول ص» اهللا عليه وسلم  

)  بعض و¸نما أق½ � êو ما أسمع فمن قضيت � ب{ء من مال أخيه فإنما أقطع � قطعة من ا®ار فليأخذها أو يدعها
وvنما فيه أنه ربما يقø لشخص بمال  ،ئهذا اyديث ليس فيه أنه Hط :ولوناقشون هذا االستدالل باyديث ويققد ين
ُ  ،وهذا ليس خطأ من القاí ،أخيه أو  ، \ الشهود عتمدأأو ، \ ظاهر وضع ا�د  عتمدأ خطأ من القاí إذا س²ì وال ي
ح¥ و إن �ن ا�ال R حقيقته هو ليس wذا اTي حكم  ،R حكمه ئإن القاÚ íط :ال نقول ،صحيح \ د�ل أعتمد
  . ليس خطأ وال يدل \ اGطأ من الرسول ص» اهللا عليه وسلم :فهذا يقولون ،آلخرل وvنما r به
ا ا�خالف أصبح خالفه معنا هذ يمكن أن يكشف �ا عن أمر وهو أن² " دYل القائل� بالوقوع"وهذا االع;اض \  

  اإذً ، إذا �ن يقول هذا ليس ôطأ  ،ا لفظيً 
ً
�ن نسميه خطأ  ، وليس R حقيقته خالف، فقط  اGالف هو R تسميته خطأ

 ألنه لم يوافق الو1 وألن الو1 صو² 
ً
؛ ال يسì خطأ  اجتهاد ا�جتهد R القضاء مثالً ، وهم يقولون ال يسì خطأ ،به ابتدأ

Þ خطأ هو ال إثم فيه وال لوم فيه وال و إن سُ  ،اه اجتهاده إ~ ¢ءد² أ�ن كذلك نقول إذا و،اه إ�ه اجتهاده د² أألنه عمل بما 
  .وعال  اyق وما هو الواقع عند اهللا جل²  نقص \ ا�جتهد لو لم يصب ما هو

�  أو مسألة هل ،ئةمسألة ا2صويب و ا2خط :مرتبطة بمسألة أخرى X ،هل يسî خطأ أو ال يسî :وهذه ا�سألة 
  .وسيأµ ال¿م فيها ؟ معفو عنهم  �طئونواÕقية  �تهد مصيب أو ا*صيب من ا*جتهدين إذا اختلفوا واحد

  :نقول نقد يقولون مثل هذا R األدلة األخرى وح[ إذ 
ً
هو من هذا القبيل  إذا �ن امتناعكم فقط عن تسميته خطأ

 اGالف بيننا وبينكم R كون ،  بمخطئليس فده اه إ�ه اجتهاإنه إذا اجتهد وحكم بما أد²   :بقولكم
ً
الرسول عليه إذا

  .هذا خالصة ما أرادنا قوR r هذه ا�سألة  ،هو خالف لفظي ئأو ال Hطئ الصالة والسالم Hط
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  )Oô(اNلقة 
  :ئةمسألة ا2صويب وا2خط �
<صويب أو مسألة ا<صويب بمسألة ا عرف عند األصو�[تُ ، ثار Úتلفة آسألة كبoة وطويلة و ذات أبعاد ومو�  

و�م ، ة ومسائل Ðمية ومسائل فقهي ،تتفرع عنه مسائل أصو�ة اأبعاد متعددة تمثل مبدأ كبoً و� ذات  ،ئةوا<خط
و�ن ، غورها سùلقارئ من لن مكÔ يسoًة عن هذه ا�سألة وال يُ األصو�[ R كتبهم ا�خت®ة و ا�توسطة إنما يعطي نبذةً 

مشيئة اهللا سنعطي هذه ا�سألة ما تستحقه من االهتمام وربما تستغرق منا أربع �ا�ات أو ثالث �ا�ات لعلنا ب
\  طرحوقد تُ ئة عرف بمسألة ا<صويب و ا<خطتُ  هذه ا�سألة، حقيقة هذه ا�سألة ونقربها إ�همل إ~ الطالب نوص² 

  : شg سؤال
  ؟ صيبهل � �تهد مُ  �

ربما تصل إ~ سبعة مئة أو ثمانية  دكتوراهن إ~ أن يكتب فيها رسالة سألة دفعت بعض ا5احث[ ا�عاñيأهمية هذه ا�
أصول الفقه ا�خت®ة و  كتب عن هذه ا�سألة R كتبكما قلت إنما يُ ، مئة صفحة وهو اآلن \ وشك االنتهاء منها 

  .فà تعطيها ما تستحق من األهمية  ربما ال يوضح للقارئ حقيقتها أما الكتب ا�طولة ةا�توسط
احة ال بأس بها أكª 0ا يعطيه  فرد wا مسأابن قدامه رnه اهللا R كتاب روضة ا�اظر خالف الغزاR Å هذه ا�سألة و

ح ثم ذكر خالصة مذهب �ن منهج ابن قدامه R الروضة أنه ذكر اGالف R ا�سألة واألقوال ورج² ، لمسائل األخرىل
Åمعرض ا�واب عنه أو الرد عليه الغزا R ،رير	هذه ا�حا�ة سنقت® \ ال¿م عن �ل  R اع وذكر األقوال  �نûال

  : R ا�سألة
  :ل الøاع j ا*سألة/ ³رير �

مع ئة امه جعل مسألة ا<صويب و ا<خطوwذا فابن قد، ئ ~ ال¿م R مسألة تأثيم ا�خطال¿م R هذه ا�سألة ينجر إ 
  :  األقوال الرئيسة R ا�سألة قال فلما ح*، لة ا<أثيمأمس
 قول با<صويب  •

 وقول بعدم ا<صويب مع ا<أثيم  •

 وقول بعدم با<صويب مع عدم ا<أثيم •

  ب ا�سألة إ~ أذهان الطالب أن نفصل مسألة ا<صويب عن مسألة ا<أثيم قرÔ لكن األوR ò نظري واTي سيُ  
ا�صيب R مسائل االعتقاد واحد ومعÊ مصيب موافق للحق  العلماء متفقون \ أن²  أن²  :ا2صويبما يتعلق بمسألة  
مكن أن يكون ا�جتهدان مصيب[ مع فا�صيب R مسائل االعتقاد واحد وال يُ ، وعال  ا�عروف عند اهللا جل² تع[Ô مُ ال

فيما يتعلق  قتفااالبهذا ، بل ا�صيب فيهم واحد اعً يان ال يمكن أن يكونا مصيب[ Ìإذا أختلف ا�جتهد ،اختالفهما
ال يمكن أن  سالة الرسول ص» اهللا عليه وسلم مثل االعتقاد R صدق ر عتقاد مثل ماذا؟مسائل اال بمسائل االعتقاد ،

  ،اومعتقد عدم صحتها مصيبً  ،االرسالة مصيبً  ةيكون معتقد صح
ً
ال  ،العقل يمنع هذا قبل ال�ع  ،مستحيل عقال

فما يتعلق بمسائل االعتقاد ا�صيب ، هذا تناقض  ،مكن أن يكون اهللا متصف بهذه الصفة وغo متصف R آن واحديُ 
ال� قام و عتقاديةا�سائل العملية ال� ليست مسائل آخر وقع االتفاق عليه وهو أن ح¥ ا اأمرً   اونضيف أيًض  ،فيها واحد

  : عليها د�ل قاطع ا�صيب فيها واحد
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هل يمكن أن  ،الصبح رcعت[ ا�غرب رcعت[ مثلسأجعل  :قائًال قال لو أن²  ،دد رcعات الصلوات اGمس مثالً ع :مثل
فما  -األدلة القطعية- القواطعÚالف  اهذا مصيب ، فإذً  وال يقول أحد بأن²  ا؟ ال يمكن أن يكون مصيبً  ايكون مصيبً 

سنفردها  :ا<أثيم فهذه كما قلنا ةأما قضي. بغo خالف  اواحد حتمً  وا�صيب فيها ئهو Úط ا�سائل العملية أيًض بايتعلق 
  .بكالم R مسألة مستقلة

   ؟  ائل االعتقادية ا*صيب فيها واحدا*س االتفاق حاصل � أن̀  *اذا قلنا أن̀  �
فال يمكن أن يقال من  ،عقاو ءوأن هناك ¢ٌ  ان اyق فيها واحد حتمً أل؛ ألنه ال يتصور عقًال تعدد اyق فيها عند اهللا  
هذا غª oكن ألنهما  ؛صيبمُ  مسموع إنه ال يت¶م بكالمٍ  :ومن قال ،مصيب موً� مس ااهللا يت¶م Ðمً  أن²  :قال

و¤  ، وعال رة ومكتوبة عند اهللا جل² قد² مُ ا�صائب والوقائع ال� 	دث R هذه اÓنيا  إن²  :وال يمكن أن نقول ،نقيضان
يضان ال يمكن أن يكون ألنهما نق؛ ما مصيب ال يمكن هذا عقالً � غo مقدرة ونقول Ðك :خرآ الوقت نفسه يقول

مسائل االعتقاد ال يمكن فيها دعوى إصابة  فهذا ا�Óل العقõ القاطع \ أن²  ،بصفة وغo متصف بها ااهللا متصفً 
  .ا�جتهدين إذا اختلفوا 

  ؟ تهدين j هذه ا*سائلكيف نفÚ ما نقل عن بعضهم من إصابة ا*ج ����
 ، راده ن¯ اآلثم مُ  :نقول 

ً
أنه مصيب �ا  ليس معناه :نقول ،ا�ختلف[ R هذه ا�سائل Ðهما مصيب إن²  :لو قال قائل مثال

. م ث با<صويب عن ن¯ األع²ù ، فقد يُ فيها ئخطثم \ ا�إوvنما معناه أنه ال  ،وعال الواقع عند اهللا جل² هو اyق ا�عروف و
  .هذه خارجه عن �ل الûاع  إن :نقول ،ثمآ lتهد مصيب وهو يريد أنه غo ¨ :قد يقول القائل

  /ل الøاع ما هو ؟ ����  
  .يعرفه القا واÓا   االجتهادية الفرعية ال\ لم يقم عليها دYل قاطع مشتهرا�سائل  :/ل الøاع هو        
  ما X أمثلتها ؟����  
هل Ïب  اختالف الفقهاء R أنه هل تش;ط ا�ية R الوضوء أو ال تش;ط ؟ :R باب الطهارة مثالً  : أمثلتها كثmة 

 ؟بغسل الوجه عنهما R باب أفعال الصالة كت¬وvنما يُ  ،Ïب ب ا�ضمضة واالستنشاق أو الهل Ï التسمية أو ال Ïب ؟
منهم من °دده �د مع[ وهناك ، Hتلفون الفقهاء فيه ا ؟ أنه مبطل لصالة من اyرîت 	ديدً ما اTي يمكن أن يقال 

 ةتنت¯ ا�عارض �يث  ال معارض r اليس فيها د�ًال قاطعً  ةألنها أمور فرعي ةهناك أمور كثoة خالفي ،من يعيده للعرف
 الغزاÅ وغoه أن²  :قال وwذا X /ل اÃالف هذه ،اأو تسì ا�سائل العملية أحيانً  ،فهذه � ال� تسì مسائل الفروع ،wا

  . ال� لم يقم عليها د�ل قاطع  أي�ل اGالف � ا�سائل الظنية 
   ؟ انقول أن � �تهد فيها يعد مصيبً أن ا*صيب فيها واحد أو  :هل نقول ����

عض قلت عن بإذا �نت هذه صورة اGالف أو هذه صورة �ل الûاع فينبÆ أن نذكر بعض األقوال الغريبة ال� نُ 
  : اهمهالعلماء و	تاج إ~ تأمل R ف

 .  اrاحظ نص � أن � �تهد مصيب j األصول و� الفروع أن̀ : ل عن ا�احظ قالوا قنُ  فهناك قول  •

ا�احظ كما هو معلوم لم يكن من علماء ال�يعة ا�شهورين هو رجل أديب لغوي لكنه ليس بمعزل عن علم ال¿م بل 
Tين وwذا هو من ا، نسب إ�ه من فرق ا�ت¶م[ ليس r عناية بنصوص األحاديث واآلثار تُ  ةك فرقم[ وهنا�ن من ا�ت¶

ُ  ،عن السنة فوقعوا R كثo من األخطاء اشتغلوا بعلم ال¿م بمعزل وهو أنه ¨ من أجتهد  :سب إ�ه قول غريبا�احظ ن
ح¥ إنهم نقلوا عنه أن Úالف ملة اإلسالم إذا بذل  ،ولللوصول إ~ اyق فلم يصل إ�ه فهو مصيب R الفروع و¤ األص
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  .وهذا غريب  !عذرنه يُ أ جهده للوصول إ~ اyق فلم يصل إ~ أن اإلسالم هو اÓين اyق
وvنما مراده ، هو ال يمكن أن يكون مراده باإلصابة أنه موافق �ا هو اyق والواقع  اتفسo قول ا�احظ طبعً : أوالً 

مذهب ا�احظ  :اثم نقول أيًض ، ن مسائل االعتقاد ال يتعدد فيها ا�صيب تأكد ألهذا أمر مُ ، إلثم عنه باإلصابة  رفع ا
لة اإلسالم من من خالف م �ا يدل عليه من األدلة الكثoة من القرآن و السنة و اإلÌاع  من أن²  ؟ *اذا ،مذهب باطل

ن اÓالئل ا�نصوبة \ صحة هذا اÓين و\ صحة رسالة الرسول أل ؟ *اذا ،غo معذور Ú Rالفتهثم وآاألمم األخرى فهو 
~ قال R ذم اهللا تعا وªا يدل \ بطالن قول ا�احظ هذا أن²  ،م � دالئل واضحة يدرcها ¨ منصفص» اهللا عليه وسل
ْرَداُكمْ {:ا��c[ والكفار

َ
ِي َظَنْنُتْم بَِربºُكْم أ

`
  .اهم إ�ه ظنهم د² أأنه آخذهم \ ما : معÊ ظنكم و} َوَذلُِكْم َظنÉُكُم ا�

ِ {:وr تعا~ ق  قُْل َهْل نُنَبºُئُكْم ب
ً
ْقَماال

َ
ْخÚَِيَن أ

َ ْ
  *األ

َ
ْغَيا َوُهْم َ�َْسُبوَن ك ÉKََياةِ ا

ْ
Nا jِ ِيَن َض̀ل َسْعُيُهْم

`
* ̀غُهْم ُ�ِْسُنوَن ُصْنًعا ا�

ِيَن َكَفُروا بِآَيَا
`
َِك ا�

َ
و�
ُ
ِقَياَمِة َوْزنًاأ

ْ
 نُِقيُم لَُهْم يَْوَم ال

َ
ْقَمالُُهْم فَال

َ
  }ِت َربºِهْم َولَِقائِِه فََحبَِطْت أ

أن كثo من ا��c[ ضلوا وأ�cوا مع أنهم °سبون أنهم \ حق ويظنون ،  أن اآلية ñ°ة  : وجه اKاللة من اآلية
 َفُظنÉونَ { رين ك قوr تعا~ R وصفه للÝفوcذل، صنيعهم حسن  أن² 

`
ءٍ {وقال  } إِْن ُهْم إِال ْöَ 

َ
̀غُهْم َ�

َ
يعÕ   }َوَ�َْسُبوَن ك

الرسول عليه \ حق ومع ذلك فإن²   الكفر وهو يظن أنهكثo من الكفار وقع R افإذً  ،يظنون أنهم \ أمر مستقيم
R  الصالة والسالم  

²
وصفهم بالكفر وحاربهم ووقع بينه و ، ون العقوبة\ أن هؤالء يستحق سنته القو�ة والفعلية دل

  . وبينهم القتال ولوال أنه يرى كفرهم واستحقاقهم للعذاب ما حاربهم وما خاصمهم
o  ًة مثالYص» اهللا عليه وسلم أنه استفاض ما نُ  :من السنة القو xأنه أمر ا�هود و ا�صارى  ،ةباستفاضقل عن ا�

�نوا \ اyق ما فعل ذلك وقال لو وتلهم م وذمهم \ إñارهم وقاباإلسال ) 
ُ
مرت أن أقاتل ا®اس حª يقولوا ال � إال أ

ثم ال  وال نÄاz وا�ي نف� بيده ال يسمع � يهوديٌ :( اوقال أيًض  )ااهللا فإذا قالوها عصموا مQ دماءهم وأمواÂم إال õقه
 . ) يؤمن � إال أدخله اهللا ا®ار

o  قد يكون ردً  ،دخلها بعض االحتمالقد ي :السنة الفعلية ]cابتدائهم هم  افغزو الرسول أو مقاتلة الرسول للم� \
ولم  ،هم عن هذا اÓين ومنعهم من انتشارهيكون القتال بسبب صدÔ  اوأحيانً ، بالقتال كما هو الواقع R كثo من الغزوات 

وا�ي نف� بيده ال يسمع � :( لقو�ة هذه ñ°ة يقولالسنة الكن ، ا إرÎمهم وال إكراههم \ اÓيناwدف منه نيك
 ما وسعه إال إتباÇ(ويقول  ) ثم ال يؤمن � إال أدخله اهللا ا®ار اzوال نÄ يهودي

ً
ثم إÌاع  ) لو ¶ن أ� مو� حيا

ِ {:ن اهللا تعا~ يقولأل؛  خ لألديانهذا اÓين ناس علماء ا�سلم[ \ مر العصور \ أن²  مُ ̀ن اºK إ
َ
ِْسال

ْ
فمن  }يَن ِعْنَد اهللا`ِ اإل

كر الرسالة من ل \ أن Úالف ملة اإلسالم منكرفهذه 	ها أدلة تد، ا<قرب إ~ اهللا بغo هذا اÓين ال يقبل منه  ابت:
طع و ا�صوص الظاهرة وÚالف وvنما هو Úالف للقوا ،اوال يمكن أن يكون معذورً  ،االقرآن ال يمكن أن يسì مصيبً 

 باطًال ال يُ  ،�قت& العقول اأيًض 
ً
 لتفت إ�هفيكون قول ا�احظ قوال

 ان �مل Ðم ا�احظ �مًال سليمً يمكن أ هإن :الطو¤ فهو يقول دهناك بعض ا<أويل ل¿م ا�احظ وجدته عن  -
تهد وبذل جهده للوصول و اج اlردً  اإنه إذا نظر أي إنسان نظر نظرً  -يعÕ ا�احظ- :وهو أنه قال ،بäء من ا<أمل فيه

إن هؤالء اTين  :ا ا�احظ يمكن أن يقولإذً  :قال، هذا  قلنا نعم هو قال ،اÓين اyق ثم لم يصل يكون معذورً إ~ ما هو ا
ا�x ص» اهللا عليه وسلم \ حق ومع  تذكرونهم من الكفار لم يبذلوا ا�هد للوصول إ~ اyق بل كثo منهم �ن يعلم أن² 

وvما ، اإلسالم حق وأن الرسول قوr صدق  فهم إما أنهم مÝبرون ومعاندون مع معرفتهم أن²  ،أخذون بما جاء بهذلك ال ي
لوم  أما من بذل ا�هد المن بذل ا�هد و�ند وîبر يستحق و، لوم الفمن لم يبذل ا�هد يأثم ويستحق  ،أنهم ما بذلوا ا�هد
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أشار إ�ه الطو¤ R  أويلا<اyق هذا  اÓين اإلسال� هو م هو اyق وأن² حقيقة من غo مÝبرة فسيصل إ~ أن اإلسال
 . االعتذار عن ا�احظ

•   zي فيه ¢ء من الغرابة °تاج إ~ :القول ا@اTأمل ما نُ ¢ء من ا< اùسن العنyيقل عن أ� اùسن العنyي، أبو ا 
هد R الفروع و¤ األصول  عن هذا بأن ¨ lتعÔù وقد يُ ، j الفروع و� األصول معذورئ ا*خط :يقول قل عنه أنهنُ 

نه إنه ال يأثم إذا أخطأ وال يريد أفيريد أن ¨ من بذل جهده : معناه، "� �تهد j األصول مصيب" :إذا قال ،مصيب
وأبو اyسن ، تفسoه ماء R ختلف العلاف يا القول نقل عن أ� اyسن العنùهذ، وعال   عند اهللا جل² ع[² أصاب اyق المُ 

ùأن �سن الظن به  يالعن Æمن قضاة ا5®ة وينب íعليه ،قا Êو أث oô بل إنه  ،وقد ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ²âسليم وأيده عليهف oه بمثل مذهب ا�احظ وقال ، رأيه تفسâعليه بمثل  هذا مثل مذهب ا�احظ ورد²  :فهناك من ف

يعÕ من أهل القبلة من  "من أهل ملة اإلسالم ئيريد ا*خط :"العنùي R تفسoه أن² كن الصواب ول ،ما رد \ ا�احظ
 وابن ،ه جتهادا ذلوال يأثم بعد ب ايكون معذورً  نئٍذ ل االعتقاد اÓقيقة فإنه حيا�سلم[ إذا أخطأ R ¢ء من مسائ

 ًoخ  Êه اهللا قد أثnو اتيمية  ر íا�جتهد ا�خطن® قو\ هذا الفقيه أو القا oولم يقل بتكف rمن ا�سلم[ ولم  ئ
فهذا   r اyق ووضح r اyق بدالئله ولم يوجد r ما يعارضه ومع ذلك أÔ] ²ñ أما إذا نُ ،  اقه إذا لم يكن معاندً يقل بتفسي

هللا ح[ ال¿م عن ا<أثيم وªا يدل \ صحة هذا ا<وجه األحاديث ال� سنذكرها إن شاء ا ،د�ل \ عناده ومÝبرته
 . نقول هنا إن هذا هو ا<فسo الصحيح لقول العنùي  لكن

  )÷¢(اNلقة 
 
  :ئةمسألة ا2صويب وا2خطتابع  �

وقلنا أن² ا<فسo الصحيح r هو أنه خاص بأهـل القبلـة وأن مـراده ، كنا قد وقفنا عند ال¿م عن ما نقل عن العنùي 
ال� لم يقم عليها أدلة قطعية وvنما قامت عليها أدلة ظنية أو تعارضت فيه األحاديث أو �نت ا�خطئ R مسائل االعتقاد 

ªا حوته كتب االعتقاد بعد انتشار علم ال¿م من ا�سائل ال� ما �نت موجودة R الصدر األول R عهد الرسـول وعهـد 
  : الصحابة وبداية عهد ا<ابع[ رضوان اهللا عليهم ب� أن نشo إ~

  :تفسm ابن قدامة لرأي العن~ي 
  R قبلـه Åالغـزا rي وأظنه تأثر بما قاùفـابن ، "ا�ستصـ¬"ابن قدامة  يُستغرب أنه وقف موقًفا متشدًدا من رأي العن

م: قدامة يقول
²
  :ويذكر R تفسoه  ثالث احتماالت ثم يبطلها 	ها، إن² قول العنùي باطل كيفما �ن وهو غo ُمسل

أراد أنهم لم يؤمروا إال  -" ا*جتهد j مسائل األصول مصيب: "يعÕ أن العنùي أراد بقوr-أنه أراد :  حتمال األولاال  •
  ."¨ lتهد R األصول مصيب:" قال وهذا كقول ا�احظ، هم عليه من االعتقاد بما
•  zأنه أراد : االحتمال ا@ا rقو oتفس R ":فهو وفق اعتقاده قال" دهأن² ما اعتقده فهو \ اعتقا Õإذ ، فهذا �ال: يع

 وغo قديم؟ والرسول صادق وغo صادق ؟ 
ً
 .كيف  يكون العالم قديًما

إذ كيف يكون القرآن Úلوقًا وغo ، هو أيًضا باطل : ثم قال، أنه أراد ا�جتهد من أهل ملة اإلسالم:  االحتمال ا@الث  •
 وªكنة؟ فهو ال يقبل قول ، عïلة وغÚ oلوق بناًء \ رأي أهل السنةÚلوق؟ يعÚ Õلوقًا بناًء \ رأي ا�

ً
والرؤيا �اال

ة : والصحيح أن² ا<فسo اTي يوافق الواقع أن ُمراد العنùي هو، العنùي بأي حال من األحوال
²
أن² ا�خطئ من أهل مل

وvنما وجدت فيها أدلة ، لم يقم عليها أدلة قاطعةاإلسالم R مسائل تُعد من مسائل االعتقاد ومن مسائل أصول اÓين و
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فمثل هذه ا�سائل اGطأ فيها معفو عنه فهو ال يريد ، أو لم تكن مطروحة R عهد الرسالة ولم يت¶م فيها األولون، �تملة
وعال يغفر للمسلم  وهذا غª oتنع فاهللا جل² ، و إنما مراده خطأ من أخطأ فيها معذور، ما قاr الطرفان يكون صوابًا واقًعا

وªا ، أو غفل عنه، أو أنه لم يعرف ا�ص أو Îب عن ذهنه، اTي لم يتعمد Úالفة ا�صوص إذا اجتهد فلم يوفق للصواب
�ن قد أ�ف \ نفسه فقال: يدل \ ذلك ما ثبت R الصحيح من خù ا�x ص» اهللا عليه وسلم  

ً
( واهللا ل: أن² رجال

 ÔÕا5حر: ثم أو; بنيه فقال  عذابًا شديًداظفر اهللا � �عذب R وا رمادي فمثل هذا اإلنسان ، إذا مت فحرقو> ثم ذر�
يعتقد أنه إذا فُعل �ثته هذا اyرق وهذا ا<بذير R اwواء أنه لن يستطيع اهللا Ìعه وبعثه وcأنه يظن أن² ا5عث هو �ن ُدفن 

وال يعرف حقيقة قدرة اهللا جل² ، هذا اإلنسان ال يعرف حقيقة ا5عثبكامل جسده ولم °رق ويفعل به هذا ، فمثل 
يا  :فيقول ما  لك � ذلك؟: وأن² اهللا يسأr فيقول، ومع هذا أخù ا�x ص» اهللا عليه وسلم أنه يوم القيامة يبعث، وعال

اyديث د�ل واضح \ أنه ال غرابة R  عرف أنه يُعظمه وHافه  ،هذافاهللا جل² وعال يغفر r ألنه ي، رب خوفًا من عذابك
قول العنùي وقد وافقه عليه شيخ اإلسالم ªا يدل \ أن² شيخ اإلسالم بن تيمية بعيد ¨ ا5عد عن ا<همة ال� يرميه بها 

 . ة تأµ من أنه يميل إ~ ا<أثيم أو ا<كفo أو ما أشبه ذلك وربما نعود  �ناقشة هذه ا�سألة R مسأل، بعض مناوئيه

  :األقوال ا*شهورة j مسألة تصويب ا*جتهدين j مسائل الفروع إذا اختلفوا  �
لكن هناك رأيان رئيسان R مسألة تصـويب ا�جتهـدين R مسـائل ، ألن ما ذكرناه قبل قليل هو آراء غريبة ناقشناها 

  .الفرعية االجتهادية ال� لم يقم عليها د�ل قاطع 
أنه إذا اجتهد lتهدان مثًال R ا�بيذ فظنا أو غلب \ : بمعÊ، �تهد مصيب j مسائل الفروع أ̀ن �:  الرأي األول •

 يُسكر و اآلخر قال، ظن أحدهما أن² ا�بيذ حرام ألنه �Gمر
ً
إن² ا�بيذ ليس ³ًرا وال يُعطى : إذا �ب منه اإلنسان كثoا

ه ارتكب �رًمافمن �ب منه القلي، حكم اGمر إال إذا بلغ اإلسÝر  اختلف هذان ا*جتهدان، ل اTي ال يُسكر ال نعد�
 .هذه صورة القول ، هذا مصيب وهذا مصيب: صاحب هذا الرأي يقول

•  zمسائل االجتهاد واحد وبقية ا*جتهدين ا*ختلف� معه هم �طئونفهو :  القول ا@ا j ا هو حق� عند  أ̀ن ا*صيب�
 .اهللا جل² وعال 

يعÕ أك0 من nل لواءه اإلمام أبو بكر ا5اقال  ، قال به كثo من ا�ت¶م[ واختاره ا5اقال  والغزاÅ  :ولالقـول األ  -
 Åواإلمام أبو حامد الغزا.  

- zطئون"فهو قول ا�مهور وهو : وأما القول ا@اÚ د واإلمام مالك" أن ا�صيب واحد وا5قيةnوهو منقول عن اإلمام أ ،
ا أبو ح   :نيفة والشافý فقد اختلف ا�قل عنهم وأم²

  :فأتباع اإلمام أبو حنيفة اختلفوا 
 .فمنهم من قال هو يرى ا<صويب  -
 .ومنهم من قال هو مع من قال أن² ا�صيب واحد يعÕ يرى ا<خطئة -
 فيه احتمال :السببو

ً
فمن أخـذ ،  " واحد� �تهد مصيب واNقÉ عند اهللا: "نُقل عنه أنه �ن يقول، أنهم نقلوا عنه قوال

هو مع ا�صّوبة اTين يقولون ¨ lتهد مصيب ، لكن من نظر إ~ آخر الـ¿م وهـو : بأول ال¿م وظاهر اللفظ األول قال
rق عند اهللا واحد: "قوyالف، هذا هو � ا�سألة: قال" اGين يقولـون، هذا هو � اTـق عنـد اهللا واحـد: "فـاNهـم "ا

اyق يتعدد عند اهللا أو يقولون لـيس هنـاك : أما ا�صوبة فيقولون، ا�صيب واحد وا5قية Úطئون: ا�خطئة اTين يقولون
فإذا غلب \ ظنه ا<حريم فحكم ، حكٌم مع[ عند اهللا جل² وعال للمسألة وvنما حكمها هو ما يغلب \ ظن ا�جتهد
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 رأي اآلخر أن² هذا الäـء مبـاح فحكـم اهللا R وvذا غلب \، وcذلك R حق من قته من العوام، اهللا R حقه ا<حريم
، فا�صوبة منهم من يقول اyق يتعدد ومنهم من يقـول لـيس هنـاك R ه وcذلك حكم اهللا R حق من قت، حقه اإلباحة

مسائل االجتهاد ليس فيها عند اهللا حكم معـ[ وvنمـا حكمهـا نسـx �سـب اجتهـاد ا�جتهـد ، مسائل حكم مع[
  .صل إ�ه فهذا الR â اختالف اyنفية و�سب ما يتو

  : اإلمام الشاف! أيًضا اختلف أتباعه
وأخذوا هذا من ما قاR r القبلة من أنه إذا ص» إ~ جهة يظنها القبلة ثم تب[ r أن² ، هو مع ا�صوبة: فمنهم من قال -

األوò صواب لو �ن يعتقد أنها خطأ ألمره معناه أنه يعتقد أن² صالته : فقالوا، القبلة خالفها أنه ليس عليه إ�دة
وسنعرف أن² هذا ليس بد�ل قوي \ أن² الشافý يرى تصويب ا�جتهدين وأك0 أصحابه نقلوا عنه أنه مع ، باإل�دة
ون با�صوب، يعÕ مع اTين يقولون ا�صيب واحد واyق ال يتعدد، الُمخطئة ة اTين ثم أيًضا ينبÆ أن نعرف أن² اTين يُسم²
ص تماًما وهناك من تراجعوا شيئا عن دعواهم ا<صويب: يقولون

²
، ¨ lتهد مصيب هم \ درجات فهناك ا�صوبة اGُل

د فأyق با<خطئة اإلثم لكن ، وهناك من لم يكن كذلك بل اعتدل R القول با<خطئة، وcذلك الُمخطئة هناك من تشد²
 :لة�ن سنكت¯ بالقول[ الرئيس[ R ا�سأ

 .¨ lتهد مصيب : قول يقول  -
 .ا�صيب واحد وا5قية Úطئون R مسائل االجتهاد : وقول يقول  -
  :أدلة القول األول �
  هؤالء استدلوا بأدلة كثoة نذكر طرفًا منها " بأ̀ن � �تهد مصيب: "القائل  

ال يصل̀� أحد : ( بÕ قريضة وقاليقولون ما ثبت R الصحيح أن² ا�x ص» اهللا عليه وسلم  �ا بعث الصحابة إ~ •
الرسول : وقالوا، حينئٍذ اختلف الصحابة فص» بعضهم قبل أن يصل إ~ بÕ قريضة: قالوا) منكم العÄ إال j بQ قريضة

 نعمل بظاهر ا�ص وال نصõ ح¥ نصل إ~: وآخرون قالوا ، وvنما أراد أن °ثنا \ اإل�اع ، ما أراد منا أن نؤخر الصالة
بهم، منازل بÕ قريضة فأخروا الع® ح¥ الغروب  هذا طريقة ، فلما بلغوا ا�x ص» اهللا عليه وسلم بذلك صو²

سنعرف ماذا قال wم ا�x ص» اهللا عليه وسلم هل ، فهذا د�ل \ أن ¨ lتهد مصيب، ص̀وب الفريق�: استدالÂم قالوا
  .عند مناقشة ا�Óل قال ¨ منكم مصيب أم قال شيئًا آخر؟ سنعرف 

فمن لم Hالف نًصا وvنما خالف اجتهاًدا أوò بأن ، أنÚُ ²اِلف ا�ص قبل أن يبلغه ا�ص ال يسÚ ìطئا:  ا�Óل اhا  �
وا عن هذا وساقوه \ أنه د�ل نقõ فبدؤوا باyديث الصحيح الوارد R أهل قباء، ال يسÚ ìطئا ²ùوهو أن² أهل ، وربما ع

اءهم اùG بتحويل القبلة وهم يصلون وîنوا متجه[ إ~ بيت ا�قدس فاستداروا وهم R صالتهم إ~ جهة الكعبة قباء ج
وا صالتهم ولم يستأنفوا ولم يعيدو وا�x ص» اهللا عليه وسلم �ن ب[ ظهرانيهم وعرف ذلك ولو ، الصالة من أوwا اوأتم�

 أن² ا�جتهد Úطئ لقال wم بداية صالتكم 
ً
؛ ألنه إذا خالف "أن ¨ lتهد مصيب" فهذا يقولون د�ل \، �نت خطأ

 . ا�ص لعدم علمه به ولم يؤمر باإل�دة فمعناه أنه �ن \ صواب

ا أن تكون اإلصابة ªكنة أو مستحيلة فإن �نت ªكنة وترcها فهذا ينبÆ : قالوا -ذكره الغزاÅ–من أد<هم أيًضا  � إم²
 .وأما إن �نت مستحيلة فال يمكن أن يؤمر با�ستحيل ، أن يقال آثم و�

وما هذه األدلة ال� ، أن ا�سائل الظنية ما قام عليها د�ل: من أد<هم أيًضا أن الظنيات ليس عليها د�ل يقولون �
سبة �ن استدل هذه أمارات واألمارة ليست د�ل بعينها وvنما � د�ل بالن: يستدل بها العلماء R مسائل اGالف؟ قالوا
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 يقولون، بها فلهذا تسì أمارة و ال تسì د�ال
ً
أما هذه فà أمارات وvن �نت  ،ا�Óل هو اTي يُفø إ~ ا�طلوب قطًعا

يعÕ من أداه اجتهاده وقياسه ونظره R ا�صالح ، الظنيات ليس فيها أدلة فمعناه أن اyكم فيها نسx يتبع اجتهاد ا�جتهد
واآلخر أيًضا أداه اجتهاده إ~ خالف ذلك فيعمل به ويكون مصيبًا ، ع[ فيعمل به ويكون مصيبًامثال إ~ حكم م

 .هذا أهم ما يستدلون به ، فليس أحد من ا�جتهدين Úطئًا ألنه ما خالف د�ًال 
�  zأدلة القول ا@ا: 

ئة وهم ا�مهور وح[ نعù با�خطئة يعÕ اTين قالوا  Ôطئون إن ا�صيب:أما الُمخطÚ بأدلة  هؤالء استدلوا ، واحد وا5قية
 :منها
ِمِهْم َشاِهِدينَ { :قالوا  •

ْ
̀نا Nُِك

ُ
َقْوِم َو�

ْ
 َغَفَشْت فِيِه َلَنُم ال

ْ
َْرِث إِذ

ْ
Nا jِ َ�ُْكَماِن 

ْ
َفَف̀هْمَناَها ُسلَْيَماَن * َوَداُووَد وَُسلَْيَماَن إِذ
ًما وََسخ̀ 

ْ
ًما َوِعل

ْ
 آَتَْيَنا ُحك

"
̀نا فَاِعلِ�َ َوُ#

ُ
َباَل يَُسبºْحَن َوال̀طmَْ َو� ِ

ْ
rْرنَا َمَع َداُووَد ا { 

 } َفَف̀هْمَناَها ُسلَْيَمانَ { :أن² اهللا خص سليمان با<فهيم فقال: من اآلية قالوا: وجه اKاللة ����
ً
مـا ، فلو �ن ¨ lتهد مصيبا

 .ُخصص سليمان بأنه هو اTي فهم اyكم 
� zل ا@اYKالصحيح[ أي: ا R ص» اهللا عليه وسلم كما rإذا اجتهد : (ًضا قوي جًدا وهو من السنة ا�تفق عليها قو

، فهذا اyديث ُروي بعدة ألفاظ وهو حديث صحيح) اNاكم فأصاب فله أجران و¸ذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر
 . يث هو نوع من ا<عسف وفيه ا�ص \ أن² ا�جتهد قد يصيب وقد Hطئ و� تأويل �ثل هذا اyد

إنكم ·تصمون إuّ ولعل بعضكم أن يكون أNن õجته من بعض : ( قوr ص» اهللا عليه وسلم: اYKل ا@الث �
 )و¸نما أق½ � êو ما أسمع فمن قضيت � ب{ٍء من مال أخيه فإنما أقطع � قطعة من ا®ار

� �ق أخيه بناًء \ حجته وقوة استدالr أن ا�x ص» اهللا عليه وسلم أخù أ:  وجه اKاللة����  نه قد يقø للُمد²
إذا ق& القاí �ق فالن Gصمه ال ، وال يمكن أن يكون هذا موافًقا  �ا هو صواب عند اهللا ،  وضعف حجة اآلخر

د يُصيب اyق عند هذا د�ل \ أن² القاí أو ا�جتهد ق: يمكن أن يكون هو الواقع واyق عند اهللا جل² وعال ، قالوا
 .من ا�جتهدين أيًضا،  vذا صح ووقع هذا من الرسول ص» اهللا عليه وسلم فمن غoه كذلك من باب أوòو، اهللا وقد Hطئ 

إذا حا	تم حصًنا فطلبوا منكم أن : (من أد<هم أن ا�x ص» اهللا عليه وسلم �ن إذا بعث جيًشا أوصاهم فقال  �
 -أو ماذا حكم اهللا فيهم- تøلوهم � حكم اهللا فإنكم ال تدرون ما حكم اهللا فيهم فال، تøُلوهم � حكم اهللا

 )و¸نما أنزلوهم � حكمكم
 فقال: وجه اKاللة من اNديث ����

ً
ال تûلوهم \ حكم اهللا ألنكم ال تدرون : ظاهرة فهو يدل \ أن² هللا حكًما معينًا

  .حكًما R مثل هذه ا�سائل االجتهاديةفمعناه أن هللا ، أو ال، هل تصيبون حكم اهللا 
يدل \ ذلك ما ورد عنهم R وقائع متعددة ، إن² الصحابة lمعون \ تقسيم ا�جتهدين إ~ Úطئ ومصيب:  أيًضا قالوا 

كـر ، نُقل هذا عن أ� ب" ستغفر اهللا وvن أصبت فمن اهللاإن أخطأت فمÔÕ ومن الشيطان و: " أنه �ن أحدهم يقول مثًال 
عند العقد وvنما فُّوض أمر ا�هر، وروي عن عمر  ال� لم ُ°دد wا مهر: و�، وعن ابن مسعود R الُمفوّضة، R ال¿لة مثالً 
 فمن عمر: " أنه قال لÝتبه

ً
هـذه 	هـا ، وقال عõ أيًضا ، "اكتب هذا ما رآه عمر فإن يكن صوابًا فمن اهللا وvن يكن خطأ

مون ا�جتهدين إ~ مصيب وÚطئ   وقائع تدل \ أنهم �نوا Ôاهللا عنـه يُقس íعـن ا�ـرأة الـ� ، حينما اسـتف¥ عمـر ر
 من عمر ، استد�ها

ً
 وُذعًرا

ً
 هل ترون عõ  ¢ء ؟ :سأل عمر عثمان و عبد الرnن بن عوف  فقال، فأجهضت nلها خوفًا

 ليس عليك ¢ء أنت مؤدب، أنت طلبتها <عرف أمرها: قالوا  
ً
وcونهـا خافـت فأجهضـت ،  وvذا أسـاءت تؤدبهـا، أبًدا
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إن يكونا اجتهدا فقد أخطأ وvن يكونا ما اجتهدا فقد : nلها ليس عليك ¢ء ، فلما سأل عليًا قال عõ رí اهللا عنه
اك إنما عليك اÓية فهذه 	ها وقائع تدل \ أن الصحابة �نوا متفق[ \ ، رأي اآلخرينوعمر أخذ برأي عõ وترك ، غش²

  .أن² االجتهاد منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ 
 :كذلك هناك أدلة عقلية يمكن أن نأخذ بعًضا منها 

 :األدلة العقلية  �

ألنـه يـؤدي إ~ ا�مـع بـ[ فه أمـا أنـه �ـال R نفسـ، إن القول با<صويب  ُ�ال R نفسه أو يُفø إ~ ا�حـال: قالوا 
 ، ا�قيض[

ً
 حالال

ً
 القليل من ا�بيذ حراًما

ً
فهذا Ìـع بـ[ ، ويكون ا�Ýح بال و� صحيًحا فاسًدا ، وهو أن يكون مثال

يؤدي إ~ ا�مع ب[ الضدين R حق شخص واحد؛ ألن ا�جتهد حينما °كم و©تهد ويقøـ : كذلك يقولون، ا�قيض[
هـذا : يقـول ،حالل Å : يقول ال، هذا حالل: أو يقول،  هذا حكم اهللا: وvنما يقول، م اهللا R ح� هو ال يقول هذا حك

 .\ أن² هذا القول يؤدي إ~ ا�مع ب[ ا�قيض[ : فهذا د�ل، وÚالفه كذلك، وهذا حرام، حالل

   )O¢ ( حلقة
  :توضيح ألدلة اrمهور العقلية �
وذكـروا مـا يـدل \  ،*جتهدين يؤدي إÀ اrمع ب� الضدين j حق شخص واحدأن القول  بتصويب � من ا: قوÂم  

  :بطريق� ذلك 
نما يقول هذا حالل وا�عارض حالل لك يا فالن وv ءهذا الä: يف� هو ال يقول  مان ا�ف� حينإ: لواقا: الطريق األول •
 rوأ  r شخص واحد فهذا  فالبد أن يلتقيا،يقول هذا حرام -ا�جتهد اآلخر -ا�خالف R  حـالل بـإطالق �ميـع يقـول

~ ا�مـع بـ[ فهـذا د�ـل \ أنـه يـؤدي إفـالن ل لك وحرام \ ال يقول حال ا�اس وهذا يقول حرام �ميع ا�اس هو
  .الضدين 

• zي بينوا به أنه يؤدي إ: الطريق ا@اTا�مع ب[ الضدين يقولونا ~: l هما فقيهÐ تهد فاختلفا لو أن الزوج والزوجة
يرى أن اhالث تعد واحدة باجتهـاده اجتهـد فـرأى أن  طلق زوجته باhالث بلفظ واحد وîن الزوج مثالً  فالزوج مثالً ،

 ،اhالث تعد واحدة 
ً
°ـب عليـك أن  :للزوجـة  هـل نقـول ؟فهنا ماذا نقول للزوجـة ، والزوجة ترى أن اhالث تعد ثالثا

 إنه ©ب عليك االمتناع؟ :نقول wا وأ ،زوج بأن اhالث تعد واحدةرأي الأو ل تذعy Õكم الزوج مثالً 

  .هذا يقولون نوع من ا<ناقض ،للزوجة زوجك عليك حرام :ونقول ،للزوج زوجتك حالل :فهنا °صل تناقض �ن نقول
هـو هـذا مـا  ،~ تراجع بعض القائل[ با<صويب عن جزء من دعـواهمد�ل مهم اyقيقة أدى إ من أد<هم أيضا وهو �

 .والطلب البد فيه من مطلوب ،هو نوع من الطلبوبذل ا�هد االجتهاد هو : قالوا اYKل ؟
  ما ا�ي يطلبه ا*جتهد؟، فما هو مطلوب ا*جتهد �
لـم  فلـوطلب االجتهاد  :يقولون   ،ذن هناك حكم مع[ هللا R ا�سألةإ، ا�جتهد يطلب حكم اهللا أن :البد أن تقولوا  

ألـيس هـو ؟ �ـه يسعون لطلبه والوصول إ ياT ماويبذل ا�جتهدون وسعهم  R ا�سائل االجتهادية �اذا  يكن هللا حكم
يطلـب  ءثم لو لم يكن هنـاك ¢ ،فكيف تقولون ليس هللا فيها حكم ؟ وا�جتهدون يطلبون حكم اهللا!! ؟حكم اهللا 

�اذا ال يقـول ¨ مـنهم أنـت \ صـواب وأنـا ؟\ هذا  د هذا�ناظرات ب[ العلماء والردود ويرتعقد ا�ناقشات وا �اذا ،
�اذا ألفت هذه األسفار الكبoة مـن ؟خر �اذا °اول ¨ من الفريق[ إقناع اآل.ك وأنا أعمل برأ2؟ أنت أعمل برأيصواب 
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ل� أن ا*صيب j الرأي الراجح من هذين القوذن إ،ا وهذا ال¿م اyقيقة r وجاهة �ن ¨ lتهد مصيب لو ؟كتب اGالف 
  .  مسائل االجتهاد واحد وأن اÕقية �طئون

  :مناقشة األدلة �
  أدلة الفريق اآلخر  من الفريق[ ناقش ¨
o تصويب االستدالل ب: ا<خطئة فقالواالقائلون بأو أجاب عنها ا�مهور  القائل با2صويب :أدلة  القول األول

 اهللا عليه ن ا�x ص»دالwم باyديث الصحيح اTي فيه أوا به هو استهم ما استدلالرسول ص» اهللا عليه وسلم أك0 و أ
 ).ال يصل� أحدكم العÄ إال j بQ قريظة :  (قريظة وقال~ بÕ وسلم   بعث الصحابة إ

 ن ا�x لموvنما ¨ ما فيه أ، Ðكما مصيب: هللا عليه وسلم قالأن اyديث ليس فيه أن ا�x ص» ا :اrواب عن هذا ����
 .ولم يأمرهم باإل�دة يعنف ¨ من الطائفت[ ولم يبكت

فكون الرسول لم يعنف أيا ،أنه Úطئ ولكنه معذور ال يأثم وليس عليه إ�دة  :ونقول، نوافق \ ذلكو�ن أيضا  :قالوا
   .Ðكما مصيب اyق عند اهللا: من الطائفت[ ليس معناه أنه قال

  .Úطئا إ~ آخر ما قال  ا لم يبلغه ال يسìاستدالل الغزاÅ بأن Úالف ا�Óل إذ -
هو Úطئ إذ لو �ن ¨ من لم يبلغه ا�Óل ال يكون Úطئا �ا عد أحد من : ذلك بل نقول مبأنا ال نسل: أجابوا عنه����

ل القوبلوغ ا�Óل wم وهو السبب ح¥ وvن خالف القواطع فهذا من عدم  ا؟من أين أوتو العامة،ا�هال Úطئا  العامة و
اهللا عليه وسلم ذا �ن مع جùيل ولم يبلغه الرسول ص» أن ا�Óل إ: أما قوwم ،أن يطردوه دائما  نهم أنفسهم ال يمك
بالغه يسÚ ìطئا ألن ا�Óل يثبت بمجرد إ: فقد يقال  /ل خالف ب� العلماءهذه  ،ال :فنقول ؟Úطئافهل يسÚ ìالفه 
ألن  الرسول ،~ بعض األمة  ا�x ص» اهللا عليه وسلم ويبلغه الرسول إ~يبلغ إ د�ال ح¥ ال يسù� :ìيل وقد يقال
وأما استدالwم  ،خرثم هم بعد ذلك ¨ منهم يبلغ اآل نما يبلغ بعضهم¨ واحد من األمة وv إ~أن يبلغ  ليس ا�طلوب منه

تساهل فيه ألن اGطأ R القبلة يعذر فيه فين أهل قباء عذروا لم يستأنفوا صالة جديدة فيجاب  بأبقصة أهل قباء وأنهم 
وهو أمر ول ا�اسخ �نت ثابتة بد�ل قطÚ ýطئ[ ألن القبلة R حقهم قبل نز او يقال لم يعدوما ال يتساهل R غoه أ

    .�ا جاءهم ا�Óل انتقلوا ،ال بد�ل بمثلهفال ينتقلون عنها إ،الرسول وفعله 
�نت مستحيلة فال يكلف با�حال وvن �نت ªكنة فينبÆ أن ن إ أو مستحيلة؟هل اإلصابة Íكنة  :أيضا قوwم �

ثم و�ا�خالف آ: تقولوا. 
عن خطأ ا�جتهد إذا  ألن اهللا عفا،يلزم أن يؤثم إذا خالف بعد اجتهاده  صابة ªكنة ولكن البأن² اإل: أجابوا عنه  ���� 

  . اده  كريم ورحيم بعبR ا5حث فال يمكن أن يلحقه اللوم ألن اهللا لم يق®
~ باإلضافة أي أنها د�ل بالنسبة إ عيانها بل � أمارات ألنها تدلأن األدلة الظنية ال تسì أدلة أل: من أد2هم أيضا �

  .اك وTلك سموها أمارةهذا ا�جتهد ال ذ
أن مسائل من ما تقولونه  لو سلمنا، بل ظنية  ة� أدلة ولكنها ليست أدلة قاطع :ذلك بل نقول مال نسل انبأ :�اب ����

 ماا�جتهد حين،يطلبه ا�جتهد R �ثه  ءاالجتهاد ليس عليها أدلة الستوى R ذلك العالم وا�اهل و�ا �ن هناك ¢
ما الفرق ب[ ظن  هكذلك لو لم تكن هذه أدلة �از للعا� أن °كم بظنه ألن،يبحث وينظر ويطلب ا�Óل ويبحث عنه 

يتبع -والعا� يستمد ظنه من ا�هل أو اwوى ،ل ال أن العالم يستمد ظنه من ا�Óإ ،بينهما قال فر ؟العا� وظن العالم 
سبه الطباع Àتلف وأن بعض ا�اس  تناسبه األدلة العقلية وبعضهم تنا كذلك قوwم إن،ما العالم فهو يتبع ا�Óل أ -هواه
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  :نقول ،غزاÅ ال و�م طويل ذكره�ها أك0 األدلة ا�قلية وينقاد إ
ً
\  عدم كون األدلة  للكن هذا ال يد هذا ليس ªنو�

  .بل � أدلة ولكنها تتفاوت R القوة  ، الظنية أدلة
o  بفقد اع;ضوا \ بعض أدلة ا�مهور  القائلون با2صويبأماoض منها ~ بعإ بعض االع;اضات نش:  

ِمِهـْم َشـاِهِديَن َوَداُووَد وَُسلَْيمَ { اع;ضوا \ االستدالل بآية 
ْ
̀نا Nُِك

ُ
َقْوِم َو�

ْ
 َغَفَشْت فِيِه َلَنُم ال

ْ
َْرِث إِذ

ْ
Nا jِ َ�ُْكَماِن 

ْ
اَن إِذ

)ìï({ 

ًما {خرها آ ن اهللا قال Rأوجه دال<ها �ا و،ل �ا وليس لكم د� اآليةوقالوا 
ْ
ًما َوِعل

ْ
 آَتَْيَنا ُحك

"
ذن مدح داوود إ }َوُ#

  .فا فهما مصيبان وسليمان مع أنهما اختل
ًما {ن قوr تعا~ إ   :واrواب ����

ْ
ًما َوِعل

ْ
 آَتَْيَنا ُحك

"
 تينا Ð منآطالق ولم يقل إهذا \   }َوُ#

ً
  هما R هذه ا�سألة علما

  تينا Ðً آال نما قvو،
ً
  منهما حكما

ً
سألة يكون داود مصيبا R هذه ا� أنوال يلزم  ،طالق والعمومتاهم \ سبيل اإلآف وعلما

 و<أن يكون أ ملزيال و أ
ً
َفَف̀هْمَناَها ُسلَْيَماَن { :قال وو< العلم سليمان وTلك امتدحه أبل اTي   ،R هذه ا�سألة  علما

واع;اضهم قد ،ن القول با<صويب �ال أ، اع;ضوا \ دعوى  هال نسلم :وقالوا اإلÌاعيضا \ دعوى أاع;ضوا  ، }
بل نه مصيب لشخص واحد إ :لال نقوألننا  ،ال استحالةنه أ   :هة \ هذا ا�Óل ألنهم يقولونمن الوجا ء¢يكون فيه 

أن يكون مثال  :فال يمتنع يقولون ،ذا تعددواإنما بالنسبة للمجتهدين vوواحد شخص للاyق ال يتعدد بالنسبة  :نقول
 ا�

ً
 أ�ن أداه اجتهاده \  بيذ حالال

ً
نما إك0 األحÝم أنه حرام وهكذا أداه اجتهاده \ أ \ من نه حالل ويكون حراما

 ،� بالنسبة 
ً
  ءالäن يكون أفال يمتنع  ،حالل لزوجهاوwا  فا�رأة ا�عينة � حرام \ من ليس زوجا

ً
وحالال  حراما

  .باعتبارين
°كم بأن هذا  ماحينفقيه ن الإ :وهو أن يقال  إشارة إ~ الردباTات سبق R تقرير ا�Óل  االع;اض االرد \ هذ   -

فيحصل ا<ناقض  بإطالقيعÕ  ،حرام \ فالن :وال يقول ،حرام:هو يقول  ،إنما مقصوده أنه حرام حرام وهذا حالل
  .و°صل ا<ضاد الشك 

o امنhل ا�Óتمعة أن كنت ترين إال تمكنيه منك  :ن يقال للزوجةأ عال يمتن :قالوا ،اع;ضوا أيضا \ اl الثhن ا
وهذا نظo قو�ا لو� ا�تيم ا�طالب �ق ،ن اhالث � واحدة أن كنت ترى إويقال للزوج اطلب رجوعها   :لفرقةجب اتو

نها قد إ :فهذا معÊ قوwم، يك القاí بذلك ذا لم يقض علإامتنع عن اÓفع  :تيم اhا  مثالونقول لو� ا� ،طالب �قك
 
ً
  تكون حالال

ً
  .بالنسبة  وحراما

o ل قالوا "البد من مطلوب " :ع;اض \ قول ا�مهورأيضا اال�Óاالجتهاد طلب والبد : حينما استدل ا�مهور بهذا ا
 إفاضطر القائلون با<صويب  ،مطلوب من

ً
ه بنعم هناك مطلوب وهو األش :ل بعضهمفقا ،ما ~ أن يراجعوا أنفسهم شيئا

 ،يطلبه ا�جتهد :ح¥ نقول امعين اR مسائل االجتهاد حكم س هللاليقالوا هناك  ؟ ما معÊ األشبه �كم اهللا  ،�كم اهللا 
به �كم اهللا شاأل؟ ما تفسm األشبه õكم اهللا، "القائل[ باألشبه"ـوعرفوا بما بعد ب ،لكن هناك ما هو أشبه �كم اهللا

م مع[ فهذا يقولون لكنه لم °كم �ك ، مع[ �ا حكم إال به كم� لةأا�سR هذه هو اyكم اTي لو حكم اهللا 
تراجع بعضهم فقالوا باألشبه �ا قيل wم كيف تقولون إنه ال يوجد هللا حكم يطلبه ا�جتهد  فإذن،هو ما يعرف باألشبه 

ألن غلبة الظن هو اTي  -يطلب غلبة الظن وها�جتهد حينما يبحث وينظر -ا5قية قال بعضهم هو يطلب غلبة الظن ،
 .أصال ليس فيها د�ل منصوب من اهللا جل وعال  هاة ظن وال يبحث عن ا�Óل ألنفهو يبحث عن غلب ،©ب عليه

®°ة ال� خاصة األحاديث ال ،أد<هم ال مدفع wا وأن  رجحان قول اrمهورويتضح مناقشة األدلة وبهذا يتب[ هذه    
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قوr عليه الصالة والسالم لعمرو بن ف )أجر لهفذا اجتهد فأخطأ و¸ذا اجتهد فأصاب فله أجران إ(فيها ا<®يح باGطأ 
إن أصبت فلك ع: ( :قال ،فما Å إن قضيت :قال )و¸ن ¶ن( :قال ،!اقض وأنت حا� :قال ،)اقض بينهما( :العاص

ن إ :أن نقول حال يصا�لية 	ها تؤcد قول ا�مهور وهو أنه  فهذه ا�صوص الواضحة ) حسنات و¸ن أخطأت فلك حسنة
نهم أا5قية فهم Úطئون وسيأµ أن Ìاهo العلماء وأما  ،ا�صيب واحد  :وvنما نقول ،الظنية مصيب ¨ lتهد R ا�سائل

  . ممعذورون أيضا وال إثم عليه
    ؟ما حقيقة اÃالف هل اÃالف لفظي يعj Q التسمية فقط ����
   ،با<صويب :اGالف يرجع إ~ أن اTين قالوا   :أوالً 

نه وقد يعùون ع ،سائل االجتهادية حكم مع[ وvنما حكمه فيها تبع الجتهاد ا�جتهد منهم من قال ليس هللا R ا� •
 oق عند اهللا :"من التساهل وهو ء¢فيه  خر آبتعبyبينما بعضهم  ، "تعدد اøن ال نقول  :هذه ال¶مة يقول ال يرت�

 :أما ا�مهور فإنهم قالوا،جتهاد ا�جتهدين فيها حكم مع[ بل اyكم فيها إضاR تبع ال دال يوج :بل نقول ،داyق متعد
أنا ال  :قالمن   ا*صوبة من، من أصابه فهو ا�صيب ومن أخطأه فهو ا�خطئ  ،هللا R ¨ واقعة تقع حكم مع[ عنده

يوجد ما هو أشبه �كم اهللا هو اTي يطلبه ا�جتهدون ويس# للوصول  :لكن أقول ،إنه يوجد حكم مع[ هللا :أقول
 ،حكم اهللا R ا�سألة �ا حكم إال به  احثون وعرفوه بأنه اyكم اTي لو�ه ا5إ

ً
   .الع;اض ا�صوبة   وvنما قالوا بهذا ردا

  ؟ما ثمرة اÃالف j ا*سألة  ����
 
ً
  اGالف R ا�سألة ليس خالفا

ً
 ،ال :نقول ،و لم تسمه مصيبأهذا اGالف لفظي سميته مصيب   :قد يقول قائل  لفظيا

r الفGة  اoمسائل كث R ألكن هنا ، ن شاء اهللاإسنذكر بعضها تفصيال ، أثر oفيفة منها طشارة إ�ها إش:  
o  ه منoه من ا�جتهدين له ،ا�جتهدينمسألة تقليد ا�جتهد لغoهذه ذات صلة  ؟للمجتهد أن ي;ك رأيه ويقت غ

  ."ا<صويبمسألة "ـوثيقة ب
o  ؟ذا تعارضت عنده األدلةذا يفعل إما ،األدلةمسألة موقف ا�جتهد من تعارض  oبل يتوقف أهل يتخ o؟و ال يتخ     
o  الثة أذا اختلف ا�فتيان إيصنع  اماذ ،ا�فت[ اختالفمسألة موقف ا�قت منhبعضهم حالل وقال  :فقال؟و ا

    .�ها R �ث ا�سألة تفصيلإأيضا هذه مبنية عليها كما سنشo  ؟ماذا يصنع هل يتخo؟بعضهم حرام 
o   الف هل ننكر \ ا�خالفاإل ائلمسGمسائل ا R ؟رال ننكأو  ؟نكار 

o   µثهاأيضا مسألة تعدد األقوال بالنسبة للمجتهد الواحد هذه من ا�سائل ال� سيأ�. 

o  بعضهم عليها مسائل Êاه مثل ،من الفروع أيضا بÏمن ص» إ~ جهة يظنها القبلة فتب[ �ها إمسألة القبلة اال
يعيد إذا �ن R  :ومنهم من قال ،دال يعي :ومنهم من قال ،يعيد :هل عليه إ�دة منهم من قال -عكسها–بلة ôالفها الق

ذا �نوا R برية إ�جتهدين إذا اختلفوا R القبلة أيضا منها مسألة ا،أن يذهب وينظر  بإمÝنهداخل ا5نيان ألنه مفرط �ن 
ذا قلنا ¨ إ ن يصõ بعضهم خلف بعضأم القبلة R ا�هة هذه فهل ©وز بعضه :البعضهم القبلة R ا�هة هذه وق :فقال

 .وهذا رأي ا�مهور  زال ©و :وأما عكسه فنقول،©وز  :lتهد مصيب فينبÆ أن نقول

R مستقلدرس  هذه خالصة للمسألة وقد فصلنا عنها مسألة ا<أثيم �ت¶م عنها .  
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   )¢¢(اNلقة 

 :نسبة *ن أخطأحكم ا2أثيم بال �
بتأثيم من أصاب ما دام ا�جتهدون Ìيعا : ال يمكن أن يقولوا، ¨ lتهد مصيب: الشك أن ا�صوبة اTين يقولون  

وvنما مسألة ا<أثيم وعدم ا<أثيم � خاصة ،فهم ال إثم عليهم بل مأجورون ومثابون \ ما يفعلونه ، مصيب[ عندهم
: وا5قية Úطئون هؤالء هم اTين يبحثون هذه ا�سألة و�، صيب R مسائل االجتهاد واحدإن ا�: فاTين قالوا، با�خطئة

  أن ا*خطئ  j مسائل االجتهاد هل يأثم أو ال يأثم ؟ ����
  :ثالثة أقوال j هذه ا*سألة   
  .قول بأن ا�خطئ R مسائل االجتهاد يأثم  •
 .وقول بأنه ال يأثم  •
 وال يأثم R مسائل الفروع  ، فيأثم R مسائل األصول إذا أخطأ، ومسائل الفروعوقول با<فريق ب[ مسائل األصول  •

 .إذن هذه ا�سألة � تابعة للمسألة السابقة و� متفرعة عن القول بأن ا�صيب R مسائل االجتهاد واحد
  ما هو مذهب اrمهور j هذه ا*سألة ؟ ����
قوr ص» اهللا عليه واستدلوا \ ذلك بأدلة كثoة منها ، ال يأثمأن ا*خطئ j مسائل االجتهاد : مذهب »هور العلماء •

R اكم فأصاب فله أجران (الصحيح[  كما جاءNاجتهد فأخطأ فله أجر و¸ذاإذا اجتهد ا (لفظ للبخاري R ) إذا حكم
اوزه R أن هذا اyديث نص ñيح ال ينبÏ Æ) اNاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و¸ذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر

 : وwذا قالوا، ا�خطئ R مسائل االجتهاد ال إثم عليه بل إنه مثاب \ اجتهاده
ً
إنما جعل للمصيب أجران ألنه يأخذ أجرا

 \ اإلصابة
ً
  .وأما ا�خطئ فيأخذ أجر بذل ا�هد ، \ بذل ا�هد ويأخذ أجرا

إنما أنا ب: و¸نما أق½ � êو ما أسمع (صحيح أيضا وªا يستدلون به أيضا قوr ص» اهللا عليه وسلم R اyديث ال 
  ) فمن قضيت � ب{ء من مال أخيه فإنما أقطع � قطعة من نار فإن شاء فليأخذها و¸ن شاء فليدعها

أن ا�x ص» اهللا عليه وسلم ال يمكن أن يكون آثما بقضائه هذا مع أن القضاء :  وجه اKاللة من اNديث ���� 
ومع هذا فإن الرسول ص» اهللا عليه وسلم ال يكون آثما وهكذا ¨ قاض يقø بما ، ه ليس بصوابلإلنسان �ق أخي

فإنه ال ، و� lتهد ©تهد ويف� بناء \ ما ترجح عنده من نظره R األدلة، يؤديه إ�ه اجتهاده للفصل ب[ ا�تخاصم[
  . يكون آثما 

جاءه خصمان فقال ) اقض فيها(مرو بن العاص R مسألة رفعت r ومن أد<هم أيضا أنه ص» اهللا عليه وسلم قال لع
فما Å : قال -يعÕ ولو كنت حا�ا فاقض -)و¸ن ¶ن(: قال، !اقض وأنت حا�: فقال ،)اقض بينهما(لعمرو بن العاص 

يث فهذا اyد،)إن أصبت فلك ع: حسنات و¸ن أخطأت فلك حسنة(: قال -فماÅ يعÕ فما Å من األجر؟ -إن أصبت
أما كون هذا اyديث جاء فيه لفظ الع� حسنات فهذا ال يتعارض مع اyديث اTي ، يدل \ أن ا�خطئ يؤجر وال يأثم

  .ألن اyسنات تضاعف ، قبله
• zا�سألة أن : القول ا@ا Rمعذور mمسائل االجتهاد آثم غ j وهو  قول ، هذا القول قال به بعض ا�ت¶م[، ا*خطئ

لكنه موجود R ، وهو قول غريب مع ما عرفناه من ا�صوص ال®°ة، وبعض الظاهرية، وبن علية، واألصم ،ب� ا�ري%
  .كتب األصول 	ها فنضطر إ~ ذكره وvال  فضعفه ظاهر
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  ؟ ما دYلهم � هذا ����
جر ومن أخطأه أثِ -\ ¨ حكم  - يقولون إن اهللا نصب \ اyق : د�لهم 

ُ
 فمن أصابه أ

ً
  ، م د�ًال قاطعا

  :يمكن أن نأÆ � مناقشتها فيما يأÆفهذه دعوى  
  فدYلهم األول �

ً
  ومن أين أخذتم أنه نصب \ اyق د�ال قاطعا ؟، إن اهللا نصب \ اyق د�ًال قاطعا

 {:أنه لو لم يكن كذلك لÝن قد 	فنا ما ال نطيق واهللا جل وعال يقول : قالوا
`
ُف اهللا`ُ َغْفًسا إِال

º
 يَُكل

َ
فهو قد   } وُْسَعَهاال

 إال وسعها 
ً
 َما آَتَاَها {وعد بأن ال يكلف نفسا

`
ُف اهللا`ُ َغْفًسا إِال

º
 يَُكل

َ
فما دام أنه ال يكلفنا ما ال نطيق فالبد أن } ال
 
ً
 فمن أصابه فله األجر ومن أخطأه فهو ، يكون قد نصب \ اyق د�ًال قاطعا

ً
 .آثم وvذا أقررنا بأنه قد نصب د�ًال قاطعا

األصل براءة : إال ما استثناه ا�Óل السمý فيقولون، أن العقل عندهم د�ل قاطع با�¯ األصõ: وÍا يستدلون به �
�ن : فإذن يقولون، إال R ما قام ا�Óل ال�� \ ثبوته، فالعقل يقطع بانتفاء ا<¶يف، عدم ا<¶يف: واألصل، اTمة

ألنه ال lال للعمل بالظن مع ، نرجع إ~ أدلة قطعية فإن ا�خالف wا يستحق أن يأثموvذا كنا ، نرجع إ~ أصول قطعية
 ýل القط�Óوجود ا.  

أو قد ، والعموم، وخù الواحد، إنكار األدلة الظنية �لقياس :إن منشأ هذا القول هو:  هذا القول يمكن أن نناقشه
الظاهر أنه قال ، -اTين شغفوا بعلم ال¿م-ائل به من ا�ت¶م[ فالق، يكون مبنيا \ دعوى قطعية خù الواحد والعموم

ال يرى أن خù الواحد أصًال ال حجة قطعية وال ظنية ، أو ال يرى د�لية خù الواحد، به ألنه ال يرى قطعية خù الواحد
هو باإلضافة إ~ ا�جتهد  إنماهذه ليست بأدلة وvنما � lرد أمارات وتسميتها أدلة : وvنما يقول، وال يرى حجية القياس

فالظاهر أنه يقول بقطعية خù الواحد وقطعية العموم وقطعية د�ل ، وأما اTي قال بهذا القول من الظاهرية، نفسه
 ليس ،االستصحاب أو الùاءة األصلية 

ً
 فهذا أيضا

ً
وما يزعمونه من دعوى أنه البد أن ينصب اهللا \ اyق د�ًال قاطعا

ربما يكون R االكتفاء باألدلة : و�ن نقول، يفرضون \ اهللا جل وعال أن ال يدل \ اyق بأدلة ظنيةبسديد ألنهم 
  . أخطئواالظنية لطٌف با�ؤمن[ ولطٌف با�جتهدين �كونوا R سعة إذا 

د ال¿م عن حكم وvنما يذكرونه عن، لكنهم R العادة ما يذكرونه هنا،  فهو أيضا لكثo من األصو�[: القول ا@الث  •
  . أو حكم ا <قليد،  االجتهاد

  ؟ما هو هذا القول  ����
 ، أصول اÓين آثم مسائل أن ا�خطئ R: هو   

ً
يعÕ أنهم يفرقون ب[ مسائل الفروع ، وا�خطئ R الفروع ليس آثما

، طأ R الفروع معفو عنهواG، عنه وهذا قد اشتهر Ð Rم كثo من األصو�[ أن اGطأ R األصول غo معفو، واألصول
وأما مسائل الفروع فكثo منها ،وحجتهم  أن مسائل األصول قد قامت عليها أدلة قطعية فمن Hالفها يستحق ا<أثيم 

 ، أد<ه ظنية
ً
  .ألن من أخطأ ا�Óل الظÕ ال  يكون آثما ، فلهذا ا�خطئ فيها يكون معذورا

طبعا هو بالنسبة للقول[ السابق[ هو مع ا�مهور بأنه  –اhالث -لقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  r موقف جيد من هذا ا
ا�خطئ معذور سواء R األصول أو : بل يقول، إن ا�خطئ معذور فقط R الفروع: لكن هو أيضا ال يقول، ال يأثم ا�خطئ

إن ال�يعة تنقسم إ~ أصول  :لكنه يرد \ من يقول -م ال�يعة إ~ أصول وفروع بناء \ اصطالح من قس²  -الفروع  
وªا  يستدل به \ بطالن هذا ا<قسيم أن هذه ، هذا تقسيم حادث لم يكن معروفا عند السلف: ويقول، وفروع

 
ً
 منتظما

ً
، إن اÓين ينقسم إ~ أصول وفروع : فلما قالوا، ا<قسيمات حينما وضعوا ا<عريف بكل قسم لم يذكروا تعريفا

بل األصول ما دلت عليه : وقال آخرون،  مسائل االعتقاد 	ها وvن الفروع � ا�سائل العمليةإن األصول �: قال بعضهم
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، هذه تفسoات 	ها غo منضبطة: فيقول.وآخرون ذكروا تفسoات أخرى ، والفروع ما دلت عليه أدلة ظنية، أدلة قطعية
 wذا القول بل سبقه wذا القول اإلمام ابن حزم 

ً
  .الظاهري وشنع \ القائل[ با<قسيم وهو لم يكن سابقا
ح¥ لو سلمنا با<قسيم فإنه ال يلزم من هذا ا<قسيم أن نرتب عليه أن ا�خطئ R األصول يأثم : وابن تيمية يقول

 أبل ا�خطئ معفو عن خط، وا�خطئ R الفروع ال يأثم 
ً
  ه إذا لم يكن معاندا

ً
  ،سواء R األصول أو الفروع  ومÝبرا

  .ألنه حينئذ يكون معاندا ،R األصول فيب[ r اyق فإن أÚ \ ñالفته أثم فإن �ن 
، وما ذكره ابن تيمية من إنكار ا<أثيم R األصول صحيح ، أيâ  فيها وأما إن �ن R الفروع فإن مسائل الفروع األمر

  .تهد لم يطلع عليه أو نسيهإذا لم يكن R ا�سألة د�ل قاطع وال معارض r أو فيها د�ل قاطع ولكن ا�ج
أخù عن رجل ªن �ن أن ا�x (وªا يدل \ صحة هذا القول اyديث الصحيح اTي أ�نا إ�ه R درس م& وفيه  �

إذا أنا مت فأحرقو> ثم اطحنو> ثم ذرو> R الريح فو  :قبلنا �ن مâفا \ نفسه با�عا فلما ح�ه ا�وت قال 5نيه
أخù الرسول أنه يوم القيامة يأمر اهللا األرض ، فلما مات فعل به ذلك، هللا � �عذبÕ عذابا ما عذبه أحدااهللا ل( ظفر ا

 ،خشيتك يا رب :فتجمع ما فيها وا5حر ©مع ما فيه فإذا جاء وبعث يسأr اهللا جل وعال ما nلك \ ما صنعت ؟فيقول
ولم يؤمن بأن اهللا قادر \ أن يبعثه وvن ، يؤمن بقدرة اهللا \ حقيقتهافهذا الرجل لم )فغفر اهللا r بذلك  ،Úافتك :أو قال

 يذر R الريح و¤ ا5حر
ً
واإليمان با5عث لg ا�اس واإليمان بقدرة اهللا \ ¨ ¢ء من األصول العظيمة ، أصبح رمادا

  . بيل اإلÌال ال \ سبيل ا<فصيل ومع ذلك غفر اهللا r �ا �ن معه أصل اإليمان باهللا وأصل اإليمان  بقدرة اهللا س
ومن األدلة \ عدم ا<أثيم أن ا�جتهد ال يمكن أن ي;ك ا�Óل الصحيح اTي ال يعارضه مثله أو أقوى منه فإذا  �

وقد قام ابن تيمية رnه اهللا �مع األعذار ال� 	ول ب[ ا�جتهدين وب[ اإلثم أو ال� ، أخطأ البد أن يكون r عذر
 سماه ، ببا R عدم اyكم بإثمهمتكون س

ً
وهذا الرأي اTي ]     رفع ا�الم عن األئمة األعالم[فكتب R هذا كتابا

و اGطأ R األصول فا�خطئ اTي إنه ال يفرق ب[ اGطأ R الفروع  :خالف فيه ابن تيمية Ìهور األصو�[ اTي يقول فيه
وvن �ن مÝبرا أو معاندا مع وضوح ا�Óل فإنه °كم بإثمه  ،ال R األصول ليس بمعاند وال مÝبر ال يأثم ال R الفروع و

هذا الرأي يدل \ تكذيب الفرية ال� ينسبها بعض ا�عاñين من ا�ناوئ[ لفكر ابن تيمية رnه  ،R األصول والفروع 
لصاق فكرة ا<كفo ال�  نشأت R وما زعموه من إ، أو يكفر ا�خالف r، اهللا من كونهم يصفونه بأنه يكفر ا�سلم[

عهد اGوارج واستمرت تظهر ب[ الفينة واألخرى ح¥ بدت R ع®نا اyا� وîن wا الكثo من اآلثار الوخيمة \  
هذه الفكرة هو برئ منها ¨ الùاءة فهو ح¥ ا�خالف R أصول اÓين ،اإلسالم وا�سلم[ و\ نظرة ا�اس إ~ اإلسالم 

يكن معاندا وال مÝبرا ال يرى أنه يفسق وال يكفر وال يؤثم فهو أبعد عن ما يكون عن مسلك ا<كفo  إذا لم
فهذا ا�سلك ا�وحش ا�ظلم ال ينبÆ أن ينسب إ~ شيخ اإلسالم ابن تيمية رnه اهللا وهذا ،وا<كفoي[ كما هو معروف 

صول د�ل \ بع
ً
ده عن هذا ا�سلك اGاطئ ، كذلك من العدل أن ال °مل ا�وضع كونه ال يؤثم ا�خطئ ح¥ R األ

  .الشيخ أو العالم أو ا�ذهب خطأ بعض أتباعه اTين يظنون أنهم ساروا \ طريقته 
  مª �كم بتأثيم ا*خالف للحق ؟ ����   

ال معارض � ثم أ	 �  إذا ب� � اNق بدYله الواضح ا�ي°كم بتأثيمه : فنقول! أنتم ال تؤثمون أحد : ربما يقول قائل
ثم هنا أيضا مسألة أن اyكم با<أثيم ال يستلزم اyكم ،  رأيه من غm أن يكون معه دYل يساوي دYل ا*خالف

إن من يفعل كذا فهو آثم وال يلزم من ذلك أن يفسق من يفعله أو يكفر، ثم أيضا مسألة : فقد نقول، بالفسق أو بالكفر
من يفعل كذا يأثم ليس معناه أنه سيقع اإلثم عليه قطعا : يلزم منه وقوع اإلثم فعًال حينما نقولأخرى اyكم با<أثيم ال 
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  �اذا ؟، يوم القيامة
وقد ، وقد يغفر r ألن  ما عمله من ذنب فهو مغمور R �ر حسناته، ألن اهللا قد يغفر r ويتجاوز عنه تكرما وتفضال 

به من ا�صائب R حياته اÓنيا فتكون مكفرات Tنبه، إذن اyكم با<أثيم حكم يتجاوز اهللا عنه ويغفر اهللا r بما يصي
 و هو أيضا ال يلزم أن يقع يوم القيامة حينما نقول من يفعل كذا فهو آثم 

ً
بل أمره إ~ اهللا إن شاء غفر r ،دنيوي أوال

هذا ا<أثيم أو اyكم با<أثيم \ أي و�منا هنا فيمن يرتكب اإلثم من أهل القبلة ومن أهل اإلسالم ،ومن فوائد ،
R خطئه وال;غيب R معرفة اyق بد�له  إتباعهفاعل فعل �رم، فائدته تظهر R ا<حذير من سلوك طريق ا�خطئ أو 

  . ح¥ ال يكون ا�سلم إمعة إن آمن ا�اس آمن وvن كفروا كفر 
   هل مسألة ا2صويب Âا تأثj m الفكر ا*عا	؟ ����  
نعم مسألة ا<صويب وا<خطئة السابقة واGالف فيها wا تأثo واضح R الفكر ا�عاñ وقد تلقفها كثo من : لنقو  

 ¨ R قيقة أو بنسبية الصوابyالقول با<صويب وأصبح بعضهم ينادي بنسبية ا R حقيقتها وتوسعوا oا�ثقف[ \ غ
Óين ح¥ ا�سائل القطعية ا�علومة من اÓحكمها أحد من أهل ملة مسائل ا R ين بال�ورة ال� ال يمكن أن ©ادل

وهذا R اyقيقة من? خطo ينبÆ أن ينبه من يتجه إ�ه وهذا ا�ن? Ïاوز ما قاr غالة ا�صوبة كما يسمونهم ، اإلسالم
رعية ال� لم يقم عليها أدلة أو نسبية الصواب R األمور الف، أو غالة ا�ت¶م[ فإنهم �نوا يت¶مون عن نسبية اyقيقة

 .وليس R ا�سائل القطعية بينما بعض ا�فكرين R الع® اyا� يوسعون اÓائرة،قاطعة من الكتاب والسنة 

  ) ¾¢ ( اNلقة                          
  :عندما تتعارض عنده األدلةموقف ا*جتهد  �
  يتمكن من الWجيح ؟ماذا يصنع ا*جتهد حينما تتعارض عنده األدلة وال  ���� 
معÊ أنه ال ©د قرينة ترجح ب ،رض عنده د�الن يعجز عن ال;جيح بينهمااا�جتهد حينما تتعارض عنده األدلة أو يتع 

   أحد ا�Óل[ \ اآلخر فماذا يصنع ؟
، اyق R ا�سألةتب[ r فذهب بعضهم إ~ أن الواجب عليه أن يتوقف إذا لم ي ،R 	ديد موقف ا�جتهد اختلف العلماء
~ أنه يتخo ب[ أن يتبع هذا ا�Óل وذهب بعض العلماء إ،وبعض الشافعية هب اyنابلة وأك0 اyنفية وهذا القول هو مذ

بهذا القول تأثروا بما قالوه  :ويبدو أن اTين قالوا ،هذا القول قال به Ìاعة من الشافعية وبعض اyنفيةو، أو هذا ا�Óل
، ~ ا<خيo يقل هناك با<صويب ولكن هنا مال إوقد يكون بعضهم لم  ،ب ا�جتهدين مع اختالفهمسابقا من تصوي
ن يأخذ باألخف ينبÆ أ: وآخرون قالوا،-يأخذ باألحوط -من ا�Óل[ ينبÆ \ ا�جتهد أن يعمل باألشد  :هناك من قال

أنهم يكتفون بالقول� بن قدامة األصو�ون ومنهم ا  ا�سألة �دةولكن ح[ عرض األقوال R ،من ا�Óل[ -األسهل –
   :الرئيس�

  القول با<وقف •
• oوالقول با<خي 

    .خرين األخذ باألشد من ا�Óل[ واألخذ باألخف هذه تعتù أقوال فرعية بالنسبة wذين القول[ألن القول[ اآل
  فما X أدلة القول األول القائل� با2وقف ؟ ����

إذا أبطلنا  :فهم يقولون ،بعض هذه األدلة أو أك0ها موجه إلبطال القول با<خيo ،ف يستدلون بعدة أدلةالقائل[ با<وق
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ذا بطل القول إ: ويقولون، ~ إبطال القول با<وقفوالقائلون با<خيo يتجهون إ، القول با<خيo ثبت �ا القول با<وقف 
 oاليس   ح¥ كأنه، با<وقف صح القول با<خي R ]هذين القول oاذا ؟،�سألة غ*  

ذا أخذ إ: فقد يقولون، هذا نوع من ال;جيح  و يأخذ باألخفبأنه يأخذ باألشد أ: القول القائل نألنهم فيما يبدو رأوا أ
و�منا هو R مسألة تعارض فيها د�الن ال يعرف  ،رجحان هذا القول إ~فهو يميل   لثمة ءاألبر باألشد ألنه األحوط و

ع واآلخذ باألشد اتب، ستف� أو لألمةواآلخذ باألخف اتبع ا<يسo ورأى ما هو أيâ للم ،�جتهد ما هو الراجح منهماا
  .منهما عنده مرجح  ف¿ ،االحتياط
  ،  أدلة القائل[ با<وقف تنصب \ إبطال ا<خيR o الغالب وwذا ±د كما قلت ،انعدم ال;جيح  ا إذال¿م فيم بينما
ملزومه  فيبطل -باطل– ا2خيm فيه »ع ب� ا®قيض� واrمع ب� ا®قيض� Íتنع :يقولون :أول دYل Âم: 2همأد �

oي هو قولكم با<خيTفي، ا oع ب[ ا�قيض[ هكيف يكون ا<خيÌ؟  
  ءكون الäا<خيo قد يكون ب[ : قالوا

ً
  حالال

ً
يمكن أن  ال،م و حراإما حالل أ ءفالä ،وهما نقيضان أو حراما

 
ً
  يكون حراما

ً
  اإلباحة واآلخر يدل \ ا<حريما�Óل[ يدل \مع أن أحد ، إنه oÚ: فإذا قلتم، دR آن واح وحالال
   .Ìعتم ب[ ا�قيض[ 

� zل ا@اYKل� و¸لغاؤهما وهذا الزم باطل :يقولون :اYKل� يلزم منه طرح � اYKب� ا mإن ا2خي،  
 ذا ؟ نب� ه فكي

أو أحد ا�Óل[  ،إذا �ن أحد ا�Óل[ يدل \ الوجوب وا�Óل اhا  يدل \ ا<حريم مثالً  :أنهم يقولون :نقول بيانه
 ،غo الوجوب وغo ا<حريم هذا حكم آخرفا<خيo  ،إنه oÚ :ثم قلنا ،يدل \ الوجوب واآلخر يدل \ االستحباب

�Óل ا�حرم ،ل ا�وجبفكأنكم ما أخذتم ال بموجب ا�Óنما ذهبتم إ، وال بموجب اvحكم جديد ال يدل عليه أي و ~
  . من ا�Óل[ 

إن ا2خيm ب� ا*وجب وا*بيح يف½ ويؤدي إÀ رفع  دYل اإل�اب وتر�ه مع عدم اNكم بأنه  :قالوا: اYKل ا@الث �
�وجب وا�بيح هو ا<خيo ب[ ا  ،والتساوي ب[ ا�Óل[ ألن ا�سألة مفروضة R ا<عادل ،يعÕ هو ليس بمرجوح ،مرجوح

 هذا؟  وأهذا   إماÔoH  :، كيف يكون إبطاال؟ �ن نقول�ل اإلباحة ©اب وأخذ بدإبطال �Óل اإل

 عليه يأثم ب;cه وب[² أن يكون ليس واجبا عليه ءإذا خÔo ب[ أن يكون الä، نعم: قالوا
ً
إذا ، فال يأثم بال;ك ،واجبا

هل ماذا تريد اإلثم أم عدم اإلثم؟ ، تأثم إن فعلت أنت ال :ن شئت قلناوv، أنت باGيار إن شئت أثمت إن فعلت: قيل
  ؟ثم كن أن Hتار �قل اإليم

، حباحة من غo مرجرفع د�ل الوجوب والعمل بد�ل اإلفا<خيo ب[ ا�وجب وا�بيح يفø إ~  :ما يمكن، فنقول
Óوالعمل بأحد اoمرجح باطل باتفاق بيننا وبينهم�ل[ من غ .     

  إذن كيف قلتم با2وقف؟ 
خر wم ألن هذه هذا يمكن أن يساق \ أنه د�ل آ، ملن يعوقف ألن من تعارضت عنده األدلة إما أقلنا با< :قالوا
  ؟ي يدل \ صحة ا<وقف ا ا�Óل ا�Tل اGصم وال تثبت د�ل ا�د� أو قول من قال با<وقف فمد تبطلاألدلة 
  :ذا تعارض عند ا�جتهد د�الن فال Hلو إماا�Óل \ ذلك أنه إ: قالوا
  :أن نقول �

ً
 .يعمل با�Óل[ معا

�   
ً
 . أو ي;ك ا�Óل[ معا
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 .ا�Óل[ ويعمل به من غo مرجح  من او Hتار واحدأ �
 .أو يتوقف  �
 وأ، أو ي;ك ا�Óل[، هو إما ©مع ب[ ا�Óل[ نإذ، ثة أوجهبين²ا بطالنه بثال" ا<خيo"االحتمال اGامس أما  �

  . أو يتوقف -كما تقولون أنتم -أو يتخo، من غo مرجح، يعمل بواحد منهما
  :فنأخذها واحدا واحدا

أو ب[ ، كن ، يؤدي إ~ ا�مع ب[ الضدينألنه غª o "يعمل باYKل� معا"د�الن ©وز أن نقول إذا تعارض  ال �
  ءن يكون الäأ: بمعÊ، تناقض[ا�

ً
  حالال

ً
  ،حراما

ً
  واجبا

ً
 .فهذا باطل باتفاق- �رما

طل ومردود ألنه يؤدي  إ~ ترك د�ل[ صحيح[ اهذا أيضا ب :يقولون "طرح اYKل�" :أيضا االحتمال اhا  �
نفسهم يقولون ا�Óل[ أو هم أمع أنه سيأµ بأن هناك من يقول بأنه يمكن أن نقول بطرح ، ك العمل بموجبهمايعÕ تر
 .بذلك 
 [�لبأحد اÓد�ل عليه وعمل  وهذا 	كم ال "أن يعمل بواحد من اYKل� من غm مرجح :"االحتمال اhالث �

 .اhالثة تقريبا يتفقون \ منعها ههذ. من غo رجحان وهو lرد 	كم فال يصح
يلزم منه ، �Óل[ا�مع ب[ ا :يلزم منه ،نه يلزم منه �اذير كثoةا بطالنه ألقد بين²  "با2خيm"وهو القول  :الرابع �

يلزم منه إهمال د�ل الوجوب واألخذ بد�ل   -أي من ا�Óل[ -ليهيدل ع تيان �كم جديد الطرح ا�Óل واإل
 .ب[ ا<حريم واإلباحة باحة  أو إذا �ن ا<عارض ب[ الوجوب واإل، باحةاإل
إن ا<وقف  :ن ا<وقف أمر م�وع عند اشتباه األمور ويزيدون ويقولونإ: ثم يقولونوقف، فلم يبق إذن إال ا< �

 .فهو سيتب[ r الراجح قريبالن يطول 
  :فمن أد2هم "ا2خيm"ـأما القول ا@اz القائلون ب  
 ع و يعمل بأحدهماإما أن يعمل بهما أو يسقطهما أ: د�الن يقولونأن ا�جتهد إذا تعارض عنده  

ً
وي;ك  -يعÕ بعينه- ينا

  .أو يتوقف ،و يتخoأ، اآلخر من غo ترجيح
  :فنأخذها واحدا واحدا

  .ما ا�مع غª oكنيقولون أ �
  .وأيضا اإلهمال الA غª oكن �
 .واختيار واحد من غo ترجيح غª oكن �
�  oكنثم يقولون القول با<وقف أيضا غª، كن ؟قالوا ا<وقف غ ا�اذª oكن ألنه إما أن ا<وقف غª o

يتوقف يوما أو  وقلتم إن قلتم يتوقف إ~ أجل وحددتم وقتاف،يكون ا<وقف إ~ أجل أو يكون توقفا مطلقا إ~ األبد 
 ،هذا 	ديدا لوقت من غo د�ل وهو باطل  يوم[ أو أك0 �ن

ً
ألنه ربما ،قلنا هذا تعطيل لت�ل[  وvن قلتم يتوقف مطلقا

~ سبيل إ �اذا ال،إ�ه  سبيل  أن يتب[ r رجحان أي منهما فإذن يقولون هذا ا<وقف باطل وال ح� وقت العمل قبل
 . دي إ~ ترك العملألنه ربما يؤ :قالوا ؟ا<وقف

ا<خيo أمر غo مستنكر R ال�يعة  :ثم يستظهرون \ صحة ا<خيo بقوwم ،ذن إال ا<خيoلم يبق إ: يقولون �
R oعدة مواضع فقد جاء ا<خي: 

o ب[ خصال الكفارة oمنها ا<خي. 
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o  ~اه إÏب[ اال oجهة من جهات الكعبةأي وا<خي. 
o   ة اإلبل إذا بلغتîز R ةîالز R أيضا oوا<خيæBB صاحبها ب[ أن يدفع ³س بنات 5ون أو أربع حق oHقا.  
o ب[ أن يزوجها كذلك يق oÚ ذلكبأي منهما إولون و� ا�رأة إذا خطبها الكفؤان oغ ~ 

  *اذا تستغربون علينا ذلك ؟  ،فا2خيm أمر غm مستنكر 
  ،نقول هم األك0 القائلون با<وقفقد لكن  ،هؤالء Ìهور :ال نستطيع أن نقول-قول با<وقف الا�مهور أو أصحاب 

 :فقولكم ،إال ا<خيo غo مسلم إن االحتماالت 	ها باطلة :قولكمأما د�لكم أو : ©يبون عن Ðم هؤالء ويقولون
  :يعÕ هم يقولون ،بأن ا<وقف ليس �دد :إن ا<وقف باطل يمكن أن ©اب عنه

  هل تقولون أن ا2وقف إÀ أمد /دود؟ أو توقف مطلق؟ هل تتوقفون إÀ أجل أو من غm أجل؟ 
  .�ن نقول يتوقف إ~ أن يتب[ r ما هو القول الراجح :فيقولون 

  د �� وقت العمل فما اNكم؟ فإن قلتم ق
�Óل[ ا�تعارض[ األن  ،نلجأ إ~ القول بتساقط ا�Óل[ ،إذا ح� وقت العمل ولم يتب[ r الراجح :نقول حينئذ

  .فإن لم ©د د�ال رجع إ~ العمل باألصل ، يسقطان ويبحث ا�جتهد عن د�ل آخر يستدل به
  ما هو األصل j هذه ا*سألة؟ ����
  .ا�نتفع بها اإلباحةR األشياء  مثالً األصل  ،براءة اTمة :األصل 
 –وبعضهم ،  ت عنده األدلة وتعادلتإذا تعارض ©وز r أن يقت غoه: حينئذ يمكن أن نقول :ن بعضهم يقولبل إ  

فقد تتعارض  ،احتمال ا<عادل وا<عارض ال يستمر إ~ األبد بل هو وق� �دد أصالً  :يقولون -بعض من يقولون با<وقف
  .عنده R ف;ة معينة ثم بعد أن يطيل ا�ظر يتب[ r الراجح

   
ً
  :ال�عا<خيo غo مستنكر R  نإ :عن قول القائل[ با<خيo أيضا جوابا

لكن اTي نستنكره هو ا<خيo ب[ الضدين ب[  ،ال�ع�ن ال نقول أصل ا<خيo مستنكر R نعم  :يقولون 
  :وتقولون ،وهذا هو اTي تفعلونه أنتم ، األشياء األضدادأو ب[ ،ا�تناقض[

ً
  oH ب[ أن يكون حراما

ً
وا<خيo  ،وحالال

فg ما ذكرتم من ا�واضع ال� ورد ا<خيo فيها ليس فيها Àيo ب[ ا�قيض[  ،ال�ع ليس من هذا القبيل  اTي ورد به
  . ب[ الضدينوال 

كيف تقولون oH مع أنه قد يكون ف، إن ا<خيo يناقض اإل©اب :لقائل[ با<خيoأيضا القائلون با<وقف يقولون ل
    أحد اyكم[ الوجوب أو ا�دب ؟

 بكن²  :القائلون با<خيo ©يبون عن هذا  
ً
إنه R oH ترك مدلول هذا ا�Óل ب�ط  :وvنما نقول ،ا ال نقول با<خيo مطلقا

ال تناقض بينه وب[ اإل©اب أو ب[ -ال يؤدي إ~ ا<ناقض �ط <خيo ا��وط بمدلول ا�Óل اآلخر، وابأن يأخذ 
واجبا  ء�ا قيل wم كيف تقولون يا م¶ف أنت oÚ ب[ أن يكون الä  "ما مع¤ ا2خيm"فâون كأن ي -ا<¶يف

  عليك حراما ؟ 
غo هذا : وقالوا ،أو بمقت& د�ل ا<حريملوجوب ا �ن �oه ب[ أن يعمل بمقت& د�ل. �ن ما نقول هكذا ،ال :قالوا

أحلتهما آية  ،وحرمتهما آية ،أحلتهما آية :األخت[ بملك ا�م[ قالطء ªتنع بد�ل أن عثمان رí اهللا عنه �ا سئل عن و
ْفَماُغُهْم {

َ
وحرمتهما آية  :قال ،أخت[ فإن هذه اآلية أطلقت جواز وطء ملك ا�م[ وعمت ح¥ وvن كن² }أْو َما َملََكْت أ

ْخَتْ�ِ {
ُ ْ
َْمُعوا َنْ�َ األ

َ
w ْن

َ
  .لكن قد يفهم منها أنه °رم ا�مع ب[ األخت[ بملك ا�م[  ،و� R ا�Ýح }وَأ
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ً
ما هو حكم هذا  ،ما دمتم تقولون ذلك :يمكن أن نسألكم ونقول: وقالوا ،لم يقنع القائل[ با<وقف هذا ال¿م أيضا
H ما هو حكمه؟ اإلباحةتار ا�جتهد د�ل ا<حريم أو د�ل الوجوب أو د�ل العمل قبل أن  r حكم أو ليس هل تقولون

  ؟r حكم
ثم  إنه قبل االختيار ال حكم r أصالً  :فمعناه كأنكم تقولون ،ليس r حكم ختيارفقبل اال ،إن قلتم أنه قبل ا<حريم 

تكونون قد ترcتم ا�Óل اÓال ف ،حريم أو الوجوب هو فعل ا�¶ففإذن أصبح اTي °دد ا< ،ثبت حكمه باختيار ا�¶ف
بهذا يؤول  ،وأخذتم با�Óل اÓال \ اإلباحة وأنتم ال تعتقدون أنه راجح ،\ الوجوب وأنتم ال تعتقدون أنه مرجوح

  ،ن اyكم يتبع شهوة ا�جتهد وهواه ورغبتهبكم األمر أ
ً
 وvن شاء جعله مب ،إن شاء جعله حراما

ً
أو إن شاء جعله  ،احا

 
ً
 ، واجبا

ً
قبل القصد  ؟ وvن قلتمكيف تقولون إن اyكم يتبع القصد ،وهذا القول باطل وقول عظيم ،وvن شاء جعله مباحا

  ؟للعمل ال حكم r وvنما يكون r حكم بعد العمل
  :فكذلك إن قلتم 

ً
وvن  ،غo أن يكون راجحوقعتم R أنكم قدمتم د�ل اإلباحة من  أنه قبل القصد للعمل مباح أيضا

  لزم منها بطالن القول  با<خيoفهذه من اللوازم ا5اطلة ال� ي ،�ل ا<حريم من غo أن يكون راجحقلتم حرام قدمتم د
   :اÃالصة

إن شاء ا*جتهد أخذ باYKل ا*وجب و¸ن شاء أخذ بدYل اإلباحة  :أن القائل� با2خيm ب� اYKل� ا*تعارض� يقولون
  .لكن إذا عمل بأحد اYKل� �ب عليه أن يستمر عليه وال �وز � العدول عنه لآلخر 

لم يتب� أسقط اYKل� و õث عن دYل آخر أو رجع  الراجح و¸ن يتوقف حª يتب� � :أما القائلون بالوقف فيقولون
 .إÀ العمل باألصل

 )  Ê¢( اNلقة

  :قول ا*جتهد بقول� �تلف� �
  :الøاع ³رير /ل •
يقول مرة R  ،مسألة واحدة بقول[ Úتلف[ مع اختالف الوقتماء متفقون \ أن ا�جتهد يمكن أن يقول R العل   

هو ليس بواجب هو مباح  أو مستحب أو ما أشبه  :ثم بعد ف;ة يتغo اجتهاده ويقول،واجب  مثالً  ءإن هذا الä :ا�سألة
 و� عقالً  جائزسائغ فمثل هذا ، ذلك 

ً
�  

ً
R أنه هل ©وز  اإلشÝلروف عند ا�جتهدين ،إنما فتغo االجتهاد أمر مع، وواقعا

  واحد هكذا؟  نٍ R آ قول با�واز وقول با<حريم مثالً  ؟أن يت¶م R مسألة ويقول ا�سألة الفالنية فيها قوالن
  هل يمكن أن يقول هذا ؟

 ،جتهد أن يقول j مسألة واحدة بقول� �تلف� j آن واحدليس للم :لكن Ìاهo العلماء يقولون وقع فيه خالف 
   ؟ �اذا

  ، صحيحان أو أن يعرف أنهما باطالن ألن هذا ا�جتهد إما أن يعرف أن القول[: قالوا
ً
واآلخر  أو أحدهما صحيحا

  .فيه احتمال آخر ام، باطل
ن يكون R ا�سألة الواحدة قوالن أ نألنه ال يمك،فإن قلنا إنه يعرف أنهما صحيحان قلنا غª oكن هذا  -

 .\ القول با<صويب وهو قول خاطئ وقول مردود كما هو معروف  صحيحان متضادان إال بناءً 
ألن هذا فيه  ،باطل[ من غo أن يب[ بطالنهما للمجتهد أن يقول بقول[ زال ©و :فنقول ،هما باطالن :وأما إذا قلنا -
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ألنه لو �ن كذلك ألوجب ذلك  ،د ©ب أن يكون بعيدا عن هذاوا�جته ، وفيه غش للمسلم[ ،غش للسائل مثالً 
ثم حÝية قول[ Ðهما ،فال يمكن أن يقول بقول[ باطل[ من غo أن يب[ بطالنهما ،فسقه ورد قوr ولم تقبل فتواه 

 .فيه  ةال فائد ؟باطل ما فائدته
  :االحتمال اhالث  -

ً
يمكن أن يتفرع إÀ وهذا أيضا  لقول اآلخر باطالً وا وهو أن يكون أحد القول[ صحيحا

  :احتمال�
صحيح الأيهما  فذا �ن ال يعرإ: وحينئذ نقولهد يعرف الصحيح من ا5اطل منهما ا�جت نأن ال يكو :ولاالحتمال األ •

 .R ا�سألة وأيهما ا5اطل فهو ليس r قول أصالً 
  زال ©و :فنقول ،وأما إن �ن يعرف الصحيح من ا5اطل •

ً
 وأ، أن يب[ بطالن ا5اطل إال r أن يذكر الصحيح وا5اطل معا

  .يب[ ما هو الصحيح منهما
إذا ؟ إ~ أقسام ثم بيان بطالن ¨ قسم فهذا يعود \ ماذا  ءتقسيم الä :أو نقول ،د�لهم هو من باب السù وا<قسيمف

هذا د�ل \ أنه ال ،نئذ إال قول واحد R ا�سألة �ن يعرف الصحيح من ا5اطل وب[ ما هو الصحيح ما يكون r حي
  .للمجتهد أن يذكر قول[ Úتلف[ R آن واحد دون أن يب[ حكمهما أو يب[ ما هو الراجح منهما وما هو ا5اطل  ز©و
َيºنَ  {وªا يمكن يستدل به ثانيا \ هذا قوr تعا~  -

ْ
Õَا ِمَن ا

ْ
نَْز®

َ
ِيَن يَْكُتُموَن َما أ

`
ُهَدى ِمْن َنْعِد َما بَي̀̀ناهُ لِل̀ناِس ا�

ْ
اِت َوال

ِعُنوَن 
`
َعُنُهُم الال

ْ
َعُنُهُم اهللا`ُ َويَل

ْ
َِك يَل

َ
و�
ُ
ِكَتاِب أ

ْ
ن يعرف اyق ثم Hلطه مع ا5اطل ، فاآلية تدل \ أنه إذا �åDEا5قرة}jِ ال

 ،إنه �ل وفاق : بعضهم يقولاهo العلماء بل Ì :فألجل هذا قال ،دون بيان فهو حري بأن يكون من أهل هذه اآلية
ً
 أيضا

ما ون هو حكم ال�ع إننظر R ما اTي يصح أن يكقد تعارضا و: فإننا نقول، متعارضان �ا يأµ نصان عن الشارع
ه ما أشب ووأما اhا  فهو منسوخ أو مردود أو ضعيف أ،هذا هو حكم ال�ع  : فنقول، أو بطريق ال;جيح، ق النسخبطري
  .R قول ا�جتهد ال يفعل مثل ذلك؟ هذا بالنسبة لعلماء مذهبه فلماذا ،ذلك 
 بالنسبة لقول ا*جتهد بقول� هل وقع هذا ؟ ����

كذا وقول بكذا قول ب ،ح� عنه R مسائل أنه قال فيها قوالن،هذا لم يقع ألحد من األئمة إال لإلمام الشافý  :قالوا 
ن يقول أ زنه ال ©والشافý وهم يرون أو أغلبهم يرى أرأوا هذا عن اإلمام  افعية لم² علماء الشا، ولم يبِ[ الرجحان

  :اعتذارات، فقال بعضهم ا�جتهد مثل ذلك اعتذروا عنه ب
o ]قد نبه \ الراجح من القول ýموضع آخر قد يكون الشاف R ،احتمال اهذ .  
o الوقت ذاته ولكن ا�ا R احتمال اهذ، غفل عنه ولم ينقله قلقد يكون نبه \ الراجح منهما .  
o معرض الف R لم يذكر هذا القول ýالث أن يكون الشافhنم، توىاالحتمال اvلنظر ذكره ليشحذ همم طالبه ل او

ما يستدل به  و¤ ؟هما القوالن وهم فقهاء R ما ،فيقول ا�سألة فيها قوالن ح¥ يفكر هؤالء الطالب ،وا5حث واالجتهاد
  .رس \ سبيل ا<دريبفيكون هذا قاR r معرض اÓ ؟وما الراجح منهما ؟بكل منهما

o ما هو الر°تمل أيضا أ R قال هذا وهو لم يتأمل ýجح فأراد أن يؤجل ا�ظر فقال ا�سألة فيها ان يكون الشاف
مته قد يكون اخ;ل ا�ظر وأج²  ثم، ذكر القول[ \ أنهما احتماالن يمكن أن يذهب إ~ ¨ منهما ذاهب ،احتماالن

 ،هذا احتمال ªكن  ،همانن يذكر ما هو الراجح مأو قبل أ، ا�نية قبل أن ينظر
ً
فوجد أن ا�سألة  يعÕ أنه نظر نظرا أو�ا

~ وقت للنظر و�ث ما هو �له وذاك r د�له ولكنه °تاج إفيها احتماالن احتمال بكذا واحتمال بكذا وهذا r د
  .ا�نية مثال قبل أن يب[ الراجح منهما اخ;مته  الراجح منهما و
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o ية أقوال  أيضا من االحتماالت ال� ساقوها \ أنها أعذارÝفيها قوالن ح rيقولون قد يكون مراده بقو ýعن الشاف
 القول[ ~ مزيد نظر ألرجح أي منج إمن سبقه كأنه يقول العلماء اTين سبقو> اختلفوا فيها \ قول[ وأما أنا فأحتا

vفيها قول و r تهد؟ نقول، نما يكون قد ح* أقوال ا�تقدم[ ولم يذكر مذهبه فال يكونl نعم  :�اذا °� األقوال وهو
  .قوال ا�تقدم[ ثم يؤجل ا�ظر �ب[ ما هو الراجح منهما قد °� أ، ء¨ ¢ اأن يكون مستح� مlتهد ال يلز

o À يرى ýلوه \ أن الشافn ا�بعض الشافعية oيÀا�جتهد و oمسألة من ا�سائل  ههذ، قت حينما تتعارض األدلةي
 من قال يتخo وهؤالء هم ا�صوبة فهناك؟ ماذا يصنع  ند�ال ا و� أنه إذا تعارض عند ا�جتهدال� سيأµ ال¿م فيه

القول أن الشافý معنا R : يدون أن يقولواهم قالوا إن ¨ lتهد مصيب ير ،يتخo عند تعارض األدلة :اTين قالوا
 . ائل فيها قوالنبتصويب ا�جتهدين أنه قال R بعض ا�س :بتصويب ا�جتهدين وªا يدل \ أنه قال

  .ألهم أجوبة الشافعية أو اعتذاراتهم عن اإلمام الشافR ý ا�سائل ال� قال فيها قوالن  فهذه خالصة 
أك0 هذه االعتذارات  والصحيح  أن ،ردها 	ها ولم يقبل شيئا منها ابن قدامة ساق بعض هذه االعتذارات ولكنه  

 مقبول  عن اإلمام الشافý ويكون اإل
ً
ذه اإلمام ابن قدامة \ أن ¨ ه قنواف فال ،R كونه قال بذلك مام الشافý معذورا

  .األعذار وهذا غo الئق  منه هذه وال نقبل  الشافý أو �طئ الشافR ý هذا كأننا نؤثمباطلة ألنه لو وافقناه فمعناه 
يعÕ إن  حصه قد يكون مراد ابن قدامة أن هذا ال يألن، نعم قد �طئ الشافعية R نسبة  القول[ :قضية نسبة القول� 

ùم هذه ال تcا�من أتباع  -وتزعمون أنكم شافعية، فيها قوالن عندنا  :لكم أن تقولوا رأعذارýثم  -ذهب الشاف
فيها قوالن  :فيها قوالن ح¥ وvن �ن الشافý قال :تباع الشافý أن تقولوافال °ق لكم أنتم اآلن  أ ا قوالن ،فيه :تقولون

ك فكيف تقولون r فيها قوالن؟ فهنا ،r فيها قول ا5تة نو ال يكوأ ،إما أن يكون r قول واحد  :ا عرفنا  أنه قوr فيهاألن² 
  أن يقول قول[ ؟ هل ©وز : قلنااآلن ، ي;تب \ هذا نسبة القول[

 oاهÌ العلماء يقولون ا�مهور بل :vو ،
ً
©وز قالوه بناء \ قوwم بتصويب ا�جتهدين ثم  :نما اTين قالواال ©وز أبدا

ýأن الشافعية ذكروا اعتذارات عنه  :وقلنا ،تكلمنا عن ما نقل عن الشاف.  
   �تلف� j مسألة واحدة؟هل �ق للمتأخرين أن ينسبوا لإلمام قول� � 

لكن ،ينسبون لإلمام قول[  تباع ا�ذاهبفكثo منهم أ، أما إذا نظرنا إ~ Ðم الفقهاء وصنيع الفقهاء هذه /ل خالف
  :فرق ب[ أن نقولف ،يها قول[ وبعضهم يسميها روايت[بعضهم يسم

  ؟�ه القول[إأن ننسب  هل ©وز :وب[ أن نقول ؟ن يقول ا�جتهد بقول[أهل ©وز  :مسألة 
r R لشافý ا: لف[ R مسألة واحدة ونقول�ه قول[ Úتهل ©وز أن ننسب إ، ة نسبة القول[ اGالف فيها أقوىفمسأل 

  روايتان أو ثالثة؟ nد R r هذه ا�سألةأو ،هذه ا�سألة قوالن
 زقلنا إنه ال ©و ناألن، نسبة القول� زعلم أنه ال �ولكن الراجح واهللا أ ،فقهاء أك0 ا�ذاهب أنهم يفعلون ذلكطريقة   

 :فإننا حينئذ ينبÆ أن نتوقف ونقول وايات أو أقوال ولم نعرف ا<اريخفإذا نقلت عنه ر، أن يقول بقول[ R آن واحد
    .	ديدا اولكن ال نعرفهم،عن هات[ الروايت[  جأو ال Hر ،عن هذين القول[ جمذهبه ال Hر

  فرق ب� قول ا*جتهد بقول� وب� الروايت�؟ما ال ����
أnد أن r روايت[ R وب[ ما تنقلونه عن ، هناك من يقول ال فرق ب[ ما قاr الشافR ý بعض ا�سائل فيها قوالن 

لم يأت  اتبل بينهما فرق كبo فما ننقله من رواي :هذا األمر تصدى r ابن قدامة ورد عليه وقال ،بينهما  قال فر ،ا�سألة
وvنما قاR r أوقات Úتلفة وهذا ªا يسوغ، أما ما نقلتموه عن الشافý من  ،مام R وقت واحدولم يقله اإل، R وقت واحد
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;سل من شعر اللحية هل ©ب غسله تكلم R ا�س فيها قوالن R آن واحد ، مثالً  :فيه لأقوال فاع;اضنا هو \ ما يقو
   .ها قوالنفي :فقال؟غسله  بو ال ©أ

  .قول بالوجوب وقول باالستحباب ،فيها قوالن :قال ؟بهل ©ب Àليله أو ال © أو
  .فمثل هذا هو اTي نع;ض عليهيقول ابن قدامة 

خر رواية فقد ينقل بعض طالبه رواية وينقل آك0 وأيضا R وقت[، أأما الروايتان فà نقل عن اإلمام من شخص[ أو   
  ؟إ�ه ب�ه الروايت[ أو ال ننسإهل ننسب بالنسبة  اأم، تنقالن عن اإلمام نأخرى فهاتان روايتا

  R ]مثل نسبة القول[، لكن فنسبة الروايت Õفقهاء يفرقون بينهما ويقولونبعض الظ:  
ً
يروي عنه  ألننا وجدنا فالنا

ان اهللا عليه وسلم حديثان متعارضوفالنا يروي عنه كذا فنحن ننقلها وننسبها ، كما أنه إذا نقل عن ا�x ص»  ،كذا
  . ينسبان إ�ه وينقالن عنه  

وvنما ا�قل عن اإلمام هو ،R هذا ا�انب ل عن الرسول ص» اهللا عليه وسلم اTي يظهر أن ا�قل عن اإلمام ليس ��قو
فرأيه ©ب أن يكون  ،أيوvنما هو نقل ر ،وليس هو نقل نصوص �عية،أف¥ به اTي ، رأيه اTي انت$ إ�ه، نقل اجتهاده

، قلنا هذا  منهماأنه نقل عنه كذا ونقل عنه كذا وال نعرف ما هو مذهبه  :واحدا ،لكن إذا نقلنا الروايت[ حÝية وقلنا
ا �o ا�قت روايتان عند اإلمام أnد ، فكأنن وvنما اإلشÝل اTي نراه هو فيما إذا قيل هذه ا�سألة فيها،نقل صحيح وأم[ 

  .ن يأخذ بهذه الرواية أو يأخذ بتلك الرواية  ب[ أ
  هل X مسائل كثmة ؟ ؟عدد ا*سائل ال\ نقل عن اإلمام الشاف! أنه قال فيها قوالن كم �  
وهذا ©علنا �مل ما  ،فà ليست كثoة ا�سائل ال� قال فيها قوالن ،� بضع ع�ة مسألة أو أك0 :الشافعية يقولون 

وvنما عذره واحد من األعذار األخرى غo قوwم أنه يرى ا<خيo  ،ا<خيo ىويالت السابقة وأنه ال يرقاr \ أحد ا<أ
  . أو يرى تصويب ا�جتهدين   ،عند تعارض األدلة

  هل Âذه ا*سألة صلة بمسألة تصويب ا*جتهدين ؟ ����
إن  :، فاTي يقول "ول  بتصويب ا*جتهدينالق"هو متفرع عن " القول بقول� �تلف� j آن واحد"نعم ، هذه ا�سألة  

 
ً
، �سب تعارض األدلة عنده، أو فيها ثالثة ،ا�جتهد هذه ا�سألة فيها قوالن :من أن يقول ¨ lتهد مصيب ال يرى مانعا

ازه ومن أج،ذلك  نفإذا تعارض د�الن قال فيها قوالن ، وأما اTين يقولون ا�صيب واحد ومن عداه Úطئ فإنهم ال ©�و
   . نسبتهما زأما النسبة فكذلك نسبة القول[ نرى أنه ال ©و،يكون قد خالف R تفريعه خالف ما أصله فمنهم 

  ) Ù¢ (اNلقة     
  :تقليد ا*جتهد لغmه من ا*جتهدين  �

 ذات صلة بمسألة أو�  ، اهذه ا�سألة من مسائل أصول الفقه ال� وقع اGالف فيه
ً
هذه  Ðمنا R،ا<صويب يضا

 ،األقوال بل البد من  ضبط �ل الûاع فيها ثم ذكر ،ألن الûاع ليس R ا�سألة بإطالق ،	رير �ل الûاعيتناول ا�سألة  
  .ثم ال;جيح ،ثم االستدالل لg قول

  :³رير /ل الøاع •
ة أو االجتهادية وتوصل فيها إ~ خالف بينهم R أن ا�جتهد إذا نظر R ا�سألة اGالفي صو�ون يذكرون أنه الأن األ±د  

 ،اجتهاده هو الواجب عليه�ه أداه إ رأي مع[ أنه ال ©وز r أن ي;ك رأيه ويعمل برأي غoه من ا�جتهدين من باب أن ما
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الرسول ص» وويرتاب ،  اأما األقوال األخرى فهو  يشك فيه ،ومن باب أنه يغلب \ ظنه رجحان هذا القول أو هذا الرأي
قوال ولكن قوr يغلب هو يرتاب ويشك R  بقية  األ: ولونفيق )ال يريبك  يريبك إÀ ما دع ما:(  عليه وسلم يقول  اهللا

إذا �ن ا�جتهد  :أن فرضه أن يعمل  بما أداه إ�ه اجتهاده ، كذلك يقولون :Ìاع قائم يقولونواإل \ ظنه أنه الصواب ،
  اlتهد

ً
   الم يكن lتهد-جزئيا

ً
وvن  حاطته بأد<هام °صل فيها �وط االجتهاد لعدم إوهذه ا�سألة أو تلك ل،  - مطلقا

©وز r أن  افهذه ا�سألة ال� لم  °صل �وط االجتهاد فيه ،حصل �وط االجتهاد R مسألة أو مسائل أخرى�ن قد 
جتهد وvذا �ن ا� ،أي غoه ا�رجوح باتفاق إذا اجتهد ونظر وتب[ r الراجح ال ©وز r أن ي;cه ويعمل بر إذن، يقت فيها 

 R تهدلم °صل �وط االجتهادl هذه ا�سألة ا�زئية لكونه ليس 
ً
  ا

ً
وvنما ©تهد R بعض ا�سائل دون بعض كما  ،مطلقا

©وز r :إذا �ن لم °صل �وط االجتهاد R هذه ا�سألة قال كثo من العلماء  :نقول ،عرفنا R باب االجتهاد أنه يتجزأ
  .فيها  أن يقت غoه

  :وبهذا يتضح أن /ل اÃالف j ا*سألة هو
o ا�سألة بعدفيما إذ R ا لم ينظر ا�جتهد. 

o رجح r ]ان أحد القول[ \ اآلخرأو نظر فيها ولكن لم يتب . 

   :اyا<[ وقع اGالف R أنه ف¯ هات[
  ز ؟هل �وز � أن يقت غmه من ا*جتهدين أو ال �و ����
  :دها ثم نكت¯ با�هم منهاâولكن �ن سنكثoة  قوال ال� ذكرت R ا�سألةاأل
å(  ه من ا�جتهدين أنهoال ©وز للمجتهد أن يقت غ 

ً
  .ةبالقيود السابق اطبع، مطلقا

æ(  ه منoأن يقت غ r أنه ©وز 
ً
 . ا�جتهدين مطلقا

é( أن يقت األعلم منه r أو األقل منهال ©وز أن يقت ا� نولك، أنه ©وز r ساوي. 

ê(  ا<قليد إذا ضاق ال r أن يفوت عليه العملأنه ©وز äأن يقت أما، وقت وخ r عند ضيق الوقت ©وز  R ن�إذا 
 .فال ©وز r أن يقت الوقت متسعا لالجتهاد

  : األقوال � هوهذ، قوال ذكرت وسنعلق عليها فيما بعدهناك ثالثة أ
å(  همصحابة دقول بأنه ©وز تقليد الoون غ  æ (لفاء األوقول ©وز تقليد األGربعة فقطئمة ا  é  ( وقول ©وز

  .بكر وعمر رí اهللا عنهما تقليد أ�
  :ألن اTين قالوا ،دخاwا هنا فيه نظرإوهذه  اhالثة األقوال 

ً
قول  إتباعإن  :هم ال يقولون ،ال ©وز تقليد lتهد آخر مطلقا

 الصحا� تقليد
ً
 إùونه بل  يعت، ا

ً
إن قول الصحا� حجة : ئمة ا�ذاهب  يقولون أو أ تباع ا�ذاهبفإن أك0 أ، لت�ل  تبا�

 أو بعض األحيان 
ً
  .ا�حض  ذلك من باب ا<قليد فإذا اتبعوا قول الصحا� هم ال يرون،إما مطلقا

نع أن ولكن هل يما،من ا�جتهدين  غoه ال ©وز للمجتهد أن يقت  هيرى أنهو ªن :  فمثًال لو أخذنا رأي ابن قدامة
 صحابييقت ا�جتهد  

ً
   ؟انفرد برأي ولم يشتهر ولم  Hالفه أحدا

فال يصح أن نذكر هذا القول بأنه قسيم للقول  ،Ú rالف  يعتùه د�الً  بل قول الصحا� اTي ال يعرف ،ال يمنع ذلك 
 
ً
لكن ابن قدامة فمعناه ال ©� تقليد الصحابة القول \ إطالقه هذا ألننا إذا أخذنا ،بعدم جواز تقليد ا�جتهدين مطلقا

والعمل بقول الصحا� عنده عمل  بد�ل  يسميه عمل بقول الصحا�بل  ،ا تقليد الصحابة إال أنه ال يسميه تقليد©�
  .ذكرها �ن اوا�الكية واyنفية  يقولون �واز تقليد الصحابة و�ن قلنا بهذه األدلة تبع وهكذا  أك0 
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  :األدلة  �
 :تقليد ا�جتهد غoه من ا�جتهدين استدلوا بعدد ªن األدلة منها ااTين منعو  •

وا�Óل إنما ورد ،يد إال بد�ل لوال ©وز ا<ق، ألن األصل منع  ا<قليد ،أن جواز ا2قليد حكم ÇÁ �تاج إÀ دYل �
ظر بعد أو ألجل أنه توقف R هذه  يدخل فيه ألجل لم ينوال ،R مسì العا� R حق العا� وهذا العالم ليس داخالً 

 ،تقليده د�ل \ عدم جواز: كأنهم يقولون، �ل \ عدم ا�وازهذا د: فيقولون ،عنده األدلةا�سألة ف;ة  ألجل تعارض 
ا®اس  معة إن أحسنا إال تكونو (ألن اهللا ذم اTين يقتون R دينهم الرجال وقال ،عدم وجود ا�Óل وأن األصل ا�نع 

 .)  سأتمأا®اس  أساءأحسنتم و¸ن 

غm ا*عصوم ال يصح إال  و¸تباع�وز عليه اÃطأ ألنه ليس بمعصوم  -يعQ ا*جتهد -Âم أن ا*قَت وا�Óل اhا   �
�ل األول ولكن هذا ا�Óل نفس اÓ، ا�جتهد  إنما ورد R حق العا� تباعإألن ا�Óل الوارد R جواز ، و ال د�ل، بدYل

 {يصاغ بطريقة أخرى ويمكن أن يصاغ \ أنه د�ل نقõ فيبدأ فيه باآلية و�  قوr تعا~ 
َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ºْهَل ا�

َ
لُوا أ

َ
فَاْسأ

wم أن  أما  العلماء فليس،يعÕ إن لم تكونوا من العلماء فاسألوا أهل اTكر ، مونإن كنتم ال تعل: فقوÊ¾( { r(َيْعلَُموَن 
  .  يسألوا أهل اTكر بل عليهم أن ©تهدوا 

 وقالوا  •
ً
 غoه من  ©وز أن يقت ا�جتهد: أما اTين أجازوا مطلقا

ً
 :منها ةن بأدلولفيستدا�جتهدين مطلقا

 Îية ما أن Îية ما:  اYKل األول �
ً
 يصلون إ�ه هو الظن وظنه كغo يقدر عليه ا�جتهد الظن يعÕ ا�جتهدون Ìيعا

©وز أن يتبع ظنه ©وز أن   اكمأو ظن غoه من ا�جتهدين فيجوز أن يتبع ظنه   - ال فرق ب[ الظن[-ظنه من ا�جتهدين 
ن يقت ثم ال ©وز r أاجتهد وتب[ r ظن Îلب نقلنا االتفاق \ أنه إذا  ناوهذا قد يشg ألن، يتبع  غoه من ا�جتهدين 
 .ظنه كظن غoه فيجوز r ا<قليدوظن هو الإ�ه ا�جتهد  يصل ما Îية يأتون هنا ويقولون أن 

� zل ا@اYKتعا~   :ا rَيْعلَُموَن {قو 
َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ºْهَل ا�

َ
لُوا أ

َ
يا  اسألوا ، للمسلم[  �م  هذا األمر: قالوا  } )¾Ê(فَاْسأ

 ،  منكم  إن كنتم ال تعلمون  أهل اTكر مسلم[ 

 ايصدق عليه أنه ال يعلم فيكون مأمور ة عدم نظره أو R حالة تعادل األدلة عندهأن ا�جتهد R حال :وجه اKاللة ����
  .بالسؤال

ْمِر ِمْنُكْم  {قوr تعا~  واYKل ا@الث �
َ ْ
وóِ األ

ُ
ِطيُعوا الرُ̀سوَل وَأ

َ
ِطيُعوا اهللا`َ وَأ

َ
ِيَن آََمُنوا أ

`
فÉَها ا�

َ
 }يَا ك

  ،هم العلماء وهذا األمر �مكما جاء R كثo من ا<فاسo  األمر أن أو� :وجه اKاللة ����
ً
مأمورين  اÌيعنكون  فإذا

 .ىفيما Hصهم R الفتو -العلماء– بطاعة والة األمر

الشيبا   صاحب أ� حنيفة وªا يستدل به اyسن فهذا القول منقول عن �مد بن  �وز تقليد  األعلم: أما القائلون •
 :ن هذا القول د�ال

كذلك العالم مع أن العا� ©وز r تقليد العالم فالعالم مع األعلم منه مثل العا� مع العالم وال شك : اYKل األول  �
 .هاألعلم منه ©وز r أن يقت

� zل ا@اYKا  oإن كث 
ً
الصحابة أكابر ألنهم �نوا يقتون فقهاء ومع ذلك لم تنقل �ا أقواwم  من الصحابة �نوا ا

بن العاص وcثo من  ووعمرابة اTين لم تنقل �ا أقواwم  طلحة والزبo ومن هؤالء الصحقتون من أشتهر بالفتيا وي
 . ألنهم �نوا يقتون غoهموآرائهم وأقواwم  ماالجتهاد لم ينقل �ا فتاواهالصحابة من أهل 

 �وز إذا ضاق الوقت: لون واTين يق:  القول الرابع  أما •
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لعا� لكونه ال يعلم اyكم حينئذ فيجوز r لعمل وضاق الوقت يكون ا�جتهد �نه إذا ح� وقت افد�لهم أ �
 َيْعلَُموَن {ا<قليد ويدخل R عموم 

َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ºْهَل ا�

َ
لُوا أ

َ
ال يعلم هذا ا�Óل األول أن R هذه اyالة ألنه   } )¾Ê(فَاْسأ

أن يقت ألنه داخل R عموم ألة و ضاق عليه الوقت فيجب عليه عرف حكم ا�سا�جتهد إذا ح� وقت العمل ولم ي
 .اآلية 

أو يعمل بهواه وشهوته من غo ال¶ية أنه لو لم يقت غoه من العلماء R هذه اyالة فإنه إما ي;ك العمل ب:  ود�لهم اhا  �
 . <قليد R هذه اyالةا©وز r : وجب �ا أن نقول rف ،هذان باطالنتقليد و اجتهاد وال

، أ� بكر وعمر ر¿ اهللا عنهما اÃلفاء األربعة أو جواز تقليد  واز تقليد الصحابة أو جواز تقليد  :القائلون أما •
 . هناك R حجية قول الصحا�د<هم ال� تساق فهؤالء wم أ

ومعلوم أن   )قر° ثم ا�ين يلونهم خm ا®اس (  يستدلون �ديث يد الصحابة 	هم قلبتفاألولون اTين يقولون  �
و بكر حجة \ عمر أب قول  :فهل نقول، أبو بكر رí اهللا عنه خo من عمر  :فنحن نقول ،اoGية ال توجب اyجية

ربعة يستدلون بقوr ©وز تقليد اGلفاء األ: ين يقولونواT ،ةيواyجفال تالزم ب[ اoGية  ،ال باتفاق رí اهللا عنهما ،
 ة قول الشيخ[ ي�ج :واTين يقولون) ة اÃلفاء الراشدين ا*هدي� من بعديعليكم بسن\ وسن( ه الصالة والسالم علي

ا�قصود بذلك سoتهم واالقتداء بهم  وهذا سبق ال¿م عنه)  اقتدوا بالثين من بعدي(   أبو بكر وعمر يستدلون �ديث
 .عمل بالكتاب والسنة  R سoتهم اyسنة العطرة R سياسة األمة وال

  هو القول الراجح من هذه األقوال ؟ ما ����
فحينئذ إذا لم   ،ح� وقت العمل ولم يتسع الوقت لالجتهاد إذا هو أنه ال �وز ا2قليد  للمجتهد إال القول الراجح

  :يتمكن من االجتهاد أو اجتهد ولم يتمكن من معرفة الراجح نقول
ً
أن يقت ب عليه وهل ©، �وز � أن يقت �*ا

  .اTي يظهر أنه ال يلزمه أن يقت األعلم R ابتداء األمر؟  األعلم 
  :ëيب عن أدلة األقوال األخرى ا*خالفة 
 نأخذ أدلة اTين يقولون   -

ً
 .ظنه كظن غmه فال فرق بينهما فيجوز � ا2خيm :يقولون   �وز مطلقا

يدل \  وªا،R ظن نفسه أك0 من ظن غoه  فهو يثق ،نه كظن غoهصحيح أن ظببأنه  ليس  ،با�نع :هذا �اب عليه ����
وأما قوwم أنه داخل R ،هم  أنفسهم يوافقوننا \ أنه إذا اجتهد وغلب \ ظنه حكم ال ©وز r ترcه أنهم بطالن هذا 
 َيْعلَُموَن {قوr تعا~ 

َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ºْهَل ا�

َ
لُوا أ

َ
بد أن يفرق وال ، د عليهم ألن اآلية فيها سائل ومسؤول مردوف } )¾Ê(فَاْسأ

اء  رج من زمرة العلموهذا العالم الفقيه ا�جتهد ال H ،فإن ا�سؤول هم العلماء  ،هو العا�أن السائل فإذا تقرر ،بينهما 
R ء¢ r زمرة العلماء   ة بلهذه ا�سأل ألجل أنه لم ي;جح R  tا،يب R ويقال مثل  ، ألمر بالسؤالإذن هو ليس داخال

ْمِر ِمْنُكْم { هذا  R قوr تعا~
َ ْ
وóِ األ

ُ
ِطيُعوا الرُ̀سوَل وَأ

َ
ِطيُعوا اهللا`َ وَأ

َ
ِيَن آََمُنوا أ

`
فÉَها ا�

َ
 إن هناك مأمور بالطاعة :فيقال}   يَا ك

  أن ا�أمور بالطاعة هم العوام ،هناك مطاع وبينهما فرقو
ً
بأنه  ©وز r أن  :اع هم العلماء فالقولوا�ط ،و�ن نعلم يقينا

  .يتخo هذا كأننا أدخلناه R العوام  يقت أو
ال ، وهذا ال يصح ،أن العالم مع األعلم ¶لعاä مع العالم :يقولونأنهم معهم  فأك0 ما ،بتقليد األعلم: أما اTين يقولون -

 لوجب \ Ìيع العلماء الع، نسلم بهذا
ً
® الرجوع إ~ األعلم منهم R الع® لو �ن العالم مع ألن هذا لو �ن صحيحا

�لعا� للعالم األعلم ، rإ~ قو 
ً
  .وهذا لم يقل به أحد لوجب أن يرجع دائما

 ،صحيحبفهذا ليس  ،أن بعض الصحابة لم تنقل أقواÂم  Íا يدل � أنهم لم يكونوا �تهدون بل يقتون: وأما قوwم  -
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  :أما عدم اشتهار مذاهبهم

o  ليسوا من أهل االجتهاد والفقه فهؤالء فرضهم السؤالإما أن يكون أنهم. 

o l هموأما أن يكونواoتهدين ولكنهم ولم يتصدروا للفتيا كتصدر غ.  
 .وvنما من باب  االستدالل ،�ن فيه  فهذا ا<قليد  ليس من باب ما أجازوا تقليد الصحابةوأما اTين  -

ن ا�نع ا�طلق يؤدي إ~ ا<وقف بأفهذا يرد عليه  ،وهو اTي اختاره ابن قدامة ،وقتا*نع ا*طلق حª مع ضيق الوأما  -
  .عن العمل أو ترك العمل أو  يؤدي للعمل بالشهوة وهذا باطل 

  : ثمرة اÃالف �
 هل ©وز للعالم أن يف�  يمكن أن يرتب \ ذلك 

ً
هل  :بفتوى غoه R مسألة لم ينظر فيها؟  يعÕ يف� با<قليد ؟ أوال

 r ه \ ؟©وز أن يف� با<قليد له: وثانيا ،هذا أصل ا�سألة ؟يعمل با<قليد  أن©وزoأن ينقل مذهب غ Êأنه فتوى بمع 
rذا نقلها هل ينسب إ�ه أو ينvه  سب للعالم األول ؟  وهل؟ وoبرأي غ øبرأي  ؟ ©وز أن يق íالقا øهل ©وز أن يق

مام اTي أخذ بفتواه  ؟ هذه بعض ا r أو لإلف¥ با<قليد  هل يعد ا�ستف� مقتوvذا أ غoه؟  ال يري رجحانه وvنما هو رأي
  . هو نقلها عن غoه قد يدخل R هذا و كذلك إذا ترتب \ الفتوى ضمان ،ا�سائل 

  :اÃالصة 
وقت العمل وال يستطيع أن أن القول الراجح هو أنه ال �وز للمجتهد أن يقت غmه إال إذا ضاق الوقت عليه وح� 

وهذا °صل  R الغالب لثين ليسوا من ، �وز لك أن تقت إماما من األئمة: يبحث فإنه حينئذ يمكن أن يقال � 
  . ا�جتهدين اجتهادا مطلقا

  )ã¢(اNلقة 
  :نسبة القول� للمجتهد أو لإلمام إذا نقل عنه قوالن �
  نهما ؟هل ننسب إYه القول� أو نكتÈ باألخm م ����
  :هذه ا�سألة Àتلف قليًال عن ا�سألة السابقة وال� تكلمنا عنها R اyلقة الرابعة والع�ون و� 
  هل �وز للمجتهد أن يقول بقول� j مسألة واحدة j وقت واحد ؟  ���� 

  :ويستدلون Tلك،  دال �وز أن يقول بقول� j مسألة واحدة  j وقت واحأنه :أن Ìاهo العلماء يقولون:وîن ا�واب
 .فاسدين فال ©وز نقل الفاسد إن �ن القول[ •

 .وهما متعارضانصحيح[  اوvن �نا صحيح[ فيمتنع أن يكون •

 : من الفاسد أو ال يعلم  فإما أن يعلم بالصحيح، وvن قلنا إن أحدهما صحيح وأحدهما فاسد •

 لصحيح  �ا  فيه من الغش للسائل �ن يعلم الصحيح من الفاسد فال يصح أن يذكر  الفاسد مع اإن  -

 .صًال ه ليس r قول R ا�سألة أوvن �ن ال يعلم الصحيح من الفاسد ،  فإن -

  .وعرفنا Àر©ات علماء الشافعية R قول الشافý ،فيها بقول[ قال وذكرنا أن الشافr ý ستة ع� مسألة 
إلمامهم قول� أو ثالثة  أو أكË بناًء � أنها أقوال � هل �وز ألتباع ا*ذاهب الفقهية أن ينسبوا بعد ما سبق ، 

  ومذاهب �  ؟
يكون  ك الفقيه اTي يف� بهذا القول هب اإلمام ولم Hرج عنه وcذلن من عمل بهذا القول هو �مل بمذ�يث أ 
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 مقت
ً
  أل للشافR ý فتواه  أو ا

ً
ساس ا�سألة  خالصة ا�سألة أ  فهذا،ئمة �ن القوالن ألnد أو غoه من األnد إن مقتا

فما هو موقف فقهاء ، بفتوى ويف� فيها بموقف آخر بفتوى أخرى  Úالفة وقول آخر معينة أن يف� ا�جتهد  R مسألة 
  ا*ذهب من هذا؟  هل ينسبون � القول� أو ينسبون قول واحد منهما ؟ 

  : ب� حا�2اrواب  تلف  
ßالة األوNهل ا2 : اë ما  اريخأن  òا�سألة األو R ¥وم،ندري م¥ أف Õنعرف الفتوى  ما¥ أف¥ فيها مرة ثانية ، يع

  .ا�تقدمة من ا�تأخرة 
�دة يبدؤون �الة معرفة ا<اريخ ؛ألن األمر فيها أوضح  نعرف ا�تقدمة ونعرف   أن نعرف  ا2اريخ:  اNالة ا@انية

   :ثالثة أقواللة اختلفوا \ قوال العلماء R هذه ا�سأا�تأخرة أ
 مع معرفة ا*تقدم وا*تأخر:  القول األول  •

ً
وهذه فعله علماء الشافعية  وبعض علماء  ،ينسب إYه القوالن  »يعا

كذا و¤ ا�ديد : قال R القديم يقولون ، هذا قديم الشافý وهذا جديدة : ويقولون ،يعÕ يعرف ا�تقدم وا�تأخر  ،اyنابلة
  .ه القوالن مع معرفة ا<اريخ �إيعÕ القول األول ينسب  ،vن �ن أك0هم إنما يعتù با�ديدو ،كذا
•  zنما �إأنه ال ينسب :  القول ا@اvه القول ا*تأخره القوالن إال مع معرفة ا<اريخ وYينسب إ.   
ن األول لم ننسبه إYه و¸ن لم إن 	ح الرجوع ع،ا<فريق ب[ ما إذا ñح بالرجوع أو لم ي®ح :  القول ا@الث  •

 .يÄح نسبنا � القول� مع معرفة ا2اريخ 

  :أدلة األقوال  �
أن  :حيث قال -من كبار علماء اyنابلة- ابن حامدقول  ال به بعض  اyنابلة وهذا ظاهر هذا ق:  القول األول أدلة

   :من أد2هم ،ه شيئانمR ا�وضع[ وال نسقط  ندنا أننا ننسب لإلمام  نص ما نقل عنها�ذهب ع
 .أن االجتهاد ال ينقض باالجتهاد :ا*شهورةيستدلون بالقاعدة :  اYKل األول �

عن اجتهاد وفتواه ا�تأخرة نشأت  ،السابقة نشأت عن اجتهادفتوى العالم أو ا�جتهد : أنهم يقولون:ووجه استدالÂم���� 
 أ

ً
 r ،فق عليه من العلماءواالجتهاد ال ينقض باالجتهاد وهذا قاعدة شبه مت ،يضا

ً
 يبt قوr األول قوال

ً
وقوr اhا   ،إذا

r  ثا 
ً
واTي يقت القول األول من �مة ا�اس  ،ف¥ بالقول األول من علماء مذهبه ال يعد خارج عن ا�ذهبومن أ ،قوال

  .©وز r ذلك
� zل ا@اYKالقرآن والسنة:  ا R كم وجدyا oديث، أو ا�اسخ وا�نسوخ يقولونلسابق ومع ذلك نقلنا ا ،أن تغyوا 

وهذا القول   -ماماإل ننقل أقوال كذلك ،لرسول ص» اهللا عليه وسلمكما نقلنا ا�تقدم وا�تأخر من القرآن ومن أحاديث  ا
 µن ننقل ا�تقدم وا�تأخر من القرآن ولكن هل نعمل با�تقدم أم ا�تأخر-فيه ضعف كما سيأ� Õ؟يع  R µا�وابسيأ 

  .ويقولون  كذلك فتاوى الصحابة والرسول ينقل القديم وا�ديد 
وليس فيه   ،وليس فيه تقصo من ا�¶ف ،اأن ا�واب با�واب[ ا�ختلف[ R زمن[  ليس فاسد  :قالوا:  اYKل ا@الث �

 .قاr أو ننسب r ¨ ما قال فيجب أن ننسب إ�ه وننقل عنه ¨ ما ،ولم يتوقفR ¨ مرة ألنه ñح باyكم  ،شبهه

zأدلة القول ا@ا :    
• zين منعوا  : أصحاب القول ا@اTمن ،ال ©وز نقل القول[ :قالواووا oوخاصة من  األصو� ،[قا�حق وهذا رأي كث] 

  عونقل أ، مدي وابن اyاجب و القراR اآل وابن قدامة و  ،�لفخر الرازي
ً
ستدل أصحابه  ا، ن أك0 العلماء هذا القوليضا

 :بأدلة أهمها
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 r ا�جتهد لم يعد قوال هأن القول إذا رجع عن �
ً
 �إكيف ننسب  ،  إذا

ً
نعرف أن فتواه فحينما ، تùأ منه  ورجع عنه  ه قوال

وvنه ªا يؤيد ذلك أنه لو أعلن رجوعه  األنه رجع عنه،©وز تقليده فيها  :و ال ©وز أن نقول ،تغoت فال ©وز نقل فتواه
 R السابق :وقال

ً
  . و ال يعتقد صحة  القول السابق تقليده وهو يعلن أنه Úطئ كيف °ق �ا أن  ±�  ،أنا كنت Úطئا

� zل ا@اYKم  الشارع إذا تقياس أ: قالوا:  اÐ عارضا أو قوال ا�جتهدين \ نصوص الشارع فكما أن ا�ص[ من
يسì بالنسخ وهذا شبه   وهذا ما  ،ا�تأخر ون;ك ا�تقدم إذا �رض ا�تأخرا�تأخر فإننا نأخذ باختلفا وعرفنا ا�تقدم من 

فإننا نلجأ  إ~   ،إذا تأكدنا من ا<عارض ولم يمكن ا�مع ب[ ا�Óل[عليه  هو متفق  متفق عليه  ب[  العلماء أو
وcوننا ننقل ليس  تأخر يكون ناسخاا� فإن، فإذا عرفنا ا�تقدم من ا�تأخر فإننا نأخذ با�تأخر  ،ا5حث عن ا<اريخ

 .ومعلوم أنه ال يبt مستند  ؟نستند عليه اهل يبt مستند  ا�ش¶ة ا�ش¶ة R ا�قل ولكن 

  :أدلة القول ا@الث 
 :ن نص \ ا�خالفة يعÕ \ الرجوع عن قوr السابقإ: يقولون�مع ب[ القول[ وهو �اولة ا:  أصحاب القول ا@الث

ويمكن أن يستدلوا  � ،ف¥ ôالفه  ولكنه لم ينص \ الرجوع فإننا ننقلهوأما إذا أ، له عنه وال ننسبه إ�ه ننقفنحن ال 
  :هذا
أن  وال شك -صحاب القول اhا أقال  مثل ما -�ن R حكم ا�نسوخالسابق  رجوع ا�جتهد عن قوr نه إذا علم بأ �

  ،لم ينص إذا أنه ويبt د�لهم \،به  ا�نسوخ ال يعمل
ً
، فيه ألنه ال يصح دعوى النسخ ،وvذا لم يرجع عن األول فيبt قوال

  .وvذا لم ينص عن الرجوع بالقول األول  اTين قالوا ينسب إ�ه  ،الرجوع بالقول اhا  فيكونون قد أخذوا فيما نص \
ا القول ا*تأخر وتيقنا من أنه عرفن إلمام إذاالراجح من  هذه  األقوال من حيث ا®ظر أنه  ال �وز نسبة القول ا*تقدم ل

  .بينهما كما ©مع ب[ نصوص ال�ع أما R حالة ا�مع بينهما ©مع ،. للقول ا*تقدم وأنه ال يمكن اrمع بينهما ٌض اِر عَ مُ 
ض بالقاعدة ا*شهورة االجتهاد ال ينقلنسبة وهم قد استدلوا كما عرفنا كيف ëيب عن دYل من قال wوز ا � 

  باالجتهاد ؟
 سابق مع وجود ما Hالفه أتدل \ نسبة القول ال بأن القاعدة ال :هذه القاعدة نرد عليها 

ً
ألن ا�راد بالقاعدة أن  ،خoا

بمعÊ أن القاí إذا حكم \ رجل  بأن  ،ونفذ حكمه ال ينقضه تغo اجتهاد القاí، اجتهاد القاí إذا حكم به
 
ً
ثم تغo اجتهاد القاí فحينئذ ، م فارق زوجته  وتزوجت أو لم تïوج واعتدت وانتهت العدة  ث ،طالقه اhالث يقع ثالثا

 tمن حكم ونفذ ال يُرجع فيه مازوجة بل  ال نقول أنه تب àانت،  
ً
ولكن لو سئل R ا�ستقبل يف� بما  ترجح عنده أخoا

 القول األخo وال ننقل القديم  ننقل ما ب� عليه أل قوr  للناس وcذلك لو أردنا أن ننق، وال يف� بقوr السابق 
ً
خoا

  تهاد إذا أبرم يبt إ~¨ اجأن فليس ا�راد بالقاعدة 
ً
بل ا*قصود أنه إذا ق½ بمقت)   ،©وز العمل به  األبد قوال

فيما يستأنف من  ولكن ،  االجتهاد وحكم به أو أفª به العالم ونفذت الفتوى وعمل بها ا*ستف\ ال ينقض ما عمل به
  .األعمال وفيما يستأنف من  األح©م ليس � أن يأخذ بتلك الفتوى ال\ يعلم أن صاحبها استغQ عنها ورجع عنها

جتهاده ا، فإذا حكم R قضية بlتهد آخر أن اجتهاد ا�جتهد ال ينقضه معÊ أخر وهو  ويمكن أن 	مل القاعدة \
األول فليس r أ ن ينقض  الصك السابق طلعه \ حكم القاR íقاí آخر وأ إ~  ىثم رفع ا�ت�ر من اyكم دعو

  .Ìاع لإلللنص من كتاب أو سنة  صحيحة ال معارض wا أو  اولكنه ينقضه إن �ن Úالف ،اyكم باجتهاد آخر
ا مع اختالفها صحاب هذا ا�ذهب بالقياس \ نصوص الشارع وقوwم  بأننا  ننقل ا�صوص 	هوأما استدالل بعض أ

 ولكن ال نعمل با�ص ا�نسوخ وال¿م  ،شÝل نقل ا�صوص نقل أمانةليس اإل :فنقول  ،ومع كون منها ا�اسخ وا�نسوخ
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  R ن يف� بهذا وأن نثبت  ،ريخا<اهنا ليس��ن يف� بهذا وأنه انتقل إ~ كذا، أن أnد  ýنما �  ا�سألة  ،والشافvو
هل �وز ®ا أن ننقل القول ونف\ به � أنه مذهب أ د أو مذهب الشاف! أو مذهب  أ� حنفية  : أنه Rولب اGالف 

�ن يقول  ،أو نقول ،شÝل وال Hالف فيه أحدا�قل ا<اريF ليس فيه إ مع علمنا بأنه أفª (الفه أو رجع عنه؟ ýالشاف
،  ا<قليد اTي ينقله©�ساس أنه أ السابق  هم ينقلونه \ولكن الفقهاء حينما ينقلون  القول  ،كذا ثم �د وقال كذاب

  ،ولكن ينبه \ أنه  رجع و�د عن هذا القول، ريخ ومن باب األمانة  العلمية فال بأس R هذا  أما من نقله من باب ا<ا
r ي يعمل به ليس مقت ،ولم يعد قولTذا اإلمام  افاw.  

  ف ؟ما ا�ي ينبQ � مثل هذا اÃال ����
لم يصح أن  -منهمتاريخ صدورها -ئمة إذا عرفنا تأرHها  لروايات واألقوال ا�نقولة عن األينبÕ \ هذا اGالف  أن ا  

أما إذا �ن ا<ابع أو  مام بهذا القول نقًال عن اإلتباعهم أ ننسب r  القول ا�تقدم \ أنه  مذهب r وال ©وز أن يف� 
�ذهب  ف¥ به فهو حينئذ يف� برأيه هو وليس ناقالرى أن قول الشافý القديم أرجح فأاجتهد وأاجتهد وقال أنا الفقيه 

 ،  ýأن يف\ وأما إن ¶ن  يعلن أنه ليس أهالً الشاف �هناك فرق ب� نقل ا*ذهب وب� الفتوى فهو إن ¶ن أهالً للفتوى 
 ل:وط الفتوى ولكنه ناقالً *ذهب ا

ً
ال تنقل للمستف\ الفتوى السابقة  هذا  هو : إلمام نقول �للفتوى وليس مستجمعا
  . اNكم �  القول الراجح

 ث \ ا<فصيل اTي ذكروه فإن وأما \ القول اhال،ولكن \ ا�رجوح فيجوز r أن يف� به ولو �ن يعرف أنه متقدم 
وvن لم ي®ح بذلك  ،إ�ه فال يصح أن ننسبه إ�ه فمعناه أنه ال يرG أن ننسبهمام عن الرجوع عن القول السابق نص اإل

األول \ أساس أنه قول  وأن ننقل القول ، R أي منهمافمجرد االختالف وا<غo ال يمنع أن ننقل القول[  وأن نقته 
 السابق �ن صادر قول اإلمام : ة فهم يقولونوهنا نلحظ أثر القول با<صويب R هذه ا�سأل، لإلمام 

ً
تهاد و� قول عن اج ا

و\ القول با<خطئة ©ب \ القائل  أن ا�صيب واحد أن ، صدر عن اجتهاد فهو صواب بناء \ القول با<صويب 
  . ل للمستف� \ أنه مذهب لإلمامريخ  ي;ك وال ينقا R ا<ا�ن متقدم رجع عنه اإلمام أو ما مايقول هنا 

� حنيفة  أنه �ن يرى  جواز قراءة ال;Ìة R الصالة للقادر \ قراءة ام أونقل عن اإلم:  وقد نقلوا عدة أمثلة �لك
بن مريم تراجعه عن ذلك إ~ مذهب ا�مهور وهو من يستطيع أن يقرأ العربية ال ©وز ثم نقل عنه نوح ، لفا	ة بالعربيةا

   و¸ذا ثبت رجوعه ولم يعلم � قول �الف هل ينعقد اإل»اع؟ ،r أن يقرأ بغoها
 � Q؟أن هذا ينبÛقوالً لإلمام أو ال يب Ûا�سألة  القول السابق هل يب R الفGا \ Õفهو ينب  

 ؟  م ثم �د ووافقهم هل يعتù وفاقهr رأي Úالف خالفه  احكم ولم يتبt إال واحد إذا اتفق العلماء \ 
ً
wم إÌا�

  هل يبÛ قوال لإلمام أو ال يبÛ ؟القول األول  أنت صلة بوهذه ا�سألة ذا ،ال :وبعضهم قال ،نعم :بعضهم قال
   أنه إذا أفª ا*جتهد بقول ثم رجع عنه هل للمقت أن يعمل  به  ؟ينبÕ \  ا�سألة أيضا   
  .ولكن ا5عض يقولوا �وازه ،ال ©وز :ا�مهور أو األك0 يقولون
  :ون منهم يقولونمع أنهم R ا<قعيد ا�حقق :بعض األمثلة اختلفوا فيها

ً
القول السابق ا�عروف أنه متقدم  ال يبt قوال

 ال يعتدون به فيقع اGالف
ً
 ويعتدون به وأحيانا

ً
  . ولكنه R ا<طبيق يبقونه ويعدونه  قوال

ن بناًء نساف¥ ا�جتهد  مقتاً بصحة ا�Ýح بال و� وتزوج إأنه إذا أ :من األمثلة ال\ أشار إYها الغزاu وابن قدامة أيضا
  ؟ جتهاد  ا�جتهد اTي أفتاه \ هذه الفتوى ثم تغo ا

ً
   فهل يبÛ ا®©ح صحيحا

مفارقة  هيلزمو ؟وعلم ا�قت أن ا�جتهد غo رأيه فهل يبطل نكاحهيرى عدم صحة ا�Ýح بغo و�  صبح ا�ف�يعÕ أ
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   زوجته ؟
 يلزمه ا�ف  ،نعم :بعضهم الغريب أنه قال -

ً
مستنده �ن فتوى  اإلمام ا�ع[  أو فتوى   ،ألن مستنده بطل ،ارقة مطلقا

   .الفقيه وبرجوع اإلمام لم يعد r مستند
 .ال يبطل العقد بعد صحته إال بمبطلرقة ألن فتواه صححت العقد و أنه ال يلزمه ا�فا :والقول ا�شهور -

ه حاكم قال إن �ن حكم به حاكم وهناك من فرق ب[ أن يكون  العقد إن �ن حكم به حاكم  أو لم °كم ب -
  .ريخ  هذه خالصة مسألة ما إذا علم ا<الم يبطل وvن لم °كم به حاكم يبطل 

  )ì¢(اNلقة 
  :استكمال نسبة القول� للمجتهد

  :إذا جهل ا2اريخ  نسبة القول� للمجتهد �
R وقت   اإلمام ن ال يمكن أن يقوwما اولكنهما متعارضت، منهما وا�تأخرإذا نقل عن ا�جتهد روايتان ال نعلم ا�تقدم 

R هذه الصورة اختلف ، األخoة تنسخ ا�تقدمة أو ال :وvنما هو قاwما R وقت[ لكن ال نعرف ا<اريخ ح¥ نقول ،واحد
  كما أالعلماء 

ً
  :منهم من قالف ، اختلفوا j الرواية السابقةيضا

o  
ً
 .ننسب إ�ه الروايتان أو القول[ Ìيعا

o  وقواعدهننظر األقرب إ~ أ: ن قالمومنهم rذه األصول  والقواعد واألقوى منها  وما نرى أنه أ،صوw نسب
 .من باب اhقة القرآن والسنة ننسبه إ�ه  أدلة وأقرب إ~

o من القول[  :من يقول مومنه 
ً
القول[ أو اhالثة أو  مذهبه ال Hرج  عن هذين :وvنما نقول، ال ننسب إ�ه أيا

روي عنه كذا وcذا وأما مذهبه من ناحية ا<عي[ غo ونقول ،بعضهم يروى عنه أك0 من قول  ،أو اGمسة األربعة
قريبة  اR هذه ا�سألة ألنهكثoا ننظر R أدلة هذه األقوال و¤ والراجح منها ومن ثم ثمرة اGالف  ولن نطيل  ،معروف 

  .R االستداللمن ا�سألة السابقة 
  :عن اإلمام ونقل عنه قول أو أكË متعارضان  إذا اختلف ا®قل  �
هذا اختاره ، مذهبه هو األشبه بأصوr وقواعده األقوى R اÓاللة  واألقرب لظاهر القرآن والسنة  :نقول:  القول األول  •

ألمام أقرب �ذهب اإلمام أو ألصول افما نرى أنه  الروايت[  ننظر إ~:ن نقول مذهبهفيقول � ابن قدامه رnه اهللا
 ه وقواعد

ً
ال يلجأ للقول فيعرفون أن اإلمام أnد رnه اهللا أنه  ،يعرفون قواعده وطرقه  R االستداللاإلمام  أتباعفغا5ا
 أو أثر  اجد حديثبالقياس ما و

ً
أفضل  الضعف اليسo اTي يمكن جùه ،ولو �ن حديث ضعيف،يمكن أن يستدل به  ا

وهذا ، نكون شاك[ R الرواية اhانية وصوr وقواعده هذه مذهبه اTي  وافق أ :فيقولون �ن نقول ،من القياس ا�حض
  .القول قال به بعض األصو�[ منهم أبو اGطاب وابن قدامه وابن nدان وابن الصالح 

  : استدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها
 ،ا�نسوخمن  ا�اسخمعرفة يه ا�مع ومذهب اإلمام فيما تعارضت فيه األحاديث وتعذر فهو أن هذا :اYKل األول �

R   ْل مَ عْ فُ  فإنه ©ب \ األمام أن يعمل بالراجح فيعمل R نصوص ا�جتهد ما، ه أقوال الصحابة تعارضت في وcذا ما
كذلك إذا ف،مل باألقرب ألصول الشارع فإننا نع، هذا اTي نفعله إذا تعارضت نصوص الشارع  :نصوص الشارع يقولون

وحيث أننا نعلم أن األمام يقدم ا�Óل  إذا علمنا أصوr وقواعده ال� نعرف أنه  ينطلق منها ،وال اإلمامتعارضت أق
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ا�فهوم أو ال يعمل با�فهوم إ~ غo ذلك السنة \ غoه  ويعمل با�نطوق وويقدم ا�Óل من القرآن و ،ا�رجوح الراجح \
©ب عمله R  وهذا نوع من القياس \ ما،صوr فإننا نعمل باألقرب أل، مامªا عرف عن اإلمن القواعد ا�عروفة لإلمام 

  اإلمام نفسه إذا تعارضت عنده نصوص الشارع ماذا يعمل ؟ :يقولون، نصوص الشارع 
وcذلك  ،صول ال�ع وقواعده العامة ويرجح د�ل \ د�له أنه مقصود الشارع وذلك بمعرفة أيقدم ما يغلب \ ظن

  . اها  مسبقاوافق أصوr و قواعده ونصوصه ال� عرفن قول اإلمام  هو ماأن �ن نرجح 
�  zل ا@اYKا : 

-   
ً
 ؛ ألنه يؤدي إ~هذا ال يصحيمكن ذلك و:خالفا �ن يقول  ،ال يمكن أن ننسب إ�ه القول[ \ سبيل ا�زم طبعا

إلباحة وا<حريم R فال يمكن أن ننسب r  ام واآلخر با<حري، باإلباحة: فربما �ن أحد القول[ ،ا�مع ب[ الضدين
 . وقت واحد

 أ و -
ً
 أن اإلمام ليس r رأي  فيها مع أنه قد نقل r فيها رأيان وليس رأي :ال يمكن أن نقول: يقولونيضا

ً
 ونعرف واحدا

ً
ا

وأما الرواية اhانية نكون ، ال�عية  أصوr وقواعده ويق;ب إ~ األدلةيوافق  إال أن ننسب إ�ه مافلم يبt أنه أف¥ فيها  
تباع ا�ذاهب فيما تعرض من مسائل لم وهذا اTي قالوه صنيع أ ،مذهبه كذا :شاك[ R نسبتها إ�ه وال ±زم بها فنقول

وTلك  ،ا�سائل عليها رجونصوr وH~ أفينظرون إ، فيها عن اإلماما�قل  أو تعرض مسائل اختلف ،يت¶م فيها اإلمام
ريخ اهل علموا ا<  ،هذا هو ا�ذهب :ويقولون ،ويذكرون الروايات أو هذا هو ا�ذهب ،ا�ذهب كذا :يقولون تلحظون أنهم

  .ولكن ألنه هو األرجح من حيث اÓاللة واألقرب  ألصول اإلمام وقواعده  ،ال
• zتعي�:  القول ا@ا mه من غYن ال ننسب  :يقولون ، أنه �ب اعتقاد نسبة أحد القول� إ� 

ً
ألنه  ،إ�ه القول[ Ìيعا

  ،ونعتقد أن مذهبه هو  واحد منهما ،مذهبه ال Hرج عن واحد منهما :ولكن نقول ،�مع ب[ الضدينربما يفø ا
قد نعرف اTي ليس  ،اإلمام ال نعرف r مذهب R هذه ا�سألة  :وهذا يؤول أننا  نقول ،\ ا<عي[ هولكن ال نعرف

 ،بالكراهة  :ثم جاء من  يقول ،باالستحباباإلمام نقل عنه قول بالوجوب وقول لو أن  ،ل  ثالثشخص بقو ا r لو أ�مذهب
 باالقول  :فنقول

ً
ال يمكن أن يكون مذهب اإلمام ألن  مذهب اإلمام يدور ب[  :نقول ،لكراهة  ليس قول اإلمام  حتما

 بل ، منهما بعينهحد ينبÆ أال ننسب إ�ه وا: قالي قاr اآلمدي  ونص \ ذلك  وهذا ال¿م اT، الوجوب واالستحباب 
 ل مذهبه واحد:نقو

ً
 ؟  ال :حجته واضحة يقول،القول[ ال \ ا<عي[ هذين من  ا

ً
  *اذا؟يمكن نسبة القول[ r  معا

ن �متضادان؛ألنه لو أمكن ا�مع بينهما �ا  ، بل هما كذلك والشك أنهما متناقض[متضادين  نألنه ربما يكونا 
 وال يمكن أن نع[ واح:اGالف، قال wذا ال;دد وهذاهناك حاجة 

ً
دا منهما ألنه تعي[ ال يمكن نسبة أحد القول[ معا

 : إال أن نقول  فلم يبق،بال د�ل وهو  	كم 
ً
    .أن مذهبه ال Hرج عن هذين  القول[ ولكن ال نعرفه عينا

 �ينسب إYه  القوالن  مع جهل ا2ا:  القول ا@الث •
ً
 و#ً منهما يعد مذهبا

ً
وينسب r  ،ريخ ينسب  إYه القوالن معا

Ð نابلة القول[ وال °كم برجوعه عن أyم وقول ابن حامد من علماء اÐ حدهما  بعينه وهذا  هو ظاهر R وحجته
ا�ميع وال  قلنن نافكما أن الشارع إذا تعارضت نصوصه فإن، يس نصوص ا�جتهد \ نصوص الشارعنق :ذلك يقولون

 ، ل�عنسبتها  ل ننكر
ً
 و\، األوòالعمل  ±تهد �عرفة منها وعندما نريد  كذلك اإلمام ننقل r القول[ وال ننكر شيئا

وخالصة  حجتهم نقيس أقوال ، وال يعÕ خروجنا عن اإلمام  ،وأحيانا نعمل بالقول اhا  ،هذا قد نعمل بهذا القول
   و�ما ننقل عن الشارع نصوصه  ننقل عن اإلمام أقوا� ،صوص الشارع إذا اختلفت وتعارضتا�جتهد إذا اختلفت \ ن
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   ما الراجح من هذه األقوال؟ ����
ألنه ي;تب \ هذا أن  ،  الراجح واهللا أعلم أنه ال �وز اrزم بنسبة القول� لإلمام أو الراويتان إذا جهل ا2اريخ 

رفنا أن القول وقد ع، يرى اإلباحة وا<حريم R آن واحد نا نقول R ا�سألة أن اإلمام وcأن ،r القول[ ا�تضادين ننسب 
  ªتنع 

ً
أن اإلمام ال Hرج  :نقول و، اريخ يمتنع نسبة القول[ rكذلك إذا قال بهما R وقت[ مع عدم معرفة ا<ف،بهما معا

 هذا ما ها ال نعرفنرأيه عن القول[  ولكن
ً
  . ي هذا هو الراجحذهب r اآلمد عينا

  :الرد � األقوال  
هذا ال¿م فيه نظر ، وينسب إ�هصوr و األقرب إ~ الكتاب والسنة األقرب إ~ أ بأنه ©تهد R أصوr و :نرد \ من قال

رب من األق فهذا اجتهاد R معرفة، الفقيه ا�ذهxاألقرب R األصول والقواعد  هذا نوع من االجتهاد من  إذا نظرنا إ~
xفمثًال ابن حامد  أو ،الكتاب والسنة فهذا اجتهاد من وجهة الفقيه ا�ذه  Åأي مذهب  عند الغزا R هoالشافعية  أو غ

هو  يرجح قوr هو ألنه األقرب �ظره فهو حينئذٍ  ،هذا القول أقرب للسنة :م ويقولحينما ينظر R أقاويل Úتلفة لإلما
  .تلف فيهلو �ن ا�قصود اجتهاده هو فهذا ال � ثم، وليس األقرب R نظر اإلمام

\  هذا مذهبه: نقول ،ومن يسأ�ا  عن مذهب اإلمام ،هذا  مذهب لإلمام :ولكن  اGالف حينما ينسبه لإلمام ونقول
و ،كذا  كأننا نشهد بأن اإلمام يقول  ،ونقل ا�ذهب عن اإلمام  هو نوع من الشهادة ،مع أننا ال ±زم أنه مذهبه ،ا<عي[

مكن أن يكون والشهادة ال تكون إال بعلم  وليس معنا علم يقيÕ أنه ب� \ هذا ا�ذهب بل ي، مذهب اإلمام كذا 
أننا ±تهد ونع[  :قلنا من هذا ا�انب سواءً م بنسبة هذا القول إ�ه فيه خطأ <قول \ اإلمافا،رجع عنه إ~ مذهب آخر 

 واحد
ً
 ننسب إ�ه القول :أو قلنا ا

ً
 أن  :بل القول، [ معا

ً
 أك0 بعدا

ً
رجع عن أحد  هألننا ±زم أن ،ننسب القول[ r معا

yل R مثل هذا  فا،ولكن ال نعرف ا�رجوع عنه  ،احدض[ أو الضدين R وقت ويوأنه ال يمكن أن يقول با�ق ،القول[
  .ال نعلم  :أن نتوقف ونقول

  .  نصوص الشارع وقوÂم  أننا j نصوص الشارع ننقل ا®ص�وأما قياسهم نصوص ا*جتهد أو نصوص اإلمام � 
  .ا لكن ال¿م ليس l Rرد ا�قلR نصوص الشارع إذا تعارضت صحيح ننقلهم نابأن: فيجاب  عنه ���� 

  الÝم ما ا�ي نعمل به  منهما ؟ هل �وز أن نعمل بأي من اYKل� ا*تعارض� ؟
ن ال ©وز العمل بهما  عند ا�مهور أو عند من يرون أن ا�صيب واحد وأن اyق ال إذا تعارض عندنا د�القد سبق أنه 

 هذه ا�س، يتعدد
ً
ال أشÝل عندهم ألنهم يقولون  :صحاب قول ا<صويب يقولونألن أ، ألة ذات صلة بمسألة ا<صويبإذا

 ،و�ا أن نعمل بمقت& هذا ا�Óل ،ل�ا أن نعمل  بمقت& هذا ا�Ó ،ا�Óالن إذا تعارض: ويقولون، ¨ lتهد مصيب 
أي ا�Óالن ال ±� العمل ب وهذا ي;تب علينا إذا تعارض، عذوروأن ا�خطئ م ،ن ا�صيب واحدألكن اTي رجحناه 

، وvن لم نتمكن من  ال;جيح يتساقط ا�Óالن ونبحث عن د�ل آخر أو نرجع إ~ األصل، ولكن نعمل بال;جيح، منهما
إذاً الراجح ،بالوجوب وهكذا  :نقول؟ هل  أصل ا�سألة الوجوب  ،با<حريم :نقول ؟ا<حريم ألصلهل ا ،سألةألصل ا�نرجع 

 Yإهو أنه ال ينسب 
ً
مشكوك فيه كما قال ابن  ëتهد وúتار قوالً  ونزعم أنه مذهب اإلمام وأن اآلخر وال ه القوالن معا

 ªا يدعم هذا القول اTأ، قدامة ر ه اهللا 
ً
هو األقرب �صوص الكتاب  نرجح أحد القول[ وننظر  R ما :ين قالوايضا

�د ؟ لو أهذا  ظر إ~ أدلة ال;جيح سoجح هذا \يدريك لو أن اإلمام  إذا ن وما،طرق ال;جيح Àتلف  :نقول،والسنة 
  .ا�ظر  ربما لم يرجح هذا القول رجح غoه  والقول بأننا نرجح هذا فيه تقول \ اإلمام 
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  X ثمرة اÃالف ؟ ما ����
ال ©وز أن ننقل القول[ ا�ختلف[ \ أنهما  ،\ اGالف R ا�سألة \ القول ا�ختار ينبÕثمرة اGالف R هذا القول 

   نقول للمقت؟ اماذ، وال ©وز أن �o ا�قِت \ القول[ من غo اجتهاد ،لإلمام انمذهب
مع[ R هذه ليس r رأي مثًال فاإلمام أnد ، فيستقل باالجتهاد R هذه ا�سألةهد يستطيع أن ©ت ااسأل �� :نقول

 هل يقال أنه عمل بمذهب اإلمام؟ا�سألة فهو r عدة آراء 
ً
   من عمل بواحد من القول� أيضا

o ال نعلم أنه عمل بمذهب اإلمام بناًء \ الرأي الراجح.  
o من يقول بناء اأم \ : r إلمام�ذهب ا  هو مقتنعم : يقول ،¨ منهم مذهب. 

o  مل بالرأي ا�رجوح فهو مشكوك فيهوأما إن ع ،ومنهم من يقول من عمل بالرأي الراجح فهو مذهب اإلمام، 
 :ينقسمون إÀ عدة أقسام �تلفةأن أتباع ا�ذاهب واyل R مثل هذا 

 ضعيفها و منهم من يستطيع  ا�ظر ال;جيح ب[ األقوال  وا<مي� ب[  صحيحها  -

 األقوال  ب[ومنهم ال يستطيع ال;جيح    -

 
ً
ئمة نعم يستأنس بقول اإلمام وقول األ ،فمن استطاع ال;جيح ب[ األقوال  فعليه أن ينظر R ا�سألة استقالال

   . ماستدالالته وئمة ا5اق[ وقول األيعمل بالقول الراجح  ولكن عند العمل، مواستدالالته
  عليه أن يسأل العلماء ا�جتهدين وال;جيحاالستقالل با�ظر  عوأما اTي ال يستطي

فهو مقت  ،من أف¥ بأي من القول[ :فقالوا ،فهؤالء أطلقوا j القول�" واز نسبة القول�"وأما إذا نظرنا j القول 
  .لإلمام هو مف� بمذهب اإلمام وال Hرج عن اإلمام 

ومن جانب آخر أن بعض العلماء  ،إ~ مسألة ا<صويب وا<خطئة من جانب ويبدو أن سبب اGالف R ا�سألة يرجع  
òالثة األوhتهد مطلق فاضطر أتباع  :قالوا ،أفتوا بغلق باب االجتهاد  بعد القرون اl أغلق باب االجتهاد وال يوجد

�ل العقل وموافقة Ó، السنةفإذا وجد أحد الروايت[ موافق للكتاب و، ا�ذاهب ا5حث عن الروايات ا�نقولة عن إمامه
ولم يقل بها تقليدا لإلمام ولكن خوف  ،هو ال يقوwا تقليد لإلمام ولكن ألنه قول راجح ،هاوا�قل  للقول الراجح  قال ب

قد -�نت تهمة قد يعاقب عليها بالفصل من الوظائف  ،أنه lتهد :لو قالت وîنت R ذلك الوق ،أن يرH بتهمة االجتهاد
 هذا ينفق منه \ أتباع :حينما يوقف غÕ أمواr \ مذهب من ا�ذاهب ويقول-من الوقف ا�وقوفة ببها بس °رم 

ýتهد مطلقلست من أ كأن:فعندما تقول،الشافl أنا ýفمعناه ال ينفق عليه ألنه ليس من أتباع  ،تباع الشاف
ýأن فقهاء ا�ذ،الشاف R رئيسا 

ً
 ،اهب يبحثون عن  أي رواية عن اإلمام توافق األدلةفمثل هذا األمر أصبح يشg سببا

وال شك أن ،هذا ا�ذهب ا�عتمد: هذا هو ا�ذهب وأطلقوا  ألنفسهم العنان أن Hتاروا  أي رأي لإلمام ويقولون:�قولوا
  قوالً  القول بغلق باب االجتهاد ليس

ً
مام أnد لإل:فهؤالء العلماء الكبار اTين ينتسبون إ~ ا�ذاهب مثل ،صحيحا

وهم كذلك فهم  ،ألدلةوالشافý واyن¯ وا�ال� هؤالء أئمة وعلماء ومفتون و©ب عليهم عند الفتوى أن ينظروا  R ا
 ينظرون ويرون الرأي الراجح ويفتون به ولكن يستأنسون بأن هذا القول لم Hرج عن مذهب  اإلمام اTين هم من 

ً
5Îا

لجئ بعض كبار العلماء ألن يقولوا وهو  رواية يدرك هذا األمر ويعرف أن ما يُ إلسال� القارئ <اريخ الت�يع او،أتباعه 
 ومع ذلك فهو متمسك بها

ً
ح¥ ال يقال أ� بقول خارج عن ،عن أnد وقد تكون هذا الرواية ضعيفة أو متقدمة جدا

  .قول اإلمام  
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  . اريخ هذا خالصة القول  j مسألة  نسبة األقوال للمجتهد مع اrهل با2
منهم من يقول ننسب إÀ اإلمام ما هو أقرب إÀ قواعده وأصو� وأقرب ألدلة  الكتاب والسنة وëعله مذهبه ونشك  

  باألخرى
Ëه الروايت� أو األكYومنهم من يقول ننسب إ  

ي تأيده األدلة ومنهم من يقول نتوقف ال ننسب إYه أي منهما بل نقول أن مذهبه ال  رج عنهما وهذا األخm هو ا�
  ولكن واقع الفقه قد  تلف عن هذا وعرفنا أصل ا*سألة ومنشأها

  )ï¢(اNلقة 
  :قوٍل للمجتهد مقيس � ما نص عليه  نسبةُ  �

بمعÊ أننا نعرف مذهب اإلمام R مسألة من ا�سائل لكونه أف¥ فيها ثم ±د مسألة أخرى تشبهها ، فهل ©وز �ا أن 
مذهبه R هذه ا�سألة اyادثة ال� لم يت¶م فيها ، هو نفس  :�سألة ال� أف¥ فيها اإلمام ، ونقولنقيس هذه ا�سألة \ ا

  مذهبه R ا�سألة السابقة ال� تشبهها ؟
ُ  –Àريج ا�ذهب  – "ج بطريق القياسيا2خر"بـوهذا ما يعرف   ونَ م² سَ وهناك طبقة من العلماء أتباع ا�ذاهب ي

 لإلمام R مسألة لم يت¶م فيها ولم ينص عليها  -ب ا<خريج أو أصحاب الوجوه أصحا-[ جِ رÔ خَ بالمُ 
ً
وهؤالء Hرجون قوال

  . من خالل قياسها \ مسألة تكلم فيها
 يندرج فيما ذكرناه R اÓرس ا�اí واTي قبله من أن مثل هذا القول ا�خرج هل ينسب لإلمام 

ً
؟ أو ال وهذا أيضا

  :هذه ا*سألة تعرف بـ مام وباجتهاده أو ال يكون كذلك؟هل يكون �مًال بقول اإل ،ينسب إ�ه ؟ومن عمل به
  : مسألة ا2خريج بطريق القياس �
� : åم فيها اإلمام ولم يف\ فيها � مسألة أخرى تشبهها،  –من أتباع ا*ذهب  –أن يقيس الفقيه ا*ذهÜمسألة لم يت

  .والً يشبه القول األولثم ينسب لإلمام j هذه ا*سألة اNادثة ق
  ؟ أو أنه سائغ j بعض األحيان دون بعض األحيان؟ هل مثل هذا سائغ أو ليس بسائغ ����
  .بقياس ما سكت عنه ا*جتهد � ما نص عليه :ا�سألة يعù عنها رأس اهذ 

  :موضع اÃالف j ا*سألة  ما هو /ل اÃالف ؟ ����
إذا ¶نت تشبه مسألة أخرى شبه كبmاً  ، ولكن يمكن أن  Ø  –ها اإلمام ال� لم يبحث – قالوا ا*سألة ا*سكوت عنها

  .قالوا هذا هو �ل اGالف  .، أو يوجد بعض الفوارق اÃفية بينهما 
أما إذا �نت ا�سأ<ان ال يمكن أن Hتلفا �ال، فيقولون هما بمثابة مسألة واحدة، ونستطيع أن نقول حكمه R هذه 

  .كحكمه R تلك
  :ثال م����

ً
 تاما

ً
ار  أو ال�اكة اÓأن اإلمام مثًال أف¥ بالشفعة R ا�وار R  :بـ يمثلون wات[ ا�سأ<[ ا�تشابهت[ تشابها

�ن مثًال Óا R ار ؛ فهل تثبت الشفعةÓا R–  ا�تجر R Õن ا�تجر واحد ؟  –يع�  إذا 
 بينهما ، فال يمكن أن يفرق بي: يقولون

ً
إذا ¶نت ا*سألة اNادثة ال\ نسميها مسكوتا نهما ، فيقولون ما نعرف فرقا

  .حكم اإلمام فيها واحد : عنها ال يمكن أن تفWق عن ا*سألة ا*نصوص عليها ، فيصح أن نقول 
إنما جعلنا قوR r اÓار كقوR r سائر ما ذكرتم من العقار ألن طريق : " فقال  وهذه مثلها الشmازي من الشافعية



 يدةنسخة مدققة ومز                                                                             امنامنا*ستوى ا@ا*ستوى ا@  ــ    أصول الفقهأصول الفقه  مقررمقرر

- ١٠٦ - 
 

جوابه R بعض أنواع الصنف  -، فجوابه R بعضها جوابه R ا�ميع والفرق ب[ اÓار وغoها ال يمكنميع متساوية ا�
  " .  وvنما ال¿م R مسأ<[ يمكن أن يفرق بينهما ، ولو بوجه بعيد  - الواحد اTي ال يمكن أن Àتلف 

 :³رير /ل الøاع  �

أما إذا �نت ا�سأ<ان سواء من ¨ وجه فقوR r  هذا هو /ل اÃالف،جه بعيد إذا أمكن ا<فريق ب[ مسأ<[ ولو بو
  .تلك ا�سألة هو كقوR r هذه
 ولكن يمكن أن  فهذا °رر �ا �ل الûاع أن

ً
 قويا

ً
يكون بينهما فرق من اGالف إنما هو R مسأ<[ تتشابهان شبها

  ؟مذهبه R األخرى مثل مذهبه R هذه  :ف� R األخرى ، فهل نقول، ويكون اإلمام أف¥ R واحدة ولم يوجه ولو بعيد
  :اختلفوا j ذلك � أقوال 

   :القول األول •
ً
  .يصح أن ينسب للمجتهد ما قيس � ما نص عليه مطلقا

  ؟ اإلطالق هنا ما معناه
ّ
فإذا فيكون الفقيه ا�ذهx ينظر R ا�سألة  ،ة اyكم أم لم ينصبمعÊ أنه سواء نص \ عل

مذهب اإلمام فيها مثل مذهبه R هذه، وال فرق ب[ أن يكون اإلمام أف¥  :�نت تشبه ا�سألة ال� أف¥ فيها اإلمام يقول
  .مع ا<عليل أو بدون تعليل

 القول هو مذهب كثm من أتباع ا*ذاهب األربعة j الواقعهذا 
ً
  .، واTي يتتبع الفقه ا�ذهx ©د هذا واضحا

�ن األثرم يقرأ \ أnد بعض Ðمه سائل اإلمام أnد R اyيض مثالً R م اÃر� األثرم وثًال ينقله عن م فابن حامد ،
  .هذا �Ð وهذا ليس من �Ð ، يعÕ بعض ما يذكره األثرم ليس من Ðمه  هيإ: أnد  فيقول

  كيف تنقل ¢ء ليس من Ðم اإلمام ؟: فسئل األثرم 
  . Ðمه إنما أقيسه \: قال 

  .فمعÊ هذا أن أصحاب األئمة وطالبهم �نوا يقيسون ما سكت عنه اإلمام \ ما نطق به
 
ً
 دٍ دَ و�vه مفزع ا�فت[ من مُ . وقال هو الصحيح اTي عليه العمل وابن الصالح إمام اNرم�وªن اختار هذا القول أيضا

  .مديدة
ثم نقل اGالف R أنه هل . ت عنه \ ما تكلم فيه األئمة ا�تقدم[ أك0 ا�فت[ R ع®نا إنما يقيسون ا�سكو :يقول

 يعد مذهب
ً
  .؟للفقيه اTي أجرى القياس أو مذهب لإلمام  ا

 R ا�ذهب ا�ال� ما يشo إ~ أنهم �نوا يقيسون ، 
ً
إن َساقَيُت  قلت أرأيَت : مثًال يقول R ا�دونة  فاإلمام سحنونأيضا
 حائط
ً
  أÏوز هذه ا�ساقاة بيننا ؟ –أي أجريت عقد مساقاة  اyائط با�دينة و�ن بالفسطاط  –دينة R Å ا� ا
 . إذا وصفتما اyائط فال بأس R ا�سألة فيما بينكم :فقال ابن القاسم –يعÕ \ مذهب مالك  -

  بماذا علله ؟ ����
فإن لم يصف ا�خل يصف ا�خل إذا باع ،و جل �ًال يكون R r بعض ا5تان،ال بأس أن يبيع الر:ألن مالك قال:قال

  .فنحن نرى أن ابن القاسم هنا يقيس ا�ساقاة \ ا5يع . ح[ باع ؛ فال ©وز ا5يع ، فكذلك ا�ساقاة  عندي 
أن يقال هذا مذهب أ� حنيفة،وvنما  ابن �بدين عند ا<أصيل لم يرتِض  وcذلك الشأن R مذهب اyنفية مع أن

لكن هو معروف R ا�ذهب اyن¯ أنهم Hرجون .R بعض مواضع من Ðمه،هذا مقت& ا�ذهب:ينبÆ أن نقول:قال
  .بالقياس \ مذهب اإلمام

 هذا القول األك0 ، ما د�له
ً
  : إذا



 يدةنسخة مدققة ومز                                                                             امنامنا*ستوى ا@ا*ستوى ا@  ــ    أصول الفقهأصول الفقه  مقررمقرر

- ١٠٧ - 
 

  :أد2هم  �
¥ ، ولو أنه أفمهإن الظاهر من حال اإلمام ا�جتهد االضطراد وعدم ا<ناقض أنه مضطرد ما يتناقض Ð :اYKل األول  �

 د�لهم 
ً
أن الظاهر من حال اإلمام ا�جتهد أنه : R مسألة �كم ثم أف¥ R شبيهتها �كم آخر ، لÝن متناقض  فإذا

 .االضطراد هو عدم ا<ناقض  مضطرد ، و

إن نص اإلمام يûل مûلة نصوص الشارع ، يعÕ نقيس نصوص اإلمام \ نصوص الشارع : يقولون  : اYKل ا@اÂ zم �
ريقة فهمه فما نتبعه R نصوص الشارع نتبعه كذلك ، و�ن R نصوص الشارع إذا نص الشارع \ حكم مسألة أو R ط

لكن اإلشÝل واضح،وهذا أمر واضح والقياس R هذا جõ . عمل ما ، فإننا نقيس عليه ما يشبهه ونعطيه اyكم نفسه 
 .R أنه هل �ن مأمورون بمثل هذا القياس أو ال

فتاويهم ، R أنهم يبنون \  أن هذا �إلÌاع ب[ العلماء أتباع ا�ذاهب R أجوبتهم و: يقولون  : @الثاYKل ا �
 .الفتاوى ا�نصوصة فتاوى R مسائل تشبه ا�نصوص عليها 

• zالقول ا@ا :  
ً
ه ، ، ال ©وز أن ننسب لإلمام ونثبت r مذهب بطريق القياس \ ما نص علي أنه ال �وز ذلك مطلقا

، كذلك أختاره أبو أنه مذهب أك0 شيوخنا : ابن حامد، وقال وغالمه من اyنابلة أبو بكر اÃاللهذا القول أختاره 
 ،  ا®وويمن الشافعية ، وصححه  إسحاق الشmازي

ً
، ر أنه ال يرى أن ينسب القولÐ Rمه ما يشع وابن �بدينمنهم أيضا

  .قياس Ðم اإلمام كذا  مقت& Ðم اإلمام كذا أو :وvنما يقال
  ما أدلة هذا القول ؟  ����

  :يستدلون بعدة أدلة منها 
 {:قوr تعا~  :اYKل األول  �

ً
َِك َ¶َن َقْنُه َمْسُئوال

َ
و�
ُ
ُفَؤاَد É�ُ أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
Õٌم إِ̀ن ال̀سْمَع َوا

ْ
 َيْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعل

َ
   })ã¾(َوال

  إتباعمن إتباع الظن ال من ا�جتهد هو  القياس \ منصوص :يقولون) 
ً
أن اإلمام رأيه بهذه العلم،فنحن ال نعلم يقينا

 .يعÕ هذا من اقتفاء ماال علم �ا به وهو منà عنه R ا�سألة ال� أف¥ فيها،  ا�سألة كرأيه

� zل ا@اYKال ( ناك قاعدة مشهورة ، وهوالساكت ال ينسب إ�ه قولأن ا�جتهد قد سكت عن حكم تلك ا�سألة،  :ا
 ) . ينسب إÀ ساكت قول

يعد هناك ولم س الختلطت ا�ذاهب 	ها ببعضها،لو جاز  أن ننسب إ~ اإلمام قول بالقيا: يقولون  :واYKل ا@الث  �
فإذا أختلف األئمة \ قول[ أو ثالثة إمام من األئمة قال بقول r د�ل،بل يمكن أن ¨ مذهب ينفصل عن مذهب آخر،

 ما يستدلون بالقياس فهذه أقيسة ثالثة أو أربعة أقو أربعة أقوال و� منهم r د�له،أ
ً
هذا يقيس \ يسة Úتلفة،وcثoا

يعرفوا مذهب إمامهم بطريق فحينما يأµ أتباع ا�ذاهب ويريدون أن   وهذا يقيس \ األصل الفال ،األصل الفال
 .مذهب اإلمام  ون �كأي األقيسة  ت القياس،عندنا ثالثة أقيسة،

لو أنهم أثبتوه بالقياس ألثبتوا r مذهب الشافý بنفس قياس الشافý ، وأثبتوا  :هذا هو معÊ هذا ا�Óل اhالث ، يقول
r مذهب أnد بنفس قياس أnد ، ومذهب مالك بنفس القياس اTي اتبعه مالك ، مع أنه هو لم يت¶م R ا�سألة مثًال 

 .فهذا يقولون أمر باطل . م R ا�سألة أبو حنيفة لم يت¶

، وهو أنه يفرق ب[ ما إذا نص \ العلة أو لم ينص ، فإن �ن  ، وهو أصح األقوال القول با2فصيل :القول ا@الث  •
 ألجل كذا أو لعلة كذا أو ألنه كذا ؛ فإننا ©وز أن نقيس \ هذه: اإلمام نص \ العلة حينما حكم R ا�سألة ، قال 

  .العلة يعÕ نقيس \ هذا األصل و�تج بالعلة نفسها ألن العلة منصوصة فنقيس عليها 
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  .فإذا قال هذا الäء حرام ألنه كذا؛ فg ما فيه هذه الصفة نستطيع أن نقول أنه حرام بالقياس
هذا : من اyنابلة ، وقالوا  بأبو اÃطاR الروضة ، واختاره  ابن قدامة، ومال إ�ه   أبو اNس� اÄÕيهذا القول اختاره 

ما شارcه R  -بهذا األصل ا�نصوص عليه  –القول معتدل ، يعÕ إذا �ن اإلمام نص \ اyكم و\ علته فنلحق به 
  .العلة 
  :أدلة هذا القول  �
نصوص أن القياس ا�نصوص \ علته ��ص العام ، وwذا جاز أن يثبت مذهب ا�جتهد بالقياس ا� :اYKل األول �

  .فهذا مظنة للخطأ  –نستنبطها �ن لم يستنبطها اإلمام ولم يذكرها  –\ علته ، أما القياس اTي علته مستنبطة 
أن ا�سألة ال� لم يت¶م فيها ا�جتهد ، إذا أمكن ا<فريق بينها وب[ ا�سألة ا�نصوص عليها ولو  : اYKل ا@اÂ zم �

 مع أنه °تمل أنه ال يقوr بوجه بعيد ، °تمل أنها لو عرضت 
ً
\ اإلمام لقال فيها بغo هذا القول ، فكيف ننسب إ�ه قوال

  .، مع أن نسبة القول هو من باب الشهادة ، وال ©وز الشهادة بغo علم 
 
ً
؟ لتم أنه يصح ا<خريج \ ا�نصوص \ علتها�نصوص عليه �اذا ق:عندهم طرفان °تاجون االحتجاج إ~ جهت[إذا
 ، أما ا�انب اhا  وهو اTي لم ينص \ علته ، فيقولون ألن العلة حينما  :قالوا

ً
ألن ا�ص \ العلة ��ص العام تماما

ه تب[ بل يقولون أن. اإلمام �ا قاس هذا \ هذا نستنبطها يتطرق إ�ها الفساد ويتطرق إ�ها االحتمال وربما لو عرض \
 ، تب[ من قياس بعض األئمة Rمن قياس بعض األئمة خطئهم

ً
لم  ،  ونسبوا إ~ األئمة ما هذا ا�وضع أنهم أخطئوا كثoا

  .يقولوا به من باب ا<خريج بطريق القياس 
  .وهناك أقوال أخرى نعرض عنها اً هذه ثالث أقوال � ا�شهورة ،إذ
  ما هو الراجح ؟����

نصوص عليها جاز ا2خريج بطريق القياس ، و¸ن لم ينص ا�ي يظهر هو رجحان القول ا@الث ، وهو إن ¶نت العلة م
  .� العلة فال يصح أن ننسب إYها 

  :اrواب عن أدلة ا*عارض�  �
 "أما أدلة  -

ً
  . "بأن الظاهر من حال اإلمام االضطراد وعدم ا2ناقض ا*ج*ين مطلقا

o االضطراد ، ولكن هل ترون أن ا<ناقض علي :فنقول rجائز ؟ ، هل يمكن هذا صحيح الظاهر من حا oه جائز أو غ
، بل ال ه غo مûه عن الغفلة R التشابهأن :أن يغفل عن التشابه ب[ ا�سأ<[ أو هو مûه عن هذا ؟ ، ال شك أنهم يقولون

 لم يقله ، ألن نسبة القو. يûهون أنفسهم عن أنهم ربما أخطئوا R العلة 
ً
ل إ~ فمثل هذا ال ©وز معه أن ننسب لإلمام قوال

  .اإلمام � شهادة عليه ، وال ©وز أن نشهد بما نشك فيه 
 قوÂم -

ً
  . "نص اإلمام يøل مøلة نص الشارع":  أيضا

o  ًلة نصوص  :نقول أوالûل نصوص األئمة بمûهذا اإلطالق وأن ن R أن ال نتساهل Æدقيق وينب oهذا ال¿م غ
، وا5حث R منطوقها ، ومفهومها ، ومعقوwا ، وما يقاس عليها ، الشارع ، فنصوص الشارع �ن مأمورون با<أمل فيها 

  . و�اولة ا�مع بينها ، ألنها معصومة من ا<ناقض 
 لسنا مأمورين با<دقيق 

ً
أما نصوص ا�جتهد فيمكن أن تتناقض ، وا�جتهد يمكن أن يتغo رأيه وتتغo فتواه ، وأيضا

�ع ، واTي دفع الفقهاء R ع® من العصور إ~ ا<دقيق R هذا ا�انب R نصوص ا�جتهدين �يث نعاملها كنصوص ال
صحيح بإنما هو اإلفراط R ا<قليد ، دفعهم إ~ أن يعاملوا نصوص األئمة معاملة ا�صوص ال�عية ، فهذا القول ليس 
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  .وال يمكن أن يقر عليه 
o  

ً
� ب[ األدلة ، وÓيه القدرة \ استنباط العلة يرة \ ا<مأنه �ن ا�جتهد أو إذا �ن الفقيه Óيه القد : ثم نقول أيضا

 rم اهللا و�م رسوÐ م الشارع منÐ هذا أنه أقدر \ االستنباط من Êم اإلمام فمعÐ ؛  ص» اهللا عليه وسلممن
 R مسألة جديدة لم تكن R ع®ه ؟ فلماذا ي®ف جهده إ~ االشتغال بكالم اإلمام �بحث عن رأي اإلمام  

، أو كثo من الفقهاء يقعون فيه اآلن بسبب أنهم إذا نزلت نازلة أو ال شك أن هذا خلل منه/، و�ن نقع فيه اآلن
، اإلجارة ة �عرفوا مذهب اإلمام فالن فيها، اإلمام لم تكن R عهدهوقعت قضية جديدة ذهبوا يبحثون R الكتب ا�ذهبي

 ح¥ نقيس عليه، فلماذا �اول موجودة R عصور األئمة السابق[ ا�نتهية با<مليك مثًال � لم تكن
ً
، أن ±د wا شبيها

هل تؤدي إ~ جوازها أو �اذا ال يكون اللجوء إ~ ا�صوص من الكتاب والسنة وv~ مقاصد ال�يعة العامة �نظر فيها 
  .، فمثل هذا يدل \ ضعف هذا القول إ~ منعها

  .باطلة أما دعوى اإلÌاع فà دعوى 
- " 

ً
َِك َ¶َن َقْنُه { ،وقالوا" أما ا�ين منعوا منه نهائيا

َ
و�
ُ
ُفَؤاَد É�ُ أ

ْ
Äَََ َوال

ْ
Õٌم إِ̀ن ال̀سْمَع َوا

ْ
 َيْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعل

َ
َوال

 
ً
   })ã¾(َمْسُئوال

o حينما تكون العلة منصوصة يكون بمثابة ا�ص العادي :  نقول.  
ص � العلة فإنه �وز أن نستنتج مذهبه بالقياس � ما نص � علته إذا شار�ه j العلة، وأما فا�ي يWجح أنه إذا ن 

  .إذا لم ينص � العلة فال �وز نسبة قول إYه، هذا هو أعدل األقوال

  )ô¢(اNلقة 
  :تكملة استخراج  مذهب ا*جتهد بالقياس �

�رج مذهب ا�جتهد R مسألة لم يت¶م فيها بالقياس \  R ا�سألة السابقة كنا قد تكلمنا عن أنه هل ©وز  أن
 ، وقول با�واز  إذا : مسألة تشبهها ، وعرفنا أن األقوال ا�شهورة R ا�سألة ثالث 

ً
 ، وقول با�نع مطلقا

ً
قول با�واز مطلقا

نص \ العلة فال ©وز القياس نص \ العلة ، وهو اختيار ابن قدامة R الروضة ، وأبو اGطاب وغoهم ، وأما إذا لم ي
ورجحنا هذا القول R اÓرس ا�اí وبينا سبب ترجيحه ، لكن ضاق الوقت . ونسبة القول إ�ه بناء \ هذا القياس 

  :عن ذكر بعض األمثلة ال� يمكن أن توضح ا�قصود أك0  
  :األمثلة  ����
å. Iه اهللا نص \ أن من حفر بnد رnأن اإلمام أ 

ً
اسع يضمن ما تلف بالسقوط فيه، واستثÊ من ذلك R طريق و ا

فقاس األصحاب \ ذلك ما إذا . أال يضمن فإن هذا منفعة للمسلم[ فأرجو إال أن يكون بI أحدثها �اء ا�طر؛: فقال
لو تلف به ¢ء فال  :فعل R ا�سجد ما تعم مصلحته ، كبسط حصo ، وتعليق قنديل ، أو نصب عمود أو باب ، وقالوا

اإلمام أnد لم ينص \ أن لو علق قنديل إلنارة ا�سجد، ثم اح;ق بساط ا�سجد، أن من وضع القنديل ال  ،ضمان عليه
 \ ما : لكن أصحاب أnد قالوا. نه يضمن أو ال يضمنأيضمن، لم ينص \ 

ً
نقيسه، مذهب اyنابلة أنه ال يضمن، قياسا

هذا إنسان تùع  ،هذه اI5 لو وقع فيها أحد ال يضمن :فقال ،منه ا�اس قاr أnد فيمن أحدث بI �مع ا�طر لي�ب
  ،�فر بR I طريق واسع أو R مÝن واسع، وفيها مصلحة للمسلم[

ً
فلو وقع فيها أحد ليس عليه ضمان، ومثل هذا أيضا

  .ا�نصوص عليهإنما علق القنديل �ا فيه من ا�صلحة، فلو تلف به ¢ء فال ضمان عليه، هذا قياس \ 
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æ.  فيمن توضأ قبل االستنجاء أو االستجمار روايتان إحداهما يصح وضوؤه واألخرى ال يصح 
ً
 ،نُقل عن اإلمام أnد أيضا

 نقل للروايت[ R آن  ،ستنجاء يكون فيه روايتان عن أnدثم خرج أصحابه عنه فيمن تيمم قبل اال
ً
هذا فيه أوال

  .أمثله كثoة للمسألة اhانيةفهناك  نكت¯ بمثال[، الوضوء،يمم \ وفيه قياس ا< واحد،ونسبتهما لإلمام،
  :ا�سألة اhانية ال� � صلب درسنا ا�وم �

  :قياس ما نص عليه � ما يشبهه ونص فيه � حكم �الف �
  .با®قل وا2خريج: هذه مش¶ة، و� تعرف عند العلماء

   ؟ مسألة ا®قل وا2خريج مبنية � ماذا: أوالً ����
  .مبنية \ نسبة القول[ لإلمام، اTي ال ©� نسبة القول[ لإلمام ال يمكن أن ©� ا�قل وا<خريج 

  ما مع¤ ا®قل وا2خريج ؟ ����
أف¥ R  ،أن توجد عندنا مسأ<ان متشابهتان، لكن اإلمام أف¥ R واحدة �كم، وأف¥ R األخرى �كم آخر :معناه

yتلف عن اH األخرى مع تشابه ا�سأ<[واحدة �كم R ي أف¥ بهTكم ا.  
  هل ©وز أن �رج لإلمام قول R ¨ من ا�سأ<[ بقياس إحداهما \ األخرى ؟: ا�طلوب هنا  ما ا*طلوب هنا ؟ ����

سألة يعÕ ينص اإلمام R مسألة \ حكم، ثم يقولون هذه ا� ،وا�قتين وأتباع ا�ذاهب [جِ رÔ خَ مُ الهذا من عجائب 
ألنه أف¥ R شبيهتها ôالف هذه الفتوى : قالوا  *اذا ؟يمكن أن �رج r حكم آخر بالقياس \ مسألة أخرى تشبهها، 

  :مثال ذلك ����
 آخر، ونص \ أن من  ،أن اإلمام أnد نص \ أن من ص» R اhوب ا�جس لعدم وجود غoه

ً
عليه اإل�دة إذا وجد ثوبا

  .ال إ�دة إ�ه: �بوس فيه مثًال ال يستطيع اGروج منه، قال ص» R مÝن ±س لكونه
بالقياس \ يمكن أن �رج R r ¨ من ا�سأ<[ قول آخر أو رواية أخرى  :جاء الفقهاء من أتباع ا�ذهب فقالوا

هما لكن يمكن أن هذان حكمان Úتلفان عن اإلمام R مسأ<[ متشابهت[ ، والشبه كبo بين: ، فقالوا ا�سألة األخرى
يصo معهما بعض العلماء إ~ ا<فريق أما إذا �ن الشبه ال يمكن أن يصo معه �لم إ~ ا<فريق ب[ ا�سأ<[ فحينئذ 

 ùمسألة واحدةنبحث عن ا<اريخ ، نعت R ]مع ذلك خرج كما قلنا يفرق بينهما، لكن هنا يمكن أن القول[ متعارض ،
 ¨ من ا�سأ<[ السابقت[ مأخوذ آخر R بعض األصحاب قوال

ً
فأصبحوا من اyكم اTي نص عليه R األخرى،  ا

 ينسبون إYه، j مسألة الصالة j ا@وب ا®جس روايتان j ا*ذهب أحداهما منصوصة واألخرى �رجة بطريق القياس
Ýا� R أن عل أما ا*نصوصة، ن ا�جس\ الصالة àطف 

ً
 يه أن يعيد إذا وجد ثوبا

ً
فà أنه ال إ�دة إ�ه  وأما ا*خرجة، اهرا

الصالة R ا�Ýن : قياس \ فتوى اإلمام فيمن ص» R مÝن ±س ال يستطيع اGروج منه ، ثم يقولون  :قالوا *اذا ؟، 
 r روايتان إحداهما منصوصة واألخرى Úرجة 

ً
 ، . ا�جس اTي ال يستطيع اGروج منه أيضا

ً
هذا من الغرائب أيضا

 \ من ص» R  - رnه اهللا- ا�نصوصة أنه ال إ�دة إ�ه ،  لكن عن اإلمام أnد 
ً
رواية أخرى أنه عليه اإل�دة قياسا

  .اhوب ا�جس 
   إذاً فما X أقوال العلماء j هذا ؟����
  : العلماء اختلفوا j هذا  

 القول األول عدم جواز ا�قل �وز   ال ) :أك0 األصو�[ ( ا�انب ا<أصيõ أك0هم يقولون   :القول األول  •
ً
،  إذا

اآلمدي ، ومقت& مذهب اyنفية ،  وا<خريج ، وهو رأي ابن حامد ، وأبو اyس[ ا5®ي ، وأبو اGطاب ، وابن قدامة ، و
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  .وcذلك رأي كثo من الشافعية 
  :أدلة هذا القول 

أن هذا ا<خريج يؤدي . ل لإلمام مع أنه نص \ خالفهيستدلون بأن R هذا ا�وع من ا<خريج نسبة قو :اYKل األول �
  .إ~ نسبة قول لإلمام وهو قد نص \ خالفه ، والظاهر أن مذهبه ما نص عليه  ال ما خرجناه �ن 

�  zل ا@اYKمسألة \ حكم ،  :ا R أنه إذا نص الشارع R القياس \ نصوص الشارع ، فإنه ال خالف ب[ العلماء
لة تشبهها  \ حكم Úالف ، لم ©ز أن ننقل حكم هذه إ~ هذه ، بل ±ري ¨ مسألة \ ما نص عليه ونص R مسأ

  .ال�ع 
 لم يتنبه إ�ه ا�تأخر من الفقهاء :اYKل ا@الث �

ً
  .أنه °تمل أن يكون اإلمام قد رأى فرقا

اب جديد لم ينص عليه اإلمام، وهو نوع أن نقل ا�واب من مسألة إ~ مسألة أخرى، بمثابة إحداث جو :اYKل الرابع �
  .من الكذب \ اإلمام فال ©وز

• zواز : القول ا@اrا  
ً
، لكن ب�ط أن ال يؤدي هذا إ~ Úالفة اإلÌاع ، ألنه ربما يكون ا�قل وا<خريج أحيانا

 
ً
  . يؤدي إ~ Úالفة اإلÌاع  ، وهذا قول بعض الشافعية ، وÌاعة من اyنابلة أيضا

   :هم أد2 �
 نقيس نصوص ا�جتهد \ نصوص الشارع ،

ً
فكما أنه �ا نص  - د واإلطالق يفيما يتعلق با<قي –يقولون �ن أيضا

الشارع R كفارة القتل \ إيمان الرقبة ، وأطلق R كفارة الظهار ، قيدنا اللفظ هنا باللفظ ا�وجود هناك ، وهذا نوع من 
ينبÆ أن  R نصوص ا�جتهدارة القتل واش;طنا  R الرقبة اإليمان ، يقولون كذلك القياس ، فقسنا كفارة الظهار \ كف

  .هذا أهم ما يستدلون به أنهم يقيسون . نفعل مثل هذا 
، ب[ الفتوى األوò واhانية ، بمعÊ  أنه �ب أن ينظر هل بينهما فارق زمQ أو ال يوجد فارق زمQ :هناك قول ثالث   •

، بل قرب الزمن ال يصح ا�قل وا<خريجإن : ون اإلمام متذكر لفتواه األوò أو نسيها ، فيقولون أنه هل يمكن أن يك
  نعتù ا�تأخرة � ا�عتمدة  R ا�سأ<[

ً
 Ìيعا

ً
، أو نقول إن ¨ مسألة تبt \ ما أف¥ عليه اإلمام ، وvن �ن الزمن بعيدا

  .عن هذا نقول يمكن اإلمام ن% فتواه السابقة فيكون رجع 
القول الراجح j هذه ا*سألة أنه ال �وز أن úرج لإلمام أو ا*جتهد وwم تفصيالت كثoة R هذا وتدقيقات، لكن 
قوr ا<حريم، نعم قد يتب[ �ا أنه  :فهو عن نص \ ا<حريم، نقول  .قوالً جديداً j مسألة خالف ما نص عليه فيها 

 ح¥ يكون r قدسيته متناقض، وال مانع من أن ي;ك قول
ً
 إwيا

ً
فإن .اإلمام إذا رأينا أنه Hالف ا�صوص، فهو ليس ��

�ن تب[ �ا تناقضه ªكن أن ي;ك قوr ، وvن تب[ �ا رجحان قوR ، r احدي ا�سأ<[ عملنا بالراجح ، أما أن نقول  :
  .تقول \ اإلمام اyقيقة  �رج r روايتان إحداهما منصوصة واألخرى Úرجة بطريق القياس فهذا

�  zالرد � أدلة القول ا@ا:  
  .أدلة القول اhا  ضعفها ظاهر، يعÕ استدالwم مثًال بالقياس

 قد عرفنا أن هذا القياس فيه نظر ، لكن  "بقياس نصوص ا*جتهد � نصوص الشارع "د�لهم األول يستدلون  -
ً
، أوال

 :فنقولونقيس \ القول أنه يمكن أن نستفيد من هذا 

o ي ذكروه منTمثل هذا ا�قام، أن ا R ل ليس واردالقياس ليس�Óي ذكروه وأرادوا ع،\ �ل نزا ااTألن األصل ا
ا \ مسكوت عنها وليس منصوصعن صفة اإليمان R كفارة الظهار القياس عليه ليس كمسأ<نا هم تكلموا فقط 
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ال اإلمام r  :مسأ<نا اإلمام نص \ حكم Úالف ثم مع هذا نقولسأ<نا،هذا Hتلف عن مف.اش;اطها وال عدم اش;اطها
  .  رأي آخر غo هذا اTي نص عليه 

أما R مسألة nل ا�طلق \ ا�قيد فبالنسبة إليمان الرقبة  أنه R مسألة الرقبة R الظهار ، قال رقبة غo مؤمنة �ا  -
 :فقلنا،  "رقبة مؤمنة" :ى اآليت[ قال رقبة ، و¤ األخرى قالقلنا �مل ا�طلق \ ا�قيد ، لكنه R إحد

o  فهو ال يشبه مسأ<نا اإلمام هنا لم . لعله سكت عن وصف اإليمان هنا لكونه مذكور هناك فحملنا ا�طلق \ ا�قيد
 : اhوب ا�جس قالال إ�دة عليه ، وبالنسبة للصالة R: يسكت ، اإلمام مثًال R مسألة الصالة R ا�Ýن ا�جس قال 

 ، لو �ن سكت لقلنا �واز القيا عليه اإل�دة ، فهو لم يسكت
ً
، لكن هنا R اآلية  س إذا نص \ العلة كما قلنا سابقا

 .مسكوت عنه 

o   نصوص األئمة R نصوص ال�ع ال ©ب أن نفعل مثله R ما نفعله 
ً
ألننا مأمورون بتأمل نصوص ال�ع ؛ثم أيضا

معقوwا ، ôالف نصوص األئمة ، القادر \ ا�ظر R نصوص األئمة  بمنطوقها ومفهومها و واالهتمام بها ووبا�مع بينها 
  هو أقدر

ً
الراجح j هذه ا*سألة أن ا®قل وا2خريج  ال \ ا�ظر R نصوص ال�ع وا<أمل فيها ومعرفة مدلوwا ، فإذا

  .�وز 
  :ثمرة اÃالف  �

ف أن من أجاز ا�قل وا<خريج جعل القول ا�خرج قول لإلمام أو رواية Úرجة ، وجعل من ا�رداوي ثمرة اGال :يقول
 ، واyكم ا�ذكور فيها منسوباميقته فيها يقت مذهب اإلمام وليس خارج عن مذهب اإلم

ً
، وأما من لم ©ز ا�قل لإلمام ا

�ن  ايعد وجه :، يقولون اماء اyنابلة وجهال ينسب لإلمام بل هذا رأي �ن خرجه ويسميه بعض عل :وا<خريج فيقول
، والقاí أبو يع» r كتاب ويفرقون ب� الرواية والوجه ، فالرواية تنسب لإلمام ، والوجه ينسب للمخرج نفسهخرجه 

  .الروايت[ والوجه[ 
  :ذلكأمثله   •
ا<خريج، يعÀ Õر©هم بعض  واضح، لكن هناك مثال �ا أخطأ فيه بعض العلماء R القياس أو R :ا*ثال األول�

  . ا�سائل
 اإلمام ابن قدامة خرج بعض ا�سائل مع أنه R ا<أصيل

ً
  .ما ©وز   :قال ،وأيضا

فيمن تبع ا�نازة  اأن بعض العلماء نقلوا عن مذهب اإلمام Àر©: ذكر ابن القيم من األخطاء R مثل هذا ا<خريج
، قالوا

ً
 � ماذا ؟�·ر®ف ين :ورأى R إتباع ا�نازة منكرا

ً
 \ ما قاR r  :قالوا ا

ً
و�مة العرس فإن اإلمام أnد قياسا

و�مة العرس ، قال ابن نقيس ا�نازة \  :من ح� و�مة عرس وفيها منكر ، ولم يستطع رفعه فإنه ين®ف ، فقالوا: قال
  ما هو الفرق ؟يتنبهوا r ،  وا R هذا القياس وهم يظنون أن ال فرق ، بل بينهما فرق لمأخطئ: القيم

إتباع ا�نازة حق للميت وا�يت ال يستطيع أن يمنع ا�اس من ا�عصية ��ياحة وصياح النساء وما أشبه ذلك ، أما 
العرس فحضور و�مة العرس هو حق لتا� وهو بإمÝنه أن يمنع ما °دث من �رمات فإذا ق® ولم يمنع فيسقط حقه 

  .ء عليه وين®ف اÓا� وال ¢
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  )÷¾(اNلقة 
  :أح©مها2قليد من حيث تعريفه وبعض  �

R دروس مضت تكلمنا عن االجتهاد، وما يتعلق به من �وط تب[ مرتبة ا�جتهد ومسائل كثoة تب[ كيفية معرفة 
  .وا�وم نت¶م R ا<قليد. رأي ا�جتهد ومذهبه ح¥ يتمكن أتباعه أو أهل ا�ذهب من نقل مذهبه

فg ما يعلق R العنق . وضع öء j العنق أو تعليق öء j العنق: وهو يعÕ ،مصدر الفعل قت، يقت: د j اللغةا2قلي
 
ً
يسì قالدة  ، سواء �ن من ذهب أو من خرز أو غo ذلك ، ح¥ ما يوضع R رقاب اإلبل وا5قر ال� تساق للحرم قديما

  .نها بما يشعر بأنها هدى للحرم  ،هذا من حيث اللغةقتوكهدي ، يسمون ما يوضع R رقابها بقالئد ، وي
 	كم هذه ا<عريفات :  أما j االصطالح 

ً
 ، لكن هناك اÏاهان تقريبا

ً
فقد ذكر األصو�ون r تعريفات كثoة جدا

، وwذا ، ألن معرفة اyقيقة � أمر مهم R معرفة اyكم عليها ة ¨ منها ال¿م R حكم ا<قليدوي;تب \ معرف
  .يقولون اyكم \ الäء فرع عن تصوره ، بمعÊ فرع عن معرفة حقيقته 

  .قبول قول الغm من غm حجة :ا2قليد هووهو تعريف مشهور وسار عليه كثo من األصو�[ أن  :ا2عريف األول �
،  Nاجب ، وابن اÂمام ، والشوzÎالغزاu ، وابن قدامة ، واآلمدي ، وابن ا: هذا ا<عريف ذكره Ìاعة من األصو�[ منهم
  :هنا  إش©ل ،غo قليًال لكنه حافظ \ ا�رادوÌاعة ،  بعضهم ذكره بهذا ا�ص وبعضهم  ربما 

  ؟) من غm حجة ( ما ا*قصود بقوÂم  ����
  :هل يقصد بهذا

 ما يدل \ جوازه ؟  فيه يوجدا<قليد نفسه ال ف  -ال حجة عليه قبول ا�قت لقول ا�جتهد  –أن القبول ال حجة عليه   -

  أو ا�قصود أن القول نفسه ليس عليه حجة ؟  -
القبول ال حجة عليه، فما ا�Óل أنك تقبل قول فالن من ا�اس ؟ فمثل : فهذان احتماالن واردان؛ فإذا قلنا أن ا�قصود

قبول قول العالم موجودة   –\ القبول ، ألن اyجة  " أنه ال يوجد تقليد: "معÊ هذا: هذا قد اع;ض عليه الغزاÅ وقال 
  .من القرآن ومن السنة ومن اإلÌاع 

 َيْعلَُموَن {: قوr تعا~ : ف¯ القرآن 
َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ºْهَل ا�

َ
لُوا أ

َ
، إذاً ا�قت حينما يقبل قول العالم عنده R ذلك   })ì(فَاْسأ

 يقول 
ً
أن القبول ال حجة : فكيف نقول"  اع منعقد � أن العاä يسأل العلماءاإل»: " حجة وبرهان �واز القبول، وأيضا

Åذا قال الغزاwمه، مع أنه بوب "ال يوجد تقليد ينطبق عليه هذا ا*ع¤: "عليه؟ ، وÐ بعض R فأنكر وجود ا<قليد ،
  " . عليه حجةالقبول : "فيقول) ال حجة \ القبول ( للتقليد وعرفه، لكنه يع;ض \ أن يقال أنه 

، وهذا هو اTي يبدو أنه فهمه ابن القيم مثًال، وفهمه أن القول نفسه ليس عليه حجة :وهو: قلنا باالحتمال ا@اzإن  -
وال ، أنه ليس عليه د�ل  ال من كتاب اهللا: بمعÊ، ابن حزم قبله، وفهمه الشوî  بعده، فالقول نفسه ليس عليه حجة

rاع، وسلم ص» اهللا عليه من سنة رسوÌرد رأي مال إ�ه �لم من ، وال من اإلl وال قياس \ ¢ء من ذلك ، إنما هو
العلماء ، فمثل هذا يرد عليه إشÝل وهو أنه إذا �ن ا�قت يعرف أن هذا القول ما عليه د�ل ف¯ القول �واز أخذه به 

  .يم ا<قليد ، كما سيأµ ال¿م R اyكم نظر اyقيقة ، ولعل هذا هو اTي دفع بعض العلماء إ~ القول بتحر
  هل ا2قليد هو أن نأخذ بقول �لم وêن نعرف أنه ال حجة عليه، وال دYل � فيه؟  ����
  . هذا Hتلف عن ما نقول نأخذ بقوr و�ن ال ندري عن حجته لكن نثق فيه 
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  :ن عرفوا ا<قليد بأنهفهذان اإلشÝالن ربما �نا هما اÓافع[ للفريق اhا  من العلماء اTي
� zمعرفة حجته : ا2عريف ا@ا mمن غ m، أو قبول قول الغ �وأنت ال تدري من أين قا mقبول قول الغ.  

. ، فإنه عرف بهذا ا<عريف كما نقله عنه الزرR äc ا5حر ا�حيط  ال الشاöف̀ القَ بهذا ا<عريف : ومن أوائل من قالوا
قبول قول الغo وأنت ال تدري من أين قاr ، أو قبول قول القائل وأنت ال تعرف : هو أن ا<قليد هوو، فهذا هو االÏاه اhا 

  .د�له 
، فا�قت 

ً
هذا ا<عريف اyقيقة إذا طبقناه \ مفهومنا �ن للمقت اTي يطلق R مقابل ا�جتهد يكون هو ا�طابق تماما

 هذا ا�عÊ نفسه هو اTي قصده : يعÕ، اrيأخذ قول العالم ثقة به وهو ال يعرف من أين ق
ً
ال يعرف ما هو د�له، وأيضا

  .بعض اTين عùوا با<عبo األول مثل ابن قدامة مثًال 
ذكر ا<عريف األول لكن هو ال يقصد با<قليد أن يكون ا�قت يتبع العالم وهو يعرف أن : ابن قدامة j ا2عريف

أن : R قوr أو يأخذ قوr ويعمل به hقته به أنه ال يت¶م إال عن معرفة ود�ل ، فلهذا نقولالعالم ليس r د�ل، وvنما يتبعه 
  .هذا ا<عريف هو ا<عريف ا�ناسب للتقليد 

  :وهو يرد � هذا ا2عريف سؤال
  هل هناك واسطة ب� ا2قليد واالجتهاد ؟ ����

 ، �ن عرفنا االجتهاد وذكرنا �وط ا�جتهد، فهل ب[ ا<قليد و
ً
 وال تسì اجتهادا

ً
االجتهاد مرتبة وسطى ال تسì تقليدا

هل ب� مرتبة ا*جتهد ومرتبة ا*قت مرتبة وسطى قد يصلها بعض طالب العلم وال يتجاوزها إÀ رتبة : أو بعبارة أخرى
  االجتهاد ؟

البد من وجود واسطة، : ااTي يستعرض Ðم األصو�[  أك0هم ال يع;ف بواسطة ، لكن هناك من ا�حقق[ من قالو
  . والشوzÎيميل إ�ه ،  ابن عبد ال~ وابن القيم وابن حزموهو اTي ذهب إ�ه 

  .هناك واسطة ب[ ا�جتهد وا�قت، يعÕ يوجد شخص ليس بمجتهد وال بمقت
  إذاً ما X هذه الواسطة ؟ ����
، يعرف اyكم بد�له من  ومعرفة دYلهمرتبة يتمكن فيها اإلنسان من معرفة اNكم : هذه الواسطة �: قالوا

 \ أن يرد \ بقية األدلة، ويناقشها ويرد \ شبه ا�خالف[ ، بل ربما 
ً
الكتاب أو السنة واإلÌاع ، لكن هو ليس قادرا

ع;اض فإذا جاء من يورد r ا –حديث كذا مثًال  –لو أثاروا r هذه الشبه ل;اجع عن قوr ، فهو يعرف اyكم وأن د�له 
هذا اyديث �رضه ما هو أقوى منه من القرآن مثًال أو من السنة فربما توقف، فمن وصل إ~ هذه ا�رتبة هو : ويقول

 : بمعÊ، ليس R مرتبة ا<قليد ا�حض
ً
wم  رَ كِ بل ربما لو ذُ ، أنه ال يكون مع مرتبة ا�قتين اTين ال يعرفون ا�Óل أبدا

وال يعرفون الفرق ب[ األحاديث ودرجاتها وال يعرفون الفرق ب[ القياس واإلÌاع ، ا�Óل ما أدرcوا وجه دال<ه
وvنما يسمعون من العالم اyكم فقط، فمثل هؤالء هم R مرتبة ا<قليد ا�حض،  فهناك مرتبة أ\ من ، وا�صلحة ا�رسلة

  . اعبَ يº مرتبة اإل:  ا<قليد يمكن أن نسميها
اYKل *عرفته به ، وقد �هل األدلة األخرى ا*عارضة أو �هل الشبه ال\ قد ترد واالعWاضات ال\  من اتبع:  ع هوبِ ا*ت̀ ف

  .قد ترد � هذا اYKل ، ال يعرف كيف يدفعها 
 :إذا ¶ن هناك مرتبة ب� ا2قليد واالجتهاد فمع¤ هذا أن نقول، وبناء � هذا �

o  ها وترتيبها وعرف كيفية ومعروف هو من حصل رتبة االجتهاد : ا*جتهد>ûم وعرف مÝأدرك مدارك األح
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 R ا�جتهد ... االستنباط
ً
 .إ~ آخر ال�وط ال� ذكرنها سابقا

o  من : ا*قتو 
ً
 وvنما قد يسمع ويعرف و°فظ كثoا

ً
 فروع الفقه وال يعرف ما د�لها فهو اTي ال يعرف ا�Óل أبدا

o  ا*تبعو  
ً
بأد<ها ، لكن كما قلنا ال يصل إ~ درجة أنه يستطيع أن يدافع عن هذا  من الفروع هو من يعرف كثoا

  .الرأي ويب[ أفضلية هذا القول ، وتقديم هذا ا�Óل \ هذا ا�Óل لعدم قدرته \ ذلك 
o  R أنه :ا2قليدشأن حينئذ نستطيع أن نقول يك¯ أن نقول rال أو وأنت ، قبول قول العالم وأنت ال تدري من أين قا

تعرف د�له ، وحينئذ ال يلتبس بمن هو R مرتبة اإلتباع إلمÝن ا<مي�  بينهما ، فإن ا�تبع هو من يعرف اyكم بد�له 
 
ً
  .، فيتبع ا�Óل اTي عرفه ، بينما ا�قت هو ال يعرف ا�Óل أبدا

 ، يقولون" ال واسطة: "أما اTين قالوا 
ً
لم يستطيع أن يعرف اyكم بد�له عندنا �: فإن األمر عندهم أشد وضوحا

ويستطيع أن يرد \ شبه اGصوم ويناقشهم ويب[ رجحان قوr ، وآخر ينقص عن هذه ا�رتبة فمن نقص عن هذه ا�رتبة 
 لع�ات الكتب الفقهية ال� فيها اyكم بد�له 

ً
فهو مقت ح¥ وvن �ن فقيه من فقهاء ا�ذهب ، ح¥ وvن �ن حافظا

، وال يعرف أصول الفقه أو ال يعرف ما يمكنه من مناقشة أدلة اGصوم، مثًال كيف يدافع عن هذا الرأي لكنه ال يعرف
  .أو مواضع اGالف إ~ غo ذلك ، أو ال يعرف مواضع اإلÌاع

 :بناء � القول بوجود مرتبة ب� ا2قليد واإل»اع نقول �

  .إما lتهد وvما مقت: ة ب[ االجتهاد وا<قليد، فا�اس قسمانأنه ال توجد مرتب: أن ا<عريف هذا سليم، لكن إذا قلنا 
أو وأنت ال تعرف د�له ، معÊ ، بأنه قبول قول الغo وأنت ال تدري من أين قاr: ح� نعرف ا2قليد أننا: فمعÊ هذا

 : هذا
ً
 هو lتهد، ألنه ليس عندنا سوى قسم[، أن اTي يعرف ا�Óل ليس مقتا

ً
  .إذا

  . ن عرف ا*سألة بدYلها يعد �تهد؟فهل � م 
 ، ألنه كما قلنا قد يعرف ا�سألة بد�لها لكن  

ً
إذا دققنا Ð Rم العلماء ±د أنهم ال يسمون ¨ من عرف ا�Óل lتهدا

أن هذا ا<عريف ال يناسب أصحاب : ما يعرف أدلة األقوال ا�خالفة وال يعرف كيف يرد عليها ويناقشها ، فمعÊ هذا
  :قسمة اhنائية ، ول� يكون مناسبا wم ينبÆ أن يغR o العبارة قليًال ويقال ال

وهذا يشمل ما إذا كنت ، ، يعÕ أنت ال تعرف أن د�له راجحهو قبول قول الغm من غm معرفة رجحان دYله: ا2قليد
 . رف بعلم أنه راجح وهو ما يقع للمقت ا�حض، أو كنت تعرف د�له لكن ال تع، ال تعرف د�له أصالً 

ً
قد يكون راجحا
 ألنك لم تعرف األدلة األخرى، أو ألنك عرفتها لكن ال قدرة لك \ مناقشتها وردها فأنت لم تصل 

ً
وقد يكون مرجوحا

  .إ~ هذه اÓرجة
ه ، أما من عرف رجحان ا�Óل فهذا ينتقل إ~ كون من غm معرفة رجحان دYله: R تعريفه الصحيح أن يقالذا إ  -

 ،  إما \ سبيل اإلطالق أو ا�جتهد ا�زJ اTي ©تهد R مسألة أو R باب لكونه أحاط بأد<ه ولم °ط ببقية أدلة 
ً
lتهدا

  .األبواب األخرى ، وهذا مر معنا R باب االجتهاد 
 هذه إ�احه مرcزة اyقيقة، ليست مبسوطة عن تعريف ا<قليد

ً
  .إذا
  :أرÎن ا2قليد �

  : فيه من  ا2قليد ال بد
)å(  َُمق ْ

Ô
  ). اسم فاعل بالكâ( ت

)æ(  َُمق 
²
  ). اسم مفعول( ت
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)é(  َُمق 
²
  ).اTي هو موضع ا<قليد( فيه ت

 
º
  . هو العا� ومن R حكمه ، ªن يعرف ¢ء من العلم لكنه ال Hرجه عن رتبة ا<قليد :  فالُمقت
 
`
 �لهو العالم ا�جتهد ،:والُمقت

َ
 رتبة االجتهاد ا�طلقهذا هو األصل أن يكون الُمقت

ً
 بالغا

ً
لكن R واقعنا ،م lتهدا

وwذا �ثوا R أن من يقت �لم ،الت�يR ý واقع الفقه اإلسال� أن هناك كثo من العوام يقت من لم يصل إ~ هذه الرتبة
 للشافý   هل يعد مقتا،من علماء ا�ذهب الشافý مثًال  R القرن اGامس أو السادس

ً
  wذا العالم ؟ أو مقتا

لم ا�ذهx لم يصل رتبة االجتهاد ا�طلق فلهذا نقول اهذا الع:، يقولونفا�ين يرون أنه البد أن يكون ا*قَت �تهداً  -
  .من أخذ بفتواه هو آخذ بمذهب اإلمام األول بمذهب إمامه،وهذا r تبعات وr فوائد وثمرات عند ا<حقيق

 
`
    .قطأو 	تاج منه إ~ اعتقاد ف-وهذا �ل شبه متفق عليه - 	تاج من ا�سلم إ~ عملئل ال�فà ا�سا : فيهأما الُمقت

  . فà إما مسائل اعتقاديه وvما مسائل عملية
بمعÊ أنها يعتقدها اإلنسان ، ويطالب بإدراكها \ ما � عليه ، ولكن ال ي;تب عليها R ذاتها :  مسائل اعتقاديه
وا�سائل العملية فيه نظر ، فالواقع أن مسائل االعتقاد ينبÕ عليها عمل  [ ا�سائل االعتقاديةفصل ا<ام بعمل ، مع أن ال

  .ا�سائل العملية مسبوقة باعتقاد ، وا�سائل االعتقاديه متبوعة بعمل قاد ،ف، وا�سائل العملية يسبقها اعت
سائل عملية أو ا�سائل الفرعية ، وم) ينيسمونها أصول اÓ( ل اعتقاديه مسائ: ولكن ا�صطلح جرى بأن تقسم إ~

  ) . يسمونها الفقه (
  ما هو حكم ا2قليد ؟، حكم ا2قليد  �
  :ونأخذ هذا j مسأ�2  
- ßاألصول  : ا*سألة األو R الفروع :ا*سألة ا@انية -    .حكم ا<قليد R حكم ا<قليد.  

 أنهم إذا جاءوا إ~ بيان حكم ا<قليد فرقوا ب[ هذا هو اTي جرى عليه ابن قدامة وÌاعة كبoة من األصو�[
ا<قليد R األصول وا<قليد R الفروع ، فنحن مضطرون إ~ أن نذكر ا�سألة بناء \ هذا ا<قسيم ، وvن كنا قد ال نرى 

  .�ورة أو حاجة �ثل هذا ا<قسيم 
  :ا2قليد j األصوليعنون كثo من األصو�[ wذه ا�سألة بـ 

  ما هو اNكم ا�ي يذكرونه ؟، لم Hالف فيه إال القدرية أو بعض ا�عïلة: ، ولكنهم يقولونرون فيه خالفويذك
  : اyكم اTي يذكره أك0 األصو�[ أنهم يقولون

  .ا2قليد j أصول اKين /رم Íنوع:  القول األول •
vذا دققنا R مرادهم بأصول اÓين، أو و، . عليههذا مذهب ا�ماهo من العلماء، بل إن بعضهم °� اإلÌاع : ويقولون

 ب[ مسائل االعتقاد فبعضهم ©علها 	ها من مسائل أصول اÓين ، وا�حققون 
ً
ماذا يريدون باألصول ؟ ±د أن هناك خلطا

سالم إن مسائل أصول اÓين ال� تستحق هذا االسم � مسائل االعتقاد الكùى ال� يدخل بها اإلنسان R اإل: يقولون
له ، واإليمان با�وم اآلخر وأن هناك جنه ونار وأن هناك حساب وعذاب ، باهللا ، ومالئكته ، وcتبه ، ورس �إليمان

 xين حق من عند اهللا ص» اهللا عليه وسلم وأنه رسوٌل  وتصديق رسالة ا�Óبينما ±د آخرين  ، فهذا القدر هو أصول ا
  . ذكرت R باب االعتقاد  يذكرون R أصول اÓين ¨ ا�سائل ال�

وبناء \ هذا ±د أن اGالف لم يقت® \ خالف القدرية ، إذا قلنا أن مسائل أصول اÓين � مسائل اإليمان باهللا ، 
ص» اهللا عليه وسلم، و اإليمان  له ، وا�سائل ال� يدخل بها ا�سلم R اإلسالم ، تصديق الرسول ومالئكته ، وcتبه ، ورس
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، ويمكن " ال �وز  ا2قليد فيه:" بأن مذهب Ìاهo العلماء أنه: به \ سبيل اإلÌال ، فمثل هذا يتجه القول بما جاء
  . أن تقام اÓاللة عليه 

¨ ما حوته كتب االعتقاد من مسائل وvن �نت دقيقة قد À¬ \ العلماء ا�هابذة ، وقد :وأما إذا فتحنا ا5اب وقلنا 
نهم أنها داخلة R هذا فكيف نطالب �مة ا�اس أن يعرفوها بأد<ها، وأن يكونوا فيها كغoهم من يتوقف فيها كثo م

  .ا�جتهدين، هذا أمر بعيد، فلهذا ا�ختار أن نق® ا�قصود بأصول اÓين
  
� X ينKا*قصود بأصول ا :  

 .واإليمان با�وم اآلخر    .لهورس  . وcتبه  . ومالئكته  . مسائل اإليمان باهللا

 Õيع 
ً
 . اإليمان بأن هناك قضاء وقدر وأن اهللا يقدر األشياء قبل وقوعها: وبالقدر إÌاال

 .واإليمان كذلك بأن هناك جنة ونار وبعث وجزاء 

 رسول اهللا  
ً
فهذا القدر هو اTي يدخل فيه ا�سلم ، وأن ما جاء به هو حق من عند اهللا ، ص» اهللا عليه وسلم وأن �مدا
  .R اإلسالم 

 رسول اهللا ، وبما يتبع ذلك ، فهذه � ال� ي
ً
عÕ أول ما يدخل R اإلسالم يطالب بأن يشهد أن ال K إال اهللا ، وأن �مدا

 ، 
ً
  *اذا ؟يصح R رأ2 أنه ال ©وز أن يكت¯ فيها ا�سلم بأن يقت ��ا

  :لعدة أدلة  �
å.  ًين يتمسكون بما عليه آبائه :أوالTتعا~ أن اهللا جل وعال قد ذم ا rقو R ق، كماyون اc;َو¸َِذا قِيَل لَُهُم {م وي

 َفعْ 
َ
َولَْو َ¶َن آَبَاُؤُهْم ال

َ
َفْيَنا َعلَْيِه آَبَاَءنَا أ

ْ
ل
َ
نَْزَل اهللا`ُ قَالُوا بَْل نَت̀بُِع َما أ

َ
 َفْهَتُدوَن ات̀بُِعوا َما أ

َ
هؤالء قتوا  })÷Oì(ِقلُوَن َشْيًئا َوال

ارِِهْم ُمْقَتُدوَن {الن®اف عن اÓين فذمهم ، وقوr تعا~ آباءهم R الكفر و¤ ا
َ
 آَث
َ
̀مٍة َو¸ِن̀ا َ�

ُ
 أ
َ
،  })¾¢(إِن̀ا وََجْدنَا آَبَاَءنَا َ�

فهذه اآليات Ìهور العلماء nلوها \ ا<قليد R أصول اÓين ، ويكون ا�راد بأصول اÓين ما ذكرته  من األصول وليس 
 .العقائد ¨ ما يبحث R باب 

æ.  
ً
: يعÕ " بطالن ا2قليد:" د�ل عقõ ذكره ابن قدامة وغoه \ بطالن ا<قليد R أصول اÓين، وح[ نقول :ثانيا

 .أنه ال ©وز االكتفاء به من القادر \ ا�ظر واالستدالل

 صدق:  هذا اYKل خالصته 
ً
 j صدق من قته أو يكون متيقنا

ً
  : هأن ا*قت إما أن يكون شا¶

 فال يصح إيمان مع الشك   -
ً
� . فإن �ن شا

 فإما -
ً
 :وvن �ن متيقنا

o  أن يكون \ نظر واستدالل. 

o  أو بناء \ ثقته بمن قته. 

Qهل ب¤ يقينه � نظر واستدالل أو بناه � ثقته بمن قته؟: يع   
-  

ً
 .فإن �ن بناء \ نظر واستدالل فهو قد استدل وHرج عن كونه مقتا

�ن بناء \ ثقته بمن قته وسكون نفسه إ�ه فيقال rوvن   - : oما الفرق ب[ سكون نفسك، وسكون أنفس ا�قتين لغ
 يقولون �ن مطمئنون إ~ صدقهم 

ً
 . ا�سلم[ من ا�صارى وا�هود وغoهم، فاTين يقتون القسس والرهبان هم أيضا

 .أصول اÓين ، وعدم االكتفاء با<قليد فيها  فهذا د�ل \ وجوب معرفة األدلة اÓالة \ مسائل
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• zن قال بهذا �وز فيها ا2قليدأنه  :القول ا@اªلكن وجدنا من ا�تأخرين من أهل السنة من يقول بعض القدرية، و ،
  .�اذا تق®ون هذا اyكم \ القدرية بل هذا القول صحيح ويقيم اÓاللة عليه

  .اودة نظرا�سألة كبoة و	تاج منا إ~ مع
  أنه �وز ؟: ما دYل من قال ����
  .إن أدلة مسائل أصول اÓين أدلة فيها صعوبة وال يدرcها العوام فكيف توجبون عليهم ا�ظر واالستدالل : قال 
بأصول اÓين أد<ه ظاهره ، يش;ك فيها العوام والعلماء R الغالب ، �إليمان بوجود  هأن ما سمينا : واrواب عن هذا����
وبقدرته اإلÌا�ة ، واإليمان برسالة الرسول ص» اهللا عليه وسلم ، أد<ها ظاهرة وقوية لg ناظر ، فالقول بأن العوام  اهللا

ال يدرcونها غo صحيح ، لكن اTي يبدو أن اTي يقول هذا القول هو ينظر إ~ مسائل جزئية من مسائل أصول اÓين 
فا�ي يظهر واهللا أعلم رجحان القول بأن هذه ا*سائل ال\ ا� ال يدرcها ؛ � ال� يقال عنها أنها مسائل دقيقة والع

أصول اKين ال �وز االكتفاء فيها بمجرد ا2قليد إذا ¶ن اإلنسان قادرا � معرفة أد2ها من ا®قل ومن العقل  اأسميناه
   .ألد  شبهه تعرض r فإن اTي يكت¯ با<قليد يïعزع إيمانه، حª  ال ي-عزع إيمانه ألد� شبهه

  )O¾(اNلقة 
  :حكم ا2قليد j الفروع  �
ا�اí عن حكم ا<قليد R قبل أن ندلف إ~ موضوع درسنا األساس ا�وم ينبÆ أن نستذكر ما قلناه R اÓرس  

  .األصول
¢ء من ذكرنا R اÓرس ا�اí أن مصطلح األصول والفروع من ا�صطلحات ال� عليها ¢ء من الغبش وفيها 

  .Hتلف ا<قليد R أصول اÓين عن ا<قليد R الفروع : اإلشÝل ، وwذا �ا تكلموا عن حكم ا<قليد قالوا
ال ينبÆ أن يقسم اÓين إ~ أصول وفروع بل هو ¢ء واحد ، وهذا : ويقول وهناك من العلماء من ينكر أصل ا2قسيم
  .اإلمام ابن القيم ، أنه ال تقسم إ~ أصول وفروع هو رأي اإلمام ابن حزم ، واإلمام ابن تيمية ، و

ٍ̈ إنكارهم ألصل ا<قسيم ليس معناه أنهم يقولون أن مسائل اÓين ليست \ درجات متفاوتة ، وليس معناه : و\ 
 ال يقولون بهذا ، بل الفروض أو ا

ً
لواجبات أنهم يقولون أن الواجبات 	ها متساوية ، وأن ا�حرمات 	ها متساوية ، أبدا

متدرجة منها ما هو أهم من بعض ، وcذلك ا�حرمات متدرجة ليست R درجة واحدة ، لكنهم ينكرون ا<قسيم ألن اTي 
وح[ ، ) جواز ا<قليد R الفروع وعدم جوازه R األصول ( عمل ا<قسيم بÊ عليه مسائل من ضمنها هذه ا�سألة 

ألصول ذكرت أن Ìاهo العلماء يقولون ال ©وز ا<قليد R أصول اÓين تكلمت لكم R اÓرس ا�اí عن ا<قليد R ا
، ولكن Hتلف تفسo أصول اÓين فبعضهم فهم من أصول اÓين أنها ¨ ما يدرس R مسائل االعتقاد أو ما يسمونه 

<قليد فيها ، ألن من ا�سائل با�سائل العلمية ، يعÕ ال� تعلم وال تعمل ؛ فلو �ن ا�راد كذلك ما صح أن يقال ال ©وز ا
مسائل دقيقة ال يمكن أن يدرcها عوام ا�اس فالبد أن يلجئوا فيها إ~ العلماء ،  ةالعلمية أو من ا�سائل االعتقادي

كذلك قلنا إن مصطلح أصول اÓين إذا أخذ \ أنه أصول اإليمان باهللا �لشهادت[ ، وîإليمان با5عث وا�زاء ، 
� رسالة حق ، وأن القرآن حق ، هذه من األمور ال� يعرفها Ìيع  �هناك جنة ونار ، وأن رسالة �مد  وîإليمان بأن

ا�سلم[ واyمد هللا ويكادون يتساوون R معرفة األدلة اÓالة \ صدق هذه االعتقادات ؛ فلهذا يصح من ا�مهور أن 
ليد ، ألنه قد ي;تب \ االكتفاء با<قليد أن اإلنسان ي;ك هذا يقولوا أنه ال ©وز  R مثل هذه القضايا االكتفاء با<ق
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  .ا�عتقد ألد  شبهه تثار عليه 
 �تاج إ~ أن نعرف 

ً
  :نت¶م R ا<قليد R الفروع ، وأيضا

  ما ا*راد بالفروع ؟ ����

  .، ال� 	تاج إ~ عمل � 	ها من الفروع  X ا*سائل العملية : ا*راد بالفروع
�لصالة مثًال ، واyج ، والزîة ، فهذه مسائل عملية ، :أدخلوا R الفروع مسائل lمع عليها ومتفق عليها :  هذابناًء �

وهذه ا�سائل العمل بها رcن من أرîن اإلسالم ، وwذا ±د بعض العلماء كأ� اGطاب مثًال من علماء اyنابلة كما نقل 
ا*سائل العملية ;ها j درجة واحدة ، فهناك من ا*سائل العملية ما هو j  ليست: " عن ابن قدامة وÌاعة �ن يقول 

  " .درجة أصول اKين ال �وز فيها ا2قليد
هذه : أو وجوب الصالة وما يتعلق به ، و الزîة ، واyج ، يقول، الصالة ، ويقصد بها عدد رcعات الصالة مثالً : مثل �

و¸نما �ال ا2قليد هو ا*سائل العملية ال\ أد2ها ال�ورة وليست lال للتقليد ، أصوwا lمع عليها ومعلوم من اÓين ب
نعم قد تصل إ~ درجة القطع لكنها ال تصل إ~ درجة أنها معلومة  ليست مشهورة ، ليست معلومة من اKين بال�ورة ،

فيها ا�سلمون و� ªا علم من اÓين  عدد رcعات الظهر ، عدد رcعات الفجر ، هذه ال Hتلف: من اÓين بال�ورة مثل
بال�ورة ، فأخرج بعضهم من الفروع ما قامت عليه أدلة قطعية ظاهرة وأصبح معلوم من اÓين بال�ورة يستوي فيه 

  .ما عدا ذلك ªا قد H¬ \ بعض عوام ا�سلم[ فهو اTي يسì بالفروع  :العوام والعلماء ، وقال

  . X ما ليس من األصول ال\ يدخل بها اإلنسان j اإلسالم : روع أن نقولوا2عريف ا�ي úتاره للف
فg ما ليس من األصول ال� ذكرناها ، يعÕ ليس من اإليمان باهللا ، ومالئكته ، ورسله ، وا�وم اآلخر ، وبا�زاء ، 

  . ، وشهادة أنه رسول من عند اهللا ، فإنه يدخل R هذه ا�سائل �وبصدق الرسول 
Hرج ¨ ما علم : فنقول"  من مسائل الفروع ما هو قط! معلوم من اKين بال�ورة: "ما يتعلق R قول أ� اGطابأما 

  .ليس هو lال خالف R اyقيقة ح¥ يمكن أن يتأ� فيه االجتهاد ف، من اÓين بال�ورة 
  ؟ههل مسائل أصول الفقه Í Xا يقبل ا2قليد �وز ا2قليد فيها أو  ليست من 
، صحيح أنها علمية : هذا أثاره بعض علماء أصول الفقه فبعضهم قال 

ً
� ملحقة بأصول اÓين، وهذا خطأ كبo جدا

Õقبوروفيها اعتقاد لكنه ليس مطلوب منا أن نعتقدها، يع R نا هل تعتقدون أن ا�فهوم حجه أو  ال يسأ�ا ربنا جل وعال
  °تج بها أو ال ؟ هل تعتقدون أن قول الصحا� حجة أو ليس �جة ؟ ليس �جة؟  هل تعتقدون أن ا�صلحة ا�رسلة

حق، أو  �فà وvن �نت مسائل علمية تعلم ، لكنها ال تقرن بشهادة أن ال K إال اهللا ، أو العلم بأن ما جاء به الرسول 
 xين ت �العلم بأن القرآن حق، وهذا ا�T؛ فهذا يد�ا \ أن اoحق، هذا فيه بعد كب oاألصول هناك كث R كلموا

منهم يظنون أن أصول اÓين � ¨ مسائل فيها اعتقاد، وغفلوا عن أن ح¥ ا�سائل العملية فيها اعتقاد، فأنا حينما 
  !أوجب ا�ية مثًال R الوضوء أنا أعتقد أن ا�ية واجبة وvال �اذا أوجبها ؟

عتقاد أن اÓم ناقض للوضوء، فكما ذكرت لكم العمليات حينما  آمر من خرج منه اÓم بالوضوء، هذا مبÕ \ ا
، و� مقصودهم بأصول اKين X ا*سائل ال\ يدخل بها اإلنسان باإليمان ويعد من ا*ؤمن�مرتبطة باالعتقاد لكن 

 wا 
ً
  .ا�سائل الكبار الظاهرة ال� ذكرت نموذجا

 مسائل أصول الفقه تعد من الفروع فيكون ما عداها هو مسائل الفروع ويدخل فيها مسائل أصول ا
ً
لفقه ، ثم أيضا

  .ألنها تعلم ألجل أن يبÊ عليها فرع 
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ما عدا األصول ال� يدخل بها اإلنسان R اإليمان، أو : هذا ا�وع من ا�سائل اتفقنا  \ معÊ الفروع، وأن الفروع �
 أخرجنا من الفروع  ا�سائل ال� علمت من اÓين بال�ورة ك

ً
عدد رcعات الصلوات، وا<صور اإلÌاÅ للحج ال أيضا

 ما عد
ً
  .ها يكون من الفروع اتفاصيل أحÝم اyج ، أيضا

  هل �وز ا2قليد j الفروع أو ال �وز ؟ ����
، وابن قدامة R الروضة  واز ا2قليد j الفروع بل بعضهم ح. اإل»اع � ذلك :»اهm العلماء قالوا :القول األول  •
  .Hالف R هذا إال القدرية  لم :قال
  :ما دYل هذا القول  �
å.  اع الصحابة : أول أد<هÌإفتاء العوام إذا سألوا ، و\ أن فرض ا�اهل سؤال العالم  –رضوان اهللا عليهم  - إ \

 .ث عن ا�Óل ا�: ، اإلÌاع حاصل من الصحابة \ إفتاء العا� إذا سأwم،  ولو �ن ا<قليد غo جائز ما أفتوه، لقالوا 

æ.   اhل ا�Óتعا~ : ا rيح من القرآن ، قوñ َيْعلَُمونَ  �: نص 
َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ºْهَل ا�

َ
لُوا أ

َ
فاآلية ñ°ة R أن � فَاْسأ

من  ول قول الغoأن ا<قليد هو قب :�ن قلنا �ن عرفنا أن ا<قليد هذا تعريفه،و ،أن يسأل العلماء  -العا� –ا�قت فرض 
، ألنه ما سأr إال وهو واثق من أنه سيفتيه بما بل قول العالم ولو لم يعرف ا�Óل؛ فالعا� ©ب عليه أن يقغo معرفة د�له
  .وافق  ال�ع 

é.  
ً
يعÕ "  وv  سألت أهل العلم : " ، قصة مشهورة ، قال الرجل  �ما جاء R قصة الَعِسيف عند ا�x : ومن األدلة أيضا

" إ  سألت أهل العلم فأخùو> أن \ ابÕ جت مائة وتغريب �م : " اTي وقعت فيه ا�ش¶ة قال  صاحب ا5يت
  �لم ينكر عليه أنه سأل أهل العلم مع أن الرسول  �والرسول 

ً
�ن موجودا. 

ê.  
ً
ِة  ، ال: وªا يدل عليه أيضا رجل اTي ُشج² فسأل ما ورد R اyديث اTي أخرجه أبو داود وغoه ، R قصة صاحب الَشج²

ال بد من الغسل؛ فاغتسل فمات ، فلما : أ  أصبت جنابة فهل r أن أتيمم وأصõ من غo غسل ، فقالوا: أصحابه ، وقال 
 xأال سألوا إذ لم يعلموا ، إنما شفاء ال! السؤال (: ذلك قال  �بلغ ا�( . 

  .ومنها اآلية الكريمة ، وبعض األحاديث و� كثoة  هذا هو القول األول وأد<ه ظاهرة وواضحة منها اإلÌاع ،
• zالفروع:  القول ا@ا j الفروع،  أنه ال �وز ا2قليد j لم يقل به إال : ، هذا القول ابن قدامة قال �رم ا2قليد

 الشوî  يتبناه ويقول
ً
أن ا<قليد �رم : القدرية ، لكن عند ا5حث R كتب األصول ±د أن ابن حزم يتبناه ، و±د أيضا

 : هل يريدون اTين قالوا! كيف °رم ا<قليد ؟: ، وهذا من ا�ش¿ت 
ً
بتحريم ا<قليد يريدون من العا� أن يصبح ��ا

 ؟
ً
 : هل يعقل هذا ، ا�واب !  lتهدا

ً
  :ال ، لكن لعلنا نطلع \ ¢ء من أد<هم أوال

�  zأدلة القول ا@ا:  
å. إن ا2قليد جاء ذمه :يقولون ، íرس ا�اÓا R نَْزَل اهللا`ُ قَالُوا  � واآليات ال� مرت معنا

َ
َو¸َِذا قِيَل لَُهُم ات̀بُِعوا َما أ

َفْيَنا َعلَْيِه آَبَاَءنَا
ْ
ل
َ
 مذموم R ال�هذا من ذم ا<قلي :فيقولون � بَْل نَت̀بُِع َما أ

ً
 : يعة، فنقولد، فا<قليد إذا

ً
  .ا<قليد �رم مطلقا

æ.  إتباعهإن ا*قت ال �ع ، فال �وز Á العالم هو �ين  يتيقن من أن ما يقوTقيقة أنهم اyهذا ذكره بعضهم ، لكن ا ،
 : أنكروا ا<قليد أو حرموا ا<قليد إنما منعوه �الحظة بعض األمور 

����  Ôحجة:ف ا<قليدفهناك منهم من منع ا<قليد ألنه أصًال يعر mمن غ mأن يكون هذا ، ويقصد به بأنه قبول قول الغ
فهو lرد رأي للعالم ال د�ل عليه؛فألجل إÌاع وال من  ةالقول ليس عليه حجة R واقع األمر ال من كتب وال من سن

فه بمعÊ أنه إتباع قول من غo أن يكون r د�ل أصبح من فإذا عر² هذا من إتباع األهواء،:وقالواذلك هم أنكروا،
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هل العاä �وز أن يسأل : ا قيل wموwذا إذا�عÊ،بهذا العلماء  ،وقد منعه بعضا�مكن أن يقال بمنعه
وابن القيم وغoهم حينما الشوî  مثًال،، س تقليداً،العا� يسأل العالملي:يقولون؟ليس تقليداً هذا أنعم،:يقولون؟العلماء
بل أنه ©وز للعا� أن يسأل العلماء، يريدون،لجأ إ�ه عند ال�ورةا<قليد ��يتة إنما ي أنأو بأن ا<قليد حرام،:يقولون

،:ويقولع ا�سلم[ ولم Hالف R هذا أحد،نص ابن عبد الù \ أن العا� يسأل العلماء بإÌا
ً
بل هذا ال يسì تقليدا

 يسì إتباع للحق اTي ظهر \ لسان العالم  

 يس معناه عدم جواز سؤال العاä للعلماءبتحريم ا2قليد من العلماء ا*شهورين ، ل: مراد من قالفحينئذ نعرف أن  
 وقالاشذ R هذا إال ابن حزم لعا� يسأل العلماء، لم ±د من أن ا\ بل هم يوافقون 

ً
العا� حينما  :ش;ط �ط زائدا

؟   ما حكم ال�ع R هذه ا�سألة :، بمعÊ أنه يقول rم ©ب عليه أن يسأr عن حكم اهللا، وال يسأr عن رأيهيسأل العال
  .؟ فيتبع رأيه وز r أن يقول ما رأيكوال ©
تقليد أتباع ا*ذاهب : ، بعض العلماء اTين يرون أن ا�راد با<قليد ا�حرم هو من ا�ين أنكروا ا2قليد أو حرموه ����

، وهذا وقع من بعض ا�تعصبة R بعض العصور  أنهم حينما يرون أن إلمامهم حª و¸ن خالف قو� اYKل الصحيح
اإلمام فال بد أن نتأوr ، لعله مؤول ، يعr Õ  نص هذا اyديث خالف: هب إمامهم Hالف نص حديث صحيح يقولونمذ

معÊ ما نعرفه ، أو أنه منسوخ و�ن ال نعلم ؛ فألجل هذا شنع ابن القيم \ ا<قليد ، وcذلك الشوî  ، وcذلك الشيخ 
 .ن الشنقيطي R كتاب R  r هذا شنع \ ا�قتي

أنا مقت لإلمام الشافý ال  :، �يث يقول مع[أنا أمنع تقليد إمام  :ومن اTين ينكرون ا<قليد ويمنعونه من يقول ����
، وwذا هذا ليس من ال�ع هذا أمر مبتدع: فيقولونأحيد عن قوr ال يم[ وال يسار ، وأتبع قوR r رخصه وعزائمه ، 

 أن القرون ا�فضلة األوò اhالثة ما �ن فيها أحد يُ  :يقولون±د R أد<هم للمنع من ا<قليد أنهم 
َ
 R ¨ ما يقول، قت

 ْ°ُ 
ً
 ، وvنما جاء هذا بعد القرون ا�فضلة فهو ىذَ تَ ويتخذ مذهبه ��

ً
أمر مبتدع ، فجعلوا ا�راد با<قليد ا�منوع إذا

  .ا<مذهب 
   القول الراجح j هذا ما هو ؟ ����

  .  ا2قليد j الفروع  القول الراجح أنه �وز 
 هنا من قال 

ً
  .©وز : °رم ، وهناك من قال:©ب ا<قليد ، وهناك من قال :طبعا
أنه ال ©وز r أن يقت ألدى : فإن قلنا، هم يريدون أن العا� مطالب بأن يعمل با<�Ýف باتفاق �ب:  ا�ين قالوا  -

جتهاد ، أو ح¥ يصبح قادر \ معرفة اyكم بد�له ، هذا أمر ذلك إ~ تعطيل العمل ، يتوقف ح¥ يصبح قادر \ اال
هذا : صعب عليه وال يمكنه وربما تعطل معاش ا�اس ، ولم يبt أحد يشتغل باyَِرف ح¥ °صل الفقه بد�له ، وقالوا

: أن يقالن ما �بذ والقول با�واز اyقيقة هو يؤول إ~ هذا القول بالوجوب ، لك. ©ب: أمر ªتنع ، وألجل ذلك قالوا
°رم عليه أن يقت غoه إذا �ن ، ما ©وز: واجب ، و\ ا�جتهد: ، ألن ال¿م R اyكم �مه ، يعÕ \ ا�قت©ب

، وقادر \ ا�ظر ، 
ً
  .إن األصل j ا2قليد هو اrواز إذا ¶ن اإلنسان لم يبلغ رتبة االجتهاد  :فإذاً نقولlتهدا

 ، R العصور ا�فضلة ، من منعه أل: أما قول
ً
  :  فهذا يرد عليهجل أنه حادث لم يكن موجودا

o  ن العوام يسألون العلماء،أو�أن العصور ا�فضلة �ن ا<قليد موجود،لكن لم يكن العوام يقتون �لم بعينه،وvنما 
ïم �� مثًال بأن ال يسأل إال فالن يسأل العا� من وافقه من العلماء فيعمل بفتواه،فإذا جاز مثل هذا ما ا�انع من أن يل

من العلماء، يعÕ الفرق ب[ ا<مذهب اTي منعه بعض العلماء وب[ ا<قليد ، غo مؤثر ألنه إذا جاز ا<قليد لg �لم أو 
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 .�ن وافقته من العلماء جاز أن تقت �لم بعينه ربما ألنك تثق فيه و¤ علمه 

o طأ الظاهر وأما اآليات ال� فيها ذم ا<قليد فGا R مل \ من قت	مسائل اإليمان باهللا ، أو  R مل \ من قت	هذه 
  .وأعì عينه عن ا�صوص 

  )¢¾(اNلقة 
  من ا�ي �وز للعاä أن يقته ؟  ����

 õت® ، وجواب تفصيÚ ÅاÌجواب إ r هذا السؤال:  
�  uواب اإل»اrفأما ا:  

  :مع فيه Áطان ا�ي �وز للعاä أن يقته هو من أجت
O. العلم :  ال:ط األول. 

¢. zالعدالة :  ال:ط ا@ا. 

 جاز للعا� أن يسأr ، ألن ا<قليد R أمور ال�ع دين ، فينبÆ أن نتأكد من صالحية من نقته ح¥ 
ً
 عدال

ً
فمن �ن ��ا

، أو �ن هو �لم بذلك ؛ فإن �وr ال يقع اإلنسان R اGطأ ؛ فا�سلم ال ينبÆ أن يسلم قياده إال ل¿م اهللا و�م رس
استطاع أن يعلم هو بنفسه فهذا هو الواجب األصõ ، وvن لم يستطع فعليه أن يبحث عمن توافر فيه هذان ال�طان العلم 

  .والعدالة 
  هل �ب � العاä أن يتيقن من أن هذا ا�ي يسأ� �لم �تهد ، أو يكفيه غلبة الظن ؟ ����
 يك¯  –اyمد هللا  –أمور ال�يعة : قالوا

ً
مبناها \ اليâ، والقطع بأن هذا �لم lتهد فيه عâ ومشقة كبoة، فإذا

، وليس غلبة الظن هو من باب الشك ، بل غلبة الظن هو  وهكذا أمور ال:ع ;ها مبنية � غلبة الظنغلبة الظن ، 
ال يستف\ العاä إال من : " يح ، فابن قدامة يقول ظن مق;ن بد�ل ، بينما الشك تأرجح وتساوي االحتمال[ من غo ترج

  "  غلب � ظنه أنه من أهل االجتهاد
o  تهد :  ال:ط األولفهذا هوl أن يغلب \ ظنه أنه �لم. 

o  و zال:ط ا@ا : 
ً
  .أن يكون عدال

  كيف نعرف أن هذا �لم �تهد ؟  ����
  :اrواب أن هناك دالئل تدل � ذلك ، من هذه اKالئل 

å. وال ينكر عليه أحد  أن ينتصب للفتيا Äفإن �دة العلماء أنهم إذا رأوا من بمرأى ومسمع من علماء الع ،
 .يتصدى لتين وهو ليس أهل Tلك أنكروا عليه 

æ.   اhإقبال ا�اس \ األخذ عنه ، وعن علمه  أخذ ا®اس عنهاألمر ا Õيع ،. 

é.  الثhينما يلحظه عليه من سمات العلم وساألمر اKل ، ألنه قد .  مات اÝوهذه قد يكون فيها ¢ء من اإلش
ينخدع اإلنسان با�ظهر ، فنحن R هذا الزمن غo الزمن اTي �ن فيه ابن قدامة ، فينبÆ أن ندقق R العبارات ، فحينما 

بÆ أن °تاط اإلنسان ، ما يتلمحه من سمات اÓين والس; ، هذا إن �ن عالمة \ ا�تدين[ فيما سبق فاآلن ين: نقول 
بزي العلماء وبزي الصاy[ وهو ليس منهم، فمثل  مات ا<دين ، ألن هناك من يïي²اوأن ال يسأل ¨ من رأى عليه عال

هذا ال ينبÆ أن يكون مستند �ا R مثل هذا الوقت ، وvنما الواجب \ من يريد أن يقت أو يسأل أن يبحث عن �لم 
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لم يتيâ �ن سبقنا فباإلمÝن لشخص  تيâ �ا ما –اyمد هللا  -ه أو يتصل به، فإننا R هذا الزمن مشهور معروف ويقابل
 .تصل بالعالم اTي يثق فيه فيسأRr ا��ق أو R ا�غرب أن ي

ê.  االستفاضةالشهادة:أنها تدل \ أن هذا �لمكذلك من العالمات ال� قالوا o؛ فاالستفاضة ،شهادة شاهدين،غ
لكن الشهادة إذا شهد هذا أمر مستفيض ما يمكن إنكاره ،أنك ال تقابل أحد من ا�اس إال ويقول لك فالن �لم ، � 

 rأن يسأ r عنده عدالن ، وبعضهم قال ولو عدل واحد بأن هذا الشخص �لم عدل ©وز. 

  من عرفنا أنه جاهل ، هل �وز سؤا� ؟ ����
  . و�ذلك من عرف بالفسق ، وعدم العدالة ، وأشتهر بذلك ال �وز سؤا�.  من عرف باrهل ال �وز سؤا� باتفاق

 ، كيف نعرفها ؟ يك¯ غلبة الظن ، اÓالئل ال� 
ً
 ، وأن يكون عدال

ً
 األصل اتفاق وجود ال�ط[ أن يكون ��ا

ً
إذا

 ونقًال ،: تدل \ غلبة الظن 
ً
 وتأ�فا

ً
وسؤال ا�اس r ورجوع ا�اس إ�ه  انتصابه للفتيا ، اشتغاr بالعلم ال�� تدريسا

  .R الفتاوى 
اTي °صل من بعض العوام أو بعض ا�اس أنه يظن أن ¨ إمام مسجد مثًال ©وز أن يسأل وأنه يستف¥، هذا خطأ 
 أن تكون 

ً
كبo ليس ¨ من أم² ا�اس أو من حفظ القرآن يستطيع أن يف�، بل ©ب أن نبحث عن العالم ، و©ب أيضا

 ليس ¨ من ألt 	مة R مسجد مثًال أو وعظ ا�اس يستطيع أن عند 
ً
هذا القارئ أو هذا اإلمام أو هذا اÓاعية أيضا

 Úتلفة مسائل دقيقة ومسائل واضحة لكن ©هلها العوام ، فا�سائل الواضحة ال� أد<ها 
ً
يف� ، ثم إن ا�سائل أيضا

عضها قد يكون مسائل حادثه ومن ا�وازل هذه ينبÆ أن يسأل عنها ñ°ة أمرها أسهل ، لكن ا�سائل اÓقيقة ال� ب
كبار العلماء ، ينبÆ أن تعرض \ lامع فقهيه ، يعÕ بعض ا�سائل ح¥ كبار العلماء يتوقفون فيها وربما ال يصلون 

  .فيها إ~ جواب ح¥ يشاوروا غoهم 
 من عُ 

ً
 { : ز سؤاr ألن اهللا تعا~ قال بأنه ليس بعالم ال يسأل باتفاق ، ال ©و َف رِ إذا

َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ºْهَل ا�

َ
لُوا أ

َ
فَاْسأ

وهذا ليس من أهل اTكر ، أهل اTكر هم أهل العلم ، وهذا ال فرق بينه وب[ السائل فكيف يسأr ، وcذلك من } َيْعلَُمونَ 
   *اذا ال يسأل الفاسق ا�ي ليس بعدل ؟، ليس بعدل

j مأمون mكم وينقل للسائل حكم ليس هو ا*وافق للكتاب  ألنه غNا mنقل حكم ال:ع ، فقد يتالعب ويغ
  .والسنة فهذا ال �وز سؤا� ، من عرف بالفسق وأشتهر به ال �وز سؤا� 

  :�هول اNال  �
هل هو عدل الشخص ا�ي ال ندري هل هو �لم بالغ رتبة االجتهاد أو لم يبلغها ، و�ذلك الشخص ا�ي ال ندري :  هو 

  أو ليس بعدل ، لكنه مسلم  ؛ فهل مثل هؤالء �وز للمستف\ أن يسأÂم ؟
lهول اyال ينبÆ أن نعرف أن ا�هالة قد تكون جهلنا حاR r أنه �لم أوليس بعالم ، أو نكون تيقنا أنه �لم 

  ولكن ±هل هل هو عدل أو ليس بعدل ؟
  : وهو جانب العلم: اrانب األول  •

 �ن اتفقنا \ أن من عرف جهله ال ا: فنقول
ً
ظاهره أنه  يسأل ، وvنما اGالف هنا R من �نالكتفاء بظاهر اyال ، طبعا

من أهل العلم لكن باطنه ما ندري هل هو بالغ رتبة االجتهاد ، يصح أن ©تهد R مثل هذه ا�سألة أو ال يصح ، وهل هو 
، الصحيح أن lهول اyال  والصحيح أن مثل هذا ال �وز سؤا�، اGالف فيه فهذا هو اTي وقع . يت¶م بعلم أو بغo علم 

  بالنسبة للعلم ال ©وز سؤاr ألن lهول اyال بالنسبة للعلم ، ما ا�قصود به ؟
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  قد يكون 
ً
ا�قصود أن ظاهره أنه من العلماء لكن �ن ليس Óينا أدلة تدل \ أنه �لم سوى مظهره أو منصبه أيضا

�R ألن ©� �ا أن نسأr ،  إمام oمسجد ، قد يكون مدرس قرآن قد يكون مدرس مادة من ا�واد ال�عية فهذا غ
واإلنسان ينبÆ أن °تاط Óينه ، فلو أصابه مرض ذهب �بحث عن أفضل طبيب ، اTي يصيبه مرض قلب ال يذهب إ~ 

فلهذا نقول نه ©ب أن يكون أك0 احتياطا ، طبيب �م ، يذهب إ~ متخصص R أمراض القلب ، فكذلك R دي
  الصحيح أنه ال �وز ، *اذا ؟

، وهذا اإلنسان اTي أمامك اTي هو lهول بالنسبة ألن أغلب ا®اس ليسوا بعلماء ، وال �وز أن يتصدروا للفتوى  
كذلك إال إذا قامت أدلة كبoه  لك األصل فيه أنه ليس من العلماء ، ألن العلماء قلة وندرة ، فهذا األصل فيه أنه ليس

االستفاضة ب[ ا�اس ، رجوع ا�اس إ�ه من ك0ة مؤلفاته وcتبه : تدل \ ذلك كما ذكرت لكم ، وأهم هذه األدلة 
العلمية ، الشهادة ªا هو عدل ثقة بأن هذا �لم وأن هذا مف� R هذا ا5ت وأنه ªن تقبل فتواه ، أما ما عدا ذلك من 

�فيه و� Ïعله lهول اyال العالمات  oفإنها غ.  
 نقول 

ً
: �اذا ال ©وز سؤال مستور اyال من جهة العلم ؟ ألن أغلب ا�اس ليسوا بعلماء ، وألن اهللا تعا~ يقول : إذا
 َيْعلَُمونَ {

َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ºْهَل ا�

َ
لُوا أ

َ
، فوجد احتمال أنه يكون مثل ، وألنه °تمل أن يكون مثل السائل ال علم r }  فَاْسأ

 rالسائل ، هذا ين¯ جواز سؤا.  
  :أما �هول اNال فيما يتعلق بالعدالة  •

 
ً
وقع يعÕ �ن عرفنا أنه من أهل العلم لكن عدا<ه ا5اطنة ال نعلمها، كما أننا ال نعرف عليه فسق ظاهر، فهذا أيضا

أو يغلب \ ظنك أنه عدل بأدلة يمكن أن يستدل بها اإلنسان ال بد أن تعلم عدا<ه : ، من العلماء من قال فيه خالف
  . من ت®فاته من أعماr يمكن أن تستدل عليه أنه عدل أو ليس بعدل 

، وال يلزم أن تطلب شهادة  j هذا أنه إذا ثبت أنه من العلماء فيكÈ أن يكون ظاهره العدالةلكن الرأي الصحيح 
Õا j ل � كونه عدلYأنه ال يعرف بفسق ، *اذا ؟ مثالً أو د Èالعلماء عدولاطن ، بل يك Ëألن أك .  

 الغالب R العلماء أنهم عدول ، فإذا عرفت أنت أنه من العلماء ، فالغالب أن العالم عدل ، و©وز لك أن تعمل بهذا 
ً
فإذا

لكنه نادر ، وا�ادر ال يطالب  الغالب وهو مبÕ \ د�ل أن ا�ادر ال حكم r ، يعÕ قد يكون بعض العلماء فاسق ،
  .ا�سلم بمرا�ته والعمل به وvنما يرا� األعم األغلب 

هذا :أن العادة فيمن يûل ا5ت أنه ال يسأل عن علم اإلنسان وال عن عدr ، فنقول فيما يتعلق بالعلم : أما اTين يقولون
 : ك ، نقوليك¯ ظاهره وأنه �لم هذا يكفي: غo مسلم ، يعÕ هناك من يقول

ً
ال يك¯ وقولكم أن من يدخل بتا

هذا إن �ن يفعل ذلك فهو Úطئ ، فالعادة ال� هذا حاwا ال يُلتفت : يسأل من �ن ظاهره العلم من غo تدقيق ، نقول
تكون إ�ها ، العادة ال� يفعلها بعض ا�اس أنه مثًال ال يدقق وال يسأل هل هذا �لم أو ليس بعالم هذه ال ينبÆ أن 

حجة �ا ، باإلضافة إال أننا قد ال نسلم أن من يدخل ا5ت ليسأل مثًال أو يذهب إ~ بت ليسأل أنه ما يسأل ا�اس أين 
العالم ا�جتهد ، بل اإلنسان اyريص \ دينه إذا أراد أن يسأل عن مسألة R بت ال يعرف علماؤه فإنه يبحث عنهم 

  .لعلم يكفيه ذلك ويسأل عنهم فإذا شهد ا�اس wم با
نعم من عرف بالعلم وأشتهر به ، ولم يظهر عليه فسق فإن العا� غo مطالب با<دقيق عن : أما R جانب العدالة فنقول

باطنه ، وأحواr وت®فاته R بيته ، ومع جoانه مثًال ، ومعامالته ، وهل هو  يتعامل بهذه ا�عاملة أوال ح¥ يعرف أنه 
 oمطالب بمثل هذه األمور ، بل الظاهر العدالة عدل أو فاسق ، غ .  
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  :نلخص الÝم j هذه ا*سألة 
  .العلم والعدالة : أن ا�طلوب من العا� إذا أراد أن يسأل أن يسأل من توافر فيه �طان 

 ؟ نقول ال يكفيه غلبت الظن : كيف يعرف توافرهما 
ً
 يقينيا

ً
  .هل ©ب أن يعلم علما

طريق االستفاضة واالشتهار ب[ ا�اس ، : ظن بأن هذا �لم lتهد ؟ نقول عندنا عدة طرق كيف يتوصل إ~ غلبة ال
طريق انتصابه للفتوى \ مرأى ومسمع من العلماء ومن السلطة ، وôاصة إذا �نت السلطة من اyكومات ال� تهتم 

شهادة من عدل[ بأنه �لم أهل للفتوى ©وز و©وز سؤاr ، كذلك ال -إن شاء اهللا-بال�ع ، فمثل هذا يدل \ أنه �لم 
rعليها سؤا Õأن نب .  

هناك وسيلة �عرفة العالم و� : يقول –وهو من علماء القرن الرابع اwجري  –±د هنا من األمور الغريبة أن ا5اقال  
   ماذا يريد باالختبار ؟وسيلة االختبار ،  

Íا يعرف حكمه فإذا أجاب فيها ;ها بما يوافق اNكم ال:Ç ا�ي  معناه أن العاä يسأل العالم عن مسائل: قال
، هذا األمر فيه يعرفه تأكد أنه �لم وسأ� عن مسأ2ه ا*شÜة عليه ، وأما إذا أخطأ فيها فال يسأ� بل يبحث عن غmه 

 اآلن 
ً
  .غرابة ومن جهة أخرى ªكن أن نستفيد منه عمليا

R ء من سوء األدب أنه كيف يكون" الغرابة تكمنö هو ا�ي  ت~  العالم ويسأل العلم هذا فيه äلكن " العا ،
أنه يمكن أن يستفاد من االختبار بوجه آخر، يعÕ الشهادات ال� : ا�انب ا�ميل R هذه اللفتة من اإلمام ا5اقال  هو

 أن يستخدم هذا االختبار من قبل °ملها ا�ؤهالت ال� °ملها يمكن أن تكون د�ل \ كونه �لم ، يمكن أيض
ً
ا

علماء آخرين �عرفة حقيقة هذا العالم ، فيمكن أن Hتù ، يمكن أن Àتùه هيئة من العلماء فإذا رأوا إجازته للفتيا 
 ، وأن تكون ا5الد اإلسالمية تهتم بهذا 

ً
©�ونه ، وهذه من األمور ال� ينبÆ أن يؤسس wا يعÕ تكون عمًال مؤسسيا

�فية ، قد يعطى اإلنسان الشهادة \ أنه خريج كذا ، ولكن ربما ين£ ربما ينقطع ا� oال¶يات غ R راسةÓانب ألن ا
  .فهذه لفته أحببت أن أذكرها هنا . عن العلم فين£ أك0 ما درسه فال يبt مؤهًال 

 مع ا�هالة ، 
ً
ل ، جهلنا يعÕ أنه تساوى عندنا األمر إما أنه �لم فالصحيح أنه ال تقبل فتواه وال يسأ :إذا جهلنا كونه �*ا

أو غo �لم والسبب �اذا قلنا ال يؤخذ عنه ؟ ألن أك0 ا�اس ليسوا بعلماء ، واTين يبلغون رتبة االجتهاد هم قلة ح¥ 
  .من طلبة العلم 

ه ا5اطنة بل يكفينا أن يكون أما R جانب العدالة ، فإن ثبت �ا أنه �لم فالصحيح أنه ال ©ب أن نبحث عن عدا<
عدل ، والسبب R هذا أن أغلب  -إن شاء اهللا-ظاهره ال يدل \ أنه فاسق ، فهذا �R ، وما لم نسمع عنه فسق فهو 

 .العلماء عدول واyمد هللا 

  )¾¾(اNلقة 
  :موقف الُمستف\ من تعدد الُمفت� �
أي أحد، وvنما واجبه أن يسأل من يغلب \ ظنه أنه �لم،  عرفنا R اÓرس ا�اí أن الُمستف� ليس r أن يسأل 

lتهد، عدل، ثقة؛ ألن االستفتاء طلب �عرفة اyكم ال��، واyكم ال�� أمره خطo وعظيم و©ب \ اإلنسان 
� يريد السؤال أن ال يسأل أي أحد عن دينه، كما أنه R أمور حياته يبحث عن ا�تخصص ، اGبo، العالم  بأمور اyياة ال

  عنها، لكن قد يتعدد ا�فتون R ا5ت الواحد، فتعرض ا�ستف� مسألة 
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  فهل �ب عليه أن يبحث عن أعلم من j اÕت حª يسأ�؟   ����
 :©وز r أن يسأل أي �لم من علماء ا5ت إذا تعددوا؟ هذه � مسأ<نا: أو نقول

  : وا*سألة /ل خالف ب� العلماء 
)å (ابتداءً علماء فمن ال �ت ليسأÕا j من أوجب � الُمقت أو الُمستف\ أن يبحث عن أعلم من .  
)æ (أن يسأل من شاء من العلماء، وال يلزم أن يبحث عن أعلمهم : ومنهم من لم يوجب عليه ذلك بل قال �إنه �وز 

  .ليسأ�
وهو وجوب ا5حث عن األعلم ذهب إ�ه بعض  لوالقول األوهذان قوالن ذكرهما ابن قدامة وغoه من األصو�[،  

وهو أنه ال يلزمه أن يبحث عن  بينما القول ا@اzالشافعية ورواية عن اإلمام أnد واختارها بعض ا�تأخرين اyنابلة، 
   أد<ه، و� قول r) القول األك0(األعلم وvنما ©وز r أن يسأل من شاء من أهل العلم، هذا القول هو قول Ìهور العلماء 

  : أدلة القول األول
  :فنجد أن منها بعض األحاديث الضعيفة، ومنها تعليالت واستدالالت عقلية؛ فمن األحاديث ال� استدلوا بها  
  ) .اNق ثقيل م´، واÕاطل خفيف و/: ( ما روي عن ا�x ص» اهللا عليه وسلم أنه قال �
من أد<هم  - مستندة إ~ ال�ع ال نعÕ بها أدلة عقلية lردةأدلة عقلية �: وحينما نقول-من أد<هم العقلية    �

R حال األدلة،  رأن الُمستف� ©ب عليه أن ينظر R حال الُمفت[ كما أن الُمجتهد ©ب عليه أن ينظ: القياس فهم يقولون
العا� أن يبحث عن أعلم ©ب \ : \ الُمجتهد أن  يبحث R األدلة �أخذ باألرجح منها، كذلك يقولون: فكما نقول

rالُمفت[ ليسأ. 
تعدد الُمفت[ R حق الُمقت يقاس \ تعدد :ألنهم يقولون-هذا نوع من القياس ويعود إ~ القياسو–أيًضا من أد<هم  �

oب \ هنا :بينها ،نقول األدلة عند الُمجتهد،فكما اخ;نا هناك أنه ©ب \ الُمجتهد ا�فاضلة ب[ األدلة وأنه ال يتخ©
 .العا� أو الُمستف� أن يفاضل ب[ العلماء وال يتخo بينهم

أن الظن بصحة قول األعلم أقوى من الظن بصحة رأي ا�فضول، وهذا ال شك فيه، الظن بصحة قول األعلم أقوى من  �
 .الظن بصحة رأي ا�فضول

ا� قادر \ ا�ظر R أحوال الُمفت[ أن ¨ مسلم مأمور بأن يبذل جهده للوصول إ~ اyق �سب ما يستطيع، والع �
 .بنفسه أو بسؤال غoه فيكون هذا فرضه وواجبه

  :أما اrمهور فهم ا�ين أجازوا � أن يسأل من شاء ابتداًء، فقد ذكر ابن قدامة »لة من أد2هم منها
عوام حينما يسألون ا�فضول اإلÌاع وهو أهمها، اإلÌاع اyاصل R عهد الصحابة وا<ابع[ \ عدم اإلنكار \ ال �

مع وجود الفاضل، وذلك أن األمر اTي �ن سائًدا R عهد الصحابة وا<ابع[ ومن بعدهم أن العوام يسألون من يتيw âم 
وهذا أمر شائع، ذائع، مشتهر فالعوام ما �نوا يبحثون عن األفضل ليسألوه، مع أنهم ال . سؤاr من أهل العلم؛ فيجيبهم

ل اGلفاء األربعة \ من دونهم، وفضل العبادلة \ من دونهم، ومع ذلك ربما سأل أحدهم بعض ا<ابع[ ©هلون فض
ýًا للقضاء وهو تاب°�ُ òبل أن عمر و oنك oمع وجود الصحابة من غ.  

�  rال�يعة بقو R ¯رج منyالعا�، وتكليفه به تكليف بما فيه حرج، وا \ oَوَما {: تعا~أن معرفة األفضل عس
يِن ِمْن َحَرٍج  ºKا jِ ل }َجَعَل َعلَْيُكْم�Óهذا ا R ما µوسيأ. 

أنه لو وجب \ ¨ ُمستف� أن يبحث عن األفضل لرجع ا�اس إ~ مف� واحد R ¨ ع®، أو إ~ عدد قليل جًدا  �
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 R عهد الصحابة ربما رجعوا إ~ واحد أو اثن[ أ
ً
 . و ثالثة؛ لفضلهم�دود من الُمفت[؛ فمثال

أصحا� ¶®جوم بأيهم : ( ربما استدل بعض من قال بهذا القول �ديث أو بما روي عن ا�x ص» اهللا عليه وسلم �
 ).اقتديتم اهتديتم

وهو القول اhا  R األقوال �سب ما سقناها  الراجح من هذين القول� هو قول اrمهورهذان هما القوالن وأد<هما، 
  .اآلن
  :شة األدلة مناق �
 zأصحاب القول األول أيًضا ناقشوا بعض أدلة القول ا@ا :  
 استدالل بعض أصحاب القول اhا  �ديث  -

ً
هذا معروف ما فيه وأنه ضعيف جًدا وأنه ال ) أصحا� ¶®جوم: (فمثال

\ جواز  عاإلÌا: "و ه رينهض االستدالل به، لكن ب� هناك بعض األدلة القوية ومن أهمها أهم ما يستدل به ا�مهو
  .ا5حث عن األفضل ابتداءً  ب، وهذا يعÕ ينسف القول بوجو"سؤال ا�فضول مع وجود الفاضل

بل يستطيع بنفسه أو بسؤال غoه : بأن العا� ال يستطيع ربما أجابوا با�نع، قالوا: ركذلك ربما أجابوا عن قول ا�مهو -
j السؤال ابتداًء �وز � أن يسأل من شاء من العلماء ا�ين : ور وهو أنهإًذا الراجح هو قول اrمه. وهو جواب معقول 

 .تتوافر فيهم Áوط االجتهاد õسب غلبة ظنه، وال يلزمه أن يبحث عن أفضلهم
 :فيجاب عنه" اÕحث عن األفضل ببوجو:" أما ما استدل به أصحاب القول األول القائل[ •
فاyديث ضعيف فال ينهض االستدالل به فلهذا ال ) واÕاطل خفيف و/ اNق ثقيل م´،( أما االستدالل �ديث   -

  .ندخل R تفاصيل ا�واب عنه بعد ذلك
اختالف الُمفت� : "إن اختالف الُمفت[ وهذا هو عمدتهم، وهو اTي ذكره عنهم ابن قدامة وغoه قوwم: أيًضا قوwم •

 :هذا ُ�اب عنه" مثل اختالف األدلة
 وجوب االجتهاد R الُمفت[ بعد سؤاwم، مسأ<نا اآلن � R ابتداء السؤال، إذا سأل أك0 من ُمف� بأن هذا د�ل \ -

  . ينظر R األفضل منهم: فاختلفوا حينئذ نقول
©ب : عرضت للعا� مسألة فأراد أن يسأل عنها، هل نقول:  فمسأ<نا اآلن � R ا�ظر ابتداء أو R السؤال ابتداءً   -

 يقول أنا R الرياعليك أن ت
ً
 أو R السعودية  ضسأل عن أعلم من R ا5ت وتبحث عن أعلم من R ا5ت وتسأr؟ مثال

ً
مثال

هذه X مسأ2نا ، ©ب عليك أن تذهب إ~ مف� �م ا�ملكة وال ©وز لك أن تسأل غoه: وحصلت Å مسألة، هل نقول
  :أما اYKل ا�ي ساقوه فاrواب عنه. اآلن
©ب عليك أن تبحث عن األعلم منهم، : فيما إذا سأل أك0 من �لم فاختلفوا؛ فحينئٍذ يصح أن نقول r أن هذا  -

األوثق <تبع فتواه، ومسأ<نا Àتلف عن هذه، أما طريق معرفة الظن وقوwم أن طريق معرفتها الظن، والظن بصواب 
األعلم أرجح من الظن بصحة جواب من هو أقل األفضل أرجح، هذا Ðم Ìيل صحيح أن الظن بصحة جواب األفضل و

منه R هذا الشأن، ولكن تكليف ا�اس ابتداًء أن يبحثوا عن األفضل فيه حرج عليهم، وهو Úالف أيًضا لإلÌاع 
  .السابق
  مـا ثمــرة اÃـــالف ؟ ����
  :ثمرة اGالف ظاهرة  
o أن ا�مهور يقولون R :ن يغلب \ ظنه أنه أهل  إذا أراد العا� االستفتاء يسأل من وجدهª ،من أهل العلم
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 . للفتوى؛ فيعمل بفتواه

o وأما من أوجب ا5حث عن األعلم فيقول : rا5ت ثم يسأ R أن يبحث عن أعلم من 
ً
ال يكفيه ©ب عليه أوال

  .طبعا هذا سيؤدي إ~ ح® الفتوى ربما R ¨ بت R �لم واحد وهذا فيه مشقة \ ا�اس 
  : و أنه سأل أكË من �لم فاختلفواأما ل: مسألة �

، هل يلزمه أن يأخذ بقول األعلم منهما أو ال يلزمه ذلك؟ يعÕ اختلفوا وفيهم وقع خالف ب� العلماءفهنا أيًضا 
مفضول وفاضل؛ فهل يلزمه أن يأخذ بقول األفضل أو ©وز r أن يأخذ بقول األقل منه؟ هذه ا�سألة أيًضا فيها خالف 

  .فيها Hتلف عن الراجح R األوò، مع أنهم ربما استدل ¨ فريق بنفس أدلة ا�سألة السابقةولكن الراجح 
فا�ي رجحه ابن قدامة j مثل هذه الصورة أنه �ب عليه حينئذ أن يأخذ بقول األعلم واألفضل :  القول األول •

  :لكنه هو ا�ي شق � نفسهيعÕ قد يكون فيه ¢ء من العناء عليه،  منهما،
 . ولو اكت¬ بسؤال األول منهما وعمل به لم يلحقه ¢ء -

لكن إذا سأل أك0 من �لم، أو انت� قول أك0 من �لم R وسائل اإلعالم كما هو اyاصل اآلن، وأصبحنا نعرف  -
 أن الشيخ فالن يُف� بكذا، والشيخ فالن يُف� بكذا و�هما علماء، ولكن أحدهما أعلم من اآلخر؛ فإن 

ً
مثال
 .اTي اختاره ابن قدامة وابن القيم وÌاعة هذا j القول الراجحُمستف� ©ب عليه أن يأخذ بقول األعلم ال

إذا اختلف اجتهاد : "، أخذ بعض علماء اyنابلة من Ðم لإلمام اGرL أنه يقول"القائل با2خيm:" فهو القول ا@اzأما  •
�ص أخذ منه بعض علماء اyنابلة وجوب إتباع األعلم عند تعدد ا�فت[، ، هذا ا"رجل�  j القبلة اتبع األعî أوثقهما

إنما ©ب عليه إتباع األعلم حينما يسأل أك0 من �لم، أما R االبتداء فال ©ب عليه ذلك، فابن : و بعض العلماء قال
األعلم، ابتداء السؤال هو يسأل من إن هذه الواقعة ال تدل \ إنه R ابتداء السؤال ©ب عليه أن يبحث عن : قدامة يقول

©ب عليك أن تبحث عن األعلم وأن Ïتهد R أي : شاء من العلماء، ولكن إذا سأل أك0 من �لم فاختلفوا حينئذ نقول
الُمفتي[ أعلم، وهذا هو اTي يصح أن يُقاس \ تعارض األدلة عند الُمجتهد، فالُمجتهد حينما تتعارض عنده األدلة 

عنده فتاوى الُمفت[، ويعلم أن أحدهما أعلم من  ضرجح منها وال يتخo، فكذلك الُمستف� عندما تتعاريأخذ باأل
اآلخر؛ فإنه حينئذ يأخذ بفتوى األعلم، وهذا اTي ُ°مل عليه Ðم اGرL من اyنابلة، إًذا عندنا مسألة منشقة عن 

و انت:ت فتاوى أكË من �لم وÎنت �تلفة، فهل نلزمه باÕحث إذا سأل أكË من �لم فاختلفوا، أ: ا�سألة السابقة و�
 . الراجح أنه حينئذ ©ب عليه. نعم: هذا قلنا �ل خالف، والصواب عن األعلم Yتبع فتواه؟

  :ا�Óل هو ما اYKل؟ •
زمه أن يبحث قياس هذه ا�سألة \ مسألة تعارض األدلة عند الُمجتهد؛ فالُمجتهد حينما يتعارض عنده د�الن يل �

يعرفها  ةاألرجحي عن األرجح منهما، فكذلك العا� حينما يتعارض عنده الفتويان، ©ب عليه أن يبحث عن األرجح، و
الُمستف� 5Îا برجحان الُمف� نفسه؛ ألن الُمستف� ال يعرف ا�ظر R األدلة وما الراجح منها، وvنما ينظر إ~ أن هذا 

  .، فيكون هو  األغلب أنه  الراجحالقول قال به فالن وهو أعلم
أيضا من األدلة ال� تدل \ صحة هذا القول أن ا<خيo ، يعÕ لو ترcنا r أن يتخR o مثل هذه الصورة؛ ألدى ذلك   �

من تتبع : " إ~ تتبع الرُخص واألخذ بأخف األقوال من ¨ مذهب، وهذا يؤدي إ~ ا<حلل من ربقة اÓين، والعلماء قالوا
من تتبع الرخص �يث يكون هذا ديدنه دائًما بأنه 	ما وجد خالفًا أخذ بالقول : وا�قصود بالعبارة" خص فقد تزندقالرُ 

أيًضا ا<خيR o مثل هذه الصورة يكون عمل باwوى والشهوة، وهو . األخف عليه، بغض ا�ظر عن قوة د�له أو رجحانه
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َهَوىوَ {:  مذهب مذموم؛ ألن اهللا سبحانه تعا~ يقول
ْ
 تَت̀بِِع ال

َ
ََذ إِلََهُه َهَواهُ {: ، ويقول}ال

`
يَْت َمِن ا·

َ
َرأ
َ
فهذه األدلة 	ها تدل  }أ

   .\ أن الُمستف� حينما تشتهر عنده فتوى أك0 من �لم يلزمه أن يبحث عن أعلم هؤالء العلماء ويأخذ بفتواه
 

  )Ê¾(اNلقة 
 :موقف العاä من اختالف الُمفت� �
السابق موقف العا� من تعدد الُمفت[، وتكلمنا R أن الُمستف� يلزمه أن يرجع إ~ �لم R ا5ت اTي هو  �ن اÓرس 

فيه، وال يتع[ عليه �لم بعينه إال حينما يكون ا5ت ليس فيه إال �لم واحد، فإن �ن ا5ت ليس فيه إال �لم واحد؛ 
د ا�فتون فإنه يتخR o الرجوع إ~ أي منهم، هذا R ابتداء السؤال وقلنا هذا فإنه حينئذ يلزمه الرجوع إ�ه، وأما إذا تعد

أنه  -كما ذكرنا فيما سبق –هو الراجح، وأما إذا سأل أك0 من �لم ثم اختلفوا؛ فهنا أيًضا يرد خالف لكن الراجح فيه 
 rاعة من العلماء؛ للتحذير من يلزمه حينئذ أن يبحث عن األعلم فيأخذ بفتواه، ولو قلنا إن هذا القول قاÌابن قدامة و

  .تتبع الرخص، و ا�قصود بالرخص هنا ليس الرخص ال�عية، الرخص ال�عية ال بأس من العمل بها
  :تتبع الرخص  �
فلو أن �ميًا أو طالب علم لم يبلغ درجة الفتوى، أخذ . إتباع أسهل األقوال j مسائل اÃالف: هنا" الرخص"ا*قصود بـ 

 يناسبه أخذ به مع غض ا�ظر ينبش 
ً
 R مسألة خالفية ولو �ن ضعيفا، 	ما وجد قوال

ً
R كتب ا�تقدم[ وüما وجد قوال

قة ا<�Ýف، ا<�Ýف ال�عية فيها ¢ء من حبس ا�فس بعن د�له وعن قوته؛ فإنه حينئذ يقع R االنفالت من ر
Ê؛ فتتبع الرخص بهذا ا�عoGلها \ اnأخذ أسهل األقوال - ومنعها و Êشهواتها، وهو عمل  -بمع R اw هو إطالق
، لكن هناك من ح* عن اإلمام أnد "من تتبع الرخص فقد تزندق: "بالشهوة؛ وwذا نقل ابن قدامة قول بعض العلماء

ألقوال عند يقصدون بهذا األخذ بأخف ا" األخذ"، و"ال بأس بتتبع الرخص: "وعن الكرM وÌاعة أنهم �نوا يقولون
إنها أساس أو أصل لنسبة هذا القول إ�ه، وهو أن سائل سأr عن : اختالف الُمفت[، ونقل عن اإلمام أnد قضية قالوا

أرأيت لو أفتا  أحد، يعÕ لو أفتا  غoك بأنه ال °نث أو ال : إذا فعل كذا °نث، فقال السائل: مسألة R الطالق فقال
نعم، هذه حلقة لعلماء : نعم إن أفتو> °ل، قال اإلمام أnد: تعرف حلقة ا�دني[، قال: قال r يقع الطالق، فاإلمام أnد

خo قبل السؤال ،ا<r أن يسأل غoه، أو ُ©� r ا<خo بعد السؤال اإلمام أnد لم يكتِف بأنه ُ©�: بالرصافة؛ فقالوا
أن اإلمام أnد oHُ : خo بعد السؤال ومعرفة اyكم، قالواعرفنا أنه مذهب ا�مهور ود�له اإلÌاع، لكن هنا ا<

السائل ح¥ بعد السؤال، بل إنه دr \ من يفتيه باألسهل، والواقعة ليست نًصا R ا�سألة وليست ñ°ة فيها، بل إنها 
 �ا قال

ً
مام أnد ربما يعرف أن هؤالء اإل. نعم: إن أفتو> °ل، قال: يمكن nلها \ غo ذلك؛ فقول اإلمام أnد r مثال

ربما يكونون أقدر \ الفتوى  معلماء، وربما يعرف أن فتواهم موافقة لفتواه هذا احتمال، وربما يعرف أنهم بمجموعه
ال ينبÆ أن نُثبت القول �واز تتبع الرخص وننسبه لإلمام أnد بناًء \ بهذا السؤال منه؛ فا�سألة ليست نًصا ñ°ًا و

إًذا ا�سألة ال� كنا نتحدث عنها � ما بعد السؤال، أو بعد انتشار قول الُمفت[ هل r أن يتخo؟ أم ©ب  اقعة،هذه الو
oب� الفتاوى بل ب� الُمفت�ب[ الُمفت[؟  عليه أن يعمل بقول األعلم منهم؟، أو يتخ mفالصحيح أنه اآلن ليس ا2خ ،
ا 3ال يؤدي ذلك إ~ تتبع الرخص والعمل بمجرد الشهوة واwوى، لكن هنا حينئذ ©ب عليه أن يبحث عن األعلم منهم

  :مسألة أيًضا تابعة wذه ا�سائل و�
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   العلماء أو عجز عن تمي* األفضل ؟ اإذا سأل أكË من �لم فاختلفوا، واستوو �
ا�سألة أيًضا من ا�سائل ال�  العلماء اختلفوا وهم R نظره سواء، أو أنه عجز عن ا�فاضلة بينهم، فماذا يصنع؟ هذه 

ماذا يصنع حينما Hتلف الُمفتون وهو ليس r قدرة \ تمي� . تضمنها ا�نهج، و� مسألة مهمة بالنسبة لعامة ا�اس
العلÞ  باألفضل منهم، واألعلم و األورع ؟ أو أنهم عنده سواء، �ث فوجد أنهم  متساوي[ R هذا ا�انب أما ا�ان

: أما إذا �ن قادًرا \ ال;جيح ب[ األدلة؛كبعض طالب العلم فنقول حينئذ - األدلة فهو ال يستطيعه، ال;جيح ب[
  . فرضك أن تنظر R األدلة وترجح ما تراه راجًحا، وأنت قد درست طرق ال;جيح عند العلماء

من �لم ال يعرف األفضل من هؤالء  أنه أفتاه أك0 من �لم، أو انت�ت فتاوى أك0: ال� معنا  اآلن صورة ا*سألة
العلماء أو أنه يعتقد أنهم سواء R مûلة واحدة من حيث الفضل والورع والعلم هذا اعتقاده، ماذا يصنع؟ العلماء اختلفوا 

  : R هذا فمنهم من يقول
  :ويستدلون \ هذا  يعمل بأشد األقوال©ب عليه حينئذ أن   /   القول األول •
å- مل باألشد أحوط، يقولون ©ب عليه أن يعمل باألشد؛ ألنه أحوطباالحتياط، فالع.  
æ- ص» اهللا عليه وسلم rقيٌل ( : ما روي من قو

َ
، اNُقّ ث هذا عرفنا أنه ضعيف لكن  ) واÕاطُل َخفيٌف َوِ/ٌّ  َمرٌِيّ
 .ذكره بعض األصو�[ �لرازي وغoه، ابن قدامة لم يذكره

• zويستدلون \ هذا يأخذ باألخف من القول�ئذ أن أن الواجب عليه حين /  القول ا@ا ،:  
å-  وأنه ال حرج فيه âين يÓيِن ِمْن َحَرٍج { بأن ا ºKا jِ َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم{  
æ-  ص» اهللا عليه وسلم xب[ ما خُ بما ثبت من أن ا� o]هما شيئâص» اهللا عليه  لفهذه سنة الرسو إال اختار أي

 .أليâوسلم R أنه يعمل با
  :شاء ود�لهم أن يتخj m العمل بأي القول�  /   القول ا@الث •
å-  قيقة، ينطلق من القولyتهد وهذا القول ينطلق من القول با<صويب اlُأنه كيفما عمل فقد عمل بقول �لم و

وال يستطيع ال;جيح ب[ بأن ¨ lُتهد ُمصيب، هو يرجع إ�ه يعÕ إذا استدللنا wذا القول بأنه حينما تتعارض الفتاوى 
القول (هذا القول . الُمفت[، وال يستطيع ال;جيح ب[ األدلة ألنه ليس بعالم بها وال قدرة r؛ فإنه حينئذ يعمل بما شاء

oاألعم األغلب، لكن هناك من العلماء من قال به وهو ال يرى ) با<خي R تهد مصيب هذاlُ ¨ القول بأن \ Õمب
ب للمجتهدين، وذلك ألنه يقول إنÕ أقول بهذا القول ألنه ال طريق للعمل إال هذا، ما دام انسد عليه باب القول با<صوي

\ ا�ظر R األدلة وال;جيح بينها،  ةا�فاضلة ب[ الُمفت[ ما أستطيع ا�فاضلة بينهم، أو أنهم تساووا عنده وليس r قدر
إننا نقول بأنه يتخo وهذا أشار إ�ه ابن قدامة R ثنايا : مل فألجل هذا يقولونيتخo أو ي;ك الع: فما أمامنا إال أن نقول

  . Ðمه مع أنه ليس ªن قال بتصويب الُمجتهدين
إذا تعارضا يكونان ��Óل[ ) قو� الُمفتي[(، أي القول[ أنهما يتساقطان وأنه يبحث عن ثالث /  القول الرابع

أنه إذا . هذا هو القول الراجحُمرجحا، يسأل ثاhًا فيأخذ بفتواه  ويكون هو الُمرجح  فيتساقطان ويبحث عن ثالث �كون
اختلف ا�فتون، ولم يستطع ا�فاضلة بينهم، ولم يستطع أيضا ال;جيح ب[ األدلة �هله بطرق ال;جيح؛ فإنه حينئذ يسأل 

. ألحد القول[ أو ألحد األقوال إن تعددت هذا من جانب ثاhًا أو رابًعا إذا �نوا ثالثة فيعمل بفتواه؛ ألنه سيكون ُمرجحا
  :ªا يمكن أن يُستدل به wذا 

å- ذا تعارvل[، و�Óالن تساقطا ووجب ا5حث عن ثالث؛ فكذلك نقول إذا  ضأن تعارض القول[ كتعارض ا�Óا
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واء وافقت هذا أو هذا أو أتت تعارض قوال ��[ متساوي[ فإنهما يتساقطان، ويبحث عن ثالث ليسأr ويعمل بفتواه س
  .أيًضا بقول جديد

æ- ]الغالب سيكون ُمرجحا ألحد القول R الثhأن ا. 
  :  فُيجاب عنها) القول با2خيm(و ) القول باألخذ باأليÚ(و) القول األخذ باألشد( أما أدلة األقوال األخرى 

 القائلون باألشد واستدالÂم بأنه أحوط •

ليس دائما يكون R جانب التشديد، فقد يكون االحتياط R جانب ا<خفيف وا<يسo؛ بأن االحتياط : فُيجاب ����
وwذا إذا اختلفوا R م�وعية عبادة فاألحوط r عدم فعل العبادة؛ ألن العبادات األصل فيها ا<وقيف، واألصل ا�نع 

ث اTي احتجوا به فهو أيًضا كما قلنا منها ح¥ يأµ ا�Óل، وال شك أنه أخف عõ من فعلها، وأما ما روي من اyدي
  .حديث باطل ال يثبت

• Úواألخذ باألي Úمطلًقا ودائًما ال يصح؛ ألنه يؤدي : فكذلك نقول أما القائلون باألخف واألي âاألخذ باألخف واألي
شئت، Îلب ا�اس  إ~ تتبع الرُخص وا<حلل من رقة اÓين، وهذا أمر خطo حينما نقول r إذا اختلف العلماء فُخذ بما

 بالشهوة، وال نكاد ±د مسألة من ا�سائل الكبoة إال وفيها أقوال شاذة 
ً
سيأخذ بأسهل األقوال؛ فoق دينه ويصبح �مال

فربما أخذ بالقول الشاذ، أو القول الضعيف اTي ال د�ل عليه، وهذه مش¶ة كبoة قد يقع فيها العوام والُمستفتون حينما 
إذا اختلف العلماء خذ األخف، أخف األقوال قد يكون ال د�ل عليه؛ : ف العلماء أنت باGيار، أو نقولإذا اختل: نقول

اإلتيان ": 2لفيقا"أيًضا القول بهذا قد يؤدي إ~ ا<لفيق ب[ األقوال، وا�قصود بـ. فليس دائًما القول األسهل هو الراجح
أو عبادته إذا �ن R عبادة \ صورة � باطلة عند Ìيع العلماء بصورة ال يقرها أحد من العلماء؛ �يث يكون عمله 

 .ةبصورتها اإلÌا�
يسo من رأسه يعÕ ال يُعمم رأسه با�سح، ويلمس  ءبأن يتوضأ وضوًءا يمسح فيه \ جز :وُيمثل للتلفيق بأن يقولون •

إن : يقوم فيصõ بمثل هذا الوضوء؛ فيقولون فيه ا�رأة بشهوة، وينام، وHرج من جسده اÓم من غo السبيل[، ومع هذا
 
ً
العلماء يتفقون \ أن مثل هذا الوضوء ال يك¯ ال يصح، لكن إبطاwم r بأسباب Úتلفة وعلل متباينة، فمن يرى مثال

 أو أك0ه يقول
ً
أنت يصح : أنت ما مسحت إال ¢ء يسo فما يصح وضوءك wذا، اآلخر يقول: وجوب مسح الرأس �مال

؛ ألنه يرى أن اللمس، آخر ربما يقولوضو
ً
وضوءك بطل : ءك بمسح ا�زء اليسo، لكنه بطل بلمس امرأة بشهوة مثال

هذا يقولون نوع من ا<لفيق، وا<لفيق . وضوءك بطل ôروج اÓم؛ فا�جموع ال يقول به �لم: با�وم، وآخر ربما يقول
قط هنا، و� ليست ضمن ا�نهج ا�قرر لكن °سن بطالب العلم مسألة كبoة من مسائل األصول أردنا اإلشارة إ�ها ف

أنه ال : أنهم يرجعون إ~ الكتب ال� تناو<ها، طبًعا هناك خالف فيه أنه هل ©وز مثل هذا أو ال ©وز؟ واألك0  يقولون
 .إ~ ا<لفيق ا�منوع أيًضا من �اذير هذا القول أنه قد يؤدي. ©وز إذا �ن سيؤدي إ~ خالف اإلÌاع فإنه ال ©وز

فهذا مبÕ \ القول بتصويب الُمجتهدين عند اختالفهم، وقد تقدم أن  أما القول با2خيm عند اختالف الُمجتهدين •
هذا القول باطل أن العا� أو الُمستف� ال oHُ مطلًقا مع معرفته باختالف الُمفت[، وقد تقدم أن ا�صيب من الُمجتهدين 

أن الُمصيب R مسائل االجتهاد واحد، وأنه ال يمكن أن يكون ا�ميع مصيب[ مع اختالفهم،  واحد، فقد تقدم
باإلضافة إ~ أنه يؤدي إ~ ا�حاذير السابقة من تتبع الرُخص؛ فإذا خoنا اإلنسان ب[ قول وقول الشك أنه سيختار القول 

عن ثالث ليسأ� إذا ا³دا الُمفتيان ولم يستطع ا2مي*  إًذا الراجح هو أنه يرى تساقط القول� وأنه يبحث.  األخف عليه
 .بينهما
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  )Ù¾(اNلقة 
  : ترتيب األدلة �

األدلة ا�تفق :  وجرى األصوYون � تقسيمها إÀ قسم� رئيس�األدلة ال�عية كما عرفنا سابًقا كثoة ومتعددة ، 
لية وأدلة عقلية وأدلة مرcبة من ا�قل والعقل ودرسنا ا�وم إ~ أدلة نق وبعضهم ربما قسمهاعليها واألدلة ا�ختلف فيها ، 

تقديم ما يستحق ا<قديم منها وتأخo من يستحق ا<أخo هذا هو ا�قصود بال;تيب ،  :وا*قصود بWتيب األدلةR ترتيبها 

  . تقديم شيئًا \ ¢ء: ال;تيب 
  : مسالك العلماء �

غزاÅ وتبًعا r ابن قدامة وÌاعة كبoة من العلماء ذكروا إن اإلÌاع هو أول العلماء wم مسالك R ترتيب األدلة ، ال
هذه األدلة ، وهم حينما يت¶مون R ترتيب هذه األدلة يريدون أن يبينوا للفقيه أن معرفة مراتب األدلة من حيث القطعية 

 وبما يتبعه ثانيًا
ً
وثاhًا ورابًعا  فيتدرج R ا5حث عن حكم ا�سألة  والظنية مهمة جًدا  ، وأنه ©ب أن يعرف بما يبدأ أوال

لو لم يعرف ا�جتهد أو الفقيه ُرتْب األدلة ومنازwا ألدى ذالك ألن يقدم ا�فضول منها \ : وفًقا wذا ال;تيب ، ويقولون
  .ترتيب األدلة   األفضل أو يقدم الضعيف \ األقوى وهذا يكون كمن يتيمم مع وجود ا�اء ؛ فألجل هذا اهتموا بذكر

�  ßاإل»اع : ا*رتبة األو:  
  : القول األول •

أول ما ينظر ا�جتهد أو الفقيه R : ±د أن الغزاÅ وا�ماعة جعلوا اإلÌاع هو أول هذه األدلة ، وقال الغزاÅ ومن تبعه
إال من باب ا<أكيد  ةفصيلين يبحث عن أد<ها ا<ألاإلÌاع فإن وجد ا�سألة �ل اتفاق وÌvاع ب[ العلماء فال حاجة 

  .wذا القول ا�جمع عليه ، فقدموا اإلÌاع \ سائر األدلة 
، بقية يقبل النسخ وال يقبل ا<أويل  فإذن هو مقدماإلÌاع ال :حجتهم أنهم يقولون  ما حجتهم � ذلك ؟:    دYلهم �

 � األدلة من ا�صوص سواء �نت من الكتاب أو السنة أو قول الصحا� أو 
ً
غoها يقولون هذه 	تمل النسخ  وأيضا

  .	تمل ا<أويل أو ا<خصيص R بعض األحيان بينما اإلÌاع قطý ال °تمل نسًخا وال تأويًال  فيكون مقدًما 
• zالقول ا@ا :  

د ا�كo من أوائل من أشار إ�ه أمام اyرم[ ا�ويÕ وأخذ به صاحب ا�نهاج ا5يضاوي وÌاعة ون®ه ابن القيم وشد
 : \ ا�خالف ، هذا القول هو

ً
أن الكتاب والسنة مقدمان \ اإلÌاع والقول بأن اإلÌاع مقدم \ الكتاب والسنة قوال

  .باطًال 
اإلÌاع إنما ثبتت حجيته بالكتاب والسنة من أين عرفنا بأن اإلÌاع حجة إال من الكتاب والسنة فهما  : ودYلهم �

؟ ولم يكت¯ ابن القيم بهذا بل نقل عن العلماء ما يدل \ تقديم  تقدم الفرع � أصلهفكيف يأصًال لإلÌاع ، 
 أن ا�راد من 

ً
الكتاب والسنة فنقل نًصا ñ°ًا عن اإلمام الشافý وح* أن هذا إÌاع ا�تقدم[ ، وبا<أمل اتضح  أوال

 ا: قال 
ً
 .إلÌاع القطý أن اإلÌاع R الرتبة األوò وهو ا�قدم ، مرادهم أوال

 :واإل»اع القط! هو ما توافر فيها Áطان  
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يعÕ ي®ح فيه العلماء باyكم وليس من اإلÌاع السكو< اTي يف� فيه واحد   أن يكون 	�ًا: ال:ط األول  �
 .من العلماء ويسكت ا5قية هذا �ل خالف والشافý ال يراه إÌاً� 

� zنا مت:  وال:ط ا@اYد يوجد إال  \  ما علم من  واتًراأن ينقل إÝاع ا�توافر فيه هذان ال�طان فيÌومثل هذا اإل ،
اÓين بال�ورة  ، فيبدو أن أصحاب القول األول وهو اTي عليه كثo من األصو�[ نظرتهم نظرية أك0 منها عملية هذا 

�صوص \ هذا اإلÌاع ، اإلÌاع اTي من افر اÌاع القطý مع ندرته ومع تضأي أنهم يت¶مون عن اإل، من جانب
افرة عليه R الغالب  ، الغزاÅ وهو من أوائل من قدم اإلÌاع هو ينظر إ~ Ðمه هذا أن ا�صوص متضهذا القبيل ±د 

R مهمته فكأنه يقول أنت أيها الفقيه ال تتعب نفسك إذا نزلت بك نازلة أن تبحث R r أنه إرشاد للفقيه وتسهيل \ 
 هل � خالفية أو وفاقية إن �ن العلماء اTين سبقوك اتفقوا عليه فلماذا 

ً
ا�صوص عن حكمها بل عليك أن تنظر أوال

فعليك أن تكت¯ بالوفاق وال تبحث عن ¢ٍء منها ؛ ولكن ابن القيم وcثo من العلماء يرون أن هذا ا�نهج ! تبحث ؟
: ويقولون) القضايا ا�ستجدة ( الكتاب والسنة وôاصة R موضوع ا�وازل ا�نهج السليم أن تبدأ ب: غo سليم ويقولون

 أن معرفة الفقيه �ا R الكتاب والسنة 
ً
- وهما �صوران واyمد هللا ، واآلن متوافرة كتب السنة ميâة وÚدومة - أيضا

ع أو ال ؛  ألن اإلÌا�ت غo فمعرفة ما إذا �ن  هذا الäء ورد R الكتاب والسنة أهون من معرفة ما ورد فيه إÌا
�صورة  وما ح® منها وÌع فيه نظر فمن أوائل من كتب وح® ابن حزم R مراتب اإلÌاع ثم جاء ابن تيمية وتعقبه 

  .وبّ[ أن كثª oا زعمه أنه إÌاع ليس بإÌاع 
  .اس R ا�سألة فاإلطالع \ القرآن والسنة  و� Úدومة و�صورة أسهل من اإلطالع \ أقاويل ا�

مراده اإلÌاع ، ونؤ�د � أن مراد من قال بتقديم اإل»اع � الكتاب والسنةإذن عندنا رأيان ولg منهما وجهته ، 
  .و�ط ا<®يح باyكم وليس lرد السكوت هذه الرتبة األوò ، �ط ا�قل ا�تواتر : القطý اTي توافر فيه ال�طان

  آن الكريم والسنة ا*تواترة القر: ا*رتبة ا@انية  �
 Åكما ذكرها ابن قدامة القرآن الكريم والسنة ا�بوية ا�تواترة ، القرآن والسنة ا�تواترة جعلهما ابن قدامة والغزا
وÌاعة � ا�رتبة اhانية ال� ينظر إ�ها ا�جتهد ، وÌعوا بينهما ألن ¨ منهما قطý وvال فالقرآن أ�ف من السنة 

وأ\ رتبة ، ومن العلماء من يقول بل الواجب أن نقدم القرآن \ السنة مطلًقا ح¥ وأن �نت السنة متواترة وªا وأفضل 
بكتاب : ؟ قال ) بم ³كم( :يستدلون به حديث معاذ اTي فيه أن ا�x ص» اهللا عليه وسلم عندما بعثه إ~ ا�من قال 

فهذا د�ل �ن قال أن القرآن مقدم \ السنة ود�ل . اهللا ص» اهللا عليه وسلم بسنة رسول : قال ) فإن لم wد( : اهللا قال
  .�ن قال أن القرآن والسنة مقدمان \ اإلÌاع أيًضا 

  السنة األحادية: ا*رتبة ا@ا@ة  �

  . فà مقدمة \ القياس و\ قول الصحا�  

وجعلها ن لم ©د R السنة األحادية انتقل إ~ القياس  أ: ، وقال  القياس جعلها بعض العلماء : ا*رتبة الرابعة �
فاTين يرون أن قول الصحا� حجة مقدمة \ القياس ©علونه R الرتبة الرابعة قبل القياس وأما  قول الصحا�بعضهم 

  .اTين يرون أنه ليس �جة أو أنه يمكن االحتجاج به لكنه أضعف من القياس فيجعلونه بعد القياس 
�الستصالح مثًال ، والعرف والعادة عند من يرى حجيتها أو مايعرف باألدلة  األدلة العقلية: ة اÃامسة ا*رتب �

  .ا�ختلف فيها 
  العمل باالستصحاب : ا*رتبة السادسة  �
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 Êيرجع إ~ االستدالل : آخر األدلة و آخر ما يلجئ إ�ه ا�جتهد هو د�ل االستصحاب بمع 
ً
أنه إذا لم ©د د�ال

ستصحاب ببقاء الäء \ أصله أو بùاءة اTمة إذا �نت ا�سألة فيها انشغال ذمم فاألصل براءة اTمة ، وvذا �نت واال
  .قضاًء فاألصل بقاء ما �ن \ ما �ن وهناك قواعد كثoة متفرعة عن د�ل االستصحاب 

 R ذهنه ثم بعد ذلك أول ما ينظر ا�جتهد يكون استصحاب الù: د�ل االستصحاب الغزاÅ يقول 
ً
اءة األصلية حا�ا

فلما بعد هذا إذا لم ©د ، يبحث هل ا�سألة فيها إÌاع أو نص قرآن أو سنة متواترة أو سنة أحادية مثًال إ~ آخر الطريق
إما أنه : ال خالف ب[ هذا وب[ ما قلناه االستصحاب هو ، يتمسك باألصل اTي هو براءة اTمة أو استصحاب األصل

 R ذهن ا�ف� أو ا�جتهد 
ً
استصحاب الùاءة األصلية وأن األصل عدم ا<¶يف وانشغال اTمة بäء سواء قلنا أنه حا�ا

أو الفقيه لكن حضوره R األول ال يمنع من استبعاده عندما ±د نًصا أو ±د إÌاً� أو ±د قياًسا أو ح¥ قول صحا� 
أن د�ل ن¯ األصل مع أنه قطý إال أنه يرتفع : ( ذلك ا�ص وwذا يقول القراR  عند من يرى حجيته فأنه حينئٍذ يستبعد

 Õال يرفعه الظ ýذلك يقول ) بالظنيات وهذه من العجائب فاألصل أن القط R قyحيث : ويب[ وجه ا ýالسبب أنه قط
يوجد ما Hالفه لكن إذا وجد نص أو فهو األصل أن لم ) أنه قطý قطعية م�وطة بعدم وجود د�ل Hالفه ( ال د�ل 

  .قياس \ نص فأنه يقدم عليه ويكون أقوى منه 

  :فائدة معرفة ترتيب األدلة  �
ما فائدة معرفة ترتيب األدلة؟ ، فائدته تظهر جليًا عند ا<عارض الظاهري حينما يرى ا�جتهد تعارض د�ل مع د�ل 

ومعÊ هذا أن اTين ، هأو هذا ا�Óل رتبته متأخرة فيؤخر، مة فيقدمهذا د�ل رتبته متقد: يستح� رتبة ¨ د�ل فيقول
Ìع عليه فإننا نقول � إما منسوخة أو مؤولة ولو : يقولون، أن اإلÌاع مقدم: قالوا

ُ
لو فرضنا وجود آية ظاهرها  Hالف ما أ

تأويل وr تفسo غo ظاهره ،وذلك  إما منسوخ أو مؤول يعr Õ: فأننا نقول، وجدنا حديث Hالف ما وقع  اإلÌاع عليه
، أنهم يرون أن اإلÌاع قطý والشك أن اإلÌاع إذا صح ب�وطه اTي ذكرناه أنه قطý ، ما �رضه ال يمكن العمل به
وليس أمامنا إذا �ن ا�عارض نصا ظاهًرا وليس نًصا ñ°ًا بمعÊ أنه معارض r تماما هذا لن يكون لكن لو أن 

كعموم ربما يعارض إÌا� نقول هذا اإلÌاع مقدم \ هذا العموم من كتابًا أو سنة فيكون Úصًصا r ظواهر ا�صوص 
وwذا مثُال ±د العلماء �ا وجدوا أن اإلÌاع قائًما \ أن العبد ©ت إذا زN نصف حد اyر يعÕ ³س[ جتة  لم 

ةٍ ال̀زاغَِيُة َوال̀زاzِ { : يتمسكوا بظاهر قوr تعا~  َ
ْ
وا ُ�` وَاِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجت   . سورة ا�ور) æ(آية  }...  فَاْجِتُ

أن نص القرآن يدل \ أن الزا  ©ت مائة جتة وهذا العبد : فالعبد إذا زN يصدق عليه هذا العموم ، فلو قال قائل 
مة ال� أ� ا�ص \ أن حدها هو العبد ملحق باألا اإلÌاع \ أن إÌاع فقدمو: زا  �اذا ©ت ³س[ نقول المثًال 

  .نصف حد اyرة وأنه ال يلحق باyر فهذا من أهم فوائد معرفة ترتيب األدلة 
نقوwا R مسألة ال;تيب ينبÆ ال نأخذ ا�سألة R حرفية  وأنه أنت تنظر R هذا ثم تنظر R هذا وترجع تنظر  ;مة أخmة

 ، فال نقبل من R هذا ، الطريقة ال� ات
ً
بعها الغزاÅ هذه طريقة عقلية لكن الواقع أن ا�جتهد ينظر R األدلة عموما

ينظر R القرآن وي;ك السنة وال ينظر R القرآن والسنة وي;ك ما يقاس : ا�جتهد أنه ينظر R بعض األدلة دون بعض مثالً 
R تمعة هذا هو ا�نهج ا�ختار ؛ ولكن عند ا<عارض عليها أو ي;ك ا�صالح أو ي;ك العرف ؛ بل عليه أن ينظرl األدلة :

نعم ، عندما يتصادم د�الن ويتعارضان R الظاهر فإن ا�جتهد مأمور بأن يقدم ما يستحق ا<قديم منها وهذا هو موضوع 
   .ما يعرف با<عارض وال;جيح وهو باب مهم 
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  : ا2عارض و�يفية دفعه �
 .رض تعريف ا<عا •

  . ؟هل هو حقي� أو ظاهري •
  .؟ وهل هما م;ادفان أو بينهما فرق، الفرق ب[ ا<عارض وا<عادل •
  . طرق دفع ا<عارض •

  . وهو تفاعل من الُعرض وهو ا®احية، ا2قابل هو :  ا2عارض j اللغة
أو ، إذا صح هذا ما يصح هذا، ر�يث يمنع ¨ منهما من اآلخ، تقابل اYKل� � سبيل ا*مانعةفهو : j االصطالحأما 

  .إذا أخذنا بهذا ال ©وز أن نأخذ باآلخر
وربما أطلقوا ا<عادل \ نفس معÊ ، هناك من العلماء من يُعù با<عادل وال يُعù با<عارض "ا2عادل"أما لفظ 
تقابل : هو"<عارض"فا، افرقً ب[ اللفظي[  أن²  ولكن اTي يظهر، بعض األصو�[ جعله مرادفًا للتعارض ،ا<عارض

  . كما هو ا�شهور R اصطالحهم اYKل� � سبيل ا*مانعة
  .الäء هو مثيله من جنسه  وِعدُل ، التساوي :يعj Õ اللغة ا2عادل

وvذا حصل ، الراجح فيه أنه التساوي ب� اYKل� من � وجه õيث ال يبÛ ألحدهما مزية � اآلخر j االصطالح و 
 أو يتوقف أو، ا5حث عن أدلة أخرى أو ،تساقط ا�Óل[ ل انسد باب ال;جيح ولم يبt إال أن يذهب ا�جتهد إ~ا<عاد

  .ألنه R الغالب تعارض ظاهري  ؛بينما ا<عارض فيه lال، شهوريتخo كما هو ا�عروف عند العلماء واGالف ا�
  هل يمكن ا2عارض وا2عادل ب� األدلة ؟ ����

ال �صل تعادل ب� " :ونُقل عن اإلمام أnد و الكرM أنهما يقوالن، نعم يمكن: فا�مهور يقولون، فهذا /ل خال
  . "ة عرفها من عرفها وجهلها من جهلهاالبد أن يكون ألحدهما مزي` ، اYKل� من � وجه

  :أصل ا2عارض �
  هري ؟j نفس األمر أو هو تعارض ظا اواقعً  هل ا2عارض حقي� ب� األدلة أي �
  : هذا /ل خالف 

 ، إن ا2عارض حقي�: فمن العلماء من قال  •
ً
 .األمر   أدلة متعارضة R واقعيعÕ � فعال

أنه فيما يظهر للمجتهد أنهما  :بمعÊ،  إن ا2عارض ب� األدلة ال:عية تعارض ظاهري :يقولون اrمهورولكن   •
 ألن²  ؛ فهذا القول هو الراجح، بل البد أن يكون هناك Úرج، ا لكن R واقع األمر هما ليسا متعارض[ تمامً  ،متعارضان

فًا َكثmًِا{: اهللا تعا~ يقول 
َ
ال�ع ليس فيه اختالف؛ ألنه من عند  فاÓين و }َولَْو َ¶َن ِمْن ِعْنِد َلmِْ اهللا`ِ لَوََجُدوا فِيِه اْختِال

ود ا<عارض ا<ام ب[ ا�ص[ وvنما ا�قص، ي R االÏاهاتدواالختالف ا�ن¯ هنا ليس االختالف ا<عد، اهللا جل² وعال
 
ً
  .فليس هناك تعارض حقيق R واقع األمر  ،مثال
عند بعضهم ويستدلون \ يُعرف با<عادل  وهو ما، يمكن أن يقع تعارض حقي� ب� اYKل� ،ب¯ :هناك من قال •

R  والواقع أنهم ال د�ل wم )ت ال يعلمهن كثm من ا®اساNالل بّ� واNرام بّ� وبينهما أمور مشتبها(هذا �ديث 
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األمور  فهم يزعمون أنª ، ²ا يدل \ أن من ا�اس من يعلم، ال يعلمهن كثo من ا�اسألن هذا اyديث فيه أنه هذا؛ 
ا عارض ليس حقيقً ا2 أن̀ ـ وvن تعارضت R الظاهرـ  الصواب ولكن² ، وتعارضت ا�شتبهات � ال�  تعادلت فيها األدلة
وwذا ال نكاد ±د د�ل[ متعارض[ بل ال ±د د�ل[ متعارض[ توقف فيهما ، و¸نما هو فيما يظهر Õعض ا*جتهدين

 ªا ال يوجد متشابه لم يُب[w  ²ذا نقول، سعةال يتعلق به تكليف فاألمر فيه أما ما، علق به تكليفÌيع العلماء ªا يت
  .ا ال يتعلق به تكليف فهو موجود يتعلق به تكليف أما م

  ما Á Xوط ا2عارض ؟ ����
  :فاش;طوا r  ،ا<ناقضستفادوها من Ðم ا�ناطقة R �وط اللتعارض  ذكر بعض األصو�[ �وًطا

o بوتhا R الواحد ، التساوي ùفال تعارض ب[ الكتاب وخ. 

o  القوة R واش;طوا التساوي.  

o  اد الوقت	واش;طوا ا. 

o  	اد ا�حل وا. 

o  اد ا�هة	وا. 

o  ]ل�Óمن ا ¨ R ابتhكم اyواختالف ا .  
وسيتوقف ا�جتهد ، ه سيكون هناك تعادل ب[ ا�Óل[لو أخذناها كما � فمعناه أن، ةثماني أوصلوها إ~ ل�وط هذه ا

  .وال يمكن ا�مع ، وال يمكن ال;جيح ،عن ال;جيح
 هو تقابل ا�Óل[ \ سبيل ا�مانعة أي R : االصطالح  بد منها Nصول ا2عارض jال:وط ال\ ال أن̀ لكن اyقيقة  

  : قد نش;ط منها مثال ،فهذا °صل ب�وط ، هأو الفقي، أو R نظر ا�اظر، نظر ا�جتهد
o  نظر ا�جتهد أيًض R القوة R ا التساوي ، ً°ñ ن احدهما نصا�  .ر ا واآلخر ظاهفال نقول هناك تعارض إذا 

o اد ا�حلأيًضا ال	هذا �ط مهم، بد من ا ، �̈ ل \ �ل فليس هناك تعارض بينهما من ا�Óل[ ي²ûُ  أي إذا �ن 
  .ال يمكن أن يتعارضا إال إذا ا	دا �ل اyكم ، هذا R موضع وهذا R موضع فال تعارض  واتضح أن² إذا تب[² ،

o  ّابت بكٍلhكم اyل[ كذلك البد من اختالف ا�Óكم ،  هذا �ط مهم ،من اyاد ا	فال تعارض مع ا. 

o   الن ظني[ وليسا قطعي[ أيًض�Óا البد أن يكون ا.  
 أن يكون ظنيً  : "الظQ"ـونعÕ ب 

ً
  .أو من جهة ثبوته ، إما من جهة دال<ه ا

 .من جهة ثبوته كأحاديث اآلحاد  -

 أي أن داللة، R الغالب � من باب الظاهردالالت األوامر و ،والسنةمن جهة دالالته ؛ كدالالت العموم R القرآن  -
وقد يأµ األمر للندب ، آخر ألنها 	تمل معÊً  ؛وداللة ا�à \ ا<حريم � من باب الظاهر، األمر \ الوجوب � ظاهر

 .ويأµ ا�à للكراهة ا<ûيهية  ،

  : يتفرع عن هذا أن نقول، ظني[البد أن يكون ا<عارض ب[  فلهذا نقول من أهم ال�وط أنه
  ال يقع ا2عارض ب� الظQ والقط! *اذا ؟  ����
  القطý حينئذٍ  ألن² 

ً
 والظÕ ال °تمل أن يكون صوابً ، ال يمكن أن يكون خطأ

ً
 إذا �رض قطعيً  ا

ً
يقع فا<عارض ال ،ا

ýوالقط Õالسبب ما هو ؟، ب[ الظ  
 .قطعيًا إذا �رض  °تمل أن يكون صوابًا أي ال،  صوابًاالظÕ ال يمكن أن يكون  أن²   -
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-   Õفقط هو ظ r ن ا�عارض�  . والقطý ال °تمل أن يكون خطأ إذا 
  :وهو ، آخر  ا يWتب � هذا أمرٌ أيضً 
، قول ال يقع ا<عارض ب[ القطعياتا نأيًض ، ارض ب[ القطý والظÕكما أنه ال تع، ال تعارض ب� القطعيات: أن نقول -
�Óأن نعرف ما، يمكن أن يتعارضا القطعيان ال النا Æجانب دون ليس  �قصود بالقطعي[؟ا لكن ينب R ýالقط

هو مرادنا فالقرآن من حيث ثبوته قطý  ا ـ وليس هذا\ القرآن عمومً  "القط!"بعض العلماء يطلق لفظ  ألن² جانب؛ 
أي ، ا ال يقع ا<عارض ب[ القطý من ¨ جهةفإذً ، نيةنًا تكون قطعية وأحيانا تكون ظلكن دال<ه \ األحÝم أحيا

�اذا ال يقع تعارض ؟ ألن مقت& القطý ، ب[ قطý اhبوت واÓاللة وقطý اhبوت واÓاللة  ال يمكن أن يقع تعارض
 إذا ما، همافال يقع ا<عارض بينهما ألنه ال يمكن أن يثبت مقت& هذا ومقت& هذا مع تعارض، االبد أن يكون ثابتً 

  لعمل حينما ±د أن² ا
ً
البد أن  هألنّ ا؛ هذا ال يسì تعارًض :نقول  Úتلفة؟حÝم ا�أخوذة منهما األ  قطعي[ ظاهرهما مثال

بعض ، أو \ سبيل الغلط ، السبيل الوحيد rوهذا هو ، مل \ سبيل النسخإما أن ُ°  ،ناسخ لآلخرنعرف أن أحدهما 
وهذا د�له ، فإًذا ال تعارض ب[ قطعي[، ليس بقطýيزعم أنه  قطý وهو ، وليس بقطý اا�اس يظن أن ا�Óل قطعيً 

ألنه ي;تب \ ذلك ا�مع  لول هذا؛فال يمكن أن °صل مدلول هذا ومد، ن القطý حصول مدلوr ثابت حتًماالعقل أل
 .قع ا<عارض بينهما  يفإذا ال، ا�مع ب[ ا�قيض[ ي;تب \ حصول مدلول القطعي[ ،[ب[ ا�قيض

وال ُ°تمل ، ومدلول الظÕ ال عùة به، ؛ ألن مدلول القطý ثابت ال �الة ا2عارض ب� القط! والظQوال يقع   -
 ýمقابل القط R الصواب. 

عليه لفظ هذا أطلق  :نقول، هذا قطý وهذا ظÕ: قد يقع Ð Rم  بعض أهل العلم ا<عارض ب[ ا�Óل[ ويقول           
  .إذن ا<عارض ظاهري ب[ األدلة كما قلنا ، هو ليس هناك تعارض بينهما حقيقة وvال، ب ا<جوزا<عارض من با

  X طرق دفع ا2عارض ؟  ما ����
 عندما ال يستطيع أن ©د، ابع هو بمثابة إ©اد Úرج للناظرويتبعها طريق ر، ناك ثالث طرق Óفع ا<عارض رئيسةه

  :ثة األوÚ òرج بالطرق اhال
  . طريق ا�مع ب[ ا�Óل[: الطريق األول •
• zل[ باآلخر أوأن يبحث عن ا<اريخ : الطريق ا@ا�Óالقول بالنسخ يذهب إ~ فحينئذٍ ، عن د�ل يدل \ نسخ أحد ا  
لة تساقط مسأ: و�، مسألة أخرى تأµ أما إذا لم يتمكن ال;جيح فحينئذٍ ،  ال;جيحأن يلجأ إ~:  الطريق ا@الث •

ساقط ا�Óل[ ويبحث عن د�ل أي لو لم يستطع ال;جيح  يت،  وهو الراجح عند العلماء أنه يذهب إÀ التساقط، ا�Óل[
  .وهذه مسألة أخرى سبق ال¿م عنها ، R هذه اyالة r أن يتخo :لكن من العلماء من قال، آخر

  .إذن طرق دفع ا<عارض الرئيسة � ثالثة
  ن ترتيبها ؟ كيف يمك ���� 
)å(  نبدأ بمحاولة ا�مع: ا�مهور يقولون ،òفإننا نبدأ ، ذا وجدنا د�ل[ ظاهرهما ا<عارضإ، ا�مع هو ا�رتبة األو

 .ة ا�مع بينهما الستبعاد ا<عارض بمحاول

)æ( ل[إن لم نستطع نبحث عن ا<اريخ وعن أ�Óه لكونه منسوًخا ، ي د�ل يدل \ نسخ أحد اc;فن.  

)é(  ال;جيح  وجود تعارض فنلجأ إ~ يستقر عندنا أي حينئذٍ ،  القول بال;جيحنستطع ذلك نلجأ إ~إن لم. 

o أو عرفنا  ،رف ا�اسخ وا�نسوخعُ  ،جد ا�اسخإذا وُ ،  مبكًرا إذا أمكن ا�مع انت¬ ا<عارض : الطريق األول
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  .أخر ناسخ للمتقدم وانت$ ا<عارض ا�تقدم وا�تأخر؛ فا�ت
   باrمع ب� اYKل� ؟ما*راد  �

  .إظهار عدم ا<ضاد ب[ ا�Óل[ ا�تضادين R الظاهر بتأويل  ¨ منهما أو بتأويل أحدهما  :ا*راد به
 أو نؤول واحدً  ،نحمله \ معÊمن ا�Óل[ ف بأن نؤول Ðًُ  :أي

ً
  .منهما ون;ك اآلخر \ ظاهره  ا

أال أخ~�م (m الشهداء ا�ي يأÆ بالشهادة قبل أن  : (اهللا عليه وسلمث قول الرسول ص» أنه جاء R اyدي :مثالً  �
ُ ، ؤتمنون بعدكم قوما  ونون وال يُ  إن̀  : (وحديث ، أخرجه مسلم )  اÂيسأ عليه  قوهو متف ) ستشهدونويشهدون وال ي
اyديث األول يدل \ مدح من يأµ  إن²  :فجمعوا بينهما فقالوا، هذان اyديثان البد من ا�مع بينهما  :فالعلماء قالوا، 

wا  يدل \ ذمهوا، ابالشهادة قبل أن يسأh ،يه شهادةÓ لصاحب حق ال يعلم بها  فيجمع بينهما �مل األول \ من
شهد من يذم إذا جاء فلهذا يُ ، ه يعلم ذلك ولم يطلب منه أن يشهدواhا  \ من Óيه شهادة �ق وصاحب، صاحب اyق
هذا أنه  معÊ، ا عليهالم يكن حا�ً  ،عليها أو أنه ُ°مل \ من يشهد \ واقعة هو لم يشهدها ولم يُستشهد، غo طلب

  . تأويل ¨ من اyديث[ أي بتأويل ¨ منهما اهذ، يشهد \ الكذب
ليس : (ع حديث تعارض R الظاهر م،  ):فيما سقت السماء والعيون العُ  : (أما تأويل أحد ا�Óل[ فمثاr حديث  

  يعÕ سواءً " فيما سقت"فاyديث األول يدل ، ) فيما دون اÃمسة أوسق صدقة
ً
�ن قليال ًoا  يدل ، ا  أو كثhديث اyوا

 يقولوا أن²  بمعÊ أن² ، ماء بينهما �مل العام \ اGاصوهنا Ìع العل، األقل من ³سة أوسق ال زîة فيه ،القليل \ أن² 
اTي هو أقل من ³سة أوسق �يث يكون ، القليل فالعام يُعمل به فيما عدا، اGاصةه فيما عدا الصورة العام يُعمل ب

طريق ا�مع فهذا هو ،أما إذا لم يبلغ ³سة أوسق فال زîة فيه ، ق� إذا بلغ ³سة أوسمعناه فيما سقت السماء والعيون العُ 
هذا معÊ ، فâ بأنه أخص ªا هو عليهمل العام \ اGاص بمعÊ أنه يُ أنه إذا تعارض العام واGاص ُ° ، ب[ العام واGاص

  .قوwم ُ°مل العام \ اGاص 
o zكم ا@ابت (طاٍب  :والنسخ معروف أي،  النسخ<فادي ا<عارض هو اللجوء إ~:  الطريق ا@اNمتقدم  رفع ا

أول  :ويقولون ،©علونه R ا�رتبة األوò اNنفيةبينما  ،ةR ا�رتبة اhاني اrمهورهذا الطريق جعله  ،مWا� عنه (طاٍب 
  . ا�مع حاجة إ~ مانبدأ به النسخ إذا أمكن النسخ  ال

عليه  أنه نصR،  ² ا�عÊا النسخ  إال إذا �ن النسخ ñ°ً  نبدأ با�مع إذا أمكن ا�مع ال نلجأ إ~ ،ال :اrمهور يقولون
 ُ أنهما : ال يك¯ أن نقول ،ك¯ R إثبات النسخ وجود ا<عارضطبعا ال ي، آخر أمرسخ فهذا بأنه ُرفع حكمه أو ن

وأهم أدلة النسخ هو تأخر أحد  ،ا�Óل بل البد من �ث عن ، ليس هذا د�ال، أحدهما منسوخ باآلخرا إذً  ،متعارضان
ا�تأخر  :هناك تعارض ما نقول إن لم يكن، طبًعا البد من ا<عارض بينهما، ا لألولا�Óل[ ا�تعارض[ فيكون ناسخً 

  .القول بالنسخ  إذا أمكن nل ¨ منهما \ معÊ ال نلجأ إ~، ناسخ 
o ل[ وتقديمه \ اآلخر :الطريق ا@الث�Óتقوية أحد ا Êبأنه تقوية  :وُيعرفونه، لكونه أقوى ،هو ال;جيح بمع

  . ال;جيح إحدى األمارت[ \ األخرى وسيأµ ال¿م فيه تفصيال و¤ طرق
�اول ا�مع ب[ ا�Óل[ وا�مع : با�مع فيقولون نأن ترتيب  ا�مهور لطرق دفع ا<عارض أنهم يبدؤو  :اÃالصة

حدهما كما إذا فنا R حديO الشهادة أو بتأويل أا كما عرإما بتأويل ا�Óل[ Ìيعً ، بينهما يكون ببيان عدم ا<ضاد 
فإن أمكن  ،©ب أن نبدأ بالنسخ أواليقولون  اyنفية ،النسخ  ق اhا  عندهم فهوأما الطري، تعارض العام واGاص 

رفنا فإن ع،ا فنبدأ با�ظر R ا<اريخ و�اولة معرفة ما إذا �ن منسوخً ، ال نلجأ إ~ �اولة ا�مع وال ال;جيحالنسخ فإننا 
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إذا لم نستطع معرفة ا�اسخ من ا�نسوخ فإننا حينئذ نلجأ أما ، ~ �اولة ا�مع بينهماا باآلخر ال نلجأ إحدهما منسوخً أن أ
 .وع من ا<أويل ينبÆ أن يؤخر ال;جيح وا�مع هو ن منهم من يقول نلجأ إ~و، طري� ا�مع وال;جيح  إ~

  )ì¾(اNلقة 
  :ومن حيث ذكر طرق الWجيح ،الWجيح من حيث حكمه �

R واقع ب[ د�ل[ هو R الواقع  تعارض ظاهري وليس تعارًضا حقيقيًا ا يقع ا<عارض حينم ذكرنا R اÓرس ا�اí أن² 
أن طرق العلماء R دفع ا<عارض  وذكرنا ، مكن ترجيح أحد ا�Óل[ \ اآلخروwذا أ ،وvنما هو R نظر ا�جتهد ؛األمر

�ل[ عمال بكل منهما ولو من ألن R ا�مع ب[ اÓ ؛الظاهري أن ا�مهور منهم يبدؤون بمحاولة ا�مع ب[ ا�Óل[
تتفق مع ا�قل  و� قاعدة، هماwما أو إهمال أحدهما ل[ ولو من وجه أوò من إوعندهم قاعدة تقول العمل با�Ó ،وجه

فإن لم يتمكن ا�جتهد من ا�مع ب[ ا�Óل[ نظر R ا<اريخ لعله يعرف ا�تقدم من ا�تأخر فينت¯ ا<عارض  ، والعقل
 
ً
هذا هو رأي إ~ النسخ مع إمÝن ا�مع  لجأيُ  ال هولكنهم كما نلحظ يرون أن، ا للمتقدمكون ا�تأخر ناسخً  ويأصال

  . اrمهور
و� ؛ ذا لم نعرف ا<اريخ ولم نتمكن من معرفة ا�تأخر من ا�تقدم تأµ مرحلة ثاhة � مرحلة ال;جيح ب[ ا�Óل[   إ

   :ال� سنت¶م عنها 
� Wجيح ؟ما ا*راد بال  

، ميالن إحدى كف\ ا**انوهو مأخوذ من الرجحان اTي هو " ترجيًحا، يرجح ،رجح"مصدر للفعل :  الWجيح j اللغة
ميالن إحدى كف� ا��ان الشك أن الكفة ال�  ،يدل \ ا�عÊ االصطال1 كما سنعرف وأوا�عÊ اللغوي ينعكس 

ووضعنا R هذه الوزن أو أداة الوزن زونًا �ان r كفتان ووضعنا R هذه الكفة مووا� ،فإذا نصبنا ا��ان ،تميل � الراجحة
  .نعرف أيهما أرجح فال� تكون مائلة � الراجحة فهذا هو ا�عÊ اللغوي 

  حدى األمارت� � األخرىإتقوية فمعناه :  أما الWجيح j االصطالح
باألمارة وال  أنه هناك من يعùوذكرنا غo مرة  ،د ا�Óل[ \ اآلخرحدى األمارت[ أو أحإا�جتهد يب[ قوة  يعÕ أن² 

Ðم رسوr ص» اهللا عليه وسلم أو  وأمن Ðم اهللا  طلق إال \ نص� يُ  ا�Óل ينبÆ أن ال أن²  :ألنه يقوليعù با�Óل؛ 
ن القياس عند أك0هم يعد أمارة بل إ ؛ هذا ينبÆ أن تسì أمارات  يقولون وماعدا ذلك ،وبعضهم يزيد القياس، إÌاع

 
ً
ُ  فمثل هذا ا<عبo ال،   مستقالً وليس د�ال يعù  ابعض الكتب يعù باألمارة وبعضه R فتجد ؛ شg عليك أيها الطالبي

فرق  ال :نينبÆ أن يطلق \ الظÕ واTين يعùون با�Óل يقولو ا�Óل اللفظ   أن²  :نواTين عùوا باألمارة يقولو، با�Óل
؛ ألنهب[ ا�Óل القطý و

ً
  .يوصل إ~ ا�طلوب الظÕ ¨ منهما يسì د�ال

تقديم أحد اYKل� � اآلخر õيث يكون هو  :أو نقول؛ تقوية إحدى األمارت[ \ األخرى هو : فنستطيع أن نقول 
  .ا*عمول به دون اآلخر 

  هل هناك فرق ب� الWجيح والرجحان ؟ ���� 
 . هو تعريف للرجحان ويعرف ال;جيح بما تساهلهناك من ي

 . من عمل ا*جتهد نفسههو  : الWجيح :فيقول ،وهناك من يب[ الفرق بينهما R تعريفه
ا�رجحات ال� يق;ن به من  بأن يذكر ما  أو يب� قوة أحد اYKل�، ا�ي يب� قوة إحدى األمارت�هو :  فا*جتهد  -
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 Ïعله مقدمً 
ً
 . ضعارِ المُ  \ ا�Óل ا

بما يوجب  كون اYKل نفسه مقWنًاوهذا هو العبارة اÓقيقة الرجحان هو  ،فهو صفة R ا�Óل نفسه : الرجحانوأما   -
 فهذا رجحان  ،تقديمه � اYKل اآلخر

   . بيان ا*جتهد لصفٍة  j اYKل توجب العمل به وترك ما  الفهفهو  :الWجيحوأما  -
 .ة R ا�Óل ال� توجب العمل به وترك ما Hالفه هذا ترجيح  بيان الصفة ا�ق;ن 
 بما يوجب العمل به وترك ما Hالفه هذا يسì الرجحان  

ً
، لكن الصفة ا�ق;نة با�Óل أو كون ا�Óل مق;نا

 ، فهذه العبارة اÓقيقة وال� ينبÆ أن يستعملها طالب العلم ا�تخصص R ال�يعة
  . Hالفه ترك ما;ان ا�Óل بما يوجب العمل به وهو اق :R ا�Óل نفسه فيقول عن وصٍف  :أن يعù بالرجحان  
  .Hالفه  بأنه تقوية أحد ا�Óل[ بذكر صفة فيه توجب العمل به وترك ما: ويعù عن ال;جيح  

  ما حكم الWجيح ؟ ����
  هل �ب الWجيح � ا*جتهد عند ا2عارض ؟ 

العمل بالراجح إذا تب[  :فجمهور العلماء يقولون ،ا ولكنه خالف ضعيف R اyقيقةيذكر بعض األصو�ون خالفً 
 فيكون ال;جيح \ ا�جتهد واجبً  ،واجب

ً
   . عند ا<عارض ا

وطلب  ،ال;جيح أمر واجب \ ا�جتهد أن²  ،هذا مذهب Ìهور العلماء �ب الWجيح ب� األدلة عند ا2عارض •
wا ©ب عليه وª م \ هذا أدلة منها الرجحان هو: 

ُْكْم ِمْن َربºُكمْ {:قوr تعا~ � َYِنِْزَل إ
ُ
ْحَسَن َما أ

َ
تبعنا اتعارض عندنا د�الن  هذا د�ل \ أنه إذا: فيقولون} َوات̀بُِعوا أ

  ".األقوى أحسن من األضعف"يدل \ أن  "أحسن"ألن ا<عبo بلفظ  ؛األقوى منهما
ْحَسَنهُ {:ؤمن[ومن ذلك قوr تعا~ R مدح ا� �

َ
َقْوَل َفَيت̀بُِعوَن أ

ْ
ِيَن يَْسَتِمُعوَن ال

`
فأثÊ عليهم بأنهم إذا استمعوا القول } ا�

 .تبعوا أحسنه ا
 ،Ìاعية فا�سلمون lمعون \ العمل بالراجح وترك ا�رجوحأويقولون ا�سألة ثم يتجاوزون هذا و°كون إÌا�؛   �

�نت هناك ولوال وجوب ال;جيح ما àالف الفقGا R لو ، حاجة للمناظرات ب[ العلماء وتأ�ف الكتب الطويلة ا�طولة
 من ا�Óل[ ويتبع كي�  عند أد  تعارض °ق للمجتهد أن يعمل بأي� �ن عند ا<عارض أو 

ً
من الرأي[ �ا �نت هناك حاجة  ا

  .للمناظرات وا<أ�ف R كتب اGالف ا�شهورة 
 أيًض  �

ً
اYKل� إذا تعارضا فليس أمام ا*جتهد إال إحدى  إن̀  :به \ وجوب العمل بالراجح أنهم يقولونªا يستدلون  ا

  :االحتماالت ا2اYة 
o أن يعمل بهما معا:  األول .  
o zهما معا :ا@اc;أن ي .  
o أن يعمل بأحدهما :ا@الث .  

 فأما العمل با�Óل[ معً 
ً
إذا �ن أحد ا�Óل[ �رم ، د يكون ب[ ا�قيض[ين أو قألنه Ìع ب[ الضد²  ؛فهذا مستحيل ا

ألن ا�Óل[ قد صحا  ؛هذا باطل :يقولون كذلك ترك ا�Óل[ مًعا، ب[ الضدين وهذا ªتنع عقالً  فهنا Ìعٌ  واآلخر مبيًحا؛
ما قد يؤدي إ~ رفع ا إهماwنه أيًض أد  تعارض R الظاهر بينهما ثم إ©وز إهماwما �جرد  وال ،فال بد من ا�ظر فيهما

  .ا�قيض[ وهو مستحيل 
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و�منا فيما إذا لم يمكن ا�مع العمل بأحد ا�Óل[ إذا هو  ،وهو العمل بأحدهما وترك اآلخر:  يبt االحتمال اhالث
و�  ،�رجوحأو نعمل با، ما فإما أن نقول أن نعمل بالراجحإذا قلنا بأنه البد من العمل بواحد منه ،ا�تع[ من هذه اhالثة

ألنه وvن  ؛وهو د�ل إلزا� ©مع ب[ العقل وا�قل ،يمكن أن يوافقوا \ أننا نعمل با�رجوح ون;ك الراجح العقالء ال
األمر بإتباع األحسن واألمر با�صالح ودرء ا�فاسد 	ها تؤيد العمل ،د إ~ ا�قل �ن عقليًا R الظاهر لكن هو مستن

Ïاراتهم وأسفارهم وحرثهم يعتمدون  إن ا�اس R عملهم و:ا من أد<هم يقولون أيًض ، مدالالتهفهذا من است؛  بالراجح 
تهد عمل ا�ج؛ فينبÆ أن يكون هذا هو إذا وجد عندهم احتماالن عملوا باألرجح منهما ،\ الراجح من االحتماالت
  .و¤ الظاهر عند تعارض ا�Óل[ R ظنه 

•  zل[ إنه: يقولون: القول ا@ا�Óا�جتهد ب[ ا oال ©ب العمل بالراجح وال;جيح بل بمجرد وجود ا<عارض يتخ ،
وهذا قد مر معنا ¢ء منه وهو من آثار القول بتصويب ا�جتهدين؛ بل من آثار ا�بالغة R هذا القول وليس lرد  

ا�سائل ال� يسمونها ا�سائل  وvنما القول بأنه ليس هللا حكم معّ[ R بعض ا�سائل أو R كثo من ا<صويب
  .االجتهادية 

عند ا<عارض  يقول مع اختالفهم بتصويب ا�جتهدين: والقول با<صويب إًذا اTي مر معنا من آثاره أن بعض القائل[
 بال;جيحليس ا�جتهد م¶فً 
ً
ا�Óل[  من \ أي�  أي بناءً  من القول[ أو بأي من ا�Óل[ بل يمكنه العمل والفتوى بأي�  ،ا

  .العمل بالراجح واجب �ا ذكرنا من األدلة  ومع هذا نقول ليس ¨ ا�صوبة يقولون بهذا القول بل منهم من يقول إن²  ،يف�
عليه وتدحضه وليس مع أصحاب هذا القول إال أنهم  دهذا القول الشك أنه قول باطل وضعيف فاألدلة السابقة 	ها تر

يرجح بينة \ بينة كما زعموا  ومعلوم أن القاí ال ،نات R الشهادةلة مثل ال;جيح ب[ ا5يّ يقولون إن ال;جيح ب[ األد
 ،� ا5ينة ا�قدمة \ ا5ينة  ا�تأخرة ال;جيح غo مطلوب وvنما القاí يعرف ما :ا فيها خالف فيقولونأيًض  أن² هذهمع 
كت¬ منه با�م[ إذا لم تقم  عليه فال يطلب منه ا5ينة وvنما يُ َ� د²  عند القاí هو ا�طالب با5ينة أما المُ ِ� د² والمُ 

  .عليه بينة تثبت اyق 
وألنه متفرع عن مسألة ذكرناها قبل و�  ،كر R بعض الكتبإنما ذكرناه ألنه ذُ  ،هذا طبعا قول ضعيف وال يلتفت إ�ه
  .مسألة تصويب ا�جتهدين إذا اختلفوا 

  ما Á Xوط الWجيح ؟ ����
  : وأهم هذه ال:وطناك �وط البد أن تتوافر �صح ال;جيح ه
o عوى وبهذا ال�ط ُ° ، أن يكون ال;جيح ب[ األدلة الظنيةÓعوى واÓوى واألقوال فال يرجح ب[ ا�Óز ب[ ا;

 .نظر إ~ د�لها �جرد كونها دعوى إنما يُ 
  ترجيح ب[ األقوال يعÕ ال كذلك ال -

ً
 راجح دائمً  قول الشافý :نقول مثال

ً
 أو قول أ� حنيفة راجح دائمً  ،ا

ً
هذا فيه  ،ا

  ©� ال;جيح ب[ األقوال مطلًقا ا ا�ظر الصحيح فالأم، دفع �ثل هذا إال ا<عصب ا�ذهx ما lازفة و
ً
 قول فال يقول مثال

 الشافý مطلقً 
ً
 هذه ال Tاته R ل راجًحا�سبها فقد يكون هذا القو ¨ مسألةوvنما ينظر R ، راجح وقول أnد مرجوح ا

 . فال;جيح ينبÆ أن ينطلق من األدلة وليس من lرد ا�Óوى أو lرد األقوال ،ا�سألة وvنما لرجحان د�له
يقع  فالقطعيات ال تتعارض أصًال  ح¥، ;ز بهذا ال�ط عن ال;جيح ب[ القطعيات أو ب[ قطý وظÕوcذلك ُ°   -

  حصول مدلوr فكيف نقول يعارضه قطý آخر؟ ألن القطý يوجب ؛بينها ترجيح
 فلو توهمنا ا<عارض فهو تعارض غo صحيح البد أن يكون أحدهما ناسخً 
ً
لآلخر أو البد أن نكون قد توهمنا R أننا  ا
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 تعارض ب[ قطý وظÕ كذلك نقول ال ال، ترجيح  تعارض ال حيث الوcذلك ، هما قطعيًا وهو ليس بقطýعددنا أحد
ا وهنا ألن ا<عارض أصال حقيقته البد فيها من التساوي أو ا<قارب ب[ ا�Óل[ كما ذكرنا سابقً  ؛قطý وظÕ ترجيح ب[

  .تساوي ب[ القطý والظÕ  ال
  .ا من قطعية اÓاللة معلوم أن القطعية ليست معتمدة فقط \ السند وvنما البد فيها أيًض 

وليس  اا بل يسì ظنيً يكون قطعيً  R أحدهما ال اوvذا �ن ظنيً ،  اKاللة ما ¶ن قط! ا@بوت وقط! :هو " القط!"ـف
  . إذن هذا ال�ط األول، cه بل ©ب العمل به وvن �ن ظنيًاا ل;القول بأنه ظÕ موجبً 

o zالظاهر :ال:ط  ا@ا R ال�ط األول وهذا قد يغنينا عن بعض ما ،أن يتحقق ا<عارض R ذكرناه .  
o هور العلماء ،حاجة لل;جيح ا�مع بينهما فإن أمكن ا�مع فال تعذر:  ا@الثÌ هذا \ مذهب . 
o  ا�تأخر ناسخا للمتقدم : والرابع ùقق ا<عارض فإننا نعت	ا�هل با<اريخ أما لو عرفنا ا<اريخ و .  
  :�االت الWجيح ب� األدلة ال:عية �
يمكن أن  عداه لو �ن ا�Óالن قطعي[ حقيقة ال دلة الظنية  وماال;جيح ب[ األدلة ال�عية يكون كما قلنا ب[ األ �

 ترجيح ولو �ن أحدهما قطعيً  فإذن ال ،ايتعارضا تعارضا صحيحً 
ً
 واآلخر ظنيً  ا

ً
ا غo متحقق للتفاوت الكبo فا<عارض أيًض  ا

 بينهما فإن القطý مقدم \ الظÕ فال نشتغل بال;جيح إذا �ن أحد ا�Óل[ قطعيً 
ً
 واآلخر ظنيً  ا

ً
  . ا

  .[ منقول[ آية وأية أو حديث وحديث كون ب[ ا�قليات أي د�لأنه قد ي  :ال;جيح عند العلماء يقولون �
وقد يكون ب[ معقول[ يعÕ ب[ قياس وقياس أو ب[ استصالح واستصالح أو مصلحة ومصلحة هذا lاالت  �

  . ال;جيح ب[ ا�عقوالت
ا�Óل عقñ õف بل يكون ا�انب العقõ فيه أوضح من ا�انب ا�قõ  س معناه أن² وهم حينما يقولون معقول[ لي

فالعقل ، قل و� د�ل ال يستند إ~ نقل ما يعتù د�ال l Rال ال�عg األدلة ال� تسì عقلية � مستندة إ~ ا�فوvال 
 
ً
� يكون فيه ال;جيح إما ترجيح ب[ نقلي[ أو ترجيح فلهذا نقول إذن ا�جال ال ، إذا لم يستند إ~ نقلا�جرد ليس د�ال

  .ب[ عقلي[ 
  أال يمكن الWجيح ب� نق´ وعق´؟  ����

ُ  قد وهذا ،ا مقدم \ ا�Óل العقõهذا ذكره بعض العلماء لكن اTين أهملوه يقولون أن ا�قõ عندنا دائمً   ال ي
²
م ألن سل

قد يكون بعض األقيسة أقوى من بعض األدلة  ،�انب العقõ فيهابعض األقيسة وهم يسمونها أدلة عقلية لظهور ا
م القياس القوي عليه ولكن �ن سنقت® \ قد² ا R دال<ه أو R سنده فيُ ليس قويً  قد يكون اyديث مثالً  ،ا�قلية

   .  تبًعا �ا ورد R ا�نهج هذين ا�جال[

  )ï¾(اNلقة 
  :الWجيح ب� منقول� �
وح[ يطلق العلماء ا�Óل ا�قõ يريدون به ا�ص من القرآن أو من السنة أو مـن قـول صـحا� ، ا�قلية أو ب[ األدلة 

وقـول ، اإلÌـاع، السنة، عندنا القرآن، و� ليست بدرجة واحدة ، أومن إÌاع أو �ع من قبلنا فهذه � األدلة ا�قلية
وüه مر معكم وال;جيح ب[ ا�نقـوالت ، صحا� Úتلف فيهوcذلك قول ال، ثم �ع من قبلنا \ خالف فيه ، الصحا�

  :الWجيح بينها � عدة جهات، أي ¨ ما نقل �ا بسند هو منقول من األدلة
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  فقد يكون من جهة السند اTي نقل �ا هذا ا�ص  -
-  Pا� R العبارة نفسها الواردة Õيع Pوقد يكون من جهة ا�. 
-   Ñوقد يكون من جهة أمر خار. 
 .فà ثالث جهات 	ها °صل ال;جيح بسببها ب[ األدلة ا�قلية فلنأخذها واحًدا واحًدا  
o جيح من جهة السندWة:  أما الoكث 

ً
يعـÕ ال ،  وأؤcد لكم هنا أن² هذا الطرق غo �صـورة ، فقد ذكروا r طرقا

يع الطرق ال� ©وز ال;جـيح بواسـطتها بـل يظن ظان أن ما ُذكر مثًال R كتاب الروضة أو غoه من الكتب أنه ح® �م
  .لكن قد يوجد غoها هذا جانب  ،هذه أهم هذه الطرق

وليس ذكرهم لل;تيب أو ذكرهم wا ،  بما نبدأ منها: يعÕ ، أيًضا أنهم لم يتعرضوا ل;تيب هذه ا�رجحات:وا�انب اhا  
بل ذكـروا أشـهر ، مثال إ~ هذا ا�وع ثم يُنظر إ~ غoه فيما بعدوأن أول ما يُنظر ، مرتبة هنا ليس هو إقرار بهذا ال;تيب 

إما اجتهاد مطلق أو ، \ االجتهاد وwذا فال يتمكن من ال;جيح إال من هو قادر، وترcوا األمر للمجتهد وا�اظر، الطرق
ال؛ : نقـول، زن بينها ويـرجحفال يظن ظان أن² ال;جيح سهل؛ أي� شخص يسمع األدلة يستطيع أن يوا، مقيد ببعض ا�سائل

 ويعرف أيها أقوى داللة لكنه سيغفل عن جوانب أخرى من جوانب ال;جـيح
ً
، ألنه قد يعرف اÓاللة لكونه عربيًا فصيًحا

  .وسأكرر هذه ا�سألة ربما أك0 من مرة ألنها مهمة جًدا 
  :ذكره ا�صنف وفيما ُذكر با�نهج  أوwا فيما، فلنأخذ  أول الطرق ال� يقع ال;جيح بواسطتها ب[ ا�نقوالت

هل يُر²جح اyديث أو األثر بك0ة من رواه؟ أي إذا تعارض حديثان Ðهما صحيح بمقيـاس :  كËة عدد الرواة: أوÂا �
طبًعـا ،  أهل اyديث ومستو¤ ل�وط الصحة بمقياس أهل اyديث لكن رواة هذا اyديث أك0 من رواة اyديث اhا 

و�ن قلنـا ال تعـارض بـ[ ، درجة ا<واتر ألنهم لو وصلوا إ~ درجة ا<واتر أصبح ا�تواتر قطعيًا واآلحاد ظنيًا لم يصلوا إ~
القطý والظÕ بل يُعمل بالقطý وي;ك الظÕ وvنما ال¿م هنا فيما إذا تعارض حديثان آحاديان ظنيان لم يصل أي منهما 

هذا رواه اثنان من الصحابة أو ثالثة : ما بكون رواته أك0؟ بمعÊ أن نقولفهل يمكن أن نرجح أحده، إ~ درجة ا<واتر
  هذا /ل خالف ب� العلماءواآلخر لم يروه إال واحد 

فاyديث أو األثر اTي رواته أك0؛ يرجح \ اyديث أو األثـر اTي رواتـه  نعم يُر̀جح بكËة الـرواة:  فاrمهور قالوا  •
  :نذكر بعًضا منها  أدلةواستدلوا � هذا ب، أقل
ح بك0ة ا�خùين فيصبح هذا سنة ثابتـة عـن الرسـول صـ» اهللا  �  أن² الرسول عليه الصالة والسالم رج²

ً
من ذلك مثال

ح؟ قالوا، عليه وسلم ورد R اyديث الصحيح R قصة ق®ـ الصـالة وأن الرسـول : أين هذا؟ وما ا�Óل \ أن الرسول رج²
بـ» : فقـال) لم تُقÄـ ولـم أن1ـ: (يا رسول اهللا أقُ®ت الصالة أم نسيت؟ قال: �ا قال r ذو ا�دينص» اهللا عليه وسلم 

فالرسـول عليـه الصـالة ، وقـد تكـون الواقعـة تكـررت، أو غo ا�غرب، بعض ذلك قد �ن؛ ألنه ص» ا�غرب رcعت[
 بما قاr ذو ا�دين

ً
فلما قال أبو ) أكما يقول ذو اYدين؟: (بكر وعمر فقال وvنما سأل الصحابة أبو ، والسالم لم يعمل أوال

ًحا ùG ذي ا�دين فعمل به، نعم: وقال عمر، نعم: بكر Ôهما ُمرجùن خ�فهذا الرسول ص» اهللا عليه وسـلم قبـل ذلـك ، 
 .فلما أخù اثنان مع ذي ا�دين قبل منهما وأتم صالته هذا د�ل، تعارض ظنه هو مع ما قاr ذو ا�دين

ح بالك0ة � فقد رجح أبو بكر خù ا�غoة بن شعبة R مoاث ا�دة �ا أخù ، وأيًضا قالوا من أد<هم أن² أبا بكر أيضا رج²
مـوQ األشـعري  وcذلك فعل عمر R االستئذان �ا استأذن عليه أبـو، كذلك R دية ا�ن[ وعمر، بمثله �مد بن مسلمة

وهذه أدلة يقولون \ أن² ، فشهد r بذلك أبو سعيد اGدري، ئتÕ بمن يشهد بذلك ا: قال، هذه السنة: وقال ، ثالث ورجع
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  .الصحابة أيًضا �نوا يرجحون بالك0ة 
فà تقوي ا�ق[ باùG وما ، استدلوا أيًضا بأن ك0ة الرواة تقوي صدق اR ùG ا�فس وÏعله أبعد من الغلط والسهو �

ة؛ فا<واتر هو ا<تابع R اùG فإذا تتابع ا�اس زاد ا�ق[ باùG شـيئًا فشـيئًا حـ¥ يصـبح وجد ا<واتر إال بعد تتابع الروا
  .قطعيًا 

• zنفية قالوا فيه: القول ا@اyة الرواة: هو قول 5عض اËجيح بكWديث إذا صح جاز االستدالل به وال ،  ال �وز الyفا
  :ا يستدلون به وأهم م، يرجح بك0ة الرواة؛ بل يبحث عن مرجح آخر

� íالشهادة عند القا \ ùGفيقولون، أنهم يقيسون ا : íالثة \ شهادة االثن[ عند القاhكما أننا ال نرجح شهادة ا
هـذا : فهذا هو عمدة ما يستدلون به أنهم يقولـون، فكذلك ال نرجح رواية اhالثة \ رواية االثن[ أو الواحد، R ا5يّنات

 .الشهادة وانتم توافقوننا \ أن الشهادة ال يرجح فيها شهادة اhالثة \ شهادة االثن[ خù واùG يشبه 
  
 .فال ©وز قياس اùG \ الشهادة، أن² الشهادة فيها نوع تعبد فÀ àتلف عن اùG: واrواب عن هذا -
 :نكت¯ بهما  أن الشهادة فيها نوع تعبد وªا يدل أن فيها تعبًدا أمران ما وجه اختالفها؟ 

 أنا أريد أن أخùك بكذا وcذا:  أنه البد فيها من اÄ2يح بلفظ الشهادة :األول����
ً
وvنمـا البـد ، فال يقول الشاهد مثال

  . د�ل \ أنها فيها تعبد: فهذا يقولون، أشهد أنÕ رأيت فالن يفعل كذا أو أن² لفالن \ فالن كذا: أن يقول
����zي يدل \: األمر ا@اTبعض القضايا ال تصـحأنها تعبدية   ا j و� بعضـها ال تصـح إال ومعهـن ، أن شهادة النساء
ولكن  كون  بعض الشهادات النساء ال تصح إال ومعهـن رجـل هـذا ، و� بعض القضايا الشك أنها تصح مطلقة، رجل

خرى تدل \ أن الشهادة Úتلفة عـن وهناك أدلة أ، د�ل \ أن فيها شائبة ا<عبد وأنها ليست معقولة ا�عÊ من ¨ وجه
هو الفرق ب[ الرواية والشهادة وهو كتـاب نـافع ، واإلمام القراR ذكر الفرق األول من كتابه الفروق، اùG اختالفًا كبoًا
  .مطبوع ومتداول ، جدا سماه الفروق

  ال;جيح بالك0ة هو من أحد ا�رجحات فيكون ، إذن الراجح من هذه األقوال كما سمعنا هو القول واز الWجيح بالكËة
� zالرواية: ا*رجح ا@ا j أن يكون أحد الراوي� معروفًا بزيادة ا2يقظ وقلة الغلط ، Rن هـذا أحـد راو�فحينئٍذ إذا 

 
ً
 يقع ال يوجد أحد من الب� وvال، طبًعا انتفاء الغلط مطلًقا نادر، اùG مشهوًرا بضبطه وقلة خطأه فيقدم \ األك0 خطأ

  .منه الغلط 
وwـذا ، وتتبع رواية ¨ من الـراوي[ ، هذا يعرفه أهل اyديث با<جربة وتتبع الروايات  كيف نعرف أ̀ن هذا أقل خطأ؟

  .علماء ا�رح وا<عديل يكفوننا هذه ا�همة ويبينون �ا من هو األوثق فالن أو فالن 
بينهما مثـل مـاب[ : عمر بن عبد العزيز أو أخوه عبد اهللا �ن يقول وwذا �ن الشافý �ا سئل أيهما أوثق عبيد اهللا بن

 ، فإذن هو يعرف من هو األك0 ضبًطا  واألقل غلًطا، السماء واألرض
ً
فإذا عرفنا ذلك أو تمكنا من معرفته سواء اسـتقالال

  .أو برجوعنا إ~ كتب ا�رح وا<عديل نستطيع أن نقدم رواية \ رواية 
؛ ألن الورع ا<� يشتد 	رزه  من الكـذب وتكـون  أن يكون أحد الراوي� أورع وأتÛ هللا عز وجل:  األمر ا@الث �

فإذا عرفنا سoة ¨ من الراوي[ و�ن حينما نت¶م عن الرواة ال نت¶م عن ، وهو يبتعد عن رواية ما يشك فيه، روايته أوثق
، اء �ن صحا� أو تابý أو تابع تابý فاستصحبوا هذا معكمبل الراوي سو، ينبÆ أن نعلم هذا، الرواة من الصحابة فقط

نـت األحاديـث R ا�وامـع  فاTي يريد أن يرجح ب[ األحاديث البد أن يدرس تاريخ وسoة ¨ راوي من الرواة إ~ أن ُدو²
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لون الورع وا<� أما إذا لم يعرف تارHهم كيف °كم ؟ فهذا يقو، الكبoة �لصحاح والس6 وحينئٍذ يستطيع أن °كم
  .مقدمة روايته

ما قدموا روايـة : مثل  أن يكون راوي أحد اNديث� هو صاحب الواقعة نفسها أو � صلة قوية بما رواه:  األمر الرابع �
م \ رواية بن عباس أن ا�ـx صـ» اهللا ، ميمونة رí اهللا عنها أن ا�x ص» اهللا عليه وسلم تزوجها وهما حالالن تُقد²

ألن ميمونة روتها و� صاحبة القصة و� أدرى بما يكون من : قالوا *اذا قدموها؟، وسلم تزوج ميمونة وهو �رم  عليه
م وقد يكون غo صاحب القصة أدرى وأعلم بهـا: هناك من قال، و� أعلم من ابن عباس بذلك ، حاwا لكـن ، ال تُقد²

  .هذا القول مرجوح وال يُلتفت إ�ه
wذا قدم العلماء حديث �ئشة R أَن ، باyكم الوارد R اyديث أوثق من اآلخر تكون روايته مقدمةأيًضا من r صلة 

 من غo احتالم فيصوم
ً
قدموه \ حديث أ� هريرة من أصبح جنبا فال صوم ، الرسول ص» اهللا عليه وسلم قد يصبح جنبًا

 r.  
لكن العلماء قدموا رواية �ئشة ألنها زوجة ا�ـx ، يث السندمع أننا إذا نظرنا إ~ سند اyديث[ Ðهما صحيح من ح

  .ص» اهللا عليه وسلم و� أدرى بما Hصه 
وهذا أيًضا يكون مقدًما \ من °� القصة ولم يكن هـو ،  أن يكون أحدهما باÁ القصة بنفسه: األمر اÃامس �

وcنـت :  قال أبـو رافـع،  عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حاللومن أمثلة ذلك رواية أ� رافع أن² ا�x ص» اهللا، ا�با� wا
أي أنا اTي نقلت رغبة ا�x ص» اهللا عليه وسلم إ~ ميمونة أنه يريد أن يïوج بهـا ونقلـت جوابهـا إ~ ، السفo بينهما

 .وهذا قدموه \ خù ابن عباس ، ا�x ص» اهللا عليه وسلم
  :يقة وvن �ن ابن قدامة قد يذكر بعضها فيما يعود للمPأيضا من الطرق ال� تعود لإلسناد حق

سند إ~ رسول اهللا ص» اهللا عليه وسلم :  تقديم ا*سند � ا*رسل �
ُ
اyديث ا�سند ما ا�قصود به؟ يعÕ اTي تسلسل وأ

 
ً
فمعلوم أن² ا<ابý ، وسلمأما ا�رسل فهو أن يقول ا<ابý مثال قال رسول اهللا ص» اهللا عليه ، ولم يسقط منه الصحا� مثال

قـال رسـول اهللا صـ» اهللا عليـه : لو أن تابع ا<ابý قـال، فهذا يسì مرسل ا<ابý، لم يرى الرسول ولم يأخذ عنه مبا�ة
ýمرسل تابع ا<اب ìوصحا�، وسلم هذا يس  ýي ، فيكون سقط منه تابTفهذا ا�رسل متـأخر عـن ا�سـند ا�تسلسـل ا

وهنـاك مـن ، مقدم عند ا�مهور:ا�سند يقولون ، عمن أدرcه عمن أدرcه إ~ ا�x ص» اهللا عليه وسلم يروي فيه الراوي
ثهم بهذا اyـديث أكـ0 ، ال يقدم ا�سند \ ا�رسل: العلماء من قال وحجته R ذلك أن ا<ابع[ إذا أرسلوا فيكون قد حد²
 ، ل أقوى من ا�سند وليس دائمابل أنهم قد يكون عند بعض اyنفية أن ا�رس، من صحا�

ً
هـم Hصـون مراسـيل مـثال

ýصون مراسيل إبراهيم ا�خH قال، سعيد بن ا�سيب وربما ýبذلك أن² إبراهيم ا�خ r ا ُ°تجªإذا قلت لكـم قـال : و
وvمـا ، هحدثÕ فالن فهو اTي حدثÕ دون غo: وأما إذا قلت ، ابن مسعود فقد سمعته عن كثo من أصحاب ابن مسعود

رسل إال وهو متيقن أن² ابن مسعود ، فمعناه أنه حدثÕ عدد من أصحاب ابن مسعود عنه، قال ابن مسعود: إذا قلت
ُ
فهو ما أ

oعدد كب r قال هذا القول وأنه نقله.  
  هذه أهم ا�رجحات العائدة إ~ السند  
� zوهو-من أوجه ال;جيح  -الوجه ا@ا :Nم2 ا Àجيح العائد إWطرق منها  ديثال r 

ً
  : وهذا أيًضا

 عن حكم األصل -
ً
واألصـل ، اyديث اTي ينقل عن حكم األصل: مثل ترجيح أحد اÃ~ين � اآلخر بكونه ناقال

م \ حديث يدل \ عدم إ©اب العبادة، عدم الوجوب R العبادات: مثالً  فاyـديث اTي ، فإذا وجد ما يوجب عبادة يُقد²
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م ناقل عن األصل ألن األصـل يدل \ 	ريم مطع Ôديث الُمحرyي يدل \ إباحته ؛  ألن اTديث اyم \ ا وم مع[ يُقد²
ال فرق ب[ أن يكون موافًقا لألصـل : وهناك من ينازع R هذا ويقول، هذا مذهب الكثo من العلماء وا�مهور، اإلباحة

 لألصل
ً
فيكون أقـوى مـن ، صل أقوى؛ ألنه تظافر معه د�ل االستصحاباyديث ا�وافق لأل: بل هناك من يقول ، أو ناقال

 r ا�خالف.  

 )ô¾(اNلقة 

 :طرق الWجيح ب� ا*نقول�  استكمال �
 العائدة إ~ السند 

ً
وذكرنا بعض الطرق العائدة إ~ ا�P وا�وم نكمل بذكر ، ذكرنا R اÓرس ا�اí ¨ الطرق تقريبًا

  .ق العائدة إ~ أمٍر خارÑ الطرق العائدة إ~ ا�P والطر
� zالطريق ا@ا: Pال �  -من طرق ال;جيح الراجعة إ~ ا�Kديث اNالة � اإلثبات � اKديث أوالرواية اNترجيح ا

È®ا ،Rم \ ا�ا  واألخرى ، فالُمثِبت يُقد²
ً
وهذه من القواعد ال� يذكرونها إذا تعارضت روايتان إحداهما تثِبت حكًما

  .مقدمة \ الرواية ا�افية، هذا هو مذهب Ìاهo العلماء : فإن الرواية الُمثِبتة يقولون، فيهتن
 *اذا قالوا أ̀ن ا*ثبت مقدم � ا®اj ؟ �

وا�ثِبت معه زيادة علم قد تكون ، ين¯ أن يكون علم بذلك، ألن² ا�اR ح[ ين¯ هو ين¯ علمه R الواقع: قالوا ذلك
  ،ب» الرسول فعل كذا: ويقول اآلخر، الرسول ما فعل كذا: فح[ يقول قائل، اRخفيت عن ا�

  كما اختلفوا مثًال هل الرسول عليه الصالة والسالم ص» داخل الكعبة حينما دخلها ؟ 
، إن ا�x ص» اهللا عليه وسلم دخل ا5يت وص»: فروى بعض الصحابة أنه ص» داخل الكعبة رcعت[ ، بالل مثًال قال

وجعلوا هذا قاعدة والسبب R تقعيد ، نقدم رواية الُمثِبت \ رواية ا�اR: وهناك من روى أنه لم يصõ، فالعلماء قالوا 
وقد ين¯ وجود ¢ء ألنه لم يعلمه فحينما يقول ، هذه القاعدة ما ذكرته لكم من أن² ا�اR R الغالب إنما ين¯ علمه

  .ن خùه يكون ُمقدم أنه رآه فإ، أنه َعِلمه: اآلخر
قاعدة ، إن² هذه القاعدة ليس \ إطالقها: وهو أنهم قالوا، لكن هنا دقيقة أشار إ�ها بعض ا�حقق[ ينبÆ أن ننتبه wا 

  : نعم � مقيدة : قالوا، إذن � مقيدة، ا�ثبت مقدم \ ا�اR ليست \ إطالقها
  . ألنه لم يعلم ا�ثبت مقدم \ ا�اR حينما يكون ا�اR ن¬ -
 .أما ح[ يكون ا�اR ن¬ ألنه يعلم عدم اyصول فهما سواء   -
 ؟كيف يكون ا®اj قد نØ وقوع هذا ال{ء � 
: وقال اآلخر ، أحدهما الرسول فعل كذا:فقال ، ولم تتكرر هذه القصة، إذا �نت القصة واحدة وا�Ýن �صوًرا: قالوا -

فيكون هما ،الرسول لم يقل كذا R قصة واحدة R واقعة واحدة : وقال اآلخر، كذا: الأو الرسول ق، الرسول لم يفعل كذا
ق أحدهما ونكذب اآلخر فهما مستويان، سواء ¨ منهما يُكذب اآلخر Ôفال نقدم رواية أحدهما ، وال نستطيع أن نُصد

  .\ اآلخر من هذا ا�انب
ما تقول �ئشة مثًال أن الرسول ص» اهللا عليه وسلم لم يزد \ : مثل، أما ح[ نعرف أن² ا�اR حينما ن¬، ن¬ علمه -

ال شك أنها تن¯ علمها؛ ألنها ليست مالزمة للرسول ص» اهللا عليه وسلم R ¨  -يعR Õ الليل-إحدى ع�ة رcعة 
 àعند أخواتها أمهات ا�ؤمن[ األخريات ف Åحينما نفت، نفت علمها وقت؛ فالرسول ينام عندها �لة ثم ينام بقية الليا
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إنه ص» ثالثة ع� رcعة ينبÆ أن تُقدم \ رواية �ئشة ا�افية؛ ألنها رواية مثبتة وهذه نافية، : وwذا الرواية ال� قالت،
 .وا�¯ هنا ليس \ معÊ ا�زم بعدم الوقوع بل ا�¯ هنا نعرف بالقرائن أنه ن¯ للعلم، فهذه اÓقيقة ينبÆ أن يُنتبه wا

  *اذا يُقدم؟، يقدم اyا�: ؟ قالوا أيهما يُقدم،تعارض اNاظر وا*بيح  -اTي يرجع إ~ ا�P: األمر ا@الث �
 عند اهللا ال يلحقنا إثم، ألنه أحوط حينما ن;ك الäء معتقدين أنه �ظور: قالوا

ً
، ثم هو R واقع األمر ليس �ظوًرا

اyا� يقدم �ا فيه من االحتياط لثمة : إذن قالوا، ذا كنا مثًال مفرط[لكن حينما نفعل ا�حظور قد نقع R اإلثم إ
  .والùاءة 

أن أحاديث : تقديم األحاديث اÓالة \ 	ريم اyمر األهلية \ أحاديث اإلباحة مع أن العلماء قالوا:  ومن أمثلته ����
أحاديث ا<حريم مقدمة؛ ألن : يمكن أن يقال  ،لكن أيضا لو نُوزع R ا<اريخ والنسخ، ا<حريم ناسخة ألنها متأخرة

  .اyظر مقدم \ اإلباحة
  :أيًضا هناك مرجحات أخرى قد تكون �ل خالف قوي منها مثالً 

  هل يرجح ما اسقط اNد � ا*وجب للحد ؟ ���� 
�وجب للحرية \ وال يُرجح ا، ال يُرجح الُمسِقط للحد \ ا�وجب: ابن قدامه قال، واGالف فيه قوي هذا /ل خالف 

  :فعندنا قضيتان، ا�قتø للرق
يقولون كوننا �طئ R العفو ، نعم: اTين قالوا هل يمكن أن يُرجح � ا®اj للحد؟، أنه ا�سقط للحد: ألوßا �

ن فإذا �، أوò من أن �طئ R العقوبة فإذن يستدلون �رمة أعراض دماء ا�سلم[ وأمواwم وأعراضهم هذا أمر متقرر
أحد اyديث[ يوجب إقامة اyد واyديث اآلخر يوجب عدم إقامته؛ فلنقدم اyديث اTي يدل \ عدم إقامة اyد أو 

  .اyديث ا�سقط للحد
منها مثًال أنه ال يُقطع R الäء اليسo ، األمثلة ال� يمكن يذكرونها قد تكون واضحة الرجحان �وانب أخرى

ح \ حديث : قالوا) طع إال j ربع دينار فصاعًداال ق(كâقة بيضة مثال yديث  لعن اهللا السارق يÚق (هذا يُرج²
خذ به معناه يُقطع R القليل والكثo؛ لكن ) اNبل فتقطع يده ويÚق اÕيضة فتقطع يده

ُ
فهذا اyديث األخo لو أ

دينار والعمل \ اyديث \  اyديث األول يعارضه وُيوجب سقوط اyد عن من �ق الäء اليسo األقل من ربع
لكن من ب[ هذه ا�هات قد يكون ، لقوته وترجيحه من عدة جهات) ال قطع إال j ربع دينار فصاعًدا(حديث �ئشة 

 ُخفية
ً
  .فيكون مقدًما،وهو ماٌل زهيد ، من بينها أن² هذا اyديث يُسقط اyد عن Ìلة كبoة ِمن َمن أخذوا ماال

�  Rا*وجب للحرية هل يُق̀دم � ا*وجب للرق؟ :ا*سألة ا@انية ~Ãا  
م \ اyديث ا�قتø للرق، ال يُقدم اyديث اÓال \ اyرية: وابن قدامة قال، واGالف قوي، أيًضا فيه خالف ، ما يُقد²

دم، وحجة من قال: لكن هناك من قال م اyديث وwذ، إنه يقدم أن اإلسالم يتشوف إ~ 	رير األرقاء: ب» ُفق² ا فإنه يُقِدّ
اÓال \ اyرية \ اyديث اTي يدل \ االس;قاق لو فرضنا ا<عارض بينهما، وهذا r وجه قوي وvن �ن ابن قدامة 
رnه اهللا لم يره، هناك مرجحات أخرى تعود إ~ ا�P حقيقة لم يذكرها ا�صنف رnه اهللا و� مهمة من هذه ا�رجحات 

  :مثال 
o ديث اآلخر ظاهرترجيح ا�yًا وداللة ا°ñ ل[ دال<ه نًصا�Óلعموم ، ص \ الظاهر حينما يكون أحد ا�
ه العلماء من ، وwذا قدموا اGاص \ العام وجعلوه Úُِصًصا للعام، فإن ا�ص يُقدم \ الظاهر، مثال وvن �ن هذا يعد�

أحدهما ñيح R اÓاللة \ اyكم واآلخر َ°تمل  لكن لو فُرض أن حديث[، باب ا�مع وليس من باب ال;جيح
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م \ : فإنهم يقولون، اÓاللة \ اyكم و\ غoه وvن �ن االحتمال \ دال<ه أرجح لكنه lرد ظاهر أن² ا�ص ُمقد²
  .وهذا أمر يُتفق عليه، الظاهر
o  مة \ داللة ا�فهوم داللة ا�نطوق مقدمة \ مفهوم ، ابن قدامة وهذا أيًضا ما ذكره، كذلك داللة ا�نطوق ُمقد²

لكن مفهوم ا�خالفة ظÕ فداللة ، مفهوم ا�وافقة منه ما هو قطý ومنه ما هو ظÕ، وليس \ مفهوم ا�وافقة، ا�خالفة
 .ا�نطوق يقولون أقوى R الغالب من داللة ا�فهوم 

o   م \ العام  .ا�خصوص كذلك العام اTي لم يُعَرف Úُ rصص ُمقد²
يعÕ ال يعود للسند وال يعود للمP من هذه  ،الWجيح ألمر خار3وهو  - من أوجه ال;جيح -:  الوجه ا@الث �

، ال ينبÆ ال;جيح بأمر خارÑ؛ ألن ا�رجحات ينبÆ أن ترجع إ~ ذات ا�Óل: مع أن² هناك من خالف وقال، ا�رجحات
Ñأن يشهد ظاهر القرآن أو ظاهر السنة ألحد ، من هذه ا�رجحات  لكن الصحيح أنه يمكن ال;جيح بأمر خار

  .اyديث[ 
 
يؤيده ظاهر قوr ، بأن تُص» بالغلس قبل انبالج الصبح، ا<بكo بها: أن² خù ا<غليس بصالة الفجر يعÕ: يمثلون � �

 َمْغِفَرٍة ِمْن َربÔُكم{:تعا~
َ
وال شك أن ، غفرة هو أمر با�سارعة إ~ أسباب ا�غفرة فاألمر با�سارعة إ~ ا�} وََسارُِعوا إِ~

وهو خù اإلسفار فهذا ، يُرجح خù ا<غليس \ اùG اTي °تج به اyنفية: الصالة من أهم أسباب ا�غفرة فلهذا قال
 Ñح خار Ôُمرج. 

هذا ، ون متفق � أنه مرفوعأن ُ تلف j وقف أحد اÃ~ين � الراوي واآلخر يكأيًضا من ا�رجحات اGارجية   -
يعÕ يكون أحد اùGين مرفوع إ~ ا�x ، يعده بعضهم R ا�رجحات للسند لكن ا�صنف عده من األمور اGارجية

وبعضهم وقف عند الصحا� ، واùG اhا  بعضهم رفعه إ~ ا�x، ص» اهللا عليه وسلم فهو مروي \ أنه من قول الرسول
  .مقدم \ اùG ا�ختلف R رفعه ووقفه \ الصحا� ، فاùG ا�تفق \ رفعه، فكأنه من قول صحا�

أو قال ما يفâه فهذا يرجحه \  ،أن يكون راوي أحد اÃ~ين قد فÚ̀ه وعمل بهكذلك من ا�رجحات اGارجية  -
وîن إذا اش;ى بيعة وأراد ، قه عمالً ويمثلونه ùô ابن عمر R حديث خيار ا�جلس فإن² ابن عمر طب² ، راوي اùG اآلخر

 ثم رجع ح¥ يتم ا5يع 
ً
 .أن تنفذ ذهب وخرج قليال

أن يكون راوي أحد اÃ~ين لم  تلف فعله وعمله عّما رواه، وراوي اÃ~ اآلخر خالفه بفعله أو ومن ا�رجحات  -
أيهما أرجح ؟ ، آلخر لم Hالف ما روىيعÕ نُقل عنه خالفه وا، بفعله ما رواهيكون راوي أحد اùGين خالف  بقو�
ويمثلون هذا ùô أ� ، الصحا� اTي لم Hالف ما روى حديثه أرجح من حديث الصحا� اTي خالف ما رواه:قالوا

واكت¬ باhالث فيكون أضعف من ، إن أبا هريرة راوي اùG قد خالفه: قالوا، هريرة R غسل اإلناء من ولوغ ال¶ب سبًعا
 .اÓالة \ غسل ا�جاسة من غo 	ديد عدد األحاديث

ها ابن قدامة هنا   - هذا Hتلف عن ، أن يكون راوي أحد اÃ~ين نُقل عنه خٌ~ آخر  الفهمن ا�رجحات ال� عد²
فتكون حينئٍذ روايته أضعف من ، اTي ذكرته قبل هو أن يكون روى ثم فِعله أو فتواه أو قوr خالف روايته، اTي قبله

، والراوي اhا  ما روى إال رواية واحدة، لكن هنا روى روايت[ متعارضت[، أي من نقل خالف ما نقل، ية من خالفهروا
روايته أرجح؛ ألن² هذا اTي روى روايت[ : واستمر عليها لم ينقل خالفها قالوا، اTي روى رواية واحدة أيهما أرجح ؟

 .Úتلفت[ قد يكون األمر ا<بس عليه 
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د وأكرر بأن هذه ا�رجحات ال� ذكرناها ب[ ا�نقوالت ليست حاñة هذا من جانب، وvنما � معالم ينبÆ أن وأعو
 .يتخذها أو ينظر إ�ها الفقيه ا�جتهد ويستعملها R ال;جيح ويضم إ�ها أخرى 

 با�رجحات ال� ترجع إ~ السند، األمر اhا  أنها لم تكن مرتبة 
ً
؟ ثم ا�رجحات ال� ترجع إ~ ا�P؟ هل مثال نبدأ أوال

 
ً
هذا 	ه لم يستطيعوا أن يرسموا ، خارÑ أو نبدأ با�رجحات ال� ترجع إ~ أمر، أو نبدأ با�رجحات ال� ترجع إ~ ا�P أوال

،  السندفيه منهج واحد �اذا ؟ ألنهم يرون أن ال;جيح ينبÆ أن يقوم به ا�جتهد، وا�جتهد يعرف ا�رجحات الراجعة إ~
ح راجع إ~ ، والراجعة إ~ ا�P والراجعة إ~ أمر خارÑ، فيجمعها 	ها ثم يوازن بينها Ôُمرج ùGقد يكون لصالح هذا ا

ح راجع إ~ ا�P، السند Ôولصالح السند اآلخر ثالثة أو أربعة مرجحات، وُمرج ، Pلكن ليس منها ¢ء مثًال راجع إ~ ا�
، فهذه موازنة ال يمكن أن يكون اyساب فيها حسابًا رياضيًا، أو 	ها ترجع إ~ أمر خارÑ، بل 	ها ترجع إ~ السند

أن² هذا اyديث معه أربعة مرجحات وهذا معه ³سة : يعÕ اTي يريد أن يرجح بناء \ حساب رياí بأن يقول مثالً 
 يقدم \ أل *اذا؟، هذا غo دقيق وال يلïم به العلماء،فoجح اTي معه ³سة

ً
 واحًدا

ً
ن بعض ا�رجحات وvن �ن ُمرجًحا

 هم ليسوا متفق[ \ أن هذا ا�رجح أقوى من مرجح[، ا�رجحات األخرى
ً
: أو من ثالثة فإذن ينبÆ أن نقول، ثم أيًضا

، بعض ا�رجحاتوال ينبR Æ مسائل ال;جيح أن يُشن²ع \ من رجح ب، أن هذه ا�رجحات � إل�نة ا�جتهد \ االختيار
ويت¶ف R بيان ا�رجحات ، وترك بعضها إال إذا عرفنا فساد نيته أو رغبته R ترجيح قول مع[ فهو يبحث عّما يرجحه

  .أنه Úطئ ألنه أهمل هذه ا�رجحات: فحينئٍذ نستطيع أن نقول
وwذا ، سند ويهتمون بها أك0ينبÆ أن نع;ف بأن ا�حدث[ يميلون إ~ تقديم ا�رجحات الراجعة إ~ ال :ا*حدثون

هذا صحيح فقط وvنما : هذا صحيح اإلسناد وال يكتفون ويقولون: يقولون، ±دهم دقيق[ R عبارتهم حينما يرجحون
وقد ، فحينما يكون صحيح اإلسناد معناه أنه من جهة ا�P قد يكون غo صحيح، صحيح اإلسناد R كثo من األحيان

، �عارضة ما هو أقوى منه، أما الفقهاء فهم يميلون إ~ ا�ظر R مرجحات العائدة إ~ ا�P يكون صحيًحا ولكنه مرجوح
  �اذا؟ ، فالفقهاء واألصو�ون يهتمون با�P أكR 0 ال;جيح

o  ًة باإلسناد:  أوالoالغالب ليسوا \ دراية كب R نما يتلقون علم األسانيد وعلم الرجال وعلم ا�رح ، ألنهمvو
 ما يمر معنا ومر معكم ال شك R كتب األصول أنهم يناقشون مP ، ديل يتلقونه عن ا�حدث[وا<ع

ً
وwذا ±د كثoًا

 
ً
 لم يصح سندا

ً
  .وال يُنظر إ~ دال<ه ، ومعلوم أنه إذا �ن سنده لم يصح أصًال فإنه ال عùة به، اyديث مع أنه أصال

o ديثyا Pديثو، ومع هذا هم ال يهملون ا�واب عن مyا Pا \ مoًزون كثcنما يرv ،Pو©يبون بناًء \ ا� ،
) أصحا� ¶®جوم(ومر معنا االستدالل ùô ، هذا لم يصح بل إن بعضهم ال يت¶م عن صحة اùG: وال يكتفون بأن يقال

ُ°اج R كون هذا اùG  وcثo منهم من يناقش دال<ه ويبدأ، وقليل من األصو�ون من أشار إ~ أن² اùG أصًال لم يصح
رأيناه من ك0ة ما نطلع \ كتب الفقهاء وcتب األصو�[ أنهم يميلون إ~  وهذا األمر، د�ًال \ حجية قول الصحا�

  .ال;جيح باإلسناد ونكون بهذا قد انتهينا من هات[ ا�هت[ R ال;جيح 

  )÷Ê(اNلقة 
 
�  zجيح ب� ا*عاWال: 

ح ، وهو يقصد با�عا  هنا العلل، ةكما سماه ابن قدام  أي ال;جيح ب[ العلل، والعلل ال�عية ترد R باب القياس، فoُج²
ح علته مثالً   R باب ا�صالح ا�رسلة؛ ألن ا�صالح ا�رسلة يُعلل بها، والفرق بينها وب[ ، قياس \ قياس ل;ج�

ً
وترد أيًضا
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، صل خاص يقاس عليه بينما R القياس ال بد أن يُذكر األصل ا�قيس عليهالقياس أن ا�صلحة ا�رسلة ال يُطلب wا أ
ة ، والعلماء ا�تقدمون �نوا يطلقون \ العلل اسم ا�عÊ، فا�صنف ع²ù بال;جيح ب[ ا�عا 

ّ
وقليًال ما يذكرون لفظ العل

و ب[ ا�عا  أطال فيه العلماء إطالة كبoة وعموًما ال;جيح ب[ العلل أ، لكن R باب القياس يأµ ت®°هم بلفظ العلل
 فيه ما يقارب ستة وع�ين طريًقا لل;جيح أو ما يقارب هذا العدد

ً
و اآلمدي أيًضا ربما زاد \ هذا، ، وا�صنف ذكر أيًضا

 غª oكنة وvنما نكت¯ با�هم منها إن شاء اهللا 
ً
 ألن اإلحاطة بمرجحات ب[ العلل أيضا

ً
  .تعا~ نعطي خالصة أوال

  :ا*رجحات ب� العلل �
وأن² هذه العلة أقوى من تلك وبعضها يرجع إ~ أصل القياس يعÕ إ~ ا�قيس عليه أو إ~ ، بعضها يرجع إ~ العلة نفسها

  :نأخذ Ìلة منها ، د�له
جح بد�ل يمكن أن تُر، ينبÆ أن نعرف أن² العلة يمكن أن تُرجح بكل ما ذكرناه R ا�رجحات R اùG: أوالً  •

خارÑ ويمكن أن تُرجح بموافقتها لظاهر القرآن أو موافقتها لظاهر السنة أو موافقتها �ا هو lمع عليه أو موافقتها 
فموافقة العلة مثًال �Óل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحا� أو �وه � نوع من ا�رجحات وهذا ، لقول صحا� مثالً 

ياس واآلخر بقياس ±د أحدهما يرجح قياسه بأنه موافق لظاهر القرآن أو موافق لقول °دث كثoًا حينما يستدل هذا بق
أما اTين يرون أن قول الصحا� أصًال ، أو لقول عدد من الصحابة مع اختالفهم R حجية قول الصحا�، صحا� مثالً 

  .ُمعارًضا بقول صحا� آخر  مقدم \ القياس فإنهم ال يع;فون ب;جيح العلة �وافقتها لقول صحا� إذا �ن
للسبب اTي ذكرته R اÓرس ا�اí وهو أن² ال;جيح إنما  *اذا؟، أظن أن بعض ا�رجحات لم يذكر wا العلماء أمثلة  

يتب[ R ا�هاية بعد ح® األوجه ا�وجودة R هذا القياس أو R هذه العلة واألوجه ا�رجحة R هذه العلة ثم R ا�حصلة 
àن ،  إ~ رجحان أحدهماأنتvصحيًحا 5عض ا�رجحات؛ ألنه و 

ً
 ال نستطيع أن نذكر مثاال

ً
 واحًدا

ً
وحينما نذكر ُمرجًحا

ح من ، رُجح من جانب لكنه مرجوح من جانب آخر Ôُمرج gمسألة من هذه ا�سائل أو ل gفلم يهتم األصو�ون با<مثيل ل
 .إ~ ا�جتهد نفسه  هذه ا�رجحات وvنما ذكروها وجعلوا األمر راجع

• zا*رجح ا@ا :ùGا R وقيل ، أن تكون إحدى العلت[ ناقلة عن األصل واألخرى ُمبقية \ األصل وهذا قد مر مثله
أن² العلة ال� تكون ناقلة : هنا قال بعضهم، أن² اùG ا�اقل عن األصل يكون راجًحا \ اùG الُمب� \ األصل: هناك

 
ً
فإذا �ن مثًال إحدى العلت[ أو أحد القياس[ يوجب ،  تكون راجحة \ العلة ال� تب� \ األصلعن األصل مثال

الوضوء من اللمس والقياس اآلخر ال يوجبه فإن اآلخر موافق لألصل؛ ألن األصل عدم انتقاض الوضوء ومع هذا يقولون 
ح \ خالف بينهم R هذا أيًضا    .أن² ا�اقل عن األصل يُرج²

أو إحدى العلت[ تؤدي ، واألخرى تؤدي إ~ اإلباحة، أيًضا من الُمرجحات أن تكون إحدى العلت[ تؤدي إ~ اyظر •
فهذه /ل خالف ب� ، أو إحدى العلت[ توجب العتق واألخرى تب� الرق، واألخرى تؤدي إ~ إثبات اyد، إ~ إسقاط اyد

  .هذه 	ها  واGالف حÝه ابن قدامة  R ا�سائل، العلماء
-  ßظر: و�  ا*سألة  األوNمة  واألخرى تقت½ اإلباحة، أن تكون أحدهما تقت½ ا هل العلة ا�قتضية للحظر ُمقد²

مه بقياس \ اGمر وجعل القياس هو ، \ العلة ا�قتضية لإلباحة؟ اُختلف مثًال R نوع من ال�اب فأحد ا�ختلف[ حر²
د R علة اGمر، ل� توجب إyاقه بهإحدى العلل مثًال األوصاف ا وقال مثًال إن علة اGمر ليس � اإلسÝر ، واآلخر شد²

بينما ا��وب ،  بل اإلسÝر مع كون ا��وب مثًال مصنوً� من كذا أو مع كونه مطبوًخا ح¥ S وقذف بالزبد، فقط
فهل نقدم إحدى العلت[ \ ، Hُمر ح¥ يقذف بالزبد أو لم، ا�وجود مثًال ليس فيه هذه الصفة لم يُغõ ح¥ يقذف بالزبد
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 :األخرى؟   ابن قدامة ح* خالفًا \ قول[
o ين قالواTة: ا
 .هذا أحوط Óين ا�سلم وابرأ Tمته : قالوا تُقدم العلة اNا
o ين قالواTا�ة هما سواء ال فرق بينهما ي: قالوا، ال تُقدم: واyأن نبحث عن إن العلة ا�بيحة مع العلة ا Æنب

ح آخر غo كونها حا�ة أو مبيحة  Ôُمرج. 
طبعا نعرف أن² الرسول ص» اهللا عليه ، j كون إحدى العلت� مسقطة للحد واألخرى مثال مثبتة �كذلك الشأن   -

ه الشبه حقيقة فهل هذه الُشبه مثًال �فيه إلسقاط اyد أو ليست �فية؟ أو هل هذ)  ادرءوا اNدود بالشبهات: ( وسلم قال
ال�يك ال تُقطع ، تُسقط اyد عنه؟ أحيانًا R قياسهم ربما بعضهم يقيس فعل مع[ \ ما ثبت أنه ُشبهه �ل�اكة مثالً 

بعضهم ، والزوج مثًال ال تُقطع يده إذا �ق من مال زوجته لوجود الشبهة، يده إذا �ق من مال �يكه لوجود الشبهة
لكن إذا �ن ماwا R ا5نك ، إذا �ن ا�ال معهما R ا5يت فنعم هذه شبهه، األموال Úتلفة :ربما Hالف R هذا ويقول
أو �ن ا�ال ُ�رًزا R صندوق خاص wا ثم �قه قد ، أنه �ق هذا ا�ال بطريقة أو بأخرى: مثًال مودع فينبÆ أن نقول

ما يسقط اyد وما يوجبه هل نرجح قياًسا يسقط اyد فإذن اGالف في، بأن هذه ليست شبهه ال توجد شبهه: يقول قائل
 .األكË منهم � أن ما اسقط اNد يُر̀جح \ قياس يوجب اyد؟ هذا �ل خالف بينهم 

 wم مثل هذا اGالفيتعلق بالعتقفيما  -
ً
هل إذا ¶نت إحدى العلت� توجب اإلعتاق واألخرى ال توجبه هل ، ، أيًضا
واألخرى اyكم فيها  -تيسo اyكم- ؟ إذا �نت إحدى العلت[ تقتø خفة اyكمعتاقنرجح العلة ال\ توجب اإل

أو توجب ، أي Ðهما موجبه yكم مع[ لكن إحداهما توجب القضاء مع الكفارة واألخرى توجب الكفارة فقط، أثقل
هل هذا يك¯ لل;جيح؟  فإحدى العلت[ اyكم ا�اشئ عنها أخف من حكم العلة األخرى، القضاء فقط بدون كفارة

 r صلة بموضوع االحتياط
ً
 *اذا؟، اGفيفة أو ال� تقتø حكما أخف تُرجح: فهناك من يقول، أيهما نرجح؟ هذا أيًضا

 ،واهللا جل وعال ب[ أن دينه دين يâ، والرسول ص» اهللا عليه وسلم أمر با<يسo، ألن² اÓين يâ: قالوا
ً
فg ما �ن د�ال

oه\ ا<يسoمن غ òكم أخف: بينما آخرون قالوا،  يكون أوy كم أثقل أرجح من العلة ا�وجبةy إن العلة ا�وجبة ،
ويمكن أيًضا أن ننطلق ، وأبعد عن مواطن االشتباه، ألن² هذا أحوط <دين اإلنسان وأبرى Tمته: قالوا *اذا تقولون هذا؟

  :من هذا ال¿م البن قدامة إ~ أن 
 ل هو ُمرجح من ا*رجحات ؟ا2يسm ه����

 
ً
لكن  ُذكر فيه خالفإذا تعارض د�الن ولكن العمل بأحدهما أيâ \ ا�اس هل هو من ا�رجحات؟ هذا أيضا

إذا تساوى ا�Óالن من ¨ وجه وأحد ا�Óل[ ، أن ا2يسm هنا مرجح قوي إذا لم يوجد غmه من ا*رجحاتاTي يظهر 
فال شك أن هذا يكون مرجًحا ، أو \ عموم أهل بت أيâ من اآلخر، اًء \ عموم ا�اسأيâ \ ا�اس من اآلخر سو

لكن ا<يسo عند تعارض األدلة هو مرجح قوي R رأ2 ، هل نقول أيًضا األيâ؟ هذا �ل تردد اyقيقة، R حق الفرد
لكن اGفة هنا � فقط تنظر إ~ ، ويمكن أن ننطلق من ما ذكره ا�صنف هنا من أن اGفة أو خفة حكم إحداهما

لكن إذا �ن األمر يصل إ~ أن فيه تيسoًا \ ا�اس عموًما فاألحاديث وا�صوص ، ذات اyكم هل هو كثo أو قليل
يÚوا وال تعÚوا وب:وا وال (وقوr )  بُعثت باNنفية السمحة(اÓالة \ ا<يسo قول الرسول عليه الصالة والسالم 

لكن ليس ، هذا r وجه من أوجه ال;جيح،  ونه عليه الصالة و السالم ما ُخ²o ب[ أمرين إال اختار أيâهماوc) تنفروا
âل ا�رجوح ألنه أي�Óل الراجح سنًدا ومتنًا ونأخذ با�Óهذا أننا ن;ك ا Êإذا لم يصل األمر إ~ حد ا�شقة أو ،  مع

تمل، وال ي;ك اyرج فإن² ا�Óل الراجح ©ب أن يُعمل به
ُ
، أما إذا أد²ى العمل با�Óل إ~ تعطيل ا�صالح ا�شقة ال� ال 	
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 òفحينئٍذ يكون ترجيح ما سواه من األدلة أو.  
اNق ثقيل مري واÕاطل (وربما استدلوا ببعض األحاديث الضعيفة كحديث ، اyكم األثقل يُرجح: إذن هناك من قال

  .وهذا لم يصح ) خفيف و/
أيهما يُرجح حينئٍذ؟ إذا �نت إحدى أن تكون إحدى العلت� حكًما واألخرى وصًفا حسًيا من ا�رجحات أيًضا  -

  أي إ©اب أو ندب أو إباحة أو �ط أو سبب أو مانع يعÕ سواًء �ن حكًما، العلت[ حكًما �عيًا
: وقالذكر اختالف اyنابلة فيه هل يكون هذا مرجًحا إحدى العلت[؟ هذا ذكره ابن قدامة و، تكليفيًا أو وضعيًا

 . ترجيح العلة اNسية: اختار القا¿
 العلة اNسية ما ا*قصود بها؟  ����

ة حسية: مثل العلة ال\ تكون وصًفا j األصل نفسه: أي
ّ
  .هذه علة حسية ، الطعم، الكيل: مثل، اإلسÝر عل

í اختار ترجيح العلة اyسية إذا تعارضت مع العلة إن² القا: قال، هذه علة حكمية، اإلباحة، اإل©اب، لكن ا<حريم 
  .اyكمية 

أما ، أ̀ن ا2عليل بالعلة اNكمية أصالً /ل خالف -سبب تقديمها عند من يرى تقديمها - وسبب االختيار �
ا<عليل  فالقياسيون اTين يقولون بالقياس لم Hتلفوا R أن² ، العلة اNسية فلم  تلف القياسيون j صحة ا2عليل بها

  واختلفوا R أنه هل يصح ا<عليل بالعلة ال� � حكم ��؟، بالعلة اyسية يصح
: يعÕ، ألن اyكم أنسب للحكم: ما وجه ترجيحه wا؟ قال ترجيح العلة اNكميةفقد اختار  أما أبو اÃطاب  �
، شد مطابقة للحكم منه للوصف اy%فاyكم أ،  �ن ماذا نريد بالعلة؟ �اذا نعلل؟ ل� نستنبط منها حكًما، العلة
، فحينما نقيس مثًال وجوب الكفارة \ وجوب اÓية أوò من أن نقيس \ وصف ح%، اNكم يتبع اNكم: فيقول

أوò، نلحقه به ألن اyكم أشد مطابقة للحكم : يعl Õرد كون اyكم هذا واجبًا نقيس الواجب \ الواجب يقول
 .نا حجتهم أن² العلة اyكمية أصًال Úتلف R صحة ا<عليل بهاوأما األولون فكما عرف

-  
ً
  ؟ هل تُرجح العلة إذا ¶نت اقل أوصافًامن ا�رجحات أيًضا

فاTي يعلل مثًال القطع R الâقة بكونه أخذ ، أن² العلة األقل أوصافًا أرجح من العلة األك0 أوصافًا: هناك من قال �
 من حرز :يله أوò من تعليل اTي يزيد فيها أوصافًا ويقول تعل: يقول، مال �;م من حرزه

ً
أخذ مال بالغ ا�صاب �;ًما

هذا يعÕ قول 5عض ، العلة 	ما قلة أوصافها 	ما �نت أفضل وأوò من العلة كثoة األوصاف: فيقول،  مثله بال شبهة
 .العلماء 

 .وال يوافق \ هذا ! هما \ األخرى �اذا قدمتم؟ما نقدم إحدا، العلتان سواء، ال فرق بينهم: وبعضهم يقول �
أما ، ألنها تشبه العلة العقلية، والعلة العقلية دائًما يعÕ مضطردة ال تنتقض: يقول، واTي رجح العلة قليلة األوصاف �

 .العلة ال�عية فيمكن أن تتخلف عن حكمها
 . أيًضا هذا /ل خالفهل تُرجح العلة بأن فروعها أك0؟  -

هذا /ل : كما يقولون هل تُرجح العلة ا*تعدية � العلة الالزمة أو الواقفة؟هناك خالف قوي اyقيقة R أنه  لكن  -
عند األك0 � ُمرجحه، طبًعا اGالف هذا ليس ب[ قياس وقياس؛ ألن العلة القاñة ليست " العلة ا�تعدية"فـ خالف

 ألن يُقاس عليها
ً
فهل ترجح إحداهما \ ، ما بعلة قاñة واآلخر يعلل بعلة متعديةولكن أحيانًا يعلل أحده، lاال

ألن العلة القاñة ال تضيف جديًدا وفائدتها  *اذا؟، العلة ا*تعدية أرجح من العلة القا	ة: األكË يقولون، األخرى
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 باhمن: بل بعضهم قال، قليلة جًدا
ً
أو بكون اTهب هو ، يةال فائدة فيها حينما نعلل 	ريم بيع اTهب باTهب مثال

 ، أو بكونه ذهبًا مثالً ، هذه علة واقفة قاñة ما أضافت جديًدا: يقولون، األثمان R ذلك الوقت
ً
Úتلف : فهذه العلة أوال

فالعلة ا*تعدية أرجح من العلة القا	ة أو الواقفة كما ، ح¥ لو وافقنا عليها � ضعيفة لعدم فائدتها: وثانيًا، ا<عليل بها
 .وهو مذهب اrمهور و¸ن ¶ن يعQ الشافعية يرجحون العلة القا	ة � العلة ا*تعدية، لكم ذكرت

 هناك ترجيحات ترجع إ~ أصل القياس بما ثبت -
ً
إذا �ن ثابت بنص أقوى من اTي  -ا�قيس عليه -فاألصل، أيضا

ال\ يمكن أن يكون Âا أكË من أصل العلة ، واTي ثبت بأدلة كثoة يُرجح \ غoه، ثبت بقياس \ القول بصحته
حينما نقيس جراح العبد أو ا�ناية \ العبد نقيسها \ ا�ناية : ، فمثالً تُرجح � القياس ا�ي ليس � إال أصل واحد

جرح ا�ناية \ ا�فس نقيسها \ ا�ناية \ ، ونقول � Ïب \ ا�ا  نفسه وال Ïب \ العاقلة، \ سائر األموال
هل � \ الفاعل أو\ العاقلة ؟ ، بينما دية العبد Úتلف فيها، جرح العبد متفق \ أنه \ الفاعل، العبد مثالً 

ألن هذه أصول كثoة تدل \ ا�ناية \  *اذا؟، أوª òن يقيس، فإyاقها با�روح الواجبة عليه وcونها \ ا�ا  نفسه
األصل أن ،  العاقلة ألن إ©اب اÓية \ العاقلة أصًال هذا \ خالف القياس ا�ضطرد� \: أوª òن يقول، ا�ا 

ْخَرى { :ا�ناية \ ا�ا  لقوr تعا~
ُ
 تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر أ

َ
  .}َوال

فالقياس حينما ، الشك  أن األقيسة يُفاضل بينها، فهناك مرجحات كثoة كما ذكرت لكم كثo منها �ل خالف 
فهو أضعف من قياس العلة؛ ألن ، ون قياس علة أوò من القياس اTي هو  قياس شبه؛ ألن قياس الشبه Úتلف فيهيك

 Êقياس العلة يسمونه قياس ا�ع. 
 أعود وأقول 

ً
وwذا اختلفت األعداد ال� يذكرها العلماء ، و� غo حاñة، هذه ا�رجحات � �ساعدة ا�جتهد: وختاما

أو من جهة مرجحات ، أومن جهة ذات العلة، هل نذكر إ~ ترجيح العلة من جهة أصلها،  وا ترتيبهاولم يذكر، فيها
والسبب R ذلك كما قلت لكم أنه أمر يرجع إ~ ا�جتهد، فا�جتهد حينما ، ¨ هذا لم يذكروه، خارجية تضاف إ�ها
، هو مطالب بأن يوازن بينها موازنة دقيقة، أو تتعارض عنده مصلحتان، أو تتعارض عنده علتان، يتعارض عنده قياسان

  .وأن يعمل بما يراه أرجح R ا�حصلة ا�هائية 
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  ;تب \ مسألة Ïزؤ االجتهاد واGالف فيها ؟ ما اTي ي •
مسألة اجتهاد الصحابة R عهد الرسول ص» اهللا عليه  •

  وسلم

  OïاNلقة   OìاNلقة 
  اجتهاد الرسول عليه الصالة والسالم  •
  األدلة عليه  /  حكمه/   ا�راد به •
  �ل اGالف R مسألة الوقوع •

اهللا عليه  تكملة �سألة وقوع االجتهاد من ا�x ص» •
 وسلم

  مسألة هل ©وز عليه اGطأ أو ال ©وز ؟ •

  ÷¢اNلقة   OôاNلقة 
  تابع مسألة ا<صويب وا<خطئة •  مسألة ا<صويب وا<خطئة •

  ¢¢اNلقة    O¢اNلقة 
  توضيح ألدلة ا�مهور العقلية •
  ما اTي يطلبه ا�جتهد؟ •

  حكم ا<أثيم بالنسبة �ن أخطأ •
  حق ؟ م¥ °كم بتأثيم ا�خالف لل •
 هل مسألة ا<صويب wا تأثR o الفكر ا�عاñ؟ •

  



 

 

  Ê¢اNلقة   ¾¢اNلقة 
  قول ا�جتهد بقول[ Úتلف[ •  موقف ا�جتهد عندما تتعارض عنده األدلة •

  ã¢اNلقة   Ù¢اNلقة 
  نسبة القول[ للمجتهد أو لإلمام إذا نقل عنه قوالن •  تقليد ا�جتهد لغoه من ا�جتهدين •

  ï¢لقة اì  N¢اNلقة 
  نسبُة قوٍل للمجتهد مقيس \ ما نص عليه  •  نسبة القول[ للمجتهد إذا جهل ا<اريخ •

  مسألة ا<خريج بطريق القياس •

  ÷¾اNلقة    ô¢اNلقة 
  تكملة استخراج  مذهب ا�جتهد بالقياس •
قياس ما نص عليه \ ما يشبهه ونص فيه \ حكم  •

  Úالف

  ا<قليد من حيث تعريفه وبعض أحÝمه •
  هل هناك واسطة ب[ ا<قليد واالجتهاد ؟ •
  أرîن ا<قليد •

  ¢¾اNلقة   O¾اNلقة 
  من اTي ©وز للعا� أن يقته ؟  •  حكم ا<قليد R الفروع  •

  lهول اyال  •

  Ê¾اNلقة   ¾¾اNلقة 
  موقف العا� من اختالف الُمفت[ •  موقف الُمستف� من تعدد الُمفت[ •

  تتبع الرخص  •
  ã¾ة اNلق  Ù¾اNلقة 

  ترتيب األدلة  •
  مسالك العلماء  •
  فائدة معرفة ترتيب األدلة  •

  <عارض وcيفية دفعه  •
  هل يمكن ا<عارض وا<عادل ب[ األدلة ؟  •
 أصل ا<عارض •

  �وط ا<عارض  •
  طرق دفع ا<عارض  •

  ï¾اNلقة   ì¾اNلقة 
  ومن حيث ذكر طرق ال;جيح، ال;جيح من حيث حكمه •
  حكم ال;جيح  •
  �وط ال;جيح  •
  lاالت ال;جيح ب[ األدلة ال�عية •

  ال;جيح ب[ منقول[ •

  ÷ÊاNلقة   ô¾اNلقة 
  ال;جيح ب[ ا�عا   •  استكمال طرق ال;جيح ب[ ا�نقول[ •

  ا�رجحات ب[ العلل •

  


