
 



 

  الباعث الحثيث 

مقدمة 
 : أما بعد  اغبمد هلل كحده كالصالة كالسالـ على من ال نيب بعده

ف معرفة أصولو كمن أىم فنوف الِدين ؼفمن اؼبعلـو أف من أساس كل 
 العلم فيو كالتفقو ىو فن الفقو دبعرفة األحكاـ الشرعية من كطلب

لعلم إذا أراد أف يعبد اهلل اأدلتها التفصيلية اليت ال يستغٍت عنها طالب 
أف أخذنا كثَتان من ب علينا  سبحانو كتعاذلفمن نعمة اهلل على بصَتة
 شيخنا الشيخ كليد بن  فضيلةمن مؤلفاتكأصولو كقواعده علم الفقو 

 اؼبشرؼ العاـ على موقع شبكة  حفظو اهلل تعاذلراشد السعيداف
 كصاحب الصفحة اؼبميزة يف موقع صيد تيسَت العلم اإلسالمية

 يد دائمان فمن ىذا اؼبنطلق شرحع بالتأصيل كالتق سبتازمؤلفاتوك الفوائد،
كتاب توضيح أصول )من  األكذل  العشرة شيخنا األبوابفضيلة

 لفضيلة الشيخ زكريا بن غالـ قادر (الفقه على منهج أهل الحديث
:  حفظو اهلل تعاذل كقد ظبيي ىذه الورقات ؾبتهدان الباكستاين

الباعث الحثيث في توضيح أصول الفقه على منهج أهل »
اإلخالص يف األقواؿ نسأؿ اهلل العلي القدير أف يرزقنا . «الحديث
 قرارنا الفردكس األعلى من اعبنة كصلى اهلل كسلم  كأف هبعلكاألعماؿ

 .()كبارؾ على نبينا ؿبمد كعلى آلو كصحبو أصبعُت
عفو ربه القدير الفقير إلى كتبه  

 أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                              
 

نشكر فضيلة شيخنا الشيخ كليد بن راشد السعيداف حفظو اهلل تعاذل على مراجعة  (1)                              
 .ىذه الورقات، فجزاه اهلل خَت اعبزاء كاغبمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاغبات



  الباعث الحثيث

تمهيد 
 :االستفادة من هذا الكتاب* 

. معرفة القواعد اؼبتفقة عند أىل الُسنة كاعبماعة: األكذل
. معرفة أقواؿ العلماء اليت تؤيد ىذه القواعد: الثانية

: المالحظات على هذا الكتاب* 
. قلة االستدالؿ على القواعد  :األكذل
. قلة األمثلة على القواعد  :الثانية
. عدـ توويي القاعدة توويحان كامالن   :الثالثة

: المعروف عند أهل الُّسنة والجماعة* 
. من اإلنصاؼ أف يغتفر قليل خطأ اؼبرء يف كثَت صوابو :قاعدة
.  النقصقعمل البشر مناط  :قاعدة
. ناقصفهو ما يصدر من الناقص   :قاعدة

: طريقة الشرح لهذا الكتاب* 
. توويي القاعدة  :األكذل
. ذكر التفريع كاألدلة  :الثانية
. اإلهباز  :الثالثة

: تم بأمرينهطالب العلم ي* 
. تأليف الكتاب  :األكؿ
. ان  فقد ألفيى كتابان زبريج الطالب فكل ما خرجيى طالب :الثاين



 

  الباعث الحثيث 

الباب األول 

الدليل على أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة  

أخرج البخارم كمسلم من حديث معاكية روي اهلل عنو عن 
ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ال يضرهم »: قاؿ  النيب 

من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر اهلل وهم ظاهرون على 
. «الناس

: كيف ركاية للًتمذم من حديث معاكية بن قرة عن أبيو مرفوعان 
ال تزال طائفة من أمتي منصورين ال يضرهم من خذلهم حتى »

. «تقوم الّساعة
كقد تتابعي كلمات األئمة أف ىذه الطائفة اؼبنصورة كالفرقة 

. الناجية ىم أىل اغبديث

     



  الباعث الحثيث

الباب الثاني 

قواعد في القواعد 

القاعدة األولى 

القاعدة ال تثبت إال بدليل فيّستدل لها من الكتاب والُّسنة 
وال يّستدل بها إذا لم تثبت بالدليل 

: نباف اىنا مسألي
 القاعدة اؼبعتمدة عند أىل الُسنة كاعبماعة ما نص عليها :األولى
. الدليل
.  القاعدة اليت ال نص عليها ال هبوز االستدالؿ هبا:الثانية

:  القواعد عند أهل الُّسنة والجماعةضابط* 
القواعد اؼبعتمدة عند أىل الُسنة كاعبماعة ىي القواعد اليت تستمد 

.  كالُسنةمن الكتاب
.  إمبا األعماؿ بالنيات: قاعدة:مثال- 

 روي اهلل ىذه القاعدة مستمدة من حديث عمر بن اػبطاب
 ما امرئإنما األعمال بالنيات وإنما لكل » :  يف قولو عنو

.  متفق عليو«اغبديث... نوى
. كل إحداث يف الدين فهو رد:  قاعدة:مثال- 

يف روي اهلل عنها ىذه القاعدة مستمدة من حديث عائشة 
متفق «  ما ليس منه فهو رد هذامن أحدث في أمرنا»:  قولو 
. عليو



 

  الباعث الحثيث 

الدين كامل يف أصولو كفركعو ككلياتو :  قاعدة:مثال- 
  .كجزئياتو

اليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ]: ىذه القاعدة مستمدة من قولو تعاذل
. {3:اؼبائدة} [ِديَنُكمْ 

 كال  ليسي قاعدة شرعيةاأم قاعدة زبالف الدليل فإنو: مالحظة
. وبتج هبا

 قوؽبم يف : اؼبالكيةيف مذىبكمن القواعد اؼبخالفة للكتاب كالُسنة 
.  يف األشياء اغبرمة إال إذا كرد الدليل حبلهااألصل: القواعد
َوَسَّخَر ] :تعاذل قاؿسبحانو كألف اهلل غَت صحيحة ىذه القاعدة ك

 {13:اعباثية} [َلُكْم َما ِفي الَّسَماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا
اىران كحالالن ألف اغبراـ ليس مسخران طكمقتضى ىذا التسخَت أف يكوف 

. لنا
 قوؽبم :يف مذىب اغبنفيةكمن القواعد اؼبخالفة للكتاب كالُسنة 

. خرب اآلحاد غَت معتمد فيما تعم بو البلول: يف القواعد
 ألهنا تتضمن رد ما صي من األدلة غَت صحيحةىذه القاعدة ك

َوَما َآتَاُكُم الَرُسوُل ]: فهي ـبالفة للكتاب كالُسنة ألف اهلل تعاذل يقوؿ
 فأطلق ىذا األخذ مطلقان فبا تعم بو البلول أك {7:اغبشر} [َفُّخُذووُ 

األصل بقاء اؼبطلق على ): كقد تقرر يف القواعدفبا ال تعم بو البلول 
.  (إطالقو كال يقٌيد إال بدليل
أف النص إذا جاء بلفظ هبعل ىو : كىنا فائدة طيبة كىي

ألفاظ أىل ب أفضل من التعبَتالقاعدة ألف التعبَت بألفاظ النصوص 
أبعد عن اإليرادات ت كالعلم ألف ألفاظ النصوص أبعد عن اؼبداخال

 كقد تقرر عند أىل الُسنة .عن اللواـز الباطلةكعن اإلشكاالت 
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أف التعبَت عن مسائل العقيدة كالفقو بألفاظ النصوص »: كاعبماعة
األمور »: كمثاؿ ذلك قاعدة« ألفاظ الناسبالتعبَت من أكذل 
منتشرة بُت أىل العلم كيدخل عليها من االحتماالت ما « دىاصدبقا

كلو حبثي يف « إنما األعمال بالنيات» : ال يدخل على قولو 
. كجدت من القواعد اؼبنصوصةؿ  أحاديث رسوؿ اهلل 

فمن بٌت الكالـ يف علم » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو اهلل
األصوؿ كالفركع على الكتاب كالُسنة كاآلثار اؼبأثورة عن السابقُت فقد 

. «أصاب طريق النبوة

القاعدة الثانية 
عدم صحة التمثيل للقاعدة ال يعني عدم صحة القاعدة  

كل قاعدة مستثنيات كالطريقة الصحيحة يف ؿف اؼبعركؼ أف ـ
 ردبا ىبالفك يف القارئشرح القواعد أف يكثر الشارح األمثلة ألف 

عدـ صحة التمثيل فإف  كلذا ىابعض األمثلة كيوافقك يف بعض
.  صحة القاعدة فهم يفالقارئللقاعدة قد يؤثر على 

احرصوا يا طالب العلم إذا أردمت أف تقِعدكا قاعدة أف تستثنوا 
 ألف القاعدة اؼبستثناة ال تكوف مرفووة دائمان كمثاؿ على ذلك

األصل يف ):  ككذلك(األصل يف اؼبياه الطهورية إال بدليل): قاعدة
األصل يف النواىي ):  ككذلك( إال بدليل كالفوريةاألكامر الوجوب

 األصل يف اغبيوانات اغبل):  ككذلك(الفساد إال بدليلالتحرًن ك
. ( إال بدليلكاإلباحة



 

  الباعث الحثيث 

فال مثاالن كاوحان عليها دل ذبد القاعدة الصحيحة إذا  :الّخالصة* 
إال بداللة الكتاب ا ما ذكرت صحيحة ألنوغَت أهنا بالقاعدة تتهم 
. كالُسنة

القاعدة الثالثة 
يجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها اعتصام بالُّسنة والجماعة 

ُكوَن بِالِكَتاِب َوَأقَاُموا الَصاَلةَ ]: قاؿ اهلل عز كجل  [َواَلِذيَن يَُمّسِّس
 كىناؾ بعض ، فإف اهلل عز كجل مدح ىذه الطائفة{170 :األعراؼ}

نبة يف الشريعة يؤدم االوطراب يف فهمها االختالؼ يف ادلالقواعد 
. مضموهنا إذل تفرؽ األمة كعدـ االعتصاـ بالكتاب كالُسنة

أف الدين مبٍت على اؽبدل »: مثال على ذلك قاعدة- 
ىذه قاعدة مهمة يتعلق هبا مصَت ؼ « كاالبتداعكاالتباع ال على اؽبول

األمة كوبرص عليها طالب العلم على نشرىا يف احملافل كاؼبناسبات 
كمثلها قواعد التوحيد كقواعد األظباء كالصفات كقواعد العقيدة كقواعد 

تعظم القاعدة بعظمة اػبالؼ يف »: مذاىب األئمة كلذا يقولوف
 فإذا كاف اػبالؼ سائغان يف القاعدة فهذا دليل على يسر «فركعها

كسهولة القاعدة كلكن إذا اختلفنا يف قاعدة من قواعد األظباء كالصفات 
فيكوف اػبالؼ يف فركعها ال يكوف خالفان سائغان كمن اؼبعركؼ أف 

اػبالؼ كلو شر كلكن ىناؾ خالؼ سائغ شره يسَت كىناؾ خالؼ 
 .سائغ شره كبَت كمستطَت
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القاعدة الرابعة 
الدليل الّخاص مقدم على القاعدة العامة 

فال يلتفي إذل القواعد هبذه إذا جاء يف مسألة دليل خاص 
. إذل القواعد العامة فيما ال نص فيوييلتفي العامة كإمبا 

 لقد دؿ الدليل الشرعي الصريي الصحيي اػباص :مثال- 
 . اؼبتفق عليو على بطالف دين اليهود كالنصارل بعد بعثة النيب 

فال يأًت رجل جاىل « األخذ باؼبصاحل اؼبرسلة»: كمن القواعد اؼبقررة
 أف نفتي اغبوار مع اليهود كالنصارل يف  عليناعمالن هبذه القاعدةفيقوؿ 

 يف دينهم كمن اؼبنصوص عليو عندنا بالدليل معرفة الصواب كاػبطأ
خالفي دليالن   اؼبرسلةاؼبصاحل كقاعدة اػباص ببطالف ما ىم عليو

. كمثل ذلككدين ظباحة نبُت أف ىذا الدين دين كاسع : ـ بقولوان خاص

القاعدة الّخامّسة 
اختالف العلماء في بعض الفروع ال يعني اختالفهم في القاعدة 

ذىب اعبمهور من الفقهاء : المثال على هذو القاعدة
كلكن كالفورية إال بقرينو   الوجوب أف األمر يقتضي علىاألصوليُتك

 إذا استيقظ أحدكم من نومه فْليغّسل»:  بقولو اختلفوا يف أمر النيب 
. « قبل أن يدخلهما في اإلناءيديه

ذىب الظاىرية كركاية عند اإلماـ أضبد كىي اؼبشهورة أف األمر ىنا 
 كذىب الشافعية كاغبنفية كاؼبالكية أف األمر ىنا لالستحباب للوجوب

فهنا اختلفوا يف فرع من قاعدة ىم متفقوف عليها فال يدؿ اختالفهم 
.  يف أصل القاعدةىميف الفركع على اختالؼ
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مر من باب األاختالؼ الصوارؼ ىل : سبب اختالفهم
.  من باب اآلدابـالعبادات أ

الظاىرية كاغبنابلة ال يفرقوف بُت األمر من باب العبادات أك 
اآلداب فاألمر ىنا للوجوب لصيغة األمر عند العرب كدل ينظركا إذل 

. اؼبأمور بو
الشافعية كاغبنفية كاؼبالكية يقولوف أف األمر ىنا من باب اآلداب 

. فال يتعلق بو شيئان من العبادات
. أف األمر ىنا للوجوب: كالراجي يف ىذه اؼبسألة

الدين كلو آداب إما أدب مع اهلل جل كعال كإما أدب مع 
باب من التقسيم أما نفس كإما أدب مع الناس فهذه ىي الشريعة كاؿ

أف التقسيم اؼبنسوب » القواعد فقد تقرر يفباب اآلداب من كالعبادات 
 .«للشرع توقيفي على الدليل
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القاعدة الّسادسة 
كل قاعدة تذكر في أصول الفقه وال ينبني عليها فروع فقهية أو 

ال يحصل من الّخالف فيها خالف في فرع من فروع الفقه فهي 
غير داخلة في أصول الفقه 

أكؿ من صٌنف يف أصوؿ الفقو ىو اإلماـ الشافعي يف كتابو 
الرسالة كىو من أنفع الكتب كأحسنها فقد بٌت كتابو على األدلة 

. الشرعية كاآلثار السلفية مث كثرت التصانيف بعد ذلك
 من األشاعرة أك من  أصحاب الكتب األصوليةككاف أكثر

اؼبعتزلة فأفسدكا علم أصوؿ الفقو فأدخلوا فيو علم الكالـ كمسائل ال 
علق ؽبا بأصوؿ الفقو كعَقدكا العبارات تشبرة من ذكرىا كمسائل ال ت

اللغة ىي األصل فقدموىا على الكتاب كالُسنة كآثار الفلسفة ككجعلوا 
السلف الصاحل فانصرؼ الناس عن دراسة أصوؿ الفقو بسبب ىذه 

. األمور كالتعقيدات اليت دخلي يف مسائل األصوؿ
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 لثالباب الثا

قواعد في أهل الحديث 

القاعدة األولى 
أصول أهل الحديث أصح من أصول غيرهم وطريقتهم أصح من 

طريقة غيرهم 
إف أحق الناس بأف »  :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو اهلل

أىل اغبديث كالُسنة الذين ليس ؽبم متبوع :  الناجيةتكوف ىذه الفرقة
كىم أعلم الناس بأقوالو كأحوالو  يتعصبوف لو إال رسوؿ اهلل 

كأعظمهم سبييزان بُت صحيحها كسقيمها كأئمتهم فقهاء فيها كأىل 
الةن ؼبن كاالىا امعرفة دبعانيها كاتباعان ؽبا تصديقان كعمالن كحبان كمو

. «كمعادةن ؼبن عاداىا

القاعدة الثانية 
األصل العام الذي يمشي عليه أهل الحديث اتباع الكتاب 

على فهم الّسلف الصالح  والحديث الصحيح
أصوؿ الُسنة عندنا التمسك دبا كاف » :قاؿ اإلماـ أضبد رضبو اهلل

. «  رسوؿ اهلل عليو أصحاب
ككبن ال نعٍت بأىل » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو اهلل

هبم كل من نعٍت  على سامعو أك كتابتو أك ركايتو بل اغبديث اؼبقتصرين
. « باطنان كظاىران قكاف أحق حبفظو كمعرفتو كفهمو ظاىران كباطنان اتباع

القاعدة الثالثة 
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ليس كل من انتّسب إلى أهل الحديث فهو منهم حتى يمشي 
على طريقتهم 

 إذل أىل اغبديث من باب الدعول اللسانية فهذا ال االنتساب
يكفي فال بد من الدعول العملية كاللسانية ألف الدعاكل كثَتة فقد 

من أىل يزعم أنو على اؼبٌدعي فإذا كاف الرجل   البٌينة طلب النيب 
ظاىران كباطنان كمعتمدان على ؽبم  أف يكوف متبعان  هبباغبديث

قواعدىم كمناىجهم يف التعامل مع األحاديث كمن نادل بذلك ننظر 
 .ق كعملقإذل اعتقاد

فكيف يٌدعي الرافضة أهنم أىل اغبديث كىم ال يأخذكف 
كيف يَدعي األشاعرة أهنم أىل اغبديث كىم أك بالصحيحُت 

: وبٌكموف العقل كيعٌظمونو كيقٌدمونو على اغبديث حىت قاؿ بعضهم
قبل اغبديث إال إذا عروناه على العقل فإف قبل أخذنا بو كإال فال »

كيف يَدعى اؼبعتزلة أهنم أىل اغبديث كىم ينكركف أك . «ال نأخذ بو
. األظباء كالصفات كىبالفوف األحاديث اؼبتواترة كاآليات

ع باعتقادىم بتدككل ـ» :  قاؿ اػبطيب البغدادم رضبو اهلل
. «يتظاىر كىو على اإلفصاح بغَت مذىبهم ال يتجاسر

القاعدة الرابعة 
منهج أهل الحديث مبني على قواعد وأصول ومّسائل 

. باؼبسائل كالفركع فقط ليس  كالقواعداألصوؿمن خذ األالعربة ب
اؼبعتزلة كاػبوارج كغَتىم يوافقوف أىل الُسنة يف بعض كفاألشاعرة 
. يف األصوؿ فليس ىؤالء من أىل الُسنةكالفركع كىبالفوهنم . اؼبسائل



 

  الباعث الحثيث 

 األشاعرة يعٌظموف الصحابة كيؤمنوف دبنازؽبم كيسكتوف :مثال
عٌما شجر بينهم كىذا من مذىب أىل الُسنة كاعبماعة كىم ليس من 

. أىل الُسنة كاعبماعة
إف كل حق مع الفرؽ » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو اهلل

. «إمبا استفاده عندما تشٌبو بأىل اغبديث
: الرد على من قال أن األشاعرة من أهل الُّسنة والجماعة

 االنتساب إذل أىل اغبديث ليس ؾبرد كالـ كإمبا إقامة الدعوة 
، يقولوف كبن أىل الُسنة كاعبماعةفاألشاعرة على براىُت تصِدؽ ذلك 

. !؟كلكن من ىم أىل الُسنة كاعبماعة
 اؼبصدر الثاين من مصادر ىااالعتصاـ بالُسنة كجعل: الُّسنة

. التشريع
اؼبصدر كىو مأخوذة من االجتماع كمصدره اإلصباع : الجماعة

.  الثالث من مصادر التشريع
فهل ىؤالء أخذكا بالُسنة كاإلصباع فهذه دعول خالية من الدليل 

 ثبي رجوعو إذل أىل الُسنة  فقد اغبسن األشعرمكا أبـكالربىاف كأ
تباعو فما زالوا على مذىبو القدًن كألف اكاعبماعة يف آخر حياتو كأما 

فهذا الرجل تقٌلب يف ثالثة « اإلبانة عن أصوؿ الديانة»يف ذلك كتابو 
 إذل مذىب اؼباتريدية فلم  ربَوؿمذاىب فبقي أربعُت سنة معتزليان مث

إذل أىل رجع يعجبو فأخذ من ىذا كىذا كأنشأ مذىب األشاعرة مث 
ادم يف الباطل فرضبو اهلل رضبة م رجوع إذل اغبق أكذل من اليفاؿالُسنة 
. كاسعة

القاعدة الّخامّسة 



  الباعث الحثيث

من خالف أهل الحديث ولو في قاعدة واحدة فإنه ال يعتبر من 
أهل الحديث 

 فإنو ىبرج أم أحدإذا اتفق أىل اغبديث على قاعدة كخالفها 
. من دائرة أىل اغبديث كينسب إذل غَتىم

 طالب العلم ينبغي عليو أف وبرص حرصان كبَتان كينظر  فإفكلذا
كتبها كيفيت الناس هبا ىل ىي متفقة مع معتمدىا كمإذل القواعد اليت 
. كىذا يكوف بالبحث كسؤاؿ أىل العلم الراسخُتأىل اغبديث 

القاعدة الّسادسة 
أهل الحديث يّستعملون مع من خالفهم العدل واإلنصاف 

بالعدؿ كاإلنصاؼ كأىل الُسنة كاعبماعة أخذكا بالكتاب كالُسنة 
َواَل تَ ْبَّخُّسوا الَناَس َأْشَياَءُهْم ] :قاؿ اهلل تعاذل كإعطاء الناس حقوقهم

. {183:الشعراء} [َواَل تَ ْعثَ ْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِّسِدينَ 
: أهل الُّسنة يعتمدون في مّسيرهم إلى اهلل تعالى

. يتبعوف الكتاب كالسنةأهنم - 1
. أهنم يرضبوف اػبلق- 2
 .أهنم يتبعوف اغبق- 3

 فكلما  الصحيحةفأىل الُسنة كاعبماعة أخذكا باؼبناىج كالعقائد
 سبسكهم  ازداد كلما الُسنة كاعبماعةألىل إساءة الفرؽ تاشتد

. كاتباعهم للحقباػبلق رضبتهم بالكتاب كالسنة ك

 

القاعدة الّسابعة 



 

  الباعث الحثيث 

االختالف يقع بين أهل الحديث وال يفرق بينهم 
بعد ذلك اختالؼ » :  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو اهلل

أىل اغبديث كىم أقل الطوائف اختالفان يف أصوؽبم ألف مَتاثهم من 
. «النبوة

يف اختلفوا أىل اغبديث ال ىبتلفوف يف األصوؿ كاالعتقاد كلكن 
سبب يف  كلكن اؼبختلف ال يكوف لو ان بعض اعبزئيات خالفان سائغ

. الفرقة أك ازباذ مذىب خالص

القاعدة الثامنة 
القول الّخطأ مردود وإن كان قائله من أهل الحديث 
ىذه من قواعد العدؿ كاإلنصاؼ عند أىل الُسنة كاعبماعة 

كالباطل ، فاغبق ما كافق الكتاب كالُسنة كإف جاء بو أقل الناس منزلة
 إذان األقواؿ ،من خالف الكتاب كالُسنة كإف جاء بو أعلى الناس منزلة

. لكتاب كالُسنةدبوافتها ؿال تكتسب قوة من حيث قائلها كإمبا قوهتا 

القاعدة التاسعة 
الحق ال يّخرج عن أهل الحديث 

دل هبتمع قط أىل : قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو اهلل
 يف كلمة كاحدة كاغبق ال ىبرج  اغبديث على خالؼ قوؿ النيب 

بل من خالف  عنهم قط ككل ما اجتمعوا عليو فبا جاء بو الرسوؿ 
. مذاىبهم يف الشرائع العملية كاف ـبالفان للسنة الثابتة

القاعدة العاشرة 



  الباعث الحثيث

أهل الحديث يعملون بجميع مّسائل الدين ويتمّسكون بجميعها 
 ككفقنا إذل العلم النافع كالعمل الصاحل أف ؾاعلم رضبٍت اهلل كإيا

تقسيم الدين إذل أصوؿ كفركع من األلفاظ  اجململة اليت ربتمل اغبق 
 :أىل الُسنة كاعبماعة قرركا قاعدة مفيدة يف اؼبنهجفإف كالباطل كلذا 

أف اللفظ إذا كاف ؾبمالن وبتمل اغبق كالباطل فال نقبلو مطلقان كال )
بُت  كإذا تناهنرده مطلقان كإمبا نوقفو على التفصيل فإذا تبُت حقو قبل

كوف بذلك اؼبسائل اؼبتفق عليها يف كل الفنوف تؼ« رددناه قباطل
كالعلـو تسمى مسائل األصوؿ كاؼبسائل اؼبختلف فيها تسمى مسائل 

. التفصيل الصحييىو الفركع كىذا 
 أف األصوؿ ما كاف يف أمور : التقسيم هبذاف اؼبقصودأ ويتنبه

فركع فهذا التقسيم ؿبدث كبدعة اؿ  منالعقيدة كما كاف يف أمور الفقو
من أحدث في أمرنا هذا ما »:  داخل يف حديث رسوؿ اهلل 

ف كسلف األمة كرٌد ك فلم يعملو الصحابة كالتابع«ليس منه فهو رد
. كمنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف الفتاكلأىل العلم على ذلك 

     
 



 

  الباعث الحثيث 

 الرابعالباب 

قواعد في الدليل 

القاعدة األولى 
الدليل هو األصل الذي تُبنى عليه القاعدة أو المّسألة 

بث ثالسلف ال يبنوف قواعدىم كال يفِرعوف فركعهم إال دبا 
 التقعيد يفعندىم من األدلة كلذلك ال ذبد خالفان بُت علماء اغبديث 

.  الغالب كالعربة بالغالب الشائع ال بالقليل النادرىوكالتفريع كىذا 
كالسبب يف قلة اػبالؼ بُت علماء اغبديث أف قواعدىم 

. كفركعهم مبنية على ما ثبي من الدليل
القاعدة الثانية 

األحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح 
 وال يجوز أخذها من الحديث الضعيف 

 ال تثبي إال باألدلةاتفق العلماء على أف األحكاـ الشرعية 
يف فضائل األعماؿ كخالفهم ىذا على كا الصحيحة الصروبة كلكن اختلف

: ثالثة أقواؿ كىي
بي ثمنهم من فتي الباب مطلقان يعٍت أف مىت : القول األول

. اغبديث يف فضائل األعماؿ فال بأس بالعمل بو
ال هبوز بأف منهم من منع الباب مطلقان : القول الثاني

االستدالؿ باغبديث الضعيف بغض النظر عن درجة الضعف كىو 
. غالب أىل اغبديثمذىب 



  الباعث الحثيث

:  منهم الشافعي كمن تبعو توسطوا يف ذلك كقالوا:القول الثالث
: إف اغبديث الضعيف هبوز العمل بو بشركط كىي

. أف ال يكوف وعفو شديدان  -1
 .أف تتلقاه األمة بالقبوؿ -2
 .أف ال ىبالف أصالن منصوصان عليو -3
 .قبأف يثبي عمل بعض السلف  -4

يف  ك العمل باغبديث الضعيف ميطلقان ال هبوز :القول الصحيح
كىذا اؼبذىب  . غينية عن األحاديث الضعيفةالصحيحةاألحاديث 

. تبَناه يف ىذا الزماف شيخ احملدثُت اإلماـ األلباين رضبو اهلل
الذين يعملوف باغبديث الضعيف من السلف ال : فائدة

قوالن أك عمالن زائدان كإمبا يقصدكف يقصدكف اغبديث الذم يثبي 
 : كمثاؿ ذلكترغيبان أك ترىيبان  كأاغبديث الذم يثبي أجران زائدان 

اتفق العلماء على حرمة الغيبة كأهنا من كبائر الذنوب كلكن - 
ىناؾ أحاديث وعيفة فيها تشديد حبرمة الغيبة فال بأس بإيرادىا من 

.  باب الًتىيب الزائد
أثبتي األحاديث الصحيحة فضل الصالة كأجرىا على كجو - 

اإلصباؿ كىناؾ أحاديث وعيفة فيها ترغيب باألجر الزائد فال بأس 
. بإيرادىا من باب الًتغيب الزائد

  أحاديث اختالؼ أىل اغبديث يف صحة كوعف:مّسألة
: األذكار

: نبا ىذه اؼبسألة من حالتُت يفال ىبلو اإلنساف 



 

  الباعث الحثيث 

أف يكوف ؾبتهدان فال هبوز أف يتبع أحد القولُت : الحالة األولى
كم على اغبديث كيتعَبد اهلل احلالبحث يف األسانيد كعليو فيجب 

.  كإف أخطأ فلو أجره كاحده افبذلك فإف أصاب فلو أجر
 أف يكوف مقِلدان فال هبوز أف يتبع إال من كاف من :الحالة الثانية

. أىل العلم اؼبعركفُت بذلك

القاعدة الثالثة 
ال فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في 

فضائل األعمال أو في غير فضائل األعمال 
األدلة الشرعية شرط يف إثبات األحكاـ الشرعية كمن استدؿ 
باغبديث الضعيف يف إثبات األحكاـ الشرعية قلنا لو من القواعد 

األحكاـ الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة الصحيحة »: اؼبقررة عندنا
. «الصروبة

القاعدة الرابعة 
يجب فهم الدليل على ما فهمه الّسلف الصالح 

سَنة  ككتاب اهلل عز كجل :دعوتنا مبنٌية على ثالثة أركاف كىي
. فهم سلف األمةك  نبينا ؿبمد 

 االنتفاع بالركنُت األكليُت إال بفهم سلف األمة يبكنكلذا ال 
ألهنم أعمق األمة علمان كأكثرىا فهمان كمعرفةن دبواقع التنزيل فبن جاء 

. بعدىم
كل فهم يّخالف فهم سلف األمة في :  كىنا قاعدة مهمة

 كىذا قيد مهم جدان ينٌبو عليو طالب مّسائل االعتقاد فهو باطل



  الباعث الحثيث

العلم ألف كل الفرؽ اؼبخالفة ألىل الُسنة كاعبماعة يٌدعوف أهنم أىل 
ىبالف ما ذبد يف اعتقادىم كمناىجهم مع ذلك الُسنة كاعبماعة 

. اعتقاد كمناىج أىل الُسنة كاعبماعة

القاعدة الّخامّسة 
يجب األخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله 

أف األصل ىو البقاء على الظاىر : اؼبتقرر عند سلف األمة كأئمتها
 أك االنتقاؿ عن الظاىر إال بدليل فال هبوز القوؿ بالتأكيل

ذل الذىن فال بد أف نقوؿ على إأكؿ اؼبعاين اليت تتبادر : الظاهر
. مقتضى دالالت اللغة

. ان  وبتمل إال معٌت كاحدال: النص
 تحتمل الداللة النصية أقوى من داللة الظاهر ألن داللة الظاهر

: وجهين أحدهما أرجح
أخذ بالظاىر فال هبوز االنتقاؿ منو إذل ما نسبتو فهبب أف ك
. ما يسمى باؼبؤكؿىو قليلة ك

.  اختلف أىل العلم يف الوووء من أكل غبم اإلبل:مثال
. كجوب الوووء من غبم اإلبل: القول الصحيح

فهم كلمة الوووء لقوؿ النيب : القضية في هذو المّسألة هي
  «كقد كرد يف أحاديث الوووء من غبم «توضؤا من لحوم اإلبل 

:  اإلبل ثالثة ىي
. ركاه جابر بن ظبرة روي اهلل عنو :الحديث األول
. ركاه الرباء بن عازب روي اهلل عنو: الحديث الثاني

.  الغيرة التميمي روي اهلل عنوك ركاه ذ:الحديث الثالث



 

  الباعث الحثيث 

الشاىد من ىذا بأف الذين يقولوف أف الوووء من غبم اإلبل 
 كرد يف قألف« غسل اليدين»بػ غَت كاجب يفسركف كلمة الوووء ىنا 

غسل ) ككذلك معٌت (غسل اليدين) معاين الوووء  منالشرع صبلة
.  كغالب الشرع يراد اؼبعٌت الثاين(األعضاء األربعة بصفة ـبصوصة

أف من بركة الطعاـ »بن ياسر روي اهلل عنو كأما حديث عمار 
. «الوووء قبلو كالوووء بعده

. فإف ىذا اغبديث ال يصي سندان إذل النيب 
: ىي كإذان الدالالت ثالث

. كىو اللفظ الذم ال وبتمل إال معٌت كاحدان : النص- 
مل معنيُت كهبب أف تأخذ وبيكىو اللفظ الذم : الظاهر- 
. بأرجحهما

ىو األخذ باؼبعٌت اؼبرجوح « الوىم» كيسميو العلماء :المؤول- 
. كترؾ الراجي

الَرْحَمُن َعَلى الَعْرِش ]: قولو تعاذل :مثال على دالالت المؤول
اء صفة حقيقية هلل ك ذىب صبيع السلف أف االسي{5:طو} [اْستَ َوى

عز كجل كىي من صفات األفعاؿ كذىب اؼببتدعة أف االستواء دبعٌت 
كىو « الوىم» فحمل االستواء على االستيالء أخذه باؼبؤكؿ ،االستيالء

وعيفة كترؾ درجة االحتماؿ القوية فاألخذ اؿاألخذ بدرجة االحتماؿ 
. «الوىم»بالراجي أخذ بالظاىر كاألخذ باؼبرجوح أخذ باؼبؤكؿ 

ىناؾ قاعدتاف كأصالف من أصوؿ : الّخالصة في هذو القاعدة
: اكىمكالعمل هبما أىل الُسنة هبب حفظهما 

. األصل البقاء على الظاىر حىت يرد الناقل  -1
 .األصل البقاء على اغبقيقة حىت ترد قرينة اجملاز  -2



  الباعث الحثيث

القاعدة الّسادسة 
ال يصرف الدليل عن ظاهرو بقول جمهور العلماء  

: أىل العلم يفسركف قوؿ اعبمهور بتفسَتين كنبا
. «أصحاب اؼبذاىب اؼبعركفة»ثالثة من األئمة األربعة  -1
.  األربعة أك من غَتىماألئمةأغلب العلماء سواءن من  -2

مذىب اعبمهور ال هبوز أف يكوف من القرائن اليت تصرؼ 
الُسنة ال هبوز  كأاأللفاظ عن ظواىرىا بل أف الظاىر من الكتاب 

. الُسنة كأصرفو إال بدليل من الكتاب 
ككذلك األصل يف الكالـ اغبقيقة فال هبوز العدكؿ عن اغبقيقة 

.  إال بدليل كقرينة من كتاب اهلل كسيَنة رسولو 
كال هبوز كالفورية ككذلك أف األصل يف األمر الوجوب 

قوؿ  كليس من الصوارؼ ،االنصراؼ عن ىذا إال بقرينة كصارؼ
. اعبمهور أف األمر يدؿ على االستحباب

ككذلك األصل يف النهي التحرًن فال هبوز االنصراؼ عن ىذا 
 كليس من الصوارؼ أف اعبمهور قالوا أف ،النهي إال بقرينة كصارؼ

. ىذا التحرًن يدؿ على الكراىة ال على التحرًن
إذا استيقظ أحدكم من منامه فال »   قوؿ النيب :مثال ذلك

فليغّسل : يغمس يدو في اإلناء حتى يغّسلها ثالث وفي رواية
. «يديه

  كالفوريةعلى الوجوبيدؿ  األمر  قوؿكىذا أمر كاألصل أف
. كلكن مذىب اعبمهور أف األمر يدؿ على االستحباب
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 إذان مذىب اعبمهور ال يصلي أف يكوف دليالن كال قرينةن تصرؼ 
األمر إذل من حقيقتو إذل ؾبازه أك من الكالـ عن ظاىره إذل مؤكلو أك 

ال لو ك النهي إذل الكراىة ككالـ العلماء يستدؿ  مناالستحباب أك
فساد كال يعرؼ اؿ أكصحة اؿا بوعرؼ تالكثرة كالقلة ال  ك.يستدؿ بو

َوِإْن ُتِطْع ] : قاؿ تعاذل فقدرد بل أف األدلة ذمة الكثرةاؿقبوؿ كال اؿ
كقاؿ  {116:األنعاـ} [َأْكثَ َر َمْن ِفي اأَلْرِض ُيِضُلوَك َعْن َسِبيِل اهللِ 

   {103:يوسف} [َوَما َأْكثَ ُر الَناِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنينَ ]: تعاذل
 [َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الَشُكورُ ] قاؿ تعاذل  فقدكلكن القلة فبدكحة

 {40:ىود} [َوَما َآَمَن َمَعُه ِإاَل َقِليلٌ ]:  كقاؿ تعاذل{13:سبأ}
كغَتىا إذان ميزاف معرفة اغبق من الباطل ليس ىو كثرة القائلُت بو كإمبا 

. ىو حبسب موافقة الكتاب كالُسنة

القاعدة الّسابعة 
  ال يّسقط االستدالل بالدليل بمجرد تطرق االحتمال 

إذا تطرؽ االحتماؿ : األصوليُت تقوؿعند  ىناؾ قاعدة 
لالستدالؿ سقط بو االستدالؿ فهذه القاعدة تقيد كالـ األصوليُت 

 ليس دليل إال كقد يتطرؽ إليو قطالقو أصالن ألفإفال هبوز قبولو على 
فهذا عامة فيدخلها التخصيص االحتماؿ ألف غالب األدلة إما تكوف 

التقييد فهذا احتماؿ فغالب فيدخلها إما تكوف مطلقة كاحتماؿ 
األدلة يدخلها شيء من االحتماالت فلو جعلنا ؾبرد دخوؿ 

.  أكثر األدلةىاطك لسق سببان االحتماالت على األدلة
إذان قوؿ األصوليُت ىذا خطأ كتقييد ذكر ىذا االحتماؿ بأف 

 كليس قولنا ىذا بأنو يسقط بو االستدالؿ بأننا قويان كمقبوالن،يكوف 
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نلغيو كلبرجو من أدلة الكتاب كالُسنة بل أننا نسقط االستدالؿ على 
ىذا الفرع فقط كإال فقد يكوف ىذا الدليل يستدؿ بو على كثَتو من 

. اؼبسائل

القاعدة الثامنة 
ال فرق بين الدليل المتواتر واآلحاد في جميع القواعد واألحكام  

 .سلف األمة أف خرب اآلحاد حيَجة مطلقةاتفاؽ 
 أك الثالثة كال يصل إذل كاالثنافما يركيو الواحد ): داخرب اآلح

 .(حد اؼبتواتر
أف تقسيم الُسنة إذل أخبار آحاد كأخبار : اعلم رضبٍت اهلل كإياؾ

. متواترة تقسيم مبتدع كتقسيم ؾبمل قد نقبلو أحيانان كال نقبلو أحيانان 
ت ت يقصدكف باؼبتواتر كاآلحاد ؾبرد معرفة طريقة ما ثبكافإذا كاف

 .بو األخبار فهذا ال بأس
كأما إذا كاف ىذا التقسيم يؤثر يف قضية العمل بإخبار اآلحاد 

. فهذا تقسيم مبتدع
دية ال نقبل فيها إال األخبار اؼبتواترة ائمثل قوؽبم بأف األمور العق
صفة الضحك كصفة : ذلكبثل ًنكأما أخبار اآلحاد فإننا نردىا ك

. الفرح كصفة العجب كصفة األصابع هلل عز كجل
. ىذه كردت من أحاديث آحاد يف أمور العقيدة فَتدكهنا

أف حديث اآلحاد »: ككذلك من التقاسيم اليت ال نقبلها قوؽبم
مذىب اغبنفية كىذا ما عليو كىذا «  البلولبوال يقبل فيما تعم 

فإذا صي السند   التقسيم مبتدع ألف العربة بصحة السند إذل النيب 
سواء ديان ائكدل يينسخ ىذا الكالـ فالواجب علينا اعتماده فقهيان أك عق
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. تعم بو البلول أـ ال
إف خرب اآلحاد إذا » :ككذلك من التقاسيم اليت ال نقبلها قوؽبم

. « فإنو يقدـ القياس على خرب اآلحادخالف القياس
فإنو يرد كيطرح كيشًتط يف    فكل تقسيم ىبالف قوؿ النيب 

: ف نبااأخبار األحاد شرط
.   أف يصي سنده للنيب -1
. سخف أف اػبرب دل مي -2

ف فإف خرب اآلحاد حيَجة مطلقة كثبي أف افإذا توفر الشرط
. الصحابة كسلف األمة عملوا بأخبار اآلحاد

القاعدة التاسعة 
يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به 

أف اغبديث النبوم حيَجة بذاتو سواءن »: من القواعد اؼبقررة عندنا
ليس :  أنو اعلم رضبٍت اهلل كإياؾ.«عمل بو الناس أك دل يعملوا بو
 .األمة العمل بوإال كعلى   ىناؾ حديث ثبي عن النيب 

أف كل حديث ) : كتاب العللذكر الًتمذم رضبو اهلل يف مقدمة
 جمع  أن النبي » :يف ىذا الكتاب فإنو معموؿ بو إال حديث

بين صالتي الظهر والعصر وصالتي المغرب والعشاء من غير مطر 
شارب الّخمر في المرة الثالثة  »:كحديث«  اغبديث..وال خوف

فإف ىذا ليس بصحيي ألف ثبي عمل كثَت من  (اغبديث... أن يقتل
سلف األمة هبذا كقد أثبتها الشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف يف 

  األمةكمن اؼبعركؼ أف« ما يٌدعي بو إنو دل يعمل بو السلف »:كتابو
اغبديث النبوم حيَجة  »: كلأللباين كتابةالؿضال ذبتمع على 
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. «بذاتو

القاعدة العاشرة 
 يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من الّسلف الصالح

 رضي اهلل عليهم
هبب رُد كل قوؿ خالف الدليل على قائلو كائنان من كاف ألف 

. اهلل عز كجل أمرنا باتباع الُسنة

القاعدة الحادية عشرة 
ال يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بّخالفه 

 الناس عملوا بو أك بغض النظر عناؼبقدـ يف العمل ىو الدليل 
دل يعملوا بو كصاحب اغبق من كاف معو الدليل حىت كإف خالفو أىل 

. األرض صبيعان 

القاعدة الثانية عشرة 
األدلة ال تعارض بالعقل بل يّسَلم للدليل تّسليماً من غير اعتراض 

عليه 
: ىناؾ قواعد مهمة اتفق عليها سلف األمة كأئمتها

: أن النقل مقدم على العقل- 1
اؼبراد بالنقل ىو الكتاب كالُسنة كما كقعي البدعة يف ىذه األمة 

 بو اهلل عز كجلإال بعد معاروة العقل للنقل بل أف أكؿ ذنب عيصي 
أف يسجد ابليس ىو معاروة العقل للنقل فعندما أمر اهلل عز كجل 
د إبليس ىذا النقل رآلدـ كىو نصه صحيي صريي ال وبتمل اؼبناقشة 
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ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطينٍ ]: بقولو  {76:ص} [أَنَا َخي ْ
كتقدًن العقل على النقل مدرسة إبليسية شيطانية فأىل البدع إذا 

.  كأَكلوهلنص اهتموا النص كحرفوه كوعفوا سندهاعاروي عقوؽبم 
: ال يمكن تعارض نقٌل صحيح مع عقٍل صريح- 2

فال تعارض ىذه القاعدة تنفي اؼبعاروة إذا ثبي صحة النص 
 ألف الذم أنزؿ النص ىو الذم خلق العقل كىو بُت النقل كالعقل

َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ] :أعلم دبا يصلي العقل كدبا يوافقو قاؿ تعاذل
. {14:اؼبلك} [الَلِطيُف الَّخِبيرُ 

رات يأن النصوص ال تأتي بما يعارض العقول وإنما تأتي بمح- 3
: العقول

النص أكسع من العقل فإف اهلل تعاذل قد يتكلم عن شيء من 
كات كاألرض أك أمرو من األجراـ الكبَتة كالشمس  االسمملكوتو يف 

 كالعقل مقابل ىذا األمر الغييب أقصر بأف ييدرؾ كالقمر كاعبباؿ كالبحار
ىذا على كجو التفصيل فيكوف العقل حائران يف داللة النص كالنقل 

شيء الذم ال يدخل ربي مدركات العقوؿ فإف اهلل تعاذل إذا اؿيأيت ب
تكلم عن أظبائو كصفاتو فالعقل ليس لو حظ إال دبعرفة اؼبعٌت فقط 

ل من أمور الغيب من الكيفيات كاغبقائق فإف العقل دل ىبلق ركما ك
. إلدراكها كمعرفتها

: وهناك أمثلة يّدعي فيها أنها معارضة للعقول ومنها
. {16:اؼبلك} [أََأِمْنُتْم َمْن ِفي الَّسَماءِ ]:  تعاذل قاؿ:مثال- 
تفيد الظرفية فهذه اآلية يفهموهنا أف اهلل مظركؼ يف « يف»

السماء دبعٌت أف بعض السماء تقلو كبعض السماء تظلو فهذه اآلية 
ـبالفة مع العقل ألف العقل يفهم بأف اهلل تعاذل يف العلو اؼبطلق 
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: كجواب أىل الُسنة على ىذا جبوابُت نبا
ال يبكن تعارض ىذه اآلية مع العقل أبدان فال بد أف يكوف - 1

ىذا العقل الناظر يف النص سليمان من اآلفات كالشبهات اغبمقى من 
. ىوكُتتالفالسفة ادل

أأِمنُتْم من ]تقدير اآلية ك« على»يف اآلية دبعٌت « يف»أف - 2
 :قاؿ تعاذل« على»يف اللغة العربية دبعٌت « يف»كتأيت  [الَّسماءِ ِفي على 

« فسيحوا على األرض»دبعٌت  {2:التوبة} [َفِّسيُحوا ِفي اأَلْرضِ ]
 [َوأَلَُصلِّسبَ َنُكْم ِفي ُجُذوِع الَنّْخلِ ]كقاؿ فرعوف للسحرة بعد إيباهنم 

كاؼبراد بالسماء ىو « ألصلبنكم على جذكع النخل»دبعٌت  {71:طو}
.«أأمنتم من يف العلو»مطلق العلو فكل ما عالؾ فهو ظباء فاآلية   

عبدي  »:يف اغبديث القدسي   قاؿ النيب:مثال- 
لم فلم تعدني استّسقيُت فلم تطعمني مرضُت استطعمتك ف

. «تّسقني
فقالوا أف ىذا اغبديث يعارض العقل كل اؼبعاروة كىذه صفات 
نقص كاهلل منزه عن كل نقص فكيف يينسب اعبوع كاؼبرض كالعطش 
إذل اهلل كإثبات ىذا اغبديث ينفي الربوبية كاأللوىية كاغبل يف ىذا 

َرؼ أك يكوف من أحاديث اآلحاد ألف اؼبسألة يييسخ أك فالنص أف يين
: عقدية كجواب أىل الُسنة على ىذا

لو أنكم نظرمت إذل ىذا اغبديث بعقل سليم من ىذه اآلفات - 
ذلك قٌعدنا قاعدة ؿ ىذا اغبديث موافق للعقل ك أفكالشبهات لتبُت

فلو «  ىو كالـ النيب   أف خَت ما فيِسر بو كالـ النيب »كىي 
أنكم تأملتم يف اغبديث إذل آخره لوجدمت أف اعبوع كاؼبرض كالعطش 

 أعودكربي كيف » :اؼبنسوب إذل اهلل بصفة ؾباز ألف يف اغبديث
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لم فدي فالن مرض بأن عأما علمت :  فقال؟وأنت رب العالمين
 فنسبة اؼبرض إذل «اغبديث... تعدو ولو أنك عدته لوجدتني عندو

اهلل نسبة ؾباز كىذا من باب ربفيز النفوس كحٌث اؽبمم كالعزائم ؽبذه 
 فقط  أف اعبوع كاؼبرض كالعطش للعبد يفيداألعماؿ كىذا اغبديث

. كتعاذل اهلل عن ىذه النقائض

القاعدة الثالثة عشرة 
األحكام التي وردت في األدلة مطلقة ال يجوز تحديدها 

ق على إطالقو فال يقيد إال ؤاؼبطلق هبب بقا »: قاعدةق  ىذ
دىا إال مال هبوز تقي   يف كتاب اهلل كسيَنة رسولو كاؼبطلقات« بدليل

.  بكالـ اهلل كرسولو 
: اختلف العلماء يف ىذه القاعدة ككبن نتفق على

. ده إال بدليلمأف اؼبطلق ال هبوز تقي- 1
. أف اؼبقيد ال هبوز إطالقو إال بدليل- 2
. أف العاـ ال هبوز زبصيصو إال بدليل- 3
. أف اػباص ال هبوز تعميمو إال بدليل- 4

ال هبوز إطالقها دبجرد  فاؼبطلقات من كتاب اهلل كسنة رسولو 
.  كأقواؿ الرجاؿ كفتاكل العلماء بل يكوف بدليلكاآلراءاؼبذاىب 
 : اشًتاط أف يكوف اػبف غَت ـبرؽ :مثال-   

أين الدليل على أف اػبف اؼبخرؽ ال هبوز اؼبسي عليو بل 
 منو الرجل كال هبتمع البدؿ كاؼببدؿ تظهراستدلوا بالرأم بأف اػبرؽ 

ال دليل عليو كأحاديث غَت صحيي كمنو يف مكاف كاحد كىذا كالـ 
اؼبسي على اػبفُت متواترة كبو سبعُت حديثان ليس فيها عدـ جواز 
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. اؼبسي على اعبوارب اؼبخرقة
 هبوز اؼبسي على قأف: كالقوؿ الصحيي كالرأم الراجي اؼبليي

يبكن اؼبشي فيو حىت كإف خرجي أصابعو اػبمسة اػبف اؼبخرؽ ما داـ 
 .ختار ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيميةاكلها ك

:  بعدد األربعُتكجوب اعبمعة :مثال- 
 أف صالة اعبمعة فرض على اؼبكلفُت  علىف األدلة دليإ

 اؼبقيمُت يف البلد كلكن اشًتاط االربعُت من أين أتى ىذا التقيد بل
. كل حديث يثبي اشًتاط األربعُت فهو وعيف ال تقـو بو اغبجة

 فأف اعبمعة تقاـ على ـ: كالقوؿ الصحيي كالرأم الراجي اؼبليي
يطلق عليهم اعبماعة يف الشرع كنبا اثناف كىو قوؿ صبع من أىل 

طلق اعبماعة يف تالعلم منهم الشوكاين كأما شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
. الثالثةعلى الشرع 
: ؿ اعبمع باعتبار الشرعؽأ«  »ثالثة: أقل اعبمع باعتبار اللغة»

« فااثن
:  المهمة هيةقواعد األصول الّخمس- 
. فيد االستحبابتإال بقرينة كالفورية األمر يقتضي الوجوب - 1
. ةقإال بقرينة يفيد الكراكالفساد النهي يقتضي التحرًن - 2
. ق على عمومو كال ىبص إال بدليلؤالعاـ هبب إبقا- 3
. يد إال بدليلؽق على إطالقو كال مؤاؼبطلق هبب إبقا- 4
. األحكاـ الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة الصحيحة الصروبة- 5

. كغالب خالؼ أىل العلم يدكر على ىذه القواعد اػبمس
القاعدة الرابعة عشرة 

األعيان المذكورة في الدليل ال يلحق بها ما لم يذكر في الدليل 
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حفظو ق اؼبؤلف القوؿ الصحيي يف ىذه القاعدة ليس ما ذكر
إذا نيَص الدليل على أعياف معينة فإف األصل عدـ اإلغباؽ هبا »: اهلل

. «إال فيما اتفق معها يف علتها اؼبقررة يف الشرع
 غبـو اإلبل تتووأ منها كالعلة تعبدية غَت معركفة اؼبعٌت :مثال- 

. علة استنباطيةىي كبعض أىل العلم تكلم يف حكمتها كلكن 
 عليها فال تبٌت عليها ان كن ؾبمعتالعلل االستنباطية إذا دل 

. األحكاـ بل تبٌت األحكاـ على العلل اؼبنصوصة كالعلل اؼبتفق عليها
كاألمر بالوووء من غبـو اإلبل معُت كغَت معلل ألف شرط 

اإلغباؽ كجود العلة كالعلة يف األمر بالوووء من غبم اإلبل غَت معلومة 
 مع فال يلحق معها لعدـ كجود العلة كىذا نوع القياس أربعة أركاف

: ذكر اؼبثاؿ للتوويي
. غبم اإلبل: األصل- 1
. غبم النعاـ: الفرع- 2
. غَت معركفة: العلة- 3
. ال يقاس عليو لعدـ معرفة العلة:  اغبكم- 4

 اؼبعينة يف الشرع إف كاف ؽبا علل معلومة أك مستنبطة كركاألـ
 فال ااستنباطان ؾبمعان عليو أك فيما يغلب على الظن أهنا ؾبمع عليو

. بأس أف نلحق هبا غَتىا ألف غلبة الظن كافية
ذىب صبهور العلماء على أف الربا غَت مقصور على  :مثال- 

روي اهلل عنو األعياف الستة اؼبذكورة يف حديث عبادة بن الصامي 
 نٌص ىذه األعياف كقد تكلم العلماء يف عللها كإف كانوا  كالنيب 

الذىب كالفضة يف ـبتلفُت يف العلة كغلبة الظن فيها أف علة التحرًن 
 النقديةكيلحق هبا كل ما كاف يف ىذه العلة كاألكراؽ « مطلق الثمنية»



  الباعث الحثيث

 .لألشياء كىذه علة قياسية يف ىذا الزماف ألهنا شبن
القاعدة الّخامّسة عشرة 
ال احتياط فيما ورد به الدليل 

: األمثلة على هذو القاعدة
بعض الناس يقولوف األحوط ترؾ جلود البهائم حىت كإف - 

ق كىذا القوؿ ـبالف للُسنة ألف . أىل العلمؼدبغي خركجان من خال
 مطهرة للجلود بأف الدباغةيفيد  يف الُسنة أكثر من عشرين حديثان كرد

كاختلف العلماء بعد ذلك يف أم جلد تيطهر بو الدباغة كال ينبغي 
 أك تءن دبغالبرج من ىذه اؼبسألة بًتؾ اعبلود سو: لإلنساف أف يقوؿ

 كالصحيي  عن الُسنة كعن حقيقة األحوطان دل تدبغ ألف ىذا خركج
. طهارة اعبلد بعد الدباغة

بعض الناس وبرموف بعض اؼبعامالت اليت دل يرد الدليل - 
بتحريبها فإذا اختلف العلماء يف معاملة دل يرد دليل صريي صحيي يف 

كالصحيي أف األصل يف اؼبعامالت اغبل األحوط ترؾ اؼبعاملة ؼربريبها 
. كاإلباحة إال بدليل

إذا ثبي خالؼ العلماء يف مسألة فاألحوط اػبركج من - 
. كن ىناؾ شبة دليل كاوي يف اؼبسألةتخالفهم إذا دل 

 ؟«اػبركج من اػبالؼ مستحب»ما مقصود العلماء بقوؽبم 
: كنبااعلموا رضبٍت اهلل كإياكم أف اؼبسائل اػبالفية قسماف 

: مّسائل خالفية ليس فيها جزئية اتفق العلماء عليها- 1
 من دخل يف الصالة بالتيمم مث كجد اؼباء أثناء :مثال على ذلك

 .الصالة 
:  ذلك بقولُتيف العلماء اختلف



 

  الباعث الحثيث 

حرموا عليو البقاء » هبب عليو اػبركج من الصالة : القوؿ األكؿ
. «يف الصالة

أكجبوا عليو البقاء »ال هبب عليو اػبركج من الصالة : القوؿ الثاين
. «يف الصالة

. كىذا خالؼ دل يتفق العلماء يف جزئية منو
: مّسائل خالفية وفيها ثمة جزئية اتفق العلماء عليها- 2

 اختلف العلماء يف طواؼ الوداع للعمرة على :مثال ذلك
: قولُت

. أف طواؼ الوداع كاجب يف العمرة كاغبج: القوؿ األكؿ
. أف طواؼ الوداع سنة: القوؿ الثاين

كىذا اػبالؼ فيو جزئية يتفق فيها العلماء بُت الوجوب كالسنية 
. «استحباب طواؼ الوداع للعمرة»: بقوؿ

جواز طواؼ الوداع  »: بقوؿ أىل العلم خالؼفاػبركج من
. «للعمرة

ألنك إف طفي ال ينكر عليك من قاؿ بالوجوب كال من قاؿ 
. بالسنية

اء أكذل من فعل ما  فعل ما اتفق عليو العلم »:كىنا قاعدة كىي
. «انفرد أحدىم ما أمكن

: ىناؾ شرطاف للخركج من اػبالؼإذان - 
. أف ال يكوف يف اػبالؼ دليله كاوي- 1
. شبة جزئية متفق عليها بُت العلماءيف اػبالؼ أف يكوف - 2

: تكوف اؼبسائل الشرعية على ثالثة أقساـكهبذا 
. فينكر على اؼبخالف فيها: مّسائل اتفاقية- 1



  الباعث الحثيث

 فينكر على اؼبخالف فيها ألف الدليل ناصر :مّسائل خالفية- 2
. حد الطرفُتأل
ال إنكار يف مسائل » كىذا اؼبراد بقوؽبم :مّسائل اجتهادية- 3

كاػبالؼ ىنا سائغ كاػبركج من ىذا اػبالؼ مستحب « اػبالؼ
. بُت العلماءعليها فيما فيو جزئية متفق 

القاعدة الّسادسة عشرة 
يجب تفّسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط وال تفريط 

:  يف فهم الدليل فهمان صحيحان ؿبظوراتىناؾ ثالث 
. أف وبٌمل الدليل من اؼبعاين كالدالالت ما ال وبتملو الدليل -1
 .أف يقٌصر يف فهم معٌت الدليل -2

 غَت الذم قرره سلف األمة ان أف هبعل يف فهم الدليل قواعد كطرؽ -3
 .كأئمتها

لو سربت خالؼ أىل العلم يف كثَت من اؼبسائل كالشركيات 
 احملظوراتكالبدعيات يف ىذه األمة لتجدىا داخلة يف إحدل ىذه 

. الثالث

لقاعدة الّسابعة عشرة ا
الحكم الوارد في قصة ما ال يكون خاصاً بصاحب القصة بل 

يكون االستدالل بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخالً فيه 
غير صاحب القصة أيضاً 

العربة بعمـو اللفظ ال خبصوص ):  من قاعدةقريبةىذه القاعدة 
 .(السبب



 

  الباعث الحثيث 

أفرادىا معركفوف كاحتاجي  فإذا كردت قصة يف عهد النيب 
ىذه القصة إذل بياف غبكم شرعي بذلك فهل يدخل مع صاحب 

القصة غَته؟ 
كىي ما نزؿ على سبب :  ىنا جزئية اتفق عليها أىل العلم

 بل يدخل معهم  فيهمخاص فإنو ال ىبص على األفراد اليت نزلي
. غَتىم كىذا بإصباع اؼبسلمُت

أف دخوؿ غَت أصحاب :  كىنا جزئية اختلف عليها أىل العلم
اػبالؼ  كالقصة معهم ىل دبقتضى عمـو النص أـ دبقتضى القياس

كاؼبراد أف غَتىم يدخل مع أصحاب ليس فيو شبرة خالؼه لفظي : ىنا
. القصة

 إذان يدخل أصحاب القصة دخوالن أكليان كيدخل من كافقهم 
. دخوالن تبعيان 

  روي اهلل عنها ؼبا حصل الظهار يف قصة خولة بني ثعلبة:مثال -
كل مظاىر إذل أف تقـو الساعة ؿنزؿ الدليل يف ىذه القضية 

كدخوؿ غَتىم يف القصة بعمـو اللفظ أك بالقياس قل ما شئي 
 .فال يضر فاؼبهم غَتىم يدخل مع أصحاب القصة كالعربة كاحدة
أحد فإذا كرد دليله شرعي ىبص أصحاب اغبادثة فال يدخل معهم 

 .بالتخصيص
أن شهادة خزيمة »:  ػبزيبة روي اهلل عنو  قوؿ النيب :مثال -

فال يدخل  .زيبة روي اهلل عنوبخ كىذا خاصه «بشهادة رجلين
 كأمينان كفيان فال   عدالن كمصدقان للنيب أحد مع ىذا الذم كاف

 الصحابة شهادهتم بشهادة  كبار بل أف ىناؾ من بويصي القياس
 .رجل كاحد



  الباعث الحثيث

القاعدة الثامنة عشرة 
يجب األخذ بجميع األدلة الواردة في الباب الواحد وال يترك 

شيء منها بل يّستعمل جميعها كل في موضعه والدليل الذي هو 
أصل في الباب إليه ترجع جميع أدلة الباب 

ات الواردة على كجوه دالعبا»: ىذه القاعدة يعرب عنها بقاعدة
. «ؿ على صبيع كجوىها يف أكقات ـبتلفةعمتنوعة تف

 األذاف كرد يف صفتو عدة أحاديث فال ينبغي لإلنساف أف :مثال
 كلحديث دكف حديث فمذىب أىل اغبديث ىو صبع يقتصر على 

ا صي منها يف مباألحاديث الواردة يف ىذه العبادة اؼبنصوصة مث يعمل 
 .كقي دكف كقي

سنة ثابتة  روي اهلل عنو  أف أذاف أيب ؿبذكرةكالقوؿ الصحيي
سنة ثابتة يؤذف ىذا يف كقي كىذا يف كقي روي اهلل عنو كأذاف بالؿ 

 .كىذا يف مصر كىذا يف مصر آخر
 : سماع األموات لألصوات:مثال

كن ينبغي أف نردىا إذل ؿىذه مسألة اختلف فيها أىل العلم ك
: قواعدىا الشرعية كىي

 .«دليلاألصل يف األمور الغيبية التوقيف على اؿ»: القاعدة األولى
كات لكالـ األحياء قضية غيبية ال تدرؾ ـفقضية ظباع األ

تاج إذل كحي كما كاف األمر مبناه على تيبالسمع كال تدرؾ بالعقل بل 
. الوحي فهو أمره غييب كاألمر الغييب حباجة إذل توقيف على الدليل

ما كاف فيو األصل التوقيف ال يدخل فيو » : القاعدة الثانية
 .«القياس

أف اؼبوتى يسمعوف قرع النعاؿ فال « الدليل»فهنا أثبي التوقيف 



 

  الباعث الحثيث 

يقاس على قرع النعاؿ شيء غَته فيكوف خاصان ألف من شركط 
فسد العلم إال بسبب أي أف ال يكوف يف مسائل الغيب كما : القياس

. دخوؿ القياس يف مسائل الغيب ال هبوز قياس الغيبيات بالشواىد
 مسألة ظباع األمواتتوسع يف شيخ اإلسالـ ابن تيمية - 
:  كقَسمها إذل قسمُتلألصوات

. ظباع امتثاؿ كانتفاع- 1
. ظباع جارحة ؾبردة- 2

أف األدلة اليت تنفي ظباع »:  ابن تيمية فيقول شيخ اإلسالم
األموات ؿبمولة على نفي السماع الذم دبعٌت االمتثاؿ كاالنتفاع 

كاألدلة اليت تثبي ظباع األموات فإهنا ؿبمولة على األدلة اليت تثبي 
. «ظباع اعبارحة اجملردة

أف األموات يسمعوف كال يسمعوف إال ما »: كالقوؿ الصحيي
 أثبتو فإنو مطالب بالنص كال فكرد فيو النص فاألصل فيو التوقيف ـك

هبوز لو أف يستدؿ لو بالقياس ألف القضية غيبية كال قياس يف 
. «الغيبيات

القاعدة التاسعة عشرة 
يجب األخذ بجميع الروايات الصحيحة الواردة للحديث الواحد 

والقصة الواحدة 
 أىل العلم إذا أرادكا أف يعرفوا حكم اهلل عز كجل يف مسألة 
معينة فإهنم ال ينظركف إذل ركاية كاحدة من ركايات األحاديث بل 

 الركايات يف اؼبسألة كيبيزكف الصحيي كالضعيف من ىذه فهبمعو
ا قا كتقٌيد بعضقا كتفٌصل بعضقالركايات ألف الركايات زبصص بعض



  الباعث الحثيث

. كغَت ذلك
أف فعليو  لألحكاـ يتعرض كلذا ينبغي لإلنساف إذا أراد أف 

ىا أىل اغبديث جبمع ؼ قضية يعرقمع الركايات ليطمئن قلبو كىذيج
. الطرؽ للركايات

 يجدكاؼبؤلف غفر اهلل لو ورب عدة أمثلة كمنها حديث رافع بن خ
 .«تأجَت األرض»عن كرل األرض  م النيب نويف  روي اهلل عنو

كمن كقف على ىذا اغبديث فقط فإنو دل يصل إذل حقيقة اغبكم 
ترتب عليو مفسدة كإمبا هنى تدل ينهى عن كرل الذم ال  ألف النيب 

الظاؼبة « اإلجارة» كىي اؼبزارعة ةترتب عليو اؼبفسدتعن الكرل الذم 
: الفاسدة ألف اإلنساف إذا أٌجر أروان فال ىبلو من حالتُت

. كىذه اغبالة جائزة: إما أف يؤجرىا بالدراىم -1
: كىذه اغبالة فيها تفصيل: إما أف يؤجرىا جبزء ىبرج منها -2
إما أف يكوف جزءان مشاعان ؿبدد اؼبقدار كغَت ؿبدد العُت كىذه -   أ 

. اغبالة جائزة
. إما يكوف الكرل لألرض جبزء معلـو معُت كىذه اغبالة ال ذبوز- ب

الشريعة جبواز إهبارة بو ربقيق العدؿ كإزالة الظلم جاءت إذان 
األرض يف حالتُت فقط إما أف يكوف بالدراىم كإما يكوف جبزء معُت 

 فالذم يأخذ ىذا اغبديث فقط ال وبقق اؼبسألة ؛اؼبقدار مشاع العُت
. ختلف أىل العلم على حسب الطرؽ كالدالالتاكلذلك 

القاعدة العشرون 
ال يتم االستدالل بالدليل إال بعد التأمل في كيفية ورودو والنظر 

في كيفية سياقه 



 

  الباعث الحثيث 

النظر يف الدليل كالفهم ب ىبطأ اؼبتعجل يف إصدار اغبكم اكثَتان ـ
لو أشياء أخرل تبَيني أنو لو نظر يف الدليل أكثر من مرة  مع  لواألكؿ

 .دل ينظر فيها من أكؿ نظرة لو
أخرجوا اليهود والنصارى من »  قوؿ رسوؿ اهلل  :مثال- 

دبعٌت « أخرجوا» البعض يفهم من ىذا اغبديث قولو «جزيرة العرب
ىم من جزيرة العرب حكم خاص يجرتخكىذا خطأ يف الفهم ك« اقتلوا»

. بوالة األمر من األمراء كالعلماء
الدليل فهم أراد اإلنساف أف يفهم حديثان فال بد أف يتأىن يف فإذا 

فضل بأف يستعُت بقراءة كالـ أىل األحىت ال ىبطأ يف فهم داللتو ك
كال شك بأف فهم السابقُت أعظم كأكسع كأعمق من يف ذلك العلم 

. فهم اؼبتأخرين
. النيب  ًحَجة :مثال- 

:  على أقواؿ ثالثة  ًحَجة النيب يفاختلف العلماء 
. أنو مفرد  :القوؿ األكؿ
. أنو متمتع   :القوؿ الثاين
. أنو قارف :القوؿ الثالث

القوؿ الصحيي كما ذىب إليو اإلماـ أضبد كابن تيمية كابن القيم 
.  حج قارنان  كصبع من احملققُت كالعلماء أنو 

 العباس ابن تيمية أف اختالؼ كذكر شيخ اإلسالـ أبكقد 
 ليس اختالؼ تضاد  الصحابة يف نقل كبياف نوع نسك النيب 

: كلكنو اختالؼ تنوع كلذلك يكوف
. عليو حج قارنان ىذا ال إشكاؿ  أف من قاؿ أنو  -1
 الذم كدل يقصد التمتع اػباص حج متمتعان  أف من قاؿ أنو  -2



  الباعث الحثيث

 التمتع العاـ الذم قصدىو عمرة مث إحالؿ مث إحراـ كحج كإمبا 
يدخل فيو القارف ألف القارف هبمع يف نسكو يف سفرة كاحدة 
بعمرة كحجة يف فعل كاحد بثبوت األجر لعمرة كحجة ككذلك 
اؼبتمتع يعود بأجر عمرة كحج كلكن أفعاؿ اؼبتمتع أكثر من 

 .أفعاؿ القارف كىو داخل يف صبلة من سبتع باللفظ العاـ
أنو أفرد دبعٌت ب حج مفردان فإهنم ال يقصدكف  أف من قاؿ أنو  -3

 يف حجتو  كيقصدكف بقولو أفرد « لبيك حجان »ىٌل مفردان 
بأنو دل يأًت بأعماؿ زائدة على أعماؿ اؼبفرد كقد تقرر عندنا يف 

أف أعماؿ القارف كاؼبفرد إال يف اؽبدم »: ووابط اغبج
كصفوا ك بأعماؿ زائدة على أعماؿ اؼبفرد  يأيتفالقارف« كاإلىالؿ
أنو مفرد من حيث الصورة فقط ليس من حيث نوعية ب  فعلو 
 .النسك

عبداهلل بن عباس روي اهلل عنهما عن  يركل عن :مثال-   
ن الحجر األسود يمين اهلل في األرض فمن أ»:  رسوؿ اهلل 

. « ومن قَبله فكأنما قَبل يمينههصافحه فكأنما صافح يمين
ىذا اغبديث يف ظاىره إثبات لعقيدة اغبلولية أف يد اهلل حالة يف 

 من أىل الُسنة أبدان كإمبا قاؿ  أحدذابواغبجر األسود كلكن دل يقل 
. لكالـ من دل ينظر يف الدليل نظر تأملاىذا 

بل يصي   كاألصل أف ىذا اغبديث ال يصي مرفوعان إذل النيب 
بن عباس روي اهلل عنهما ألنو دل يأخذ من أىل اموقوفان على عبداهلل 

 :الكتاب كىذا اغبديث ال يؤخذ دبجرد الرأم كقد تقرر عند األصوليُت
 يأخذ من أىل دلأف الصحايب إذا قاؿ قوالن ال ؾباؿ للرأم فيو »

يف اغبديث ذبد أنو متفق مع إذان لو تأملي « الكتاب فلو حكم الرفع
يدان ؽبذه قيت« يمين اهلل في األرض»: قالعقل كالشرع كل االتفاؽ كقوؿ



 

  الباعث الحثيث 

اليمُت كدل يطلقها كيبُت اهلل مالزمة لذاتو كليسي يف األرض كىذا 
على أنو ال يريد حقيقة يد اهلل اليمٌت اليت ىي صفة ذاتية هلل عز  دليله 

: كمن اؼبتقرر عند العلماء« فكأنما صافح»: كجل كيووي ذلك قولو
فلو أف ىذا اغبجر األسود ىو يبُت اهلل  «أف اؼبشبو غَت اؼبشبو بو»

كؼباذا يقاؿ « قد صافي»قاؿ فيو ؿتشبيو كاؿحقيقة ؼبا احتجنا إذل 
ىذا؟ ألف يف السابق كالالحق أف من دخل يف بيي اؼبلك فإنو يقِبل 
يده كاغبـر بيي اهلل كمن قَبل اغبجر فكأمبا قَبل يد اهلل عز كجل يف 

. الصورة ال يف اغبقيقة
القاعدة الواحدة والعشرون 

الُّسنة يفّسر بعضها بعضاً والرواية الصريحة موضحة للرواية 
المحتملة 

: كىذه القاعدة تبينها بعض األمثلة كىي
 لو أيخذ «صلوا كما رأيتموني أصلي»:  قوؿ رسوؿ اهلل  

كلكن صبعي الركايات اليت تبُت   كيفية صالتو دل نعرؼىذا النص 
. كيفية الصالة

 [َوَآُتوا َحَقُه يَ ْوَم َحَصاِدوِ ]: قوؿ اهلل عز كجل 
ما ىو اغبق يف ىذه اآلية فيما يتعلق بزكاة الزرع قد  {141:األنعاـ}

فيما سقت الّسماء الُعشر وفيما سقي »:  بػيِيني يف قولو 
 .« نصف الُعشرحبالنض

إذان أدلة الشريعة يووي بعضها البعض فالقرآف يووحو القرآف 
.  كالُسنة تووحها الُسنة كالقرآف،كالُسنة

القاعدة الثانية والعشرون 
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يجب في االستدالل بالدليل أن يكون داالً على المطلوب 
ىذه القاعدة كاوحة كفيها أف يكوف االستدالؿ صحيحان 

 .صروبان 
القاعدة  الثالثة والعشرون 

ما تعم به حاجة الناس ولم يأت فيه دليل علم أنه مباح 
خرب اآلحاد معتمد فيما تعم »: ما الفرؽ بُت ىذه القاعدة كقاعدة

. «بو البلول
ما تعم بو حاجة الناس كدل يأت فيو دليل »: الفرؽ أف قاعدة

حىت كإف كاف  دل يوجد أم دليلو مرفوعو إذل النيب « على أنو مباح
 .من طريق اآلحاد
فإنو  «خرب اآلحاد معتمد فيما تعم بو البلول»: كأما قاعدة

. يوجد خرب كاحد منقوؿ من طريق اآلحاد يف قضية عامة
     



 

  الباعث الحثيث 

 الّخامسالباب 

 اإلجماعقواعد في 

القاعدة األولى 
اإلجماع ُحَجة من الحجج الشرعية 

 بعد كفاتو يف عصر من  ىو اتفاؽ ؾبتهدم أمة ؿبمد : اإلجماع
. ر على أمر من األموركالعص

: محترزات التعريف
ىبرج خالفهم ألف اؼبسائل الشرعية إما ؾبمع عليها كإما  :اتفاق -

.   خالفية كإما اجتهادية
. ىبرج اتفاؽ العواـ ألنو ليس بإصباع:  مجتهدي -
ىبرج اتفاؽ األمم السابقة كال يكوف اإلصباع :  أمة محمد -

. دليالن يف ىذه األمة إال بعد كفاة النيب 
يكوف على اغبكم الشرعي كىبرج االتفاؽ على : أمر من األمور -

. األحكاـ العقلية كالنحوية كاغبسِية فهي ال تسمى إصباعان 
َوَمْن ُيَشاِقِق الَرُسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ َيَن َلُه ]: قاؿ اهلل تعاذل

َر َسِبيِل الُمْؤِمِنيَن نُ َولِّسِه َما تَ َوَلى َوُنْصِلِه َجَهَنَم  الُهَدى َويَ َتِبْع َغي ْ
. {115:النساء} [َوَساَءْت َمِصيًرا

الشاىد من ىذه اآلية أف اهلل توَعد من اتبع سبيل غَت اؼبؤمنُت 
بالويل كال يتوعد إال بفعل ؿبـر كما أصبع عليو اؼبؤمنوف داخله يف صبلة 

سبيلو فإذا أصبع اؼبؤمنوف على قوؿ من سبيلهم الذم هبب اتباعو 
.  من ـبالفتو سبحانو كتعاذلكالذم حذر اهلل



  الباعث الحثيث

القاعدة الثانية 
الُّسنة  وأاإلجماع ال بد أن يكون له مّستند من الكتاب 

: اإلصباع ينقسم إذل قسمُت كنبا
 أىل العلم صبيعان مث التاـ ألقواؿكىو االستقراء اؼبطلق : إجماع  قطعي
.  اغبكم الشرعيإصدار ىذا

.  العلماء أقواؿ كىو مطلق االستقراء أم استقراء بعض:إجماع ظني

القاعدة الثالثة 
اإلجماع ال يُقَدم على الكتاب والُّسنة 

ما قيدـ اإلصباع على الكتاب كالُسنة إال بعد ما توذل التأليف يف 
. اؼبعتزلة كاألشاعرةالفقو علماء الكالـ كعلم أصوؿ 

أىل الُسنة كاعبماعة ييقِدموف االستدالؿ من الكتاب كالُسنة أما ك
فإذا دل هبدكا دليالن يف القرآف كال يف الُسنة يذكركف اإلصباع كال ينعقد 

كيف ؼاإلصباع إال إذا كرد لو مستنده من الكتاب كالُسنة فاإلصباع فرع 
. يقدـ على األصل كىو الكتاب كالُسنة

فاؼبعتزلة كاألشاعرة هبعلوف اإلصباع نافيان ؼبا أثبتو الكتاب كالُسنة 
 على أف اهلل ال يتصف -أم ىم-كقد أصبع الناس »: كبذلك يقولوف

ب اكؽبم ىذا يعارض الكيؽك« صفات اليت تقتضي اغبركة كاغبدكثاؿب
ىذه  {22:الفجر} [َوَجاَء رَُبكَ ]ذلك مثل قولو تعاذل يبثل ؿكالُسنة ك

ىذه صفة اجمليء فيها اغبركة »: اآلية فيو صفة اجمليء كيقولوف
فهم « كاغبدكث كال هبوز على اهلل كقد دؿ إصباع الناس على ذلك

. قدموا اإلصباع على الكتاب كالُسنة



 

  الباعث الحثيث 

القاعدة الرابعة 
اإلجماع ال ينّسخ النص 

اإلصباع إذا خالفو نص فال بد » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
فأما أف يكوف ان أف يكوف مع اإلصباع نص معركؼ بو أف ذلك منسوخ

 فقط كجدالنص قد ويعتو األمة كحفظي النص اؼبنسوخ فهذا ال م
يي عنو اتباعوكىو نسبة األمة  كإواعة ما أمرت  إذل حفظ ما هني

 .«باتباعو كىي معصومة عن ذلك
القاعدة الّخامّسة 

اإلجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو اإلجماع على ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة 

: اإلجماع الذي ينضبط على قّسمين
كذلك مثل عدد الركعات كالفرائض : المعلوم من الدين بالضرورة -1

 من الدين بالضركرة ألنو ال يوجد لو ـبالف ان اػبمس كظبي معلـو
كىذا إصباع قطعي كوجود اهلل جل كعال كأظبائو كصفاتو الثابتة 

 بعد توفر كالصالة كالصياـ كغَتىا كمن خالف ذلك فهو كافر
 .الشركط كانتفاء اؼبوانع

كىذا اإلصباع : ما كان عليه سلف األمة من الصحابة والتابعين -2
بعض العلماء ما ىبصو يف كقي الصحابة لوجودىم يف مكاف 

 توزع الرجاؿ كالعلم يف البالد فال  ذلككاحد يف اؼبدينة كبعد
ييعرؼ أين أماكن اجملتهدين من العلماء الذين يكوف اتفاقهم 

إصباعان للمسلمُت كإصباع الصحابة ينبغي معرفة اػبالؼ يف أقواؽبم 
 اجملمع الفقهي  كأمابعدىمكاف من ك خالؼ غَتىم كبو ييعرؼ



  الباعث الحثيث

ليس قوؽبم إصباعان ألهنم دل هبمع قوؿ كل اجملتهدين بل اآلف 
. بعضهم

القاعدة الّسادسة 
إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر 

 غالباً 
اإلصباع متفق عليو بُت عامة اؼبسلمُت » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

من الفقهاء كالصوفية كأىل اغبديث كالكالـ كغَتىم يف اعبملة كأنكره 
بعض أىل البدع من اؼبعتزلة كالشيعة لكن اؼبعلـو منو ىو ما كاف عليو 
الصحابة كأما بعد ذلك فتعذر العلم بو غالبان كؽبذا اختلف أىل العلم 

. «فيما يذكر من اإلصباعات اغبادثة بعد الصحابة

القاعدة الّسابعة 
إذا اختلف عالمان في اإلجماع على مّسألة ما فإنه يقدم قول من 

نقل الّخالف في تلك المّسألة ألنه مثبت 
ناقل اإلصباع ناؼ اػبالؼ كىذا » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
. «مثبي كاؼبثبي مقدـ على النايف

القاعدة الثامنة 
عدم العلم بالمّخالف ال يصح به دعوى اإلجماع 

كإذا ثبي إصباع األمة على » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
حكم من األحكاـ دل يكن ألحد أف ىبرج عن اإلصباع فإف األمة ال 

 فيها  أف من اؼبسائل يظن بعض الناسان ذبتمع على واللة كلكن كثَت



 

  الباعث الحثيث 

. «إصباعان كال يكوف األمر كذلك

القاعدة التاسعة 
إجماع أهل المدينة ال يعتبر ُحَجة 

رل بو النقل مرفوعان إذل النيب   فهذا  ما ينقلو أىل اؼبدينة فبا هبي
: كما ينقلونو غَت ذلك فال ىبلو من حالتُت .يعترب حيَجة

 روي اهلل إذا كاف قبل مقتل عثماف بن عفاف: الحالة األولى
 فهذا حيَجة التفاؽ الصحابة عليو كقلة اػبالؼ فيو كىذا ىو عنو

. مذىب اعبمهور
 روي اهلل إذا كاف بعد مقتل عثماف بن عفاف: الحالة الثانية

.    اػبالؼ كقوع فال يعترب حيَجة لكثرةعنو

القاعدة العاشرة 
قول جمهور العلماء في مّسألة من المّسائل ال يعتبر ُحَجة 
اغبق ال ييعرؼ بالكثرة كالقلة كإمبا ييعرؼ اغبق بالدليل من 

.  الكتاب كالُسنة كاإلصباع
القاعدة الحادية عشرة 

األخذ بأقل ما قيل في مّسألة ما ليس تمّسكاً باإلجماع 
األخذ بأقل ما » :قاؿ الشنقيطي يف كتابو مذكرة يف أصوؿ الفقو

نصفها : كدية اؼبسلم كقيل:  يف دية الكتايب فقيلقيل كاالختالؼ
ثلثها فالتمسك بالثلث ليس سبسكان باإلصباع كأظهر دليل على : كقيل

. «ذلك جواز ـبالفتو
القاعدة الثانية عشرة 
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إحداث التفصيل في مّسألة ما ممنوع إذا كان خارقاً لإلجماع 
ختلف العلماء على قولُت ىل هبوز ا إذاىذه القاعدة دبعٌت 

 ككذلك يف أقواؿ الصحابة كالتابعُت إف إحداث قوؿ ثالث أـ ال هبوز
 :كاف قوالف أك أكثر من ذلك من األقواؿ كالصحيي يف ىذه اؼبسألة
ما ذىب إليو اعبمهور أنو هبوز إحداث قوؿ ال ىبرؽ اإلصباع كإمبا 

.  أك أكثرإحداث قوؿ للجمع بُت قولُت

القاعدة الثالثة عشرة 
خالف الظاهرية معتد به 

لو  كىذا ىو اغبق ألهنم من صبلة العلماء كاجملتهدين ألنو مذىب
 كأصولو كأقوالو كداللتو كاجتهاده كاختياراتو فال  كووابطوقواعده

الظاىرية معتد بو كىبرؽ  فيكوف بذلك خالؼ ينسف ىذا اؼبذىب
 .اإلصباع

 عنده قاعدة يف اإلصباع صاحب تفسَت أوواء البيافالشنقيطي 
أف خالؼ الواحد كاالثنُت ال يعتد »:  يقوؿف مذىب اؼبالكيةـينقلها 

بو كال يؤثر يف انعقاد اإلصباع إذا كاف مستندان إذل آية أك حديث 
. «متواتر
ليل الشنقيطي يف ىذه القاعدة أف خالؼ الواحد أك االثنُت تعك

« خالؼ الشاذ غَت معترب» تقرر عند العلماء قشاذ غَت معترب ألف
االتفاؽ الكلي من ؾبتهدم »: كلكن قوؿ صبهور العلماء يف اإلصباع

. «األمة
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 الّسادسالباب 

 القياسقواعد في 

القاعدة األولى 
القياس ُحَجة من الحجج الشرعية 

: عّرف العلماء القياس
.  اؼبساكاةعلىقسي اؼبسافة دبعٌت قٌدرهتا كيطلق :  التقدير يقاؿ:لغة

اختلف العلماء يف تعريفو كالقوؿ الصحيي ما ذىب إليو :  ن اصطالحا
. «إغباؽ فرع بأصل يف حكمو لعلة جامعة»: صبهور أىل العلم كىو

: القياس ال يكوف حيَجة شرعية إال إذا توفرت أركانوك
. اغبكم- 4 .العلة-  3 .الفرع-  2 .األصل-  1

: وكل ركن من أركان القياس له شروط
. أصبع أىل الُسنة على أف القياس الصحيي من حجج الشرع

ىو القياس اؼبستويف ألركانو كشركطو كالذم خال : القياس الصحيح
. من اؼبوانع

اتفاؽ الكتاب كالُسنة كإصباع الصحابة ك: الدليل على حجّية القياس
. على ذلكسلف األمة 

ىذا دليل ؼكل آية يف كتاب اهلل جل كعال فيها ورب أمثلة 
على االحتجاج بالقياس ألف اهلل يريد أف يقِرب الصورة الغائبة بالصورة 

. اؼبشاىدة احملسوسة
أف رجالن »: من الُسنة أدلة كثَتة على االحتجاج بالقياس كمنهاك

. إف امرأيت كلدت غالمان أسودى :  كقاؿ يا رسوؿ اهلل جاء إذل النيب 



  الباعث الحثيث

دل يعطو اغبكم مباشرة كإمبا أعطاه اغبكم بصورة  فالنيب »
. «قياسية حىت هبتث من قلبو جذكر الشك كالوىم

. نعم:  فقاؿ الرجلألك أبل: فقاؿ رسوؿ اهلل 
. ضبر كبيض:  فقاؿ الرجلما ألوانها: فقاؿ رسوؿ اهلل 
. نعم:  يعٍت أسودى فقاؿ الرجلأفيها أورق: فقاؿ رسوؿ اهلل 
لعلو :  فقاؿ الرجلمن أين أتى له ذلك: فقاؿ رسوؿ اهلل 
وكذلك الولد لعله نزعة :  فقاؿ رسوؿ اهلل .نزعة عرؽو من آبائو

. «عرٍق من آبائه
. ق وبكم ب فهذا ىو القياس فقد كاف النيب 

كدل ينكر القياس إال طائفة من الظاىرية كلذا أصبع علماء أىل 
. الُسنة على إثبات االحتجاج بالقياس بشركطو

كعلى الرغم من إنكار القياس من الطائفة الظاىرية إال أهنم 
 ييصدر من  أنويقيسوف كىم ال يعلموف كسبب إنكارىم للقياس

العلماء اجملتهدين لالستنباط كليس ىناؾ مشرٌع مع اهلل عز كجل 
.  القياس من الدينؿكاألدلة قد أيكملي الدين ككل ىذا مردكد ب

القاعدة الثانية 
ال قياس في مقابل النص 

حيَجة أثيمة كآفة قديبة كىي من أكؿ اآلفات اليت القياس للنص 
كال هبوز القياس إذا كاف ـبالف لداللة ، اهلل عز كجلهبا عيصي 

ى علماء اغبنفية كإصباع ؾبتهدم األمة الكتاب كالُسنة  كلذلك ظبي
بأىل اآلراء لكثرة اآلراء كاألقيسة اليت خالفوا هبا النصوص كاؼبذىب 

. اغبنفي من أكرب اؼبذاىب اليت خالفي النصوص كىذا باالستقراء
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أكؿ  ىي القياس اؼبخالف للنص ككاغبٌجة األثيمة كاآلفة القديبة
من استدؿ بو على اهلل عز كجل ىو إبليس ألف اهلل سبحانو كتعاذل 

كىو أمر صريي ال يقبل اؼبناقشة  [اْسُجُدوا آِلََدمَ ]:  كللمالئكةقاؿ لو
كإبليس داخله يف ىذا األمر باعتباره أنو ملك بالصورة كالظاىر ال 

قَاَل أَنَا ] :باعتبار األصل كعارض األمر الصريي بالقياس بقوؿ إبليس
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطينٍ  فلما نظر  {76:ص} [َخي ْ

آدـ كجد أنو ـبلوؽ كؼبا نظر إذل ـبلوؽ من النار إذل عنصره كجد أنو 
 كجاءت النتيجة عنده أف النار خَت من الطُت كاغبق أف من الطُت

فكاني اؼبفضوؿ يسجد للفاول كصارت نتيجتو معاروة النص 
. عقوبتو مشهودة كمكتوبة يف كتاب ربنا تبارؾ كتعاذل

 . الورل يف النكاح: مثال
ذىب صبهور أىل العلم على أف الورل شرط يف النكاح كال يصي 

كل » : لقولو «ال نكاح إال بولي» :النكاح إال بالورل لقولو 
ال » :لقولو  « باطلوذن وليها فهإامرأة نكحت نفّسها بغير 

. «تزوج المرأة المرأة وال تزوج المرأة نفّسها
بل يصي للمرأة أف تزكج نفسها : كخالف يف ىذا اغبنفية كقالوا

أف النكاح بذؿ منفعة البضع على بذؿ اؼباؿ  بنفسها كدليلهم يف ىذا
فلو كاف للمرأة ماؿ فيجوز ؽبا أف تتصرؼ يف ماؽبا كيف تشاء بدكف 

 بال أذف كليها فكذلك هبوز ؽبا أف تتصرؼ يف بضعها كيف شاءت
. إذف كليها

القاعدة الثالثة 
القياس ال يصار إليه إال عند الضرورة 



  الباعث الحثيث

: قّّسم العلماء القياس إلى ثالثة أقّسام
: كىو إغباؽ فرع بأصل يف حكم لعلة بينهما مثل: قياس التمثيل -1

. إغباؽ النبيذ باػبمر عبامع علة اإلسكار
كىو إغباؽ فرع بأصل يف حكم لتعدد أكجو الشبو : قياس الشبه -2

تردد العبد : كيلحق بأحد الفرعُت األكثر شبهان مثل. بينهما
اؼبملوؾ بُت البهيمة كاغبُر كذلك يف األحكاـ بأف العبد اؼبملوؾ 
يتفق مع البهيمة يف أحكاـ كيتفق مع اغبُر يف أحكاـ كاألكثر يف 
األحكاـ شبهان كاتفاقان مع اغبُر كقياس الشبو من أوعف أنواع 

 من الشارع كإمبا مبناه على ةالقياس ألف مبناه ليس لعلة منصوص
 .تلف يف ذلك اختالفان كثَتان يخاجتهاد العادل ك

كىو إثبات نقيض حكم األصل للفرع لوجود نقيض : قياس العكس -3
 إنفاؽ اؼباؿ يف اغبالؿ يثاب عليو ككذلك اإلنفاؽ يف :العلة مثل

اغبراـ إذان ود أك نقيض اغبالؿ ىو اغبراـ كؼبا كجد نقيض العلة 
  .كجد نقيض اغبكم كيسمى اؼبفهـو اؼبخالف

القاعدة الرابعة 
يصح القياس على ما ثبت خالفاً لألصل 

 ليس ىناؾ أدلة قىذه قاعدة فروية ال ينظر إليها أصالن ألف
 قخبالؼ القياس فكل شيء كرد بو النص فهو موافق للقياس فهذ

. القاعدة مرفووة
ردان على بعض الطوائف كمنهم غفر اهلل لو كقد جاء هبا الشيخ 

. ال هبوز القياس على ما ثبي خالؼ القياس: اغبنفية الذين يقولوف
كليس ؽبا مثاؿ ألهنا ليسي بقاعدة صحيحة ألهنا مبنية على 

. الفروية كليس ىناؾ دليل ىبالف القياس



 

  الباعث الحثيث 

القاعدة الّخامّسة 
القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف 

اغبديث اغبسن كالسلف يقِسموف اغبديث إذل صحيي كوعيف 
. عندىم قسم من أقساـ الضعيف

كأكؿ من قَسم اغبديث إذل صحيي كحسن كوعيف ىو اإلماـ 
. صاحب السننالًتمذم 

القاعدة الّسادسة 
 يّخالفه صحابي آخر مقدم على القياس  لمقول الصحابي الذي

القياس قوؿ للمجتهد فإذا تعارض القياس كقوؿ الصحايب فيقدـ 
أكمل األمة علومان ىم ف ككمتقدـ قوؿ الصحايب ألف الصحابة

كأعمقهم فهمان كأعلمهم دبسالك العلة كاألدلة كمواقع التنزيل كأعلمهم 
. دبقاصد الشريعة

: العلماء يقسموف األدلة إذل قسمُت
. الكتاب كالُسنة كاإلصباع كالقياس: أدلة متفق عليها -1
قوؿ الصحايب كعمل أىل اؼبدينة كاؼبصاحل : أدلة ـبتلف فيها-2

. اؼبرسلة كغَتىا
 القياس من صبلة األدلة اؼبتفق عليها عند أىل الُسنة كأما قوؿ 
الصحايب فهو ـبتلف فيو كالعلماء يؤخركف البحث فيو ألهنم يبحثوف 
. أكالن يف األدلة اؼبتفق عليها ألف بعض أقواؿ الصحابة زبالف األدلة

القاعدة الّسابعة 



  الباعث الحثيث

ماً دالحكم يدور مع علته وجوداً وع
: ىذه القاعدة العظيمة ؽبا فركع كثَتة كمنها

ف اهلل جل كعال أكجب اغبجاب على اؼبرأة كأف إ: مّسألة الحجاب
تغطي كجهها ؼبا يف كشف كجهها من الفتنة باعبماؿ فإذا كربت 

ككاني شوىاء كال ينظر الرجاؿ إذل مثلها ككاني من القواعد ال هبامع 
هبوز ؽبا أف تكشف كجهها كاغبكم يدكر مع : مثلها فحينئذو يقولوف
. علتو كجودان كعدمان 

قد حكم الشارع على اؽبرة أهنا طاىرة ألهنا من : مّسألة الهرة
الطوافات كيدخل يف ذلك كل طٌواؼ كطوافة دبعٌت ما يشق منو 

ألنو من مقاصد الشريعة ! ؟التحرز من اغبيوانات فإف سؤره طاىر ؼباذا
رفع اغبرج عن اؼبكلفُت فدخوؿ اؽبرة يف البيي يشق على أىل البيي 

اىرة فكل ما يدخل علينا طذبٌنبها عن اآلنية كالفرش كاؼبالبس فتكوف 
من الصراصَت كالنمل كغَتىا فتكوف من صبلة الطٌوافات ؼبشقة التحرز 

. ىامن
ىذا تعليق : «اىرطاؽبرة كما دكهنا يف اػبلقة »: قوؿ الفقهاءأما ك

يف اغبكم ما دل يدؿ عليو الدليل أصالن كال القياس فاألجراـ كاألحجاـ 
كالصغر كالكرب ال شأف ؽبا يف الطهارة كالنجاسة فردبا شيء كبَت يكوف 

فاألحجاـ كاألجراـ ىذه أكصاؼ ،  كشيء صغَت يكوف قبسان ان طاىر
. طردية ال تؤثر يف  اغبكم الشرعي تذكر من باب البياف كالتوويي

القاعدة الثامنة 
العلة ال تثبت إال بدليل 

: العلة ال زبلو من ثالثة أقساـ كىي



 

  الباعث الحثيث 

. علة منصوصة  -1
 .علة مستنبطة  -2
. علة ؾبمع عليها  -3

كالعلة اليت تتعلق هبا األحكاـ ىي العلة اؼبنصوصة كالعلة اجملمع 
 .عليها

إنها ليّست »: يف اؽبرة كمن األمثلة على العلل اؼبنصوصة قولو 
. « والطوافاتبنجس إنها من الطوافين

غبـو غبق تكمن األمثلة على العلل اؼبستنبطة يقوؿ العلماء ىل 
ألف  ك الوووءااإلبل عبامع الوووء ألف غبـو اإلبل فيو غبـوبالسباع 
من الشياطُت فيجب الوووء منها كيلحق هبا من أكل غبم  تأثران فيها

ىذه العلة مستنبطة ـبتلف فيها عند ؼالسباع كمن أكل غبم اػبنزير 
أىل العلم كال يصلي إغباؽ األحكاـ بالعلل اؼبستنبطة كإمبا تلحق 

.  فقطبالعلل اؼبنصوصة كالعلل اجملمع عليها
ال ينبغي للقاضي »: كمن األمثلة على العلل اجملمع عليها قولو 

 فأصبع العلماء على أف النهي يف «أن يقضي بين اثنين وهو غضبان
القضاء كقي الغضب إمبا ىو لعلة تشويش الذىن كعدـ التفكَت يف 

 .اغبيجج لوجود مغطي على الذىن فكل مشوش للذىن يلحق بالغضب
 

القاعدة التاسعة 
العلة إذا انتقصت فوجد الحكم بدونها دل على فّسادها  

ألن الحكم ثبت بدون تلك العلة 
ككشف الغطاء عن ىيئة النزاع » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية



  الباعث الحثيث

امة كىو ؾبموع ما يستلـز اغبكم حبيث تأف لفظ العلة يراد هبا العلة اؿ
. «إذا كجدت كجد اغبكم كال يتخلف عنو

القاعدة العاشرة 
تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة 

كل ما كاف من أعماؿ اعباىلية من ورب اػبدكد كشق اعبيوب 
 كالتربج كالطعن يف األنساب كالتنابز باأللقاب كالتفاخر باألحساب

كل ما كاف من عمل »:  كقد تقرر يف القواعد. فهو فبنوعكالسفور
. «اعباىلية فهو حراـ

القاعدة الحادية عشرة 
ال يصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة 

ىذا ما يسمى بقياس الشبو كأف ؾبرد الشبو بالصورة ال هبوز 
ألهنم نظركا إذل « كاؽبرة كما دكهنا طاىر»التعليل بو كقوؿ الفقهاء 

الصورة فقط كاؼبشاهبة يف األكصاؼ ال توجب اؼبشاهبة يف األحكاـ 
فإف صبيع احملرمات يشابو بعضها بعضان يف األكصاؼ كىبتلف يف 

األحكاـ كألف اؼبشاهبة فيما ال يتعلق باغبكم ال توجب اؼبشاهبة يف 
. اغبكم

القاعدة الثانية عشرة 
ال قياس في العبادات 

ىذه من القواعد اؼبهمة عند أىل الُسنة كاعبماعة كىو أف 
 ال هبوز قياس بعضها ببعض كإف كاني ليل اليت كرد فيها الدالعبادات

. متفقة يف الصورة



 

  الباعث الحثيث 

 ال هبوز قياس استحباب قراءة سوريت الكافركف كاإلخالص يف :مثال
ركعيت صالة الفجر بركعيت فريضة صالة الفجر حىت كإف اتفقي يف 

. الصورة فال يصي القياس
بَُت العبادات بصفتها كشركطها كأسباهبا كأركاهنا  فالنيب 

. ككاجباهتا فال هبوز القياس عليها
كما دخلي البدع يف العبادات إال عندما دخل القياس يف 

شرعية األصل ال تستلـز شرعية »:  كقد تقرر يف القواعدالعبادات
. «الوصف

    



  الباعث الحثيث

 الّسابعالباب 

 قواعد في أفعال رسول اهلل 

القاعدة األولى 
الّخصوصية ال تثبت إال بدليل 
أف األصل »: ىذه القاعدة تعترب وابطان للقاعدة الكربل كىي

فال هبوز اقتصار التشريع على أحد من الناس « يف التشريع التعميم
 من كاف إال بدليل كالشريعة صاغبة لكل الناس كتنبثق من ىذه ان كائن

: القاعدة طبس قواعد كىي
فإنو يثبي يف حق األمة تبعان إال  كل حكم ثبي يف حق النيب  -1

. بدليل االختصاص
كل حكم ثبي يف حق كاحد من األمة فإنو يثبي يف حق األمة  -2

 .تبعان إال بدليل االختصاص
كل حكم ثبي يف حق الرجاؿ فإنو يثبي يف حق النساء تبعان إال  -3

 .بدليل االختصاص
كل حكم ثبي يف حق األحرار فإنو يثبي يف حق األرقاء تبعان إال  -4

 .بدليل االختصاص
 صالة  حق صالة الفريضة فإنو يثبي يف حقكل حكم ثبي يف -5

 .إال بدليل االختصاصتبعان النافلة 
ر العلماء ىذه القاعدة اختلفوا يف فركع كثَتة م كبسبب تقر

: كمنها
: انتقاض الوضوء بالنوم -



 

  الباعث الحثيث 

لشعور االقوؿ الصحيي أف النـو ناقضه للوووء إف كاف مذىب 
كاإلحساس كإذا كاف يف بدايات النـو كالِسنة فإنو ال ينقض الوووء 

إال من غائٍط »:  روي اهلل عنوللوووء غبديث صفواف بن عَساؿ
 .«العين وكاء الَّسهِ » : روي اهلل عنو كغبديث معاكية «وبول ونوم

 مث ناـ قبل أف  يف قياـ رسوؿ اهلل روي اهلل عنها ديث عائشة حلك
يا عائشة »: ؿيوتر فقالي عائشة يا رسوؿ اهلل أتناـ قبل أف توتر فقا

 دبعٌت أف اإلحساس ال ييفقد بنومي « وال ينام قلبيانإن عيني تنام
كجاء .  نومو كعدـ كووئو بأف اإلحساس باقيان  فعلل رسوؿ اهلل 

  كلكن نقوؿ أف ىذا خاصان بالنيب :  كقالوا.فريقه من أىل العلم
 صادؽ عليو  فتعليل النيب  .«اػبصائص ال تثبي إال بدليل»: ؽبم

. كعلى غَته
أف الصحابة كانوا روي اهلل عنو يف حديث أنس بن مالك جاء ك

يغطوف قبل صالة العشاء كىذا ؿبموؿ على النـو الذم ال يذىب 
. الشعور كاإلحساس

ق كال يناـ قلبو كنومو اتناـ عُت أف النيب : كىنا مسألة لطيفة
كالصحابة عن صالة الفجر  غَت ناقضو للوووء كيف ذات يـو ناـ 

!!! ال يناـ؟ فكيف يكوف ذلك كقلبو 
: صبع شيخ اإلسالـ ابن تيمية بُت األقواؿ يف ىذه اؼبسألة كقاؿ

  كقولو،مدركات منو كمدركات آفاقية بعيدة: إَف اؼبدركات نوعاف»
: «أم لو صدر مٍت حدثان ألحسسي : «تنام عيني وال ينام قلبي

 .بو كطلوع الفجر آية آفاقية غَت صادرة من النيب 
 
 



  الباعث الحثيث

القاعدة الثانية 
 من العبادات  ال يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي 

أف الُسنة فعل الُسنة »: ىذه القاعدة تيعرِب عن قاعدة أخرل كىي
 اؼبداكمة على  كمن أفعاؿ النيب . « عليو شيرعييتكجو اؿاؿعلى 

 ككذلك الوتر كاختلف  العبادة كقياـ الليل دل يًتكو حىت يف سفره 
. ارجة عن ىذه القاعدةاخليف ليلة مزدلفة يف ىذه األفعاؿ 

أف :  كتركها فحينئذو نقوؿ ىناؾ بعض العبادات فعلها النيب ك
  فيهاليس من الُسنة اؼبداكمة على فعلها ألف الُسنة ال بد من أمرين

: كنبا
.  فعلها أف تفعلها ألف النيب  -1
.  تركها أف تًتكها ألف النيب  -2

: كمن فركع ىذه القاعدة
:  يقوم مع الجماعة في قيام الليل أحياناً  كان النبي - 

بن عباس معو ككذلك جابر ككذلك عبداهلل فقد ثبتي صالة 
 يف  كلكن الفعل الدائم من النيب أصبعُت حذيفة روي اهلل عنهم 

. قياـ الليل كحده
صالة الليل صباعة مع عدـ اؼبداكمة فال حرج صيِليي إذان إف 

. كاؼبداكمة على اعبماعة يصل إذل حد البدعة
: يصلي الضحى لوحدو كان النبي - 

الضحى مع بعض أصحابو كعتباف  صلى صالة كثبي أنو 
 عندما صلى يف بيتو فالشاىد أف ىذا الفعل  روي اهلل عنوبن مالك

صالة   علىكلكن فعلو أحيانان كالذم يستمر دل يداـك عليو النيب 
. صباعة فهذا الذم يينكر عليوالضحى 
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:  للجنازة وقوف النبي - 
 أف النيب  كذلك مرت عليو اعبنازة كقاـ كثبي ثبي أف النيب 

  مرت عليو اعبنازة كجلس فالُسنة أف يقـو اإلنساف أحيانان كهبلس
. أحيانان كمن داـك على اعبلوس أك داـك على القياـ فقد خالف الُسنة

القاعدة الثالثة 
لّسبب فال يجعل ُسَنة دائمة إنما يفعل إذا وجد  ما فعله النبي 

ذلك الّسبب 
إذا فعل عبادة   بسببهما فإف النيب فرؽاألصل أف العبادة تي 

  ال يكوف من الُسنة فعل ىذه العبادة مطلقان بدكفقمعينة بسبب فإف
مشركعة إال إذا فيعلي مقركنة هبذا كال  سبب بل ال تكوف سنة ىذا

: السبب ألف السبب لو تأثَت يف التشريع كمثاؿ ذلك
: قضاء النافلة في وقت النهي- 

عندما جاءه كفد عبد قيس كأشغلوه عن نافلة الظهر  النيب 
 يصلي كمن ىذا الفعل كاف كدل يتفرغ ؽبا إال بعد ما صلى العصر 

. دائمان بعد العصر ركعتُت
: جهتُتمن الفعل إذل ننظر ؿؼ

.  تأخَت الصالة:سبب الفعل -1
.  القضاء:أصل الفعل -2

من اختصاصو ألنو من عادتو إذا على ىذا    كاستمرار النيب 
. لو الفعل يف كقتوصلى يف كقي فإنو يثبي 

: على المنبر صالة النبي  
على اؼبنرب مرة كاحدة يف حديث سهل بن سعد  صلى النيب 



  الباعث الحثيث

إنما فعلت ذلك لتأتموا »: بقولو كعلل ذلك النيب روي اهلل عنو 
 فإذا كاف ىناؾ صبع من اؼبسلمُت اعبدد ال «بي وتعلموا صالتي

يعرفوف كيفية الصالة كيريدكف أف يعرفوا كيف يصلي أمامهم فال حرج 
أف يقـو اإلماـ على أصل اؼبنرب كيصلي كيسجد بعدما يرجع إذل 

القهقرل إذل أسفل اؼبنرب ألف السجود ؿبل تواوع فال يسجد على 
.  لو ذلكمكاف عاؿو كإف صلى من غَت عذر كال سبب فال يشرع

: جهر بدعاء االستفتاح- 
 روي ثبي عن الصحابة كعمر بن اػبطاب كعبداهلل بن عباس

يف ذلك السبب كا بدعاء االستفتاح ر أهنم جواهلل عنهم أصبعُت
ال هبهر بدعاء االستفتاح فال يؤخذ  التعليم كالثابي أف النيب 

. بذلك سيَنة مطلقة كإمبا يؤخذ منها أهنا تشرع عند حلوؿ أسباهبا

القاعدة الرابعة 
 ُحَجة  إقرار النبي 

 على   القوؿ الصحيي بعد دراسة ىذه اؼبسألة تبُت أف إقراره 
شيء حيَجة مطلقة على اعبواز من غَت شرط حباؿ حضرتو أك بغَت 

. حضرتو
 قادران  اشًتط بعض العلماء على جواز اإلقرار أف يكوف النيب 

أدل :  يكوف حيَجة كقالوا فهذاير حباؿ حضرتو كسكي عنومعلى التغ
 جالس  ف يطوفوف حوؿ البيي كىم عيراة كالنيب كيكن اؼبشرؾ

 كيرد  ككذلك كجود األصناـ حوؿ البيي فيكوف ذلك إقراران منو 
: على ىذا القوؿ دبسألتُت

 دل يسكي بل كاف ينكر عليهم كيسٌفو أحالمهم  أف النيب  -1



 

  الباعث الحثيث 

 كسورة األنعاـ مكية باالتفاؽ فيها ؟ؼباذا حاربوهؼكيعيب آؽبتهم 
 [يَا بَِني َآَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّس َمّْسِجدٍ ]: قولو تعاذل

. نزلي يف الذين يطوفوف عيراة {31:األعراؼ}
ف يطوفوف عيراة فأيهم ييقٌدـ يف كالدعوة درجات فهؤالء مشرؾ -2

فركع  ذلإ دعوهتم أـالدعوة دعوهتم للتوحيد كنزعهم من الشرؾ 
. اإلسالـ

 !!    فمن الذم كسر األصناـ من حوؿ البيي أليس النيب 
: كمن فركع ىذه القاعدة

 : في الركعة الواحدةناختلف أهل العلم في قراءة سورتي 

منهم من منع كمنهم من أجاز كالقوؿ الصحيي اعبواز كليسي 
 من الصحابة كاف يقرأ سورة ان بسيَنة كيدؿ على اعبواز أف أحد

إني أحبها وهي صفة »: كقاؿ اإلخالص يف كل ركعة فسألو النيب 
. على اعبواز كال ينكر عليوىذا كيدؿ  فأقره النيب « الرحمن
 :صالة الركعتين قبل المغرب 

يراىم  ألنو كاف  استدؿ جابر روي اهلل عنو بسكوت النيب 
 . على جوازىايصلوىا كدل يأمرىم كدل ينهاىم كيدؿ سكوت النيب 

 :زلعجواز ال- 

فاستفاد « زؿ كالقرآف ينزؿعكنا فى »:  روي اهلل عنوقاؿ جابر
 عن النهي  بسكوت القرآف كسكوت النيب روي اهلل عنو جابر 
 .قزؿ جبوازععن اؿ

إلنّسان هل ينقض الطهارة من ام داختلف العلماء في خروج ال- 
 أم ال ؟

القوؿ الصحيي أف خركج الدـ ال ينقض الطهارة كىو قوؿ شيخ 



  الباعث الحثيث

 يستدؿاإلسالـ ابن تيمية كركاية عن اإلماـ أضبد كيفيت بو ابن عثيمُت 
 كنزعو كالدـ ىبرج منو كدل كأصابو سهم يصلي الصحايب الذم كافحبادثة 
كدل ىبف عن اهلل الذم يعلم  فهذا الفعل دل ىبف عن النيب   .يتوقف

أف خركج الدـ ال ينقض على   سكوت النيب يدؿالِسر كأخفى ك
 .الطهارة

إذا أرعف أحدكم »: ديثبيناقض  دبن يقوؿ أف الدـ  كاستدؿ
كاغبديث حسن إال أف خركجو « من المّسجدفليأخذ بأنفه وليّخرج 

 بل ىذا من باب من اؼبسجد ال يدؿ على أف الرعاؼ ناقضه للطهارة
كالدليل إذا تطرؽ عليو االحتماؿ فإنو يسقط  صيانة اؼبسجد
. االستدالؿ بو

القاعدة الّخامّسة 
   يعتبر ُحَجة وإن لم يكن اطلع النبي  ما وقع في زمن النبي 

عليه 
كل »:  أطلع عليو كاؼبتقرر سبحانو كتعاذلالعلة يف ذلك أف اهلل
كىذا يكوف « فهو حيَجة  سكي عنو النيب فعل يتعلق يف التشريع إذا

. خبار اهلل عز كجل بالوحي إليوإخبار الصحابة أك بإب
 
 
 

القاعدة الّسادسة 
الفعل المجرد ال يدل على الوجوب 



 

  الباعث الحثيث 

:  ال زبلو من عدة أحواؿ  األفعاؿ الصادرة من النيب 
: أفعال جبلّية طبعية- 1

 كىذه األفعاؿ تقتضيها  أم أفعاؿ تقتضي جبلَية كطبع النيب 
ة كالفطرة كالقياـ كاعبلوس كالنـو ىذه ليسي بعبادات ؿالضركرة كاعِبب

 :بذاهتا كإمبا تكوف عبادات بالصفات اليت أكقعي عليها فمثالن 
النـو من طبيعة اإلنساف كإف أراد أف يسّنَت يناـ بصفة نـو - 
. النيب 

األكل من طبيعة اإلنساف كإف أراد أف يسّنَت يأكل بصفة - 
. أكل النيب 

فاألفعاؿ اعببلَية ليسي بسنن كال مشركعة بذاهتا ألهنا من 
. مقتضى الطبيعة كاعببلَية كيشًتؾ فيها الناس

. األفعاؿ اعببلٌية ليسي بسيَنة بذاهتا بل سينة باعتبار صفتهاإذان   
: أفعال من باب الّخصوصية- 2

األصل عدـ اػبصائص فإذا ثبي الدليل أف ىذا الفعل من باب 
اػبصوصية فيكوف لنا اؼبشركع التأسي بو يف تركو فنتعبد بًتؾ األفعاؿ اليت 

 :ثبتي األدلة أهنا من باب اػبصوصية فمثالن 
إذا تزكج اإلنساف أربعان كترؾ ما زاد يتعبد اهلل هبذا الًتؾ ألف - 

. الزيادة عن أربعة نساء من خصائص النيب 
تعبد بذلك ألف الزكاج بال ت ؽبا اؼبهر تإذا تزكجي اؼبرأة كقدـ- 

. مهر من خصائص النيب 
فاألفعاؿ اػبصوصية ال يقتدل هبا فاؼبشركع يف حق األمة تركها 

كل حكم ثبي يف حق النيب »:  كتقرر يف القواعدكاعتقاد خصوصيتها
 فإنو يثبي يف حق األمة تبعان إال بدليل االختصاص » .



  الباعث الحثيث

 
:  قومه فعلأفعال توافق فيها- 3

 يعتم بالعمامة كعادة قومو كيسكن ما يسكن  كاف النيب 
 عادات قومو كأما تربية الشعر اقومو كىذه األشياء فعلها كما يتوافق بو

فهل ييقتدل بو؟ 
: اختلف العلماء على قولُت كنبا

. أهنا من عادات قومو كدل تكن أفعاالن تشريعية :األكؿ
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ]: أهنا داخلة يف عمـو قولو تعاذل :الثاين

.  {21:األحزاب} [ُأْسَوٌة َحَّسَنةٌ 
 ا بعض األدلة فبا يشعرنا أف اؼبراد بو هباكتربية الشعر جاءت
فوؽ الوفرة كدكف اعبيَمة ككاف شعر النيب  التشريع فكاف شعر النيب 

  يبلغ منكبيو ككاف النيب السبط فحرص ال بشعره ليس باعبعد ك
قد أهنا سيَنة كعلى أهنم يركف الصحابة على نقل ىذه الصفات دليل 

لو ًغبان كدل يثبي أنو حلق شعره إال يف جيدىن شعره كير كاف 
. نسك

: أفعال يراد بها التشريع- 4
:  أهنا يراد هبا التشريع قاؿ تعاذل كىذا ىو األصل يف أفعالو 

فيكوف أسوة يف فعلو  .[َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَّسَنةٌ ]
 أفعاؿ الصالة كأفعاؿ اغبج كأفعاؿ الوووء :كقولو كتركو كإقراره مثل

أف كل فعل »: كأفعاؿ صالة الكسوؼ كأفعاؿ صالة العيد فالقاعدة
إذا اختلفنا فإنو يدخل يف التشريع حىت تدؿ قرينة دالة  من أفعالو 

. «م أك ما توافق قوموصعلى أنو جبلي أك خصو
.   فًتبية الشعر إذان تكوف للتشريع



 

  الباعث الحثيث 

ذىب إذل مصلى العيد من طريق كرجع من طريق آخر  كالنيب 
. لتشريعؿفاألصل أنو 

: أفعال لبيان القول- 5
ما فيعل لبياف قوؿ فيكوف تابعان غبكم القوؿ فإف كاف القوؿ يفيد 
الوجوب فالفعل ىذا يفيد الوجوب فإف كاف القوؿ يفيد االستحباب 

. فالفعل يفيد االستحباب
: أفعال موافقة ال للقصد- 6

كيدخل عليو كقي الصالة يف منطقة  مثالو أف يأيت النيب 
البدع تتبع اؼبواوع اليت كاف كيصلي يتقصد ذلك كمن معينة من الربية 
يتووأ أك يقضي حاجتو  ككذلك النيب  ؿ اهلل كيصلي يها رس

يف مكاف معُت فليس من الُسنة أف تيقصد ىذه األماكن فهذه األفعاؿ 
على اإلنكار من  موافقة ال للقصد كلذلك اتفق أصحاب النيب 

فإنو ال يناـ يف روي اهلل عنهما بن عمر اتتبع آثار األنبياء كعبداهلل 
كلكن أنكر عليو أبوه  اغبج إال يف اؼبكاف الذم ناـ فيو رسوؿ اهلل 

. كىو من صبلة الذين أنكركا عليوروي اهلل عنو عمر 
 ال يدل على  المجردأن الفعل» : تقرر في القواعدإذاً 

« الوجوب
. يراد هبا التشريع فاألصل أف أفعاؿ النيب 

فإذا فعل الفعل فهل يفيد االستحباب أك يفيد الوجوب؟ 
كالقوؿ الصحيي أنو يفيد االستحباب إال إذا كاف الفعل لبياف 

. قوؿ كاجب فإنو يفيد الوجوب
  :كعلى ىذا ًعدة أمثلة كمنها

 ؟اختلف العلماء في القيء هل يوجب الوضوء أم ال- 



  الباعث الحثيث

لو القوؿ الصحيي أف القيء ال يوجب الوووء بل يستحب 
قاء   أف النيب  روي اهلل عنوالوووء كذلك غبديث أيب الدرداء

. فتووأ
اغبديث فيو حكاية فعل كحكايات األفعاؿ ال ترتقي إذل مرحلة ؼ

الوجوب كال يستدؿ هبذا اغبديث على الوجوب بل يستدؿ على 
. االستحباب

: اختلف العلماء في طهارة المني- 
غسلو كلكنو دل  كثبي أف النيب  القوؿ الصحيي أنو طاىر

يأمر بغسلو كىذا فعل يفيد االستحباب إلزالة صورتو فكاني عائشة 
. تفركو أك تغسلوروي اهلل عنها 

هل هناك أمٌر قولٌي يفيد االستحباب؟ 
َواَتِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ]:  بقوؿ اهلل تعاذلين يبثل لو بعض األصورل

 .فهنا أمر بصالة ركعيت الطواؼ {125:البقرة} [ِإبْ َراِهيَم ُمَصِلى
على أهنا من اؼبستحبات كليسي من اتفقوا كلكن صباىَت أىل العلم 

 ؼبعاذ بن جبل روي مناسك اغبج كالعمرة لعمـو قوؿ رسوؿ اهلل 
فإن هم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن اهلل افترض عليهم »: اهلل عنو

 فما زاد على ىذه اػبمس  «...في اليوم والليلةخمس صلوات 
فتكوف من صبلة اؼبستحبات كخالف يف ذلك الظاىرية كركاية لإلماـ 

. أضبد على أهنا من فركض الطواؼ
. إذان ىذا فعل مقركف بقوؿ كالقوؿ يفيد االستحباب

القاعدة الّسابعة 
واجب  على أنهله  ال يدل تركه  ما أصله مباح وتركه النبي 



 

  الباعث الحثيث 

علينا تركه 
ال يدؿ كجوب تركو على أمتو بل يفيد  ترؾ اؼبباحات للنيب 

كفعلو فإف كاف تركو ؾبردان عن  ألف ترؾ النيب  .استحباب الًتؾ
النهي القورل فهو يفيد استحباب الًتؾ ففيو كماؿ االتباع كال هبب 

  هنى النيب : كهنى عن فعلها مثل تركو كاألشياء اليت تركها النيب 
 . كبًتكو بقولو عن بناء اؼبساجد على القبور فثبي ربريبها بقولو 

. كشيخ اإلسالـ ابن تيمية عَد من صبلة البدع ترؾ اؼبباحات تعبدان 
 على ليبس اإلقباؿترؾ اللباس اللُت من الثياب دائمان : فمثالن 

 بل ثبي  دع ألف دل يثبي عن النيب البالصوؼ كاػبشونة فهذا من 
الت اكمر كالسرامراء كالثوب األبيض كالقميص كاإلزاحللة احلي أنو عنده 
. كاغبربة

القاعدة الثامنة 
ولم يفعله فإنه ال يكون ُحَجة  األصل أن ما هَم به النبي 

 كىو أف ما ىَم بو :القوؿ الصحيي كاختاره صبع من األصوليُت
. ال يهم دبحـر أبدان  كدل يفعلو يدؿ على اعبواز ألف النيب  النيب 

كيبَثل  .شرع لنا بقولو كفعلو كبتقريره كبًتكو كما ىَم بو فالنيب 
لقد هممت أن أخالف »:  أنو قاؿ على ىذا كما صي عن النيب 

. «إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم
كىذا فيو دليل على اعبواز كيسميو العلماء من باب التعزير 

ال يعذب »: بإتالؼ اؼباؿ كإال فإف ربريق الذكات منهي عنو لقولو 
دل ك فإذا حَرؽ بيتو تعزيران كدل ىبرج منو فهو احًتؽ تبعان «بالنار إال ربها

فوا عن ؿخت ىَم بتحريق بيوهتم ألهنا سبب رل وبًتؽ قصدان فالنيب 



  الباعث الحثيث

  فغررىم بإتالفها كرأل النيب  عز كجلتطبيق شيء من شعائر اهلل
.  فقدـ اؼبصلحة بًتؾ ربريق بيوهتمتضرر الذرية من النساء كاألطفاؿ

القاعدة التاسعة 
  ال يتقرب المكَلف الفعل الجَبلي المحض الذي ورد عن النبي 

بفعله إلى اهلل عز وجل 
األفعاؿ اعببلَية احملضة اليت ىي دبقتضى الفطرة ال يقتدل هبا يف 
ذكاهتا كإمبا يقتدل هبا يف أكصافها كىنا سؤاؿ كىو ؼباذا ال يتقرب إذل 

اهلل باألفعاؿ اعببلَية؟ 
: ف كنباا اهلل عز كجل شيئ إذلاألشياء اليت يتقرب هبا

. يدخل فيو ترؾ اغبراـكفعل الواجب - 
. يدخل فيو ترؾ اؼبكركهكفعل اؼبندكب - 

 كاألفعاؿ اليت  عز كجلكاألشياء اؼبباحة ال يتقرب هبا إذل اهلل
 من باب العادة كاعببلَية كالفطرة تدخل يف باب  فعلها النيب 

ألنو ال يتقرب إال بفعل ما اهلل عز كجل  إذل  هبااؼبباحات كال يتقرب
اؼبباحات تنقلب  »: كقد تقرر يف القواعد.شيرع كجوبان كاستحبابان 

. «عبادات بالنيات الصاغبات

القاعدة العاشرة 
فيّستحب فعله   فعله من األمور العادية ما استحب النبي 

   لهلمحبة النبي 
من كماؿ االتباع كالتأسي أننا ننظر لألمور العادية اليت كاف النيب 

  وببها فنحبها كما أحبها النيب   فقد كاف النيب   وبب لبس



 

  الباعث الحثيث 

 .كغَت ذلكالثياب البياض 
القاعدة الحادية عشرة 

ما يحتمل من األفعال خروجه من الجبلية إلى التشريع بمواظبته 
على وجه 

مّخصوص فيّستحب التأسي به فيه 
 التشريع فكل فعل دار بُت كونو  األصل يف أفعاؿ النيب 

قرينة اليت اؿتشريعان أك جبليان فإنو يغَلب جانب التشريع حىت تأيت 
رجو من التشريع إذل اعببلَية . زبي

فكل فعل وبتمل التشريع كاػبصوصية فيغَلب جانب التشريع 
رجو من التشريع إذل اػبصوصية إذان األصل يف اؿحىت تأيت  قرينة اليت زبي
.  من التشريع إذل غَت ذلكا التشريع إال بقرينة زبرجو أفعاؿ النيب 

  ة التي يضطجعها النبي عاختلف العلماء في الضِّسج- 
  هل هيمبعد ركعتي الفجر هل هي لراحة جّسدو بعد قيام الليل أ

 باب الُّسنية والتشريع؟ من
 دل يفعلها إال من  أنو : القوؿ الصحيي كالرأم الراجي اؼبليي

. صحيي البخارم من فعلو  كقد جاء يف باب التشريع
 كلكن اغبديث يف سنده  الًتمذم من قولو كقد جاء يف سنن

. مقاؿ

القاعدة الثانية عشرة 
 بصفات متعددة دون الجمع  العبادة الواحدة إذا فعلها النبي 

بينهما مع إمكان الجمع فال يشرع الجمع بين تلك الصفات 
العبادات الواردة على كجوه متنوعة من الُسنة »: تقرر يف القواعد



  الباعث الحثيث

. «فعلها على صبيع كجوىها يف أكقات ـبتلفة
:  عدة فضائل منهااكذكر العلماء أف ىذه القاعدة لو

. حياء للُسنةإ -1
. أف ال تينكر الُسنة إذا تيركي كدل ييعمل هبا -2
ؼبصاحل كلها ألف الشارع ال يشرع شيئان إال كفيو ذبمع اأهنا  -3

. مصلحة
: باختصارمن فركع ىذه القاعدة 

. أدعية االستفتاح -1
. أذكار الركوع -2
. أذكار السجود -3
. األذاف -4
. صفة الوووء -5
. صفة الوتر -6

كيف ىذه القاعدة ال ييشرع اعبمع بُت ىذه الصفات يف العبادة 
الواحدة فمذىب احملدثُت على عدـ اعبمع كالتفريق بُت ىذه الصفات 
مع مثالن أكثر من دعاء لالستفتاح يف صالة  يف كقي كاحد بأف ال هبي

إذا كاف اعبمع بُت : كاحدة كرل كجهة نظر يف ىذه النقطة كىي
 كال صبعهاالصفات ىبرجها عن اؼبألوؼ الشرعي فتيحـر كأما إذا 

. ىبرجها عن اؼبألوؼ الشرعي فال بأس
ف إفالركوع يكوف فيو التعظيم بأم ذكر من األذكار الواردة ك

. صبع بينها فإنو ال ىبرجو عن اؼبألوؼ الشرعي
األذاف ال هبمع بُت الصفتُت يف كقي كاحد ألف العادة أما ك

رجها أف اآلذاف يكوف يف صفة كاحدة اؼبطَردة يف عهد النيب   كىبي



 

  الباعث الحثيث 

عي يف كقي كاحد أكثر من صفة . عن اؼبألوؼ الشرعي إذا صبي

القاعدة الثالثة عشرة 
 يقع به جميع أنواع البيان  فعل النبي 

: كالبياف عدة أنواع منها
. بياف قورل -1
. بياف فعلي -2
. بياف قورل كفعلي -3

فيها أمر كاألصل أف األمر يقتضي الوجوب  القرآف منفتأيت آية 
.  من فعلو فيصرؼ الوجوب إذل االستحبابكالفورية كيبُت النيب 

فيها هنيه كاألصل أف النهي يقتضي أك تأيت آية من القرآف 
. صرؼ النهي إذل الكراىةيفمن فعلو  لتحرًن كالفساد كيبُت النيب 

 ككل ذلك داخل ربي قولو  إذان أنواع البياف وبصل بفعلو 
 [الذِّسْكَر لِتُبَ يِّسَن لِلَناِس َما نُ زِّسَل ِإلَْيِهمْ َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك ]: تعاذل
 كمن فركع فالبياف حاصل من قولو كفعلو كتركو كتقريراتو {44:النحل}

: ىذه القاعدة
الصالة بأقوالو كأفعالو كما   فقد بٌُت النيب :صفة الصالة- 

. «صلوا كما رأيتموني أصلي» : صلى على اؼبنرب كقاؿ
اغبج بأقوالو كأفعالو كما يقوؿ  فقد بٌُت النيب : صفة الحج- 

. «خذوا عني مناسككم»: بعد كل منسك
يتووأ أماـ الناس ليعرفوا    فقد كاف النيب :صفة الوضوء- 

. صفة الوووء



  الباعث الحثيث

القاعدة الرابعة عشرة 
 لفعل ما مع وجود المقتضى له وانتفاء المانع يدل  ترك النبي 

. على أن ترك ذلك الفعل ُسَنة وفعله بدعة
كل فعل توفر »:  يف القواعدىذه القاعدة تنص كما ىو متقرر

. «كدل يفعلو فاؼبشركع تركو سببو يف عهد النيب 
:  كنباينكاشًتط العلماء يف االحتجاج على ىذه القاعدة شرط

 ألف ىناؾ أفعاؿ مستجدة بعد كفاة :وجود المقتضي للفعل -1
 صبع : مثل روي اهلل عنهم أصبعُت أصحابواكفعلو النيب 

كذلك  القرآف ألف اؼبقتضي دل يكن موجودان يف عهد النيب 
ر اإلسالـ ككثرة الفتوحات احتاج الناس عبمع اؼبصحف االنتش

. ال يستطيع كثَت من الناس حفظوك
أف يفعلها كلكن   ىناؾ بعض العبادات يريد النيب :انتفاء المانع -2

ىبشى أف تفرض على األمة فهناؾ مانع ألف التشريع ما زاؿ مستمران 
كيبَثل على ىذا  كاكتمل الدين كاكتملي الشرائع قبل كفاة النيب 

فعلو   صباعة يف اؼبسجد ألف النيب  ترؾ قياـ رمضاف من النيب 
 قاليـو الرابع دل ىبرج كعلل ذلك بأفيف يف اليـو األكؿ كالثاين كالثالث 

رل أخكىذه القاعدة تدخل ربي قاعدة  .فرض عليهممىبشى أف 
. « اغباجةت تأخَت البياف عن كؽال هبوز»: كىي
مثل ذلك األذكار اعبماعية يف أدبار الصلوات فقد كاف يف ك

 يصلوف صباعة كلكن كل كاحد يذكر اهلل يف نفسو  عهد النيب 
كيرفعوف األصوات بالذكر كلكن دل هبتمعوا يف ذكر كاحد كاإلماـ 

 يسِبي كيسِبي الناس من بعده فالذكر اعبماعي لو كاف مشركعان لفعلو



 

  الباعث الحثيث 

  ألف تأخَت البياف عن كقي اغباجة ال هبوز كلكن ىو من صبلة 
كقد  ااألفعاؿ اليت توفر سببها كاستمر يف طيلة حياتو على عدـ فعلو

 فاؼبشركع   النيب توفر سببو كدل يفعلوكل فعل »: تقرر يف القواعد
. «تركو

القاعدة الّخامّسة عشرة 
 ال تعارض بين أفعال النبي 

األفعاؿ الواردة من كجوه »: كىذه القاعدة تدخل ربي قاعدة
 يفعل  فالنيب « متنوعة تيفعل على صبيع كجوىها يف أكقات ـبتلفة

أحيانان العبادة على كجو كأحيانان يفعل العبادة على كجو آخر كىنا 
عبادة كاحدة فيها فعالف فال تعارض بينهما كأفرد اؼبؤلف ىذه القاعدة 

: ألنبيتها كيف ىذه القاعدة عدة فركع كمنها
بعد الصالة اؼبفركوة أحيانان عن اليمُت كأحيانان  انصراؼ النيب  -1

عن الشماؿ كىذا ليس فيو تعارض لألفعاؿ كإمبا فيو بياف عبواز 
. الفعل

. صفات الوتر بأفعاؿ ـبتلفة -2
 .األذكار بعد الصلوات اؼبفركوة -3

القاعدة الّسادسة عشرة 
إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول 

مقدم على الفعل 
علم رضبك اهلل تعاذل أنو ال يبكن أف تتعارض أدلة الشريعة أبدان ا

فال يبكن أف يتعارض نصه صرييه ثبي صحتو مع نص صريي ثبي 
. كفعلو  صحتو سواءن بُت قولُت أك بُت فعلُت أك بُت قوؿو 



  الباعث الحثيث

: ٌين بو قوالن ال ىبلو من حالتُتؿ ب  كل فع
. إما  أف يكوف القوؿ متفق مع الفعل- 1
.  الفعلعنإما أف يكوف القوؿ ـبتلف - 2

فيعطى الفعل حكم القوؿ فإف :  مع الفعلان فإف كاف القوؿ متفق
كاف القوؿ يفيد الوجوب فإف الفعل يفيد الوجوب كإف كاف القوؿ يفيد 

. االستحباب فإف الفعل يفيد االستحباب
القوؿ يفيد الوجوب يكوف ؼ:  الفعلعن ان إف كاف القوؿ ـبتلفك

كيكوف األمر يفيد فيعل خبالفو فيكوف الفعل بيانان ال معاروان إف ك
. االستحباب

 خبالفو  إف كاف القوؿ يفيد النهي كىو للتحرًن مث فعل النيب ك
. فيكوف النهي ال يفيد التحرًن بل يفيد الكراىة

: كيبٌثل على ىذا بعدة أمثلة كمنها
لمن : لثة قالاصلوا قبل المغرب وفي الث»:  قوؿ النيب - 1

. «شاء
 داـك عليو فاألمر دل يكن  كىذا فيو أمره كدل يثبي أف النيب 

. معاروان للقوؿ كإمبا بيانان ال معاروان كيفيد الفعل لالستحباب
. «اجعلوا آخر صالتكم من الليل وتراً » :  قوؿ النيب - 2

 أكتر كصلى بعد الوتر ركعتُت    ىذا فيو أمر كثبي أف النيب 
. الستحباب إذل افاألمر انصرؼ من الوجوب

مع بُت القوؿ كالفعل فنحملو على التخصيص كيبٌثل  كإذا دل هبي
 أف الزكاج بأربع كبٌُت فعلو بأنو تزكج بأكثر  النيب بياف على ىذا 

. لتخصيصؿ  أنومن أربع فيحمل ىذا على



 

  الباعث الحثيث 

القاعدة الّسابعة عشرة 
األصل فيه أنه للتكرار « كان»الفعل الوارد بصيغة 

. يفيد االستمرار إال بقرينة« كاف»لفظ 
 يوتر بإحدل عشرة ركعة فإنو  فلو قاؿ الصحايب كاف النيب 

كلكن كرد أثار على أنو أكتر بثالثة  . يف كل الليارليفيد االستمرار
. عشرة ركعة كغَت ذلك

     
 



  الباعث الحثيث

 الثامنالباب 

قواعد في آثار الّسلف 

القاعدة األولى 
قول الصحابي فيما ال نص فيه يكون ُحَجة إذا لم يّخالف 

 غيرو اً صحابي
: ىذه القاعدة فيها مسائل

اتفق العلماء رضبهم اهلل تعاذل أف قوؿ الصحايب ليس : األولى
. مرفوعان حبجة إذا دل خالف نصان 

أصبع العلماء رضبهم اهلل تعاذل أنو إذا اختلف الصحابة : الثانية
فليس قوؿ بعضهم حبجة على بعض كييرَجي من أقواؽبم ما يدؿ عليو 

. الكتاب كالُسنة
 اتفق العلماء رضبهم اهلل تعاذل على أف الصحايب إذا قاؿ :الثالثة
غَته  نصان مرفوعان، كدل ىبالف صحابيان  كدل ىبالف بوقوالن كاشتهر

. فيكوف إصباعان سكوتيان كال يكوف مذىبان للصحايب
اتفق العلماء رضبهم اهلل تعاذل على  أف الصحايب إذا : الرابعة

لرأم فيو كدل ييعرؼ أنو يأخذ من أىل الكتاب ؿقاؿ قوالن ال ؾباؿ 
. فيكوف قولو لو حكم الرفع إذل النيب 

 إذا قاؿ الصحايب قوالن للرأم فيو ؾباؿ كيغَلب على :الّخامّسة
ف ىل قوؿ كالصحابة كىذا الذم يبحثو األصورلالظن عدـ انتشاره بُت 

ىنا اؼبؤلف  كاعتمدىا الصحايب حيَجة أـ ال؟ كالقاعدة عند احملدثُت
أف قوؿ الصحايب حيَجة كىو القوؿ الصحيي كىو ظاىر مذىب على 



 

  الباعث الحثيث 

. اإلماـ أضبد كالشافعي
حتجاج بقوؿ الصحايب صحة السند الالشرط يف ا: الّسادسة

كل قوؿو وبتج بو فال بد من إثبات »: إليو ألف القاعدة اؼبتقررة عندنا
تج هبا إذا ثبي صحة سندىا « صحتو فالقرآف سنده صحيي كالُسنة وبي

تج بو إذا ثبي صحة السند إليو كقوؿ التابعي ال  كقوؿ الصحايب وبي
كى عنهم كال تنظر إذل أسانيدىا فإف زادت خَتان لألمة  وبتج بو كوبي

. كإال فال وبتج هبا
: هذو القاعدة فيها بعض الفروع ومنها

 اختلف العلماء يف رفع األيدم يف صالة :الفرع األول- 
 رفع األيدم يف  روي اهلل عنوثبي يف حديث أيب ىريرةكقد اعبنازة 

 ىريرة كالتكبَتة األكذل كقد اتفق العلماء على ىذه التكبَتة كسكي أب
. عن باقي التكبَتات

فذىب اغبنابلة كالشافعية إذل مشركعية رفع األيدم بالتكبَتات 
 كذىب صبع من احملدثُت كىو مذىب اغبنفية أنو ال يرفع  اعبنازةلصالة

. إال يف التكبَتة األكذل فقط
فقوؿ الصحايب أف ابن أيب شيبة ركل بإسناد صحيي عن عبداهلل 

أنو كاف يرفع يديو يف كل تكبَتات اعبنازة  روي اهلل عنهمابن عمر 
« كيسن رفع اليدين يف صالة اعبنازة لألثر كالقياس»: كقاؿ الشافعي

فالصحيي ال قياس يف العبادات فكيف « القياس»كإما قوؿ الشافعي 
. «األثر»تقاس بالتكبَتات الصالة كيكفي من قوؿ الشافعي 

اعبهر بدعاء االستفتاح يف الصالة من الُسنة : الفرع الثاني- 
 كاستدالؽبم ان  مسلمُت جيددكاإف كاف من باب التعليم ال سيما إف كاف

 كال ييعرؼ لو ـبالف كىو من  روي اهلل عنوبفعل عمر بن اػبطاب



  الباعث الحثيث

. اػبلفاء األربعة الراشدين اؼبهديُت
طىهيرت إذا اختلف العلماء يف أف اغبائض : الفرع الثالث- 

بعد العصر فهل ذبب عليها صالة الظهر اتفقوا على كجوب صالة 
العصر عليها إف كاف مقدار الوقي اؼبتبقي لركعة كاختلفوا يف صالة 
الظهر ككذلك لو طىهيرت يف كقي العشاء ىل هبب عليها صالة 

. ؟اؼبغرب
ف اأهنما يوجبعلى  فمذىب عبدالرضبن بن عوؼ كأيب ىريرة 

ف أداء صالة اأداء صالة الظهر كالعصر إذا طىهيرت بعد العصر كيوجب
. اؼبغرب كالعشاء إذا طىهيرت بعد العشاء

 على ىذا  كحكى صبع من أىل العلم إصباع أصحاب النيب 
 كذكر أنو ال  حفظو اهللليي الشيخ عبد العزيز الطريفيأاغبكم كقد س

. خالؼ فيو عند الصحابة كال عند التابعُت
تج بو إذا خالف قوؿ صحايب آخر كإذا  إذان فقوؿ الصحايب ال وبي

كأىل الُسنة وبًتموف أقواؿ الصحابة ألهنم أعلم  خالف قوؿ النيب 
 تكلفان ـالناس بالتأكيل كأعمق األمة علمان كأزكاىم نظران كإيبانان كأقلو

.  كأعلمهم دبقاصد الشرع باغبالؿ كاغبراـ كال يكوف أحده مثلهم
القاعدة الثانية 

آثار  آثار الصحابة يشترط في االحتجاج بها صحة إسنادها وأما
من بعد الصحابة فال يشترط النظر في إسنادها إال إذا كان فيها 

نكارة 
كل ما كاف من شأنو » :ىذه القاعدة تدخل يف قاعدة
. «االحتجاج بو فال بد النظر يف إسناده



 

  الباعث الحثيث 

: خالصة القاعدة
أف قوؿ الصحايب ال هبوز االحتجاج بو إال بعد النظر يف إسناده 

كأما أقواؿ التابعُت فتقاؿ بال إسناد إال ما كاف فيها نكارة فيجب 
. النظر يف إسنادىا

: النكارة في أقوال التابعين
النكارة تكوف دبخالفة الكتاب كالُسنة أك دبخالفة إصباع األمة أك 

دبخالفة العقل أك دبخالفة منهج السلف كإمبا تذكر من باب 
.  ال من باب االستدالؿاالستئناس

القاعدة الثالثة 
قول الصحابي إذا اشتهر ولم يّخالفه أحد يكون إجماعاً وُحَجة 

اشتهر بُت األمة كالصحابة كدل ينكركه ك إذا عيلم  قوؿ الصحايب
، كإما بعض ان  سكويتان كحجة كيسمى إصباعىو الذم يسمى إصباعان 

 فال تصل إذل مرتبة أقواؿ الصحابة ال ندرم أىي اشتهرت أـ دل تشتهر
عل مذىبان لصحايب . اإلصباع كإمبا ذبي

 :األذان األول في عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه: مثال
: يستدؿ على مشركعية األذاف األكؿ لصالة اعبمعة بدليلُت

أف الذم قرره عثماف كىو من اػبلفاء الراشدين الذين هبب  -1
. اتباعهم

.  أحده من الصحابة كيسمى إصباعان سكوتيان  دل ينكرهىذا الفعل -2

ة الرابعة دالقاع



  الباعث الحثيث

إذا اختلف الصحابة في مّسألة ما رُجع إلى األصل وال يقدم قول 
بعضهم على بعض 

يقارف بُت أقواؿ الصحابة الواردة يف اؼبسألة بالنظر إذل الكتاب 
 . أحد القولُت على اآلخرحكالُسنة كالقرائن اليت ترجٌ 

اختلف الصحابة في مشروعية غّسل اليدين ثالثاً بعد : مثال
: نوم الليل
من الصحابة من أنكر ىذا الفعل كمنهم عائشة روي اهلل - 

 .عنها
 ىريرة كأكثر كمن الصحابة من أخذ ىذا الفعل كمنهم أب- 

. صحابة النيب 
فعندما رجعنا إذل أصل ىذه اؼبسألة كالًتجيي بالكتاب كالُسنة 

فيكوف القوؿ الصحيي قوؿ من أقر ىذا الفعل غبديث أيب ىريرة روي 
إذا استيقظ أحدكم من نومه »: قاؿ رسوؿ اهلل : اهلل عنو قاؿ

فليغّسل يدو قبل أن يدخلهما في اإلناء ثالثاً فإن أحدكم ال يدري 
.  متفق عليو«أين باتت يدوُ 

القاعدة الّخامّسة 
إذا اختلف الصحابة في مّسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه 

 الراشدين أرجح من القول اآلخر اءأحد الّخلف
كال ييعرؼ أليب بكر الصديق » :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 .«قوالن انفرد بو كخالف فيو الصحابة

 
القاعدة الّسادسة 



 

  الباعث الحثيث 

إذا اختلف الصحابة في مّسألة وليس فيها دليل وال قول ألحد 
ر منهم ثفإنه يؤخذ بقول األك الّخلفاء الراشدين
: كيف ىذه القاعدة بعض الفركع

. اختلف الصحابة في الوضوء من لحم اإلبل- 
. أكثر الصحابة على القوؿ بالوووء

. اختلف الصحابة في تتبع آثار النبي - 
. أكثر الصحابة على اؼبنع

القاعدة الّسابعة 
قول من  إذا قال الصحابي قوالً ال مجال للرأي فيه فقوله مقدم على

خالفه من الصحابة 
السبب يف ذلك أف قوؿ الصحايب الذم ال ؾباؿ للرأم فيو فهو 

. كحكم اؼبرفوع  حكمان إذل النيب 
القاعدة الثامنة 

الصحابي  أدرى بمرويه من غيرو 
ىذه قاعدة كبَتة يف الرجوع إذل تفسَت الراكم فإذا ركل 

الصحايب حديثان كاختلف الصحابة أك العلماء يف تفسَته فتفسَت 
الراكم مقدـه على غَته بشرط ما دل ىبالف تفسَت الراكم ظاىر 

. اغبديث
: كيف ىذه القاعدة بعض الفركع كمنها

.  اختلف العلماء في القزع-
 هنى  أصي التفاسَت للقزع ما ركاه نافع عن ابن عمر أف النيب 

 بعض رأس لققاؿ ابن عمر أف يي: القزع فقيل لنافع ما القزع؟ فقاؿعن 



  الباعث الحثيث

.  بعضوالصيب كيًتؾ
:  اختلف العلماء في التّخّصر في الصالة-

  ىريرة كعائشةكأصي التفاسَت للتخٌصر يف الصالة ما ركاه أب
قالي  .هنى عن التخُصر يف الصالة  أف النيب روي اهلل عنهما

أف يضع الرجل يديو على »: عائشة يف مركيها كما يف البخارم
. «خاصرتو فإف ذلك فعل اليهود يف صالهتم

القاعدة التاسعة 
إذا خالف الصحابي ما رواو فالعبرة بما رواو ال بما رآو 

ىذه قاعدة كبَتة كىو قوؿ صبهور العلماء من اغبنابلة كالشافعية 
كاؼبالكية كخالف يف ذلك اغبنفية بسوء فهم أف الراكم ما خالف 
مركيو إال بناسخ ؼبركيو كدل يذكر الناسخ بقولو كلكن ذكر الناسخ 

بفعلو كالقوؿ الصحيي ىو قوؿ اعبمهور ألف الركاية صروبة غَت ؿبتملة 
كاؼبتشابو ىو « أف احملكم مقدـ على اؼبتشابو »: العلماء عندكقد تقرر
: كعلى ىذه القاعدة بعض الفركع كمنها احملتمل

 : ال نكاح إال بولي-
 عائشة روي «ال نكاح إال بولي»من صبلة الذين رككا أحاديث 

بي ثاهلل عنها كىي أحاديث حسنة بأف نكاح اؼبرأة بال كرل باطل كقد 
يف موطأ مالك عنها روي اهلل عنها أهنا تزكج بنات أخيها بسبب 

.  موهتمأكغياب إخواهنا 
.  فاغبنفية قالوا ال يشًتط الورل يف النكاح عمالن بعمل عائشة

 إذا خالف الصحايب قكاعبمهور قالوا بشرط الورل يف النكاح ألف
. ما ركاه فالعربة دبا ركاه ال دبا رآه



 

  الباعث الحثيث 

: قصر الصالة في الّسفر- 
فروي الصالة ركعتُت ركعتُت »: ركت عائشة روي اهلل عنها

. «رضفأيقرت صالة السفر كأسبي صالة احل
كقد ثبي عنها يف الصحيحُت أهنا كاني تسافر كتتم الصالة 

ـ اؼبؤمنُت فحيث ما حلليي فإهنم أبنائي فال أإين »: بقوؽباكتأكلي ذلك 
 .«تقصر األـ يف مكاف أبنائها

كدل تقصر الصالة فهذا رأيها  كىذا كاف يف كقي النيب 
. كاجتهادىا فإذا خالف الصحايب ما ركاه فالعربة دبا ركاه ال دبا رآه

القاعدة العاشرة 
فإن  إذا اختلف قول الصحابي مع حديث مرفوع وأمكن الجمع

الجمع بينهما أولى 
اعبمع بُت األدلة كاجبه ما »: ىذه القاعدة داخلة ربي قاعدة

 .«أمكن
 ان فإذا تعاروي داللة الكتاب كالُسنة ككاف اعبمع بينهما فبكن

فإننا قبمع بينهما كإذا تعاروي داللة الكتاب مع الكتاب أك 
تعاروي داللة الُسنة مع الُسنة كأمكن اعبمع بينهما صبعنا بينهما 

كتقرر أف قوؿ الصحايب حيَجة كىو من صبلة األدلة فإذا تعارض قوؿ 
الصحايب مع أحد األدلة من الكتاب أك الُسنة مع إمكاف اعبمع 

بينهما فإنو هبمع إما بتخصيص العمـو أك بتقيد اإلطالؽ أك بتفسَت 
اجململ أك بانصراؼ األمر من الوجوب لالستحباب أك النهي من 
التحرًن إذل الكراىة فال هبوز زبطئة الصحايب مع إمكاف اعبمع بُت 

 .األدلة



  الباعث الحثيث

القاعدة الحادية عشرة 
ر معاني األلفاظ ييجب الرجوع إلى الصحابة في تفس

 أف كل فهمو ىبالف فهم سلف األمة يف :خالصة هذو القاعدة
كمرفوض ككتبيي يف ىذه القاعدة رسالة مسائل العقيدة فهو باطل 

 .«تذكَت اػبلف بوجوب اعتماد فهم السلف» :بعنواف

القاعدة الثانية عشرة 
ولم  ما أقرو الصحابة ولم ينكروو أو كان مشهوراً في عهد الّسلف

على مشروعيته ذلك ينكروو دل 
 كتدخل ىذه  عليولو كاف منكران ؼبا اتفقوا على السكوت

إذا فعل يف عهد الصحابة أك قيل بقوؿ كال » : القاعدة ربي قاعدة
. «ييعرؼ إنكاره فال تسمى بدعة

القاعدة الثالثة عشرة 
كانوا يفعلون كذا وكذا أو كَنا نفعل كذا فله حكم : قول الصحابي

المرفوع 
: ىذه القاعدة عليها بعض الفركع كمنها

. «كنا نعزؿ كالقرآف ينزؿ»: روي اهلل عنو قوؿ جابر -
. « من شعَتان كنا نطعم الصدقة صاع»:  قوؿ الصحابة-
كٌنا نتحُت زكاؿ »:  روي اهلل عنهمابن عمر عبداهلل  قوؿ-

.  « رميناالشمس فإذا زالي
 إذا كاف  كىذا يكوف لو حكم اؼبرفوع حكمان إذل الرسوؿ 

.   من الصحايبان صادر



 

  الباعث الحثيث 

القاعدة الرابعة عشرة 
كل ما ورد عن الصحابي من قول أو فعل مما ال مجال للرأي فيه 

وما ورد عن التابعين له حكم  ُحَجة فله حكم المرفوع فيكون
المرفوع فال يكون حجة 

 :كيبثل على ىذه القاعدة
ضرس الكافر »:  رضي اهلل عنهقول الصحابي أبي هريرة- 

 : فهذا القول«في النار كجبل أحد
. ال ؾباؿ للرأم فيو كلو حكم الرفع

 متى يعطى الصحابي حكم الرفع؟ف- 
:  حكم الرفع بشرطُت الصحايبييعطى

. أف يقوؿ قوالن ال ؾباؿ للرأم فيو- 1
.    يأخذ من أىل الكتابفأف ال يكوف مم- 2

القاعدة الّخامّسة عشرة 
قول الصحابي من الُّسنة كذا فله حكم المرفوع وقول التابعي من 

الُّسنة كذا وكذا يكون في حكم المرسل فال يكون ُحَجة  
 :كيبٌثل على ىذه القاعدة

من الُّسنة في الصالة وضع :  رضي اهلل عنهقول أنس- 
. آليتيك على عقيبيك

. كىذا القوؿ لو حكم الرفع
من الُّسنة دخول المّسجد :  رضي اهلل عنهقول أنس- 

 .بالرجل اليمنى وإذا خرجت بالرجل اليّسرى



  الباعث الحثيث

 . كىذا القوؿ لو حكم الرفع
من الُّسنة أن يأتي :  رضي اهلل عنهقول علي بن أبي طالب- 

. إلى صالة العيد ماشياً 
. كىذا القوؿ لو حكم الرفع

القاعدة الّسادسة عشرة 
بصيغة البناء « أُمرنا بكذا ونُهينا عن كذا»: قول الصحابي

فيعني به أمر ونهي صاحب الشريعة  للمجهول
: كيبٌثل على ىذه القاعدة

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم :  رضي اهلل عنهاقول أم عطية- 
. علينا

. كىذا النهي لو حكم الرفع
. أمرنا بأن نحتفي أحياناً :  رضي اهلل عنهقول علي بن أبي طالب- 

.   كىذا األمر لو حكم الرفع
أمرنا بأن ال نصل صالًة بصالة حتى :  رضي اهلل عنهقول معاوية- 

. نتكلم أو نّخرج
. كىذا األمر لو حكم الرفع

فإذا قاؿ الصحايب أمرنا بكذا أك هنينا عن كذا فيكوف لو حكم 
الرفع ألف الصحايب ال يقوؿ ىذا القوؿ يف ؾباؿ االحتجاج إال كيقصد 

. أنو من قوؿ من ىو حيَجة كىو النيب 

القاعدة الّسابعة عشرة 
إذا جاء عن أحد من الّسلف في المّسألة الواحدة قوالن ولم يكن 



 

  الباعث الحثيث 

فيها دليل فإنه يجمع بين القولين فإن كان في المّسألة دليل أخذ 
بالقول الذي يؤيدو الدليل 

كىذه القاعدة تنفع يف أقواؿ اجملتهدين كالنظر يف أقواؽبم اؼبتعددة 
مثل اإلماـ أضبد لو أحيانان يف اؼبسألة الواحدة سبعة أقواؿ فيكوف أف 
قبمع بُت ىذه األقواؿ إف أمكن كإف دل يتمكن اعبمع بينها نأخذ 

بالقوؿ األقرب إذل الدليل كإف دل يكن ىذا فنأخذ آخر األقواؿ لإلماـ 
عرؼ اؼبتأخر فدل إف يف اؼبسألة ألف غالبان األقواؿ اؼبتأخرة ناسخة ك

.  منها نقوؿ باألقواؿ كال قبـز بأحدىا على اآلخر
القاعدة الثامنة عشرة 

ال تنّسب قاعدة إلى الّسلف بفعل أو قول يصدر من آحاد 
الّسلف 

ال تكوف قاعدة منهجان من اؼبناىج بأف تأخذ من كاحد أك اثنُت 
أك ثالثة أك يكوف منهجان عامان فيجب أف يكوف السلف ساركا عليو 

. كدل ىبالفوه كأقركه كدل ينكركه
ىا منهجان عامان كيبٌثل على منأخذ فكإذا ركم عن أحد مقالة فال 

: ىذا
. «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة»: مقولة- 

. كىذه منقولة عن طبسُت من السلف
. «دعوا فقد كفيتمتاتبعوا وال تب»: مقولة- 

 بن مسعود كعن حذيفة كعن كثَت من  عبداهللعنمنقولة كىذه 
. الصحابة ككثَت من التابعُت



  الباعث الحثيث

القاعدة التاسعة عشرة 
األخذ بفتاوى التابعين أولى من األخذ بفتاوى اتباع التابعين 
كىذه القاعدة فيها نظر كيكوف بذلك إذا كاف يف اؼبسألة قوؿ 
صحايب كليس ىناؾ شبة دليل ىبالف ىذا القوؿ فنأخذ بقوؿ ىذا 

. الصحايب
ـ قوؿ الصحايب دكإذا تعارض قوؿ صحايب كقوؿ تابعي فإنو يق

على غَته ألنو قوؿ حيَجة ما دل ىبالف الدليل أك ىبالف إصباع 
.  كإف كاف مشهوران الصحابة

كإذا تعارض قوؿ التابعي كقوؿ تابع التابعي فإنو يقدـ قوؿ ما 
. اقتضى ككافق النص

القاعدة العشرون 
إذا اختلفت أقوال الّسلف في مّسألة وأمكن الجمع بينها فإن 

الجمع بينها أولى 
رل آيات الصفات من غَت تفسَت: السلف يقولوف . ذبي

. تفسَت آيات الصفات: كنقل عن بعضهم
: كال خالؼ بُت القولُت

. الذين نفوا التفسَت يقصدكف نفي تفسَت الكيف
. الذين أثبتوا التفسَت فإمبا يقصدكف إثبات تفسَت اؼبعٌت

فالسلف يفسركف معاين الصفات على مقتضى داللة اللغة 
. العربية كلكنهم ال يتكلموف يف تفسَت الكيفية

القاعدة الحادية والعشرون 



 

  الباعث الحثيث 

جمع عبارات الّسلف في المكان الواحد أدل على المقصود من 
أو عبارتين  عبارة

: ىذه القاعدة مهمة جدان كخاصة يف التفسَت كيعرٌب عنها بقوؽبم
 .«إذا احتمل اللفظ على معنيُت كال تنايف بينهما فإنو وبمل عليهما»

ككثَت من خالؼ اؼبفسرين من اختالؼ التنوع ال اختالؼ 
تضاد كىذا باالستقراء كىو كالـ كثَت من أىل العلم كمنهم شيخ 

تفسَت قولو ، اإلسالـ ابن تيمية كالشنقيطي كيبٌثل على ىذه القاعدة
 :{6:الفاربة} [اْهِدنَا الصِّسَراَط الُمّْسَتِقيمَ ]: تعاذل

اختلف السلف على طبسة أقواؿ كمنهم من قاؿ الصراط 
طريق أىل - طريق أيب بكر كعمر- القرآف- اإلسالـ»: اؼبستقيم ىو

 كىذه األقواؿ من «الصراط الذم ينصب على مّنت جهنم- الُسنة
. باب اختالؼ التنوٌع

القاعدة الثانية والعشرون 
يجب حمل كالم الّسلف على مرادهم واصطالحهم 

 ىذه القاعدة مهمة كتفيد إحساف الظن بالعلماء كليس من 
 اإلنصاؼ أف ننسب إذل العادل قوالن مطلقان على أنو كال منالعدؿ 

قيده يف مكاف آخر أك أنو ينسب إليو قوؿه ؿبتمل على أنو بينو كفٌسره 
يف مكاف آخر فإذا أردت أف تنسب قوالن للعادل فال هبوز لك ذلك إال 

ىذه اؼبسألة يف كل مؤلفاتو كدركسو كالعادل يف  العادل صبعي أقواؿإذا 
. ليس معصومان 

القاعدة الثالثة والعشرون 



  الباعث الحثيث

أقوال التابعين في مّسألة ما ليّست بحجة 
: قاؿ شعبة بن اغبجاج كغَته» :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

ؿ التابعُت يف الفركع ليسي حيَجة فكيف تكوف حيَجة يف اأقو
التفسَت؟ يعٍت أهنا ليسي حيَجة على غَتىم فبن خالفهم كىذا 

صحيي أما إذا أصبعوا على الشيء فال يرتاب يف كونو حيَجة فإف 
اختلفوا فال يكوف قوؿ بعضهم حيَجة على بعض كال على من بعدىم 
كيرجع يف ذلك إذل لغة القرآف أك الُسنة أك عمـو لغة العرب أك أقواؿ 

. «الصحابة يف ذلك

القاعدة الرابعة والعشرون 
إذا ورد ألحد األئمة في مّسألة ما كالم محتمل وكالم آخر صريح 

فإن الكالم المحتمل يرجع إلى الكالم الصريح ويحمل عليه 
 ةكمذىب أضبد أف ما بُت اؼبشرؽ كاؼبغرب قبل» :قاؿ ابن رجب

دل زبتلف نصوصو يف ذلك كدل يذكر اؼبتقدموف من أصحابو خالفان 
كإمبا ذكره القاوي أبو يعلى كمن بعده كأخذكه من لفظ ؿبتمل ليس 
بنص كال ظاىر كاحملتمل يعرض على كالمو الصريي كوبمل عليو كال 
ييعد ـبالفا لو دبجرد احتماؿ بعيد كلكن الشافعي لو قوالف يف اؼبسألة 

. «كأما أضبد فلم ىبتلف قولو يف ذلك

     
 



 

  الباعث الحثيث 

 التاسعالباب 

قواعد في الناسخ والمنّسوخ 

القاعدة األولى 
مراد الّسلف بكلمة النّسخ ليس هو المراد عند المتأخرين 

رفع حكم  :تعريف النّسخ في الشرع عند المتأخرين األصوليين
. شرعي خبطاب شرعي متأخر عنو

لنّسخ أوسع من تعريف المتأخرين لتعريف الّسلف 
األصوليين وهذو ميزة تعريف الّسلف مبني على التيّسير وإرادة 

: الفهم فالّسلف يعرفون النّسخ بقولهم
بياف اإلصباؿ كزبصيص العمـو كتقييد اإلطالؽ كتبيُت اجملمع 
. كىكذا يسمى عند السلف نسخان كىو بياف اؼبراد بغَت ذلك اللفظ

  :«النّسخ جائز عقالً وواقع شرعاً »: قرر أهل العلم 
دل ىبالف يف ىذه القاعدة إال أىل البدع ألف ىذه القاعدة تبُت 
أف األمر كلو هلل عز كجل فهو اؼبقرر ؽبا ابتداءن كانتهاءن كراجع للمصاحل 

. كاؼبفاسد كقد ثبي النسخ يف القرآف كالُسنة
 :«النّسخ ال يكون باإلجماع»: قرر أهل العلم- 

اإلصباع ال ينسخ كال يينسخ بو كيكوف اغبكم اؼبستند عليو 
النسخ ىو إصباع ؾبتهدم األمة كاإلصباع ال يكوف إال بعد كفاة النيب 

 .
 :«ال نّسخ بالقياس»: قرر أهل العلم رحمهم اهلل- 

القياس اؼبعارض للنص أصلو فاسد فكيف يكوف ناسخان للنص 



  الباعث الحثيث

كالواجب إذا تعارض النص كالقياس فإنو يقدـ النص على القياس كقد 
. «القياس اؼبصادـ للنص فاسد االعتبار»تقرر يف القواعد 

 :«ال نّسخ باالحتمال» : قرر أهل العلم- 
كىذا باتفاؽ أىل الُسنة أف النسخ ال يثبي إال بالدليل فمن 

ادعى أف ىذا النص منسوخان فال بد أف يأيت بالدليل الصحيي الصريي 
 .ألف االحتماؿ ىو شك كاليقُت مقدـ عليو

 :«ال نّسخ بالعقل» :  قرر أهل العلم-
: منهافالعقل ال ينسخ النص مطلقان لعدة علل 

. أف العقل أصالن تابع للنص فكيف يكوف التابع ناسخان ؼبتبوعو -1
ال تعارض بُت العقل الصريي مع نقل »: اؼبتقرر عند أىل الُسنة -2

كمن اٌدعى غَت ذلك فيكوف قد تأثر بأىل البدع « صحيي
. كدل يثبي ىذا يف منهج سلف األمةككافقهم 

 :«شريعة اإلسالم نّسّخت كل الشرائع»: قرر أهل العلم- 
 .فال هبوز ألحد أف يتدين بغَت اإلسالـ دينان أبدان 

: شروط النّسخ
أف توجد حقيقة النسخ كىي النقل كاإلزالة على منهج األصوليُت   -1
. أف يكوف النسخ كحيان فيخرج النسخ باإلصباع كالقياس كالعقل -2
أف يتأخر الناسخ عن اؼبنسوخ كما يف تعريف النسخ عند  -3

. األصوليُت
إعماؿ »: امتناع اعبمع بُت الدليلُت كقد تقرر عند أىل العلم -4

كىذه القاعدة متفق عليها « الدليلُت أكذل من إنباؽبما ما أمكن
. يف صبيع اؼبذاىب

أف يكوف اؼبنسوخ فبا يدخلو النسخ ألف يف الشريعة أمرين ال  -5
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 :يدخلها النسخ كىي
األخبار احملضة كليسي األخبار يف األحكاـ ألف النسخ يف - أ 

خبار رسوؿ اهلل إدخل يف إخبار اهلل كف لو كال األخبار احملضة تكذيب
  الكذب أبدان .

النسخ ال يدخل يف األحكاـ الشرعية اليت تكوف مصاغبها - ب
مستمرة كمفاسدىا مدفوعة فال ترفع ىذه األحكاـ مثل ربرًن الزنا ال 

بغَت اغبق ككذلك ربرًن الكرب كغَتىا ال يدخلها يرفع ككذلك القتل 
كتسمى ىذه  . كالشرؾ فهذه ال تنسخالنسخ كأعظم األحكاـ التوحيد

. «ال يدخل النسخ يف أصوؿ قواعد اؼبلة»: عند بعض العلماء
 بأمرين هبب معرفة النسخ اؼبتقدـ عن النسخ اؼبتأخر كييعرؼ -6

: كنبا
كنت نهيتكم عن زيارة »: بالنص مثل قولو -   أ 

. «المقابر
. بتنصيص الصحايب كال سيما إف كاف أحد ركاة اغبديثُت- ب

 
: من حكم النّسخ

. ربقيق اؼبصاحل كدرء اؼبفاسد -1
. التدرج يف التشريع -2
. ابتالء اؼبؤمنُت -3
. مضاعفة األجور لألمة -4
. الرضبة لألمة -5

: أقّسام النّسخ
: قيِسم النسخ باعتبار ثقلو كخفتو على ثالثة أقساـ



  الباعث الحثيث

ينسخ األخف باألثقل مثل كجوب صياـ عاشوراء بنسخو إذل  -1
. صياـ رمضاف

. ينسخ األثقل باألخف مثل نسخ آية اؼبصابرة يف جهاد الطلب -2
ينسخ اؼبساكم باؼبساكم مثل نسخ القبلة من بيي اؼبقدس إذل  -3

. الكعبة
: الحكمة من بقاء النص مع أن الحكم مرفوع

. تكثَت أجور األمة بالقراءة كاغبرؼ بعشر حسنات- 1
. أف تتذكر األمة نعمة التخفيف- 2

: الحكمة من بقاء الحكم مع أن النص مرفوع
ىذا ىو حقيقة االبتالء برفع النص كبقاء اغبكم كىو حقيقة 

. التعٌبد
: أقّسام النّسخ باعتبار الناسخ

. نسخ القرآف بالقرآف مثل آية اؼبصابرة يف جهاد الطلب- 1
كنت نهيتكم عن زيارة »: نسخ الُسنة بالُسنة مثل قولو - 2

. « أال فزوروهاالقبور
نسخ الُسنة بالقرآف مثل كجوب صياـ عاشوراء نيسخ بصـو - 3
. رمضاف
نسخ القرآف بالُسنة اؼبتواترة فهذا مذىب صبهور أىل الُسنة - 4

كىو اغبق كأما نسخ القرآف بالُسنة اآلحادية فهو الذم توقف فيو 
العلماء كأكثر العلماء باؼبنع كمنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية ألف من 
شركط النسخ أف يكوف الناسخ كحيان كالُسنة اآلحادية كحي كقد كقع 

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم ]: شرعان كيبٌثل على ىذا قولو تعاذل
ًرا الَوِصَيُة لِْلَواِلَدْينِ  فكاف    {181:البقرة} [الَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ



 

  الباعث الحثيث 

أكؿ اإلسالـ هبوز لإلنساف أف يوصي لوالديو كبعد قسمة اؼبواريث 
« إن اهلل أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث»: قاؿ النيب 

ككذلك الروعات العشر يف القرآف  .فنسخ اغبديث خبرب اآلحاد
. نسخي حبديث اآلحاد عن عائشة روي اهلل عنها خبمس روعات

القاعدة الثانية 
النّسخ يثبت بالدليل وال يثبت باالحتمال واألصل في الدليل أنه 

محكم غير منّسوخ 
ما ثبي بيقُت فال ينقض إال بيقُت فإذا ثبتي آية أك حديث فال 
هبوز أحد أف يبطل اغبديث إال بيقُت ألف ىناؾ صبلة من العلماء قد 

 على أحدنبا باإلبطاؿ كالنسخ كف بُت حديثُت مث وبكمان يظنوف تعارض
 باالحتماؿ كىو ال هبوز ان  كجهة النسخ كىذا يكوف نسخكفكال ييبُت

مستندان للنسخ بل يكوف اؼبطلوب مستندان مقبوالن عن العلماء كيفرٌع 
 :على ىذا بعض األمثلة

 مّستلقياً على ظهرو وواضع إحدى رجليه على  فعل النبي - 
. األخرى

ذىب اػبطايب على أف ىذا اغبديث منسوخ باألدلة الدالة على 
كجوب سًت العورة كيرد ىذا الكالـ بأنو نسخ باالحتماؿ ألنو فبكن 
أف تقوؿ ذبوز ىذه اغبالة كاؽبيئة إذا أمن من انكشاؼ العورة كيعمل 
هبذه األدلة بسًت العورة كأدلة استلقاء على الظهر ككوع الرجل على 

: األخرل بشرط أف يسًت العورة كهبذا يكوف كما تقرر يف القواعد
. «األصل بقاء األصل حىت يرد الناقل»

:  في خيار المجلس رضي اهلل عنهماأحاديث عبداهلل بن عمر- 



  الباعث الحثيث

اٌدعى قوـه من اؼبالكية أف ىذه األحاديث منسوخة بإصباع أىل 
اؼبدينة على عدـ العمل بو كال هبمع أىل اؼبدينة على شيء إال 

قوؿ ىذا نسخ باالحتماؿ كأخطأ أىل فكعندىم دليل ناسخ ؽبا كلكن 
. اؼبدينة يف ىذا كالصحيي العمل بأحاديث خيار اجمللس

  :األمر بإخراج الحّيض وذوات الّخدور يوم العيد- 
ال بيتها كاألمر بذلك كىذا يف منسوخة بآيات بقاء اؼبرأة كقيل 

شك أنو نسخ باالحتماؿ كال يصي نسف األدلة من أجل اجتهاد عادل 
.  خركج النساء يـو العيد كعزؽبم يف اؼبصلىكالصحيي

القاعدة الثالثة 
ال يدخل النّسخ في األخبار أو القواعد الكلية 
أخبار كالنسخ ال يكوف يف األخبار ألف النسخ فيو تكذيب لو 

النسخ ال يكوف يف القواعد الكلية  ك.الشريعة ال يدخلها اػبيلف أبدان 
كىي األحكاـ اليت فيها عدـ انقطاع مصاغبها كمفاسدىا فكل حكم 

ال تنقطع مصلحتو فهو من القواعد الكلية ككل حكم ال تنتهي 
مفسدتو فهو من القواعد الكلية كال يدخلها النسخ كإمبا يكوف النسخ 

النسخ ال يكوف يف القواعد الكلية ألف  ك.فقط يف األحكاـ الشرعية
. اؼبصلحة ؿبققة كاؼبفسدة مدفوعة فكيف يكوف النسخ فيها

القاعدة الرابعة 
عدم جواز النّسخ بالقياس 

ال هبوز قوؿ أف الدليل من الكتاب كالُسنة منسوخ بالقياس لعدة 
: أمور



 

  الباعث الحثيث 

القياس أصالن خرج من النص كالفرع ال ينسخ أصلو كاألصل ىو  -1
. األقول كالفرع ىو األوعف

إذا كاف القياس ـبالف للنص فإف القياس فاسد االعتبار فكيف  -2
. يكوف ناسخان للنص كرافعان لو

فهم السلف حيَجة كال ييعرؼ عنهم أهنم نسخوا دليالن من  -3
. الكتاب أك الُسنة بالقياس

« أف القياس ال يصار إليو إال بعد تعذر النص»: اؼبتقرر يف قواعد -4
كاآلف النص موجود فكيف يكوف القياس كىو اجتهاد كتقرر يف 

 .«ال قياس مع النص كال اجتهاد مع النص»: القواعد
القاعدة الّخامّسة 

قبول قول الصحابي في النّسخ 
دعول الصحايب أف ىذا النص منسوخ يعترب مذىبان لو كمذىب 

الصحايب مقبوؿ إذا دل ىبالفو صحايب آخر كإذا تعارض مع قوؿ 
. صحايب آخر فإنو يرٌجي بينهما كينظر إذل األدلة

القاعدة الّسادسة 
تأخر إسالم الصحابي ال يدل على النّسخ 

  كىذا غَت معترب عند أىل العلم فتقدـ اإلسالـ كتأخره فال 
يكوف نسخان ألحدنبا ألف اؼبتأخر يركل عن أشياء حٌدثها من ىو 
عاصرىا مثل عبداهلل بن عباس روي اهلل عنهما يركم أحاديث قبل 

كىذا النسخ  .اؽبجرة إذل اؼبدينة كقد كاف عمره حينئذ ثالث سنوات
باالحتماؿ ألف اؼبتقدـ ردبا يركم عن اؼبتأخر كاؼبتأخر يركم عن 

 .اؼبتقدـ
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 العاشرالباب 

قواعد في الجمع والترجيح 

القاعدة األولى 
األحاديث المتعارضة يجمع بينهما وال تطرح 

اتفق العلماء على أنو ال يبكن تعارض بُت دليلُت صحيحُت ثابتُت 
 كاإلشكاؿ بُت الدليلُت يرجع لقلة العلم كوعف الفهم أك كالتعارض

كجود اإلشكاؿ يف معتقده كالصحيي ال تعارض كيتهم العقل كال 
. يتهم الدليل

: طرق الجمع بين الدليلين
كجو اؼبعتمدة بأف يكوف أحد الدليلُت األاعبمع بُت الدليلُت من  -1

 كاآلخر مقيدان كإما ان  كأما أحد الدليلُت مطلقان  كاآلخر خاصان عاـ
. أف يكوف كالنبا كارده على كجوه متنوعة فال تعارض بينهما

اعبمع بُت الدليلُت بالنسخ فأيهما ناسخ كاآلخر منسوخ كيبطل  -2
. العمل باؼبنسوخ كيعمل بالناسخ

اعبمع بُت الدليلُت بالًتجيي كىو إبطاؿ العمل بأحد الدليلُت  -3
. إبطاالن كامالن فوجوده كعدمو كال يكوف تشريعان 

التوقف يف اعبمع بُت الدليلُت كال ينتقل إذل الطريقة إال إذا عجز  -4
 .أف هبمع بينهما بالطريقة األكذل

القاعدة الثانية 
ال ُيجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما ال يثبت 



  الباعث الحثيث

ىذه القاعدة شرطه يف اعبمع بُت األدلة فإذا كاف أحد األدلة 
 كاآلخر وعيفان فال تعارض ألف اغبديث الضعيف ال ينسب إذل ان ثابي

. الشرع كال ييعمل بو
 

القاعدة الثالثة 
ال ُيجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد 

ال هبوز ترؾ التعارض كاؽبرب منو حىت وبمل اعبمع بُت األدلة 
بأكجو مناسبة كمقبولة عند أىل العلم تتناسب مع عظمة القرآف 

.  كبالغة أدلة الشرع كفصاحة اللغة العربية كفصاحة النيب 

القاعدة الرابعة 
ال يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع 

اعبمع فيو إعماؿ للدليلُت كالًتجيي فيو إبطاؿ ألحد الدليلُت 
كالًتجيي عند الفقهاء ليس كالًتجيي عند أىل اغبديث كاؼبقصود 

نظر إذل اإلسناد كالنظر إذل اؼبّنت كقربو من اؿترجيي أىل اغبديث ب
. قواعد الدين الكلية

القاعدة الّخامّسة 
ال يصح الترجيح إال بالطرق المعتبرة في الشرع 

الطرؽ اؼبعتربة أف اغبديث اؼبوافق ألصوؿ الشرع مرٌجي على 
اآلخر ككذلك اغبديث الذم لو طرؽ كثَتة يرجي على اآلخر ككذلك 

. اغبديث اؼبوافق للثقة يقدـ كيرجي على اآلخر



 

  الباعث الحثيث 

القاعدة الّسادسة 
إذا تعارض حديثان في قضيتين متشابهتين تحت جنس واحد 

مّختلفين ويّستعمل كل واحد من  فإنهما يجعالن حكمين
الحديثين في موضعه 

 حديثاف يف قضيتُت متشاهبتُت فيبدك للناظر إذا كردىذه قاعدة 
. تعارض اغبديثُت مع أف كل حديث كرد على حاؿ كمن ىذه األمثلة

اختلفت األدلة في التفضيل بين عائشة وخديجة رضي اهلل - 
: عنهما

. ىناؾ أحاديث تثبي أف عائشة روي اهلل عنها ىي األفضل
. كىناؾ أحاديث تثبي أف خدهبة روي اهلل عنها ىي األفضل

نظر اؿب»فجاء شيخ اإلسالـ ابن تيمية قاؿ كصبع بُت ىذه األدلة 
نظر إذل آخر اإلسالـ اؿاإلسالـ فخدهبة أفضل من عائشة كب إذل أكؿ

 .«فعائشة أفضل من خدهبة

القاعدة الّسابعة 
إذا جاء حكم صريح في حديث من األحاديث فال يعارض ذلك 

الحديث الصريح بحكم مّستنبط من حديث آخر لم يّسق لذلك 
المعنى بالكلية 

إذا تعارض متشابو كؿبكم فإف اؼبتشابو »: أىل الُسنة اتفقوا على
كىذه قاعدة من قواعد الرسوخ يف العلم فمن « ييرد على احملكم

. وبطها كتعٌبد اهلل برد الفركع إليها فواهلل بأنو من الراسخُت يف العلم
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القاعدة في الثامنة 
رواية الراوي لحكم من األحكام مقدمة على رواية من نفى ذلك 

الحكم 
« اؼبثبي مقدـ على النايف»: فكىذه القاعدة يقوؿ فيها األصورل

حديثُت أحدنبا ينفي كاآلخر يثبي فإف ركاية اؼبثبي ياف فإذا ركل راك
مقدمة على ركاية النايف ألف النايف يبقيك على األصل كىو النفي 

كاؼبثبي ينقلك عن األصل كركاية الناقل عن األصل مقدمة على ركاية 
: الثابي على األصل ألف الناقل معو زيادة علم كقد تقرر يف القواعد

. «يقدـ من حفظ اغبجة على من دل وبفظ»
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الّخاتمة 

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 

 به مني
ي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي  اللهم اغفر لي جدِّس

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 

 قدير
 ربنا آتنا في الدنيا حّسنة وفي اآلخرة حّسنة وقنا عذاب النار

اللهم انفعني بما عَلمتني وعلِّسمني ما ينفُعني وارزقني علماً ينفُعني 
 وزدني علماً 

 والحمد هلل على كل حال وأعوذ باهلل من حال أهل النار
سبحانك اللهم وبحمدك أشهُد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 

 إليك
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                                 

أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                           
غفر اهلل لو ك لوالديو كصبيع اؼبسلمُت                                
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