
 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 1 - 

 
 رحــــش

 كتاب 
 القواعد النورانية الفقهية

 

 فضيلة الشيخشرح 
 صــيـفـغـد الــمــحــن مـف بــوســي

 -حفظه اهلل- 

 
  مكتب البحث العلمي

abuaslmm@hotmail.com 
00201288475499 

mailto:abuaslmm@hotmail.com
mailto:abuaslmm@hotmail.com


 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 2 - 

 

 اجمللس االول  مقدمة
 

 ونعوذ باهلل من  ،تعينه ونستغفره ونتوب إليهإن احلمد هلل نحمده ونس

لنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي رشور أنفسنا وسيئات أعام

له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله 

 أهله وصحبه وسلم تسلياًم كثرياعىل صىل اهلل عليه و

 أما بعد: 

 لسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتها:  أهيا األخوة

جل وعال بأسامئه وصفاته أن يرزقنا الفقه يف الدين وأن جيعلنا بمنه ونسأل اهلل  

 وكرمه ممن خصهم بفضل منه ورمحه

  وينعقد هذا المجلس في الثاني عشر من الشهر السابع من
جرة النبوية الشريفة على سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف من ه

 الة والسالم صاحبها الص
  في جامع المهاجرين بمكة المكرمة

رمحه –تعليقًا عىل جمموع الرسالة يف القواعد لشيخ اإلسالم بن تيمية 

 . املوسومة بالقواعد النورانية -اهلل
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 [للمصنف والمصنف: وصف رائع  ] 

وهذا الكتاب الذي بني يديكم هو مجلة من القواعد واألحكام العامة 

رمحه –مام العالمة أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية التي نظر فيها اإل

أعني من جهة ما  ــ وهو من االستفاضة عند أهل العلم وطلبته بمكان -اهلل

 من التحقيق  -رمحه اهلل–عرف عنه 

فإنه وإن كان فقيهًا عىل مذهب اإلمام أمحد وأصوله، إال أنه ذو نفس 

ور عند كثري من أصحاب أمحد يف مسائل يف االجتهاد، وقد ترك ما هو مشه بنين 

عن  -رمحه اهلل–بن تيمية اوإن كانت املسائل التي خرج فيها اإلمام ، كثرية 

مذهب اإلمام أمحد عىل اإلطالق، يعني مذهبه عىل اإلطالق، سواء باجتهاده أو 

ويف ، نصوصة عن اإلمام أمحد يات املااجتهاد غريه مسائل قليلة ألنه تتبع الرو

يكون لإلمام أمحد فيه  -رمحه اهلل–ما ذكره اإلمام بن تيمية  رفإن سائ اجلملة

 رواية إال يف مسائل قليلة جداً 

فهو بنى عىل أصول اإلمام أمحد يف اجلملة وإن كان اجتهد يف بعض 

 الوارد، لكن بقي يف مجلة أمره عىل أصول اإلمام أمحد، وإن كان متتبعًا للدليل، 

أنه ذكر أن املسائل التي تبني له الرجحان  -رمحه اهلل–ومما توسع فيه 

فيها يقول يعني شيخ اإلسالم بن تيمية، يقول: إن ألمحد فيها رواية، هذا ليس 

من باب أنه متقلد مطلقًا لسائر مسائل أمحد، وإنام هو من باب ما عليه مذهب 
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من السعة، فإنه من أخص مذاهب أهل احلديث  -رمحه اهلل– أمحد اإلمام

 ء من جهة كثرة ما نقل عن اإلمام فيه، أعني عن اإلمام أمحدوالفقها

وهلذا ترون أن الرواية يف كتب احلنابلة وال سيام الكتب التي ذكرت 

 اخلالف، ترون أهنا متعددة تعددًا واختالفًا أحيانًا ال جتده يف املذاهب الثالثة

بن ا وإذا نظرت اإلنصاف مثاًل من الكتب املتأخرة، أو الفروع للعالمة

 مفلح، جتد الروايات املتعددة عن اإلمام أمحد يف املسألة والواحدة كثرية

وأن كان املذهب من جهة اإلضافة كرأي عام ملذهب احلنابلة يستقر  

 عىل يشء معني 

  واملتأخرون هلم يف استقرار املذهب طريقة معروفة وهي ما انتهى

اع واملنتهى فهذا هو ، فإذا اتفق اإلقنهىتإليه صاحب اإلقناع وصاحب املن

 .املذهب عندهم وإذا اختلف فلهم ترتيب معروف

 صالً ؤعىل كل حال طالب العلم يقصد يف اجلملة إىل أن يكون م  

عىل مذهب من املذاهب املعتربة، عىل مذهب من املذاهب الفقهية املشهورة 

 ، كمذهب أمحد أو مذهب مالك ونحو ذلك أو الشافعي أو أيب حنيفةالشائعة

ا إىل ذلك من املذاهب الفقهية التي جاءت يف األمصار وعرف أئمتها وعرف وم

 تصنيف بني وما إىل ذلك اأصحاهبا وهل

الذي ذمه األئمة، بل  وهذا التأصيل ال يعني لزمًا التقليد املذموم

 وذمته النصوص قبل ذلك.
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فإن اهلل سبحانه وتعاىل ببعث حممد صىل اهلل عليه وأهله وسلم أوجب 

– لق مجيعا أن يتبعوا ما أنزل إليهم من رهبم وما جاء به خاتم النبينيعىل اخل

  -عليه الصالة والسالم

وقواعد العلم جيب عىل عامة املسلمني  .فهذه قاعدة من قواعد اإليامن

قوها يف نفوسهم ويف أقواهلم ويف وخاصتهم من باب أوىل أن يكتفوها وأن حيق

 -صلى هللا عليه وعلى أهله وسلم–ة هلل ورسوله وهو لزوم االتباع والطاع  : أفعاهلم

صلى هللا عليه –وتعظيم النصوص، نصوص الكتاب، ونصوص السنة الثابتة عن النبي 
 . -وعلى أهله وسلم

يعني افتياتًا عىل أصول أئمة الفقهاء، وطرقهم التي بنوا  ولكن هذا ال

 .عليها املذاهب الفقهية

هم بإذن اهلل تعاىل  -حاهبمأعني أئمة املذاهب وأص–فإن هؤالء  

َفإِْن ََلْ }اهلل جل وعال يقول: ووفضله ورمحته مستجيبون هلل ورسوله، 

اَم َيتَّبُِعوَن َأْهَواَءُهمْ  وال أحد يقع يف  [50]القصص:{َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ

نفسه أن أحد من هؤالء الفقهاء وأصحاهبم، هو صاحب هوى يف قوله 

 مستجيبون هلل ورسوله الفقهي، بل هم

وإن كان املستجيب يكون جمتهدًا يصيب تارة وخيطأ تارة، وال جيمعون  

 عىل خطأ، وال يذهب مجهورهم يف أكثر املسائل إىل خطأ
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وهذا من املعاين املحققة عند املحققني ومنهم املصنف، أعني شيخ  

أئمة  نجلمهور مإىل أن املسائل التي ذهب إليها ا -رمحه اهلل–اإلسالم بن تيمية 

 الفقه واحلديث يف اجلملة هي الصواب عىل دالئل النصوص

وهذا ال يعني إلزامًا بقول اجلمهور من األئمة ولكنه يعني أن طالب  

العلم ال ينبغي أن يفتات عن قول اجلمهور كثريًا، وتعلمون أن الالزم من 

 حيث االتباع هو اإلمجاع

قهاء، فإن املسألة يكون فيها وأما إذا وجد اخلالف بني األئمة والف

سعة، سعة يف نظر طالب العلم، وصاحب الفقه والبحث، وسعة حتى للعامي، 

وإن كانت ليست عىل جهة اتباع ما ، فإن العامة يصيبهم يشء من هذه السعة 

مون ذموا تتبع الرخص، وأرادوا كام تعل -رمحهم اهلل–هتواه النفس، فإن األئمة 

الرشيعة املنصوصة يف النصوص فإنك تقول أن بتتبع الرخص، ليست رخص 

 أو يف املطر، هذه رخصة من الشارع بينةاجلمع رخصة، السفر مثال 

فالرخص املنصوصة يف النصوص، اتباعها واألخذ هبا سنة عن النبي  

  عن االستغناء عن هذه الرخص والرتفع  -عليه الصالة والسالم–وقد هنى

 -ريض اهلل تعاىل عنه–جع عمر ودة، وهلذا ملا رعنها فإهنا سعة من اهلل عىل عبا

وا ِمَن }يف قرص الصالة وأن اهلل يقول يف كتابه:  َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقرُصُ

ِذيَن َكَفُروا الِة إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ فقيل لعمر كام يف  ^[101]النساء:{الصَّ
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الناس، قال: )هذه صدقة تصدق اهلل هبا  الصحيح: يا أمري املؤمنني فقد أمن

 عليكم فاقبلوا صدقته( 

تتبع الرخص عىل املعنى الفقهي، وأرادوا  -رمحهم اهلل–وإنام ذم األئمة 

بذلك تتبع االجتهاد املرخص، فتتبع بعض العامة أو بعض اخلاصة من أهل 

الب العلم، إذا تتبع األخف لنفسه من أراء الفقهاء، وصار البحث وط

رمحهم –وده حتصيلها والنفس، فإن هذا ال شك أنه مذموم عند األئمة مقص

وهو من ما ذمه اهلل يف كتابه وَل يذكره شأننا للمؤمنني، أو ألهل العلم،  -اهلل

إِْن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما }الذين قال اهلل فيهم:  وإنام ذكره شأنًا للجاهليني

 اتباع هو النفس ليس حممودا يف الرشيعة  [23]النجم:{هَتَْوى األَْنُفُس 

وهذا ال يعني يف املقابل التضييق ال بالفتوى وال باألخذ من قبل  

 النصوص العامة الذين ال يستطيعون النظر يف

ليس معناه أهنم يأخذون باألضيق، فإن األخذ باألضيق ليس سنة،  

 وليس مرشوعًا مطلقاً 

نظر فيها، أو عند  نص عند موإنام السنة األخذ بام هو ظاهر النصو 

من قلد من نظر فيها، بحيث يكون هذا العاَل قد اقتفى أثره كالعامي من أهل 

ًا، والعامي من أهل األقاليم واألمصار احلنفية األقاليم املالكية يقلدون مالك

من أعيان الفقهاء  ايقلدون أبا حنيفة، واحلنابلة كذلك، والشافعية وهلم جر
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كان والسعة التي دأب عليه املسلمون يف سائر عصورهم،  واألئمة، فهذا هو

 .عامتهم يقتفون مذهب من املذاهب من غري نكري

وإنام الذي أنكر هو الغلو يف مذهب من هذه املذاهب والتعصب له 

 مطلقاً 

الذي مجع يف هذه الرسالة باسمها الذي بني يديكم، وهذا الكتاب 

التحرير  -رمحه اهلل–أراد فيه  -محه اهللر–لإلمام العالمة أيب العباس بن تيمية 

 :  يف املسائل الفقهية لكثري من األحكام العامة

 فإن أحكام الرشيعة عىل وجهان: 

 . أحكام عامة

 . وأحكام خاصة 

ويراد باألحكام اخلاصة هي تفاصيل األحكام التي جتدها يف كتب 

لصيام، وما بعد الفقه مفصلة كتفاصيل مسائل الطهارة، والصالة، والزكاة، وا

ن مسائل املعامالت والعقود، هذه التفاصيل املنصوصة يف كتب الفقهاء ذلك م

 هي األحكام اخلاصة

اصة عليها دالئل من النصوص، أو ما وإذا كان بينا أن األحكام اخل

 .تولد من النصوص من األدلة

ويراد بأدلة النصوص الدليل البني الذي هو النص بأوجه داللته  

ما تولد من هذه األصول، وهي ما سمي  مجاع، أو، الكتاب والسنة واإلاملتعددة
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ب عند علامء األصول باألدلة املختلف فيها، فهذه األدلة حقيقتها عند من يصو

 هذا الدليل أنه مولد من النصوص

الرشيعة يف أحكامها العامة  روإال فإنه من حيث األصل سائ 

 نة فحسبوأحكامها اخلاصة مبنية عىل الكتاب والس

فاإلمجاع هو أحد دالالت النصوص، وهلذا كام : وإذا قيل اإلمجاع 

تعلمون ال توجد مسألة فيها إمجاع إال وفيها نصوص بينة كذلك، فضاًل عن 

 كون دليل اإلمجاع مما ذكر حكمه يف الكتاب والسنة

وما سمي باألدلة املختلف فيها كالقياس أو قول الصحايب أو ما إىل  

 ال أنه إذا صح دلياًل عند من يصححه دلياًل ذلك، هذا يق

 والقياس كام تعلمون يف اجلملة مصحح

وإن كان هذا ليس عىل اإلطالق  ، ردوقول الصحايب حيتج به يف موا 

مطلقًا، فال أحد من األئمة، حتى اإلمام أمحد، وأهل احلديث ال أحد منهم 

قول الصحايب ليس يقول: أن قول آحاد الصحابة حجة يف سائر املوارد، فإن 

 . معصومًا، وإنام حيتجون بأقوال الصحابة عىل معنى دون ذلك

يف كتبهم املتأخرة: باألدلة وهلذا فإن هذه األدلة التي سمها األصوليون 

 :املختلف فيها، حقيقتها أهنا مولدة من نصوص الرشيعة

إذا هو اإلحلاق فإن القياس هو من اعتبار داللة الرشيعة العامة،  

إحلاق فرعًا بأصل جلامع أو لعلة : روف عند علامء األصول حينام يقولون املع
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جامعة بينهام، هذا من باب أن الرشيعة أحكمها مضطردة، وال اختالف فيها، 

هو مربأ من االختالف بمعنى  ألن اهلل برأ كتابه، وكذلك ما جاء به حممد 

ُروَن الْ }التضاد، وهلذا قال جل وعال:  ُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اهللَِّ َأَفال َيَتَدبَّ

فأحكام الرشيعة متشاهبة ومتامثلة   [82]النساء:{َلَوَجُدوا فِيِه اْختاِلًفا َكثرًِيا

 عىل هذا املعنى

وأصحابه توسعوا يف  -رمحه اهلل–وإن كان بعض العلامء كأيب حنيفة  

 علمية معروفة ئمة أهل احلديث، وهذا له أسبابالقياس ما َل يقع أل

 .ولكن حتى أهل احلديث فإهنم يستعملون القياس  

وإن كان داود بن عيل كام هو معروف يف مذهب الظاهرية، رصح 

أصحابه بنفي القياس، وإن كانوا من حيث احلقيقة العلمية يوجد يف استعامهلم، 

زم ن حسامه أبو حممد ابوإنام يسمونه دليل النص كام  وإن كانوا ال يسمونه قياساً 

دليل النص وذكره سبعة أوجه من املعاين بعضها هو من معاين : سامه  ضهمفبع

 عند الفقهاء من أهل الكوفة غريهم. القياس 

 . إذًا األحكام اخلاصة هي األحكام املفصلة

فهي ما سمي  -يعني أحكام الرشعية العامة– وأما األحكام العامة

ة العامة، فهذه هي املقصود بالقواعد الفقهية، وما سمي باألصول الرشعي

 .بالذكر حينام يقال هنا األحكام العامة
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وطالب العلم يتأكد يف حقه العناية باألحكام العامة كعنايته باألحكام  

 .اخلاصة

العلمية  تهلذا ما يرى من حرص طالب العلم وكذلك يف األكاديميا 

تكون هناك  الرشعية عىل تتبع املسائل األفراد، هذا صحيح، ولكن ينبغي أن

أوسع وأجل بأحكام الرشعية العامة، وأعني بذلك قواعد الرشيعة ومنها  عناية

القواعد الفقهية واألصول الرشعية العامة وأصول األدلة، فهذه البد لطالب 

 العلم أن يعىل هبا 

وكذلك مقاصد الرشيعة، ألنه ما َل يكن طالب العلم عىل فقه مقبول 

القواعد  : عىل فقه معقول هلذه األحكام العامة ــ رةإن صحة العبا ــ أو معقول

 واملقاصد، فإن أخذه للمسائل املفصلة وحدها ال يكون كافياً 

حكام التفصيلية نقول أهنا مدللة بأدلة النصوص، أو بأدلة وكام أن األ

الرشيعة، فكذلك األحكام العامة عليها أدلة، بل أدلتها أبني من أدلة األحكام 

 التفصيلية

قد جتد  -احلكم اخلاص–ذا قد جتد يف الدليل احلكم التفصييل وهل 

وجها من االستدالل ينازع فيه، لكن يف األحكام العامة جتد أدلة أظهر، 

 ومستقر، وإذا كان املعنى من املعاين الكلية فتجد أن األدلة عليه تكون رصحية
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 ؤكد أن صاحب العلم والباحث والناظر يقرأ يف كتب القواعدوهلذا أ 

ص استقراًء هلا نصوص الكتاب والسنة، وما وكتب املقاصد ويتأمل يف النصو

 يف كتابه فإنه أتم بيان هلذه األحكام الرشعية العامة -جل وعال–ذكره اهلل 

وإذا كان القرآن يتدبر وتقرأ تفسريًا لبعض مسائله التفصيلية، أو  

لرشيعة، فيبغي أن لبعض حروفه وكلامته من جهة املرادف هلا يف اللغة أو يف ا

تؤخذ األحكام الكلية والقواعد العامة من القرآن والسنة، وكتب التفسري كام 

تعلمون منها من عني ببيان مفردات الكلامت، ومنها ما عني بجهة اللغة، ومنها 

 ما عني باإلحكام، وهذا مشهور من جهة التصنيف

 لكن التصنيف عىل وجه االختصاص عناية بالقواعد واألحكام 

 العامة، هذا فيه تأخر ليس عىل ما ينبغي أن يكون

وهلذا ينبغي عىل صاحب العلم أن يقبل عىل مجع ما علقه العلامء يف  

تفسريهم، أو يف تفاسريهم وما يتحصل له من جهة النظر يف كلامت الكتاب 

 والسنة التي مجعت أصول األحكام وقواعد األحكام

كتب القواعد الفقهية املعروفة  ابتداًء يف هذا الكتاب وليس عىل نظام

أن ما مجع من كالم املؤلف، هذا  وإنما أراد به المؤلفالذي يذكر مجلة جمملة 

حتت هذه التسمية هو  -رمحه اهلل-املجموع من كالم شيخ اإلسالم بن تيمية

 -رمحهم اهلل–بيان للمنهج الذي كان املحققون من أهل العلم بعد األئمة 

 التي يروهنا راجحة يف املسائل تارونه من األقواليقطفونه من جهة ما خي
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وهذا  ،يف تتبع الراجح من أقوال املذاهب سطمنهج التواعتمد  فهو 

ال يقوي أحد املذاهب األربعة أنه  : وهو ؛فرع عن نظر ذكره املؤلف يف كتبه

ن إ :القال ين أ ،وهذا هو االعتدال يف العلم والعقل واحلكمة ،تقوية مطلقة

 ،أو مذهب أبو حنيفة هو أقوى املذاهب ،افعي هو أقوى املذاهبمذهب الش

 أو إىل ما ذلك

وأما  ،وقواعد معتربةوإنام هذه املذاهب بنيت عىل أصول علمية  

له يف سائر املسائل هذا ليس  صويبالرتجيح املطلق ملذهب واحد من جهة الت

 املحققني– «21:54 هجمن

املذاهب، فإن هذه كام وهذا ال يلزم من عدم األخذ بمذهب من  

أسلفت شأن دأب عليه العلامء، وأقروا عليه العامة، عىل قدر من األخذ 

بالدليل والفهم للدليل واحلجة ليس عىل معنى االقتداء أو التقليد املذموم، 

 وإنام هو اقتداء مرشوع

ولكن مع هذا فإن هذه املذاهب يمكن أن يقال إن مذهب مالك 

كذا وكذا من أبواب الفقه، ومذهب أيب  يف باب أرجح يف مسائل كذا وكذا،

حنيفة يف باب كذا، وهلم جرة، هذا من جهة التحريم، حتى ال يكون هناك 

عصب ملذهب من املذاهب، وهي مجيعًا مذاهب فقيه درج عليها العلامء تقديرًا ت

 عىل قدر من االعتدال بني اإلفراط وبني التفريط
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تفريط يف وجه من ترك هذا االتباع اإلفراط عىل وجه من الغلو، أو ال 

 منهاجًا حممودًا  الفقهي، والنزع بأقوال شاذة فهذا أيضًا ليس

وإن الواجب التوسع ويكون مقام األمر ومجاعه هو العناية بام دل عليه 

الدليل، ولكن ما دل عليه الدليل موجودا يف كالم الفقهاء، ال خيرج عام قرروه 

 كام هو معروف عند أهل العلم.

 في أول المسائل التي ذكرها. -رحمه هللا–في ابتداء تقريره  نقرأ
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 (المتن)
قال الشيخ اإلمام العالم العامل القدوة رباني األمة، ومحي السنة، 
العالمة شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 

  :-قدس هللا روحه ونور ضريحه–السالم بن تيمية الحراني 
 دل هللب لاعاليم،ن لصل ل هلللصل ملصراب لل ىلبد د لصبلل هلدمح دلال ملايمسلي،ن لامحل

ململايمه دينلصل ىلأ ههللأ مجا،ن لصا 

عقل هلل؛مللأ نليبت دئلالمسلئيهللراعطهلبا لصاعنلسلل فأ بظمهللاعصالةفص :لفأ مللاعادلداتلل

لاعطهلب»لل ىل هللللييهلصل م: لرايمللل«مفتلحلاعصالة لأ كرثمهلصأ مل لبتده اقيتلاعيتلجتبلهبللكام

ل.اعصالةلكاملفاهللملكللصغري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(

، إما أن إذا ابتدئوا أحكام الصالة أن أهل العلم -رمحه اهلل–مراده  

قيت، ومها طريقان، واألول هو املشهور كام يبتدئوا بأحكام الطاهرة، أو باملوا

 هو بني.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لاتبالنلليحالللل ليفلاليدلسلصحنل  لفنلللنلمنلاحلالللصاحلسام لصاعنجللة لاعطهلبة فأ مل

ل.صمذهبلأ ه لاحل ديثليفلهذالال ل لاعاظميلاجللمع.لصاحلسامليفلال طامةلصال رشبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
–قوله مذهب أهل احلديث، املذاهب كام تعلمون بعد عرص الصحابة 

 ــ وشيوع الرواية، وشيوع النظر الفقهي يف الرواية -ريض اهلل تعاىل عنهم

، يف بعض أمصار املسلمني، فصارت ارار هنا امتياز يف بعض األمصص 

 بعض األمصار األشهر فيها الرواية

 وصارت بعض األمصار األشهر فيها النظر والدراية 

 وبعض األمصار شاع فيها األمران 

مثل ما كان يف بغداد، فإن أهل احلديث صارت دارًا هلم، : فالرواية  

تاريخ املسلمني وصار كبار أئمة احلديث يف بعض مراحل التاريخ األول ل

صارت بغداد هي دار أهل احلديث، وإن كان الفقهاء أتوها وفيها أئمة من 

 الفقهاء، لكن شاع فيها املحدثون، وعرف فيها أئمة احلديث

وإذا جئت الكوفة  وإذا نظرت الكوفة وهي كذلك مرص العراقي،

د اهلل وجدت أن شيوع أهل الفقه والنظر والدراية فيها أكثر من أتباع مدرسة عب
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وأصحابه،  -رمحه اهلل–وهي دار أيب حنيفة  -ريض اهلل تعاىل عنه–بن مسعود 

 وكانت الكوفة مشهورة بالفقهاء ن مشهورًا،كوفيوفكان ال

وجدت فيها الرواية والدراية،  إذا احلجاز، إذا جئت املدينة النبوية 

هاء رواية أهل احلجاز، وفقه أهل احلجاز وأهل املدينة بالذات، فقه الفق

 .السبعة، وفقه اإلمام مالك وروايته، وهلم جرة

نوع من  أصبح هناك ،لوجود يف هذه األمصار أو يف غريهاهذا ا عىل كلن 

االمتياز، فصار هناك أئمة صار شأهنم يف الفقه أبني، وصار هناك أئمة شأهنم يف 

 – «27:08 وهذا بنيوصار هناك أئمة هلم شأن يف هذا الرواية أبني، 

شأهنم يف الفقه أبني من املشاهر املعروفني الذين بقي  فممن صار

فإنه فقيه وَل يكن معروفًا بكثرة  -رمحه اهلل–أبو حنيفة مذهبهم وقوهلم؛ اإلمام 

هذا ليس طعنًا عىل أيب  الرواية، وَل يكن حمدثًا عىل عداد أئمة احلديث الكبار،

وجهبذًا فيه، وعاَل من  قهحنيفة وإنام هو ذكر لواقع تارخيي، هو كان إمامًا يف الف

–كبار علامء املسلمني، وإمام من سادهتم وأئمتهم، وأجالئهم، وقال الشافعي 

عىل أيب حنيفة، فهو فقيه جهبذ يف الفقه، لكنه َل  لالناس يف الفقه عيا -رمحه اهلل

، وصار أساسه وتأصيله يف الفقه مدرسة كثريًا بالرواية -رمحه اهلل–يشتغل 

حسب، بل استفاد منها حتى غريهم، بل حتى غري أصحاب ليست ألصحابه ف

استفاد من كتب  -رمحه اهلل–أيب حنيفة أخذوا من فقه احلنفية كثري، والشافعي 

 أصحاب أيب حنيفة وهذا أمر معروف، ولكنه مثال للفقيه البني الفقه
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وجتد يف كبار أئمة احلديث من َل يذكر عنه فقه كثري ورأي كثري، وهذا ال 

نه ليس له فقه، وإنام َل حيفظ عنه فقه الشتغاله بالرواية، إما باشتغاله يعني أ

بالعلم، أو اشتغاله بالرجال، أو ما إىل ذلك من مسائل الرواية املفصلة؛ كعيل 

بن املديني مثاًل، أو حييى بن معني، وأمثال هؤالء وهم كثري، َل ينقل عنهم فقه 

 بني يف مسائل الفقه املفصلة.

رمحه –ر هلم شأن مشهور ومعروف يف هذا وهذا كأمحد ومنهم من صا

فإنه إمام حمدث وهذا أمر بدهي معروف، ومسنده يدل عىل ذلك، وعلمه  -اهلل

وأقواله املأثورة يف الرجال واملسانيد والعلم بينة مستقرة، فهو إمام من كبار أئمة 

 نقله أصحابه، وصار بعد ذلك مذهبًا، احلديث، وهو ذو فقه بني مشهور

 ًا يف كتب الفقه احلنبيلمألوفًا، معروفًا، مستقر

فإنه صاحب  -رمحه اهلل–وممن صار له شأن يف هذا وهذا، اإلمام مالك  

 ،حديث ورواية، وإسناد، وصنف يف هذا مصنفًا كان له شأنه، باعتباره مبتدع

 اجلليل كتابه يعني املسلمني، عن اإلسالمي التاريخ يف املبتدع التصانيف من أو

 بني، شيئاً  -عنهم اهلل ريض– الصحابة وآثار الرواية من فيه مجع فإنه ملوطأ،ا

 وصحيح البخاري، صحيح جاء ملا ثم ابتدائه، باعتبار أثر له الكتاب هذا وصار

 بالصحة، األخذ جهة من أعىل رشط له والتي املفصلة الكتب وبعض البخاري

 كتب تشاع ولكن در،والق اجلالل من له ما -اهلل رمحه– مالك لكتاب بقي

 إسناد صاحب -اهلل رمحه– مالك إن فاملقصود اتصاهلا، جهة من ذلك بعد السنة
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 املوطأ، يف فقه من شيئاً  استودع معروف، بني أيضاً  فقه ذو وهو معروفة، ورواية

 مسائل يف بعضها يوجد كثرية، أجوبة له فإن عنه، أصحابه نقلها التي أجوبته ويف

 غريها أو املدونة يف أصحابه

 مدين مذهب وهو ،مؤصالً  ممتدًا، بينًا، مذهبًا، أصبح املالكي واملذهب 

 وأصله ونظمه املدينة، أهل عن الفقه أخذ -اهلل رمحه– مالك فإن األصل، يف

 من الكثري ومازالت املسلمني، أمصار من كثري يف ذلك بعد الفقه هذا وشاع

 .-اهلل رمحه– أنس بن مالك اإلمام بمذهب تتمذهب اإلسالمية األمصار

 بالرواية، عناية له كان وإن أبني، الفقه يف شأنه الشافعي اإلمام وكذلك

 أبني الفقه يف شأنه لكن

 كام املحدثني، فقيه أو إمام هو -اهلل رمحه– أمحد اإلمام أن تقول أن ولك

 يف منه أبني الفقه يف فهو الفقهاء، حمدث هو التسمية صحة إن الشافعي أن

 يعد وهو مشهور، باحلديث اشتغاله أمحد اإلمام أن كام الشافعي، نييع احلديث،

 اجلهة هذه عىل يأيت املذاهب كتب يف الذي فهذا املحدثني، فقهاء كبار من

 اطئواتو مضطرد مذهب هلم ليس احلديث أهل قال: لما هنا المؤلف 

 جلملةا يف هبم ويقصد كثري، وهم احلديث، أهل رأي يف شاع ما أراد وإنام عليه،

 ومنهم إبراهيم، بن إسحاق ومنهم أمحد، اإلمام ومنهم احلديث، أهل فقهاء

 من هم فهؤالء جرة، وهلم الثوري، وسفيان عيينة، بن سفيان ومنهم األوزاعي،

 احلديث أهل فقهاء
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 مذهب ثم أن يعني ال هذا احلديث، أهل ومذهب -اهلل رمحه– قال فلام 

 مذهب حدد كام احلديث، أهل هبمذ حتدد كتب تكتب وَل وانظم، استقر

 ذلك إىل وما حنيفة، أيب أو الشافعي، أو مالك،

 املحققني، من وأمثاله املصنف من واستقراء عنهم، نقلت آراء هي وإنام 

 من الفقهاء، من املتقدمني أو املتقدمون، هبم ويقصد احلديث، أهل آراء له مجعت

 وأمثال إبراهيم، بن وإسحاق عيينة، وبن الثوري، طبقة من احلديث، أهل فقهاء

 هؤالء.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل.صلطلب،نلمذهبلاعاساقي،نلصاحلجلزي،نصمذهبلأ ه لاحل ديثليفلهذالال ل لاعاظميلاجللمعللل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
املقصود بالعراقيني هنا أهل الكوفة، أهل الرأي، وليس كل العراقيني، 

 وإنام أراد هنا أهل الرأي ألن العراق صارت دارًا ألهل احلديث وفقهائه،

ومعلوم أن بعض أئمة احلديث قد ذموا الرأي يف كالم هلم، وإنام الذم 

عىل نوع من عدم التتبع للنصوص االستطالة يف الرأي، ذم االستطالة يف الرأي، 

واألدلة، وَل يذموا الفقه والنظر الفقهي مطلقًا، كام يوجد يف بعض الكتب، 

وهذا أمر مشهور، ذكر اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد جزء منه، أو مسائل 

ذلك اليشء، أن هذا ليس منه، ونقاًل منه، ونقل غريه كعبد اهلل بن أمحد، ذكر أن 

لقًا، وإنام ذم لالستطالة يف الرأي، وهذا يكون من كالم العلامء ذمًا للرأي مط

 الذي حيقق عىل وجه من االعتدال.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

فل نلأ ه لايم دينةلملعاكلصغري لحيسملنلمنلال رشبةللكلمسكسلكاملحصتلبذكللاعنصلصلبنل

ل.منلصجل لمتا ددةل-ل ىل هللللييهلصل م-اعنيبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
كام يف  -صىل اهلل عليه وعىل أهله وسلم–وهذا باعتبار العلة، فإن النبي 

  «كل مسكر مخر، وكل مخر حرام»الصحيح من حديث عبد اهلل بن عمر، قال: 

اإلسكار، فكل مسكر بغض النظر عن مادة، بغض النظر  فالعلة هي

ي من العنب، أو من التمر، أو من غري ذلك، وإنام االعتبار عن هذه املادة ه

 باإلسكار

 وكل مخر حرام -عليه الصالة والسالم-فكل مسكر كام قال 

 وأهل احلديث بنوا عىل هذا املعنى، أن سائر املسكر أين كان أصله 

 كون حمرمًا عىل هذا املعنى.وتكوينه، فإنه ي
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

 .وليسوا يف األطعمة كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
احلجازيني وخاصة من علامء املدينة وهذا مشهور يف مقصوده بذلك أن 

مذهب اإلمام مالك ويف فقه املالكية يتوسعون يف األطعمة، وإال فاألرشبة فإنه 

هم فيه احتياط يف جيعلون كل مسكر فإنه حمرم، جيعلون كل مسكر حمرم، فمذهب

 األرشبة ابب

، إن ب األرشبةإذا نظرت مذهب الكوفيني فيه نوع من السعة يف باو

ك أحيانًا قد ال جتد ترادفًا منطيقًا مناسبًا، وهذا ما سيشري صحة التسمية، ألن

إليه املصنف بعد ذلك يف رأي الكوفيني يف األرشبة، ليس كرأي احلجازيني، 

 كرأي مالك وأمثاله، من جهة إن كل مسكر يكون عىل هذه اجلهة

مفصاًل بعد  وهذا موجود يف فقه املالكية -رمحه اهلل–لكن مذهب مالك 

ذلك وإن كان ليس بالرضورة أن كل ما قرره املتأخرون من فقهاء املالكية 

املذاهب األربعة، كل ضطرد يف يكون مطابقًا ألصل قول مالك، وهذا م

 يتوسعون يف األطعمة، يتوسعون يف األطعمة.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل.صيكسهلنللكلذيلان لمنلاعس دلعل تلمنلذاتلاخمللعبصانلاكنلنفيديحلنلاعطيلبلمطيقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
يف حديث بن عباس وغريه يف الصحيح،  مع أن النصوص كام تعلم

 وكل ذي ناب من السباع،  هنى عن كل ذي خملب من الطري، يقول أن النبي 

ومع ذلك فإن يف مذهب مالك وأهل املدينة، ويف مذهب فقهاء املالكية 

بعد ذلك ملا شاع املذهب يف بالد املغرب وغريها، فعندهم توسعًا يف هذه 

 املطعومات من الطري واحليوان، من جهة اإلسقاط يف إحكام التحريم فيها.
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 (المتن)
 حمه هللا :قال شيخ االسالم ابن تيمية ر

لصيفلحتسميهللبنلملكللبصايتلن

لصكذكلليفلاحلرشاتلبنهله ليهلحمسمةلأ صلمكسصهةلبصايتلنل

صبصىلبنهلأ هنللحمسمةلل صكذكللاعدغلللصامحلريلصبصيلبنهلأ هنللمكسصهةلأ ش دلمنلكساهةلاعس دلعل

لراعس نةلدصنلحتسميلامحلري

ل.صاخلي لأ يضلليكسههللعكنلدصنلكساهةلاعس دلعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذه اإلشارات من جهة الروايات تفيد طالب العلم، منهج كان 

  -رمحه اهلل–معروفًا عند السابقني من األئمة 

وسموها  -رمحهم اهلل–أن األحكام التي قررها األصوليون : وهي 

حكام التكليفية اخلمسة؛ وهي الواجب، واملستحب، واملحرم، واملكروه، األ

واملباح، أحيانًا يكون نظر طالب العلم يف هذا العرص، أصبح نظرًا إن صح 

من جهة املوافقة للمصطلح، وهلذا كان يقطع أو يميل إىل القطع  رفياً حالتعبري 

إنه حمرم وعن هذا إنه باحلكم عىل نوع من التسمية الرصحية له، فيقول عن هذا 

واجب، أو عن هذا إنه كذا، أو عن هذا إنه كان عىل أحد األحكام، هذا حيتاج 

 إىل قدر من البيان الرشعي عند احلكم.
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إذا نظرت يف جوابات العلامء السابقني، يف جوابات مالك مثاًل، أو يف جوابات  

ة، فحتى إذا قيل اإلمام أمحد، أو غريهم، واملصنف هنا يشري إىل درجات الكراه

 إن املكروه حكم فليس هذا يعني أن املكروه درجة واحدة

قيل أن املحرم حكم من أحكام التكليف اخلمسة فال يعني أن التحريم وإذا  

 درجة واحدة

 ومثله الوجوب 

 ومثله االستحباب 

وكذلك النظر يف املسائل التي يرتدد فيها االجتهاد، وهلذا جتدون عن أمحد، أو  

أو أكرهه، أو ال أبدأ به أحدًا،  لك وأمثاهلم، ينقل أنه يقول ال يعجبني،عن ما

زم باملنع، وهلذا بعض طالب ال يكون عنده جزم بالتحريم، وج، اوهلم جر

العلم اآلن يقول: ينبغي أن تكون األحكام رصحية، هذا ليس صحيحًا، تكون 

الدليل رصحيًا  األحكام رصحية إذا كانت األدلة رصحية، أما إذا كان ما كان

 يتبني فيبغي أن تكون الفتوى أو الرأي الفقهي فيه إعفاء للعامة عام ال أو عام َل

لصاحب الفتوى أن اهلل كلفهم به، ألن املسائل ال يمكن أن تكون عند العاَل 

انًا واحدًا، منها ما هو بني، ومنها ما ياهنا بيمهام كان علمه ال يمكن أن يكون ب

 هو دون ذلك.

: لو كتبنا عن مالك املسائل ا ذكر بعض أصحاب مالك عنه أهنم يقولونوهلذ 

التي قال فيها ال أدري لفنية املحابر أو من هذه الكلمة، ليس معناه أنه إىل هذه 
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املسائل يقول ال أدري، لكن مقصودهم أنه كان  عامةيف  -رمحه اهلل–الدرجة 

وأن يقول ال يعجبني  معروفًا عند من مثل مالك أن يتوقف يف بعض املسائل،

فيها، أو يقول أكرهه، أو ما إىل ذلك، كمثال اإلمام أمحد ملا سئل عن مسألة 

التهنئة بالعيد، وتعلمون أن املسلمون من عصور القديمة، درجوا عىل أن هينئ 

ريض اهلل –الصحابة يف عرص عثامن  عرصبعضهم بعضًا بالعيد وهذا وجد يف 

يف عرص عثامن  أثوربل بعض الصحابة، وهذا منقل هذا وأقر من ق -عنه تعاىل

وأيب بكر وعمر  -عليه الصالة والسالم–يف ومن النبي  -ريض اهلل تعاىل عنه–

ًا، وال نفي، أو منعًا منه، أو هنيًا عنه، ولكن نقل يف َل ينقل يشء من هذا ال إثبات

عن هذه اإلمام أمحد َل سئل  -ريض اهلل تعاىل عنه–زمن عثامن ويف خالفة عثامن 

 ؟املسألة

قال: أنا ال أبدأ به أحدًا، ومن بدأين أجبته، هذا النمط من الفقه ينبغي لطلبة  

العلم أن يعرفوه، ليس يف هذه املسألة رضورة، وإنام يف مسائل كثرية وأن 

قطع، ويكون فيها إطالق، يعلموها العامة، إىل أنه ليس كل املسائل يكون فيها 

 أو هذا هو خالف السنة جزماً ألن هذا هو السنة جزمًا، 

إذا املسألة دخلها خالف بني األئمة املعتربين، فالغالب فيها السعة، عىل العاَل،  

كام أسلفت سابقًا، وإنام  السعة ليس معناه التخري وصاحب البحث، وإذا قيل

معناه إذا رجح قول أحد من العلامء، ورجح صاحبه خالف ذلك ينبغي أن 



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 28 - 

التامنع أو  ومألوفًا، وال يقود إىل تضاد أو اختالف، بمعنى يكون هذا شأنًا مقراً 

 الشحناء، أو ما إىل ذلك

 فالسعة يف املسائل طيب، إذا كانت سعة مبنية عىل األصول الرشعية 

ولكن إذا كان اإلنسان قليل العلم، قليل اإلدراك لقواعد الرشيعة، وعلمه  

، وهلذا أنا أؤكد عىل طالب العلم بأقوال األئمة وبخالفهم يميل إىل القطع كثرياً 

إذا نظر يف الفقه أن ينظر يف اخلالف، كام ينظر يف األدلة ينظر قبل ما يقرأ أدلة 

األقوال الفقهية فيها، ومن هم القائلون هبذه األقوال، وهذا  كماملسألة ينظر 

يعطي طالب العلم برصًا حتى ال يقع عىل قول شاذ من األقوال ويذهب ليحتج 

ة يظنها حجة صحيحة وراجحة وهي ليست كذلك، فإن النصوص له بحج

أحيانًا يكون فيها احتامل، والنصوص نزلت بلسان عريب مبني، القرآن نزل 

عليه الصالة –بلسان عريب، والنبي تكلم بلسان الفصاحة، وهو أفصح اخللق 

وهذه أمور كام تعلمون تلكأت كثريًا يف عصور متأخرة إىل عرص  -والسالم

بمثل ذلك الصفاء الذي  هذا، فام أصبحت اإلدراك لدالالت النصوص الناس

هم، ارب عرصأو حتى من ق -ريض اهلل تعاىل عنهم–كان عليه علامء الصحابة 

 عن هذا وجد علم أصول الفقه ووجدت علوم اللغة، وما إىل ذلك.و
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل.رشبةلخملعفلنلل ه لايم دينةلصعسلئسلاعنلسلأ ه لاعكلفةليفلرا لال لهنل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم أهل الكوفة من الفقهاء وأهل الرأي عندهم زيادة توسع يف مسائل 

ا قلت عندهم توسع يف السعة يف األرشبة، وهذا ربام التعبري املناسب، ألن إذ

اجلملة معناه مناسب رشعًا، السعة بمعنى مناسب رشعًا، لكن نقول عندهم 

 ، عندهم زيادة يف السعة يف باب األرشبة.زيادة يف السعة
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لاعانب لمن ال لا  لبن دمه الل عيستلامخلس لا  لاعقيي لمنلايمسكس لمنللصاللحيسملن ليكلنلمخسا أ ن

ذالمللل أ صلأ نليكلنلمنلنبيذلالمتسلأ صلاعزبيبلاعينءل اعانب أ صليكلنلمنلمطدلخلبصريلاعانبلا 

ل.يذهبلثيثل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ليق بأصول الكوفيني هو ويقول: أن األمع أن بعض أهل العلم علق عىل هذا 

خالف هذا  يف أحكام األرشبة، ألهنم أهل قياس كام تعلمون، أليس كذلك؟ 

، وأحكام فمع أهنم أهل قياس إال أهنم َل يطردوا أحكام األرشبة عىل العلل

القياس، ففيهم شبه يف باب األرشبة من كالم أهل الظاهر، مع أهنم أبعد الناس 

معلوم أن أبعد الفقهاء عن أهل الظاهر مها فقهاء الكوفة،  عن أهل الظاهر،

لكن يف كالمهم يف األرشبة ملا تتبعوا ما أثر أصابوا فيه نفسًا من نفس أهل 

 الظاهر.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :
ل.صمهليفلال طامةليفلغليةلاعتحسميلحىتلحسملالاخلي لصاعضدل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 :نعم، هم يف باب األطعمة، مها بابان

 األرشبة عندهم زيادة توسع فيها 

يف األطعمة عندهم إغالق فيها، حتى حرموا بعض ما جاءت النصوص  

 مرصحة بإباحته وحله.
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 (المتن)
 الم ابن تيمية رحمه هللا :قال شيخ االس

 .وقيل إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
يف ابتداء األمر  -صىل اهلل عليه وأهل وسلم–الضب كام تعلمون النبي 

مسخ بعض األمم دواب يدبون  -جل وعال–اهلل إليه، أن اهلل وملا كان مما أوحى 

خيشى أن يكون الضب مما مسخ،  -عليه الصالة والسالم–يف األرض، فكان 

عليه –وخيشى أن يكون الفأر مما مسخ، وحتى جاء عنه يف الصحيح قال 

فقدت أمة من بني إرسائيل ال يدرى ما فعلت، وال أرها  »: -الصالة والسالم

أر، أال ترون أهنا إذا وضع هلا ألبان األبل َل ترشبه، وإذا وضع هلا ألبان إال الف

  «الشاه رشبته

أن الفأر مسخ، وهذا جاء يف  -عليه الصالة والسالم-فكان خيشى 

وال أراها »بحكم يف هذا وإنام قال:  -عليه الصالة والسالم–الصحيح، َل يقطع 

 «ى ما فعلت، وال أرها إال الفأرأمة من بني إرسائيل ال يدر»وقال:  «إال فأر

فقال: يا  ومثله الضب كام جاء يف الصحيح أيضًا أن عربيًا أتى النبي 

 ، فسأل النبي عنه أكله فلم جيبه،مضبة وأنه عامة طعام أهيل غائط رسول اهلل إين
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صل –، فراجع النبي يف الثانية، ثم بني للنبي فقال له الصحابة راجعه

 -جل وعال–أن ما مسخ من األمم التي مسخها اهلل  -اهلل عليه وأهله وسلم

، أن أولئك املسخ ال يكون هلم نسل وال يبقون يف األرض عافنا اهلل من ذلك

الكونية أهنم ال يبقون  -جل وعال–ما مضت سنة  هكذاأكثر من أربعني يوما، 

 يف األرض، وال يكون هلم نسل

لصحيحني، وقدم إليه ملا أيت بلحم الضب كام يف ا فبعد ذلك النبي  

ال »وأخرب به رفع يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول اهلل؟ قال: 

صىل اهلل عليه –فقربه خالد إليه فأكله وأقره النبي  «ولكنه ليس بأرض قومك

  -وعىل أهله وسلم

فهذا إقرار منه وترصيح بالقول، فإنه قال: ال يا خالد، وأقر خالد عىل 

ته، وإن كان منهم من كرهه، إن عامة أهل العلم يذهبون إىل إباحأكله، وهلذا ف

 كام هي إحدى الروايتني التي ذكرها املصنف

وكذلك الضبع، وإن كان الكالم يف الضبع أضيق عند العلامء من 

الكالم يف الضب، فإن اإلمام أمحد يرى، وكثري من فقهاء أهل احلديث يرون 

 شًا من جهة الصيد، يف صيد املحرمكبجعل فيه  حله، وهذا ألن النبي 

فلام جعل فيه الفداء دل عىل أنه حالل، وهذا جاء يف حديث جابر بن  

، خمرج عند اإلمام أمحد وعند عبد اهلل قد أخرجه اإلمام أمحد يف املسند وغريه
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غريه من أهل العلم، وحديث جابر يدل عىل أن الضبع من احلالل وليس من 

 احلرام

ع كام تعلمون أهنا حمرمة، األصل يف السباع أهنم واألصل يف السبا 

حاول أن يعلل وجه االستثناء يف الضبع  -عليه رمحة اهلل–بن القيم احمرمة، 

ويقول: أنه ليس فيه السبوعية التي يف السباع، وذكر معاين يف هذا ال أدري هل 

 هي تصح، أو ال تصح

هذا العموم، ولكن هذا التعليل ليس بالزم، وإنام هو استثناء من  

  أحكم وأعلم. -جل وعال-والشارع يستثني، واهلل 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

فأ اذلأ ه لاحل ديثليفلال رشبةلبقلللأ ه لايم دينةلصللئسلأ ه لال مصلبلملافقةلليس نةلايمس تفيضةل

ل.-ل ىل هللللييهلصل م-بنلاعنيبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
رمحه –وهذا يبني من سبق أن أرشت إليه أن املصنف، يعني اإلمام بن تيمية 

ليس من منهجه الرتجيح املطلق يف كل مفصل املسائل ملذهب واحد، وإنام  -اهلل

كذا أرجح، ومذهب أهل  كام ترى هنا يقول أن مذهب أهل املدينة يف باب

الكوفة يف باب كذا أرجح، وال يرى نفسه خارجًا عن أصول أهل احلديث 

وطريقتهم، وال يرى نفسه أيضًا منفكًا عن مذهب اإلمام أمحد الذي أصل 

عليه، ألنه يقول: أنه تتبع املسائل التي يتبني له الرجحان فيها، يقول: ما من 

لة النصوص إال وألمحد فيها رواية يف مسألة يكون فيها الراجح من جهة دال

لكالم اإلمام أمحد ويقول إن املسائل التي الراجح فيها  ءرقاجلملة، وهو مست

بني من جهة النصوص يكون ألمحد فيها رواية، وإن َل تكن هي املشهورة عند 

 أصحابه كمذهب له.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لليس نةلايمس تفل لليهيمليفلمتلباةلاعس نةليضةلبنلاعنيبلملافقة ل صأ حصلبهليفلاعتحسميلصزادصا

ل صلنفلاال ململأ مح دلكتلرالكدرياليفلال رشبةلمللليمتلأ ح داللنفلأ كربلمنهلصكتلرالأ لغسلمنه

نهلدا لباضهملبغ دادلفقللل صهللأ صللمنلأ ظهسليفلاعاساقلهذ لاعس نة ل.ه لفهيلل:حىتلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 الزيادة عىل الصحابة.قوله وزادوا عليهم مقصوده زادوا عىل أهل املدينة، ليس 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

اللأ مح دلبنلحند لدصلل فقلعلالالل؟منلحيسملاعنبيذلفقللله لفهيل صأ اذلفهيللل نلغري لمنلال مئةا 

نهلحسملاعاصريلصاعنبيذلبا دلثالث ل.بالمةلاعس نةلحىتلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ا النبيذ كام جاء يف حديث أيب سعيد، وحديث عائشة يف الصحيحني وغريمها، إذ

 أسكر فإنه ال يكون نبيذًا مباحًا، بل يكون مسكرًا ويكون مخرًا، هذا بني

وحديث أيب سعيد، بحديث عائشة  ولكن قبل ذلك، الذي نقل عن النبي  

عند الكوفيني  ذهو التفريق بني حال الصيف وحال الشتاء، وهلذا حكم النبي

ه أضيق من األيام خيتلف باختالف األمصار، ويف األيام احلارة يكون الوقت في

عن النبيذ بعد ثالث، وهذا ال  الباردة، أو يف األيام الباردة، وهلذا هني النبي 

 يكون إال يف األيام البادرة، وأما يف األيام احلارة فيكون دون ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نهلحسملاعاصريلصاعنبيذلبا دلثالث  ل.هلش دةلمتلباةلليس نةلايمأ ثلبةليفلذكلنلملليظهسلفيا لصللحىتلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
كام تعلمون أن الشارع يف ابتداء األمر إغالبًا لباب املسكر هنى حتى االوعية 

ذ الناس فيها أرسع إليها اإلسكار، كام عن بعض األوعية التي إذا انتب النبي 

يف  -صىل اهلل عليه وأهله وسلم–القيس ملا أتوا النبي  جاء يف حديث عبد

أتدرون »بن عباس املتفق عليه، وعمر عن اإليامن باهلل وحده، وقال: احديث 

  «ما اإليامن باله وحد؟

 قالوا: اهلل ورسوله أعلم

رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء  حممدشهادة إن ال إله إال اهلل وأن »قال:  

 «الزكاء، وصوم رمضان، وأن تؤدوا مخسًا من املغنم

وهناهم عن الضباء، واحلنتم، واملزفت، واملقري، ويف رواية والنقري، هذه أوعية  

وظروف إذا انتبذ فيها يرسع إليها اإلسكار، فهي قابلة من حيث مادهتا، قابلة 

نبيذ إىل اإلسكار، فنهى الشارع عنها من باب سد لتحول ما ينتبذ فيها من ال

 الزريعة

 ؟ هل هذا مما نسخ 
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يعني ما جاء يف حديث بن عباس ويف حديث عبد القيس، وجاء من رواية أيب  

 ، هل هذا مما نسخ أو مما بقي؟ سعيد اخلدري أيضاً 

 : ه وجهان ألهل العلمفي

–عنها بعد ذلك، وقال والراجح أن هذا مما نسخ، وأن هذه األوعية َل ينهى 

كنت هنيتكم عن »: كام يف حديث بريده يف الصحيح -عليه الصالة والسالم

املقصود هنا ليس كل الظروف، وإنام التي أشري إليها من حديث عبد  «الظروف

كنت هنيتكم عن الظروف فإن الظروف ال حتل شيئًا وال حترمه، »القيس، قال: 

وهذا ما جعله اجلمهور ناسخًا ملا  «ا مسكراً فارشبوا يف السقية كلها، وال ترشبو

 جاء يف حديث عبد القيس.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل.اعثالثلمظنةلظهلبلاعش دةلغلعدللصاحلمكةلهنللممللختفىلفأ قميتلايمظنةلمقلملاحلمكةلل ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ال أدري هل هذا عىل إطالقه، أو أن فيه  ( : ظنة مقام احلكمةامل) كلمة 

تصحيح، لكن املعنى يتجه عىل نوع من التفسري له، لكن هذا معنى موجود يف 

 فإن املظنة الراجحة تقام مقامه الرشيعة، وهو أنه إذا تعذرت احلقيقة

عن النوم من جهة كونه ناقضًا  -رمحهم اهلل–ا تكلم العلامء وهلذا مل 

  -أي ناقضًا ذاتياً –للوضوء، فإنه عند اجلمهور ليس ناقضًا بذاته 

ما كان نومه ناقضًا  كام تعلمون -عليه الصالة والسالم–وهلذا الرسول 

عند  تنامان، وال ينام قلبه، وإنام النوم هكام قال لعائشة: إن عيني للوضوء ألنه 

 اً اجلمهور من أهل العلم، مظنة للحدث، وليس حدث

وهذا جاء يف األدلة يف حديث معاوية وغريه ما يدل عليه، فهو مظنة 

للحدث، وهذا يتفرع عنه الفقه يف الرتجيح لصفة النوم الذي ينتقض به 

الوضوء، فإن املعروف أن املسألة فيها خالف كثري وبعضهم ذكر فيها ثامنية 

فبعضهم استثنى نوم القائم، ء، ما هو النوم الناقض للوضوء، أقوال للعلام

 وبعضهم استثنى نوم القاعد، وهلم جرة
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أن ، واألرجح هنا إذا اعتربنا أن النوم مظنة للحدث وليس حدثًا الزمًا  

يعلق األمر باإلدراك، فحيث كان اإلدراك ممكنًا، ومتحققًا، فإن هذا النوع ال 

ية التي يكون عليها اإلنسان، وهي أن ئاهلي ن الصفةيكون مؤثرًا بغض النظر ع

، الصحابة كانت ختفق رؤوسهم يف املسجد كام يف حديث أنس وال يتوضؤون

هذا َل يكن نومًا، وإنام كان نعاسًا عارضًا، لكن إذا انقطع اإلدراك وغاب 

، عمن حوله فهذا نوم ناقض، سواء كان جالساً  اإلنسان وانفك إدراكه مطلقاً 

 يكن كذلك، ملاذا؟ أو َل

ألنه مظنة، فحيث كانت احلقيقة قائمة وهي اإلدراك فإن احلدث ال  

يقع، أو حكم احلدث ال يقع، إال إذا زالت هذه احلقيقة التي هي اإلدراك، 

 فتكون املظنة منزلة مقام احلقيقة التي هي احلدث.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نهلكس لاخليل مللكساهةلتزنيهلأ صلحتسميلل ىلاختالفلاعسصايت،نلبنهحىتلا  صحىتلاختيفلقل هليفلالانتبلذلل يط،نلا 

ل.نلأ حلديثلالهني لكثريةلج دا ل لل لأ صلمكسص ل أ صلحمسمل يفلال صبيةله لهللمبلح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
املقصود باألوعية التي سبق اإلشارة إليها، ليس كل األوعية، إنام أوعية خمتصة 

 كام جاء يف حديث عبد القيس.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لاعيتلاللل صأ حلديثلاعنسخلقييةل لال خبلب لمبث لهذ  لايمس تفيضة له لتنسخلتكللال خبلب فلختيفلاجهتلد 

ل.صمللخيسجلاعدخلبيلمهنللشيئل لل كلهنللأ خبلبلأ حلدختسجلبنل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم من أحاديث النسخ، حديث بريدة يف مسلم، وحديث النهي عن االنتباذ 

إلشارات التي ينبه عليها اإلمام بن تيمية ، وهذا من ايف األسقية يف الصحيحني

يف مسائل، لبعض املسائل التي حيرمها، يقول: إن البخاري َل  خيرج  -رمحه اهلل–

ن عند ينظر إىل أن هذا نوع من اإلعال -رمحه اهلل–يف هذا الباب كذا، وكأنه 

 البخاري

ف هنا أخرج ، البخاري نعم كام أشار املصنلدباغيعني مثاًل ملا جاء يف مسائل ا 

االنتباذ يف األسقية يف حديث بن عباس، ما أخرج حديث بريدة، يف  النهي عن

، البخاري أخرج يف مسائل امليتة حديث، لكن َل خيرج يف كون دباغ مثله يف ال

مطهر، مع أنه أخرج حديث ميمونة، الذي هو من رواية بن عباس، قال  الدباغ

هال أخذتم »: فامت فقال النبي تصدق عىل موالة مليمونة بشاة،  بن عباس

 «إنام حرم أكلها»فقالوا: يا رسول اهلل إهنا ميتة، فقال:  ،«إهاهبا فانتفعتم به؟!

هال أخذتم إهاهبا فانتفعتم »هكذا أخرجه البخاري. أخرجه بصفة أو بصيغة 

هال أخذتم إهاهبا فدبغتموه »، اإلمام مسلم يف صحيحة أخرج احلديث: «به؟!
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الفرق ماذا؟ الدباغ، مثل الدباغ، عىل رواية مسلم يكون الدباغ  «فانتفعتم به؟!

مبيحًا، ويكون الدباغ مطهرًا، يفهم من ذلك أيضًا، البخاري أعرض عن 

، َل يذكر منها حديثًا، لكون الدباغ يكون مطهرًا، منهم من جيعل أحاديث الدباغ

رمحه –م أمحد عند البخاري هلذه األحاديث، وهلذا اإلما لهذا من باب اإلعال

جاء عنه يف هذا املسألة كام تعرفون يف مسألة جلود امليت جاء فيها أكثر من  -اهلل

بعد  ميتًا بدباغ، ويباح استعامله يطهر جلدرواية، واملشهور يف مذهبه أنه ال 

الدبغ يف يابس إذا كان من حيوان طاهر يف احلياة، هذا هو املشهور يف مذهب 

 ر جلد امليتة بالدباغ، ويقول احلنابلة يف تقريرهم املتأخراإلمام أمحد، أنه ال يطه

 : ويباح استعامله يف يابس إذا كان من حيوان طاهر يف احلياة.يف املذهب 

لكن املقصود أن هذا نفس، حسن صاحب البحث والنظر يتتبع فيه، البخاري 

 إمام حمقق، فإذا أعرض عن مجلة من رواية حديث أو معنى فهذا -رمحه اهلل–

 قد يكون وجهًا من العلل يف علم احلديث، قد يكون عالالً من البخاري هلم.
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 اجمللس الثاني  مقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 

وسيئات أعملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

عبده ورسوله صىل اهلل عليه وأهله  احده ال رشيك له وأشهد أن حممدً إال اهلل و

 وصحبه وسلم تسلياًم كثريا؛ أما بعد:

ينعقد هذا المجلس وهو الثاني من مجالس التعليق على القواعد النورانية لإلمام 
 أبي العباس أحمد بن تيمية 

ألف من في الثالث عشر من الشهر السابع من سنة تسع وعشير وأربعمائة و
 الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصالة والسالم

 في جامع المهاجرين بمكة المكرمة 

وكنا أخذنا قراءة يف صدر تعليقات املصنف التي مجعت من كالمه يف 

مقارنته بني طريقة أهل احلديث، أو بني مذهب أهل احلديث ومذاهب مجلة من 

 الفقهاء من أهل العراق وأهل احلجاز

قة الكتاب يف اجلملة، أو ما مجع يف هذا الكتاب ال يمكن اإلتيان وطري 

 عليها يف مثل هذه املجالس املخترصة من جهة الزمان

وإنام يكون هناك تعليق عىل طريقة أيب العباس بن تيمية رمحه اهلل يف  

أخذه للمسائل الفقهية من جهة نظره يف املذاهب أو من جهة نظره يف القواعد 

 سيأيت يف أمثلة أو يف مسائل أخرى من كالمه.الكلية كام 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لاخلي لعصحةلاعسننلبنل عكنلملليلافقلأ ه لاحل ديثلاعكلفي،نلل ىلمجيعلمللحسمل لب لأ حيلا

لاعنيبلل ىل هللللييهلصل ملبتحيييهلليلملخيربل.

ليهلصل ملفسلل لصأ لكلالمحلهلصبأ هنملذحبلالل ىلبه دلبلللل هلللل ىل هلللليلل

ل«اللأ حسمه»لصأ حيلالاعضبلعصحةلاعسننلبنلاعنيبلل ىل هللللييهلصل ملبأ نهلقلل:

لصبأ نهلأ لكلل ىلملئ دتهلصهللينظس.ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 «ال»بل أبلغ من ذلك أنه عليه الصالة والسالم قال:  «ال أحرمه»قال: 

بطعام وكان فيه حلم الضب  كام سبق يف قصة خالد بن الوليد ملا أويت النبي 

 فأخرب ذلك فكف يده عن أكل حلمه

 : أحرام هو يا رسول اهلل؟ــ ريض اهلل عنه ــ فقال خالد 

  ال :   قال 

دليل رصيح  ــ ريض اهلل عنه ــ دخلال «ال»فقوله عليه الصالة والسالم: 

 عىل أنه مباح وأنه حالل

كام أسلفت َل حيرمه عىل الصحابة وإنام تردد يف  ويف أول األمر النبي 

إن اهلل مسخ »: ــ صىل اهلل عليه وسلم ــ  شأنه خيش أن يكون مسخًا، ملا قال
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ذا أمة من بني إرسائيل، وصاروا دواب يدبون يف األرض، فأخشى أن يكون ه

 وَل يكن عليه الصالة والسالم جزم بذلك أوحكم بذلك حكاًم بينًا. ،«منها
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لصبأ نهلأ لكلل ىلملئ دتهلصهللينظسلصمللينكسلل ىلمنلأ لكهلصغريلذكللممللجلءتلفيهلاعسخصة

لفنقصلالباملحسمهلأ ه لاعكلفةلمنلال طامةلل

يم دينةليفلال رشبةلل نلاعنصلصلادلاةللل ىلحتسميلال رشبةلايمسكسةلأ كرثلمنلكاملزادصالل ىلأ ه لا

لاعنصلصلادلاةللل ىلحتسميلال طامة.

لليفلأ ه لل لمن لأ كرث لأ حيل  لمل لال تحالل لصاعتلبا،نليف لاعصحلبة لليفلمن لايم دينة صل ه 

لاعكلفةليفلال تحالللايمسكسلصايمفلل د.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 وألهل املدينة سلف: هنا ملا قال 

 أكثر من سلف أهل الكوفة : ثم قال 

هذا يبني ما سبق التنبيه إليه ألن املصنف ملا عرب، أو اإلمام بن تيمية ملا  

لعراق، أو سائر أهل عرب بالعراقيني وباحلجازيني َل يكن يقصد سائر أهل ا

األمصار العراقي، وإنام أراد بالعراقيني أهل الكوفة، كام أراد باحلجازيني أهل 

 املدينة، فلم يكن مقصوده سائر األمصار العراقية واحلجازية

وهلذا هنا قال: وألهل املدينة، أي من عرب عنهم سابقًا باحلجازيني،  

 .وألهل الكوفة من عرب عنهم سابقًا بالعراقيني
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لأ مل لامخلس لمسيت لصعهذا لال طامة  لخبلئث لمفلل د لمن لأ بظم لايمسكس لمن لاعنلش ئة صايمفلل د

لاخلدلئث لكامللامهللبامثنلبنلبفلنلبيضل هلللبنهلصغري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 هنا املصنف وإن كان يرجح مذهب أهل احلديث 

وإنام يستقرأ أهل العلم من ، ومذهب أهل احلديث ليس مذهبًا معينًا 

أهل احلديث وغريهم من الفقهاء املحققني إذا استقرأوا من جمموع أقوال فقهاء 

ن هذا أو يضيفونه إىل أهل املحدثني، وصار كثري منهم قد تبني هلم قول، جيعلو

 احلديث ويقولون: مذهب أهل احلديث

وإال ليس هناك مذهب عىل االستقرار كام يقول رصيح مذهب احلنابلة 

 أو مذهب الشافعية واملالكية وما إىل ذلك

وإينام إذا نظروا ووجدوا أن أكثر فقهاء املحدثني قد ذهبوا إىل مذهب 

 يقولون هذا مذهب أهل احلديث، من املذاهب أو إىل قول من األقوال ف

فاملصنف يرجح طريقة أهل احلديث وهو يميل إىل هذا يف أكثر املسائل 

 ويقوي هذا يف أكثر املسائل
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ولكنك تراه هنا يقوي طريقة أهل املدينة عىل طريقة أهل الكوفة،  

وهذا من جهة عنايته بأن أهل املدينة هلم سلف أكثر باعتبار أن املدينة النبوية 

حمل الصحابة من حيث األصل قبل أن يتفرقوا يف األمصار، والرواية فيها  هي

 شائعة وما إىل ذلك من األسباب العلمية

وهلذا ميله إىل مذهب مالك وهو إمام املدينة النبوية، ميله إىل مذهب 

مالك يف املسائل املختارة أكثر من ميله إىل مذهب الكوفيني كأيب حنيفة 

 وأصحابه.
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 (المتن)
 شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا : قال

لصأ مسلاعنيبلل ىل هللللييهلصل ملجبدللشلبهبل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 يعني اخلمر وجلد شارهبا متفق عليه بني العلامء

 أهو من باب احلد، أو ليس كذلكوإن كانوا قد اختلفوا؛ 

ثم اختلفوا يف احلد أيكون أربعني جلدة أو يكون ثامنني جلدة عىل  

 خالف مشهور بني العلامء يف هذه املسألة

 وإن كان الراجح أن اخلمرة فيها حد 

 ؟وهذا احلد هل يكون بأربعني أو بثامنني 

 هذه مسألة خالف. 
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 (المتن)
 ه هللا :قال شيخ االسالم ابن تيمية رحم

نهلمللحي دلفهيللأ ح دلمنلأ ه للصفاهللهللايفلئهلصأ مجعللييهلاعايامءلدصنلاحملسملتلمنلال طامة فل 

اللمللبيغنللبنلاحلسنلاعدرصي ل.اعا ملا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 نه ليس فيها حديعني من جهة أ

أن ما حرم من األرشبة وهي اخلمر فيها  : يعني مقصود المصنف

 حد

أن ما حرم من األرشبة ومنها اخلمر، فجاء فيام هو من األرشبة املحرمة  

 حد وهي اخلمر، وهذا مستقر عند عامة أهل العلم، وإن اختلفوا فيام حيد به. 

من أكل طعامًا وأما يف باب األطعمة املحرمة فيقصد املصنف أن 

حمرمًا فإنه وإن قيل أنه أتى حمرمًا إال أنه َل يرد حد يف أكل مطعوم، هذا من 

  وفرق بني احلد كام تعلم وبني التعزير حيث األصل وإال فباب التعزير باب أخر

التعزير يكون اجتهاد القايض فإذا رأى القايض التعزير عىل عمل من  

 .هو يكون التعزير عليهاألعامل عىل وفق األدلة الرشعية ف

وأما احلد فإنه هو املقدر من الشارع، كحد الزنا، وحد شارب اخلمر،  

وحد الرسقة، ومثل ذلك من األمور املنصوصة بحد معني من الشارع 
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اَم } اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدهَيُ اِرُق َوالسَّ هذا حد من الشارع، ^[38]املائدة:{َوالسَّ

 جيتهد فيها القايض.وأما التعزير فإنه خيتلف و
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نلاكنلامجلهلبلل ىلل ب لق دلأ مسلل ىل هللللييهلصل ملبقت لشلب لامخلسليفلاعثلعثةلأ صلاعساباةلصا 

ل.أ نهلمنسلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا جاء يف حديث وإن كان احلديث قد تكلم فيمن تكلم من أهل احلديث يف 

 قتل شارب اخلمر يف الرابعة:

 ومن أهل العلم من محله عىل احلد، وأنه يقتل يف الرابعة 

يقول:  -رمحه اهلل–بن تيمية اومن أهل العلم ومنهم املصنف أو منهم اإلمام  

 من جهة أصله، وإنام يبقى أنه اجتهاد للقايضإن هذا ليس منسوخًا 

أن القايض أو السلطان  -رمحه اهلل–وهذا الذي يرجحه شيخ اإلسالم بن تيمية  

 جيتهد يف هذا، فيمكن أن يقتل يف الرابعة

من أهل من بل ولكن الصحيح والذي عليه مجهور العلامء أن هذا منسوخ،  

ديث من ال يصحح احلديث من يرى أن احلديث َل يثبت أصاًل، من أهل احل

 .الباب أصاًل، ومن يقويه فإنه جيعله منسوخًا وهذا هو الصحيح
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التعزير، بل إذا رشب  هةوال يصح االجتهاد بقتل شارب اخلمر حتى عىل ج 

فإنه ال يوجب  [األمرالعود ]اخلمر فإنه جيلد، فإن عاد فإنه جيلد، مهام تكرر منه 

 .أكثر الفقهاء ومجهورهم وهو الصحيحالقتل، وهذا الذي عليه عامة أو 

فقتله يف الرابعة ال يصح ال عىل جهة احلد، وال عىل جهة التعزير، ألن النفس  

 حكمها يف الرشيعة عظيم

فتيات عىل حكم عصمتها إال ببيان النفس معصومة يف الرشيعة وال يصح اال 

 رصيح من الشارع، من أدلة الرشيعة

يث الواحد الذي ال يقوى إىل هذا احلكم، وعمل وليس يف األدلة إال هذا احلد 

وعمل الصحابة عىل خالفة، فإنه جاء يف  -صىل اهلل عليه وأهله وسلم–النبي 

رجاًل كان يلقب بحامر وكان يرشب اخلمر،  أيت صحيح البخاري أن النبي 

بجلده، قال رجل: لعنه اهلل ما أكثر ما يؤتى به من رشب اخلمر،  فلام أمر النبي 

كان الرجل قد ابتيل  ذافه ،«ال تلعنه فإنه حيب اهلل ورسوله»: ال النبي فق

التكرار، يف قول بعض الصحابة: ما أكثر ما  همن حال ظاهربرشب اخلمر، و

 يؤتى به من رشب اخلمر، ومع ذلك َل يذكر يف حكمه قتل

فالقول بأن الشارب يف الرابعة يقتل هذا قول بعيد وقول ضعيف، بل بالغ  

 فالضع

 وحكم شارب اخلمر عىل احلد الرشعي، ولو عاود فإنه يعاود إىل حكم حده 
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يد عن حكم بعوأما التعزير بغري القتل هذا باب أخر، إنام التعزير بالقتل هذا  

 الشارع، ألن الشارع عصم النفس فال يستباح هذا احلكم إال بنص بني رصيح.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لصل م-صهنيىلاعنيبل لصكرسلل-ل ىل هللللييه لبشقلظسصفهل لصأ مس لبنلختيي لامخلس فاميلحصلبنه

ل.دانهنل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
حتى ال يكون  هذا من باب سد الذريعة إىل وجود اخلمر، ملا هنى عن ختليلها،

 ذلك ذريعة إىل اختاذها ابتداًء بغرض جعلها خاًل.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نلاكنلق دلاختيفتلاعسصايةلبنلأ مح دله لهذالراقلأ صلمنسلخ صيمللاكنل هلللل دحلنهلصتالىلل لصا 

لغريل لأ ص لال االق لأ ص لاعاقلل ليف مل لا  لاعفسلد لمن لفهيل لاخلدلئثليمل لحسم منل لل ىلاذلينلا  لظهس هل

لفهيللمنلايمفس دة لباضلاحملسملتلمنلال طامةلأ صلال رشبةلمنلاعنقصلبق دبلمل صعلاللل ال تحيلا

ل.اعتأ صي لالل تحقلالاعاقلبة

نلاال ململأ مح دلصغري لمنلليامءلاحل ديثلزادصاليفلمتلباةلاعس نةلل ىلغريمه بأ نلأ مسصالمبللأ مسلل؛مثلا 

ليزي لرضبلباضلايمدلحل مث لحللملاال ب لفل هنللحالللراعكتل لصاعس نةلل؛ت هلللبهلصبلل هلممل

ل.صاال جامع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
أن أهل احلديث، وأن فقهاء املحدثني هم أكثر الناس  : مقصوده هنا

 .إحاطة بالسنة

، وبجمعه، فهذا االعتبار لوا برواية حديث النبي وهذا ألهنم اشتغ 

الذي امتازوا به عن غريهم من الفقهاء جعلهم أتبع للسنة من جهة مجعهم 

 . -صىل اهلل عليه وأهله وسلم–لآلثار املنثورة عن النبي 

 وهذا ال يعني به املصنف إسقاطًا لطريقة الفقهاء، أو تنقصًا هلا

ل العلم وأقواهلم من جهة الرتجيح وإنام هو من تفضيل مقامات أه 

 لبعضها عىل بعض
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يف باب األطعمة ويف باب –يف هذا الباب  فاآلثار الواردة عن النبي  

أهل احلديث هم أكثر الناس عناية من جهة مجعهم للرواية يف تطبيق  -األرشبة

 أحكامها

اد وهلذا ملا ذكر هنا حلم األبل وأنه حالل بالكتاب والسنة واإلمجاع، أر 

 : بذلك ما يتعلق بالوضوء من حلم اإلبل

فإن مجهور الفقهاء من أهل املذاهب، ال يرون لزوم الوضوء من حلم  

اإلبل، وهو مذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، بل يرون أن حلم اإلبل 

 كغريه من اللحم احلالل، إذا أكل فإنه ال يوجب وضوءً 

ىل أن حلم اإلبل جيب منه والحظ اإلمام أمحد يف الصحيح من مذهبه إ 

 الوضوء ألن حلم اإلبل جيب منه الوضوء

ــ ريض اهلل واالعتبار هبذا ما جاء يف السنة يف حديث جابر بن عبد اهلل 

 الذي رواه اإلمام أمحد وغريهعنه ــ  

وأخرجه اإلمام مسلم وغريه،  ــ ريض اهلل عنه ــ ويف حديث جابر بن سمرة 

أن نتوضًا من حلم اإلبل ــ ريض اهلل عنه ــ  رة وجاء يف حديث جابرة بن سم

 أنتوضأ من حلم اإلبل؟  قال نعم، قيل للنبي 

 «نعم»قال: 

 قيل أنتوضأ من حلم الغنم؟ 

 «إن شئت»ويف رواية قال: « ال»قال:  



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 60 - 

أن حلم اإلبل، أو أمر بالوضوء منه،  -عليه الصالة السالم–فلام بني  

 دل ذلك عىل لزومه 

هاء كثري منهم رأوا أن هذا مما نسخ، قالوا: ألنه أنام أمر وإن كان الفق

ــ بالوضوء منه ألنه قد مسته النار، وكان يف أول األمر كام يف حديث جابر 

بالسنن وغريها، كان يأمر بالوضوء مما مست النار، وقال ريض اهلل عنه ــ  

ترك  ي : كان أخر األمرين من النبــ ريض اهلل عنه ــ  جابر بن عبد اهلل

 الوضوء مما مست النار

فبعض الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأصحاب أيب حنيفة أجابوا  

 عن هذه املسألة بأن هذا مما نسخ

ــ ريض اهلل عنه ــ  ولكنك إذا نظرت يف حديث جابر بن سمرة  

وجدت أن هذا ليس كذلك، ألنه لو كان مورد احلديث قبل النسخ، ألمر النبي 

 م الغنم باعتبار أهنا قد مسها النار، أليس كذلك؟بالوضوء من حل 

فلام َل يأمر بالوضوء من حلم الغنم، وأمر بالوضوء من حلم اإلبل، علم  

 أن احلديث ورد بعد النسخ

ومن الفقهاء الذين ال يذهبون إىل لزوم الوضوء من حلم اإلبل يقولون  

 مأن هذا عىل سبيل االستحباب، وليس عىل سبيل العزم واللزو

ولكن ظاهر احلديث عىل وجوب ذلك، وهذا هو املشهور من مذهب  

 اإلمام أمحد، وهو قول لكثري من فقهاء املحدثني
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ولكن املسألة كام تعلم مسألة فيها سعة من جهة ما استقر عليه قول 

أئمة الفقهاء من املذاهب الثالثة: األحناف، والشافعية، واملالكية، وهو أهنم ال 

 يرون لزوم ذلك

وعليه فإن صالة احلنفي باتباعه أليب حنيفة ال يصح القول بإبطاهلا أو  

أن يأمر بإعادهتا، بل من اقتفى أثر إمام من األئمة املعتربين، فإن فعله يكون 

 صحيحًا من جهة براءة الذمة وتربأ الذمة بذلك

وهلذا كان املسلمون يصيل بعضهم خلف بعض مع اختالف اجتهاد  

احلنبيل خلف الشافعي، والشافعي ال يرى الوضوء من حلم  أئمتهم، وربام صىل

 اإلبل، وهلم جرا

فليس كل ما صار من مسائل االجتهاد يوجب افرتاقًا، بل األصل أن  

 مسائل االجتهاد ال يصح هبا االفرتاق

 وإنام االفرتاق يكون عىل مسائل كلية يف الرشيعة 

اقًا أو اختالفًا عىل وأما مسائل االجتهاد فإهنا ال يصح أن توجب افرت 

 جهة التضاد

وهلذا جتد أن الشافعي إذا صىل فإنه يقنت يف الصالة، مع أنه َل يثبت  

يف سائر الصلوات، وإنام الذي جاء يف السنة وهو مذهب  قنتأنه  عن النبي 

يف النازلة، وقنت يف املغرب،  -عليه الصالة والسالم–أهل احلديث أنه قنت 

 غري ذلك من الصلواتوقنت يف الفجر، ويف 
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 ومن أهل العلم من رأى أن القنوت ليس مرشوعًا مطلقا

ومن أهل العلم من توسع يف أمر القنوت كام هو مذهب اإلمام 

 الشافعي وصاروا يقنتون من صالة الصبح

فإذا صىل من ال يرى القنوت خلف من يرى القنوت فإن مصابته  

 ألن اإلمام يقنت للجامعة هو السنة، وال يصح أن يرتك اجلامعة

بل يصيب اجلامعة، ويصيل احلنبيل خلف الشافعي، والشافعي خلف  

 كثر أصوهلماحلنفي، وهلم جرة، ومازال هذا دأب املسلمني يف أ

وإن كان يوجد يف بعض مراحل التاريخ بعض التعصب، لكن هذا 

 طارئ عىل األصل.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

اال ب لفل هنللحالللراعكتل لصاعس نةلصاال جامع لصعكنلفهيللمنلاعقلةلاعش يطلنيةلمللأ شلبللمث لحللم

عيهلاعنيبل هنللجنلايقتلمنلجن»:لبقل هلا  ل«.ا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 صحيح، هذا حديث ضعيف هذا حديث مروي ولكنه ليس

بالوضوء من حلم اإلبل،  -صىل اهلل عليه وأهله وسلم–واملعنى الذي أمر النبي 

 يمكن أن يقال هكذا أمر الشارع

 والتعليل ال يلزم الوصول إليه. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نلاعش يطلنلمنلاعغضبلمنل»لصق دلقلللل ىل هللللييهلصل ملفاميلبصا لأ بللداصد: اعش يطلنلصا 

لفييتلضأ ل لغضبلأ ح دمك لفل ذا لتطفئلاعنلبلرايملء منل لاعالبضلمنلل«اعنلبصا  صأ مسلراعتلضؤلمنلال مس

لاعش يطلن لفأ لكلمحلهلليلبثلقلةلش يطلنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 احتامل، هذا كله نظر، هذا كله نظر واحتامل

 وإنام أصل احلكم أن الشارع أمر بالوضوء من حلمها 

 أما سبب ذلك فهذا ليس بالزم عىل هذا الوجه 

وهذا ال يثبت إال بنص أو معنى مدرك يف الطبيعة الثابتة املستقرة يف إدراك  

ذلك، فإن اإلبل  الناس وعقوهلم، والنص ليس بثابت، اإلدراك الطبعي ينايف

 كغريها من احليوان من جهة مادهتا وخلقها.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لاعنيبلل ىل هللللييهلصل ملمنلاعلضلءلمنل لأ مسلبه لش يطلنيةلتزصلليمل ليلبثلقلة فأ لكلمحلهل

ل ي دلبنلمحلهل لكاملحصلذكللبنهلمنلغريلصجهلمنلح ديثلجلبسلبنلمسسةلصاعرباءلبنلللز لصأ ل

لفقلللمسة: لصغريمه  لاعغمن»لاحلضريلصذيلاعغسة لمنلحللم لتلضئلا لاال ب لصال لمنلحللم «لتلضئلا

لل«صليلاليفلمسابضلاعغمنلصاللتصيلاليفلمالطنلاال ب »

مفنلتلضأ لمنلحللهمللان دفعلبنهلملليصيبلايم دمن،نلل لكهللمنلغريلصضلء لاكل بسا لمنلاحلق دل

لاعنيب لهيل لاعقيبلاعيتلأ شلبلا  نلاعغيظةلصقسلةل»لبقل هلاخملسجلبنهليفلاعصحيح،ن:للصقسلة ا 

نلاعسكينةليفلأ ه لاعغمن ل«.اعقيل ليفلاعف دادينلأ حصل لاال ب لصا 

صاختيفلبنلأ مح دله ليتلضأ لمنلللئسلاليحلملاحملسمةلل ىلبصايت،نلبنلءلل ىلأ نلاحلمكلخمتصل

لهبل لأ صلأ نلاحملسملأ صىللراعتلضؤلمنهلمنلايمدلحلاذليلفيهلنلعلمرضة

لأ نلمنلصلل لصليملا لال ل   لأ مح دلل ىلهذا لصافقلا للئسلايمصنف،نلمنلأ حصل لاعشلفا لصغري 

لفسقليفلاحل ديثلب،نل لل نه لأ با د  لفق د لمستلاعنلب لممل لاعلضلء لبرت  لمنسلخ لهذا لأ ن ابتق د

لاليحم،نلعيتب،نلأ نلاعاةلليهلاعفلبقةلبيهناملاللاجللمع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 أن يف تصحيفاً  الذي يظهر  هذا السياق ( سائر املصنفني)  :قوله 

يظهر أن فيه تصحيفًا، ( سائر املصنفني من أصحاب الشافعي وغريه  )

 ولعله وسائر املحققني يكون كذلك، سائل املحققني يكون كذلك

 يف الشافعي أصحاب من ألن يظهر،  فيام تصحيح فيه فهذا املصنفني أما 

 وجييبون نسخ، مما هذا أن يرون أو يعللون، الشافعية كتب يف كثري هذا بل كتبهم،

 هو كام الراشدين للخلفاء مذهباً  هذا وجيعلون منسوخ، هذا بأن احلديث نع
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 ءاخللفا مذهب جيعلون وغريه، املجموع رشح يف الشافعية كتب يف موجود

 أن بجهة عندهم تولد إنام وهذا اإلبل، حلم من الوضوء عدم هو الراشدين

 وعثامن، وعمر، بكر، أيب مذهب يف الراشدين األربعة اخللفاء جهة يف حفوظامل

 النار، مسة مما الوضوء ترك مذهب من ملحفوظا أن -عنهم اهلل ريض– وعيل

 للخلفاء نسبوا ةالشافعي فقهاء فبعض الصحابة، عامة عند الشائع هو وهذا

 املعنى. هذا عىل مرتب هو إنام ،اإلبل حلم من الوضوء عدم الراشدين
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لصكذكللقلعلالمبللاقتضل لاحل ديثلمنلأ نهليتلضأ لمنهلنيئللصمطدلال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
–ثم يف مذهب اإلمام أمحد خالف يف بعض املفصل كسواد اإلبل 

  -الكبد ونحو ذلك

هذه مسائل فيها  ؟ وخالف يف ألباهنا هل يتوضأ منها، أو ال يتوضأ منها

 خالف يف املذهب

داخلة يف وإن كان الراجح أن سوادها كسائر حلمها، وأما ألباهنا فإنه ليست  

 احلكم، ألهنا ال تسمى حلاًم.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :
لقللليفلحلملاعغمن لاحل ديثلاكنلبا دلاعنسخ لصعهذا لصل نلهذا نلشئتلفاللتتلضأ ل»: صل نلل«صا 

اللراعرت لمنلحلملغمنلفاللمعلمل ه لصهذالماىنلقلللجلبسلاكنلأ خسلال مسينلمنهل اعنسخلملليثبتلا 

نهلبأ  ليتلضأ لمثلبأ  لأ لكلحلملغمنلصملليتلضأ لتس لا لعلضلءلممللمستلاعنلب لفل 

لصمللينق لبنلاعنيبلل ىل هللللييهلصل ملليغةلللمةليفلذكلل

صعللنقيهللعاكنلفيهلنسخلليخلصلراعالم لاذليلملليثبتلمشل هلذلكللاخللصلبينللصهللأ ل لاللل

ليقلللبهلأ كرثلايملعكيةلصاعشلفايةلصاحلنديية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هل اخلاص يكون ناسخًا للعام،  : هذه مسائل خالف بني األصوليني

 وليس بذلك؟

أما يف مورد اخلصوص من العام، فهذا ال إشكال فيه يف أنه يلحقه  

 النسخ

سخًا لسائل أفراد العام، وال يكون كذلك، هذه حمل وإنام هل يكون نا 

 اخلالف بني األصوليني.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لمعلأ نلأ حلديثلاعلضلءلممللمستلاعنلبلملليثبتلأ هنللمنسلاة لمتأ خسةل هذا هنل ل؛ب لق دلقي لا 

بلصاعلجهلال خسلاللصعكنلأ ح دلاعلهج،نليفلمذهبلأ مح دلأ نلاعلضلءلمهنللمس تحبلعيسلبلاج

ل.يس تحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وإن كان اجلمهور من أهل العلم عىل أهنا منسوخة، وهذا هو الراجح 

وء مما أهنا منسوخة وهو الذي ثبت عن مجهور الصحابة، فإهنم تركوا الوض

 مست النار.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لكذكللجلءتلبتجنبلاخلدلئثل لمهنل  لصاعتطهس لبتجنبلاخلدلئثلاجلسامنية لجلءتلاعس نة فيام

لقلملأ ح دمكلمنلاليي لفييس تنشقلمبنخسيهلمنلايملءل»ل:اعسصحلنيةلصاعتطهسلمهنل لحىتلقللل ذا ا 

لل«فل نلاعش يطلنليديتلل ىلايشلمه

ذالقلملأ ح دمكلمنلنلملاليي لفالليغمسلي د ليفلاال انءلحىتليغسيهللثالاثلفل نلأ ح دمكلالل»صقلل:ل ا 

ل«.ي دبيلأ ينلراتتلي د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
عىل جهة الوجوب عند اجلمهور نعم وهذا ثابت يف الصحيح، وإن كان ليس 

الراجح أن هذا عىل جهة االستحباب، وليس عىل جهة هو من أهل العلم، و

 الوجوب.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لغريل لمن لليطهلبة لذكلللبب لأ ن لفا م لل ىلايشلمه  لمبديتلاعش يطلن لراعغس  لال مس فاي 

لهللاعسببلعغس لي دلاعقلمئلمنلنلملاليي .اعنجللةلاعظلهسة لفالليستبا دلأ نليكلنل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
فيام إذا غمس القائم من نوم الليل يده  -رمحهم اهلل– الفقهاء بنيوأيضًا 

 ؟ يف اإلناء هل يصري طهوري أو ال

هور من مذهب اإلمام أنه يصري طهورا، ويكون عندهم يف فاملش 

 مذهب احلنابلة، يكون طاهرًا وليس طهوراً 

والقول الثاين يف املسألة وهو الراجح: أن املاء ال يسلب الطهورية من  

 مثل ذلك، أن املاء ال يسلب الطهورية من مثل ذلك

أن يغمسهام يف بل يبقى املاء طهورًا، وإن كان السنة أن يغسل يديه قبل  

 اإلناء.



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل.صكذكللهني لبنلاعصالةليفلأ بطلنلاال ب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نهم املصنف إىل أنه ليس هذا فرعًا عن تقرير يذكره بعض املحققني وم 

هناك من املاء ما يسمى طاهرًا إال إذا كان ماًء إضافيًا، أي ال يعطى اسم املاء 

 باإلطالق، وإنام يكون مقيدًا كام يقال ماء الورد أو ما إىل ذلك

فاكتسب   فإذا دخله مباح من األطعمة أو األرشبة، فغري أحد أوصافه 

 ه الفقهاء بالطاهراالسم اإلضايف، فهذا يسميه من يسمي

والصحيح هنا أنه ال يسمى طاهرًا كامء مطلق، بل هو وإن كان طاهرًا  

يف حقيقته ويف حكمه، إال أنه من األسامء املضافة وليس من األسامء املطلقة، 

 والشارع إنام أمر بالتطهر باملاء املطلق

يف  أما إذا أضيف إىل املاء مادة أثرة فيه أثرًا بينًا حتى رفعت اسمه 

 وإنام فحسب، االسم جهة من الطارئ هلذا ليس ، مطهراً  يكون ال فإنه ،العرف

 املاء، من مركبة ماهية بل املاء ماهية ليست أصحبت هنا فاملاهية املاهية، جهة من

 يغري أن مطهراً  طاهراً  يكون فإنه املاء، هي املاهية كان إذا وأما آخر، يشء ومن
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 فيبقى مهيته، تتغري ال فيه يده النوم من القائم سغم إذا املاء أن وتعلم بنجاسة،

 به. يتطهر طاهراً  ماء
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

هنللجنلايقتلمنلجنلكاملثبتلبنهل ل ىل-صكذكللهني لبنلاعصالةليفلأ بطلنلاال ب  لصقلل:لا 

اللايمقربةلصامحللم»لأ نهلقلل:ل- هللللييهلصل م لل«ال بضللكهللمسج دلا 

ل«أ نلامحللملبيتلاعش يطلن»لصق دلبصيلبنه:

نهلماكنلحرضانلفيهل»لصثبتلبنهلأ نهليمللابحت لبنلايماكنلاذليلانملالفيهلبنللالةلاعفجسلقلل: ا 

ل.«اعش يطلن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
  سياق طويل يف حديث أيب قتادة ذكره اإلمام مسلم وغريه.وهذا جاء يف
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ال ملكنلرال بصاحلاخلديثةلكاملياي لرال جسلملاخلديثةلصهبذاليقلللأ مح دلصغري لمنلفقهلءللفاي ل

تلحسمتلاعصالةلصمذهدهلاعظلهسلبنهلأ نلمللاكنلمأ صىلليش يلط،نلاكيمالطنلصامحللملل:احل ديث

ل.صمللبسضلاعش يطلنلفيهلاكيماكنلاذليلانملالفيهلبنلاعصالةلكسهتلفيهلاعصالةل فيه

مللل هنململليسمالالهذ لاعنصلصللاملل ل أ صلل تثبتلبهلبن دمهلصاعفقهلءلاذلينلملليهنلالبنلذكللا 

ل(30.50فأ صعل .لادلقيقةل)مسالهللصمللياسفلالاعاةللفللتبا دصالذكللبنلاعقيلسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
َل تكن عندهم عىل وجه بمعنى  ألهنم باعد عندهم أحكام القياس فتأولوها،

 القياس فتأولوها.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل لنق لبنلاخليفلء لمن ليكلنلالصأ مل لمل لايمسلئ لصأ هنم لاالفلهذ  لاعصحلبة لمجهلب لأ ص اعساش دين

ل.منلحللملاال ب ليتلضؤصن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 وهذا نقله كام أسفلت بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وغريه، 

ا كان املعروف عن اخللفاء ملهو ما سبق اإلشارة إليه،  هم لووسبب ا

الراشدين ومجوع الصحابة وعامة الصحابة عدم الوضوء مما مست النار، وكان 

يرون أن هذا هو األصل يف املعنى، أضافوا إليهم هذا املذهب يف حلم اإلبل 

 وليس األمر كذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

منللايمسادلأ نلأ لكلمللمسل منللتلمهلذكلليمللنق لبهنملأ هنململليكلنلاليتلضؤصنلممللمستلاعنلب لصا  صا 

منلاعلضلءلمنلحللملاال ب للاعنلبلعيسلهلللببللبن دمهلعلجل لاعلضلء.لصاذليلأ مسلبهلاعنيبل

ذالخ نلاكنليتلضأ لمنهلا  سجلعيسللببهلمسلاعنلبلكامليقلللاكنلفالنلالليتلضأ لمنلمسلاذلكسلصا 

لمنهلمذي.

-يفلحصيحلمس ملصغري لمنلح ديثلأ يبلذبلصأ يبلهسيسةللصمنلمتلملهذالأ نهلق دلحصلبنلاعنيبل

صجلءلمنلح ديثلغريهام:لأ نهليقطعلاعصالةلاعلكبلال للدلصايمسأ ةلصامحللبلصفسقلل-بيضل هلللبهنام

لب،نلاعلكبلال للدلصال محسلصال بيضلبأ نلال للدلش يطلن.لاعنيبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
كام أشار ــ ريض اهلل عنه ــ نعم، هذا جاء يف حديث أيب ذر وغريه 

إذا قام أحدكم يصيل فإنه يقطع صالته »:  املصنف يف مسلم، ويف قول النبي 

  «احلامر واملرأة والكلب األسود

ما بال الكلب األسود من الكلب  : ــ ريض اهلل عنه ــ وقيل أليب ذر

كام سألتني فقال:  : يا بن أخي سألت النبي ــ ريض اهلل عنه ــ األمحر، فقال

 .هذا ثابت من جهة السنة كام أشري إليه «الكلب األسود شيطان»

  ــ ريض اهلل عنه ــ ولكن هل القطع املذكور يف حديث أيب ذر وغريه 

 ؟ املقصود به اإلبطال للصالة، أو القطع املقصود به معنى دون ذلك

 وإن كان قد خيتلف، بل اختلف يف املعنى الذي دون ذلك
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لكن أهو اإلبطال للصالة بحيث إذا مرت املرأة أو الكلب األسود أو  

 ؟أم إن املعنى دون ذلك ؟  احلامر تبطل الصالة

مة الثالثة مذهب مالك، اجلمهور من أهل العلم وهو مذهب األئ 

وأيب حنيفة، والشافعي، ورواية عن اإلمام أمحد اختارها كثري من أصحابه، أنه 

 ال يقطع الصالة يشء، أي ال يبطل الصالة يشء

دون ذلك جاءت يف رصيح  علىال يقطعها أي ال يبطلها، وإال القطع  

 السنة، وإنام ال يبطل الصالة يشء

لم، وهو كام أسلفت مذهب األئمة الثالثة قول األكثر من أهل الع ىلفع 

ورواية عن اإلمام أمحد قواها طائفة من األصحاب، أنه إذا مرت املرأة أو 

 الكلب األسود أو احلامر فإن الصالة ال تبطل، وهذا هو الراجح يف املسألة.

، وإن كان من أهل ــ ريض اهلل عنه ــ   وجاء يف حديث أيب سعيد

ولكنه حديث تكلم من جهة  «ال يقطع الصالة يشء»احلديث من تكلم فيه: 

صحته، وإن كان من أهل العلم من يقويه، لكن حتى لو َل يثبت هذا احلديث 

 وما يف معناه ليس رصحيًا يف اإلبطال،  ــ ريض اهلل عنه ــ فإن حديث أيب ذر

إذا قام أحدكم يصيل فإنه يقطع صالته احلامر »يقطع صالته،  : وقوله

 «كلب األسودواملرأة وال

 هالقطع يف اللغة، يف لغة العرب، وحتى يف لسان الشارع ال يلزم من 

 اإلبطال
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وهلذا فهم اجلمهور من أهل العلم احلديث عىل غري معنى اإلبطال وهو  

 .الراجح، فال يبطل الصالة يشء من مرور هذه الثالثة

ا كانت تنكر أن يبطل الصالة مرور املرأة مل -ريض اهلل عنها–عائشة 

يصيل  بلغها ذلك، وكانت تقول شبهتمونا باحلمري والكالب، لقد كان النبي 

فتبدوا يل  مضطجعةوأنا عىل الرسير بينه وبني القبلة،  -تعني من الليل–

فأنسل من عند رجليه، هذا ثابت يف  احلاجة، فأكره أن أجلس وأوذي النبي 

 هذا املعنى.، وكانت تنفي ــ ريض اهلل عنها ــ  الصحيح عن عائشة

الذي  ــ ريض اهلل عنهام ــ بن عباساوكذلك يف احلامر جاء يف حديث 

صىل –النبي  نع -ريض اهلل عنهام–بن عباس اأخرجه البخاري وغريه، ملا جاء 

ــ ريض  ن عباسابيصيل بمنى إىل غري جدار، قال  -اهلل عليه وعىل أهل وسلم

 صىل اهلل عليه وسلم  والنبي -روهي أنثى احلام-: أقبلت عىل أتان اهلل عنه ــ 

فمررت بني يده بعد الصفا، بني يده بعد الصفا وهو  ر ،يصيل بمنى إىل غري جدا

 عىل احلامر، قال: فلم ينكر عيل ذلك أحد، ثم أرسلها ودخل يف الصالة

وحديث  -ــ ريض اهلل عنه ــ   بن عباساأعني حديث –وعن هذا احلديث  

وكالمها يف الصحيح، عن هذا قال اإلمام أمحد يف ـ ــ ريض اهلل عنهام ـعائشة 

إحدى الروايات عىل التعبري الصحيح، يف إحدى الروايات عنه يف املسألة ألنه 

يف هذه املسألة، قال اإلمام أمحد يف  الرواياتأمحد مجلة من  ه أي عن االمامعن

نعم ال إحدى الرويات عنه يف نفس من املرأة و احلامر يشء، قال: أما الكلب ف
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ــ ريض ويف نفيس من املرأة واحلامر يشء، وأشار هبذا الرتدد إىل حديث عائشة 

 ــ ريض اهلل عنهام ــ  بن عباساوحديث اهلل عنها ــ 

يبطلها ذلك، هذه الثالث  بمعنىعىل أن من يرى أنه يقطع الصالة  

، وجييبون عن جييبون عن حديث عائشة بأنه ليس فيه مرور بني يدي النبي 

بن عباس بأنه َل يمر بني يدي اإلمام وإنام مر بني يدي بعض املأمومني احديث 

 وسرتة اإلمام سرتة ملن خلفه، هذا جواب حمتمل عىل كل حال

أي –لكن من حيث األصل فإنه ال يقطع الصالة يشء عىل الصحيح  

حيمل عىل ــ ريض اهلل عنه ــ   والقطع املذكور يف حديث أيب ذر  -ال يبطلها

 .نى دون ذلكمع

يف الصحيحني وغريمها من غري  عىل أنك تعلم أنه ثبت عن النبي 

عن املرور بني يدي املصيل بل أمر بمنعه كام  -عليه الصالة والسالم–وجه هنيه 

 .ــ ريض اهلل عنه ــ  يف حديث أيب سعيد اخلدري

وهذه الثالث املذكورة يكون التوقي منها أخص، ولكن لو عرض يشء 

خاصة أن الناس يصلون ونسائهم بني أيدهم، فلو مرت املرأة بني من ذلك و

 يدي املصيل فإهنا ال تبطل الصالة عىل الصحيح حتى لو كانت أجنبية.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نلاعش يطلنلتفيتلل ىلاعدلبحةلعيقطعللاليتلفأ اذتهل»لصحصلبنهلل ىل هللللييهلصل ملأ نهلقلل: ا 

لا ىللللبيةلنلللابيلايمسج دلفأ بدت لأ نليقطعلل«أ نلأ ببطه احل ديثلفأ اربلأ نلاعش يطلنلأ باد

للييهللالته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 هذا ثابت يف الصحيحني  

أن »رويات يف الصحيح: يف إحدى ال -عليه الصالة والسالم–وقال 

طه بعفريت من اجلن تفلت عيل البارحة ليقطع عليه الصالة، فأردت أخذه فأر

َقاَل }يف سارية من سواري املسجد تنظرون إليه، فذكرت دعوة أخي سليامن 

فخليت  ^[35]ص:{َربِّ اْغِفْر يِل َوَهْب يِل ُمْلًكا ال َينَْبِغي أِلََحدن ِمْن َبْعِدي

  «عنه

هذا من الكيد الذي عصم اهلل  طان الذي تفلت عىل النبي هذا الشي

أو »: ــ ريض اهلل عنها ــ  منه، وهلذا ملا قال لعائشة صىل اهلل عليه وسلم  النبي

  «ما جاءك شيطانك؟!

 يا رسول: أو معي شيطان؟  ــ ريض اهلل عنها ــ قالت 

 «نعم»: صىل اهلل عليه وسلم  قال

  قالت: وأنت يا رسول اهلل؟ 
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 «إن رب أعانني عليه فأسلم»: صىل اهلل عليه وسلم  قال

عن أثر الشياطني، بل  نبيه حممد  -جل وعال–اهلل  هفقد عصم 

 -عليه الصالة والسالم–عصمه عن أثر شياطني اجلن واإلنس، وهلذا نزل عليه 

  ــ ريض اهلل عنه ــ بعدما كان يطلب من بعض الصحابة أن حيرسه، ودعا سعداً 

فسمع خشخشة  «أال رجل حيرصني الليلة؟»: ىل اهلل عليه وسلم ص وقال

  «من هذا؟»السالح فقال: 

  ــ ريض اهلل عنه ــ فقالوا: يا رسول اهلل هذا سعد، يعنون بن أيب وقاص

 -عليه الصالة والسالم–حتى نزل عىل رسول اهلل  النبي  فحرس

فلم يتخذ  ^[67]املائدة:{اسِ َواهللَُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّ }: -جل وعال–قول اهلل 

 حرسًا بعد ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لاعش يطلنليقطعل ليقتيضلأ نلمسصب لأ يضل لفهذا للييهللالته  لأ نليقطع فأ اربلأ نلاعش يطلنلأ باد

لاعصالة لفذلكللااذلأ مح دلبذكلليفلاعلكبلال للد

لللبضلهذل لل نه لصامحللب؛ لاعنيبلصاختيفلقل هليفلايمسأ ة لاكن ليمل لاحل ديثلح ديثلللئشة لا

يمللاجتلزلل ىلأ اتنهلب،نلي ديلباضلل-بىضل هلللبهنام-يص ىلصيهليفلقبيتهلصح ديثلابنلبدلسل

ليص ىلبأ حصلبهلمبىن.لاعصفلصاعنيبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 لشرح()ا
جدار، وهل هذا نفي للسرتة، أم أنه نفي لنوع  إىل غري يف حديث بن عباس قال:

 ؟منها

فإن الذي جاء باحلديث: والنبي يصىل بمنى إىل غري جدار، وبعض أهل العلم  

أخذ منه أن النبي صىل هذه املرة إىل غري سرتة، واستدل من استدل به عىل أن 

هي مستحبة، فعىل كل حال احلديث  السرتة ليست واجبة يف الصالة وإنام

 .حمتمل

، وجات األحاديث وأما حكم السرتة فإهنا مرشوعة، وسنة ثابتة عن النبي  

 .باألمر هبا، لكن ذلك ليس عىل سبيل الوجوب

ومن أهل العلم من ذهب إىل وجوب اختاذ السرتة يف حق اإلمام أو املنفرد،  

 ولكن الصحيح أن هذا سنة، وليس بواجب.
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 (تنالم)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :
لل.معلأ نلايمتلجهلأ نلامجليعليقطعلصأ نهليفسقلب،نلايملبلصاعالبث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ليس مناف حلديث هذا وجه من التحقيق، أي ما جاء يف حديث عائشة 

 ــ ريض اهلل عنه ــ أيب ذر

، ــ ريض اهلل عنه ــ  أن الكلب يقطع بداللة حديث أيب ذر : فإذا قيل

 موردذكر املرأة واحلامر، احلكم واحد، و ــ ريض اهلل عنه ــ فإن حديث أيب ذر

ــ ريض اهلل عنهم  بن عباساعائشة و حديث  يفالذي احلديث واحد، واملعنى 

 و املعنى الذي نعنيه يف أيب ذر، هذا إذا قيل بالقطع بمعنى اإلبطال، ليس ه ــ 

املتوجه هذا هو التحقيق، أن املتوجه  وهلذا قول اإلمام بن تيمية مع أن

 قبل ذلك هل املقصود بقطع اإلبطال؟ ؛ لكنأن الوجهة فيها واحدة

وهلذا من يقول أن مرور أحد هذه الثالث يبطل الصالة يف رصيح 

هذا التعبري فيه نظر، بعض املعارصين يقول: هذا برصيح السنة، السنة، 

ويذكرون حديث أيب ذر عند اإلمام مسلم يف صحيحة، التعبري بكلمة يف رصيح 

السنة هذا فيه نظر، ألن كلمة يقطع صالتة ليست رصحية ال من جهة اللغة وال 

 هو دون ذلك.ويف تعبري الشارع فيام   من جهة الرشيعة باإلبطال، بل تأيت لغة
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

 مع أن املتوجه أن اجلميع يقطع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وإنام يرد مضافًا، ضايف، القطع ليس يرد يف اللسان العريب مطلقًا، إالقطع معنى 

فهل املقصود قطع الصحة، أو قطع اخلشوع، أو قطع الطمأنينة، أو ما إىل ذلك، 

 فهو معنى إضايف، هذا املضاف يمكن تقديره بأكثر من وجه تقديرًا خمتلفًا.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ذالصأ نهليفسقلب،نلايملبلصاعالبث لكاملفسقلبيهنامليفلاعسجل  ليفلكساهةلمسصب لدصنلعدثهليفلاعقبةللا 

لال ت دبس لايمص ىلصملليكنلمتح داثلصأ نلمسصب لينقصلثلا لاعصالةلدصنلاليدث.

لاعصالة ل له ليقطع لل ملمبسصب  ذا صاختيفلايمتق دملنلمنلأ حصل لأ مح دليفلاعش يطلنلاجلىنلا 

لل«.يقطعللاليت»لصبظلهسلقل ه:لصال صجهلأ نهليقطاهللبتايي لبلللل هللل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا فيام لو ثبت لدى إنسان هذا مع أنه مما ينبغي عىل خاصة املسلمني وعىل  

 عامتهم أن يبتعدوا عن التكلف يف أمور اجلن

م آدابًا يف اتقاء رش اجلن وكيدهم جعل هل -اإلنس-والشارع جعل للمؤمنني  

 .أذاهمو

وهذه آداب معروفة، بعضها متعلق بأحكام الطاهرة، وبعضهام عند النوم،  

وبعضها يف إتيان الرجل المرأته، وما إىل ذلك من اآلداب الرشعية املنصوصة، 

 .هذه هي التي ينبغي عىل خاصة املسلمني أن يعلموها العامة

جلن، وأحواهلم وسريهم، وأخبارهم، وانتفاع بعض وأما التكلف يف أحكام ا 

األنس ببعض اجلن، وادعاء البعض أنه ينتفع بجن مسلمني، وأهنم يعينونه يف 

بعض احلاجات، أو يف شفاء بعض األمراض أو عالجها، هذا مجيعه من 

 .التكلف الذي ينبغي أن يغلق 
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 ذلك؛ أن ينهوا وينبغي عىل خاصة املسلمني من أهل العلم وأهل الفقه وما إىل

 العامة عن فتح هذا الباب

كام يبغي للعامة أن يبتعدوا عن هذا الباب ألنه باب أقل أحواله اجلهالة وهو  

 باب فتنة ما دخله اإلنسان إال افتتن، ما دخل هذا الباب إنسان إال افتتن

ولو كانت اجلن مسلمتهم يعينون ويمكن االستعانة هبم، لكان أوىل بذلك  

والصاحلون من املؤمنني من سلفهم حصل  -ريض اهلل عنهم–الصحابة 

للمسلمني بعض األحول من أحوال االضطرار وَل يذكر أهنم استعانوا باجلن 

 أو أعاهنم جن أو ما إىل ذلك

فالتكلف هبذا أقل أحواله كام أسلفت اجلهالة، أن هذا اجلني؛ إذا ثبت أنه  

لشخصية النفسية لدى بعض جني، ألن بعضها تكون أحوال من االنفصامات ا

من يدعي ذلك، لكن لو ثبت أنه اجلن، من الذي يدرهيم أهنم مسلمون، وتعلم 

 أن اإلنس فيهم املؤمن وفيهم الكافر وفيهم املنافق، أليس كذلك؟ 

وكذلك اجلن يكون فيهم من هو منافق، بل املصنف يذكر أن النفاق يف اجلن 

 فتتان هبذا البابوهلذا ال ينبغي اال .أكثر منهم يف اإلنس

كام قال إبراهيم فيام  -سبحانه وتعاىل–وشفاء أمراض الناس هو من عند اهلل  

فيلتمس الشفاء من  [80]الشعراء:{َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنيِ }ذكر اهلل عنه: 

وتأخذ األسباب التي جعلها اهلل أسبابًا من األسباب العادية  -جل وعال–اهلل 

األدوية، وقد بية، بالرقية، أو األسباب العادية بالتداوي، أو األسباب الرشع
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اهلل عىل الناس اآلن بتقدم الطب ونجاح كثري من األمور التي كانت  همن  

من أنزل داء إال  -جل وعال–مستعصية بسالف الزمان عىل الناس، ألن اهلل 

مة أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وَل جيعل اهلل شفاء هذه األ

 فيام حرم عليها، وهذا باب فتنة يبغي هني املسلمني عنه. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل نلال حاكملاعيتلجلءتلهبللاعس نةليفلال بصاحلاخلديثةلمنلاجلنلصش يلط،نلادلصا ليفلاعطهلبةل

ااذلهبللفقهلءلاحل ديثلصاعصالةليفلأ مكنهتملصممسمهلصحنللذكللقليةليفلادلعي لنصللصقيللللصذلكلل

صعكنلم دب لليمهللأ ثسلهللل ه لاحل ديث لصم دبكهلقيللللهلليفلراطنلاعرشياةلصظلهسهللدصنل

لاعتفقهليفلظلهسهللفقط.

صعللملليكنليفلال مئةلمنلال تام لهذ لاعسننلاعصحيحةلاعنلفاة؛لعاكنلصمصةلل ىلال مةلتس ل

لمث لذكللصال اذلمبللعيسلمبثهللاللأ ثسالصاللبأ اي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
تكلم به من تكلم من  وهذا لو َل وإن كان ال يقع، فإن كل ما جاء به النبي  

ق أهل العلم عىل قول خمالف للسنة أو عىل جهل سنة أو بأهل العلم، وَل يط

ا تفضل اهلل به عىل هذه األمة، وهذا من حفظ اهلل هلذا الدين، أنه ال تركها، مم

يمكن أن جيتمع علامؤها وأئمتها، ال جيمع علامء املسلمني عىل ضاللة، وال 

 جيمعون عىل جهل بسنة، فال توجد سنة قد جهلها سائر أهل العلم. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

بمحهل هلللياجبلممنلي دعلح ديثلاعلضلءلمنلحللملاال ب لمعلحصتهلاعيتلاللصعق دلاكنلأ مح دلل

لل.صيتلضأ لمنلمسلاذلكسلمعلتالبضلال حلديثل شكلفهيللصل دملايمالبضل ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
أمر بالوضوء من مس  حديث برسة بن صفوان أن النبي  مس الذكر جاء يف 

 «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»الذكر، وقال: 

إنام هو »سئل عن مس الذكر فقال:  وجاء يف حديث طلق بن عيل أن النبي  

أي جزء منك وقطعة منك، فهذان حديثان مرويان يف السنن  «بضعة منك

اري ومسلم يشء من ذلك، وإنام البخ يعنأوغريها، وَل خيرج صاحبها صحيح 

 .خرج هذا احلديث، وما كان عىل خالف معناه خرج يف السنن

ومن أهل العلم من جيعل كال احلديثني من املضطرب عند أهل احلديث،  

قال من قال أهل احلديث بأنه  -حديث برسة بن صفوان–واحلديث األول 

نه تكلم يف هذا مضطرب، وكذلك قال من قال يف حديث طلق بن عيل، وكام أ

فإن من أهل  لاحلديث وهذا احلديث تضعيف باالضطراب أو بغريه من اإلعال

من قوى حديث برسة بن صفوان، ومن أهل العلم من قوى حديث طلق، 

واملقوون حلديث برسة بن صفوان أقوى من املقوين حلديث طلق بن عيل، هذا 
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واية، هل مس الذكر من جهة جلة كالم أهل احلديث يف هذه الرواية وتلك الر

 ؟يكون ناقضًا للوضوء 

 : ثالثة مذاهب يف هذه املسألة -رمحهم اهلل–للفقهاء 

فمنهم من يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء، ودليلهم يف هذا حديث برسة  

بن صفوان، ويضعفون حديث طلق، أو جيعلونه منسوخًا، ألن حديث برسة 

نه قال فيه: إنام هو بضعة ناقل عن األصل، وحديث طلق هو عىل األصل، فإ

 من أهل ريمنك، وحديث برسة ناقل عن األصل، ومن املقرر يف القواعد أن كث

األصول للفقه، أن الناقل عن األصل يقدم عىل املبقي عىل األصل ألن فيه 

هذا حمل  ؟ زيادة من جهة املانع، فهل هذه الزيادة تكون نسخًا أو ليست نسخاً 

 . خالف

أن مس الذكر ال يقض  -هو املذهب الثاين يف املسألةو–ومن أهل العلم  

الوضوء إال إذا كان بشهوة، فإذا مسه بشهوة فإنه يكون ناقضًا، وإما إذا َل يكن 

 .أصحاب هذا القول للجمع بني احلديثني ورامبشهوة فإنه ال يكون ناقضًا، 

جعلوا وذهب طائفة ثالثة من الفقهاء إىل أن مس الذكر ليس ناقضًا للوضوء، و 

هذا هو األصل، وجييبون عن حديث برسة إما بالتضعيف له، عىل من يقلد 

بعض املحدثني الذين ضعفوه، أو جيعلونه من باب املستحب، ليس من باب 

 الالزم والعزم، جيعلونه من باب املستحب. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

فيهلصأ نلأ للني دهللعيستلك حلديثلاعلضلءلمنلثلصيتلضأ لمنلمسلاذلكسلمعلتالبضلال حلديل

لل.حللملاال ب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ألنه متكلم فيها، أما حديث حلم اإلبل فكام أسلفت أنه جاء يف حديث الرباء  

مام أمحد، وجاء يف حديث جابر بن سمرة يف صحيح بن عازب يف مسند اإل

 اإلمام مسلم. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نلاكنلأ مح دلل ىلايمشهلبلبنهليسحجلأ حلديثلل صذلكللأ بسضلبهنللاعش يخلنلاعدخلبيلصمس مل صا 

لل.عكنلغسضهلأ نلاعلضلءلمنلحللملاال ب لأ قلىل؛اعلضلءلمنلمسلاذلكس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 املشهور يف مذهب اإلمام أمحد هو الوضوء من مس الذكر 

 واملسألة عىل كل حال مسألة فيها سعة. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل.احلجةلمنلاعلضلءلمنلمسلاذلكسيفللحللملاال ب لأ قلىعكنلغسضهلأ نلاعلضلءلمنل

صعهذالل؛فل نلتأ ثريلاخمللعطةلأ بظملمنلتأ ثريلايمالمسةل؛صق دلذكستلملليد،نلأ نهلأ ظهسليفلاعقيلسلمنه

ل.اكنللكلجنسلحمسملال لكلصعيسللكلحمسملال لكلجنسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
كل نجس؛ كل ما ثبت أنه نجس فإن أكله يكون حمرمًا، وليس كل حمرم من 

 األطعمة أو األرشبة يكون نجسًا وهذه قاعدة بينة. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لأ مح د لاال ب ل-بمحهل هلل–لصاكن لمنلحللم ليتلضأ  لممنلال لمنلاعضحكليفللياجبلأ يضل صيتلضأ 

لل.معلأ نهلأ با دلبنلاعقيلسلصال ثسلصال ثسلفيهلمسل ل اعصالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 .نعم أبعد عن القياس أي ليس عىل وفق القياس

، أو طائفة من أهل الكوفة يرون الوضوء والذي قال ذلك هم أهل الكوفة 

الضحك، فيقول املصنف مع أهنم أهل قياس إال أن هذا أبعد عن القياس، 

وفق األثر، فإن األثر فيه ال يثبت، وإنام جاء  ليس عىل وفق القياس، وليس عىل

 موصوال فليس كذلك.  عن النبي  فوظاً مرساًل وإما حم
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 (المتن)
 ة رحمه هللا :قال شيخ االسالم ابن تيمي

لصال ثسلفيهلمسل لق دلضافهلأ كرثلاعنلسلصق دلحصلبنلاعصحلبةلمللخيلعفه

اللبتضايفلباضهم لصهللتضايفلمنلملل صاذلينلالعفلالأ حلديثلاعقطعلليصالةلملليالبضلهللا 

الل»لأ نهلقلل:لياسفلاحل ديثلكاملذكسلأ حصلبه لأ صلبأ نلللبضلهللبسصاايتلضايفةلبنلاعنيبل

ل«.يقطعلاعصالةليشء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 وهذا كام أسلفت أنه ضعيف عىل الصحيح ال يصح حجة يف اجلواب

 وإنام الذين خالفوها إما أهنم عارضوها بام ذكر املصنف 

جلواب أن احلديث ليس رصحيًا يف ولكن منهم من جييب وهذا املعتمد يف ا 

اإلبطال، يف القطع ليس هو اإلبطال، وإنام القطع يأيت يف السياق اإلضايف، 

فإنك تقول قطع الصالة بمعنى قطع الصحة، أو قطع اخلشوع، أو قطع 

 الطمأنينة، أو ما إىل ذلك، وكل حكم خمتلف عن اآلخر.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

أ صلمبللبصىليفلذكللبنلاعصحلبةلصق دلاكنلاعصحلبةلخمتيف،نليفلهذ لايمسأ ةللأ صلبسأ يلضايفلعلل

لحصلملليقلصملهذ لاحلجةلخصللللمذهبلأ مح د

ل.فهذالأ ل ليفلاخلدلئثلاجلسامنيةلصاعسصحلنية

صأ ل لأ خسلصهللأ نلاعكلفي،نلق دلبسفلختفيفهمليفلاعافللبنلاعنجللةلفيافلنلمنلايمغيظةلبنل

ل.صمنلاخملففةلبنلببعلاحمل لايمتنجسلاعدغيلق دبلادلبمهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 :نعم النجاسة عىل وجهني عند الفقهاء 

 يعربون بالنجاسة املغلظة

 والنجاسة املخففة 

 ق أو يف تقدير الفرق بني املخفف واملغلظوإن كانوا خيتلفون يف حتقي 

لكن من املغلظ عندهم بول اآلدمي، وأجرة اآلدمي جيعلوهنا من املغلظ، ومن  

جيعل روث الدابة املأكولة اللحم نجسًا، جيعلوهنا من املخفف، مع أن الراجح 

رخص  كام تعلم أن روث مأكول اللحم طاهرًا عىل الصحيح، ألن النبي 

بض الغنم مع أن أثرها يكون يف هذا املكان، فدل عىل أنه ليس للصالة يف مرا

 نجسًا، ولو كان روثها نجسًا ملا صحة الصالة يف األماكن التي يوجد فيها. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

اللبنلأ ثسلالالتنجلءلصصنميلاذلرا لصحنلل زاهئمليفلذكللفالليافللبنلاعنجلللتلا  ل  صاعشلفا لرا 

اللبنلدملاعرباغيثلصحنل لمعلأ نهلينجسلأ بصاثلالهبلمئلصأ بلاعهلل صالليافللبنلدملصاللبنلغري لا 

لل.صغريلذكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
  أي ما حيمله الذباب[ وونيم الذباب ] 

هل هو  -اإلبل، والبقر، والغنم–ول اللحم، وبول مأكول اللحم روث مأك

 طاهر أو نجس؟ 

 : هذه مسألة خالف بني العلامء

 والراجح فيها أنه طاهر 

وجيعلون هذا هو األصل كالشافعي وغريه ومن أهل العلم من جيعله نجسًا  

 ألنه بول وروث، واألصل يف البول والروث النجاسة

يدل داللة بينة عىل طاهرة روث وبول مأكول اللحم، لكن جاء يف السنة ما  

ــ  ، والرباء بن عازبــ ريض اهلل عنه ــ  فإنه جاء يف حديث جابر بن سمرة

لصالة يف مرابض الغنم، وهذا يدل عىل يف اأن النبي رخص  ريض اهلل عنه ــ

 طاهرة روثها، وهي مأكولة اللحم
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 تة يف الصحيح، ملا أمر النبي الثاب –« 58:07 -العرنيني» --وكذلك يف قصة 

بأن خيرجوا يف إبل الصدقة ويرشبوا من أبواهلا  –« 58:19 -العرنيني » --

 وألباهنا

فحيث أمرهم أن يرشبوا من أبواهلا وألباهنا، وجعل البول سائغ الرشب يف هذا  

 املقام ليتداوى به، دل عىل أنه طاهر وليس بنجس

، ألنه لو كان نجسًا لكان منهيًا عن رشبه، وال يقال أن هذا عىل جهة التداوي 

 والشارع قد بني أن اهلل َل جيعل شفاء األمة فيام حرم عليها. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

فقل هليفلاعنجلللتلنللللصق دبالأ ش دلأ قلاللال مئةلال بباة لصملكللمتللطليفلنلعلاعنجللةلصيفل

نهلالليقلللبنجلل ةلال بصاثلصال بلاللمملليؤلكلمحلهلصيافللبنليسريلادلملصغري  لصأ مح دلق دبهللفل 

نهلمتللطليفلاعنجلللتلفاللينجسلال بصاثلصال بلاللصيافللبنلاعيسريلمنلاعنجللةل كذكللفل 

نهليفلا ح دىلاعسصايت،نلبنهليافللبنليسريلبصثلاعدغ لصامحللبل اعيتليشقلاال حرتازلبهنل لحىتلا 

ليشقلاال حرتازلبنه.لصبلللاخلفلشلصغريلذكللمملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
فمذهب اإلمام أمحد هو أوسع املذاهب يف هذه املسألة، ويقاربه مذهب اإلمام 

 مالك

هنم يضيقون يف هذه فإ -عليهم رمحة اهلل–بخالف مذهب أيب حنيفة والشافعي  

املسائل، يغلظون يف مسائل النجاسات، يغلظون يف العفو يف مسائل 

 النجاسات. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

بل يعفو يف إحدى الروايتني عن اليسري من الروث والبول من كل حيوان 

  .طاهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا هو املشهور يف املذهب، يف الدم أنه يعفون عن يسري الدم، إذا كان من 

 حيوان طاهرًا يف احلياة. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

وجب اجتناب وهو مع ذلك ي ،كام ذكر ذلك القايض أبو يعىل يف رشح املذهب

  .النجاسة يف الصالة يف اجلملة من غري خالف عنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم نقف عىل هذا، ونستكمل التعليق غدًا إن شاء اهلل، وباهلل التوفيق، وصىل 

 ينا حممد وعىل أهله وأصحابه أمجعني.اهلل وسلم عىل نب



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 103 - 

 

 

 الدرس الثالث  مقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ونعـوذ بـاهلل مـن رشور 

أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هـادي وأشـهد 

له صـىل اهلل أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممـًدا عبـده ورسـو

 -عليه وآله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا، أما بعد:

فينعقد هذا المجلس الثالثث مثن مجثالس التعليثق علثى القواعثد النورانيثة لإلمثام أبثي 
 :العباس ابن تيمية 

في الرابع عشر من الشهر السثابع مثن سثنة تسثع وعشثرين وأربثع مائثة وألثف مثن 
 صالة والسالمالهجرة النبوية الشريفة على صاحبها ال

 .في جامع المهاجرين بمكة المكرمة
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

صهللمعلذكلليلجبلاجتنل لاعنجللةليفلاعصالةليفلامجلةللمنلغريلاالفلبنهلمللخيتيفلقل هل

للدةليفلأ حص لأ صلانل ي للمللجيبللييهلاال  ليفلذكللكاملاختيفلأ حصل لملكل لصعللل ىلهبللجلهال 

ايعلناييههليفلأ ثنهلءلاعصهالةل»ل:لصل مليمللاعسصايت،نلكقلللملكل لكاملدلللييهلح ديثلاعنيبل

ل ج لال ذىلاذليلفهياملصملليس تقب لاعصالةلصيمللل ىلاعفجسلفلج دليفلثلبهلجنللةلأ مسلبغسهيهلل

للل«لصملليا دلاعصالة

زل للدةلكقلللأ يبلحنيفةلصاعشلفا  لصأ ل لأ خسليفلا  لالهتل.صاعسصايةلال خسىلجتبلاال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم هذه مسألة من مسـائل التقريـر التـي يـذكرها املؤلـف أو يـذكرها 

اإلمام ابن تيمية إنام نتحاشـى مسـألة التعليـل ألن الكتـاب َل يكـن عـىل جهـة 

 صاًل وإنام هي رسالة جمموعةالتأليف أ

: عىل كل حال املسألة التي أشـار إليهـا مـا يتعلـق باجتنـاب النجاسـة  

وتعلم أن هذا الزم يف الصالة ولكن لو أنه صىل وقد جهل وجـود النجاسـة أو 

 نيس ذلك وَل يعلم إال بعد فراغه من الصالة فهل يلزمه اإلعادة أو ال يلزمه؟ 

 :ران للفقهاءيف هذه املسألة قوالن مشهو

املشهور من مذهب اإلمام أمحد وإن كان املصـنف ال جيعـل ذلـك هـو  

لكن املشهور من املـذهب عنـد األصـحاب يف كتـبهم ــ الصحيح من املذهب 

 املتأخرة أنه جيب عليه اإلعادة
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فعنـد هـؤالء أنـه لـو صـىل : وكذلك هو مذهب الشافعي وأيب حنيفة  

ثم تبني له بعد فراغه من الصالة فإنه يلزمـه  بالنجاسة ناسًيا أو جاهاًل لوجودها

 اإلعادة.

والرواية األخرى: عن اإلمام أمحد واملصنف يقوهيا أو اإلمام ابن تيميـة 

 يقوهيا وهي مذهب مالك أنه ال جتب اإلعادة 

ومن الدليل يف هذا ما جاء يف حديث أيب سعيد وأشار اإلمام ابن تيميـة 

 ه وآله وسلم نعليه وهو يف الصالةإليه ملا خلع النبي صىل اهلل علي

أخرجه يف السنن وهـو حـديث ــ ريض اهلل عنه ــ  وحديث أيب سعيد  

نعليه يف الصالة وأخرب الناس أن جربيل أخـربه أن فـيهام  حسن ملا خلع النبي 

 أذى 

فـام : قال من ذهب إىل أنه ال جيب عىل النايس واجلاهـل اإلعـادة قـالوا 

اجتنابه، ولو كان اجلاهل بوجود النجاسـة ال يصـح  خلع إال لوجود أذًى جيب

عىل أول صالته فلام خلع نعليه وَل يقطـع صـالته  ابتدائه بالصالة ملا بنا النبي 

وإنام بنا عىل أول الصالة دل عىل أن النايس واجلاهل إذا صىل ويف يشء مما حيمله 

مـن هـذا نجاسة وقد نيس ذلك فإنه ال يلزمـه اإلعـادة هـذا وجـه االسـتدالل 

احلديث وهذا القول هو األظهر بخالف ما يتعلق باألمر فإنه لو نيسـ الطهـارة 

املأمور هبا وصىل بغري وضوء ناسًيا فإنه جيـب عليـه اإلعـادة، وفـرق بـني بـاب 

 األمر وبني باب الرتك.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

زالهتللمفذهبلأ يبلحنيفةلتزالل بلكلمزي لمنلايملئالتلصاجللم داتلصاعشلفا لالللصأ ل لأ خسليفلا 

اللاعغس لرايملءل اللرايملءلحىتلملليصيبلأ لف لاخلفلصاحلذاءلصاذلي لاللجيزئلفيهلا  زالهتللا  يسىلا 

لصحىتلجنللةلال بض.

صمذهبلأ مح دلفيهلمتللطلفلكلمللجلءتلبهلاعس نةلقلللبههلحيهلزليفلاعصهحيحلبنههلمسهحهلل

نلاعسبيي،نلراعرتا لصحنل لمنلاعنا لصحنل لكام لجلءتلبهلاعس نةلكاملجيلزلمسحهللمنلاعسبيي،نلفل 

ىللللئسلاعثيل ليفلتكسبلاعنجللةلل ىللكل ىللللئسلال بضلءلك لف لاخلفلراعنس دةلا  راعنس دةلا 

لمهنل

ثسلل صاختيفلأ حصلبهليفلأ لف لاذلي له لهللك لف لاخلفلكاملجلءتلبهلاعس نةلصال تلاهئللعل 

زالهتللبنلال بضل لراعشمسلصاعسحيلجيبلاعتللطلفيهيفلذكللصاعقيلسلا 

للصق دبالهللدينلالهيلدل نلاعتش دي دليفلاعنجلللتلجنس  لفل 

لصاعتسله لهللدينلاعنصلبىلصدينلاال لالملهللاعللط.ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 :الطارئة  نعم إزالة النجاسة

قد يكون بفعل آدمي كام لو غسلها باملاء أو بغريها من األسـباب املزيلـة 

 ألثر النجاسة 

وقد يكون بغري فعل اآلدمي كام لو زال أثر النجاسة بالشـمس والـريح 

 أونحو ذلك أو بتقادم البقاء وهلم جر
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 والفقهاء رمحه اهلل تعاىل يف هذه املسائل عىل مجلة من املذاهب فبعضـهم 

يضيق يف هذا حتى يشرتط اإلزالة باملاء يف كثري مـن املـوارد النجسـة وال جيعـل 

غري املاء من فعل اآلدمي أو مما يفعله اآلدمي ال جيعل غري املاء كافًيا، ومن أهـل 

 العلم من يتوسع يف هذا 

واألظهر يف هذه املسألة أن النجاسـة ال حكـم هلـا عنـد زواهلـا، وهـذه 

م الفقهي واملؤلف أو اإلمام ابن تيميـة رمحـه اهلل يميـل قاعدة مضطردة يف احلك

إىل هذا املعنى يف مفصل كالمه وهو إحدى الروايات عـن اإلمـام أمحـد وقـول 

   :طائفة من أهل احلديث إىل 

النجاسة ال حكم هلا عند زواهلا وال ينظر يف سبب زواهلا سواًء زالت أن 

ا باملاء أو بمزيل آخر يزيـل أثرهـا بفعل آدمي أو بغريه وسواًء أكان اآلدمي أزاهل

 فإن أثر النجاسة أحد أوصاف ثالثة: إما اللون، وإما الطعم

وإما الرائحة فإذا زال أثر النجاسة فإنه ال حكم هلـا أي يرتفـع حكمهـا  

 ويبقى املحل طاهًرا 

وال ينظر يف سبب زواهلا سواًء كان بفعل آدمي وسواًء كان فعل اآلدمي 

و كان بغري فعل آدمي كام لو زال أثر النجاسة بالشـمس والـريح باملاء أو بغريه أ

 والتقادم ونحو ذلك

فإن الشارع إنـام أوجـب اجتنـاب النجاسـات عـن املسـلمني أوجـب  

 اجتناب النجاسة وهذا حكم معلوم من الرشيعة وبني يف الرشيعة 
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فمتى ما زال أثر النجاسة وَل يبقى هلا عـني وال أثـر فـإن احلكـم يكـون 

ًقا من جهة االجتناب، وَل يكلف الشارع اإلزالة ليشء خمتص إال مـا جـاء متحق

التخصيص به لوجه رشعي يتعلق بمصـلحة املكلفـني ولـيس باألحكـام التـي 

تعلق هبا الطهارة والنجاسة، وذلك ما جاء يف ولوغ الكلب فإنه ثبت عن النبـي 

  :أحغكم   إذا ولغ  الكبغب إ إءغا  »يف الصحيحني وغريمها مـن غـري وجـه

ويف رواية الثامنة بالرتاب فهذا التكرار وذكـر  «فبيغسبه سبًعا إحكاهن بالرتاب 

 الرتاب إنام هو ملصلحة املكلفني من جهة دفع الرضر 

وإال فإن ولوغ الكلب قـد اختلـف الفقهـاء يف نجاسـته أصـاًل، وهـل 

 وإن كان نظر أنه نجس ؟   يكون نجًسا أو ال 

هم اهلل َل يطبقوا عىل فهم يف حـديث ولـوغ لكن املقصود أن الفقهاء رمح

 الكلب عىل أن هذا من باب النجاسة 

 بل منهم من ال يرى ذلك من باب النجاسة أصاًل 

وإن كان يظهر أنه نجس لكن بقدر ما يقال أنه نجس فإن النجاسـة هلـا  

 حكم من جهة ارتفاع أثرها

ن جهـة وأما ما جاء يف احلديث فإنه حكم معلق بمصـلحة املكلفـني مـ

 دفع الرضر.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

صهللاختالطلاحلالللراحلساملاكختالطلايملئعلاعطلهسلراعنجسلفقلللاعكلفي،نل:لصأ ل لأ خسل

ذال حلهلقلايمهلءلبسهلئسلايملئاهلتلصأ نلاعنجللهةلا  فيهلمنلاعش دةلمللاللخفلءلبه لصرسلقهلمملا 

ال رال تاامللاخلديثلفيحسملامجليعلمعلأ نلتنجيسلايملئعلغريللصقاتليفلملئعلملليكنلال تاام هلا 

زاهئململكللصغري لمنلأ ه لايم دينةلفل هنمليفلايمشهلبلاللينجسهلنل ايملءلال اثبلفيهلقييةل لصرا 

اللراعتغريلصاللمينالنلمنلايمس تام لصاللغري لمبلعغةليفلطهلبيةلايمهلءلمهعلفهسقهملبينههل ايملءلا 

لصب،نلغري لمنلايملئالت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 : نعم مسألة طهور النجاسة عىل املاء

املاء يف تقسيم الفقهاء وهذا التقسيم أخذه من أخذه مـن بعـض مـوارد  

تـني إذا بلـغ املـاء يف ذكر القل ــ ريض اهلل عنهام ــ  النصوص كحديث ابن عمر

قلتني َل حيمل اخلبث، فهذا التقسيم جيعلونه القليل والكثري ثم يذكرون للقليـل 

وإن كانوا َل يتفقوا عىل الفرق من جهة احلد بـني ، حكاًم ويذكرون للكثري حكاًم 

 القليل والكثري

واملشهور عند احلنابلة والشافعية أهنم جيعلون التفريق عىل حـديث ابـن 

ديث القلتني فام كان دون القلتني فهو اليسري أو القليل وما كان أكثر عمر عىل ح

 من القلتني فهو الكثري
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واإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل جيعل الكثري هو يف املشهور من املذهب عند  

األحناف ما لو حترك أو حرك أحد الطرفني َل يتحرك اآلخـر بتحريـك الطـرف 

 يك األول من اآلدمي فهو القليل عندهماألول فإذا حترك الطرف الثاين بتحر

عىل كل حال الفقهاء قد اختلفوا يف التفريق بني القليل والكثـري وهـذا  

فـإن النجاسـة إذا وقعـت يف املـاء : ينبني عىل حكم من جهـة وقـوع النجاسـة 

 وغريت أحد أوصافه فإنه يكون نجًسا باإلمجاع وال ينظر يف كونه قلياًل أو كثرًيا

من جهة الطبع والعادة أن النجاسة يتعذر تغيريهـا للكثـري  مع أنه يعلم 

 البني الكثرة

لكن عىل كل حال متى ما تغري املاء بالنجاسة فإن املاء يكـون نجًسـا إذا  

 تغري لونه أو طعمه أو رحيه وهذا حكم جممع عليه

وإذا َل يتغري بالنجاسة وعلم وقوعها فيه فهذا ينظر يف املاء فإن كان املاء  

 ا فإنه ال يكون نجًسا عند عامة الفقهاءكثريً 

وأما إذا كان املـاء قلـياًل عـىل خـالف بيـنهم يف القليـل وعلـم وقـوع  

النجاسة فيه وَل يظهر أثرها من جهة أوصافه أي َل يتغري املاء هبا فهل يغلب هنـا 

املعنى الذي هو وقوع النجاسة يف اليسري وأنه مظنـة التغـري واملظنـة تقـام مقـام 

قة، أم يقال أن احلقيقة هنا معلومة وال يثبت حكـم النجاسـة يف هـذا املـاء احلقي

 ولو كان يسرًيا إال بتغريه؟
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هذه املسألة التي اشتهر اخلـالف فيهـا بـني الفقهـاء وهـي مـن أخـص 

 : مسائل الطهارة نزاع بني أهل العلم

واملشهور يف مذهب اإلمام مالك وهي رواية املدنيني عن اإلمام مالـك  

ية عن اإلمام أمحد، واإلمام ابن تيميـة رمحـه اهلل يـرجح ذلـك وكثـري مـن وروا

املحققني أن املاء ال ينجس إال بالتغري ولو كان قلياًل فإذا َل يتغـري أحـد أوصـافه 

 الثالثة فإنه ال يكون نجًسا

واملشهور يف مذهب اإلمام أمحد ومذهب الشافعي وأيب حنيفة وقول يف 

وقعت فيه النجاسة فإنه يكـون نجًسـا وال ينظـر يف مذهب مالك أن القليل إذا 

فإذا تغري فهو نجس باإلمجاع، وإذا َل يتغري فهو نجـس ، مسألة التغري من عدمها 

عند هؤالء وهم األكثر من الفقهاء واملشهور من مذهب األئمة الثالثة وقول يف 

فإنه يكون  مذهب مالك أن املاء إذا كان يسرًيا أو قلياًل وعلم وقوع النجاسة فيه

 نجًسا وال يصح استعامله ولو َل يتغري

وهذه املسألة من جهة االستدالل هلا هناك أدلة كثـرية يـذكرها الفقهـاء  

 يف هذا الباب وباألخص ما يذكر يف هذا حديث القلتني وهو حديث ابـن عمـر

 وكثري من أهل العلم يقويه  ــ ريض اهلل عنه ــ 

 س من األحاديث البينة يف الصحة وإن كان منهم من تكلم فيه فهو لي

 ومفهومه يدل عىل أن املاء إذا كان دون القلتني فإنه حيمل اخلبث
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قال: وهذا ال معنى له إال عىل مانع أنه إذا وقعت فيـه النجاسـة ولـو َل  

يتغري ألنه لو تغري بالنجاسة فإنه حيمل اخلبث ولو كان فوق القلتني فأخذوا هبذا 

ب مالك يف املشهور عنه ويف الراجح من مذهبه أخذوا املفهوم، ومن أخذ بمذه

املاء طهور ال ينجسه يشء وهذا احلـديث  ــ ريض اهلل عنه ــ  بحديث أيب سعيد

أصله يف قصة بئر بضاعة وقد سؤل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عن الوضوء 

منها وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب ولكـن ال يظهـر أثـر النجاسـة 

 .«إن املا  طهور ال ينجسه يش »: فقال 

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يقول: إن بئـر بضـاعة َل تكـن جاريـة 

 ألن من الفقهاء من قالوا إن سبب عدم أثر النجاسة فيها أهنا جارية

شيخ اإلسالم ابن تيميـة يقـول: إهنـا ليسـت جاريـة وَل يكـن باملدينـة  

رية، هذا واهلل أعلم ألن اآلبار إنام تدرك من جهـة بئر جا النبوية يف عهد النبي 

أحوال أصحاهبا الذين أدركوها وهذا أمر حمتمل واآلبار كـام تعلمـون منهـا مـا 

يعني منها ما يكون املاء جارًيا فيه ومنها ، يكون جارًيا ومنها ما ال يكون كذلك 

 ما ال يكون كذلك

الرتجـيح فيهـا إنـام وعىل كل حال املسألة مسألة اخلالف فيها مشهور و

 يقال باألحرى واألقرب وإال يف املسألة ليس فيها ترجيح بني.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

صل مح دلقلللمكذههبملعكنلايمشهلبلبنههلاعتللهطلراعفهسقلبه،نلقيهيهللصكثهري لكقهلللاعشهلفا  ل

ييحقلبهلكقهلللمهلكللصاعشهلفا لأ صلصاختيفلقل هليفلايملئالتلغريلايملءله لييحقلرايملءلأ صلالل

ال يفسقلب،نلايملءلصغريلايملءلكخ لاعانبلل ىلثالثلبصاايت لصيفلهذ لال قلاللمنلاعتللطلأ ثهس 

المللاللخفلءلبهلمعلأ نلقلللأ مح دلايملافقلعقلللملكللباحجليفلادلعي  لصأ ل لأ خسلصهللأ نل صنظس 

لصاعسيشلمذاهب.لينلسليفلأ جزاءلايميتةلاعيتلاللبطلبةلفهيللاكعشاسلصاعظفسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
الشعر والظفر والريش وهي ما يسميه الفقهاء ما له حكم منفصـل فـإن أجـزاء 

ىل امليتة منها ما يكون متصل فيعطى حكم املتصـل وهـو اللحـم والعظـم ومـا إ

 ذلك، ومنها ما يقولون له حكم املنفصل وهو الشعر والظفر والريش.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لأ محه دلبهنلصبصايةلاعشلفا لكقللللمطيق للجنلل هتللأ ح دهل:لأ قلاللثالثةلجنسلأ صلطلهسلهلله ل

ل.ايميتةلمنلجزءلأ هنللل ىلبنلء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم املشهور من مذهب اإلمام الشافعي أن امليتة نجسة مطلقا يف سـائر أجزائهـا 

سواء األجزاء التي هي متصلة أو يف حكم املنفصل كالشـعر والـريش والظفـر 

  مسألة نجاسة امليتة.ونحو ذلك، ومذهب الشافعي هو أغلق املذاهب يف
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

للينجللهةلايملجهبلأ نلله ىلبنلء للأ مح دلمذهبليفلصقلللحنيفةلأ يبلقللعللمطيق للطهلبهتلل:صاعثلين

منللصيهلاعسطلراتلهن ل.للئةلل هلنفسلملاللبطهلبةلمكح للصعهذالادلملفيهلجيسيلفاميلتكلنلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهي الـدواب الصـغرية مـن احلرشـات  سائلة له نفس ماال بطهارة كمُح  وهلذا

التي ليس فيها دم بني فهذه ال نفس فيها سائل هذا تعبري فقهي هذا تعبري فقهـي 

لفقهاء هو إبراهيم النخعي الفقيه الكـويف املتقـدم ويقال أن أول من عرب به من ا

يقال أنه أول من عرب هبذا التعبري ما ال نفس له سائلة، فمعلوم أن ماال نفـس لـه 

سائلة عند األكثر من أهل العلم ليس له حكم النجاسة، وكذلك يف مـذهب أيب 

 حنيفة جعلوا الشعر والريش والظفر عىل هذا املعنى ألنه ال دم فيه.
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 (متنال)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ل.للئةلل هلنفسلملاللمبزنةللال جزاءلمنلفيهلبطلبةلاللمفللللئةلل هلنفسلاللمللبطهلبةلحمكلصعهذا

حللق للاكعاظملحسلفيهلاكنلمللجنللةل:صاعثلعث اللفيهليكنلمللمللجنللةلصل دملاعيلبسلراليحمل هللا  لا 

حللق للاكعشاسلاعامنء ل.راعندلتل هللا 

نلصاعغسه لاعلضهلءليهلاعههيتلال حه داثلطههلبةلصههللأ خهسلصأ له  لاحلهه ديثلفقههلءلمهذهبلفهل 

لاليدهلسلمهنلصغريههللاخلفه،نلله ىلايمسهحلصيكفه لعغهريمهليلجه دلاللمللاعسننلمنلفهيللال تاميلا

للاعنيبلبنلاعنصلصلمنلفيهلصذكسلاخلف،نلل ىلايمسحلكتل لأ مح دلاال ململلنفلفق دلصاحللائ 

للهيمةلأ ملاكنتلكاملاعنسلءلمخسلل ىلب لاعااممةلصل ىلصاجللبب،نلخلف،نالل ىلايمسحليفلصأ حصلبه

ل.يفاالنهلصأ نسلملىسلأ بللاكنلكاملاعقالنسلصل ىلتفاهللصغريهلللاعنيبلزصج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ينبغي االعتبار أن ثمـة فرًقـا بـني املسـح  : سح عىل اخلفنينعم مسألة امل

 عىل اخلفني واملسح عىل اجلوربني ونحوها

املسح عىل اخلفني متفق عليه بني الفقهاء، وإذ قال اإلمام أمحد رمحـه اهلل  

وصنف يف هـذا مصـنًفا مشـهوًرا فلـم خيتلـف  فيه أربعون حديث عن النبي 

مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحـد َل خيتلفـوا يف  الفقهاء ومنهم األئمة األربعة

 املسح عىل اخلفني بل هذا أمر متفق عليه بني الفقهاء 

وإنام حصل النزاع يف املسح عىل اجلوربني ألنه َل يثبت عن النبـي صـىل 

 اهلل عليه وآله وسلم يف ذكر املسح عىل اجلوربني يشء 
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فوظ إنـام هـو يف املسـح وإن كان ورد يف هذا يف حديث املغرية لكن املح

 عىل اخلفني

ولكن اإلمام أمحد رمحه اهلل ملا سؤل عن املسح عـىل اجلـوربني أتـذهب  

  إليه قال نعم عن تسعة من أصحاب النبي 

فحيث فعلوا الصحابة ذلك بل فعلـه نفـر مـنهم وَل يظهـر إنكـار مـن 

ارب غريهم من بقية الصحابة دل ذلك عىل االستقرار األمر عنـدهم وأن اجلـو

وأشبهها هلا حكم اخلف، وهـم أهـل الصـحابة وأظهـر النـاس إدارًكـا ملعـاين 

نصوص الشارع حيث عملوا بذلك وشاع األمر فيهم من غري نكري فـدل ذلـك 

وهبذا أخذ اإلمـام أمحـد وغـريه مـن فقهـاء ، عىل أن املسح عىل اجلوارب سائغ 

 املحدثني بذلك

هـو أن املسـح يكـون عـىل وإال فإن املشهور يف مذهب األئمة الثالثـة  

 اخلفني وال يكون عىل اجلوارب

وبهذا تعلم ما سبق اإلشارة إليه وما يقرره شثيخ اإلسثالم ابثن تيميثة هنثا فثي هثذه  

 إىل أنك ال تستطيع أن تقول عن أحد املذاهب الفقهية األربعة املشـهورة   المسائل

أن تقول عـن  ال تستطيع ــ  وهي مذهب أيب حنيفة والشافعي ومالك وأمحدــ 

واحد من هذه املذاهب األربعة إنام هو أوسع املذاهب، وأن املـذهب احلنـبيل أو 

 الشافعي أو احلنفي أو املالكي هو أضيقها 

 بل كل باب من أبواب الفقه بحسبه
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وال يطلق هذا الكالم أعني وصف مذهب من املـذاهب األربعـة بأنـه  

 يطلق هذا الكالم فقيه يعـرف األضيق وأن املذهب اآلخر هو األوسع مطلًقا ال

 تفاصيل املسائل

وإنام هذا إطالق يطلقه بعض الكتاب والدارسني والكـاتبني يف الفكـر  

ويف تاريخ املدارس ويف فلسفتها وهؤالء وإن كان هلم باع يف بـاب مـن البحـث 

إال أنه ال يستطيع احلكم هبـذا العمـوم أو هبـذا اإلطـالق إال مـن نظـر املسـائل 

 الفقهية 

تجد أن هناك من يطلق بأن املذهب احلنبيل هو أضيق املذاهب أو أشـد ف

املذاهب وهذا ليس كذلك، وأنـت إذا نظـرت كتـب احلنابلـة وجـدت يف هـذا 

املذهب سعة كثرية وال سيام من جهة تعدد الرواية عن اإلمـام أمحـد، وسـبق أن 

هـذا أشري إىل كثرة ذلك وإذا نظرت األنصاف مثاًل أو كتـاب الفـروع وجـدت 

التعدد مشهور بل وحتى حترير املذهب عـىل وجـه واحـد لـيس مسـتقًرا  اًمـا 

 أفاملحققون من أصحاب أمحد هلم اختيارات مشهورة وهلم جر

فال يصح اإلطالق بأنه أشد املـذاهب أو أغلـق املـذاهب وإذا نظـرت  

املسائل عىل التفصيل وجدت يف مذهب اإلمـام أمحـد رمحـه اهلل بعـض املسـائل 

جلمهور من الفقهاء بام فيهم األئمة الثالثة َل يذهبوا إليها، وإنام ذهب إليها التي ا

أمحد وأمثاله من فقهاء املحدثني لوجود األثر يف ذلك أو لفعل الصحابة، وهـذه 

املسألة منها فإن املسح عىل اجلوربني كام تعلم هو وجه من السعة أليس كـذلك، 
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واجلمهور من الفقهاء ال يذهبون إىل ومع ذلك ذهب اإلمام أمحد وأصحابه إليه 

 ذلك

وثمة مسائل أخرى هي من هذا الوجه صحيح أنه مثاًل يف مسـألة حلـم  

 اإلبل اإلمام أمحد يوجب الوضوء واجلمهور ال يوجبونه 

لكن املقصود هنا ليس وصف املذهب احلنبيل بأنـه أوسـع املـذاهب أو 

اهب الفقهـاء والتـي اسـتقر أضيق املذاهب وإنام يقال هذه املذاهب الفقهية مذ

منها هذه املذاهب املشهورة وهي مـذهب أيب حنيفـة رمحـه اهلل وأمحـد ومالـك 

والشافعي هي من مذاهب أئمـة العلـم  والـدين الـذين اسـتفاض عنـد األمـة 

علمهم ودينهم وفضلهم وجالهلم ومن اتبعهم وأخذ بآرائهم أو نرصـ أقـواهلم 

بالغة يف التعصب أو تفضيل مذهب مـن من الفقهاء من أصحاهبم، وال ينبغي امل

 املذاهب عىل غريه 

وإن كان الفقيه وطالب العلم البد إذا أراد أن يتمذهب عىل أحـد هـذه 

املذاهب أن يرجح أصواًل يرجح أصول الشافعي فيكون عىل طريقة الشـافعي، 

أو يرجح أصول أمحد فيكون عىل طريقة أمحد، أو أصول أيب حنيفة فيكون عـىل 

 يب حنيفة، أو مالك فيكون عىل طريقة مالك طريقة أ

لكن هذا ال يعني لزوًمـا تصـحيح املـذهب مـن جهـة النتـائج يف كـل 

 املسائل املفصلة
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وإذا استقرأت املسـائل كـام يف هـذه ، بل ما من باب إال وله أخذ ونظر  

املثاالت التي يذكرها اإلمام ابن تيميـة رمحـه اهلل وجـدت أن أهـل الكوفـة أبـو 

من أخذ عىل طريقته من الكوفيني أو من قبلـه مـن أهـل الكوفـة لـه يف حنيفة و

 بعض األبواب توسع وهلم يف بعض األبواب إغالق وهذا بحسب اجتهادهم 

يف  بـإذن اهلل عـىل قـول النبـي  ومجيع هؤالء الفقهاء عىل قول النبي 

إذا حكغ  »املتفـق عـىل صـحته:  ــ ريض اهلل عنـه ـــ حديث عمرو بن العاص

   «ام  فاجتهك ث  أصاب فبه أجران, وإذا حك  فاجتهك فأخطأ فبه أجراحل

فهم أئمة جمتهدون صواهبم مأجور وخطأهم مـأجور مغفـور، مـأجور 

من جهة االجتهاد، مغفور من جهة اخلطأ، اجتهادهم اخلـاطئ مـأجور مغفـور 

 مأجور لكونه اجتهاًدا ومغفور من جهة كونه خطأ.
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 (المتن)
 تيمية رحمه هللا :قال شيخ االسالم ابن 

ذالتأ مهللاعالمللل ملفض لل ملأ هه لاحله ديثلله ىلغهريمهلمهعلأ نلاعقيهلسليقتيضهلذكللل قلل:لمللا 

منللتلقفلبنهلمنلتلقفلمنلاعفقهلءلل هنملقلعلالمبللبيغهملمنلال ثسلصجبنلالبنل الصا  الظلهس  اقتضلء 

لاعقيلسلصبلل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم هذا من عنايـة شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل بـأقوال علـامء 

 املحدثني وفقهائهم وهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه 

ولكن املقصود بالذكر هنا هم املتقدمون من فقهاء املحـدثني، وأقـواهلم 

 مذكورة 

ما يف كتب احلديث التي علقت يشء من أقواهلم واملصنفات ويف كتـب إ

الفقهاء كذلك فإهنم يذكرون عن فقهاء املحدثني بعض املسائل أو األقوال التي 

 ذهبوا إليها

وهذا يعطي طالب العلـم مـن جهـة املـنهج أنـه إذا نظـر يف قـول مـن  

 األقوال فكام سلف ينبغي النظر فيمن قال به 

لقول قد قال به الكبـار مـن أئمـة األمصـار الـذين اتفـق إذا وجدت اف 

عرصهم واختلف مرصهم أي اختلفت بلداهنم فـال ينبغـي الترسـع يف خمالفـة 

 مثل هذا القول
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ولو خرجت إىل قول له إمـام فإنـه إذا اختلفـت األمصـار دل عـىل أن  

الرواية قد بلغت وقد اسـتقروا عـىل قـول كـام لـو ذهـب الشـافعي، ومالـك، 

ي، واألوزاعي، والليث وأمثال هؤالء إىل قول فهنـا اختلفـت األمصـار والثور

 فينبغي أن يتغري طالب العلم يف املخالفة 

بخالف ما إذا كان من هو عىل هذا القول هل مرصن واحـد فـإهنم قـد 

يذهبون إىل أمر لكون السنة َل تـبلغهم، وقـد اشـتهر عـن علـامء املدينـة بعـض 

فقهاء السبعة فقهـاء املدينـة السـبعة ومالـك وبعـض املسائل التي قالوا فيها كال

السنة يف الصـحيح وغـريه جـاءت بخـالف وعلامء املدينة اشتهر عنهم أقواهلم 

ذلك، ولكن هذا يعتذر عنه ألن السنة لن تبلغهم فيكون احلديث يف هـذا لـيس 

 حجازًيا من جهة خمرجه وإسناده

وية والعراق والشـام لكن إذا اختلفت األمصار ورأيت أئمة املدينة النب 

ومرص ذهبوا إىل قول من األقوال فهـذا القـول ال ينبغـي ختطيـه وال يترسـع يف 

 التخطي يف الغالب إىل من نقص علمه وحتقيقه

وإال حتى املحققون ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل والـبعض  

ك من أقوال أحياًنا حيتج به يف كونه ترك أقوال اجلامهري هذا ليس بصحيح، ما تر

 اجلامهري إال مسائل ما تأيت عىل عدد األصابع 

وإال فهو يف عامة أقواله عىل قول اجلمهـور مـن أهـل العلـم، وحتريـره 

 : لقول اجلمهور قد خيتلف عن بعض التحرير الفقهي املألوف 
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فإنه يتتبع أقوال املتقدمني من أئمة الفقه وأئمـة احلـديث، وإال هـو قـد 

تيميـة أن القـول إذا ذهـب إليـه اجلمهـور مـن أئمـة الفقـه قرر عن اإلمام ابن 

واحلديث من املتقدمني فإنه هو الصواب يف اجلملة وهذا قد نـص عليـه يف غـري 

 موضع من كتبه

إنام اشتهرت مسألة الطالق الثالث وبعض املسائل اليسـرية وقولـه يف  

 هذا اجتهاًدا عرض له رمحه اهلل لكن ليس هو األصل يف طريقته.
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 (لمتنا)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ليفلصاعتلقيتلصاجللبب،نلاعااممئلل ىلايمسحلك حلديثللاعنيبلبنلجلءلفاميلأ مح دلقلللخيتيفلصمل

ل.ايمسح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
مسغ  بناصغيته و غ   »مسح عىل العاممة كـام يف حـديث املغـرية:  بي نعم الن

، ومن هنا ذهب اإلمام أمحد وغريه من فقهـاء املحـدثني إىل « العاممة و   خفيه

 صحة املسح عىل العاممة، وإىل جواز املسح عىل العامئم.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

منلل لههذاليفلأ نلصمايهلملادلنيلتلصاكعقالنسلاعنسلءلكخمسلاعصحلبةلبنللءجلفاميلقل هلاختيفلصا 

ل للاعنيبلبنلاعثلبتةلال اثبلصتلافقلاعرشياةلأ للللتش دهلاعيتلاعسخصةلمنلاعدل 

لهللاعسأ سلباضلمعلاعااممةلل ىلايمسحلكلنلمث لتأ صياللال خبلبلهذ ليفلتأ صللمنللكلأ نلصال م

لبلبال خللمجملعلل ىليقفلمللذكللصحنللاجملزئ

الل ل.ذكللخبالفليقينلللياملأ فلدتهلمجملبهللل ىلصقفلمفنلصا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم وهذا التنبيه من شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يفيد طالب العلـم 

 تقراء السنة النبوية من جهة العناية باس

وهلذا فإن أصل علم الرشيعة هو الكتاب والسنة وينبغي لطالـب العـاَل 

القاصد إىل حتقيق العلـم وضـبطه أن ينظـر يف هـذين األصـلني وأن يقصـد إىل 

 حفظ القرآن وإىل حفظ ما يتيرس له من السنة بحسب ما آتاه اهلل

 اهتم ألن الناس خيتلفون من جهة ملكاهتم وقدراهتم وأوق 

ولكن العناية بحفظ يشء من السنة هـذا مـنهج أصـيل كـان الصـحابة 

ينهـى عـن  كام تعلمون بل كان  ريض اهلل تعاىل عنهم أهل حفظ لسنة النبي 

ال تكتبوا  ني »: ــ ريض اهلل عنهام ــ كتابه حديثه كام يف حديث عبد اهلل بن عمر
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هـذا كـان يف أول  «بيمحغهشيًئا غري القرآن ومن متب  ني شغيًئا غغري القغرآن ف

 األمر

ثم كتب من كتب من الصحابة ثم صارت كتابة السنة بعد ذلك عزيمة  

 عىل املسلمني حفًظا لسنة النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم

ــل األحــوال   ــظ الســنة أو عــىل أق لكــن املقصــود أن االشــتغال بحف

ومسـند  باالستظهار لكتب السنة وكثرت النظـر فيهـا وال سـيام الكتـب السـتة

اإلمام مالـك وسـنن الـدارمي هـذه الكتـب التسـع ينبغـي  أاإلمام أمحد وموط

العناية هبا وأن يديم طالب العلم النظر فيها، وإن كان يف بعضها من األحاديـث 

 ما ال يصح كام هو معلوم أو ما هو ضعيف فهذا مسلك آخر أو مقام آخر، 

ار للنصوص عـدم ولكن مما ينقص الكثري من طلبة العلم عدم االستظه

العلم بالنصوص، حتى املخترصات التي خلصها بعض الفقهاء وبعض احلفـاظ 

املتأخرين كابن عبد اهلادي واحلافظ بـن حجـر واملجـد وأمثـال هـؤالء الـذين 

املرام واملحرر ونحو ذلك حتى هـذه ا أحاديث األحكام يف أجزاء كبلوغ خلصو

 رصة، وهذا مما ينقص طالب العلماألجزاء صار الكثري ال حييطون هبا مع أنه خمت

والغريب أنك إذا نظرت يف كثري من طلبة العلم وجدت أنـه يف العلـم  

من سنني مديدة ويطيل النظر يف املجالس والقراءة والبحـث واملداولـة ومـا إىل 

 ذلك لكن ربام كان يف يشء من العلم املفضول ليس من العلم الفاضل 
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ن العلـم درجـات وإن كـان يف سـائر والعاقل احلكيم ينبغي أن ينظر وأ

 موارده خري إال أنه درجات فيعنى بأصوله ويعنى بقواعده ويعنى بمحكمه، 

وأما أن يتلقف طالب العلم آحاد املسائل بل ربـام املشـتبه مـن املسـائل 

وتكون ديدًنا له يرددها ويقلبها ويستشكل هبا يف البحث واجلدل هذا ال يعطـي 

 علاًم راسًخا

طالــب العلــم بالقصــد إىل حمكــم العلــم وحمكــم العمــل  إنــام يــوى 

ويتمسك باملنهج الذي كان عليه أئمة الفقهاء رمحهم اهلل ومنهم األئمة األربعـة 

ويقصد إىل أخذ السنن واآلثار وإىل تعظيم الـوحي وتقـديم قـول اهلل ورسـوله 

 عىل قول كل أحد إىل غري ذلك من املعاين التـي كـان الفقهـاء واملحـدثون عـىل

 حتقيق هلا.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نلاعتميمليفلأ خسلصأ ل  لرضبهةلجيزئلبأ نهلايمرصحللايرسلبنلبامبلح ديثلفيهلح ديثلأ حصلفل 

لاحله ديثلفقههلءلبهلأ اذلصق دلجنسهلمنليالبضهلح ديثلاعدل ليفلصعيسلصاعكف،نلليلجهلصاح دة

لصاعشلفا لحنيفةلأ يبلكقلللايمسفق،نلىلا لصلللنرضبتلجيبلقلللمنلقلللمنلأ حصلصهذالصغري لأ مح د

ل.اعكلل،نلا ىللرضبتلنلأ صلاجل دي دليف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 نعم املشهور عند أكثر الفقهاء أن التيمم رضبتان والذي جاء يف حديث عامر بن

يارس يف الصحيح أنه رضبة واحدة وهذا هو الذي عليه الفقهاء واملحدثني وهو 

 األظهر وإن كانت املسألة فيها يشء من السعة

نقف عىل هذا وغًدا إن شاء اهلل اجلمعة نستكمل التعليق وبـاهلل التوفيـق وصـىل 

 اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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 اجمللس الرابع  مقدمة
مد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممـًدا وآلـه وأصـحابه احل

 .أمجعني

المجلثس الرابثع مثن مجثالس التعليثق علثى مجمثوع كثالم شثيخ ينعقد هـذا 

 . اإلسالم ابن عباس بن تيمية رحمه هللا في الرسالة المسماه بالقواعد النورانية

تسع وعرشين وأربـع  وهذا هو اخلامس عرش من الشهر السابع من سنة

مائة وألف من اهلجرة النبوية الرشيفة عىل صاحبها الصالة والسـالم يف جـامع 

 املهاجرين بمكة املكرمة

كنا قرأنا يف صدر الكالم الذي كتبه اإلمام ابـن تيميـة رمحـه اهلل وكـان  

تعليًقا منه عىل بعض املسائل التي قول أهل احلديث بحسب ما اختاره ورجحـه 

ول كثري من الفقهاء، وإن كان املقصود بأهل احلديث هم الفقهاء مـن أميز من ق

وجه آخر فإهنم حمدثون وفقهـاء وهـم فقهـاء املحـدثني ، وأشـار إىل يشء مـن 

املسائل واألبواب التي تعطي طالب العلم وصاحب البحث معنى التوسـط يف 

د عن هذين النظر الفقهي باعتبار ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وما تول

األصلني من األدلة املعتربة عند الفقهاء وعلامء األصول وهي ما سميت باألدلة 
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واملقام األول الذي جيب اعتباره وتقـديره  وهذا هو األصل األولاملختلف فيها 

 .واإلتيان عىل حتقيقه

 وهغذا هغو األصغل ال غايولكن يتصل به مقام آخر وهو حسـن الفقـه 

ل الفقهية ، فإن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم كـام يف حسن الفقه يف أخذ املسائ

فكام يلتمس الـدين   « يفقهه إ الكين امن يرد اهلل به خريً  »الصحيح وغريه قال: 

بإتباع ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا حتقيق ملقام الديانـة ، ولكـن مقـام الفقـه 

يام بعد نظم العلوم وإنـام يتحقق باعتبار ما قدره ونظمه العلامء رمحهم اهلل وال س

نظموه يف سائر علوم الرشيعة سواًء أكـان ذلـك يف املقـدمات أو كـان ذلـك يف 

 النتائج

 يف املقدمات كأصول الفقه فإنه مقدمة نظرية لفهم الفقه ولضبط الفقه،  

 أو يف النتائج كالفروع الفقهية التي انتهى الفقهاء فيها بأحكام :

 إما أحكام تكليفيه  

 أحكام وضعية بحسب اصطالحهموإما 

 فطالب العلم البد له من اعتبار هذين املقامني:  

مقام العناية بكالم اهلل ورسوله وهذا هـو األصـل األول وهـو مقت ـ 

 اإليامن والدين .

ومقام العناية بالنظر الفقهي الصـحيح الـذي درج عليـه أئمـة الفقهـاء 

شافعي، وأمحد وأمثاهلم من كبـار ومنهم الفقهاء األربعة: أبو حنيفة ومالك، وال
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أئمة املسلمني وعلامئهم ومن جاء بعدهم من املتأخرين الذين عرفـوا بـالتحقيق 

وهم منتسبون هلؤالء األئمة يف اجلملة وإن كان منهم مـن خيـتص بتتبـع طريقـة 

أهل احلديث وما كان عليه فقهاء املحدثني ، فهذا يف اجلملـة كلـه خـري، ولكـن 

 لم جيمع هذين األمرين ليكون حمقًقا يف الفهم .يبقى أن طالب الع

فإنه لو أخذ املقام األول وحده وصار يف نظره إىل معنـى حتقيـق إلتبـاع 

الكتاب والسنة دون اعتبار بام نظمه العلامء والفقهاء فإن هذا عند التحقيق ليس 

ن من حتقيق الكتاب والسنة بل سيقع يف كثري من الشذوذ يف الرأي ، وال بد له م

 منهج فقهي معروف يضطرد قوله عليه فهذا ليس حتقيًقا للفقه.

ولو أنه قرص يف املقام األول وبالغ يف اعتبار الثـاين لصـار مـن التقليـد  

املذموم واجلمود املذهبي املذموم حينام يرى أن داللة النص املأثور عـن رسـول 

ن فقيًهـا فـإن عىل معنى ويرتك هذا املعنى لقول رجل من الرجال ولو كـا اهلل 

هذا ال ينبغي لصاحب علم وفقه ، مثل هذا ال ينبغي مـن صـاحب علـم وفقـه 

وال يصح، وهذا الذي ذمه العلامء وهـو التقليـد املـذموم كقـول اإلمـام أمحـد: 

عجبــت لقــوم عرفــوا اإلســناد وصــحته يــذهبون إىل رأي ســفيان، واهلل 

ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن َأْمرِ }يقول: ِصـيَبُهْم َعـَذاٌب ْن ُتِصـيَبُهْم فِْتنَـٌة َأْو يِه أَ َفْلَيْحَذِر الَّ

  .[63]النور:{َألِيمٌ 

واملسلمني بحاجة إىل أن يعنوا هبـذين األمـرين أن يكونـوا عـىل سـلف 

 آثارهم من السابقني األولني مـن املهـاجرين واألنصـار صـحابة رسـول اهلل 
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لـوَ }الذين ريض اهلل عنهم ورضوا عنه كام يف رصيح القرآن:  ابُِقوَن األَوَّ وَن السَّ

َبُعوُهْم بِإِْحَسانن َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضـوا َعنْـُه  ِذيَن اتَّ ِمَن املَُْهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَّ

 .[100]التوبة:{

وكذلك من اتبعهم بإحسان وهم أئمة التابعني ومـن جـاء بعـدهم مـن 

 كبار األئمة كالذين أرشنا إىل يشء من أسامئهم 

ولكن هذا املقام ال ينقص يف املقام األصل واألجـل وهـو املقـام األول 

 مقام التعظيم لقول اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم

وإتبـاع  ألن اهلل جال وعىل مجع بني هذين األمـرين بـني إتبـاع النبـي  

، سبيل املؤمنني فدل عىل أهنام أصالن متالزمان إذا ما أحسن الفقه يف اعتبارمهـا

َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسـبِيِل }قال اهلل تعاىل:  ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرًيا  .[115]النساء:{املُْْؤِمننَِي ُنَولِّ

ء به حممًدا صـىل وسبق أن اهلل جال وعىل ذكر أن الناس يف أخذهم ملا جا

 اهلل عليه وآله وسلم عىل وجهني :

 إما مستجيبون  

 أو متبعون ألهوائهم 

ــىل  ــال وع ــه ج ــوَن }يف قول ــاَم َيتَّبُِع ــاْعَلْم َأنَّ ــَك َف ــَتِجيُبوا َل ــإِْن ََلْ َيْس َف

 .[50]القصص:{َأْهَواَءُهمْ 
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وال أحد يقول إن هذا السواد من أئمـة املسـلمني وفقهـائهم وعلامئهـم 

 ب هوى بل هم مستجيبون هلل ولرسوله أصحا

واملستجيب جيتهد يف حتقيق االستجابة فتـارة يكـون حتقيقـه هلـا مقـدًرا 

 بالقطع ألن املسائل قد أمجع عليها.

وتارة تكون االستجابة هي من باب االجتهاد الذي إن أصاب فيـه فلـه 

 أجران وإن أخطأ فله أجر .

 ازنة بني هذين األصلني فإًذا ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا باملو

 فام أمجع عليه األئمة سواء كان ذلك يف املقدمات أو يف النتائج فإنه يلزم 

وما اختلفوا فيه يف املقدمات مقدمات االسـتدالل وطـرق االسـتدالل 

وهي مسائل أو يف بعض األدلة املختلـف فيهـا أو اختلفـوا يف النتـائج الفقهيـة 

ما اختلف الفقهاء فيه والعلامء فيه فإنه فيـه وهي كثرية االختالف كام تعلمون ، 

سعة من حيث األصل ويقصد الناظر وطالب العلم منهًجا معتـداًل يف تـرجيح 

 مذهب من املذاهب أو قول من األقوال أو اجتهاد من أنواع االجتهاد املتعددة 

ألن البعض يف تاريخ سلف صار هناك كثري مـن التعصـب مـن بعـض 

ض مذاهبهم وهذا التعصب إذا زاد عىل مثل هـذا الوجـه الناظرين يف الفقه لبع

حتى بعضهم ربام تردد يف صحة بعض املذاهب خلف بعض هذا ال شك أنه مما 

 ال أصل له يف الرشيعة، واالجتهاد إذا اختلف ال يوجب مثل هذا املعنى.
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ومن املقابل يف هذا العرص حصل من كثري من طلبة العلم يف كثـري مـن  

مية عناية بإتباع الكتاب والسنة، ونزع إىل حتقيق هـذه الطريقـة األمصار اإلسال

وهذا املعنى يف أصله معنى رشيف وفاضل ، وقـام عليـه علـامء عنـوا بتحقيقـه 

وبيانه للناس وطلبة العلم وهذا املقام مقام رشيـف يف األصـل ولكـن ينبـه إىل 

قهية إىل نوع حسن األخذ له حتى ال يقع طالب العلم يف بحثه الفقهي وآرائه الف

من األقوال التي وإن قال هبا من قال ممـن سـلف إال أهنـا مـن األقـوال الشـاذة 

املرتوكة، وسبق البيان أن القول الذي يكون عليه اجلمهور مـن أئمـة األمصـار 

فإنه يكون يف اجلملة هو الراجح ، وإن كان هذا املعنى قد ال يتحصل لكـل مـن 

ديث رصيح يف كذا فكيف تركه اجلمهور مـن نظر املسائل بل ربام ظهر له أن احل

أئمة األمصار وربام تركه األئمة األربعة فيكون ما ظنـه طالـب العلـم يف ابتـداء 

 طلبه للعلم ما أظنه رصحًيا هو عند التحقيق ليس من الرصيح 

يف املسألة التي سبق من املسائل القريبة ملا جاء يف حديث أيب ذر إذا قـام 

صالته احلامر واملرأة والكلـب األسـود واحلـديث مـن  أحدكم يصيل فإنه يقطع

جهة صحته أخرجه اإلمام مسلم يف الصحيح فيأيت بعض طلبة العلم ويقول أن 

هذا حديث يف صحيح اإلمام مسلم وداللته رصحية فلامذا ترك اجلمهور العمـل 

بذلك، ألنك تعلم أن أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحـد يف روايـة ال يـذهبون 

بطال الصالة وهو مذهب مجهور الفقهاء أهنم ال يبطلون الصالة ملرور هـذه إىل إ

 الثالثة ؟
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فيكون اجلواب أن ما ظنه هذا املبتدء يف النظر أو يف العلم ما ظنه رصحًيا 

 هو عند الفقهاء واألصوليني وأهل اللغة ليس برصيح فهذا ليس من الرصيح 

ئمـة األمصـار ال يوجد حديث رصيح وصحيح ويطبق اجلمهور مـن أ

عىل ترك العمل به هذا ال مثال له عند التحقيق ، وإن كان الـبعض قـد يفـرض 

 بعض األمثلة التي هلا جواب أو عنها جواب.

لكن ال جتد حديًثا رصحًيا من جهة الداللة صحيًحا من جهة اإلسناد ال  

 كالم فيه وترى أن مجهور أئمة األمصار املتقدمني ذهبوا إىل ترك العمل به .

وهلذا من فقه اإلمام أيب عيسى الرتمـذي رمحـه اهلل ملـا كتـب جامعـه يف 

احلديث وهو املعروف بالسنن أو املشهور عند األكثر بسنن الرتمذي نبه اإلمـام 

الرتمذي رمحه اهلل عىل أن يف جامعه أحاديث أربعة ترك العلامء األخذ بظاهرهـا 

حاديث وإنام قـد يتبـادر مـن وليس مقصوده رمحه اهلل أهنم تركوا العمل هبذه األ

الظاهر يتبادر كثري من أهل النظر األول فإنه ال يكون عـىل هـذا الوجـه، وذكـر 

منها حديث ابن عباس الذي اتفق الشيخان عـىل إخراجـه وأخرجـه الرتمـذي 

واإلمام مالك يف املوطأ ومجاعة من املحـدثني وهـو قـول ابـن عبـاس ريض اهلل 

باملدينة بني الظهر والعرص واملغرب والعشـاء مـن  تعاىل عنهام مجع رسول اهلل 

غري خوف وال مطر فقد يتبـادر ظـاهر يظنـه بعـض النـاظرين ـــ  إًذا نقـول يف 

حديث ابن عباس قد يتبادر يف نظر البعض أنه جيوز اجلمع بـني الصـالتني بـني 

 املغرب والعشاء أو بني الظهر والعرص جيوز اجلمع مطلًقا ملاذا؟ 



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 136 - 

باملدينة فكان هذا متأخًرا  ن ابن عباس قال مجع النبي قد يقول قائل أل

بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء من غري خوف وال مطر، قيل البن عبـاس 

 ملا فعل ذلك قال: أراد أن ال حيرج أمته أو أراد أن ال حيرج أمته

فالرتمذي يشري يف اجلامع إىل أن هذا تـرك ظـاهره ومقصـوده بالظـاهر  

 هو؟  الذي ترك ما

املقصود هنا أنه ترك العمل عند أهل العلم باجلمع بـني الصـالتني مـن 

غري عذر ألنك إذا تأملت احلديث وهذا الذي فهمه األئمة منه ليس فيـه داللـة 

عىل أنه يصح اجلمع بدون عذر فإن ابن عبـاس إنـام نفـى بعـض العـذر ونفيـه 

ليـل عـىل إمكـان لبعض العذر ليس نفًيا لسائره بل ختصيصه للـبعض بـالنفي د

غريه فإنه قال: من غري خوف وال مطر، وتعلم أن العذر الذي يصح بـه اجلمـع 

وهذا ما اختاره كثري من فقهاء املحدثني من هذا احلـديث أن العـذر قـد يكـون 

 ليس خوًفا وال مطًرا .

بـني الصـحة  فإًذا ال يوجد نص من كالم اهلل أو ما صـح عـن النبـي 

وتـرى أن مجهـور األئمـة مـع اخـتالف أمصـارهم  ويكون رصحًيـا يف الداللـة

 يطبقون عىل تركه هذا ال مثال له عند التحقيق.

أو البعض قد يمثل أحياًنـا بمسـألة طـالق الـثالث ، وأن ابـن عبـاس  

ريض اهلل عنهام فيام روى طاووس عن ابن عباس قال كان طـالق الـثالث عـىل 

الق الثالث واحدة فقـال وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر ط عهد رسول اهلل 
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عمر إن الناس قد استعجلوا يف أمر كان هلم فيه إنـاة فلـو أمضـيناه علـيهم قـال 

فأمضاه عليهم هذا رواه اإلمام مسلم يف الصحيح وغـريه مـن روايـة طـاووس 

 عن ابن عباس 

وقد يقول قائل: أن هـذا حـديث ذكـره ابـن عبـاس وهـو رصيـح ألن 

 بكـر وصـدر خالفـة عمـر : أن طـالق وأيب طالق الثالث عىل عهـد النبـي 

الـثالث واحـدة، وأن إمضـاء الـثالث اجتهـاد مـن عمـر عـىل سـبيل التعزيــر 

واحلديث يف مسلم، ومع ذلك تعلم أن األئمـة األربعـة يـذهبون إىل أن طـالق 

الثالث ثالث ، عىل تفصيل فقهي فـيام ينعقـد أو مـا يثبـت بـه طـالق الـثالث 

 طاووس هذا ؟ عندهم لكنهم ال يذهبون إىل حديث

أيًضا هذه املسألة إذا حققت النظر فيهـا وجـدت أن األمـر لـيس عـىل  

 إطالقه 

فاملخالفون من الفقهاء األربعة وغريهم هلم جواب عن هذا األثر الذي 

 رواه طاووس :

فمنهم وال سيام من كان من أهل احلديث كاإلمام أمحـد فإنـه ال يـذهب 

يف مسلم كام تعلم فإن هذا حكم باعتبار  إىل صحة األثر أصاًل وإن كان يف خمرج

من بعد اإلمام مسلم وأما باعتبار قدماء املحدثني فال يقال علـيهم هـذا احلكـم 

 فاإلمام أمحد يعل هذا احلديث ويرى أنه من أفراد طاووس عن ابن عباس 

 ومن خيالف من وجه فقهي فلهم جواب أيًضا 
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قصود أن األقوال التي عليها ليس املقصود هنا الرتجيح يف املسألة إنام امل

 الكبار من األئمة ينبغي االعتدال يف النظر فيها

وهذا ليس إطالًقا لتصحيح قول اجلمهور فـإن التصـحيح املطلـق إنـام  

يكون اإلمجاع وإما ماال إمجاع فيه فالواجب اعتبار ما دل عليه الدليل مـن قـول 

مغن  »: لذي قـال عنـه ولكن البد من حسن فقه وهذا املعنى ا اهلل ورسوله 

ورب حامل فقه ليس بفقيه فيه فينبغي لطالـب   « يرد اهلل به خرًيا يفقهه إ الكين

العلم كام يقصد اإلتباع يقصد الفقه، ويعترب بمنهج القدماء من كبـار املحـدثني 

وكبار الفقهاء ويقرأ يف جواباهتم ومسائلهم وآرائهـم وكتـبهم التـي كتبوهـا أو 

هج فاضل لطالب العلم فيكون معتداًل يف النظر لـيس عـىل مجعت عنهم هذا من

تقليد ضعيف ومجود ضـعيف ولـيس عـىل افتيـات عـىل اجلامهـري مـن العلـامء 

 لظواهر تظهر له وهي عند التحقيق ليست ظاهرة من النص.

إًذا ما سبق اإلشارة إليه من املسائل فيام قرأناه هو نوع من املسائل لـيس  

 وإنام املقصود املثال عىل املعنى ما سبق التنبيه إليه املقصود املسائل نفسها

ننتقل بعد ذلك إىل مثال آخر يف عرض اإلمام ابن تيمية لتحريره للنظـر  

 يف املسائل يف الصفحة الثامنة عرشة قال فصًل.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

 

 فصل
مجلعلب،نلاعصالت،نليفلاعسفسلصايمطسلصايمسضلكاملصكذكللنقلللمبللجلءتلبهلاعس نةلصال اثبلمنلال

يفلح ديثلايمس تحلضةلصغريلذكللمنلال لذابلصنقلللمبللدلللييهلاعكتل لصاعس نةلصال اثبلمنلأ نل

اعلقتلصقتلنلصقتلاختيلبلصهللمخسلملاقيتلصصقهتلاضهطسابلصههللثهالثلملاقيهتلصعههذال

ذالطهستلقب لاعغسص لأ نلأ مستلاعصحلبةلكاد دلاعسمحنلبنلبلفلصابنلبدلسلصغريهاملاحللئ ضلا 

ذالطهستلقب لاعفجسلأ نلتصيللايمغس لصاعاشلء. لتصيللاعظهسلصاعارصلصا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهذا من دقيق املسائل فإن احلائض إذا طهـرت قبـل غـروب الشـمس 

عناها أهنا طهرت وأدركت يشء من وقت العرص ، فـإن العرصـ لـه وقتـان: فم

 وقت اختيار ووقت اضطرار :

وقت االختيار ما َل تصفر الشمس عىل املشهور يف حديث عبـد اهلل بـن  

 عمرو بن العاص الثابت يف صحيح اإلمام مسلم وغريه.

ووقـت االضـطرار إىل غـروب الشــمس فـإذا طهـرت احلـائض قبــل  

شمس فقد أدركـت وقـت العرصـ فهـي تصـيل صـالة العرصـ ألهنـا غروب ال

 أدركت وقتها

 لكن هل تصيل صالة الظهر؟ 
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اجلمهور من العلامء يذهبون إىل أن احلائض إذا طهرت يف وقت العرص  

ولو يف آخره فإنه يلزمها الظهر والعرص، وإذا طهرت يف وقـت العشـاء ولـو يف 

 مهور من العلامء يذهبون إىل هذا .آخره فغنه يلزمها مع العشاء املغرب، اجل

وهذا ربام يصلح أيًضا مثال ملا سبق أن أشـري إليـه مـع أنـك إذا نظـرت 

ظواهر النصوص ال جتد نًصا ظاهًرا أو رصحًيـا مـأثوًرا يرصـح هبـذا املعنـى أي 

 نص معينًا ال جتد نًصا معينًا عىل هذا املعنى .

ن بعـض التـابعني وإن كانت املسألة فيها خالف حتى خالف مأثور عـ

كاحلسن البرصي وبعض املتأخرين من الفقهاء كذلك فمن أهل العلم من يرى 

أنه ال يلزمها إال صالة العرص، وال يلزمها يف الثاين إال صالة العشـاء ال تلزمهـا 

 املغرب 

لكن اجلامهـري يقولـون يلزمهـا الظهـر والعرصـ واملغـرب والعشـاء يف 

 احلالني

األمر من جهة أحكام أهل األعـذار يف الرشـيعة اجلمهور هنا إنام أخذا  

 فلام وجدوا الشارع رخص ألهل األعذار باجلمع بني الصالتني 

قالوا : واحلائض ملا أدركت وقت العرصـ يف آخـره فـإنام تـأخرت عـن 

الصالة إىل آخر الوقت لكوهنا معذورة باحليض فإنه ال تصح منها الصـالة قبـل 

عـذار وأهـل األعـذار جيمعـون الصـالة طهرها ، فلام أخـذت حكـم أهـل األ
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جيمعون الظهر والعرص وجيمعون املغرب والعشاء فقالوا كام أخذت احلكم من 

 هذا الوجه فإهنا تأخذ احلكم من هذا الوجه 

فإًذا هو خمرج عىل حكم أهل األعذار وهذا يرونه عـن اجلمهـور يرونـه 

فقه وطالـب العلـم من طرد داللة أحكام الرشيعة وهذا معنى مهم للناظر يف ال

أن يعنى باالضطراد الفقهي وهذا من احلسنة املوجودة يف املذاهب أن من يأخـذ 

بمذهب من املذاهب وإن كان هذا ليس عىل دعوة لألخذ بأي مذهب كيف مـا 

اتفق بل ال بد أن يبنى عىل قواعد صحيحة لكن من امتياز املـذاهب أهنـا يكـون 

 تبع هلذا املذهب وذالك املذهب ملاذا؟فيها اضطراد فقهي لدى طالب العلم وامل

ألن البعض ربام أخـذ يف اعتبـار الداللـة الـدليل مـن األدلـة وال سـيام 

املختلف فيها فتجد أنه يعمله يف مسألة ويف مسألة نظرية هلذه املسـألة يف الـدليل 

ال يعمل ذلك الدليل، وهذا يكون نوع من التضاد يف األخذ الفقهي مرة يعمـل 

 ومرة يف مسألة أظهر منه كالم الصحابة ال جتد أنـه يعمـل هبـا  ، بقول الصحايب

نعم قد يكون هناك دليـل أقـوى أوجـب الرصـف هـذه مسـألة أخـرى، لكـن 

 االضطراد الفقهي هذا معنى مهم

وهلذا مما امتاز به املجموع يف رشح املهذب للنووي رمحـه اهلل وهـو مـن 

األبواب إذا أتى أول الباب نبـه إىل كتب الشافعية املقارنة أن النووي يف كثري من 

أن مجاع األحاديث الواردة يف هذا الباب هي كذا فيذكر يف مثاًل سـجود السـهو 

أن األحاديث الواردة يف هذا مجاعها وكأنه يقول أن مدار أكثـر املسـائل يف هـذا 
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الباب عىل هذه األحاديث، هذا اجلمع حينام جيمعـه النـاظر يف الكتـاب ابتـداًءا 

نده اضطراد يف املقارنـة بـني األدلـة واالعتبـار بجميـع األدلـة ولـيس يكون ع

 ببعضها، فال بد من العناية بمسألة االضطراد الفقهي 

فإن املسألة يف الرشيعة ال خترج عن مثيلها وال خترج عن ما يتفـق معهـا 

 يف املعنى أو يف املقصد أو يف العلة 

َل }فــإن الرشــيعة عــىل معنــى واحــد  ــزَّ ــا  اهللَُّ َن ــِديِث كَِتاًب ــَن احْلَ َأْحَس

من جهة أن بعضه يصـدق بعًضـا يف املعـاين سـواء املعـاين ، [23]الزمر:{ُمَتَشاهِبًا

 اخلربية أو املعاين املتعلقة بالترشيع واألمر والنهي

فاملعاين اخلربية كإخبـار اهلل عـن موسـى أو عيسـى أو إبـراهيم علـيهم 

لزمان أو ما كان من األمم قبـل ذلـك الصالة والسالم أو األمم أو أحوال آخر ا

هذا القرآن يصدق بعضه بعًضـا، والرشـيعة يصـدق بعضـها بعًضـا يف األمـور 

 اخلربية هذا واضح

ولكن كذلك يف أمور الترشـيع يف األمـر وهلـذا الرشـيعة معللـة ، عنـد 

مجهور املسلمني الرشيعة معللـة ، وأحكامهـا معللـة ، والعقـل يـدرك احلسـن 

ام ، وإن كان هذا اإلدراك ال يعني أن العقل مصـدر للترشـيع والقبح يف األحك

وليس مصدر للترشيع وال يستقل بالتحسني والتقبيح العقـيل كـام قـرره بعـض 

النظار من السالفني أن العقل حيسن ويقبح وجيعلون حتسينه وتقبيحه لـه نتـائج 

قبيحـه يف احلكم ، وقابلهم بعض النظار الذين بالغوا يف نفـي حتسـني العقـل وت
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ويف تعليل األحكام ، واجلمهور من املسـلمني وعلامئهـم ونظـارهم وفقهـائهم 

عىل أن العقل له مورد ، وال تضاد بني العقل وبني الرشيعة ولكن هذا التحسني 

أو التقبيح ليس معنـاه أنـه مصـدر للترشـيع وإال الرشـيعة جـاءت عـىل وفـق 

ة وإن كان بعـض البرشـ األحكام الفطرية وعىل وفق األحكام العقلية الصحيح

قد تذهب عقـوهلم إىل معنـى يظنونـه حسـنًا ويكـون يف حقيقتـه عنـد العقـالء 

أنفسهم وعند مجهور العقالء فضاًل عن ترشيع اهلل أنه قبـيح فهـذا عـارض مـن 

 عوارض الناس أو عوارض البرش ليس إال.

أو فإذًا هذه املسألة هذا مذهب اجلمهور وهلذا اإلمام أمحد ملا سؤل فيها  

سؤل عنها عن صالة احلائض للظهر إذا طهرت وقت العرص قـال : نعـم قيـل: 

فام وجهه كأنه يقال أو كأن صاحبه يقول له ما دليل ذلك يعني ما وجه ذلك أي 

ما دليله قال اإلمام أمحد رمحه اهلل قال: عامة التابعني عىل هذا القـول إال احلسـن 

مقلد تقليد حمًضا أو التقليد املذموم وهذا من حسن فقه اإلمام أمحد ليس أنه هنا 

ال وإنام ملا رأى أن علامء التابعني مجاهريهم ذهبوا إىل هذا املعنى صار هلذا املعنى 

اعتبار آخر وإال معلوم أن الدليل ال بد أن يكون وجًهـا مـن كـالم اهلل أو كـالم 

وهو كذلك هنـا فإنـه مـأخوذ مـن داللـة النصـوص يف حكـم أهـل  رسوله 

 .األعذار
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

صأ مح دلملافقليفلهذ لايمسلئ ليملكللبمحهل هلللصزائ دللييهلمبللجلءتلبهلال اثبلصاعشلفا لبمحهلل

ل هلللهللدصنلملكلليفلذكللصأ بللحنيفةلأ لهلليفلامجلعلماسصف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
اجلمع بني الصالتني يف سائر املذاهب الفقهية موجود ولكنهم خمتلفـون 

 من جهة تقديره والتوسع فيه 

وأضيق املذاهب يف هذا هو مذهب األحناف فإهنم يضيقون يف مسـائل 

 اجلمع وال يذكرون إال اجلمع بعرفة .

مذهب فقهاء املحدثني الذين أخذوا بسـائر وأوسع املذاهب يف هذا هو 

ما ورد من السنن واآلثار يف الرتخيص يف مجع الصالة إىل أختها وهي الظهر إىل 

العرص أو املغرب إىل العشاء سواء كان ذلك مجع تقـديم أو مجـع تـأخري وذلـك 

 لألعذار الواردة وما كان بوقتها ويف معناها

فإنه يرخص جلمع الصالة ، ثم  ومن األعذار التي وردت يف هذا السفر 

من يرى أن السفر يصح له اجلمع خيتلفون يف السفر الذي يصح له اجلمـع أهـو 

كل سفر أم ال بد أن يكون سائر أو يكون حمتاج إىل اجلمع يف السفر هذه مسـائل 

 خالف، واألظهر فيها أن املسافر جيوز له اجلمع مطلًقا 
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ذا كام يفهـم بعـض العامـة أنـه ولكن إذا قيل أنه جيوز له فليس معنى ه

األفضل يف حقه ، بل األفضل يف حق املسافر عدم اجلمع بـل يصـيل الصـالة يف 

ما َل يوجد نـوع مـن املشـقة فـإن ، وقتها يصيل كل صالة يف وقتها هذا األفضل 

دفع املشقة مقصود يف الرشيعة فيكون الفاضل اجلمع إذا حتققـت املشـقة البينـة 

 قة وحاله متيرس فرتك اجلمع هو األوىل عليه، أما َل توجد مش

ولكنه لو مجع الصالة إىل أختها الظهر إىل العرص أو املغـرب إىل العشـاء 

 فإن اجلمع جائز وإن َل يكن مرشوًعا

 :وفرق كام تعلم بني اجلمع يف السفر وبني القرص  

فإن القرص سنة مؤكدة  والنبي صيل اهلل عليه وآله وسلم ما نقل عنه أنـه 

 اًما يف السفر وكل حديث يروى أنه أتم يف السفر فإنه ال يصح كام نبه إليه صىل 

أنه قرصـ الصـالة يف السـفر  أهل احلديث بل مجيع اآلثار املحفوظة عن النبي 

بل من أهل العلم من يذهب إىل أن صالة السفر تصىل ركعتني عىل أصـلها وأن 

ـــ ريض اهلل ابـن عبـاس اهلل كذا فرضها ويأخذون بام جاء يف حـديث عائشـة و

فرض اهلل الصغة   غ  لسغان ءبغيك  إ احل غر  »يف الصحيح وغريه: عنهم ــ  

إن الصغة  أول مغا فر غ  »ويف احلـديث اآلخـر:  « أربًعا وإ السفر رمعتغن

هذا معنـى اجلمهـور عـىل  «رمعتن فأمت  صةت احل ر وأقرت صةت السفر

 خالف هذا 



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 146 - 

صالة يف السفر مقصورة عن األصل وَل عىل كل حال وهو األظهر أن ال

 ـــ ريض اهلل عـنهم ـــ تفرض عىل هذا الوجه ومعنى قول عائشة وابن عبـاس

فرضت بمعنى رشع اهلل القرص يف السـفر وإال فالصـالة أول مـا فرضـت عـىل 

هكذا صالها والقرص أخذ عن األصل، عىل كل حال هذا قد يكـون يف  النبي 

 يبعض املوارد من اخلالف اللفظ

لكن السفر جيوز له اجلمع ويستحب له أو فيـه ويسـتحب فيـه القرصـ  

وهلذا ليس من الديانة أو من كـامل الديانـة اإل ـام يف السـفر كـام يفعلـه بعـض 

 العوام 

وإن كان هذا يرجـع إىل مـا يسـمى سـفًرا ويعتـرب عـن الفقهـاء سـفًرا 

أيام أو مخسة  وتعلمون أن هذه مسائل فيها خالف مشهور هل يقدر بأيام بأربعة

أو يقـدر  ـــ ريض اهلل عنـه ـــ عرش يوًما أو تسعة عرش يوًما كام قدره ابن عباس

 بالعرف كام هي طريقة كثري من أهل احلديث واختارها اإلمام أو ما إىل ذلك 

عىل أن القول بأنه يقدر بالعرف حقيقتها فيام يظهـر يل أن مجيـع الفقهـاء 

م اإلمام ابن تيميـة رمحـه اهلل ويقـول وهـو يقدرون بالعرف ألن من يقرأ يف كال

يقرر يف كالمه ومن تبع طريقته أن من الفقهاء من حد ذلك كام هو املشهور عند 

اجلمهور من الفقهاء بأربعة أيام ومنهم من يقول مخسة عرشـ يوًمـا ومـنهم مـن 

يقول تسعة عرش يوًما إىل آخره وجيعلـون القـول الثـاين أن األيـام أو أن السـفر 
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مقدًرا وإنام هو عريف غري حمدد ، ال هو احلقيقة أن اجلمهـور الـذين قـدروا ليس 

 سواء قدروا بأربعة أو بأكثر منها هذا التقدير يف حقيقته عريف 

فعند التحقيق جتد ألنه بعض العلامء حتى من كبار احلنابلة قـال: إنـه ال 

فقهـاء  يعلم ملا ذهب له اجلمهور من التقدير أصـاًل وذكـره بعـض الكبـار مـن

املذهب احلنبيل قال: إن ما ذهب إليه اجلمهور يقصـد مجهـور األئمـة يف تقـدير 

السفر بأربعة أيام أنه ليس له أصل يقول ال أعلم له أصـل هـدا عـىل كـل حـال  

 هذا اجتهاد 

ولكن عند التأمل فإن من قدره بأربعة أيام هم أيًضا صاروا إىل العـرف 

ئر األقوال الفقهية فيام يظهر يل تتفق عىل بمعنى أهنم وجدوا أن العرف يعني سا

أن السفر عريف  ولكن هل هذا العرف يقدر بحيث ينضبط أو يرتك لكـل وقـت 

 ولزمان ولشخص بحسبه 

فاجلمهور رأوا أن العرف يقدر هذا والتمسوا التقدير العريف من بعـض  

املهـاجر الدالئل الرشعية التي تعطي تفريق عريف بني السفر وبني اإلقامـة مـثاًل 

من الصحابة من هاجر من مكة إىل املدينة النبوية املهـاجر هنـي عـن اإلقامـة يف 

 أرض اهلجرة أليس كذلك.

هـذا ثابـت يف  « يقغي  املهغاجر بمكغة بعغك قضغا  ءسغكه ثةًثغا »قال:  النبي  

الصحيح، واإلمام أمحد ملا سؤل عن مسألة األيـام يف السـفر وقـال أهنـا أربعـة 

يث وقال هذا كالم ال يفهمه كل أحد، اإلمام أمحد استدل هبـذا استدل هبذا احلد
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قال: يقيم املهـاجر بمكـة بعـد  احلديث عىل التقدير بأربعة أيام قال ألن النبي 

قضاء نسكه ثالًثا ثم قال اإلمام أمحد وهذا كالم ال يفهمه كل أحد، املعنـي هنـا 

ال تسـمى مـاذا لـيس  ملا رخص بثالثة أيام دل عـىل أهنـا يف العـرف أن النبي 

إقامة، واملهاجر منع أن يقيم فلو كان ما زاد عىل الثالثة وهي األربعة لـو كانـت 

ما تسمى إقامة لرخص له فيها فلام َل يرخص للمهاجر إىل بثالثة فليعـزم البقـاء 

ثالثة أيام فحسب دل عىل أهنا العرف هي ايش أدنى مـا دون اإلقامـة وأهنـا إذا 

بعدها تكون ايش إقامة وقد هنـي املهـاجر عـن ذلـك هـذا زادت إىل أربعة وما 

 التامس من فهم النصوص .

فالقصد أهنم يقولون عريف لكن منهم من يقـدر العـرف بقـدر كـام هـو 

رأي اجلمهور ومنهم من ال يقدر العرف بقدر وهو الطريقة التي رجحها اإلمام 

 أن أحـوال السـفر ابن تيمية رمحه اهلل فلم جيعل تقديًرا للعرف ويـرى رمحـه اهلل

ختتلف وفرق بني حتى هو يفرق رمحه اهلل بني مـن يـذهب عـىل الربيـد باخليـل 

الرسيعة ويعود يف وقت وجري يقول: فربام قطع مسافة طويلـة ورجـع يف وقـت 

رسيع وال يسمى مسافر، يقول بخالف من يأخذ زاد وراحلة فربام قطع مسـافة 

   دون هذه املسافة ويسمى ايش ويسمى مسافًرا

فاعترب اإلمام ابن تيمية هذه اآلثار يف العرف ومن هنا رأى عـدم حتديـد 

 العرف 
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فيام يظهر يل إن الفرق بني طريقة شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ومـن  فإًذا

يقلده من العلامء وهي الطريقة املوجودة قبـل اإلمـام ابـن تيميـة أهنـم يقولـون 

بالعرف ولكنهم ال يقدرونه، واآلخـرون يقولـون بـالعرف ولكـنهم يقدرونـه 

م تسـعة أقـا والتقدير يلتمس يف تقدير الشارع مثل ابن عبـاس قـال إن النبـي 

عرشة ليلة يف تبوك فإذا أقمنا تسعة عرشة ليلة أ منا وإذا زدنا قرصـنا وإن زدنـا 

 أ منا 

ألنه يف التحقيق ضبط العرف باضطراد قد يتعذر عىل كثري مـن النـاس  

وهذا الذي مجع اجلامهـري مـن الفقهـاء يقدرونـه، ولـذلك اآلن أصـبح الـذين 

ليهم ضبط ذلك وربام خيتلفـون وهـذا يأخذون بطريقة اإلمام ابن تيمية يتعذر ع

ليس غريًبا ، ألن العرف ليس قدر من الزمان أو من النظر العقيل ينقطـع النظـر 

العقيل ويتفق العقالء عىل أن العرف انتهى إىل هذا هذه مسألة البـد أن يصـيب 

يشء من اختالف الناس ، وإلرادات الناس ولطبائع الناس أثر أيًضا جتد بعض 

ندهم ميل لالحتياط والورع ويعني تتحرك هذه املعـاين يف نفسـه الناس الذي ع

كثرًيا ربام يقرص املدة ويقول ما زاد عن كذا فإنه يتم فيه وجتد بعض الناس الذي 

قد يكون عنده ميل إىل معنى مقابل أو ليس بالرضـورة أنـه مقابـل وإنـام معنـى 

هـذا هـو املشـكل يف خمتلف من وجه آخر أو فهم من كالم العلامء فهاًم واسًعا و

املوضوع ألنه بعض الباحثني املعارصين فهموا من كالم اإلمام ابن تيميـة رمحـه 

اهلل أن من يقيم ما دام أنه انتقل من حمل إقامته وينوي الرجوع إليها وقدر ذلـك 
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بوقت فإنه يف سائر هذا الوقت يكون ايش يكون ماذا يكون مسافًرا وهذا لـيس 

ام ابن تيمية فيام يظهر ولـيس يف كالمـه الترصـيح بصحيح وليس هو مراد اإلم

هبذا ، فأن اإلنسان قد يأيت إىل مدينة من املدن مثاًل وينوي البقاء فيها إىل يتقاعـد 

كام يف نظام الوظائف ويقول هذه مدينتي للتقاعد مثاًل وبعد التقاعـد أرحـل إىل 

لتـي خـرج منهـا األصل أو املدينة التي خرج أوالقرية ربام تكون قرية صـغرية ا

فهل نقول أنه إىل سن ستني سنة مثاًل أو أربعني سنة أو ما إىل ذلك العمل يعنـي 

يبقى يف كل هذه املدة، إنسان مثاًل ذهب للدراسة يف أحد الدول خارج وطنه أو 

خارج بلده وسيقيم هناك ويعرف أن مدة الدراسة حتتاج إىل عرش سنني أو أكثـر 

 يفطر يف رمضان ويقرص ال هذه إقامة . من ذلك يف كل هذه العرش سنني

ومن قال أن اإلقامة معناها أن اإلنسان يبقى يف املكان إىل أن يموت هذا 

ما قاله أحد ، اإلقامة قضية برشية والبرش ال يفهمون اإلقامـة عـىل هـذا ، ومـن 

كان يأتيه األعراب وكان خيربهم بام جيب من أصول  الدليل عىل هذا أن النبي 

وأجلها بعد الشهادتني الصالة ومواقيـت الصـالة، واألعـراب كـانوا اإلسالم 

أهل إقامة باعتبار تقلب أحواهلم وإن كان يطرأ هلم سفر كام يطـرأ لغـريهم بـل 

يطرأ هلم السفر أكثر من غـريهم، لكـن املقصـود أن أعـراب املسـلمني يف كـل 

ب يف الباديـة تاريخ املسلمني إىل يوم الناس هذا تعرفون األصل يف نظام األعـرا

أهنم يتتبعون اخلصم أليس كذلك فيقيمون هبذه األرض ما شاء اهلل قد يقيمـون 
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ســنة قــد يقيمــون أكثــر بحســب األمطــار وبحســب األحــوال الفاضــلة هلــم 

 ويتحولون وقد ال يتحولون سنتني ألسباب ويتحولون بعد ذلك 

راب فلو قيل إن عدم القصد لإلقامة مطلًقا هذا هو املقصود يعني األعـ

 يف كل األحوال ما يقصدون أرًضا ويقولون ندوم فيها مطلًقا 

لو قيل أن التنقل أو عدم قصد اإلقامة مطلًقا يعني أن اإلنسان يكون يف 

سفر للزم من ذلك أن أعراب املسلمني يف سائر عصـورهم ال يزالـون يف سـفر 

 وهذا املعنى ال يصح وهذا املعنى كام تعلم ال يصح

 األرضحاله من السفر كأهل االستيطان أو كأهـل  قد يكون لألعراب 

 هذا موجود بل هم أوىل بالسفر من غريهم هذا ما فيه إشكال 

لكن املقصود أن اإلقامة إذا طالت فإن العرف يستقر عىل أهنا إقامة مثل 

من يأيت للعمل مثاًل من بلد إىل بلد وينوي البقاء يف البلد هذا سنني مـا شـاء اهلل 

 رزق أو العلم أو غري ذلك هذا يعترب مقيم له من طلب ال

لكن إنسان جاء ملدة أيام حلضـور مناسـبة أو لقضـاء عمـل عـارض أو 

شغل عارض أو ما إىل ذلك هذا هو الذي حيتمـل النظـر فيـه وأنـه لـو زاد عـن 

أربعة أيام عىل طريقة اإلمام ابن تيمية فإن هذا يزيد وهـذا الـيل حصـل لـبعض 

 يف تبوك وهلم جرأ. صل للنبي الصحابة مثل ابن عمر وح
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نلأ هه لاحله ديثليسه تحدلنلاعصهالةليفلأ صللاعلقهتليفلل قلل:لصكذكللأ صقلتلالال تحدل لفهل 

اللحيثليكلنليفلاعتأ اريلمصيحةلباحجةلكاملجلءتلبهلاعس نةلفيس تحدلنلتأ اريلاعظههسل امجلةللا 

لجممتا،نلأ صلمتفسق،نلصيس تحدلنلتأ اريلاعاشلءلمللملليشق.يفلاحلسلمطيقللللاءلاكنلال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
األصـل أهنـم يسـتحبون الصـالة يف أول الوقـت ألن دالئـل الرشـيعة 

املسـارعة واملسـابقة يف اخلـريات ،  العامة تدل عـىل ذلـك باعتبـار أن هـذا مـن

وبعض الناظرين من وجه أصويل يقولون هذا عرب أهل الذمة وما إىل ذلـك وإن 

كان مسألة براءة الذمة قد يكون األمر فيه نظر ألنه لو فرض أنه أدركه املوت يف 

وقت الصالة وهو ال يزال يف وقت اختيارها فام فرط ألن هذا توسعة الشارع ملا 

ة بني هذين الزمنني فام يف هذا إشكال، لكن هو من بـاب املسـارعة جعل الصال

 عىل اخلريات واملسابقة ، إال ما جاءت السنة بأن الفاضل فيه التأخري :

رشع ذلــك وثبــت يف الصــحيحني  الظهـر يف شــدة احلــر فــإن النبــي 

 ما يدل عليه  وغريمها عن النبي 

ة التـأخري هلـا تـأخرًيا كذلك بـني أن السـن وكذلك العشاء فإن النبي 

معقواًل ال يوصل ذلك إىل وقت االضـطرار وهـم مـا بعـد نصـف الليـل، وال 

يوصل ذلك أن يكون اإلنسان يؤدهيا وهـو عـىل نعـاس أو فيـه ضـعف أو قـد 
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إنام فعل ذلك يف بعض األحوال وتأخر عن  قارب النوم أو ما إىل ذلك والنبي 

ام تقصـد السـنة مـن هـذا الوجـه ك واألصل إ هذاالصحابة يف بعض األحوال 

وتأخري العشاء عىل هذه الصفة سنة ، فإن ثمة سنة أخـرى ال بـد مـن اعتبارهـا 

معها وهي سنة مراعاة املصلحة العامة ويقصد باملصلحة العامة مصلحة مجاعـة 

املسجد والذين يصلون أو مصلحة التوقيت العام للبلد باعتبار املصالح العامـة 

ينتظم أمور الناس ألنه لو ترك ذلك لشق عىل كثري مـن هذا معنى مطلوب حتى 

أمر مع أنه كان يطيل الصـالة إذا صـىل وحـده لكنـه  الناس هذا األمر والنبي 

أمر إذا صىل اإلمام بمن خلفه أن يوجز فهذا املعنى كـام يقـول مـن جهـة إجيـاز 

 الصالة يقال من جهة مراعاة الوقت.

جز فإن من ورا ه الكبري والضغعي  وذ  أيك  أم الناس فبيو»كام يف الصحيح  

كذلك االنتظام عىل أوقـات تعـارف عليهـا النـاس وهـي يف أوقـات   « احلاجة

الصلوات هذا هو األوىل وال حرج، لكن اإلنسان قد تعرض له أحـوال إمـا يف 

سفر أو يف موارد من األحوال اخلاصة التـي يمكـن أن يـؤخر الصـالة فيهـا يف 

ك فإذا كان هذا مناسب لسـائرهم صـار هـذا مـن جهـة مجاعة معه أو ما إىل ذل

كونه حال عارضة ال ينايف مصلحة للجامعة أو ألهل املسـجد هـذا ال بـأس بـه 

وهو نوع من أخذ واإلحياء لسنة مأثورة عن النبي بل فعلهـا الرسـول صـىل اهلل 

 عليه وآله وسلم.



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 154 - 

 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

جلءتلاعسننلاعصحيحةلاعيتلاللدافعلعهللصلكلمنلاعفقهلءليلافقهمليفلاعداضلأ صللقلل:لصبلكلذكل

الليفلايمغس لصاعشلفا ليس تحبلاعتق دمي. لال غيبلفأ بللحنيفةليس تحبلاعتأ اريلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
حنيفة يستحب التأخري حتى يف الفجـر ويـذكرون يف هـذا حـديث  أبو

رافع بن خديج الذي جاء يف السنن أسفروا بالفجر فإنه أعظـم لألجـر أو عنـد 

الرتمذي وغريه ومن أهل العلم من يتكلم يف صحته ومن يصححه أو يقبله من 

قتهـا املخالفني لطريقة األحناف جييبون عنه بأن املقصود باإلسفار هـو حتقيـق و

ومنهم من يقول أن املقصود باإلسفار اإلسفار من جهة اخلروج منهـا بالسـالم 

وجيعلون احلديث ضمن معنى ترشيع إطالة القراءة وتعلم أن الفجر يرشع فيهـا 

إطالة القراءة فيجعلون احلديث مضمن هلذا املعنى وهو املقصود بقوله أسـفروا 

 إىل قبيل الشمس  بالفجر وليس املقصود أهنا تؤخر عن أول وقتها

لكن املشهور يف مـذهب اإلمـام أيب حنيفـة هـو تـأخري الفجـر خـالف 

جلمهور العلامء وهو الصحيح يعني قول اجلمهور هـواألظهر ألن املـأثور عـن 

أنه كان يبادر بصالة الفجر وقالت عائشة كام يف الصـحيح وغـريه كـان  النبي 

ينقلــب متلفعــات ثــم  نســاء املســلامت يشــهدن صــالت الفجــر مــع النبــي 
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يصيل يف أول وقـت الفجـر  بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلث وكان يصيل 

وهذا هو املرشوع أن الفجـر تصـىل يف أول وقتهـا بعـد حتقـق الفجـر، حـديث 

أنـه كـان  عائشة ليس فيه يف الفجر نعم هو يف العشاء لكن الثابت عـن النبـي 

يف  وهلذا الذي حصـل منـه يصيل صالة الفجر يف أول وقتها بعد حتقق الفجر 

املزدلفة أنه صالها يف أول الوقت بعد ما تبني له أول الصبح لكن يف عامة أمـره 

 يصليها بعد السنة وبعد ما يستقر الفجر شيًئا لكنه قبل اإلسفار 

 أما حديث عائشة الذي أرشت إليه يف الصحيح فهو يف العشاء. 
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 (المتن)
  :قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا

ذالاحلسليفلصحىتلاعقلع،نلأ ح دلل ىلاعاشلءليفلحىتللمطيق لصاعشلفا ليس تحبلاعتق دميلل ل.جممتا،نلاكنلالا 

بسادلممللاعنيبلأ مسلفيهلاعصحيحلذبلأ يبلصح ديث ل.جممتا،نلصاكنلالراال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 أي جمتمعني أي أهل املسجد أو أهل الصالة.

نقف عىل هذا وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينـا حممـًدا وآلـه وأصـحابه 

أمجعني وغًدا إن شاء اهلل نواصل هذه املجالس ويكون يـوم غـد هـو هنايـة هـذا 

شـاء اهلل يف جملـس  األسبوع ونستأنف إن شاء اهلل األسبوع القادم، لكن غًدا إن

 بإذن اهلل واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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 اجمللس اخلامس مقدمة
عبده ورسوله صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسـلم تسـلياًم، أمـا وأشهد أن حممًدا 

 بعد: 

فينعقد هذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على الرسالة المجموعة من كثالم 
 يمية رحمه هللا المسماه بالقواعد النورانية أبي العباس بن ت

في السادس عشر من الشهر السابع من سنة تسع وعشرين وأربع مائة وألف مثن 
  الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصالة والسالم في جامع المهاجرين بمكة المكرمة

مـا وكنا قرأنا شيًئا من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، ومجهـور 

قرئ كان يف مسائل الصالة واملنهج الذي اتصل به املؤلف أو اتصـل بـه اإلمـام 

ابن تيمية رمحه اهلل من جهة عنايته بأقوال أهل احلديث بـأقوال فقهـاء املحـدثني 

مع إجالله لطريقة الفقهاء ، وإن كان يقال ليس هناك انفكاك مطلق بني طريقـة 

ني طريقة املحدثني وبني طريقة الفقهـاء فقهاء املحدثني وبني طريقة الفقهاء أو ب

فمثل هذه اإلضافات إذا ما اسـتعملها طالـب العلـم أو نظرهـا أو قرأهـا فإنـه 

 ينبغي أن يأخذها باقتصاد واعتدال 

وإال فإن املحدثني استفادوا وأخـذوا مـن طريقـة أهـل الـرأي والفقـه 

 والقياس شيًئا كثرًيا

ذوا من طريقة أهل احلـديث كام أن أصحاب الرأي والفقه والقياس أخ 

 ما عندهم من العلم بالرواية واألسانيد وما يثبت من املروي وما ال يثبت
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فليس بني الطريقتني انفكاك من كـل وجـه وإن كـان هنـاك وجـه مـن  

االمتياز هذا معلوم ، بينهام أوجه من االمتياز لكن بينهام يعني الطـريقتني أوجـه 

 من االشرتاك 

األوجه من االمتياز التي سبق اإلشارة إىل يشء منهـا  فكام أن بينهام هذه

فببينهام أوجه من االشرتاك وال تضاد بني هذه الطريقة وهذه الطريقة وإنـام هـو 

 االجتهاد وتنوعه واختالفه وهذا االختالف له أسبابه كام سلف

واملقصود من هذا أن من ينزع إمـا لكـون عـىل مـذهب بعـض فقهـاء  

د أو لغـري ذلـك مـن األسـباب إىل النظـر يف كـالم فقهـاء املحدثني كاإلمام أمح

املحدثني أكثر من النظر يف كالم الفقهاء من أهل الرأي والقياس فهـذا ال يعنـي 

 أنه يقترص عن النظر يف آرائهم أو الرتجيح هلا إذا كان الوجه مناسًبا 

فحتى املحققون ومنهم اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل قد رجحوا من أقـوال 

فقهاء ما خالفوا فيه املشـهور عنـد أكثـر فقهـاء املحـدثني أو عنـد أكثـر أهـل ال

 احلديث

وإذا نظرت مثاًل يف الرتجيحات التي ذكرها اإلمام ابن تيميـة رمحـه اهلل  

يف جواباته فتجد أنه يرجح يف بعض املسائل قول الكوفيني أو قول أيب حنيفة أو 

لامء احلديث فلـيس هنـاك تضـاد أصحابه عىل قول كثري من فقهاء املحدثني وع

 بني هذه الطرق وإنام هي طرق من العلم يكمل بعضها بعًضا 
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كام سلف أن اإلمام الشافعي رمحه اهلل كان يقول لإلمـام أمحـد ملـا لقيـه 

 ببغداد يا أبى عبد اهلل إذا صح عندكم احلديث فأخربونا نذهب إليه 

واملنسوخ إال ملا جلسنا  وكان اإلمام أمحد يقول باملقابل ما عرفنا الناسخ

الشافعي فهذا هو االمتياز من جهة علم اإلمـام أمحـد يف الصـحيح والضـعيف 

أظهر من علم الشافعي ألن اشتغال أمحد بالرواية أكثـر مـن اشـتغال الشـافعي 

 وهذا معلوم

كام أن عناية الشافعي بالتقعيد نظم األدلة وأوجه الدالالت وما يتفـرع  

أظهر من كثري من فقهاء املحدثني وعن هذا بني اإلمـام  عن كالم العرب يف هذا

أمحد ما للشافعي من االمتياز وبني الشافعي ما ألمحد من االمتياز فهذا االمتيـاز 

وهذا االمتياز ال يعني أنه ال اشرتك بينهام، ولـذلك إذا قارنـت يف الفـروع اآلن 

ري مـن املسـائل بني مذهب احلنابلة ومذهب الشافعية وجدت أهنم يتفقون يف كث

وال سيام يف بعـض األبـواب الفقهيـة يف أكثـر مـوارد هـذا البـاب جتـد أن رأي 

الشافعية واحلنابلة يكون واحًدا أو متقارًبا، كام أن الشافعي وافق احلنفية يف كثري 

 من املسائل ألنه نظر يف كتب أئمة احلنفية املتقدمني.

ملدينة وَل يأخذ سـفًرا إىل اإلمام مالك رمحه اهلل ملا له من االختصاص با 

العراق وما إىل ذلك صار لفقهه وجه من االمتياز يف كثري من األحوال وهو فقـه 

 كثري من الصحابة وفقه كثري من أئمة التابعني الذين كانوا باملدينة النبوية نعم، 
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بعد ذلك نأخذ يف بعض األمثلة التي تؤصل هذا املـنهج الفاضـل وهـو 

واعد العلمية الرفيعة يف عرض كـالم اإلمـام ابـن تيميـة منهج الرتجيح عىل الق

 بحيث ننتهي منها هذه الليلة إن شاء اهلل في صفحة ثمان وثمانين رمحه اهلل 

واألسبوع القابل سننتقل إىل فصل آخر من هذا املجموع ال يتعلق بفقـه 

ًء العبادات وإنام يتعلق بفقه املعامالت ومن املمكن أن اإلخـوان ينظرونـه ابتـدا

كالمه يف العقـود واملعـامالت  في صفحة مائة وثمان عشرةقبل املجلس هذا 

املالية ومسائل العقود األخرى حتى غري املتعلقـة بـأمور املـال كعقـود النكـاح 

وغري ذلك، لكن نستكمل يف هذه الليلة مـا يتعلـق بالعبـادات يف صـفحة ثـامن 

 وثامنني قال فصل.
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 (المتن)
 ة رحمه هللا :قال شيخ االسالم ابن تيمي

 
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحه للعاملني نبينا حممـًدا 

 وعىل آله وصحبه أمجعني.

ململاعنلسلفيهلل ىلثالثةلأ قلال. لقلللبمحهل هلل:لفص ليفلاناقلدللالةلايمأ ململبصالةلاال 

 ـــ  قبل ذلك لو قرأت يف صفحة أربعة وثامننيغغغ 

ل:للصيهلامخلسللنهنللمنللاعنيبلبهلأ مسلكاملفهيللاعصفلفلقلمةرا لليأ مسلص 

 لاعصفلفلتقلمي .1

 لصبلهل .2

 صتقلبهبل .3
 لفلل صللال صللصل دل .4

ململصتلل يط .5  لاال 

للدةلصيأ مس لاعصفلايفلايمنفسدللالةلمنللاعنيبلبنهلهنيىلبامليهنيىلحىت للاعنهيبلهبللأ مسلكاملراال 

للدةلاعصفلايفلايمنفسدلفهياملأ مسلبنهلاثبت،نلح ديث،نليف للدةللالتهليفلايميسءلأ مسلكاملراال  لصكهاملراال 

للدةلايملءلميسهلمللق دمهلمنلظفسلملضعلفيهلتس لاذليلصضلء ليفلايميسءلأ مس  .راال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ن إقامـة الصـفوف مـن شـعائر الصـالة وسـننها ما يتعلق بالصفوف فإ

وفعله وقوله ، وهـي  املؤكدة وهذا فيه أوجه من السنن املأثورة من حال النبي 

التي أشار إليها اإلمام ابن تيمية يف كالمه مـن جهـة تقـويم الصـفوف ورصـها 
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وتقارهبا وسد األول فاألول وتوسيط اإلمام فهذه مجلة من السنن املؤكدة لكنها 

عىل قدر من االعتدال يف حتقيقها بحيث ال يبـالغ يف اإلتيـان هبـذه السـنن، تقع 

أخـذ  ويكون هناك يشء مـن التكلـف يف اإلتيـان هبـذه السـنن ، فـإن النبـي 

يف  الصحابة فيها بيشء من التدرج حتى ملا اسـتبان هلـم األمـر صـار يقتصـد 

 التعليل ألن األمر استقر عندهم .

يف ابتداء األمر : ربـام سـوى الصـف بيـده  ففي تسوية الصفوف كان 

ومسح صدورهم حتى يكون الصف مسـتوًيا وربـام التفـت كثـرًيا وهـو ينظـر 

تراص الصف واعتدال الصف، ولكن ملا أدرك الصحابة ذلك وانضـبط األمـر 

يف آخر األمر يف أكثر حاله يلتفت عن يمينه ويقول استووا ويلتفـت عـن  كان 

الذي ثبت يف صحيح البخاري وغـريه مـن الروايـة يساره ويقول استووا وهذا 

كان يسوي الصفوف بيده قال فلام رأى آنا قد عقلنا التفت عن يمينه  أن النبي 

 فقال استووا والتفت عن يساره فقال استووا .

وعليه فام يفعله بعض األئمة من جهـة أنـه يلتفـت إىل اجلامعـة ويطيـل 

م ويرى أن هذا من إكامل السنة ويـأيت النظر والتقليب واجلامعة قد انضبط أمره

بجمل متعددة بعضها مأثور وبعضها ليس مأثوًرا وإنام ينشئها إنشاًء من الكـالم 

يأمر فيها بتسوية الصف هذا االلتفات هلذه الدرجة ليس مرشوًعا مـا دام أنـه َل 

يوجد سببه، فام دام أن الصفوف حمدودة كام هو حال كثري من املساجد والنـاس 

أمرهم والفروش التي يصلون عليها أيًضا فيهـا مـا يضـبط النـاس مـن  انضبط
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جهة الوسائل ، فإذا َل يقوم السبب هذا هو املقصود إذا َل يقـوم السـبب فكثـرة 

االلتفات والوقوف واستقبال املصلني والتكلف يف تعديل الصف وربام املبالغـة 

 توسط اإلمـام أخرى خلالف أو لتفاوت يسري يف بنقل بعض الناس من جهة إىل

 يف حق بعض الصفوف املتأخرة هذا ليس من املرشوع .

وما نقل أن الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم كانوا يبالغون إىل هذا الوجـه 

نعم كانوا يقصدون الصف األول ومـا كـانوا يصـفون الصـف الثـاين إىل بعـد 

 للناس.اكتامل األول ولكن التفاوت يف امليمنة أو يف امليرسة هذا أمر يعرض 

فمسألة النقل من جهة إىل أخـرى إال إذا كـان الفـرق فاحًشـا إذا كـان  

 الفرق فاحًشا أو بينًا هذا أمر آخر.

لكن املقصود هو االعتدال والشـارع عليـه الصـالة والسـالم يف آخـر  

األمر كان يلتفت عن يمينه ويقول استووا ويلتفت عن يساره ويقول استووا ثم 

 الم.يكرب عليه الصالة والس

فام يظهر بعض الشباب كأن هذا من حتقيق السنة وكامل السـنة إذا كـان  

له سبب قائم مثل ما كان عليه األمر يف أول األمر يف عهد النبوة ، أو وجـد مـن 

 يف املسجد من ال ينضبط أو ما إىل ذلك فهذا ال بد منه وهذا مرشوع.

وا واسـتقر األمـر أما إذا كان السبب ليس قائاًم واجلامعة انضبطوا وألفـ 

 فكثرة هذا التكلف ليس من املرشوع .
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والرشيعة بوجه عام كام تعلمون هنت عن التكلف وهـذا يكـون وجًهـا 

 من التكلف إذا َل يوجد سببه نعم

 وبعض الناس يقول أن النبي كان يمسح ؟! 

يعني َل يكون فعاًل دائاًم ما كان هـذا  هذا َل يكن عهًدا دائاًم عند النبي  

   يف كل الصلوات اخلمس إىل أن توفاه اهلل   شأنه

إنام فعل هذا يف أول األمر ثم ملا عقل الصحابة كام يف لفظ البخـاري أي 

 بالتذكري املجمل فقال استووا استووا. ملا أدركوا وانضبط األمر اقترص 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

تيلنلبأ باكهنل.قلل:لفهذ لايملاضعلدعتلل ىلاشرتا لطلاعطهلبةلصالالطفلفليفلاعصالةلصاال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ثم أشار يف كالمه إىل مسألة صالة املنفرد خلف الصف واملقصود الرجل املنفرد 

ة خلف الصف فإن صالهتا صـحيحة وال إشـكال يف وأما لو صلت املرأة منفرد

 ذلك

وإنام تنازع الفقهاء رمحهم اهلل فـيام لـو صـىل الفـذ وهـو املنفـرد خلـف 

 الصف وحده فهل تكون صالته صحيحة أو ليس كذلك ؟

اجلمهور من الفقهاء يذهبون إىل صحة الصالة ويرون أن الفذ لو صـىل 

الصف املقـدم قـد اكتفـى خلف الصف وحده فإن صالته صحيحة سواء أكان 

 وانسد أو بقي فيه بقية .

فلو صىل يف الصف الثاين وحده والصف األول فيه مكان أو لـيس فيـه 

مكان عند اجلمهور فإن الصالة صحيحة ، ويرونه تارك لسـنة فـيام لـو كـان يف 

الصف األول بقية ، وجيعلون أمور الصف عىل االستحباب واملرشوعية ولـيس 

تب عليه مـن أوجـه الفسـاد أو مـا إىل ذلـك، هـذا مـذهب عىل اللزوم وما يرت
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اجلمهور وهو مذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك صـالة الفـذ خلـف الصـف 

 عندهم صحيحة .

وذهب اإلمام أمحد يف املشهور من مذهبه وهو الذي يشـري إليـه اإلمـام 

 ابن تيمية يف كالمه هنا ذهب اإلمام أمحد يف املشـهور مـن مذهبـه إىل أن صـالة

الفذ الرجل خلـف الصـف باطلـة وال يفرقـون عـن احلنابلـة يف املشـهور مـن 

املذهب بني كون الصف املقدم فيه فرجه أو ليس فيه فرجه فيه بقيه أو ليس فيـه 

 بقيه فعندهم أن صالة الفذ خلف الصف ال تصح 

ثم خيتلف احلنابلة يف توجيه فام لو أتى املأموم والصف األول قد اكتمل 

و يندب رجل من الصف املقدم يصيل معه أو يمد يـده إليـه ويـأمره فهل ينتظر أ

بالرجوع إليه أو ما إىل ذلك هذه مسائل نظـر واجتهـاد البـد هلـم أن خيرجوهـا 

 حتى ينضبط التقرير.

يف هـذه األوجـه يشء يعنـي يف فعـل املـأموم مـع  وَل يثبت عن النبي 

 املأموم الذي يف الصف املقدم 

ب عند احلنابلة أن الصالة ال تصح، واستدلوا بام لكن املقصود أن املذه

رأى رجـاًل يصـيل خلـف الصـف  جاء يف حديث عيل بن شيبان من أن النبي 

وهـذا  «اسغتقبل صغةتف فإءغه ال صغة  لفغذ خبغ  الصغ »وحده فقال له: 

احلديث احتج به اإلمام أمحد وصححه ، وكثـري مـن أهـل احلـديث يعتمدونـه 

ن أو عند من يرى أن صالة الفذ خلف الصف ال ويصححونه وهي احلجة يف م
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تصح وهو قول الكثري من أهل احلـديث ومـنهم اإلمـام أمحـد رمحهـم اهلل مـن 

 الفقهاء أو من فقهاء املحدثني.

وهناك قول ثالث يف املسألة وهـو قـول يف مـذهب أمحـد واملصـنف أو  

هو أن صالة الفـذ اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل خيتار هذا القول ويقويه وينترص له و

خلف الصف ال تصح إذا كـان يف الصـف األول أو املقـدم بقيـة، أمـا إذا كـان 

الصف املقدم ال بقية فيه وقد امتلئ فريون أصحاب هذا القول يرون أن صـالة 

 الفذ الرجل خلف الصف صحيحة

يقول اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل يف تعليل هذا يقول: ألن صالته واجب  

 ف واجب والواجب يسقط بالعجز عنه صالته يف الص

 يقول: ألن صالته ضمن الصف واجب والواجب يسقط بالعجز عنه 

ووجه العجز هنا أنـه ال مكـان يف الصـف املقـدم فيكـون عـاجًزا عـن 

اإلتيان بالصالة يف صف أي ضمن صف فيصـيل وحـده منفـرًدا ألن الواجـب 

 أدركه وهو عاجز عن اإلتيان به 

 ول بني هذين الوجهني أو بني هاتني احلالني:فيفرق أصحاب هذا الق

فيصححون الصالة إذا كان الصف األول ال بقية فيه أو املقـدم ال بقيـة  

 فيه 

 وال يصححون الصالة فيام لو كان فيه بقية تسع.
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عىل كل حال هذه املسألة عمدهتا مـا جـاء يف حـديث عـيل بـن شـيبان  

 الة لفذ خلف الصفصىل اهلل عليه وآله وسلم : ال ص وقول النبي

َل يبطل صالة الرجل وإنام هنى عن الصالة  ومنهم من يقول أن النبي  

خلف الصف وهذا من تأديبه هلذا الرجل أن يستقبل الصالة ويصيل يف الصـف 

 فال جيعلون احلديث رصحًيا يف املسألة 

ومن يرويه جيعله رصحًيا فيها وجيعله حجة عىل ذلـك كـام هـو مـذهب 

 رمحه اهلل.اإلمام أمحد 

ومما احتج به مجهور الفقهاء أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسـلم ملـا قـام  

يصيل من الليل كام يف الصحيحني وغريمها ملـا كـان عنـد ميمونـة زوجـه عليـه 

الصالة والسالم وكان ابن عباس قد بات عند خالته ميمونـة فقـام ابـن عبـاس 

وقـد كـرب النبـي يف صـالة الليـل  فلام أراد أن يصيل مع النبـي يصيل مع النبي 

قال ابن عباس فأخـذين فـأدارين عـن يمينـه  صف ابن عباس عن يسار النبي 

وهذا هو حمل املأموم إذا كان اثنان فإنه يصيل عن يمني اإلمام فقال فأدارين عـن 

وأداره  يمينه، اجلمهور يقولون ملا افتتح ابن عباس التكبرية عـن يسـار النبـي 

اجلهـة فمعنـاه أن صـالته أن ابتـداء الصـالة يف حقـه ابتـداء  عن هـذه النبي 

صحيح ولكنه عىل خالف الفاضل أو خالف املستحب فيقولوا ملا جاء األمر يف 

هذا يف مسألة الصالة عن يسار اإلمام يقولون دل عىل أن هذا الباب باب واحـد 

 فكذلك إذا صىل خلف اإلمام 
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صالته صار خلـف اإلمـام  وبعض فقهاء هؤالء يقولون أنه يف جزء من

 حال إدارته له لكن هل هذا يعترب أو ال يعترب هذه مسألة أخرى

 ألن اجلمهور يطردون هذه األحكام  

وعند اإلمام أمحد أنه لو صىل عن يسار اإلمـام مـع خلـو يمينـه أي مـع 

 خلو يمني اإلمام يف املشهور من مذهب اإلمام أمحد ال تصح الصالة

ار اإلمام مـع خلـو يمينـه : إذا كـان اثنـان مـثاًل لو صىل املأموم عن يس

ال تصح صالته اجلمهـور يصـححون الصـالة  مفصىل عن يسار اإلمام فلمأمو

ويستدلون بحديث ابن عباس قالوا ألنه لو كانت حتريمته ال تصح لكونـه عـن 

له أول الصالة بل ألمره باستئناف  يسار اإلمام عن يسار النبي ملا أم  النبي 

 صالةأول ال

كام أن احلنابلة يستدلون عىل لزوم ذلك من فعل النبي يقولون ولو كان  

هذا من باب الفضائل والسنن العامة ملا جعل ابن عباس أو ملا حرك ابن عبـاس 

وجعل له حركة يف الصالة وقد هنى الشارع عن احلركة يف الصـالة فهـذا وهـذا 

 وجه من االستدالل.
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 (المتن)
 يمية رحمه هللا :قال شيخ االسالم ابن ت

صاذلينلالعفلالح ديثلايمنفسدلايهفلاعصهفلك يبلحنيفهةلصمهلكللصاعشهلفا لمههنملمهنلملليديغههل

احل ديثلأ صلملليثبتلبن د لصاعشلفا لبأ  لمالبضللبكلنلاال ململيصيللصح د لصبكلنلمييكةلجه دةل

لأ نسلليتلايفهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا جاء يف حديث أنس يف الصحيحني فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من 

 وراءنا 

واحلنابلة جييبون عن هذا بأن هذا يف حق الرجـل ويفرقـون بـني حكـم 

الرجل وبني حكم املرأة فيصححون صالة املرأة خلف الصف بخالف الرجـل 

 ححون ذلكفإهنم ال يص

واإلمام الشافعي يقول ما دام أنه ثبت أن املرأة صـلت وحـدها خلـف  

 الصف فام ثبت يف حكم املرأة يكون يف حكم الرجل.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ذالتالبضتليفلقضيت،نلمتشلهبت،نلغريلمامتثيت،نلأ نههليسه تام ل صأ مللأ مح دلفأ لهلليفلال حلديثلا 

ذالاكنتلمعلاعنسلءللكلح ديثلل ى لصهجهلصالليرض لأ ح دهاملرال خسلفيقللليفلمث لهذ لايمسأ ةلا 

نلاكنهتلصحه دهللل هنهللمهنيهةلبهنل اللايفههملصا  ذالاكنتلمعلاعسجلللمللتصه لا  ليتلبيهننلصأ مللا 

ذاللهيتلراعنسهلءللهيتل مصلحفةلاعسجلللفلنفسادهللبنلاعسجلللأ صىللهبللمنلمصلحفهتملكاملأ هنللا 

لل.بيهننلل نهلأ لرتلعه

ململيصيللكامل نلبيهنملاعاساةلا  ذالاعاكيسلاعسج لل نةلاكنتلصا  ل.اعصفلي ديلب،نليتق دملأ نلأ ملا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهلغا وههغا خري صفوف الرجال أ »كام يف الصحيح أنه قال:  وهلذا ثبت عنه 

 .«آخرها وخري صفوف النسا  آخرها وهها أوهلا

نلقوله ) ذالاعاكيسلاعسج لل نةلاكنتلصا  وهـذه السـنة (لل.اعصهفليه ديلب،نليتق دملأ نلأ ملا 

وعليها عامـة الصـحابة وإن كـان نقـل عـن بعـض  الثابتة املتواترة عن النبي 

ذا عـىل الصحابة ابن مسعود أنه كان يتوسط يف بعض أحـوال اإلمامـة لكـن هـ

خالف رأي مجاهري الصحابة وخالف املتواتر وأيًضا فليس رأًيا مطـرًدا لــ ابـن 

لمسعود عىل الصحيح وإنام هو رأي له يف بعض أحوال اإلمامة.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نللنتهلاعتق دملاللايمصلفةلصل نةلايمهؤمت،نلالا نلاال ململالليش دهلايمأ ململفل  لهطفلفلناهملصلنقلللا 

ذالمللحيصه ل هلمهاكنل ي دللانفسادلاال ململصايمسأ ةلل ىلجلازلانفسادلاعسج لايمأ ململحللجةلصهللمهللا 

اللانفسادالفهذالقيلسلقلللأ مح دلصغري لصل نلصاجبلتلاعصالةلصغريهللتسقط. ليصيللفيهلا 
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 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
اجلمهور يف مسألة صالة الفذ خلف الصف من األوجه التي يسـتدلون 

هبا عىل الصحة قصة أو مـا جـاء يف حـديث أنـس فصـففت أنـا واليتـيم وراءه 

 والعجوز من وراءنا كام ذكر الشافعي رمحه اهلل

عـام وأيًضا من االستدالل عندهم أهنم يعتربون أحكام البـاب بوجـه  

وهــم يــرون أن أحكــام االصــطفاف أحكــام الصــفوف يف الصــالة يــرون أن 

ــة عــىل االســتحباب  ــث اجلمل ــن حي ــا يف النصــوص ويف الترشــيع م موارده

واملرشوعية ، وليس عىل سبيل الفرض، وهلذا يقولون إن اإلمام يتقدم ولكن لو 

 صىل اإلمام وسط الصف فإن الصالة تكون صحيحة 

هـذا البـاب عـىل املرشـوعية وعـىل االسـتحباب فلام اعتربوا أن موارد 

جعلوا هذا الفرد من املسائل وهي مسألة الفذ خلف الصف عـىل مقت ـ هـذه 

القاعدة ألهنم َل يظهر هلم علة توجب إبطال الصالة ويرون أن الشارع ال يبطل 

الصالة إال بموجب بني كانتقاض الطهارة مثاًل أو االنحراف عن القبلة إذا قـام 
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يف غري حال االجتهاد الذي ينتهي من صالته وقد اجتهد وهذه مسـألة  سببه أي

هلا تفصيل عند الفقهاء وليس هلا إطالق واحد، لكن املقصود أهنـم يقولـون إن 

 إبطال الصالة يف الرشيعة مقيد بأسباب معلومة معللة

أما مسائل االصطفاف وترتيب الصفوف وما إىل ذلـك فيقولـون هـذه  

لشارع حسن األداء للصـالة فهـي قائمـة مـن حيـث األفـراد أحوال أراد منها ا

املأثور فيها عىل االستحباب وهلذا لو ختلف بعضها فإن الصـالة باتفـاق العلـامء 

تصح لو ختلف بعضها فإن الصالة باتفاق العلامء تصـح فيطـردون حكـم هـذا 

 الباب عىل هذا الوجه، وهذا ]يف احلقيقة [ فقه له اعتبار 

ديث اخلاصة التي وردت يف هذا البـاب فهنـا ينظـر يف لكن لوال األحا 

صحتها ويف كوهنا رصحية يف احلكم فإذا تـم القـول بصـحتها وأهنـا رصحيـة يف 

احلكم وأن الشارع عليه الصالة والسالم أمر الرجل بإعادة الصـالة فـإذا ثبـت 

أمر الرجل بإعادة الصالة فإن هذا احلكم يكـون  هذا عىل هذا الوجه أن النبي 

 خاًصا أو مستثنى من هذا االضطراد الذي نظ ره الفقهاء

لكن هم ينزعون يف مسألة كوهنـا رصحيـة وسـبق أن أرشت إىل أن مـن  

املشكل يف الفقه اليوم أن من ينظر يف األحاديـث أو حتـى يف القـرآن ولكـن يف 

األحاديث ربام السياق أكثر ألن الكالم فيها أقـرب ملـدارك النـاس مـن حيـث 

 جال  ليس ككالم البرش. كالم اهلل
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جوامع الكلم لكن يبقـى أن لكـالم اهلل  مهام كان األمر قد أويت النبي 

من االختصاص ما ال يقـرأ حتـى لكـالم األنبيـاء وهـذا أمـر متفـق عليـه بـني 

 املسلمني وأتباع الرسل عليهم الصالة والسالم

ثري مـن فقوله عليه الصالة والسالم يف كثري من التفصيل والقرآن فيه ك 

 اإلمجال 

فاملقصود هنا أن من املشكل اليوم أن بعض السياق من الرواية املـأثورة 

ينظر إليها البعض عىل أهنا رصيح وهلـذا ممـا يؤكـد عـىل طالـب  عن الرسول 

  العلم حسن الفقه يف كلامت الشارع يف كلامت النبي 

قـرأ يف فينظر كالم علامء األصول وحياول أن يكون له نفس يف اللغـة وي

كالم العرب شيًئا كان الفقهاء األوائل يقرؤون يف كالم العرب ويتعلمـون لغـة 

بل بعضهم ربام تعرب يعني صار يف البادية زمنًا كام هي حـال اإلمـام الشـافعي 

 وأخذ عن األعراب الفصحاء 

هذا التأصيل يف االبتـداء أن ينظـر اإلنسـان يف كـالم العـرب ويقـرأ يف 

هتم ، هذا يعطي اإلنسان نوع من امللكة الالزمـة وإال  ـام شعرهم ويقرأ يف كلام

 امللكة ليس هبذا فحسب 

لكن املقصود كون كثري من طالب العلم ال يقـرؤون يف كـالم العـرب 

وال يقرؤون يف طريقة استدالل املحققني لكالم العرب عىل املعـاين الرشـعية يف 

 نصوص الشارع مثل الشافعي وأمثاله هذا من النقص
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ذا جتد يف بعض األحاديث يقول لك أن هذا رصيـح يف كـذا فلـامذا وهل 

 تركه الفقهاء ! أو ملاذا تركه اجلمهور أحياًنا !

فهنا ملا قال النبي: استقبل صالتك هذا اللفظ ليس من الرصـيح يف أنـه 

أمره باإلعادة ملا قال له يف بعض روايات احلديث استقبل صالتك فإنه ال صالة 

 لفذ خلف الصف

إلمام ابن تيمية رمحه اهلل عنده قاعدة وإن كان حتى هـذه القاعـدة  ـــ ا 

 متنازع فيها أو من جهة أن فيها خالًفا ــ

يقول: إن الشارع ال ينفي مسمى اساًم من األسامء إال إذا كـان املـرتوك  

 فيه يكون واجًبا أو رشًطا 

فوات فال ينفي الشارع مسمى اساًم من األسامء لفوات مستحب فيه أو ل

 كامل فيه

فيقول ملا قال النبي: ال صالة هذا نفي السـم ألـيس كـذلك هـذا نفـي 

 السم الصالة يقول الشارع ال ينفي مسمى اساًم رشعي لرتك كامل

اجلمهـور يقـول إن صـالة الفـذ خلـف الصـف عـىل خـالف الكـامل  

 وخالف املستحب أليس كذلك

سـم فـال بـد أن يكـون ابن تيمية رمحه اهلل يقول: إن الشارع إذا نفى اال 

السبب هو عدم وجـود الواجـب أو عـدم اإلتيـان بالواجـب أو عـدم وجـود 

 الرشط 
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فيقول: إن اهلل ورسوله ال ينفيان اسم مسـمى رشعـي إال ملثـل هـذا أي 

 لواجب أو ترك رشط أو ختلف رشط

يقول: ليس يل ترك كامل يقول ألنه لو كان يل تـرك كـامل ألمكـن نفـي  

 ارداالسم يف عامة املو

يقول: فإن املكلفني إذا أتوا بالفعل الرشعي يف اجلملة يكون كاملـه قـد  

 نقص بوجه ما، 

وعن هذا احتج يف مسائل اإليامن عىل ما هو واجب وأن هذا من دالئـل 

الوجوب عىل كون العمل داخل يف مسمى اإليامن أو أن هذا العمل من الكبـائر 

الفروع واسـتعملها يف األصـول ملـا أو ما إىل ذلك هذا استعمل هذه القاعدة يف 

 تكلم عن مسألة اإليامن ودخول العمل يف مسمى اإليامن

ويقول أن هذه قاعدة مضطردة صحيحة وال يشكل عليهـا مـا جـاء يف  

مثل حديث عائشة ال صالة بحرضة طعام وال وهـو يدافعـه األخبثـان ، يقـول 

صـالة فالصـالة فإن من الفقهاء من يقـول أنـه لـو صـىل بحرضـة الطعـام يف ال

صحيحة يقول فإن هذا منازع فيه فإن من الفقهاء من ال يصحح الصـالة ومـن 

الفقهاء من يقول أنه آثم لتنضبط هذه القاعدة أو ليبني انضباط هذه القاعدة بأن 

 من الفقهاء من قال كذا وكذا أي ليس ثمة إمجاع يقتيض نقل هذه القاعدة

اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل عىل كل حال هذه قاعدة نظر عليها شيخ  

هل هي مضطردة أو ليست مضطردة هذه حتتاج إىل تأمل وبحث ومـن العلـامء 
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من علامء النظر واألصول مـن ينـازع يف هـذا االضـطراد وهـي يرتتـب عليهـا 

 أحكام كثرية إذا قيل باضطرادها يرتتب عليها أحكام كثرية.

حصـيًفا فيـه فيعـرف مـا هـو ] يف االلفاظ[ أن طالب العلم يكـون  التنبيه هثذا

 الرصيح وما هو ليس برصيح 

وإذا نظرت الفقهاء أخذوا النص وَل جيعلوه رصحًيا فهـم يف اجلملـة أدرى هبـذا 

 األمر 

 والتبني حيتاج إىل كثري من الفقه والعلم 

وإال يف بعض الكلامت أو يف بعض احلروف املأثورة قد تكون مشكلة مـن جهـة 

من الرصيح البني وخاصة إذا كـان احلـديث خمرًجـا يف ظاهرها ربام قيل أن هذا 

الصحيحني أو يف أحدمها فيجعل الناظر نظرة أوىل يتعجـل يف احلكـم مثـل مـا 

جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري مثاًل يف صـالة أو يف غسـل اجلمعـة فإنـك إذا 

نظرت كالم األصوليني وجدت أهنم جيعلون من صيغ الوجوب إذا جـاء قـول 

 عىل يف السياق فإن هذا يدل عىل الوجوبالشارع بــ 

إذا قال الشارع عليه كذا فإن هذا يدل عىل وجوب هذا الفعل، جاء يف حـديث  

 أيب سعيد : غسل اجلمعة عىل كل حمتلم وهو متفق عليه

ويف بعض الروايات غسل اجلمعـة واجـب عـىل كـل حمتمـل وسـواك  

 ويمس من الطيب ما قدر عليه 
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جب عىل كل حمتلم هنا لفظ ) واجـب(  ولفـظ  فقوله : غسل اجلمعة وا

 ) عىل ( فهاتان صيغتان بادي النظر أهنام يدالن عىل الوجوب

ومن هنا جتد البعض يقـول إن غسـل اجلمعـة واجـب برصـيح السـنة  

الصحيحة ألنه متفق عىل صـحة هـذا احلـديث عنـد الشـيخان عنـد البخـاري 

 ه !ومسلم ولفظه يف الصحيح عىل هذا الوجه وهذا الوج

مع أنك إذا نظرت كالم العلامء وجدت أن مجاهريهم بـام فـيهم األئمـة 

األربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ال يرون أن غسـل اجلمعـة واجـب 

 بل يرونه مستحًبا وهذا هو الصحيح

ولكن يبقى الشأن أن الغلط الطارئ حينام ظن طالب العلـم يف ابتـداء  

 وجوب وهو ليس كذلك النظر أن هذا من الرصيح يف ال

فهذه مسألة ينبغي العناية هبا كثرية، وهي كثري التـوهم فيهـا يف مسـائل 

العلم وعدم فقه الـدالالت فقًهـا صـحيًحا، ومثـل طـرد القواعـد الفقهيـة أو 

األصولية عىل غري وجهها فإن األمر عنـد اجلمهـور يقتيضـ الوجـوب والنهـي 

والفقه، إال إذا كان ثمة صـارف  يقتيض التحريم هذا عند مجهور علامء األصول

يرصف األمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم ، بقي هذا املعنى املتفـق عليـه 

عند مجهور أهل الفقه واألصول هو وجـه مناسـب كقاعـدة، لكـن مـن حيـث 

التطبيق ال بد من فقه الصارف ، فإن الصارف ال يلـزم أن يكـون نًصـا رصحًيـا 
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رصيح يف اإلبانـة يرصـف األمـر عـن الوجـوب أو  مقرتًنا أو منفًكا ولكنه لفظ

 النهي عن التحريم 

وهلذا ترون كثري من األمر ليس هناك صارف رصيح من جهة األلفـاظ 

وكثري من النهي ليس هناك صارف رصيح من جهة األلفـاظ ومـع هـذا محلهـا 

 مجاهري أهل العلم عىل االستحباب يف األمر وعىل الكراهة يف النهي

ذ بالظاهر فتجد أن الظاهرية ويف فقـه داوود بـن عـيل بخالف من يأخ 

ويف فقه اإلمام أيب حممد بن حزم رمحه اهلل جتد أهنم أوجبـوا يف كثـري مـن األمـر 

وحرموا يف كثري من النهي ما هو عند مجهور أهل العلم من الفقهـاء واملحـدثني 

 رصيح، ليس واجًبا وال حمرًما ويقولون : أنه ال رصيف له أي ال يوجد صارف 

وقد نبه أبو عمر بن عبد الرب وهـو مـن حمقـق املالكيـة الكبـار إىل هـذا 

املعنى وأن كثري من الوارد يف األمر والنهي ال يوجد معه مقارن رصيـح يرصـفه 

عن هذا الوجه أو عن هذا الوجه، ولكن مقت ـ االسـتقراء الرشـعي العلمـي 

مـن هـذا األمـر لـيس  مقت  االستقراء الفقهي العلمي يبني أن مـراد الشـارع

 الوجوب كام أن مراده من هذا النهي ليس التحريم فإًذا فقه القواعد هذا مهم

أما أن طالب العلم يأخذ القاعدة أخًذا رسيًعـا ثـم يطردهـا بـال ضـبط 

وبال معنى ويقول ال يوجد نص رصيح أو ال يوجـد صـارف رصيـح أو مـا إىل 

 ذلك هذا ليس من الفقه

 يها نًصا وجتد أن اجلمهور يذهبون إليهاوهناك معاين ال جتد ف 
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وهلذا الزهري رمحه اهلل وهو كام تعلمون من كبار أئمة الفقه واحلـديث  

من املتقدمني من سادات املتقدمني من أئمة احلجاز وأئمة املدينة ومن كبار رواة 

السنة وعلامئها وفقهائها ومع هذا مع كثرة روايته، بـل يقـول املصـنف ويقـول 

بن تيمية أنه ال حيفظ له غلط إىل آخره، لكن مع هذا يقول ليس كل يشء اإلمام ا

 نجد فيه اإلسناد 

الرشيعة هذه رشيعة فقه والشارع عليه الصالة والسالم ما نطـق بكـل  

 ما يمكن أن يقع من مسائل البرش بنص رصيح لكل حالة معينة

ا وعن هذا ترون أن علامء األصول ملا أتوا نصوص الرشـيعة ودروسـه 

قالوا: إن منها العام ومنها اخلاص ، ومنها املطلق ومنها املقيد ، ومنهـا املنطـوق 

 ومنها أو املنطوق وفيه املفهوم منطوق النص ومفهوم النص

فعموم أدلة الرشيعة تدل عىل أن ال يمكن أن يقع أمر من أمر البرشـ إىل  

 جـال وعـىل وأتـم أن تقوم الساعة إال ويف هذه الرشيعة الكاملة التي أكملها اهلل

اْلَيـْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـنَُكْم َوَأْ َْمـُت َعَلـْيُكْم نِْعَمتِـي }النعمة عىل اخللق هبـا 

 .[3]املائدة:{ َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِدينًا

ال يوجد أمر من أمر الناس يف أمور دينهم أو أمور دنيـاهم املتعلـق هبـا  

 حكمه يف كتاب اهلل حكمه ويف سنة النبـي  حكم رشعي إال  ويف هذه الرشيعة

حكمه ولكن هذا يؤخذ فقًها ال يلزم أن هذا لنصوص رصحية، وأنـتم تعلمـون 
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أنه ليس كل مسألة فيها نص رصيح وهذا معنى الفقه يف الـدين الـذي دعـا بـه 

 لـ ابن عباس اللهم فقههم يف الدين. النبي 



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 182 - 

 (المتن)
  :قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا

اللباهضلصاجبلهتهللفسهقطلل صل نلصاجبلتلاعصالةلصغريهللتسقطلرال لذابلفييسلالالهطفلفلا 

لراعاجزليفلامجلللةلكامليسقطلغري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
رمحه اهلل أنه جيعـل صـالة الفـذ خلـف الصـف فعىل عىل وجه اختيار ابن تيمية 

تصح يف هذه احلال إذا َل جيد الصف املقـدم حمـاًل فـإن صـالته خلـف الصـف 

 تكون صحيحة قال : ألنه واجب يسقط بالعجز عنه.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

عهذالاكنلحتصي لامجلللةلقلل:لفسقطلراعاجزليفلامجلللةلكامليسقطلغري لفهيللصيفللننلاعصالةلصل

مهلملصمهعلتهس ل يفللالةلاخللفلصايمسضلصحنلهاملمعلال ت درابلاعقبةللصاعام لاعكثهريلصمفلبقهةلاال 

ىللأ نه. لايمسيضلاعقيلملأ صىللمنلأ نليصيلالصح داانلصعهذالذهبلباضلأ حصل لأ مح دلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهـذا فيـه  صالة اخلوف تصىل مجاعة عىل الصفة الواردة واملأثورة عن النبـي 

 معنيان :

 فيه معنى اجلامعة من جهة 

ولكن فيه معنى املصلحة املتعلقة بحال اخلوف فـإهنم لـو صـلوا وحـداًنا حـال 

 اخلوف ملا كان هذا مقت  املصلحة أصاًل 

 عي هنا فيه اعتباران :فاحلكم الرش

 اعتبار اجلامعة من جهة  

وأيًضا فيه اعتبار مصلحة اجليش فإن اجليش مصلحته يف هذا األمر، ولو تفرقوا 

ملا صلوا صـالة اخلـوف كـان هلـذا مـن  وحداًنا يصيل دون انتظام وهلذا النبي 

حفظ املسلمني مع إقامته من الصالة بخالف ما لو صـلوا وحـداًنا فهـذا لـيس 

ملقصود منه اجلامعة فحسب أو املقصود منه اجلامعة واملقصود منه اجلامعـة مـن ا

 جهة واملقصود منه املصلحة أيًضا املقصود منه املصلحة املتعلقة باحلال.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ملمهلبن دلاحللج ىللأ نهلجيلزلتق دميلايمأ  ملل ىلا  نلصعهذالذهبلباضلأ حصل لأ مح دلا  ةلكحلللاعزحهلملصحنهل لصا 

لاكنلاللجيلزلعغريلحلجةلصق دلبصيليفلباضللفلتللالةلاخللف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ألن هذا الوجه من صلة االستدالل بصالة اخلوف عـىل لـزوم اجلامعـة 

ه بعض من يبطل الصالة صالة اإلنسان إذا صـىل بـدون مجاعـة وهـذا استدل ب

رأي لطائفة قليلة من الفقهاء ويرون أن من صىل وحده بدون عذر فـإن صـالته 

 باطلة وجيعلون اجلامعة رشًطا لصحة الصالة

ومما يعللون به يقولون لو أمكن سقوط اجلامعة لسقط حال االضـطرار  

الشارع يف صالة اخلوف مع االضطرار دل عـىل  يف صالة اخلوف فلام َل يسقطها

 أهنا ايش؟

 دل عىل أهنا ماذا عىل أهنا رشط  

يقولون الرشط هو الذي ال يسقط يقول لو كانت واجبـة كـام هـو رأي 

اإلمام أمحد وكثري من فقهاء املحدثني لو كانت واجًبا وليست رشًطا بـل تصـح 

رشًطـا لسـقطت حـال  الصالة لو صىل وحده يقول : لو كانت واجب وليست

 االضطرار
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قالوا : فلام َل تسقط حال االضطرار يف صالة اخلوف دل عىل أهنـا مـاذا  

رشط هذا رأي لبعض الفقهاء، ويذكر يف كتب املذهب لـ ابن عقيل من احلنابلة 

ويف بعض كالم أيب حممد بن حزم ميل له وينسبه بعضهم إىل اإلمـام ابـن تيميـة 

يل ليس كذلك فإنه رمحه اهلل يعني شـيخ اإلسـالم ابـن  رمحه اهلل وهذا فيام يظهر

تيمية يف كتبه املوجودة يذكر هذا القـول ويـذكر أن فيـه قـوة لكـن ال يوجـد يف 

 كالمه الرصيح يعني كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية اجلزم به 

فإنه يقوي أن صالة اجلامعة واجبة وأهنا فرضها عىل األعيان وليس عىل 

 ا طائفة من الفقهاء الكفاية كام يقولو

ويقول إن هذا مذهب اإلمام أمحد ثم يقول ولو صىل وحده بدون عـذر 

أتصح صالته قوالن ثم إذا ذكر هذا القول ال يسقطه بل يذكر له وجه من القوة 

 لكنه َل جيزم به

ويف منهج اإلمام ابن تيمية من كان عارًفا بطريقته فإنه إذا انترص لقـول  

ملوارد، يف سائر موارد كتبه َل جيزم هبـذا القـول وإن كـان جيزم به ولو يف بعض ا

يقويه بعض التقوية يعني ال جيعله من األقوال الغلط التي يبطلها أو يردها لكنـه 

 ما جزم به

 فهل كان رمحه اهلل هكذا يف تقريراته يف رسائله التي َل تبلغنا اهلل أعلم  
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هلل يذكرون هـذا رأي فبعض من نقل عنه أي عن اإلمام ابن تيمية رمحه ا

له هذا ذكره بعض الفقهاء من فقهاء املذهب إذا قالوا أهنـا هـل تصـح الصـالة 

 بدون اجلامعة أو ال تصح إذا صىل وحده من غري عذر ؟ 

يقولون قوالن يف املذهب ويذكرون أن الشيخ تقي الدين يعنـون شـيخ 

أو يقولون وهل اإلسالم ابن تيمية اختار أهنا ال تصح وأن صالة اجلامعة رشط، 

 هي رشط أو ليست رشط أي اجلامعة ؟

فيقولون الشيخ تقي الدين يعنون اإلمام أيب العباس ابـن تيميـة أو أبـى 

العباس ابن تيمية أنه يذهب إىل أهنا رشط هذا حقيقة نقلوه عنـه وَل يرصـح بـه 

وفيام أرى أن ال ينبغي أن يضاف هذا القول إىل شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه 

 ما دام أنه َل يرصح به وإنام يكتفي بام قاله يف الكتـب التـي وصـلت ولكونـه اهلل

جيزم بمذهب اإلمام أمحد خالف ملن يقول أهنا فرض كفاية أو إىل ما ذلـك مـن 

األقوال جتد أنه يرصح ترصحًيا بينًا وينترص بمفصل من األدلـة هلـذا القـول أي 

ولـيس عـىل الكفايـة ويـذكر  لكون اجلامعة واجبة ولكوهنا فرًضا عىل األعيـان

 األدلة املفصلة ويقول هذا القول هذا الصحيح

لكن إذا جاء هلذا التفصيل فإنه ال يبطل هذا القول ولكنه ال جيزم به وما 

يف كتبه جزم أبًدا ما يف كتب  شيخ اإلسالم جزم هبذا، ولكـون هـذا القـول فيـه 

تأخرين فهذا هو الـذي غرابة من جهة األحكام وأعرض عنه عامة املتقدمني وامل

جيعله نقول ال ينبغي أن يضاف إىل فقه اإلمام ابـن تيميـة رمحـه اهلل ال ينبغـي أن 
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 يضاف إليه ويكون النظر معتداًل وأن اجلامعة واجبة وأهنـا فـرض ألن النبـي 

أمر هبا وهلا أدلة كثرية يف هذا الباب معلومة وهذا هـو الصـحيح وهـو مـذهب 

 فقهاء املحدثني اإلمام أمحد والكثري من 

أما أن يقال إهنا رشط لصحة الصالة فلو صىل بدون مجاعة بـدون عـذر 

فإذا قلت أهنا رشط فمعنى الرشط يف األصول والقواعـد أنـه لـو صـىل وحـده 

بدون عذر فصالته باطلة وهذا بعيد يف احلقيقة بعيد عن أحكام الرشيعة ولـيس 

ىل أهنـا رشط لـو تـرك اجلامعـة يف األدلة ما يدل عليه ليس يف األدلة ما يـدل عـ

بطلت صالته هذا بعيد إنام يقال واجب وتاركها يكون تارك لواجب عـىل هـذا 

املعنى أما القول بأهنا رشط فهذا قول بعيد وليس أو عامة بل عامـة أهـل العلـم 

 من املتقدمني واملتأخرين عىل خالفه.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ليفلباضللفلتللالتلاخللف.صق دلبصيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
والناس ال يضبطهم بعض الناس ربام يميـل إىل تقريـر مثـل هـذا القـول لـيس 

 األوىل يف تعليم الناس وتأديبهم أخذهم باألشد 

األوىل يف تعلـيم النـاس وتـأديبهم تتبـع تـرخيص بعـض  كام أنـه لـيس

 الفقهاء هلم باإلسقاط

وإنام الذي يضبط الناس ويؤدهبم ما كان مقارًبـا للسـنة ومـا كـان فيـه  

اعتدااًل يف العقل والفطرة والطبيعة املالئمة للناس الطبيعـة املالئمـة للنـاس أن 

ة أول مـا فرضـت الرشيعة جاءت عىل وفق طبيعة البرشـ وتعلمـون أن الصـال

أتـى موسـى يف  يف إرساءه ومعراجـه  مخسني أليس كذلك حتى أتـى النبـي 

السامء السادسة وملا أخربه بام فرض اهلل عليه قال إن أمتك ال تستطيع ذلك فـإين 

قد بلوت بني إرسائيل وخربهتم ألن الرشائع نزلـت عـىل وفـق أحـوال البرشـ 

هلذا جتد أن اهلل جـال وعـىل يف كتابـه وقدرات الناس والرشيعة أعىل من البرش و

ــول:  ــَعَها}يق ــا إاِلَّ ُوْس ــُف اهللَُّ َنْفًس ــرة:{ال ُيَكلِّ ــا }، [286]البق ُقوا اهللََّ َم ــاتَّ َف

 .[16]التغابن:{اْسَتَطْعُتمْ 
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إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما اسـتطعتم فـأمر الشـارع  ويف قول النبي 

 قد ال يستطيعه الناس مجيعهم 

وجد أمر من أمر الشارع ال يستطيع مجيع الناس أبًدا ما أمـر اهلل لكن ال ي

 ورسوله بأمر إال وفيه ناس من يقوموا به لكن يعرض لبعض الناس العجز عنه

فالرشيعة جاءت عىل وفق أحوال النـاس وقـدراهتم والتكليـف منـوط  

 باالستطاعة كام تعلم

أمـا أن تقـول أن وهلذا القول الذي فيه مالئمة لطبيعة النـاس هـذا هـو  

الصالة ال تصح أو أهنا رشط والصالة باطلة وهـي ركـن اإلسـالم الثـاين بعـد 

 الشهادتني والناس يصلون كثري منهم يصيل وحده ترتتب عىل هذه أحكام كثرية 

يعني هذا قول ترى بعيد بعيد وال ينبغـي لطالـب العلـم أن ينرشـه بـني 

 العوام 

ادعـى للعلـم شـهرة واستفاضـة إنام الذي تنرش األقـوال الشـائعة مـن 

وعليها دالئل، لكن أن يقال العوام ثم خيالفونه وهم يقصدون يف ويعرفون مثل 

 هذا احلكم ويظنون أن هذا هو حكم الشارع فقط هذا فيه كثري من اإلشكال.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ليجاملةلمنلل دللاال ململصح لاعدقاةلصحنلللصعهذاللقطلبن د لصبن دلغري لمنلأ مئةلاعس نةلمللياترب

لذكللليحلجة

جفلزصالب لأ صجبلالفا لليلاتلامجلاةلصاعاي دينلصاخلهلفلصايمنللهكلصحنهللذكللايهفلال مئهةلل

لاعفلجسين

ىللفتنةليفلال مةلصحنهللل ىللتس لامجلاةلصامجلللةلأ صلا  ذالأ فىضلتس لذكللا  صيفلال مكنةلايمغصلبةلا 

اللأ نليقهس لبسيطلنلخيهلفلله يفهلأ صلاللذكللكاملجلءليفلح ديثلجلبسل ليؤمنلفلجسلمؤمن للا 

لللطهل

ل نلغليةلذكللأ نليكلنلل دللاال ململصاجب للفيسقطلراعاذبلكهامللهقطلكثهريلمهنلاعلاجبهلتليفل

لجاملةلاخللفلراعاذب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
األصل يف اإلمام يف إمام الصالة سواء كان يف الصـلوات اخلمـس أو يف 

 اجلمعة أو غريها أن يقدم األوىل فاألوىل : 

ما جاء يف حديث أيب مسعود يف الصـحيح:  وهذا فيه قاعدة عن النبي 

 إىل  « يؤم القوم أقرأه  لكتاب اهلل فإن ماءوا إ القرا   سوا  فأ بمه  بالسغنة »

 آخره.

فهذا هو األصل ولكن لو صىل من دون هذا األكفأ إمـا يف علمـه أو يف  

عدالته فإن إمامته تكون صـحيحة سـواء كـان ذلـك يف فـرض الصـالة وهـي 

اخلمس أو كان يف فروض الكفايات أو سننها كصالت اجلمعة أو صـالة العيـد 
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 وصالة اجلمعة كام تعلم هي فرض عني لكن أقصد بعـض فـروض الكفايـات

 من الصلوات كصالة العيد أو بعض السنن املؤكدة

فلو صىل اإلمام وليس هو األكفـأ فـيمن حرضـ أو لـيس هـو األعـدل  

 فيمن حرض فإن الصالة تكون صحيحة 

وَل يكن من دأب السلف رمحهم اهلل التتبع ملثل هذا كانوا يقيمون السـنة 

امء إذا اجتمعا قارًئـا ويؤم القوم األقرأ واألفقه وما إىل ذلك عىل خالف بني العل

 وفقيه أهيام يقدم ؟

 »قـال:  فالذي عليه كثري من أهل احلديث يقدمون األقـرأ ألن النبـي 

  « يؤم القوم أقرأه  لكتاب اهلل فإن ماءوا إ القرا   سوا  فأ بمه  بالسنة

 ولكن األكثر من الفقهاء يقولون إذا اجتمعا فقيه وقارئ قدم الفقيه 

من املسائل التي قد يقول البعض أهنا خالف الرصـيح وهذا مثال أيًضا 

 وهي ليست خالف الرصيح 

هذا وجه من النظر قوي إذا اجتمعا فقيـه وقـارئ هـل يقـدم الفقيـه أو 

 ؟ يقدم القارئ 

أقرأهم لكتـاب اهلل  فإن النص إنام قال : هذا اعتبار له وجهه وله قدره 

والفقية قارئ لكتـاب اهلل ويضـبط  ، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة

 القراءة لكن امتيازه هبذا العلم هذا معنى آخر 
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هذا يف األحوال التي ليس فيها إمام راتب، أما إذا وجد اإلمـام الراتـب 

 فإن السنة أن يصيل اإلمام الراتب

وما يفعله بعض األئمة من أنه إذا صىل معـه صـاحب علـم وصـاحب  

د اهلل جال وعىل وال يعلمـه إال اهلل فيـه درس أو فضل أوما إىل ذلك والفضل  بي

 حمارضة أو ما إىل ذلك قدم هذا الضيف؟!!

هذا ليس من السنة هذا خالف السنة، السنة ما دام الراتب موجود فإن  

 اإلمام الراتب هو الذي يصيل ولو كان من خلفه عارًضا أفقه أو أقرئ منه

السنة أنه يصيل اإلمـام  فال ينبغي االفتيات عن هذه السنة هكذا مضت 

 الراتب وال يقدم غريه عليه.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

صمنلاهت دىلعهذالال ل لصهللأ نلنفسلصاجبلتلاعصالةلتسقطلراعاهذبلصكهذكللاعلاجبهلتليفل

لامجللللتلصحنلهل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهلذا الصحابة ريض اهلل عنهم ملا أتم عثامن الصالة صلوا الصـالة معـه 

 مع أهنم سفر وقال ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنهم  واخلالف رش

وكذلك يف زمن الفتنة بني الصحابة صار يصيل يؤم الناس بعض الذين  

وكـان  ويف خالفة عثامن ــ ريض اهلل عنه ــ ن عثامن كان هلم يد يف الفتنة يف زم

 الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم يصلون بل ملا استشار بعضهم 

وهــذا مــن عــدل الصــحابة علــيهم رضــوان اهلل تعــاىل وحلمهــم ـــــ  

وورعهم وديانتهم وبعـدهم عـن الظلـم لغـريهم مـن جهـة حظـوظ أنفسـهم 

 ـــ واالنتصار ألنفسهم

اس عىل عثامن ريض اهلل تعـاىل عنـه وهـو حمبـوس يف ملا دخل بعض الن 

وأنـه يصـيل هبـم بعـض :  الدار عىل يد أئمة الفتنة إذ ذاك وسألوه عن الصـالة 

هؤالء من أصحاب الظلم الذين استطالوا عىل خليفة املسلمني عىل عثامن ريض 

  ؟ اهلل تعاىل عنه وَل يكونوا من الصحابة
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يعمل الناس فإن أحسنوا فأحسـن  الصالة خري ما: قال  ولكن عثامن 

 معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءهتم

 فأقر الصالة خلف هؤالء وهذا من حلمه ريض اهلل تعاىل عنه 

فاملقصود أن الصالة تصىل خلف املسلم تصـىل وال ينبغـي التكلـف يف  

 هذا وإن كانت السنة كام سلف يقدم األوىل فاألوىل.
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 (المتن)
 ة رحمه هللا :قال شيخ االسالم ابن تيمي

هامللباضلصاجبلتل صكذكللاعلاجبلتليفلامجللللتلصحنلهللفق دله دىليمللجلءتلبهلاعس نةلمنلاعتللطلب،نلا 

ىللتهس لغهري لمهنل للكاملق دليبهت ىلبههلباضههملصبه،نلاال رسافليفلذكللاعلاجهبلحهىتليفيضهلا  اعرشياةلبأ ل 

لاعلاجبلتلاعيتليهلأ صك دلمنهلبن دلاعاجزلبنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نقف عىل هذا وباهلل التوقيف وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممًدا وعىل آله وصحبه 

أمجعني، وإن شاء اهلل الثالثاء ليلة األربعاء القابل نستأنف هذا املجلس بإذن اهلل 

 تعاىل وتوفيقه.
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 اجمللس السادس  مقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ونعـوذ بـاهلل مـن رشور 

أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضـل لـه ومـن يضـلل فـال هـادي لـه 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك لـه وأشـهد أن حممـًدا عبـده ورسـوله 

  كثريا، أما بعد وسلم تسلياًم  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

فهثثذا هثثو المجلثثس السثثادس مثثن مجثثالس التعليثثق علثثى رسثثالة القواعثثد 
 النورانية لإلمام أبي العباس بن تيمية 

وينعقد في العشرين من الشهر السابع من سنة تسع وعشرين وأربع مائثة 
 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصالة والسالم

 هاجرين بمكة املكرمةيف جامع امل 

وكنا قرأنا شيًئا من كالم اإلمام ابـن تيميـة رمحـه اهلل وكـان املقـروء يف  

مسائل العبادات وكأنه اتضح أو تقرر املنهج الذي يميل بعض املحققني ومنهم 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يميلون إىل اعتباره يف مسائل الرتجيح الفقهي

ا من حيث األصل عىل طريقة اإلمام أمحد أو عـىل فإنه وإن كان متمذهبً  

مذهب اإلمام أمحد إال أنه ذو اختيار ، وَل يعترب الرتجيح للمذهب عىل ما استقر 

عند املتأخرين من احلنابلة يف مفهوم املذهب أو يف تقرير املذهب وإن كان يعنـى 

ها روايـة أو بأنه إذا رجح طريقة من الطرق الفقهية بني أن هذه الطريقة ألمحد في

أن هذا القول وطرده يف مجلة من املسائل املامثلة يكون معتـرًبا يف طريقـة اإلمـام 
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أمحد إما روايًة يف بعض املسائل، وإما خترجًيا يف بعض املسائل وأمـا قياًسـا عـىل 

 أصوله يف مسائل أخرى وهلم جرأ

ن خـالف فاملتأمل لطريقة أيب العباس بن تيمية رمحه اهلل تعاىل إىل أنـه وإ 

يف مسائل املشهور من مذهب اإلمام أمحد فإنه معني بأن يبـني أن مـا اختـاره أو 

صار إليه ليس خارج عن طريقة أمحد من كل وجه، وإنام كام أسالف حتقـق إمـا 

من جهة أن هذا رواية أو أن هذا ختريج عىل املذهب أو رواية خمرجة أو أن هـذا 

أمحد تدل عىل هذا وهلم جرأ فال  من القياس عىل أصول أمحد أو مقت  أصول

جتد أنه منفك عن طريقة أمحد يف مسائل كثرية، إنـام صـار انفكاكـه عـن طريقـة 

 اإلمام أمحد يف مسائل قليلة ربام هي نزر عىل هذا املفهوم .

من جهـة املخالفـة للمـذهب  الشائعوإال إذا اعتربت مفهوم آخر وهو 

مسـائل كثـرية يكـون لشـيخ اإلسـالم املستقر أو ما استقر من املذهب فهذا فيه 

رمحه اهلل مسائل ختالف املشهور من املذهب هذا يف مسائل ، لكـن هـو ال يعتـرب 

 هذا املنهج إنام يعترب أنه حمقق يف مذهب أمحد عىل هذا الوجه 

ومن هنا يقوي أو اعترب طريقة أخذ األبواب الفقهيـة ولـيس النظـر إىل 

 آحاد املسائل

النظر وينبغي لطالب العلم أن يعتربها وهـو أنـه  وهذه طريقة حمققة يف 

ينظر إىل مجلة هذا الباب أو إىل مجلة هذا األصل من جمموع فروع فقهيـة يف حمـل 

واحد أو يف باب واحد كنظره يف مسائل األطعمة واألرشبة فإن بـاب األطعمـة 



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 199 - 

وباب األرشبة الفـروع حتتهـا كثـرية ولكنـه نظـر يف هـذه الفـروع ونظـر طـرد 

ام عند املذاهب األربعة وعند غريهم من متقدم املجتهـدين مـن الفقهـاء األحك

واملحدثني ثم جتد أنه خيتار ويبني أن طريقة الكوفيني مثاًل يف األرشبة هي أوسع 

الطرق املذهبية املشهورة كـام أن طريقـة الكثـري مـن املـدنيني ومـنهم مالـك يف 

عـن الكـوفيني وكـذلك األطعمة أوسـع وإن كـانوا يغلقـون ربـام يف األرشبـة 

الكوفيون يف األطعمة يغلقون عن املدنيني فتجد أن يسرب املسـائل أو الفـروع يف 

 حمل واحد عىل هذه الطريقة

وهذا منهج يف النظر الفقهي منهج أصيل ومنهج متني ملن أراد أن ينـزع  

عن التقيد باملذهب الواحد عىل نفس من االجتهاد املعترب فإن هذه طريقة تكون 

 وجه من التحقيق  هلا

وال يلزم عنها ما قد يقال مـن أن هـذا يقتيضـ أصـول التمـذهب عـىل 

املذهب األول ألنه كام سبق ربام ليس يف إال هذه املجالس لكن يف جمالس سابقة 

من كان من اإلخوة حرضها أن املذهبية الفقهية هي نوع من الرتاتيـب العمليـة 

مصـححة إذا كـان املقصـود مـن فإذا كانت عىل هـذا االعتبـار فهـي مقـدرة و

 التمذهب الرتتيب العلمي أو الرتجيح يف االجتهاد .

أما إذا جتاوز التمذهب هذا املعنى إىل التعصب أو إىل التقليد املبـاين يف  

نظر املحقق أحياًنا أو املجتهد ولو اجتهاد جزئي فإن االجتهاد يتجزأ عـن كثـري 

 من أهل األصول وهو الصحيح
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هب عىل وجه من األخذ بام يظهر للنـاظر أنـه خمـالف أو إذا صار التمذ 

ليس مطابًقا أو ليس موافًقا لظاهر النصوص فهذا ال شك أنه التمذهب املذموم 

 أو التعصب املذموم .

فإًذا هذه مسائل ال بد فيهـا مـن التوسـط يف اعتبارهـا فالتمـذهب هـو 

قرون بعد ذلـك طريقة شاعت يف صدر تاريخ املسلمني وصار هلا استمرار يف ال

وَل ينقل عن كبار العلـامء مـن أصـحاب األئمـة األربعـة أو غـريهم مـن أهـل 

 احلديث أهنم أنكروا التمذهب عىل كل وجه 

وإنام املنكر يف نصوص الكتـاب والسـنة قبـل كـالم العلـامء ويف كـالم  

العلامء أيًضا من األئمة األربعة وغريهم هـو التعصـب عـىل وجـه مـن التقليـد 

لذي يتضمن وجه من تقديم قول الرجال عىل قول اهلل ورسـوله فهـذا املذموم ا

 ال شك أنه بإمجاع العلامء بل بإمجاع املسلمني أنه مذموم 

فإن نصوص الكتـاب والسـنة بينـة يف النهـي عـن هـذا ، وهـذا منـايف 

 لتحقيق اإليامن ولتحقيق اإلتباع هلل ورسوله هذا أمر بني

أخرين وجـه منـه يعـرض لـبعض وإن كان يعرض لبعض الفقهاء املتـ 

الفقهاء يشء منه لكن ال جتد أن فقيًها معترًبا قد أطبق عىل هـذا املعنـى املـذموم 

 هذا ال يقع .

ليس ثمة فقيه معترب أطبق عىل هذا املعنى وإن كان قد يعرض يشء مـن 

 هذا املذموم لبعض الفقهاء . 
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وفرق بني كون اليشـء يعـرض يف بعـض األحـوال وبـني كونـه حـال 

 مضطردة لبعض املعتربين يف الفقه والعلم 

فكونه يعرض هذا أمر يقع وهو ممـا يغفـره اهلل برمحتـه وبواسـع فضـله 

 وعفوه، واإلنسان هذا تقصري بينه وبني ربه 

 لكن أنه حال لبعض العلامء املعتربين يف الفقه ليس كذلك

األربعـة فإن قيل إن ثمة فقهاء أطبقوا عىل إتباع أو تقليد علامء املذاهب  

 أو ما إىل ذلك ؟

قيل هذا اجتهادهم ويفرس  عـىل أن هـذا اجتهـاد هلـم يف تقويـة طريقـة 

 أئمتهم وهلم جرأ

وعىل كل حال املقصود أن طالـب العلـم ينبغـي أن يكـون معتـداًل يف  

نظره للمذاهب فليس جيفوا عنهـا ولـيس يغلـوا يف التعصـب لواحـد منهـا أو 

 لطريقة منها أو ما إىل ذلك . 

نام األصل هو العناية بام دل عليه الدليل وإن كان ما قرره الفقهاء هـو وإ

 مجلة فقه هذه األدلة

فام تقدم هو يف مسائل من مسائل العبادات ولكون الوقت ال يسع وإن  

كنا نرجو أن نتمكن من بعـض االسـتمرار أليـام إذا يرسـ اهلل ذلـك ملزيـد مـن 

يف كالم اإلمام ابن تيميـة رمحـه اهلل التعليق عىل مسائل مهمة يف كالم املصنف و

 تعاىل
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لكن عىل حال ننتقل هذا األسبوع إىل مسائل العقود واملعـامالت فإنـه  

يبني فيها بعض الضوابط أو القواعد إن جازت التسمية فإن هذا فيه جتـوز هـي 

ليست  بالرضورة قواعد عامة ، ولكن هو نوع من التقعيد عىل كل حال فيتعلق 

ت التي يذكرها األوجه املخرج عليها من املسائل الفقهيـة نعـم يف هبذه التقعيدا

 صفحة مائة وثامن عرشة.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

 

الصل ىلأ  هلصحصدههل امحل دل هللب لاعاليم،نلصاعصالةلصاعسالملل ىلايمدالثلبمحةللياليم،نلندينللدمح د 

لأ مجا،ن.

لقلللبمحهل هلللتالىل:ل

 فصل
لصأ مللاعاقلدلمنلايمالمالتلايملعيةلصاعناكحيةلصغريمهل

نلذكللفهيللأ يرسلمنهليفلاعادلدات لفنذكسلفهيللقلال دلجلماةلبظميةلايمنفاةلفل 

لمفنلذكلللفةلاعاقلدلفلعفقهلءلفهيللل ىلثالثةلأ قلال:

اللراعصيغلصاعادلباتلاعهيتلقه دلخيصههللباهضلاعفقههلء لأ ح دهل:لأ نلال ل ليفلاعاقلدلأ هنللاللتصحلا 

رامسلاال جيل لصاعقبلللللاءليفلذكللاعديعلصاال جلبةلصاعهدةلصاعناكحلصاعلقفلصاعاتهقلصغهريلذكلل

صهذالظلهسلقلللاعشلفا لصهللقهللليفلمهذهبلأ محه دليكهلنلاتبةلبصايهةلمنصللهةليفلباهضل

لايمسلئ لاكعديعلصاعلقفلصيكلنلاتبةلبصايةلخمسجةلاكعهدةلصاال جلبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
نعم هذا ما ينهى يف املعامالت والعقود بوجه عام معنى ال بـد مـن ضـبط وهـو 

 الذي تنعقد به هذه العقود :

فهل هي مقدرة من الشارع بحيـث ال تنعقـد إال بألفـاظ معينـة كعقـد 

هلبة بام تصح اهلبة بام يكون عقد اإلجارة بام يكون عقد البيع أو عقد اإلجارة أو ا

 البيع عقد النكاح الوقف بام يكون ؟
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هل ثمة صيغ من الشارع مقدرة بحيث أن البيع لو َل يكن هبـذه الصـيغ 

 َل ينعقد ؟

 أو أن هذه مسألة مرتوكة لعادات الناس وعرفهم ؟

ع باأللفـاظ وهل هذا خيتص باأللفاظ أم أن ذلك يقع باألفعال كـام يقـ

 واألقوال ؟

وهل يقترص عىل األلفاظ واألقوال واألفعال فحسب أم أنـه يكـون بـام 

هو أوسع من ذلك الذي قد ال يتضمن فعاًل مألوف يف العـادة وإنـام يتصـل بـه 

نوع من املقاصد واإلرادات، وإن كان قد ينازع يف تسمية هذا االختصاص عـن 

 تي تكون معتادةاألفعال مطلًقا لكنه ليس من األفعال ال

عىل كل حال هذا معنى بني الفقهاء وبـني املـدارس الفقهيـة يشء مـن  

 اخلالف يف اعتباره ويف تقديره 

وإن كان يقال إنه ال يذهب إمام من األئمة يف مسائل املعـامالت املاليـة 

 بخاصة يف مسائل النكاح األمر عندهم أضيق

من األئمـة إىل تضـييقها  لكن يف مسائل املعامالت املالية َل يذهب إمام 

 من كل وجه عىل ألفاظ مقصورة

عندهم ما من مذهب يذكرون هذا حتى الشافعية وهم أضيق املذاهب  

 يف ذلك إال ويتوسعون نوع توسع يف بعض املسائل

 وهلذا من ضبط كالم املصنف أنه يقول ملا ذكر األقوال الفقهية 
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  بالصيغ .قال أحدها: إن األصل يف العقود أهنا ال تصح إىل

فهذا هو األصل، لكن إذا نظرت املذاهب وجـدت أهنـم يتجـوزون يف 

مسائل معينة إما لكون هذه املسائل حمقرة عندهم فال يلزم فيهـا هـذا القـول أو 

لكون القول صار من باب الكناية الذي يدل عىل معنى القول الرصيح أو ما إىل 

 ذلك 

 غالق من كل وجهفالقصد إن هذا ال ينبغي أن يفهم عىل أنه إ

وإن كان بني املذاهب خالف معروف ومعترب يف ضبط هذه املسائل من  

جهة ما ينعقد به هذا العقد أو ما يصح بـه هـذا الفعـل مـن املعاملـة هـل هـذا 

 خمصوص بألفاظ ؟

 هل هو مقصور عىل األلفاظ واألفعال أم أنه أوسع من ذلك؟

ا ال تكـون إال بالصـيغ ذكر اإلمام ابن تيمية أن األصـل يف العقـود إهنـ 

كاإلجياب والقبول يف البيع ، وألفاظ اهلبة التي ينص عليها من ينص من الفقهاء 

وكذلك يف مسائل النكاح ويف مسائل الطالق بعضها قد يسمى عقـًدا وبعضـها 

 قد ال يسمى عقًدا ألن العقد يكون بني اثنني

ثري مـن عىل كل حال هذا الباب سوى سمي عقًدا أو ال يسمى منهج ك 

الفقهاء هو املشهور يف مذهب الشافعية وهو قول مشهور يف مذهب اإلمام أمحد 

هو اعتباره بألفاظ خمصوصة سواء يف ذلك املعامالت وهلـا أنـواع كـام تعلمـون 
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البيع ، اإلجارة ، أو كان ذلك يف مسائل النكاح والطالق وما يتفـرع عنهـا مـن 

 األبواب أو املسائل يف هذا املحل 

جتـدون أن الفقهـاء يـذكرون الرصـيح يف الطـالق وهـي ألفـاظ وهلذا 

الطالق الرصحية ويسمون مجلة من األلفـاظ يقولـون هـذا رصيـح أو األلفـاظ 

الرصحية التي يقع هبا الطالق ، ويذكرون الكناية التي يقع هبا الطـالق وتكـون 

 الكناية أقل إفادة لوقوع الطالق من األلفاظ الرصحية

ل اإلرادات تـدخل يف مسـائل أو يف ألفـاظ الكنايـة وهلذا جتد أن مسائ 

 أكثر من دخول اإلرادة يف مسائل أو يف األلفاظ الرصحية

وهنا معنى ينبغي لطالب العلم وصـاحب الفتـوى وحتـى القضـاء أن  

 يعتربه بغض النظر عن هذا اخلالف أو قبل النظر يف هذا اخلالف وأوجهه وهو:

ا سـموه ألفـاظ الطـالق الرصـحية أو أن ما يذكره الفقهاء رمحـه اهلل ممـ 

الكنايات كثري مما يسمونه يف هذا الباب وهو عـريف كثـري ، ممـا يسـمونه يف هـذا 

 الباب هو من باب األعراف 

وتعلمون أن األعراف ختتلف بـاختالف األزمنـة وبـاختالف األقـاليم 

 والبلدان واألمصار 

نضبًطا مضـطرًدا ألن فعليه فام رتبه الفقهاء يف كتبهم فإن منه ما يكون م

هذه نصوص مستقرة بـل منصوصـة يف النصـوص الرشـعية الكتـاب والسـنة 
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كلفظ طالق فإنه لفظ رصيح ومنضبط وما زال مـن يـتكلم العربيـة يعـرف أن 

 املقصود إذا قال الرجل لزوجته يا طالق فإنه املقصود منه الطالق

أو يف الكناية  لكن ملا يأتون إىل بعض األلفاظ التي جيعلوهنا يف الرصيح 

وهذا أوسع وأشكل فإنه ينبغي أن يعترب النـاظر و الباحـث وصـاحب الفتـوى 

 والقضاء ــ 

ينبغي أن يعترب أن هذا باب معلق بالعرف فإن كان العـرف اليـوم أو يف 

هذا البلد خيتلف عام ذكره الفقهاء فال عربة بام نص عليه فقيه يف قرن من القرون 

 ه من حيث التطبيق من حيث التطبيق ال عربة ب

بمعنى : إذا ذكر الفقيه أنه إذا قال ملرأتـه اذهبـي إىل أهلـك مـثاًل فهـذا 

يكون طالًقا فتجد أن يف بعض األمصار هذه  الكلمة شائعة عىل ألسنتهم وعنـد 

أدين جلاج أو شجار يقول الرجل ملرأته اذهبي إىل أهلك أو ال تعودي إىل بيتـك 

ذا البيت ليس لكي أو ما إىل ذلك أو يعني يأمرهـا أو ال تبقى يف هذا البيت أو ه

 بنوع بلفظ من ألفاظ املفارقة 

فاملقصود أن الطالق يف كتـاب اهلل سـبحانه وتعـاىل ال ينبغـي أن يعلـق 

 بمحض األلفاظ دون االلتفات إىل مراد الناس باأللفاظ .

أثـر وأنا أؤكد هذا ألن كثري من الفقهاء املتأخرين رمحهم اهلل ملا جاء مـا 

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ثالث جدهن جـد هـزهلن جـد ومنهـا 

 الطالق 
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توسعوا أقول بعض الفقهاء توسعوا ــ وال بد أن يقال هذا الكـالم ألن 

مسائل إمضاء الطالق صبحت مع األسـف كثـرية يف بعـض األلفـاظ التـي ال 

رد عىل كلـامت قاهلـا ينضبط هبا الطالق أحياًنا فيتوسع بعض طلبة العلم يف الط

فقهاء يف قرون ربام هي يف قرون بعدهم أو حتى يف قروهنم ختتلف من مرصـ إىل 

مرص ومن عاد وأنتم ترون اآلن النـاس مـرادهم بـالكلامت خمتلـف بـاختالف 

 البلدان 

من أن هذه الثالث جدهن جـد وهـزهلن  فصار هبذا املأثور عن النبي 

العلم صار بعضهم ال يلتفت إىل مسألة  جد صاروا ال يلتفتون يعني بعض طلبة

 اإلرادة واملقاصد باأللفاظ فتوسعوا يف إمضاء الطالق 

وهذا موجود أيًضا يف كالم بعض الفقهاء حقيقة يف بعض كالم الفقهاء 

 املتأخرين وإن كانت أصول األئمة ال تقتيض هذا عند التحقيق 

الطالق ال هـزل  حتى ولو قيل أو حتى عىل هذا االعتبار املعروف يف أن

فيه لكن جتد يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل حرف من القرآن يعني مجلة من القرآن 

َوإِْن }بليغة أو بالغة املعنى من جهة أحكام الطالق وهي قول اهلل جـال وعـىل: 

 [227]البقرة:{الطَّالَق  َعَزموا

 فإًذا الطالق وإن تعلق باأللفاظ فتعلقه باملقاصد واإلرادات أجل،  

وهلذا حتى كثري من الفقهاء قالوا فيام قال أنتـي طـالق وأراد أهنـا طـالق 

 من عقال فهل يقبل قوله أو يقبل قوله عىل كل حال فيها خالف معروف 
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وجتدون اختيار كثري من الفقهاء ومنهم ابن تيمية رمحه اهلل فيام لـو علـق 

لرجـل ملرأتـه إذا الطالق عىل سبيل اليمني إن فعلتي كذا فأنتي طالق ، إذا قـال ا

فعلتي كذا فأنتي طالق هل هذا من الطالق إذا فعلت كذا وكـذا أو أنـه إذا كـان 

 املقصود منعها فإنه ال يقع الطالق ؟

الصحيح هنا أنه ينبغي كام عني باأللفاظ يف مسائل الطـالق ينبغـي أن  

 يلتفت إىل اإلرادات وإىل املقاصد يف األقوال 

رفعـه إال إذا حتقـق عنـد صـاحب  واألصل ثبـوت النكـاح وال يصـح

 الفتوى أو صاحب القضاء أن الزوج أراد طالق زوجته بلفظ يدل عليه.

 فإذا حتقق اللفظ وحتققت اإلرادة باعتبار النظر فيها 

أما إذا قال الزوج أنه ما أراد هبـذه الكلمـة الطـالق وهـي ليسـت ممـا  

هـذه املسـائل يرصح بالطالق وإنام هـي لفـظ حمتمـل فيجـب اعتبـار قولـه يف 

 املحتملة أو األلفاظ التي يسميها من يسميها من الفقهاء بالكنايات.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لمثلهؤالءليقميلنلاال شلبةلمقلملاعادلبةلبن دلاعاجزلبهنل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهذا اليل جعلنا نقول يف األول أنه ال أحد مـن أئمـة الفقهـاء أو مـن املـدارس 

 الفقهية يضطردون يف تقييد األمر بصيغ معينة 

وهلذا جتد يف كالمه يقول ثم هؤالء يقيمون اإلشارة إًذا ومنها يقرصـون 

بيع، ولكن عنـدهم ألفـاظ عىل األلفاظ الرصحية بل يكون عندهم الرصيح يف ال

 هي من باب اإلشارات والكنايات وهكذا.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

للمقلمل مثلهؤالءليقميلنلاال شلبةلمقلملاعادلبةلبن دلاعاجزلبهنللكامليفلال خسسلصيقميلنلاعكنليةلأ يض 

لاعادلبةلبن دلاحللجةلصق دليس تثنلنلملاضع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح( 
اإلشارة من األخرس وقد تكون إشارة لفظيـة ليسـت مـن الرصـيح وهـي مـا 

 يسمى بالكناية.

 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ذالجلازهللل ىلاعنصلصلدعتلصق دليس تثنلنلملاضع لهيهللاحللجهةلمسهتلا  ذالاعهه ديليفلكهاملا  لا 

ل.حمهللدصنلبطب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 نعم إذا هلك اهلدي دون حمله أي قبل أن يبلغ حمله نعم.

 



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 212 - 

 (المتن)
 : قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا

نهلينحسلمثليصدغلناهللايمايقليفلبنقهلب دمهللالمةللينلسلصمنلأ اهذ لميكههلصكهذكللاعه ديهةلل فل 

صحنللذكللعكنلال ل لبن دمهلهللاليفظلل نلال ل ليفلاعاقلدلههللاعهرتايضلايمهذكلبليفلقهل هل

لتالىل:ل}ل ْ نْمك  لَبْنلتََساٍضلمج لَبة  َ لَأْنلتَك لَنلجتج الا
ِ
ل[.29{]اعنسلء:ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
إًذا هذا هو املنهج األول وهو املشـهور يف مـذهب الشـافعي وقـول مشـهور يف 

مذهب أمحد أن االعتبار يف العقود باأللفاظ ، وإن كانوا خيرجون عـىل األلفـاظ 

لكناية ملعنى أو لوجه من استثناء النصوص لذلك أو لثبـوت إىل اإلشارة أو إىل ا

 اإلمجاع يف نوع من املسائل .

 لكن األصل عندهم هو اعتبار األلفاظ 

 ووجه هذا املذهب هو أن العقود ال بد فيها من الرتايض

والرتايض يقولون ينضبط باأللفاظ ، وهذا صحيح أنه ينضبط باأللفاظ ولكنـه  

 ينضبط بغريها.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لل}لصقل هلتالىل:ل لنَْفس  نْه  ٍءلمج لَبْنليَشْ ْ لعمَك  ْْبَ ْنلطج
ِ
صايمالينلاعيتليفلاعنفسلاللتنضدطلل[ 4]اعنسلء:{فَل

ذلال فالللمنلايمالطلةلصحنلهللحتمت لصجلهللكثهريةل اللرال عفلظلاعيتلجايتلال رانةلملليفلاعقيبلا  ا 

لال قلاللفهي ليفلايمالمالتلاكذلكسلصادلللءليفلاعادلدات.لصل نلاعاقلدلمنلجنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا وجه هذا املذهب فإهنم يقولون إنام يف النفس وهو الرتايض الذي هو رشط 

  بقول يدل عليه أو يبني عنه يف العقود ال ينضبط إال

قالوا : وأما األفعال فإهنا حمتملة كاملعاطاة فإهنا حتتمل أنه قبل أو َل يقبـل أو أراد 

بذلك إمضاء البيع أو عدم إمضاءه وإن كان هذا ليس عىل وجهه هذا حمـل نظـر 

 املصنف أو كالم ابن تيمية رمحه اهلل يف ذكر وجه هذا املنهج أو هذه الطريقة 

 فأنه يعلـم أن النـاس بعوائـدهم وتعلمـون أن املعـامالت خاصـة وإال

املعامالت املالية غري مقدرة من الشارع من جهـة أحكامهـا عـىل معنـى أو عـىل 

 املعنى املعروف يف العبادات 

إنام تقدير الشارع ألحكام املعامالت هـو تقـدير خمتلـف فالكـل قـدره 

 الشارع

اء عـىل جهـة أن األصـل يف لكن تقدير الشارع ألحكـام العبـادات جـ 

 العبادات احلظر فال يرشع منها يشء إال بدليل، 
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وأما املعامالت املالية فإن األصـل فيهـا احلـل وال يمنـع منهـا يشء إال 

 بدليل وهذا من يرس الرشيعة 

وهلذا البدعة هي تضييق عىل ناس ، البدع القولية أو الفعلية تضييق عىل 

 الناس ملا؟

عليهم سواء قيل عن هذه البدعة أهنا واجبة أو قيـل  ألهنا زيادة تكليف 

أهنا مرشوعة مستحبة ألنه زيادة عىل املكلفني فـيام يطـالبون بـه أو ينـدبون إليـه 

 فهي وجه من التضييق .

وهلذا النهي عن البدع حقيقته تيسري عىل املسلمني وتيسري عىل املكلفـني 

صـالة يف اليـوم  فإن اهلل ملا فرض الصلوات اخلمـس فلـو أن شـخص أوجـب

والليلة مثاًل أو أوجب صالة من الصلوات ولو يف شهر من الشهور أو زمن من 

 األزمنة هذا يكون زيادة عىل املكلفني أليس كذلك

ومعلوم أن الزيادة تنفي التيسري بل هي وجه من العرس الذي رفعـه اهلل   

 ووجه من احلرج 

 هذا املعنىفالبدع إنام هي وجه من التضييق عىل الناس عىل 

وهلذا فإن أيرس التحقيق للرشيعة هو ما حققه الصحابة الذين هم أبعـد  

القرون عن البدع التي طرئة عىل املسلمني يف نوع مـن األسـباب أو جلملـة مـن 

األسباب وقد يكون بعضها جاء عن اجتهاد لعـاَل أو فقيـه أو فاضـل أو مـا إىل 

 ذلك
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لف نفسه بعمـل يتعبـد اهلل ولكن عىل كل حال ينبغي للمسلم أن ال يك 

 جال وعىل به إال حيث علم أن هذا العمل مرشوع 

ومن فضل اهلل عىل الناس أن األعامل املرشوعة الواجبـة بينـة كوجـوب 

 الصلوات اخلمس واجلمعة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام  ووجوب احلج 

وكذلك األمور املرشوعة كالطواف بالبيـت وكـالعمرة عـىل قـول مـن 

م وجوهبا عىل خـالف مشـهور : فـإن اجلمهـور ال جيعلوهنـا واجبـة، يقول بعد

واملشهور يف مذهب أمحد أهنا واجبـة يف العمـر مـرة كـاحلج وإن كـان وجوهبـا 

 باتفاق العلامء ليس كوجوب احلج

 عىل كل حال األعامل املحكمة املرشوعة إما وجوًبا وإما استحباًبا بينة 

سلمني من علامئهـم وفقهـائهم فينبغي للمسلمني وينبغي عىل خاصة امل

ودعاهتم أن يدعوا سواد املسلمني وعامتهم إىل املحكم مـن األفعـال املرشـوعة 

التي كان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم مقـياًم عليهـا فإنـه كثـري الصـالة عليـه 

الصالة والسالم كان يصيل من الليل طوياًل وكذلك من الصيام فإنه يصوم كـام 

لصحيح حتى نقول ال يفطر ، عىل حتقيق لليرس الـذي بعثـه اهلل قالت عائشة يف ا

به وهلذا قالت عائشة كان يصـوم حتـى نقـول ال يفطـر ويفطـر حتـى نقـول ال 

 يصوم.

فهذا املنهج النبي مجع بني حتقيق العبودية هلل جال وعـىل واإلقبـال عـىل  

ة للرهبانيـة طاعته والتبتل إليه والذل بني يديه عىل قدر مـن االعتـدال واملجانبـ



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 216 - 

التي ابتدعها من ابتدعها من األمم الكتابية وهناهم اهلل وذمهم عىل هذه البدعـة 

 [27]احلديد:{َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها َعَلْيِهمْ } لقوله جال وعىل

 فهذا األصل يف العبادات وهذا تقدير الشارع للعبادات .

احلل وهذا ال تضييق فيه عىل الناس بل وأما املعامالت فإن األصل فيها 

 هذا هو التوسعة عىل الناس .

وهلذا يتعامل املسـلم بكـل معاملـة وال حتـرم معاملـة ماليـة إال إذا دل 

 الدليل عىل حتريمها

كام أن تعامل املال يكون بني املسلمني بعضهم مع بعـض ويكـون بـني  

إلسالم من أهـل الكتـاب املسلم وغري املسلم من أصناف األمم التي ال تدين با

 وغري أهل الكتاب األصل يف املعامالت احلل واإلباحة واجلواز

هثذا معنثى وحتى املعاين التي جعلـت موجبـة لفسـاد املعاملـة املاليـة  

املعاين التي جعلهـا الشـارع موجبـة لفسـاد املعاملـة املاليـة  : ينبغي العناية به

لوجـود اخليـار يف الـذي يقـع عنـه  لبطالن العقد كام يعرب الفقهاء أو لفساده أو

الفسخ هلذا العقد املايل أو لبطالن رشط يف عقد مع صحة العقد كل هذه املعـاين 

سواء كان إبطال ألصل العقد أو إبطال لرشط فيه أو ملعنى فيه كل هـذه املعـاين 

 جاءت عىل معنى العدل والتحقيق للعدالة املالية الصحيحة.

ات يف معاين تعبدية جمملة ومقاصدها يبني منها أما املعاين التي يف العباد 

 يشء، وأما  ام مقاصدها فهذا ال يلزم أن املكلفني حتى علامئهم يعلمونه
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وهلذا الصالة حكمتها بينة، لكن إذا دخلت يف تفصـيل هـذه املعـاين يف  

الصالة ال تستطيع أن تعلل كل هذه املعاين، ولست أرى املنهج الذي تكلف بـه 

ء من حيث التعليل يعني مثاًل : ملاذا صالة الفجـر جـاءت ركعتـني بعض الفقها

وصالة الظهر جـاءت أربًعـا وصـالة العرصـ أربًعـا واملغـرب ثـالث ومـا إىل 

 ذلك؟!!

 كون بعضهم يقول هذا يف أول النهار فال يناسب الطول وإنام .. 

هذا تكلف اهلل هكذا رشعها ومـن احلكـم الرشـعية التسـليم ألمـر اهلل 

 وتعاىل . سبحانه

وال بد أن ثمة حكمة، ولكن ال يلزم يف العبادات اإلدراك ملفصل العلل 

 واحلكم

بل هذا أمر ال يعلم  امه إال اهلل جال وعىل، احلكـم مـن حيـث مجلتهـا  

ومن حيث بعض مفصلها مفصلها مدركة . لكن التتبع لكل أو لتامم احلكمة أو 

 لكامهلا هذا يتعذر .

 بينة ومعلله ومسببه تسبيب ظاهر للمكلفني يف املعامالت املعاين 

وهلذا إذا قرأت األحاديث الواردة يف كتب املحدثني ككتب الستة مـثاًل  

أو غريها من كتب احلديث إذا قرأت األحاديث الواردة يف املعـامالت ككتـاب 

ع مثاًل يعني الكتب التي غري صنفت عىل هذا الوجـه مـن الطريقـة ليسـت البيو

 املسندة جتد 
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ــ وقرات كتاب الصالة مثاًل أو كتاب احلج جتـد أن كتـاب احلـج فيـه ـ

ملا حـج فعـل كـذا وكـذا أتـى البيـت  صفة منشأة من الشارع ألفعال ، النبي 

للـدعاء  وطاف بيه سبًعا، أتى زمزم يف طريقته عند رمي مجرة العقبـة، وقوفـه 

 زدلفة كيف كانت بعد الرمي يف عرفة يف املزدلفة يف املبيت، صالة الفجر يف امل

 جتد أهنا صفات منشأة من الشارع تروى ـــ

لكن إذا جئت ألحاديث املعامالت الشارع ما ينشأ فيها ما فيهـا إنشـاء  

 من الشارع يف اجلملة 

 إنام هناك إما اإلقرار وهذا ليس هو الغالب 

والغالب عىل النصوص املأثورة يف هـذا هـي تقعيـد ألحكـام أخالقيـة 

 يعة حتى لو َل يثبت فيها نص مفصل كالنهي عن الغش :معلومة من الرش

 رجل يبيع طعاًما فأدخل يده يف فالقت أصابعه بلاًل  ملا آتى النبي  

 فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟

 قال : أصابته السامء يا رسول اهلل 

 قال : هال   جعلته فوق الطعام كي يراه الناس  من غش فليس منا

نبي والقول هو بيان ملعنى أخالقـي هـو لـيس كصـفة هذا الفعل من ال 

 كصالة الضحى فاقتدى الصحابة ونقلوا فعله ؟! عبادية فعلها النبي 

 هو أبان معنى أخالقي يف املعاملة وهو النهي عن الغش.
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البيعان باخليار ما َل يتفرقا فـإن صـدقا وبـني بـورك هلـام يف بـيعهام وإن  

ي عن الكذب واألمـر بالصـدق، النهـي عـن كذب وكتم حمق بركة بيعهام، النه

 الغرر، النهي عن النجش ، هذه معاين هي يف حتقيق العدالة

َم }النهي عن الربا أيًضا النهي عن الربا علته بينة   َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َوَحـرَّ

َبا  [275]البقرة:{الرِّ

 لنسيئة كذلكالربا : ربا الفضل يف أن يعطي اإلنسان املال باملال. أو ربا ا

علة الربـا بينـة : ألهنـا خمالفـة لالسـتقرار البرشـي عـىل هـذه األرض  

وتؤدي بالناس إىل تكون الطبقية التي جتعـل بعـض النـاس ال يسـتطيع األكـل 

والرشب أي ال جيد ما يسد رمقه وجتعل بعض النـاس يعنـي فقـط يبحثـون أو 

رصة وال حيـاة ذريـتهم يدورون يف أرقام مالية ال تستطيع حواهتم البرشية املخت

 من تستوعب كل هذه األموال.

وهلذا االقتصاد يف اإلسـالم أو املـال يف اإلسـالم معلـل تـرى مسـبب  

أحكام الرشيعة هي ليست مناسبة للمسلمني كمسلمني يؤمنـون ويعبـدون اهلل 

 . ال ، هي أحكام عدالة مطلقة  عىل الرشيعة التي جاء هبا حممًدا

ة بقدر ما هي مناسبة للمسـلمني هـي أيًضـا مناسـبة وهلذا املعاملة املالي

 لغري املسلمني .

فالربا ليس فيه خري حتـى لغـري املسـلمني، الكـذب أو الغـرر يف البيـع 

مفسدة ومنكر حتى عند غري املسلم أليس كذلك فلـو أن إنسـان لـيس بمسـلم 
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بايع رجل آخر ليس بمسلم أو ألن غري مسلم بـايع مسـلم فكـذب عليـه هـذا 

جتد أن البرش يتفقون عىل أن هـذا الكـذب قضـية غـرية مقبولـة وجتـب  املسلم

 املراجعة فيها.

املقصود من هذا أن الرشيعة فيها يرس يف املعامالت إذا ما فهمـت فهـاًم  

 صحيًحا

وهلذا اآلن البعض من بعض الذي قد يكون سؤاله إما نوع مـن اجلهـل  

يًدا وال يكـون صـحيًحا أو البعض الذين لدهيم بعض النظر الذي ال يكون رش

وقد يكون سببه نقص يف الديانة ، ونقص يف العلم ، ختتلف األسباب ربام يكون 

 الربا ملاذا الشارع هنى عن الربا ؟!

فاإلنسان اآلن مثاًل الفقهاء أكثرهم جييزون التورق يف املعامالت مع أن 

 التورق هو أن اإلنسان يشـرتي مـثاًل سـيارة مـن رشكـة مـن الرشـكات لـيس

 مقصوده من رشاء هذه السيارة االنتفاع بالسيارة من حيث االستعامل هلا 

وإنام مقصوده املال والنقد فيشرتي هذه السيارة وبالوقت نفسه بعـد أن 

 يتم رشائها يف نفس اليوم يبيع هذه السيارة ليحصل عىل النقد

ا فيشرتهيا نسيئة بأكثر من قيمتها نقًدا أي مؤجلة بأكثر مـن قيمتهـا نقـدً  

 ثم يبيعها ويقبض الثمن

فيقولوا : اآلن صاحب السيارة أو الرشكة صاحب السيارة ربام أخذت  

عليه زيادة قيمتها النقدية مخسني ألف وباعوها عليه بخمسة وستني ألف أحياًنا 
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أو بستني ألف مثاًل قالوا باعوا عليـه بسـتني ألـف وبـاعوا عليـه السـيارة عـىل 

  بتسعة وأربعني ألف أو بخمسني ألفشخص آخر فاشرتاها منهم مثاًل 

يقولون : ملاذا أجيز هذا مع أنه لو ذهب لبعض األشـخاص الـذي قـد  

يعطيه بالربا ربام أعطاه اخلمسني بخمس ومخسني يعطيـه مخسـني ألـف عـىل أن 

 يقضيها بعد سنة دون أن تكون هناك سيارة أو بضاعة أو ما إىل ذلك؟!

 هذا التقدير فحسب ألن هذا نظـر إىل ال ، هذا الفرق ال ينظر للربا عىل 

 مثال 

واألحكام دائاًم األحكام وحتى القوانني البرشية فضاًل عـن أحكـام اهلل 

جال وعىل التي ال يمكـن للبرشـ أن يصـلوا بأحكـامهم الوضـعية أو قـوانينهم 

 الوضعية إىل جالهلا ويستحيل هذا 

 نبـيهم  وهلذا من ما فضل اهلل بـه املسـلمني أن جعـل كتـاهبم وهـدي

 حمفوظ إىل أن تقوم الساعة

فيجب عليهم أن يقدروا هذا  الفضل الذي اصطفاهم اهلل جـال وعـىل  

به، وأن حيافظوا عىل هذه الرشيعة وعىل هـذا القـرآن مـن جهـة إقامـة أحكامـه 

 وتطبيقها يف احلياة اخلاصة العامة

وهلذا من أوجب ما جيـب عـىل أويل األمـر مـن املسـلمني بـل أخـص  

بات عىل والة األمور من املسلمني أن حيكموا الرشيعة وأن يقيموا أحكام الواج

اهلل سبحانه وتعاىل وأن جيعلوا الكتاب الذي أنزله اهلل عىل نبيه هو املـنهج وهـو 
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احلاكم عىل الناس يف أمورهم اخلاصـة والعامـة فـإن هـذا رضورة يف الرشـيعة 

 وأصل من أصوهلا وقاعدة من قواعدها

الربا ال ينظر إليه عىل هذه الصفة ألنه لو اضطرد النـاس فعىل كل حال  

عىل هذا لصار املال بيدي األغنياء والفقراء دائاًم يعلقون هبذه الديون املتسلسـلة 

 ومثل ما كان يف ربا اجلاهلية إما أن تقيض بعد سنة وإما أن تريب يعني أن تزيد 

لنقـد سـواء كـان فاملادة التي هي تسمى البضائع يعني ينحرص املال يف ا

 ذهًبا أو فضة كام يف القديم أو يف األوراق النقدية املوجودة اآلن 

مع أن املال يف اإلسالم ليس هو النقد فحسب املال كل متمـول يتبايعـة 

 الناس وهو مال 

وهلذا ال حيرك هذا املال مـن أنـواع العقـار وأنـواع املـأكوالت وأنـواع 

 لتبادل التجاري هلا املطعومات والصناعات ال حيركها إال ا

فهذا التحريك هلذا الوسط يعني الفرق بني معاملة التورق وبني املعاملة 

الرباوية أن التورق فيه يف الوسط مال أراد الشارع أن يتحرك لتستقر حياة البرش 

وليعتدل الناس يف حياهتم ولتتقلص الطبقية الطاغية التي جتعل أكثر البرش حتت 

بقة خاصـة طبقـة يعنـي كانـت املوجـودة يف الغـرب كام يسمى خط الفقر، وط

الطبقة وما زالـت موجـودة بعـد الـرأس ماليـة الغربيـة الطبقـات الربجوازيـة 

 والطبقات اخلاصة التي تعيش يف ثراء منقطع ودخل هذا عىل املسلمني اآلن، 
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وهلذا الواقع املوجود لدى الكثري من املجتمعات اإلسالمية وأصبح مع 

يقتحم عامة املجتمعات حتى اإلسـالمية منهـا وهـو تقلـص األسف هياجم أو 

الطبقة الوسطى كام يقال هذا من أسبابه املعامالت املالية املحرمة وله مجلـة مـن 

األسباب تتعلق بإدارة املال وما إىل ذلـك، لكـن مـن أسـبابه املعـامالت املاليـة 

 املحرمة .

من جهة أن الشارع وهلذا جيب أن يفقه املال يف اإلسالم من هذا املنظور 

َل يقيدنا يف املال واإلسالم ال تقييد فيه يف املال بل األصل فيه اإلطالق واإلباحة 

واحلل إىل آخره، واألحكام التي جاء هبا الشارع هي أحكام أخالقية يف اجلملـة 

وهلذا إذا جاءت األسباب التي تقتيض االرتفاع عـن هـذا احلكـم فإنـه جتـد أن 

جعـل هـذا نـوع مـن  ما جاء االستثناء يف العرايا فإن النبي االستثناء يأيت مثل 

 االختصاص ألنه حاجة للناس.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لصاعقلللاعثلين:لأ هنللتصحلرال فالللمفللكرثلبق د لرال فالللاكيمديالتلاحملقسات.:لقللل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
املحقرات مثل ما هو معتاد عند الناس اآلن إذا أتـى اإلنسـان صـاحب بضـاعة 

حمقرة يعني أسعارها باليسري فتجد أنه ربام يأخذ هذا املاء بريال من حمله يف هـذا 

تبه يضـع املبلـغ املقـدر املحل التجاري وخيرج ويضع عىل حمل البائع أو عىل مك

املعتاد وخيرج دون أن يسري من هذا قول بأنه باع أو بأن هذا اشرتى أو إجياب أو 

قبول أو ما إىل ذلك فهو نوع من املعاطاة املألوفة بـل ربـام أحياًنـا ال يكـون فيـه 

طرًفا ثانًيا مثل وجود اآلن أصبح ظـاهر املنترشـ وجـود اآلالت التـي اإلنسـان 

 ع النقد فيها وينتهي دون أن يوجد طرف آخر يف العقد يأخذ منها ويض

واحلقيقة أن هناك طرف اآلخر، الرشكة التي وضعت هذا ال ..الطـرف 

 اآلخر يف عقد البيع هذا 

لكن املقصود أن الطريقـة املعتـادة قـد يتجاوزهـا احلـال إىل مثـل هـذه 

 األنواع،
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ى املناسب وال سيام وهلذا اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل يرجح وهذا هو املعن

عن انفتاح أحوال الناس اآلن أن كلام كان معتاًدا أنه يقـع بـه العقـد يف املعاملـة 

 املالية فإنه يعترب بغض النظر عن األلفاظ املعينة أو األفعال املعينة.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

الصأ ذنللينلسليفلاعصل للادلفنلفهيللأ صلبنللصاكعلقفليفلمث لمنلبنللمسج د  الةلفيهلأ صلل د لأ بض 

لمطهسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 فإن الوقفية تثبت هبذا .

 وبعض الفقهاء جيعلون الوقف مقيد بألفاظ .

ا وقع له فعل يدل عىل الوقفيـة وهذا ليس هو الراجح بل الراجح أنه إذ

فإن هذا يكون ايقاًفا بل ربام صار أبلغ من بعض األقوال التـي جيعلهـا الفقهـاء 

يقع هبا الوقف أو تثبت هبـا الوقفيـة كمـن بنـا مسـجًدا أرض يملكهـا فأقامهـا 

مسجد بني وفتح للصالة فيه فإنه ال يمكن حتى ولو َل يتكلم بلفـظ الوقفيـة ال 

د زمان أو يأيت ورثته ويقولون إن هذا ال يزال ملًكـا ألبـيهم أو يمكن أن يأيت بع

كام يدعي أحياًنا بعض الوراثة وإن كـان هـذا نـادر  الوقـوع لكنـه يقـع أحياًنـا 

يقولون ما أفرغها يف املحكمة أو ما ظهر فيها صك هبذا اليشء أو ما إىل ذلك أو 

ما دام أنه اختـذه مسـجًدا  ال تزال جزء من امللكية مشاعة فكل هذا ال اعتبار به ،

أو عده مسجًدا وفتح للصالة فيه وأقيمت الصالة فيه وصيل فيه فإنه يبقى وقًفـا 

 وال جيوز نزعه ملثل هذه األسباب التي يعرتض هبا .
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 ومثله املقربة وما إىل ذلك من أنواع الرب والقرض. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ىللغسلللأ صلخيلطليام لرال جسةلأ صلبكبللفينةلمهالحلصكداضلأ نلاعلاال لل جلبةلمكنلدفعلثلبهلا 

نلهذ لاعاقلدلعللمللتناق دلرال فالللادلاةللليهيللعفس دتلأ كرثلأ ملبلاعنلس لصاكعه ديةلصحنللذكللفل 

ىلليلمنللهذالمللزاعلاليتالق دصنليفلمث لهذ لال ش يلءلباللعفظللصل نلاعنلسلمنلدلنلاعنيبلل صا 

لاللل ىلايمقصلد.ب لراعفا لادل

صهذالهللاعغلعبلل ىلأ للللأ يبلحنيفةلصهللقللليفلمذهبلأ مح دلصصجهليفلمذهبلاعشلفا ل

عيهلصمللجيسيلبهلاعاسف. نهلاللحلجةلا  لخبالفلايمالطلةليفلال ملاللاجلييةللفل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
املعاطاة يف املحقرات مألوف من صدر اإلسالم إىل يوم الناس هـذا املعاطـاة يف 

 املحقرات موجود مثل ما رضبنا املثال السابق.

لكن املعاطاة يف األمور اجلليلة يعنـي يف األمـور النفيسـة هـذا ال يقـع،  

ضـع نقضـه وهلذا مثاًل اإلنسان ما يدخل حمـل لبيـع الـذهب ويأخـذ قطعـه وي

 ويميش هذا ال يقع عادة.

األمور اجلليلة جيري فيها ألفاظ وجيري فيها كـالم وجيـري فيهـا تبـايع  

 بألفاظ معينة تدل عليه 

مما بينه الشارع عن بيع احلصاة مثاًل يف مثل هذه البيـوع التـي هنـى عـن 

الشارع كالنهي عن بيع احلصاة هي السـبب : لـيس عـدم وجـود اللفـظ وإنـام 

 غرر يف هذه البيوعوجود ال
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أما إذا كان البيع معينًا أو مقصوًدا من قبل املشرتي يعني املبيع مقصـود  

من قبل املشرتي وقبل الباعة فإن هذا ولـو َل يكـن فيـه قـول يصـح عـىل قـول 

مجاهري أهل العلم بـل ال يـذهب أحـد إىل اإلنكـار الرصـيح هلـذا، وإن كانـت 

 هم ال يرصحون يف املحقرات هبذا.أصول املذهب أحياًنا قد تقتيض هذا لكن
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

صاعقلللاعثلعثلأ نلاعاقلدلتناق دلبلكلمللدللل ىلمقصلدهللمنلقلللأ صلفا لصبلكلمللل د لاعنلسل

نلاختيفلالطالحلاعنلسليفلال عفلظلصال فالللاناقه دلاعاقه دلبنه دللكلقهلملمبهلل جلبةلفل  للأ صلا  بيا 

هنملمنلاعصيغلصال فالللصعيسلذلكللح دلمسه تقسلالليفلاعرشهعلصالليفلعغهةلبه ليتنهلعليفهملنهلبي

لبتنلعلالطالحلاعنلس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ارع وأن الشـارع هو موقون لعرف والعرف أوسع من األلفاظ التي يقدرها الش

ما قدر يف البيع ألفاًظا وإنام يذكر لفـظ البيـع لـيس مـن جهـة كونـه خمصوًصـا 

باحلكم وإنام من جهة ترتيب األحكام عىل مدلول هذا اللفـظ سـواء وقـع هبـذا 

 اللفظ أو بغريه من األلفاظ الدالة

 وكذلك ألفاظ اللغة ألفاظ العرف أوسع منها العرف أوسع من ذلك. 
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 (المتن)
 شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا : قال

نلأ عفلظلاعديعلصاال جلبةليفلعغةلاعاس لعيستليهلال عفلظلاعيتليفلعغةلاعفسسلأ صلاعسصملل كاملتنلبتلعغلهتملفل 

أ صلاعرت لأ صلاعرببسلأ صلاحلبشةلب لق دلختتيفلأ عفلظلاليغةلاعلاح دةلصاللجيبلل ىلاعنلسلاعزتاملنلعلما،نلمهنل

لل ىلالالطالحلتليفلايمالمالتل ذالاكنلمللتالق دصالبهلداال  صاللحيسملليهيملاعتالق دلبغريلملليتالق دلبهلغريمهلا 

نلاكنلق دليس تحبلباضلاعصفلتلصهذالهللاعغلعبلل ىلأ للللملكللصظهلهسلمهذهبلأ محه دل مقصلدمهلصا 

نلاكنلق دلصج دلعفظلمنلأ ح دهاملصاعفا لمنلال خسلبأ نل صعهذاليصححليفلظلهسلمذهدهلبيعلايمالطلةلمطيقللصا 

الب دبامهلفياطيهلملليقبضهلأ صلملليلج دلعفظلمنلأ ح دهاملبأ نليقلل للاذلهذالب دبامهلفيأ اذ لأ صليقلللأ بطينلازب 

يضعلالمثنلصيقبضلجزبةلاعدق لأ صلاحليلاءلأ صلغريلذكللكامليتالم لبهلغلعبلاعنلسلأ صليضعلايمتلعل هلعيلضهعل

ذالصضعلاعد دللاذليليسىضلبهلأ اذ لكاملحيكيهلاعتجلبلبنلللدةلب اضلأ هه لايمرشهقلفهلكلمهللله د لب د هلفل 

للفهللبيعلصكذكلليفلاعهدةللكلمللل د لاعنلسلهدةلفهللهدةلمث لاعه دية لاعنلسلبيا 

ذالاكنهتلاعاهلدةلجلبيهةلبأ ل ىللبيتلزصهجللا  نههلبطيهةلاللللبيهةلصكهذكللصمث لجتهزيلاعزصجةلمبلللحيم لماهللا 

لاعلجههلله ىلايمهاكبيلاعدغلللأ صلامحللبلأ صللامجللللدابةلبكل لصأ للايماكبيلايمالحللفينةلبكل لمث لاال جلبات

جلبةلأ نهلابتق دلاذلي ىللادلخلللصمث لا  ل.رال جسلاعنلسلي دايهللاعيتلامحللملتلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 ارية التي تسرتد.بأنه عطية ال عارية : أي ليس من باب الع

 .: يعني الذي يستكريه الناس ، الذي يؤجر للناس  ايماكبيلايمالحللفينة

سائر هذه األمثلة وهي موجودة يف زمن املصنف وما يستجد من أحوال النـاس 

يف القطارات والطائرات وغريها من الوسائل وسائر أنواع التبايع أو التعاقد أو 

وأحياًنـا تكـون  يعلمـونجـه فـإن النـاس اإلجيارات إنـام يكـون عـىل هـذا الو

الشعارات املكتوبة مبينة هلذا فكل ما جرى عليه عمل الناس واسـتقر عـىل أنـه 

 عرف مناسب فإنه يصحح وال يقصد إىل التكلف بألفاظ أو أفعال خمصوصة.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ىللامحللملتلاعيتلي دايهللاعنلل ىللاعثل لدفعلصمث سلرال جسلصمث لادلخلللا  لخيلطلأ صلغسلللا 

ىللاعطالملدفعلأ صلرال جسليام  لاليحهملشهليللهلاءلرال جهسليشهليلأ صليطدخلشلاءلأ صلطدلخلا 

لااياينلتقلللأ نلمث لرايمالطلةليقعله لاخليعليفلأ حصلبهلاختيفلحىتلمرشصحلغريلأ صلمرشصحل

ل.رايمالصضةلمنهلبضللذكللأ نلمنلايماتلدلاعلجهلل ىلاعالضلفيقبضلاعثل لهبذالأ صلال عفلهبذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 إذا قبض العوض هل يعترب إقراًرا منه أو قبول منه باخللع أو ال يكون كذلك ؟

 هذا فيه خالف مشهور بني الفقهاء 

ق هبـا مـن جهـة أحكـام املفارقـة ثالثـة أي ثالثـة أحكـام: واملرأة يتعل

 الطالق واخللع والفسخ 

وهلذا من يقول بأن اإلسالم جعل كل مسـتقبل املـرأة كـام يعـرب بعـض 

الكتاب بأن كل مستقبل املرأة أو حيـاة املـرأة هـو بيـد الرجـل فـإن الرجـل إذا 

 تزوجها الطالق بيده واملرأة ليس بيدها يشء من هذا ؟!!

هذا نوع من اجلهل باألحكـام الرشـعية، األحكـام املتعلقـة باملفارقـة ف 

 ثالثة :

 فإن املفارقة تكون بالطالق .

 وتكون باخللع.
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 وتكون بالفسخ. 

الطالق بيد الرجل : ولكن كونه بيده ليس معناها أنه بحسب ما يعنـي  

 خيتار الرجل مطلًقا 

نة عند الرجل ال بل الشارع وضع هلذا من األحكام والضوابط وهو أما

 جيوز أن جيريه يف غري حمله 

وهلذا هني عن طالق احلائض وهني عن الطالق الثالث وعـن الطـالق 

 يف الطهر الذي جامع فيه 

 كل هذا من باب إغالق الطالق

وهو أنسب من جهة املقارنة يف أحكـام الرجـال وعقـوهلم إىل أحـوال  

ذا طبيعـة برشـية موجـودة النساء وضعفهن فإن املرأة يغلب عليها الضعف وه

 لدى املرأة وهلذا قد يكثر منها التعجل أكثر مما يقع من الرجال .

وإن كان هذا ليس مضطرًدا فإن من النساء أو يف النساء من احلكمـة مـا 

ليس يف كثري من الرجـال أحياًنـا أو يف بعـض الرجـال ألسـباب جيعلهـا اهلل يف 

 الناس

أة ال تريد هذا الرجل ال تكـره منـه عىل كل حال اخللع هو أن تكون املر 

دينًا مثاًل وإنام ال تأنس به وال ترتيض عرشته فتعطيه ما أعطاها وهو املهـر وتـرد 

إليه املال ثم يقبل هو بذلك ويكون عىل هذه الطريقة وهي اخللع عنـد الفقهـاء، 
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وإن كانوا قد اختلفوا فيام لو طلب أكثر هل يصـح بـأكثر مـن هـذا أو ال يصـح 

 ألة خالف.هذه مس

 الفسخ إًذا هذا وجه للمرأة وإن َل يكن بمطلق أمرها 

الثالث وهو الفسـخ وهـو عنـد القـايض وإذا قـام املوجـب الرشـعي  

للفسخ فإن القايض يفسخ النكاح وهذا له أحوال خمصوصة وال يكـون بفتـوى 

وإنام يكون بقضاء ال بد فيه من أمر قضائي يعني من إجـراء قضـائي يقيضـ بـه 

 الرشعي القضاء املعروف فيكون الفسخ .القايض 

فدل عىل أن املرأة ليس أمرها مغلًقا بيد الرجل مـن كـل وجـه بـل ربـام 

 فسخ القايض النكاح لسبب من الرشيعة يقتيض ذلك.



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 235 - 

 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ىللشههل لبهنلله ىلصأ يبلاعاكهربيلحفهصلك يبلاعاكربيلنلفذهبقلل:ل لحصهيحليهعالذكللأ نلا 

لقلممليلافقلمللصاعتلبا،نلاعصحلبةلمنلاعسيفلمنلقبهللصمنلأ مح دلالكملمنلصذكسصا

لنصللهلل ىلاعغلعبلهللصعاهلل

ل:ل»لاعنيبلبقلللراعكتل ليقعلأ نهلل ىلصاحتجلصراعفا لراعقللليقعلاعطالقلأ نلل ىلنصلق دلب لل

ن ل.«لبهلتام لأ صلبهلتتلكململلمللأ نفسهللبهلح دثتلباملل ميتلجتلصزل هلللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
 واحلقيقة أن ثمة فرق بني وقوع الطالق بالفعل 

وهنا ينبغي االعتبار باألصل األول ففي أمـور املعـامالت األصـل هـو 

طاة ال يأيت منافًيا هلذا األصـل بـل يـأيت عـىل اإلذن وهلذا الفعل الذي يأيت كاملعا

 وفقه أليس كذلك

 لكن يف النكاح والطالق : األصل هو ثبوت النكاح . 

فهذا الطارئ الذي َل يستتم عىل وفق األصل هذا الطارئ الـذي جيعـل 

طالًقا عند بعض الفقهاء كبعض األفعال التي جيعلون الطالق يقع هبا هل هـذا 

 ل أو عىل منافاته  ؟ أهيا ؟الطارئ عىل وفق األص

الثاين عىل منافاته فلام كان الطارئ الذي هو قارص يف حقيقته عىل منافاة  

 األصل َل يعترب
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بخالف املعاطاة فإهنا اعتربت ألن الطارئ عن املعاطـاة ولـو َل يوجـد  

القول يف البيع ألن هذه املعاطاة ولو قيل أهنا من حيث النظر إليها قـارصة ألنـه 

يها إظهار رصيح للرضا بالقول واإلجياب والقبول هناك ، ألهنـا جـاءت ليس ف

 عىل وفق األصل

 ففي باب الطالق خيتلف األمر ويفرق بني هذا الوجه وهذا الوجه  

 فحيث كان الطارئ الغري مستمر عىل وفق األصل اعترب يف املعامالت، 

ن وحيث كان الطارئ يف العقود عىل خـالف األصـل فإنـه ال يعتـرب أل

 األصل بقاء حكم العقد يف النكاح وعدم وقوع الطالق.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لأ يبلاكعقليضلتداهلصمنلحلم دلبنل هلللبد دلك يبلاعلقتلذكلليفلاكنلالاذلينلاعدغ داديلنلذهبلص

اللاعفسقةلتقعلاللأ نهللبيهلللكللصمنليا ى لذكلليفلبمته دص المللأ مح دلالكملمنلصذكسصالراعالكملا 

ىلليفتقسلصاعناكحلاعناكحلفسخلاعفسقةلأ نلل ىلبنلء ل.فسخهلفكذكللعفظلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
مـه وهذا هو الصحيح : يف أمور النكاح ال يقع الطالق أو ما يكون مضمنًا حلك

 إال بقول يدل عليه.

نقف عىل هذا ألن التعليق عىل مسائل النكاح هلـا وجـه وغـًدا إن شـاء اهلل يـوم 

اخلميس نستكمل بعد صالة العشاء نسـتكمل التعليـق عـىل كـالم أيب العبـاس 

 وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممًدا وآله وأصحابه أمجعني.
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 اجمللس السابع مقدمة
د هلل نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ونعـوذ بـاهلل مـن رشور إن احلم

أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضـل لـه ومـن يضـلل فـال هـادي لـه 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك وأشهد أن حممًدا عبده ورسـوله صـىل 

 اهلل عليه وآله وصحبه وسلم تسليام، أما بعد: 

السثثابع مثثن مجثثالس التعليثثق علثثى مسثثائل فثثي  فهثثذا هثثو المجلثثس
 القواعد النورانية لإلمام أبي العباس ابن تيمية 

وينعقثثد فثثي الحثثادش والعشثثرين مثثن الشثثهر السثثابع مثثن سثثنة تسثثع 
وعشثرين وأربثثع مائثثة وألثف مثثن الهجثثرة النبويثة الشثثريفة علثثى صثثاحبها 

  الصالة والسالم

 يف جامع املهاجرين بمكة املكرمة

باألمس شيًئا من تقرير شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهلل يف  وكنا قرأنا 

 مسائل العقود وأحكام املعامالت املالية 

وذكر فيها فصاًل أو قاعدة من جهة أن املختار عند كثري من أئمـة الفقـه 

واحلديث أن العقود وال سيام العقود املالية تصح بام يدل عليها عرًفا وعادًة مـن 

 .األقوال واألفعال 

 وإن كان إطالق العقود ال خيتص بالعقود املالية كام هو معلوم 
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فإن ثمة أوجًها من التعاقد بعضها يكون يف األمـور املاليـة وبعضـها يف 

أحكام من جهة اعتبار الشارع هلا أجل كعقد النكاح مثاًل فإنـه أجـل مـن جهـة 

 أحكامه يف الرشيعة من املسائل املالية 

لقة بالعقود من هذا الوجه يعنـي مـن جهـة مـا وهلذا فإن األحكام املتع

 ينعقد به العقد أو يصح به العقد ال يلزم أن يكون يف سائر العقود وجًها واحًدا 

فإنه يمكن أن يقال إن املعاملة املالية سواء كانـت عقـًدا أو كانـت دون 

ذلك يعني األحكام املالية سواء كانت معاملة بعقد أو كان حكـاًم مالًيـا ال عقـد 

فيه هذا حمله من جهة النظـر والقيـاس ، وقبـل ذلـك مـن جهـة داللـة قواعـد 

الرشيعة عىل ما يصح به من جهة االنعقاد أو الوقوع أوسع من العقود التي هـي 

 فوقه يف الرتبة كالنكاح 

واملقصود من هذا أنه إذا قيل إن املعاملة املالية تنعقد بكل ما يـدل عليـه 

ا يتولـد عـن هـذا البـاب مـن أحكـام الطـالق فال يلزم أن مسائل النكـاح ومـ

وأحكام الرجعة وما إىل ذلـك أهنـا تكـون عـىل وفـق هـذه القاعـدة مـن جهـة 

 اضطرادها 

هناك قدر من االشرتاك ولكـن مـن حيـث اجلملـة يمكـن أن يقـال إن 

 املسائل املالية أوسع من مسائل النكاح ونحوها

النكاح وتعلـم أن كثـري  وهلذا يتجوز يف أمور املال ما ال يتجوز يف أمور 

من الفقهاء جيعلون املعاملة املالية تتم باملعاطاة وال سيام يف املحقرات فإن مجهور 
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أهل العلم يقرون ذلك، ولكن ال يمكن أن يقال أنه يف مسائل انعقاد النكاح لـو 

أن الويل سلم موليته دون عقًدا أو دون إفصاح أو ما إىل ذلك فإن هذا ال يمكـن 

 من حيث انعقاد العقد يعني عقد النكاحأن يتحقق 

بل عقود النكاح مقدرة عىل رتبة أجل يف الرشيعة ومن حيـث األلفـاظ  

 ومن حيث قدر هذا العقد من مسائل األموال

ألن أمور النكاح يتعلق هبا أحكـام أجـل مـن األحكـام املاليـة، وهلـذا  

يف  بـي الرشوط يف النكاح أجل مـن الرشـوط يف األمـوال كـام ثبـت عـن الن

   «إن أحق الرشوط أن يوىف به ما استحببت  به الفروج»الصحيح وغريه 

 وهلذا الرشط يف عقد النكاح أجل رتبة من الرشط يف املعاملة املالية 

واملقصود من هذا هو تعظيم ما يتعلق بعقد النكاح وما يتفرع عنـه مـن 

ء النكاح فإنه يتفـرع األحكام واملسائل التي يذكرها الفقهاء رمحهم اهلل بعد ابتدا

عنه مسائل يف الطالق ومسائل يف الرجعة ومسائل يف العدة هذه األحكام تقـدر 

بتقدير الشارع هلا ألهنا مقدرة من الشـارع َل توكـل لألعـراف، والعـادات مـن 

 جهة نظمها األوىل .

وإن كان العرف هنا له أثره والعادة هلا أثرها وال سيام يف بعض األلفـاظ 

ا أو يقع هبا الطالق أو تصح هبا الرجعة هذه مسألة أخـرى لكنهـا التي يصح هب

 مقدرة من الشارع من حيث األصل
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كأن رتبتها من حيث التقدير الرشعي يعني هذا النوع من العقـود هـي  

وسط بني العبادات التي صفاهتا من حيث التفصيل كلها رشعيـة َل يوكـل يشء 

بـد أن تقـع عـىل وفـق ختصـيص  من العبادات إىل العـادات واألعـراف بـل ال

 الشارع هلا من جهة قدرها وصفتها وزماهنا ومكاهنا وهلم جرأ

 وبني املعاملة املالية التي األصل فيها التوسعة  

ألن يف كـالم أيب العبـاس ابـن تيميـة ذكـر للعقـود  وإنما ينبه إلى هذا

الطـالق مطلًقا مع أنه هو يعني شيخ اإلسالم يقيد يف كثري من مسائل النكـاح و

 ما ال يقيده عىل مسائل املعامالت والعقود واألحكام املالية.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

نههلالللأ مللاعناكحلفقلللهؤالءلاكبنلحلم دلصاعقليضلصأ حصلبهلمث لأ يبلاخلطل صل صللمهةلايمتهأ خسينلا 

ناكحلصاعزتصجيلكاملقل هلاعشلفا لبنلءل اللبيفظلاال  ىللنيهةليناق دلا  ل ىلأ نهلالليناق دلراعكنليةلل نلاعكنليهةلتفتقهسلا 

صاعشهلدةلرشطليفلحصةلاعناكحلصاعشهلدةلل ىلاعنيةلغهريلممكنهةلصمناهلالمهنلاناقهلدلاعهناكحلبيفهظلاعهدهةلأ صل

لاعاطيةلأ صلغريهاملمنلأ عفلظلالمتييك.

اللبيفظلاعاسبيةل نهلالليناق دلا  يمنلحيس هنللصمنلملليق دبلل ىلصقلللأ كرثلهؤالءلاكبنلحلم دلصاعقليضلصايمتأ خسينلا 

نلق دبلل ىلتايمهللففيهلصهجلنلبنلءلل ىلأ نهلخمتصلهبذينلاليفظ،نل تايمهللاناق دلمبانلهللاخللصلبلكلعسلنلصا 

لصأ نلفيهلثلا لاعتاد د

هلليفل للبنلأ مح دلفهللخملعفلل لل هلصمللينصلأ مح دلل ىلذكللصاللنقيهلالبنههلنص  صهذالمعلأ نهلعيسلمنصلل 

منللنقيلالقل ه ذالصهدتلنفسهللعسج لفييسلبناكحلفل نل هلللتالىللقلل:ذكللصا  ل}ليفلبصايةلأ يبلاحلسثلا  َالعجَصة 

نج،نَل لاعْمْؤمج صنج ْنلد  لمج منللهللنصلل ىلمنعلمهللاكنلمهنلخصهلئصلاعنهيبل[ ل50]ال حزا :{كَلَ صههلللصهذالا 

بتقتكلصجايتلبتقكلاعناكحلبغريلهمسلب لق دلنصلأ مح دليفلايمشهلبلبنهلل ىلأ نلاعناكحليناق دلبقل هلل متهلأ ل

ل داقكلصبقل هلجايتلبتقكلل داقكلأ صلل داقكلبتقكلذكسلذكلليفلغريلملضعلمهنلجلاراتههلفهلختيفل

أ حصلبهلفأ مللأ بللبد دل هلللبنلحلم دلفطسدلقيللهلصقلللاللب دلمعلذكللمنلأ نليقلللتزصجهتهللأ صلنكحهتهللل نل

اللهبلت،نلاعصيغت،ن. لاعناكحلالليناق دلقطلراعاسبيةلا 

ب لليا ىلصغري لجفايلالهذ لاعصلبةلمس تثنلةلمنلاعقيلسلاذليلصافقلاللييهلابنلحلم دلصأ نلذكللصأ مللاعقليضلأ 

لمنلللبلالال تحسلن.

ناكحلصاعزتصجيلعنصلأ مح دلهبذالصهذالأ ش دهلبنصلصل ليفلايمذهبلأ نهليناق دلبغريلعفظلاال  صلذكسلابنلبقي لقلال 

لأ مح دلصأ لل ه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
املشهور يف مذهب الشافعي وأمحد وهو قول أكثر الفقهاء أن النكـاح ال 

 يقع إال باأللفاظ الدالة عليه كلفظ النكاح أو التزويج أو ما إىل ذلك



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 243 - 

وال يلـزم والقول الثاين يف املسألة أن النكاح يقع بغري ذلك من األلفاظ  

يف هذا أن يكون اللفظ رصيح يف معناه بل إذا كان اللفـظ كنايـة يف هـذا البـاب 

وصار احلال املقام دااًل عىل إرادة النكاح وإرادة التزويج فإنه ينعقد العقد به أي 

باللفظ الذي ال يكون رصيح فيه وإنام هو مـن بـاب الكنايـة فـإذا قارنتـه النيـة 

 ًياوقارنه احلال فإنه يكون كاف

واألظهر يف هذه املسألة من حيث األصل أن النكاح ال ينعقد إال بلفظـه 

 الدال عليه ال يقال بألفاظ خمصوص وإنام يقال باللفظ الدال عليه 

كلفظ النكاح والتزويج يف اللسان العـريب ويف كـل لسـان مـن ألسـنت 

 الناس فإنه بام يدل عليه من األلفاظ الرصحية فيه

فظ التمليك لو قال: وهبتك إياها أو أعطتـك إياهـا وأما لفظ اهلبة ، ول

 أو إىل ما ذلك فهل يصح هبا النكاح ؟

 هذه حمل خالف كام أرشت بني الفقهاء 

ومما ينبه طالب العلم عليه أن ثمة فرًقا بـني حـال االبتـداء وبـني حـال 

 اإلمضاء : 

بمعنى أنه لو أم  شخص النكاح يف هذه أو بيشء من هذه الكنايـات 

نوى ذلك وصار املقام دااًل عليه من جهة الشهود وما يلزم يف عقد النكـاح وقد 

من الويل وما إىل ذلك وم  األمر عىل ذلك وتم النكاح عىل هـذا الوجـه فـإن 

 األصل أنه يصحح ويم 
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 فهذا باعتبار صحة اإلمضاء  

 ألنه وقع عىل قول معترب عند الفقهاء من جهة 

ه من جهة الرشيعة فـال يصـح نقلـه يف ووقع عىل معنى ال يتحقق إبطال

 مثل هذه احلال بل يم  هذا النكاح ويكون صحيًحا

ولكن من حيث االبتداء : فال ينبغي االبتداء عىل مثل هذه الطرق وإنام  

يكون االبتداء بلفظ النكاح أو ما دل عليه بحسب اختالف األلسنة فإن النكـاح 

جال وعىل ورسوله قد أمر بالنكاح عىل الصحيح ليس عبادة حمضة وإن كان اهلل 

وهنى عن السفاح هذا أمر معلوم من الرشيعة، لكنه ليس قربة حمضـة كالصـالة 

أو قراءة القرآن أو ما إىل ذلك بحيث يكون عىل األلفاظ التي وردت أو اللسـان 

الذي جاء اخلطاب به بل حتى ما كان من العبـادات مسـألة فيهـا تفصـيل فـإن 

أكثر من لسان ويدعون رهبم بأكثر مـن لسـان يف األدعيـة الناس يسألون رهبم ب

 العامة 

فاملقصود أن بعض الفقهاء قال أن النكاح قربة فلام كان قربة يتقرب هبـا 

 إىل اهلل سبحانه وتعاىل من جهة أنه طاعة ملا أمر به

قالوا : ال يكون إال باللفظ العريب ولذلك قـالوا مـن قـدر عـىل تعلمـه  

 ن لفظ العرب فيوقع ذلك باللفظ العريب !يلزمه أن يتعلمه م

وهذا خالف الصحيح، النكاح ليس قربة عىل املعنى اخلـاص وإن كـان 

 مرشوًعا عىل املعنى العام لكنه ليس عبادة خمصوصة هبذا اللفظ



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 245 - 

وهلذا هو يف األصل مـن األمـور املباحـة وإن كـان مرشـوًعا ملـن كـان  

ذا جتد أن الفقهاء يقولـون يتعلـق بـه السبب يف حقه قائاًم فال شك النكاح ــ وهل

مجلة من األحكام التكليفية تارة يكون مباح وتارة يكون مستحًبا وما إىل ذلـك، 

 املقصود أن النكاح يصح بغري اللفظ العريب بحسب ألسنت الناس 

وإنام الذي ينبغـي أن ال يتجـاوز يف االبتـداء وإن كـان قـد يصـحح يف 

فال بد أن يكون بلفظ يدل عليه كلفظ النكـاح  اإلمضاء هو ما يتعلق باأللفاظ :

 والتزويج وما إىل ذلك

أما اللفظ الذي هو من الكنايات املحتملة فهذا ال ينبغي ابتداء النكـاح  

به لكن لو وقع يشء من ذلك وصار النية واملقام يشهدان لـه فإنـه ال ينبغـي أن 

 وال الفقهاءيصار إىل إبطال هذا العقد الذي وقع عىل قول واعترب من أق

وهذه مسألة هلا نظائر كثرية يف مسائل النكاح وأحكامها ويف غريها من  

 األحكام ويف املعامالت 

والقايض ينبغي له أن يعترب اجتهاد األئمة يف هذا من جهة اإلمضاء فـإن 

 القايض ال يقيض بخالف ما يعلم من جهة البينات

لنـار وقـايض يف اجلنـة وهلذا القضاة ثالثة يف حديث بريده قاضيان يف ا 

 هذا له وجهان من جهة العلم :

 فالذي علم احلق وق  به هذا الذي يف اجلنة
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ومن جهل احلق وق  باجلهل أو علم احلق وكتمه وق  بخـالف مـا  

 علم هذا املذموم الذي جاء يف حديث بريده أنه يف النار

 العلم هنا يتعلق بجهتني:  

 بل جيب عىل القايض أن يعتربها جهة البينات فهذه هي التي ينبغي 

فإذا كان يعلم البينات يعني تبني له من البينات فإن قضاءه بخـالف مـا 

 تبني له من جهة البينات التي تقال يف الدعاوى هذا وجه من العلم.

والوجه الثاين: ما يتعلق بعلمه من حيث احلكم الرشعي بحيـث يقيضـ 

 رشيعة بام يتبني له أن هذا هو الذي دلت عليه ال

لكن هذا فيه تفصيل فإذا كان فيه مقام االبتداء يف للحكم فإنه يقيض بـام 

تبني له من حيث االجتهاد عنده إن كان من أصحاب االجتهاد أو إذا كـان عـىل 

مذهب فقهي من املذاهب الفقهية وق  باملذهب أو صار قضائه عـىل املـذهب 

 واقع الزمان اليوم فهذا شأن وكالمها يقع للقضاة يف سالف الزمان ويف

لكن إذا أتى املتعاقدان يف أمر النكاح مثاًل أو يف معاملة مالية وقد تعاقـد 

عىل صفة معتربة عند أئمة من الفقهـاء كـأن يكونـوا أهـل إقلـيم عـىل مـذهب 

األحناف فتعاقدوا يف عقد النكاح أو يف معاملة مالية بام هو مصحح عند احلنفية 

نـد احلنابلـة أو عنـد الشـافعية ، والقـايض يف اجتهـاده أو عند املالكية مثاًل أو ع

اخلاص ال يرجح هذا القول الذي تعاقدوا عليه إما لكونه عـىل مـذهب خيـالف 

مذهب املتعاقدين عىل مذهب فقهـي خيـالف مـذهب املتعاقـدين أو لكونـه ذو 
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نفس من النظر والتأمل يف املسائل وترجح له ترجح عارًضا أن هذا القول ليس 

اجح وإنام الراجح القول اآلخر فيرتتب أو يلزم إىل إمضاء القـول الثـاين هو الر

 إبطال أنه ال يصحح هذا العقد املايل

كام لو تعاقدا عـىل التـورق مـثاًل ثـم حصـل بيـنهام يشء مـن اخلـالف  

وجاءوا إىل القايض فأبطل القايض العقـد مـن أصـله لكونـه ال يصـحح عقـد 

 التورق مثاًل 

لنكـاح وهـي معروفـة فـإن بـني املـذاهب بعـض أو يف بعض مسـائل ا

 اخلالف يف بعض املسائل املتعلقة بأحكام النكاح ورشوطه وما إىل ذلك

فام دام أن املتعاقدين مضـوا عـىل مـذهب معتـرب مـن مـذاهب األئمـة  

املجتهدين وَل يقصدوا خمالفة الرشيعة أو خمالفة النصوص أو ما إىل ذلـك وإنـام 

تون به أو يقيض قضائهم به أو ما إىل ذلك أو لكوهنم لكون هذا املذهب الذي يف

اختاروا هذا القول وهو من املذاهب املعتربة فال يظهـر أن القـايض حيـق لـه يف 

مثل هذا أن يبطل العقد من أصله ويبطل عقـد النكـاح أو يبطـل عقـد املعاملـة 

 املالية يف بيع أو جتارة أو ما إىل ذلك

ئمة املجتهدين ، إمضاء االجتهاد ألنـه بل األصل هنا إمضاء اجتهاد األ 

 ال يقرص االجتهاد باجتهاد يامثله حتى ولو ظهر للناظر أن هذا خيالف الدليل 

 خمالفته للدليل ليست قطعية بل ظنية 



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 248 - 

والدليل عىل كوهنا ظنية وقوع اخلالف الدليل عىل كوهنا خمالفة للـدليل 

 ظنية هو وقوع اخلالف 

ــر ــوا إىل  وســبق أن أرشت إىل أن األكث مــن الفقهــاء املتقــدمني إذا ذهب

مذهب سواء كانوا من أئمة الفقه أو من فقهاء املحـدثني إذا ذهـب األكثـر مـن 

متقدم املجتهدين إىل قول فيتعذر أن يكون هذا القول خمالًفا لنص رصيـح هـذا 

 ال يوجد 

وإن كان يقال يف القواعد العلمية أنه يمكن أن الناظر يرجح ما خـالف 

 هور هذا ممكنقول اجلم

لكن إذا رجحه ليس من بـاب أنـه أصـاب فيـه أي يف القـول املـرجح  

 املخالف لقول اجلمهور ليس من باب أنه أصاب فيه دلياًل رصحًيا 

وال مثال ملسألة فيها دليل رصيح صحيح وهي خمالفـة لقـول اجلمهـور 

 من متقدمي أئمة األمصار من أئمة الفقه واحلديث.

ظر وال سيام يف ابتداء النظر العلمي قـد يفـرض وسبق أن الباحث والنا

هلذا بعض األمثلة وسبق أن أرشت إىل بعض األمثلة املقولـة يف بعـض املسـائل 

 العبادية أو يف بعض املسائل املتعلقة بالعقود واملعامالت وال يكون األمر كذلك 

كام سبق اإلشارة إىل حديث أيب سعيد غسل اجلمعـة واجـب عـىل كـل 

بدوا لناظر أن يقول : هذا خمالف ملذهب األئمة األربعة وهو القـول حمتلم فقد ي

بأن غسل اجلمعة واجب والدليل عليه رصيح ألنه قال ) عىل كل حمتلم(  وقـال 
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)عىل( من األلفاظ أو مـن صـيغ الوجـوب  و) واجب ( ففيه نص عىل اإلجياب 

 ا عند األصوليني واحلديث متفق عىل صحته عند البخاري ومسلم وغريمه

هذا ال يصح ألن هذه الصيغة يف كالم الشـارع ال يـراد هبـا مـا يـراد يف 

 كالم األصوليني

ليس معنـاه مطـابق للواجـب يف اصـطالح  فالواجب يف كالم النبي  

 علامء األصول فيام ذكروا األحكام التكليفية وذكروا منها الواجب

ل فبنــاء عــىل هــذا الــوهم مــن التطــابق بــني مــراد الشــارع ومــراد أهــ

 االصطالح جاء هذا الظن أن املسألة عليها دليل رصيح صحيح 

وكذلك غريها من املسائل وهلذا مما يدل عليه يف حديث أيب سعيد أنـك 

إذا قرأت  ام احلديث يف بعض روايته يف الصحيح قال غسـل اجلمعـة واجـب 

عىل كل حمتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه فقوله : )وسواك(  عطف 

سل والتقدير كتقدير السابق يف احلكم ومع ذلك َل يقول أحد بأن السواك عىل غ

 واجب عىل هذه الصفة، وكذلك الطيب

فاملقصود أن املسألة التي يذهب إليها اجلمهور من أئمة الفقهاء ومـنهم  

األئمة األربعة أبو حنيفة ومالـك والشـافعي وأمحـد وغـريهم مـن أئمـة الفقـه 

ي والليث بن سعد وسفيان بن عيينه وإسحاق بن واحلديث كاألوزاعي والثور

إبراهيم وأمثال هؤالء من كبار األئمة إذا ذهبـوا إىل قـول واختلـف أمصـارهم 

وصار عىل أكثرهم عىل قـول مـع اخـتالف أمصـارهم فهـذا هـو الصـحيح يف 
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اجلملة وإن كان ال يقطع بذلك فإن القطع إنام يكون يف اإلمجاع ولكن يعلم أنـه 

 الف نًصا رصحًيا صحيًحا .ال يمكن أن خي

وهذا يفيد يف الرتجيح أن طالب العلم إذا رجح ما خـالف قـوهلم عـن 

 اجلامهري فإنه ال ينبغي أن يتكلف يف الرتجيح واجلزم والتصحيح هلذا القول 

 وهلذا سبق أن أشري إىل أن الفقه فصول 

ام الفقه يف الرشيعة فصول وال سيام فقـه الفـروع املقصـود يف هـذا املقـ 

 وهو الفقه يف االصطالح 

الفقه فصول من املعرفة  وكام أن مـن فصـوله معرفـة الـدليل والداللـة 

 الدالة عىل احلكم ، فإن من فصول هذا احلكم معرفة القائلني هبذا القول 

 وهذا شأن كثري من طلبة العلم اليوم ال يعنون به 

جـه الداللـة وإنام يتتبع ما يقال من الدليل عـىل هـذا القـول أو ذاك وو

 وهذا هو املقام األصل العناية بالدليل

 لكن معرفة من قال هبذا القول هذا له أثر بني  

وهلذا إذا رأيت كبار فقهاء املحدثني مثاًل ذهبوا إىل قول يف مسـألة وجتـد 

أن بعض طلبة العلم ربام جيعل موجب الرتجيح عنده ملا خالف هذا القـول هـو 

 صحة احلديث يف هذا الباب !

 فهذا عند التأمل فيه نوع من التامنع العلمي 
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يعني معرفة القائلني ليس أن اهلل تعبـدنا بـأقوال الرجـال معلـوم أن اهلل 

هـذا أمـر بـدهي مـن  تعبدنا بالكتاب الذي هو كالمه وبالسنة املوحاه لنبيـه 

 الرشيعة

لكن حينام تعلم من قال هبذا القـول لـه أثـر علمـي : مـثاًل يف مسـائل  

اآلن عندك مسألة حيل النساء املعد لالستعامل هل فيه زكـاة أو لـيس فيـه  الزكاة

 زكاة ؟

 معلوم أن الذهب والفضة األصل فيه الزكاة 

ولكن هل إذا كانت املرأة تستعمل الذهب للزينـة وهـذا شـأن مـألوف 

ومعروف ومعتاد يف سائر العصور لدى النسـاء فهـل حـيل النسـاء أي الـذهب 

للزينة واالستعامل وليس للتجارة وَل تتخذه نقًدا أو جتارًة وإنام التي اختذته املرأة 

 اختذته زينة هلا واستعامل هلا هل فيه زكاة أو ال زكاة فيه؟

النظر فيمن قال بوجود الزكاة ومن قال بعدم وجوب الزكاة فيه له أثـر  

 من جهة اعتبار الرتجيح 

ر هو الذي يعني فإن كثري من طلبة العلم املعارصين اليوم يرجحون صا

يف الغالب يطلق يف اجلامعات أو يرجحون أن حيل النساء فيه الزكاة لألحاديـث 

الواردة بوجوب الزكاة فيه كحديث عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن 

ويف يد ابنتيها مسكتان من ذهـب وقـال أتـؤدين زكـاة  امرأة يامنية أتت النبي 
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ام سـوراين مـن نـار قالـت مهـا هلل هذا قالت ال قال أيرسـك أن يسـورك اهلل هبـ

 وأخرجتهام من يد ابنتها

احلديث فيه أتؤدين زكاة هذا مع أن ابنتها قد لبسته وهذا حديث عمرو  

 بن شعيب وهو أقوى حديث يف الباب 

فيقوون هذا احلديث جيعلونه صحيًحا أو حسـنًا بحيـث يكـون صـاحلًا 

اج وكأنه رصيح يقولـون لالحتجاج فإذا رجح فيجعلون حديًثا صاحلًا لالحتج

 فيه احلكم

لكن هنا يأيت مسألة فائدة النظر فيمن قال هبذا القول ومـن قـال بـذاك  

القول إذا نظرت املشهور عن فقهاء املحدثني من العراقيني واحلجازيني وجدت 

 أهنم ال يذهبون إىل زكاة حيل النساء 

ك اإلمـام وهلذا اإلمام مالك وهو من فقهاء املحدثني احلجازيني وكـذل

أمحد يف أهل العراق وكذلك من أخذ عن املحدثني وأخـذ عـن الفقهـاء الكبـار 

كالشافعي جتد أن مذهب اجلمهور وهو مـذهب مجهـور األئمـة األربعـة وهـو 

 مذهب مالك وأمحد والشافعي أن حيل النساء ال زكاة فيه 

والذي ذهب من األئمة األربعة إىل وجوب الزكاة يف حـيل النسـاء هـو 

 حنيفة فإن أبى حنيفة وأصحابه يذهبون إىل ذلكأبو 
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واإلمام أمحد أخرج هذه األحاديث التي حيتج هبا مـن يقـوي وجـوب  

الزكاة وَل يذهب إليها فهي أحاديث ال تصح مـن جهـة االحتجـاج فإهنـا دون 

 مرتبة الصحة 

فاألحاديث يف حيل النساء معلولة عىل الراجح وهـو الـذي عليـه أكثـر 

 ور يف مذهب أئمة احلديثالفقهاء واملشه

 وإنام ذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل وجوب ذلك  

عني عدم القـول بـالوجوب هـو ظـاهر أوهو مقت  القواعد الرشعية 

 القواعد الرشعية

 واألحناف األصل عندهم يف هذا القياس 

وإال فــإن الشــارع يف األمــوال التــي هــي مــن قنيــة اإلنســان وحاجتــه 

 فيها املختصة به أنه ال زكاة 

فكوهنا ذهًبا أو كون هذا احليل ذهًبا كونه ذهًبا ال يدل عىل أنه يلـزم فيـه 

الزكاة.  ألن األرض التي عليها بناء إذا كان املقصود منـه التجـارة ففيهـا زكـاة 

 وإذا كانت للسكنى واإلنسان نازل فيها فإنه ال زكاة فيها 

ن َل يقصـد منـه فإًذا جتد أن قاعدة الشارع أن ما كان من خاصـة اإلنسـا

النامء فإنه ال زكاة فيه وهذه قاعـدة مضـطردة يف كـل أنـواع األمـوال سـواء يف 

 العقار أو الدواب أو يف غري ذلك.
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ليس    املسغب  إ  بغكه وال إ  »كام يف الصحيح وغريه:  وهلذا قال 

 أي زكاة  «فرسه صكقة 

للتجـارة لكن لو أن إنسان يتخذ هذا املال الذي هو من خاصته يتخـذه 

 يف عقار أو ذهب أو غري ذلك فال شك أن فيه الزكاة

فاملقصود أن هذا عىل وفق أحكام الرشيعة مـن جهـة االضـطراد وهـو  

الذي ثبت عن أكثر الصحابة ريض اهلل عنهم أو عن كثري مـن الصـحابة بعبـارة 

 أصح الذي ثبت عن كثري من الصحابة ذلك

 اء فيه زكاة ؟وهلذا اإلمام أمحد ملا سئل عن حيل النس 

 قال : ال 

 فقيل : فام وجهه يا أبى عبد اهلل ؟

 قال عن سبعة من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم 

فال يمكن أن أمحد رمحه اهلل وهو إمام يف احلديث يصري إىل فتوى بعـض  

الصحابة أو سبعة من الصحابة ويدع حديًثا خيالف ذلـك وهـو صـحيح عنـده 

 معلوم

ن ثبت عنه أن حـيل النسـاء ال زكـاة فيـه مـن هـؤالء وإذا تأملت فإن مم

 السبعة الذين ذكرهم اإلمام أمحد منهم عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
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فإن عبد اهلل بن عمرو يذهب إىل أن حيل النساء املسـتعمل ال زكـاة فيـه 

وهو الذي يروي أو الرواية التي هي أصح حديث يف الباب حديث عمـرو بـن 

 : وجده هو عبد اهلل بن عمرو  شعيب عن أبيه عن جده

فال يمكن أن عبد اهلل بن عمرو يروي عن النبي حديًثا حمفوًظا وحيـدث 

 به رصيح يف وجوب الزكاة ثم هو يف فتواه ويف عمله خيالفه 

فلام حفظ عن عبد اهلل بن عمرو أنه كان ال يرى وجوب الزكـاة يف حـيل 

لروايـة التـي رواهـا أمحـد النساء علم أن هذا إعالل أو صار هذا مـن إعـالل ا

وبعض أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـدة يف قصـة املـرأة 

 وسبق ذكر حديثها فهذا وجه من اإلعالل للحديث التي أتت النبي 

وال يقال بام ذكره بعض املتأخرين من أهل العلم مـن أنـه إذا تعـارض  

 م ما رواه عىل رأيه ؟!!رأي الراوي من الصحابة مع ما روى مرفوًعا فإنه يقد

هذه قاعدة ذكرها بعض املتأخرين وسببها بسيط يف النظر سـببها بسـيط 

يف النظر ألهنم يقولون إذا تعارض رأيه وروايته تقدم روايته ألهنا قول املعصوم 

عىل رأيه الذي هو اجتهاد له وما إىل ذلك، فلربام أنه نيس وربام أنه تـؤول وربـام 

 كذا وربام كذا

ذه القاعدة ليست قاعدة صحيحة : فإنه إذا علم ثبـوت الروايـة لكن ه 

بالطرق املعروفة عند أئمة املحدثني فهنا ال عـربة بمخالفـة بعـض  عن النبي 

 الصحابة هلا هلذه الرواية
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ولكن إذا كـان احلـديث فـرًدا ورأي هـذا الـراوي رصيـح يف خمالفتـه  

 ل الذي يقال فيهواحلديث فيه إعالل من األصل فهذا حيقق هذا اإلعال

فإن الصحابة عىل مقام مـن الفقـه والعلـم والديانـة يتعـذر أن يـروي  

 احلديث الرصيح ثم يصري هو إىل خمالفته

وهلذا من طرق اإلعـالل عنـد املتقـدمني كأمحـد وأمثالـه أهنـم إذا رأوا  

الصحايب تواتر عند الفتوى بخالف ما يروى عنه يف بعض الطرق التي َل تنجرب 

 ني أو يتحقق صحتها جعلوا هذا وجه من اإلعالل للحديثوَل يتب

مثل : ما جعل اإلمام أمحد رمحه اهلل فتوى ابن عباس التـي نقلهـا أكثـر  

أصحابه يف طالق الثالث وأنه جيعل طالق الثالث ثـالث أو ثالًثـا جعـل هـذا 

 من اإلعالل لرواية طاووس عن ابن عباس أن طالق الثالث واحدة 

عىل وجهها وإن كان معناها الذي رتب عليـه معنـى  فهذه قاعدة ليست

صحيح لكنه معنى بسيط من جهة املدارك ، وبدهي مـن جهـة أنـه يقـدم قـول 

املعصوم عىل اجتهاد أحد من الصحابة أو غريه ، فهـذا لـيس معنـى مشـكاًل يف 

 نفسه  

وإنام هل هذا التامنـع يكـون صـحيًحا مـن األصـل أو هـذا وجـه مـن 

  جتد مثااًل صحيًحا أن ثمة من األحاديث ما هو بني الصـحة اإلعالل ، وهلذا ال

 وراويه من الصحابة خيالفه خمالفة رصحية ما جتد مثال هلذا منضبط
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اليوم الذين يذكرون هذه القاعدة يرضبون هلا بعض األمثلة التـي هـي  

 فيها أحاديث معلولة أو يف آراء منقولة ولكنها أيًضا َل تثبت عن بعض الصحابة

ا أنه توجد أمثلـة بينـة مـن أجهـة أحاديـث ثابتـة الصـحة والداللـة أم 

 والفتوى من الصحايب الراوي هلا عىل خالفها هذا ليس له أمثلة منضبطة.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :
لقلل:لصذهبلملكلليفلذكللصلمذهبلملكلليفلذكللشبيهلمبذهده

منللهللمنعلمللفأ نلأ حصل لملكللاختيفلاله ليناق دلل ناكحلصاعزتصجيلل ىلقلع،نلصايمنصلصلبنهلا  بغريلعفظلاال 

لاختصلبهلاعنيبلل ىل هللللييهلصل ملمنلهدةلاعدضعلبغريلهمس

ناكهحللفاللأ حفظهلبنلملكللفهللبن ديلجلئز ل نلصهبلابنتهلصهلليسي دلا  لقلللابنلاعقلمسلصا 

اللهبذينلل لاليفظ،نلباي دلبنلأ للماملصمللذكس لباضلأ حصل لملكللصأ مح دلمنلأ نهلالليناق دلا 

نلاحلمكلمبينلل ىلمق دمت،ن:ل لفل 

ىللاعنيةلصمذههباملايمشهلبلأ نلدالةللاحلللليفلاعكنلايتل ح داهاملأ نلملللليلذكللكنليةلصأ نلاعكنليةلمفتقسةلا  ا 

ظهلبلاعنيةلصعهذالجااللاعكنلايتليفلاعطهالقلصاعقهذفلصحنهلهاملمهعلدالةللاحلهللل جتايهللرصحيةلصتقلملمقلملا 

لحي.اكعرص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
يقول اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل  : أن مقت  مـذهب أمحـد ومالـك أن 

النكاح يقع بالكناية قال ألهنم أوقعوا الطالق هبا أي بالكناية ملا كان احلـال دال 

 عليها فكذلك إذا دل احلال يف النكاح عىل إرادته فإنه يقع بالكناية

وهذا الذي ذكره اإلمام ابن تيمية رمحـه اهلل ال يلـزم مـن جهـة أن مـا  

 يتعلق بعقد النكاح هو يف باب االبتداء وال يصح إال  بام يعلم أنه دال عليه 

الق فـإن وداللة الكنايات عىل ابتداء النكاح ليست كداللتها عىل الطـ

الطالق مستكره وهلذا يكنون به النـاس يف عـاداهتم وربـام انحرفـوا عـن لفظـه 

 الرصيح جتماًل أو تأدًبا أو ما إىل ذلك
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بخالف النكاح فإنه ليس عىل هذه اجلهـة فاألصـل أنـه يقـال بلفظـه  

 الرصيح

وهلذا جتد أن الزوج إذا قال كناية يف طالق زوجته إنام التفاته عن لفظ  

لرصيح هو نوع من اخلجل أو األدب أو أنه ثقيل عىل نفسه ال يريـد أن الطالق ا

 يرصح به أو ما إىل ذلك من األسباب

ومعلوم أن االلتفات إىل هذا املعنى ال بد منـه ألن هـذا يتعلـق بمـراد  

 الناس بأقواهلم

فاحلال خمتلفة يعني حال الطالق عـن حـال النكـاح وهلـذا ال يميلـوا  

عن ألفاظه الرصحية ملثل هـذه املقاصـد ألنـه أمـر حممـود  الناس يف لفظ النكاح

 وأمر يفرح به الناس عند ابتدائه وما إىل ذلك هذه جهة

وجهة أخرى وهي أنه حتى يف الطـالق سـبق اإلشـارة إىل أن بعـض  

الفقهاء رمحه اهلل من فقهاء املذهب وغريه  ألن هـذا موجـود يف سـائر املـذاهب 

نايات التي يقع هبا الطالق، وهذا فيام يظهر لـيس األربعة توسعوا يف مسائل الك

 هو الراجح

 بل يعترب يف مسائل الكنايات أمور : 

منها أن هذه التي جعلها الفقهـاء كنايـة يف الطـالق هـي مـن األمـور 

العرفية املنقولة إىل األعراف والعادات وال يلزم أن العرف الذي قـرره فقيـه يف 

يكون مناسًبا لعرف النـاس يف حمـل آخـر أو  قرن من القرون أين كان مذهبه أنه
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زمان آخر وهذا يعتربه القايض وصـاحب الفتـوى أنـه ال يفتـي بكـل مـا قالـه 

الفقهاء أنه كناية يف الطالق وما إىل ذلـك، فـإن هـذا يتغـري بـاختالف األزمنـة 

 واألمكنة هذه جهة أو هذا أمر

أنه َل يرد هبـذا  األمر الثاين: أن األصل هو بقاء النكاح فإذا قال الزوج 

الكــالم الطــالق فاألصــل تصــديقه يف ذلــك وال ينبغــي أن يترســع يف إمضــاء 

، [227]البقـرة:{وا الطَّـالَق َوإِْن َعَزمـ}الطالق عليه ألن اهلل جال وعـىل يقـول: 

الطالق ال بد فيه من العزم واإلرادة فـام دام أنـه مـا أراد هبـذا الكـالم الطـالق 

ًيا ملا أثر عن النبي ثالث جدهن جد وهزهلن جـد واللفظ حمتمل وهذا ليس مناف

فام دام أن اللفظ حمتمل وقال عن الزوج إن إرادته عىل خالف ذلك وهذا الـذي 

يقع يف الغالب يف الكنايات فإن الناس إذا تكلموا هبـا مـا يريـدون هبـا الطـالق 

مثل ما وإنام يريدون هبا معنى من املفارقة للزوجة بمعنى اهلجر أو يف رتبة اهلجر 

لو قال اذهبي ألهلك أو اتركي هذا البيت أو ما إىل ذلك هذا ليس لفظ رصيـح 

 يف الطالق 

فال ينبغي الترسع يف إمضاء الطالق واألصل هو بقاء النكـاح فـام دام 

أن اللفظ حمتمل فإنام يق  ويفتى بام يقوله الزوج وهذا بينه وبني ربه يف صـدقه 

 ، واألحكام تؤخذ بظواهرها. به هذا ديانة بني الرجل وبني ربه
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

صمايلملأ نلدالالتلال حلالليفلاعناكحلماسصفةلمنلاجامتعلاعنلسلذلكللصاعتح دثلمبللاجمتالال هل

ذالقلللبا دلذكللميكتكهللكللبأ عفلدبمهلل ملاحللرضصنلراالضطسابلأ نلايمسادلبهلاعناكح. لفل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا سبق أنه إن كان وقع فإن صاحب الفتوى والقضاء لو سؤل عنه أو 

تقاىض من تقاىض عنده فإنه يمضيه ولو كان وقع بكناية ألن هذا أمـر تـم عـىل 

 دقول معترب من أقوال أهل االجتها

لكن يف االبتداء ال ينبغي أن يصريوا الناس إىل ذلك وإنـام يصـريون إىل  

 األلفاظ الرصحية 

وهي ليست من باب العقد السائغ لعامة  واهلبة جاءت خاصة بالنبي 

املسلمني وهو عقد النكاح هي حكم له اختصاصه ويف رصيح القرآن ما يعنـون 

 أن هذا من باب اهلبة لذلك. وهلذا ذكر يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل

وكذلك ما يتعلق بمسألة األمة إذا اعتقها وجعل العتق صداق هلا وهذا 

نص أمحد عىل أنه يكون نكاح هبذه الصفة فذكر الصداق هنـا حكـم خمصـوص 

فعل ذلـك كـام ثبـت عنـه ذلـك يف  والعتق حكم خمصوص لألمة ألن النبي 

 الصحيح.
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 (المتن)
 هللا : قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه

لصعهذالبصىلاعنهلسلقهلللل لصمالاك  مالاك  صق دلشلعلهذالاليفظليفلبسفلاعنلسلحىتلمسلالبق د لا 

خللطبلاعلاهدةلاذليلالمتسلف ملجي دلالمت للمنلح دي دلبصص لاتبةلأ نكحتكهللمبللماكلمنللاعنيبل

نلاكنلاعنيبل مللأ للاعقسأ ن لصاتبةلميكتكهللصا  نهلقلماململليثبتلبنهلأ نهلاقترصلل ىلميكتكهللب لا 

للأ صلقلللأ ح دهاملعكنليمللاكنلاليفظلنلبن دمهليفلمث لهذالايملضعلللاءلبصصالاحله ديثلاتبةل مجيا 

هكذالصاتبةلهكذا لمثلتاي،نلاليفظلاعاسيبليفلمث لهذاليفلغليةلاعدا دلبنلأ للللأ مح دلصنصللهل

لصبنلأ للللال دةللاعرشبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهذا هو الصحيح أن اللفظ العريب ال يشرتط يف النكاح وال يف الطالق 

وال يف الرجعة فكل هذه األحكام تصح باللفظ الذي يدل عليها أو تقع بـاللفظ 

مـن األدلـة الذي يدل عليها فتقييده عند بعض الفقهاء بالعريب هذا ال وجه لـه 

فإن النكاح حكم للناس وأكثر الناس حتى من املسلمني ال يتكلمـون العربيـة، 

ومعلوم أن أكثر املسلمني اليوم ال ينطقون باللسان العريب وهذا الـدين كـام هـو 

 معلوم ليس دينًا للعرب بل هو رسالة للناس أمجعني فال يقيد بالعريب

ه يكون بالعريب كقراءة القرآن إنام الذي يقال بالعريب علم من الرشيعة أن

يف الصالة وما إىل ذلك ألن القرآن نزل بلسان عريب فال يغري عن هذا األمـر وال 

 يمكن تغيريه أصاًل وهلذا ال يرتجم لفظه وإنام يرتجم معناه عن القرآن

 أما يف مثل هذه املسائل فال. 
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ذلاعناكحليل منللههللاكعاتهقلصاعصه دقةلصمايهلملأ نلا  نلاكنلقسبةلفل  صحلمنلاعاكفسلصايمس ملصهللصا 

اعاتقلالليتا،نل هلعفظلاللبسيبلصاللجعم لصكذكللاعصه دقةلصاعلقهفلصاعهدهةلالليتاه،نلعههللعفهظل

ذالتا ملاعاسبية. لبسيبلراال جامعلمثلاعاجم لا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
ما عند الوقف قربة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ومع ذلك ال يلـزم أن يكـون 

 باللفظ العريب 

فتعليل بعض الفقهاء بأن النكـاح قربـة أي يتقـرب بـه إىل اهلل سـبحانه 

 ؟!وتعاىل من جهة أنه طاعة أو استجابة ملا رشع والقربة تكون بالعريب

 هذه املقدمة الثانية ليست عىل إطالقها 

 كام أن املقدمة األوىل وهي أنه قربة هي مقدمة جمملة : 

فإن أريد أنه من القرب املحضة املخصوصة من الشارع لصـفة أو لفـظ 

 فليس كذلك 

وأن أريد أنه قربة بمعنى أنه عىل أمر الشارع فيقال ثمـة أمـور مـن أمـر 

اللفظ العريب بإمجاع أهـل العلـم، مثـل مـا أشـار الشارع وتصح أن تكون بغري 

 شيخ اإلسالم رمحه اهلل إىل هذا يف مسألة الوقف والصدقة ونحو ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

ذالتا ملاعاسبيةللل لاعيتلاليغةلمنليفهمهلكاملاليفظلذكللمنلايمقصلدليفهملاللق دلاحلللليفمثلاعاجم لا 

ل.تكس لقي لعللناملابتلدهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهلذا نعم هو قد يكون هذا من املباعدة عـن مقصـود الرشـيعة بحيـث 

يقال ملن ال يعرف العربية يقـول أنكحـت أو قلـت قبلـت أو تزوجـت فينطـق 

 لعربية أو باللفظ العريب وهو ال يدري ما معناها ؟!باللهجة ا

 هذا مباعدة عن املقصود الرشعي 

ألن املقصود يف النكاح أن يكون بالرتايض فيكون الـزوج قبـل والـويل 

 قبل واملرأة عىل من يرى أن املرأة هلا اعتبار يف مسألة القبول أو الرضا 

 ال وجه له ولـيس عىل كل حال هذا يدل عىل أن التكلف باللفظ العريب

هو الفاضل بل يعرب باللفظ الدال عليه إن كان عربًيا فعربًيا وإن َل يكن صاحب 

 النكاح عربًيا فإنه يكون باللفظ الدال عليه يف لغته أو هلجته أو ما إىل ذلك.
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

لعغريلاعاسبيةلبغريلاخلطل لأ نلاعلللئسليكس لكاملةحلجلعغريلاعاسبيةلبغريلاعاقلدناملعللقي لتكس لل
ل.لمتلهج للعاكنلحلجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
هذا صحيح واإلمام ابن تيمية رمحه اهلل تكلم عن فضل اللسـان العـريب 

 نزل باللسان العريب  من جهة أن القرآن

وأن املسلمني جيب عليهم أن يرعوا هذا اللسان وأن يقـدروه مـن جهـة 

 تكلم به، ومن جهة أن القرآن نزل بلسان عريب أن نبيهم 

وهلذا ذكر يف كتاب اقتداء الرصاط املستقيم كالم مجلة مـن العلـامء مـن  

بيـة لغـري حاجـة السابقني من الصحابة ومن بعدهم يف كراهة التكلم بغـري العر

 هذا صحيح 

لكن هو يكره التكلم بغري العربية لغري حاجة : يعني العريب ال ينبغي لـه 

 أن حييد عن لسانه العريب تقليًدا أو تشبًها أو ما إىل ذلك

 لكن هنا ينبغي تقدير احلاجة باملعنى الرشعي الصحيح  

فاحلاجة ليست هي احلاجة اخلاصة فحسب وهي حاجة اإلنسان وحده 

 بل هنا احلاجة العامة للمسلمني 
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ومعلوم أنه يف هذا العرص صار هناك بعـض اللغـات هلـا صـبغة عامليـة 

فينبغي أن يكون املسلمون وسط يف تقدير هذا املقام : من جهة حفظهم للغـتهم 

 وإشاعتهم هلا عن اللغة التي هي لغة القرآن 

بق بل أكثرهم ال وإن كان ال يلزم أن املسلمني يتخاطبون هبا مجيًعا كام س

يتكلمون، لكن تبقى اللغة العربية عنوان للمسلمني حتى غري الناطقني هبا فهـم 

هبا يقرؤون القرآن وهبا يؤدون التحية وهبا يتكلمـون بـبعض الكلـامت ومـا إىل 

 ذلك 

لكن هذا ال يعني أهنم يبتعدون عن لغة أصبح هلا طابع عاملي حيتاجوهنا 

ا أو يغلقون باهبا أو يؤثمون الـتعلم هلـا أو مـا إىل يف أمورهم العامة فينهون عنه

 ذلك هذا ليس من احلكمة وليس من التشبه

تعلم اللغـة للحاجـة إليهـا سـواء احلاجـة اخلاصـة أو احلاجـة العامـة  

 للمسلمني هذا َل ينهى عنه بل هو مرشوع

إىل  أمر بعض الصحابة كزيد أن يتعلم مـن احتـاج النبـي  والنبي  

أو خماطبتهم ومعلوم أن أكثر البرش اليوم من غـري املسـلمني ومـن  معرفة لغتهم

املسلمني ال ينطقون باللسان العريب فكيف يدعى الناس بغـري لسـاهنم فـاألمور 

التي اللغة عنوان هذا األمة اللغة العربية قدرها عظيم ورشيـف وكـل أمـة مـن 

 األمم اليوم تعتز بلغتها
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زاز منطقـي أو قبـل ذلـك نقـول لكن جيب أن يكون هذا االعتزاز اعتـ 

 اعتزاز رشعي يعني عىل وفق القواعد الرشعية

النبي ملـا كـان باملدينـة النبويـة اللغـة لغـة العـرب وَل يتوسـع النـاس   

 فاألحوال خمتلفة

اليوم أكثر العاَل اإلسـالم ال ينطـق باللسـان العـريب وعامـة األمـم ال  

 ينطقون باللسان العريب كام تعلمون .

كام هو بدهي ومتقرر أهنا للبرش مجيًعا وللناس مجيًعـا وينبغـي  والرشيعة

 دعوة غري املسلم إىل اإلسالم أو هذا واجب عىل املسلمني بوجه عام 

 فكل هذه املعاين تدل عىل أن هناك بعض اللغات 

فرق بني أن كون اليشء يقع عىل سبيل التشبه وعىل سبيل املباعـدة عـن 

أو عىل سبيل اإلعراض عنها وما إىل ذلك هذه معاين  اللغة العربية ملن يتكلم هبا

مرتوكة يف الرشيعة كام هي معلوم وهي التي هنى عنها من هنى من الصـحابة أو 

بعدهم كنهي عمر ريض اهلل تعاىل عنه عـن تعلـم رطانـة العـاجم ملـا خيشـ أين 

 يتوسع الناس يف ذلك ويرتكوا اللفظ العريب

الغـري ناطقـة للعربيـة كـانوا  لكن ملا فتحت فـارس وبعـض األمصـار 

يتكلمون بلغتهم وقد دخلوا دين اإلسالم ومـع ذلـك كـانوا يتكلمـون لغـتهم 

ويتكلمون اللغة العربيـة ملـا تكلموهـا وأقـرهم الصـحابة عـىل ذلـك وعلـامء 

 املسلمني أقروهم عىل ذلك
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فهذه مسألة جيب أن تفقه فقًها معتدلة ألنه يقع فيها تـارة إفـراط وتـارة  

اقع بعض املسلمني من أهنم أحياًنا وسط الدولة العربية ال جتد يعني يف تفريط و

أمور من بسيط حال الناس يتكلم بعض املكلفني بعمل خاص أو عام باللسـان 

األجنبي أو بلسان غري عريب هذا نوع من االبتزاز لذوق الناس العام، وجيب أن 

ة للنـاس التـي حيتاجهـا توفر اللغة التي ينطق هبا الناس يف هذه املحالت العامـ

 مجلة الناس

لكن هذا ال يعني إما هذه صورة أو النهي عـن اللغـة مطلًقـا وإغـالق  

 باهبا مطلًقا وتضييق األمر فيها مطلًقا هذا ليس مناسًبا 

اللغة حيتـاج إليهـا يف الـدعوة، حيتـاج إليهـا يف العلـم واملعـارف التـي 

 حيتاجها املسلمون الطب واهلندسة إىل آخره 

تاج إليها يف االقتصـاد، حيتـاج إليهـا يف أمـور كثـرية حيتـاج إليهـا يف حي

 التواصل البرشي العام الذي حيمل رسالة اإلسالم إىل الناس إىل آخره، 

وكذلك مما ينبه إليه يف هذا املقام وإن كان استطراًدا لكن ال بأس به أنه : 

د دخوله دين اإلسـالم عند دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم فإذا أسلم فإنه أو عن

 فأيًضا ال ينبغي أن يشعر أن هذا الدين كأنه دين للعرب !

وهلذا أحياًنا بعض اإلخوة الذين هلم جهود يف هذا مشكورة ربـام يعنـي 

يقحمون اإلنسان عند إرادته دخول الدين أو عند أول دخولـه للـدين يف أمـور 

صـاًل أو ربـام هـي ليست مرشوعة بمثل هذه الرتبة فربام هي ليست مرشـوعة أ
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مرشوعة ولكن حملها ليس هذا املقام يعني كـأن يغـري اسـمه األجنبـي مـثاًل إىل 

اسم عريب، أو كأن يلزم باخلتان أو حيدث إذا قـال إذا أنـه يريـد أن يـدخل ديـن 

اإلسالم ماذا يفعل أول يشء فيقال له الشهادة وختتتن !  فربام تـرك الـدخول يف 

  تتجرأ نفسه أو طبيعته عىل قبول اخلتان مثاًل .الدين أو يف اإلسالم ألنه َل

هـو  ال ، دعوة مجيع الرسل عليهم الصالة والسالم وسيدهم حممـد  

 أن دخول الدين يكون بالتوحيد

وهلذا النبي ملا بعث معـاذ إىل الـيمن قـال فلـيكن أو مـا تـدعوهم إليـه 

 افـرتض الشهادة قبل الصالة، وقال فإن هم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم أن اهلل

عليهم مخس صلوات مع قدر الصالة ورتبهـا وعظمهـا  : وال أحـد مـن عنـده 

 أدنى علم يقول إن اخلتان أهم من الصالة أليس كذلك 

فليكن أول ما تدعوهم إليـه شـهادة أن ال إلـه إال اهلل  ومع ذلك قال 

وأين رسول اهلل فإن هم لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض علـيهم وهلـذا الحـظ يف 

عبري يف األول قال ادعهم والثانيـة قـال أعلمهـم ألهنـم أصـبحوا مـن أهـل الت

 االستجابة ومن أهل اإليامن 

وبعضهم يقول أحياًنا أنه اخلتان حتى تصـح صـالته ألن غـري املختـتن 

 يكون متلبًسا بالنجاسة ؟!

وهذا غري صحيح فإن الطهارة تصح ولـو َل يكـن اخلتـان موجـود بـل 

عادة ، ومعلوم أن إبراهيم النبي عليه الصالة والسالم َل وهذا ممكن يف الطبع وال
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خيتتن إال وهو ابن ثامنني سنة كام يف البخاري وغـريه، وكـان إمـام أو مـن أئمـة 

 املتطهرين واملصلني عليه الصالة والسالم .

فهذه املسائل التي هي مرشوعة إما مستحبه وإما واجبة يف اإلسـالم ال  

 سلمني أو هتوينها عند غري املسلمنيينبغي إسقاطها عند غري امل

لكن فرق بني ما يصح اإلسالم ولو ختلف هذا األمر الواجـب فيكـون  

 تارك لواجب أو تارك ملرشوع

 وبني ما يلزم البتداء دخول دين اإلسالم 

مسألة اللباس كذلك أحياًنا من أول ما يسـلم يقلـب لباسـه إىل لبـاس  

معينة هو ال يفهمها أو ال حيسن التعاطي  عريب أو ربام لباس إقليمي معني لصفة

 معها أحياًنا 

فهذه األمور َل تكن مألوفة يف صـدر اإلسـالم بـل يـدعى النـاس عـىل 

 أحواهلم العادية إنام يعلمون أصول الرشيعة

وأما مرشوعاهتا وواجباهتا اآلحاد فهذه تأيت بعد دخول اإلنسـان ديـن  

فرض أنه َل يستجب هلذا الواجـب اإلسالم فإن استجاب فاحلمد هلل، ولكن لو 

 املعني من الفروع فإسالمه صحيح بإمجاع املسلمني 

وأنت تعلـم أن أكثـر املسـلمني يقعـون يف الكبـائر ويف تـرك كثـري مـن 

 الواجبات وال أحد ينفي عنهم اإلسالم 
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فإًذا ينبغي أن يتأمل هذا يف الدعوة يف دعوة غري املسلم لإلسالم أن يبني 

 ن وأصول اإلسالم والفروض الكربى له أصول اإليام

وأن يبني له أن دخول الدين يكون باإليامن باهلل وحده وإخالص الدين 

له بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل ثم يعلم أصول اإلسالم العلمية 

والعملية من اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ويعلم نقـول ثـم يعلـم نقـول ويعلـم 

األصول اإليامنية بعد اإليامن باهلل اإليامن باملالئكة والكتب والرسل  اإليامن هبذه

 إىل آخره والعمل بالفرائض الواجبة الصالة وما إىل ذلك 

هذه هي التي يكون هبا االبتداء يف اإلسالم، وهلذا اتفق العلـامء رمحهـم 

 اهلل عىل أنه لو شهد الشهادتني فإنه يكون مسلاًم بإمجاع العلامء 

اختلفوا يف مسألة لو شهد أن ال إله إال اهلل وَل يقل أن حممد رسـول  وإنام

 اهلل هل يكون دخل دين اإلسالم أو أنه ال يدخل إال بجمع الشهادتني ؟

 هذه مسألة لكثري من املتأخرين فيها كالم 

لكن املقصود أن الفروع الذي أرشنا إليها كاخلتان ومسائل أحياًنا ربـام  

هبا أصاًل مثل التقييد بلباس إقليمي معني هـذا مـا يف دليـل ما يف دليل عىل وجو

عىل وجوبه وعىل مرشوعيته أصاًل واللباس كام تعلمون الشارع ما أمرنا بلبـاس 

 معني واآلن اللباس الذي نلبسه ليس مطابق للباس الذي كان يلبسـه النبـي 

 أليس كذلك النبي لبس العاممة بصفتها املألوفة
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لت له صفات : هنى الشـارع عـن اإلسـبال، هنـى اللباس الرشيعة جع 

 املرأة عن التربج يف لباسها والسفور يف لباسها وهكذا 

هني عن التشبه لكن ما معنى التشبه، التشبه: ليس أن يقـع اليشـء عـىل 

وفق عادة وإنام يبقى عىل وفق اختصاص : لو جاء إنسان وسط أنـاس مثـل مـا 

اس املألوف الثوب وما إىل ذلك ثم اختص يف هذا البلد اآلن الناس يلبسون اللب

 عنهم وهو ابن البلد وانتحل لباًسا أجنبًيا غربًيا مثاًل وانفك به وانحاز به ؟!

 هذا هو الذي يكون ايش ؟

أما اإلنسان يكون يلبس هذا ألنه لباس مألوف للعمل أو لباس لصنعه  

 معينه أو ما إىل ذلك 

شبه وأنتم تعرفـون أن الصـحابة هذا ال ليس هو املعنى الذي قيل يف الت

أسلموا ريض اهلل عنهم وهـم ألبسـتهم هـي ألبسـتهم السـابقة وعامئمهـم هـي 

عامئمهم السابقة واألزر والردى هي ما يتغري منها يشء، إنام من كـان مسـباًل يف 

جاهليته ملا دخل ديـن اإلسـالم صـاروا يرفعـون أزرهـم ألن النبـي هنـى عـن 

 األحكام أو الواجبات التي جعلت يف اللباس  اإلسبال ومثل هذه اآلداب أو

 فينبغي أن يتفقه يف هذا املعنى وأن يضبط عىل هذا الوجه 

وإال فالتشبه له قواعد وله فقه ال ينبغي اإلفـراط فيـه كـام أنـه ال ينبغـي 

يعني يكون اإلنسان عىل اعتدال بـني اإلفـراط والتفـريط يف فقـه :  التفريط فيه 

 [ 63.07ة  / هذه األحكام. ]الدقيق
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 (المتن)
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا :

كاملق دلبصيلبنلملكللصأ مح دلصاعشلفا لمللي دللل ىلكساهةلابتيلدلاخمللطدةلبغهريلاعاسبيهةلعغهريلل

لحلجةلصق دلذكسانلهذ لايمسأ ةلليفلغريلهذالايملضع.

 لصايمتهأ خسينلأ نههلصق دلذكسلأ حصل لملكللصاعشلفا لصأ حصل لأ مح دلاكعقليضلأ يبليا ىلصابنلبقي

ذالأ ليملالصحتلمكلال قسابمهللييهلا  للبيهنملجلزلا  ىللللداهتملمفللابتق دص لناكح  يسجعليفلناكحلاعكفلبلا 

قسابللييهل نلاكنلالياتق دصنلأ نهلعيسلبناكحلمللجيزلاال  لل ىلملنعلصا  ذالملليكنلحينئذلمش متال  عينللا  ا 

اللفال.لحىتلقلعلالعللقهسلحسيبلحسبيةلفلطهئللأ صلطلصبتهلصابتق دا  للأ قساللييهلصا  لناكح 

منهلل صمايلملأ نلكلنلاعقلللأ صلاعفا لي دللل ىلمقصلدلاعاق دلاللخيتصلبههلايمسه ملدصنلاعاكفهسلصا 

لاختصلايمس ملبأ نل هلللأ مسليفلاعناكحلبأ نلميزيلبهنلاعسهفلحلكهاملقهلللتاهلىل:ل} هنج،َنلغَهرْيَ ْحصج م 

يلَأْاهه َدانٍل ههذج تاخج ،َنلَصاللم  حج َسههلفج للحمَصههنَلٍتل{لصقههلل:ل}م  ههَذاتج تاخج َحلٍتلَصاللم  َسههلفج لم  غَههرْيَ

ل[.25{.]اعنسلء:لَأْا َدانٍل

لأ صلقلللمنلمقصلدهللل ىلدللمللبلكلتصحلاعاقلدلأ نلمنلذكسانهللاعيتلاجللماةلاعقلل دةلصهذ ل

لصلله دحلنهل هلللأ نلصذكللاعقيهل لتاسفههللاعيتلصيهلاعرشياةلأ للللليهيللت دللاعيتليهلفا  .

ل160

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 )الشرح(
وهذا هو املوافق ألحوال الناس ولفطرهتم : أن العقود تصـح بـام يـدل 

 عليها لكن هذا له تفصيل وتقييد سبق اإلشارة إىل يشء من هذا 

اهلل هي رسالة جليلة وهذه الرسالة من كالم أيب العباس ابن تيمية رمحه 

مجعت كثرًيا من الفروع وبينـت مـنهج هـذا اإلمـام العالمـة املحقـق يف أخـذه 

للمسائل الفقهية ويف اختياره ويف ترجيحه وأنه كان عىل منهج رفيـع وعارضـة 
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قوية من جهة التحقيق العلمي للمسائل الفقهية والنظر يف أقوال السـابقني مـن 

 األئمة رمحهم اهلل 

شنع عليه لدى بعض من ال يعرف منهج هذا اإلمام من أنه بخالف ما ي

 خيالف اجلامهري وما إىل ذلك 

وســبق أن ذكــرت أن املســائل التــي خــالف فيهــا اجلمهــور مســائل ال 

 تتجاوز عدد األصابع كام يقال

بل هو يف أكثر مسائله عىل قـول اجلمهـور ، وإن كـان يتوسـع يف تتبـع  

 أقوال املتقدمني

إن األئمة األربعة هم من سـادات األئمـة والعلـامء لكـن فإنه وإن قلنا  

تعلم أن هلم أقران أو أقراًنا وأمثااًل مـن صـار يف عرصـهم أي أقـران يف العلـم 

والفضل واملقام ، أو ممن سبقهم فليسوا هم كل العلامء وإنام هم أصحاب فضل 

 وإمامة ومذاهبهم مشهودة معروفة عند املسلمني 

ن هم عىل قدر املقام ورتبته فكـان هـذا اإلمامـان لكن ثمة من العلامء م

شيخ اإلسالم رمحه اهلل يتتبع كغريه من املحققـني يتتبعـون األقـوال التـي قاهلـا 

 األئمة السابقون ومنهم األئمة األربعة رمحهم اهلل 

فينبغي لطالب العلم من يعنى هبذا اجلمع الفاضل من كالمـه رمحـه اهلل 

رتجيح ويف حتصيل االختيار الفقهـي، وال سـيام وهو منهج رشيف يف حتصيل ال

يف هذا العرص الذي الفقه بحاجة إىل مثل هـذا الـنفس املنضـبط بـني التعصـب 
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والتقليد املذموم وبني االفتيات عىل أقوال األئمة إىل أقوال فيها شذوذ يف الرأي 

 هلل أو َل يقل هبا إال بعض الفقهاء عىل منهج مثل التتبع آلراء ابن حزم رمحه ا

فإن كون طالب العلم يقع عىل قول أيب حممد بن حزم أحياًنـا هـذا أمـر 

ليس بغريب، واإلمام أبو حممد بن حزم إمام له علم مشهور وله ديانة مشـهورة 

وله فضل مشهور وكتبه كاملحىل وغريها تدل عىل سعة علم هذا اإلمام وفضـله 

 ورشف مقامه

روفـة وهـي طريقـة لكن تعـرف أنـه جـرى عـىل طريقـة يف الفقـه مع 

الظاهرية وفيها نفس من البعد عن أكثر أو فقه أكثر علامء األمصار من املتقدمني 

 فليست هي الطريقة الراجحة بال شك .

 وإن كان له اجتهاد وله اختيار حسن يف مسائل 

فطالب العلم يف هذا العرص ينبغي أن يكون وسيع النظر أو واسع النظر 

العناية باملقام األول يف الـدليل وحتكـيم أو التقـديم فاضل االعتبار لألقوال مع 

 لقول اهلل ورسوله هذا هو األصل الواجب عىل كل مؤمن من اخلاصة والعامة

   « من يرد اهلل به خرًيا يفقهه إ الكين » لكن هذا له فقه كام قال  

وال سيام أن املسائل أيًضا ختتلف باختالف األحـوال ويـؤثر فيهـا يشء 

 املقارنة  من األمور

وهلذا واقع املسلمني اليوم ليس واحًدا يف بلداهنم وواقع املسلم يف غـري 

 البالد اإلسالمية أيًضا له اختصاص وله إستثناء 
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ومن هنا نبه عىل بعض املسائل املتعلقة قبل يسري بالـدعوة لـيس هتوينًـا 

 من شأن بعض هذا املرشوع

وهـو سـيد  لنبـي ولكن معلوم أن الرشيعة رتب ومسائلها شعب وا 

 »اخللق وإمام هذه الرشيعة ملا ذكر اإليامن مـاذا قـال قـال كـام يف الصـحيحني: 

اإليامن بضع وسبعون شعبه إ روايغة مسغب  قغال فأ ةهغا قغول ال إلغه إال هلل, 

   « وأدءاها إماطة األذى  ن الطريق واحليا  شعبة من اإليامن

يصح أن يقـال الرشـيعة فالحظ أن الشارع نفسه قال أعىل وأدنى ، فال 

 عىل رتبة واحدة

الرشــيعة عــىل رتبــة واحــدة مــن جهــة اإليــامن هبــا مثــل هــذه املعــاين  

 الصحيحة 

 لكن ما جهة ما يلزم العباد : ال  :

 فيها املستحب 

 وفيها املستحب اإلمجاع  

 واملستحب يف قول طائفة من الفقهاء وليس بقول سائرهم 

 وفيها الواجب باإلمجاع  

 الواجب عند بعض الفقهاء دون بعض وفيها 

وفيها األركان املجمـع عليهـا كالصـلوات اخلمـس والزكـاة والصـيام 

 واحلج وهلم جرأ
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وهلذا درج أكثر أهل العلم والنظر والفقه واألصـول إىل أهنـم يقولـون  

 الرشيعة أصول وفروع 

 أن اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل بعض البـاحثني املعـارصين ومما أنبه إليه

 ينقلون عنه أنه ينكر تقسيم الرشيعة إىل أصول وفروع هذا ليس بصحيح 

بل هو استعمل لفظ األصول والفروع تارة منفكة وتارة مقرتنة يف كثـري 

 من كالمه أو يف مجل من كالمه

إنام أنكر تقسيم الرشيعة إىل أصول وفروع من جهـة احلـد الـذي قالـه  

ول واملقصود بالفروع ، كمـن قـال بعض علامء النظر والكالم للمقصود باألص

إن األصول هي العقليات والفروع هي السمعيات أو األصول ما علم بالسـمع 

والعقل والفروع ما علم بالسمع وحده أو األصول هي العلميات والفروع هي 

 العمليات فهو ينكر هذه احلدود والتعريفات لألصول والفروع ملاذا؟

علميات والفروع العمليات : يلزم أن ألنه يلزم إذا قلت األصول هي ال 

جتعل الصالة من الفروع ألهنا عمل وهذا ليس بصحيح والصالة أصل وركـن 

 يف الدين ومبنى من مبانيه إىل آخره

 فهو ينكر هذه احلدود التي استعملها بعض علامء النظر 

أما أن الرشيعة منها أصول وفروع هذا بدهي ما أحد ينكـره مـا هنـاك  

 ذاعاَل ينكر ه
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الشارع نفسه يقول أعالها وأدناها وال أحد يقول أن صالة الفجر مثـل  

 سنة الفجر بل حتى السنة الراتبة رتبتها مقدمة عىل السنة أو النافلة املطلقة 

وهلذا اإلمام أمحد يف إحدى الروايات عنه يقول إن مـن تـرك الرواتـب 

 مطلًقا ترد شهادته يف رواية، طبًعا هذا ال يطبق اليوم

لكن ما قال اإلمام أمحد مثل هذا يف مطلق النوافل يقول من هجر الوتر  

والرواتب ترد شهادته فهذه رواية عىل كل حال يف مـذهب أمحـد ال أقـول أهنـا 

 الراجحة 

لكن املقصود أن الرتـب معلومـة الصـيام منـه رمضـان ركـن واجـب 

يـومي  وفضل ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو منهي عنه كصيام يـوم العيـد أو

 العيد فهو صيام منهي عنه

املقصود أن الرشيعة فيها رتب وإنام ننبه إىل هذا يف مسائل الدعوة ألنـه  

 أحياًنا بعض غري املسلمني يتلكع عن دخول اإلسالم مثل ما سبق اإلشارة 

أحياًنا املرأة ملا يقال هلا أول ما يلزمك احلجاب ربام حتجب بصفة معينـة 

ية وهي عائشة يف بلد ال يعرف احلجاب من كل وجه ربـام لبلد من البلدان العرب

هذا املعنى تظن أنه بحكم عدم فهمها للدين تظن أن رتبته بمثل رتبت الشـهادة 

 وأنه ال يصح إسالمها لو َل تفعل ذلك عىل التامم .

نعم تعلم احلجاب الرشعي وليبني هلا ذلك وأنه واجـب ومـا إىل ذلـك 

 هذا ما هناك إشكال فيه 
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 ةهو القصد بام يكون دخول دين اإلسالم هذه مسألة تـرى بداهيـلكن 

 عند العلامء وأن دخول الدين يكون باإليامن والتوحيد والشهادتني

أما هذه الفروع ولـو كانـت واجبـة فإهنـا تعلـق بحسـب مقامهـا مـن  

 الرشيعة 

وأنتم تعلمون أن هذا الدين لرشفه و امـه جعـل هـذا الرتتيـب حتـى 

 مجلة واحدة .  عىل النبي  الترشيع ما نزل

وحتى اخلمر مع ما فيها من االسم فإن حتريمها جـاء عـىل مراتـب فـإن 

البعض قد يلد عن اإلسالم لكونه اآلن هو غري مسلم و هذه املرأة غـري مسـلمة 

وال سيام مع نزعة احلرية املسيطر عـىل كثـري مـن العـاَل وال سـيام العـاَل الغـريب 

عة احلرية العارمة التي تقدس حرية الذات تقـديس وامتدت إىل الرشق اآلن نز

إىل درجة اهلوج أحياًنا ، جيعلون أن هذا نوع من االحتقـار للحريـة وكـأن هـذا 

 الدين أو املسائل فيه هو إلغاء احلرية اخلاصة لإلنسان !!

فالتدرج يف الفقه والعلم هذا مهم وهـذا واجـب ألن هـذا الـدين هـو 

 رسالة للبرش مجيًعا 

 أن يؤتى بأصوله عىل وفق ما قرره العلامء رمحهم اهلل وينبغي

ملا أراد األعشـى كـام يف القصـة  وهلذا جتدون أنه حتى يف زمن النبي  

املشهورة حتركت نفسه إىل أن يدخل دين اإلسالم ترى املعاين هذه مثل مـا كـان 
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ك ديـن اجلاهليون ما منع كثري منهم من اإلسالم إال ايش ما يريد أنه يقال أنه تـر

 عبد املطلب هذه العنرصية التي كانت يف نفس اجلاهلني قدياًم 

اآلن غري املسلمني يف بعض الدول اخلاصة يف العاَل الغريب تكونوا عـىل  

فلسفات تربوا عليهـا وولـدوا عليهـا وبـاألخص تقـديس احلريـة الشخصـية 

و يعـرف لإلنسان إىل درجة اإلطالق أنه ما عليه قيود من أحد ، وهذا من يقرأ أ

 هذه البلدان يعرف أثر هذه الفلسفات عىل تلك الشعوب 

 هذا جيب أن يعتربه الذي يدعوا لإلسالم 

مــا كــان  فأولئــك كــانوا يرتكــون بمثــل هــذه احلجــة، وهلــذا النبــي 

يغاضــبهم عــىل بعــض أحســاهبم املعروفــة أو بعــض أحــواهلم التــي كانــت يف 

ن كان هناك مباعدة ، بل حتـى جاهليتهم ، َل يقرهم عىل رشكهم أو وثنيتهم لك

 يف كالم اهلل النهي عن سب ألهلتهم يف بعض املقامات 

 وإال فتعرف أن من احلقائق التوحيد الكفر بالطاغوت 

 لكن املقصود هنا احلكمة يف أخذ الرشيعة ويف تطبيقها 

 فاألعشى ملا حترك إىل اإلسالم وبلغ بعض املعاندين لـدعوت النبـي 

يسلم وقال قصيدته املشهورة يف هذا وفيهـا مـن اإلطـراء ملقـام أنه كأنه يريد أن 

النبي من جهة إجالله وما إىل ذلـك تعـرض لـه بعضـهم وقـال لـه إنـك تريـد 

يمنع اخلمر والزنا فأشاروا عليه بالزنـا  اإلسالم وأن هذا الرجل يعنون النبي 
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َل يدخل وأشاروا عليه باخلمر وبقي يف مخره إىل أن ركب ناقته ووقصته ومات و

 دين اإلسالم

طبًعا هذا لـيس يفهـم منـه أن الـداعي لإلسـالم هيـون مـن األحكـام  

الرشعية ـ هذا ال جيوز ألن هذا دين جيب أن يقـال كـام نـزل مـن عنـد اهلل هـذا 

حالل وهذا حرام وهذا واجب فمن ريض فله الرضا ومن أبى ذلك فهو الـذي 

 قد ترك احلق ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنني

لكن القصد إىل تدين الناس باإلسالم ودعوهتم إليه وبيان فضـل هـذا  

الدين هذا واجب عىل املسلمني ، فيأتوا األحكام عىل وفق ما م ـ عليـه هنـج 

ملا كاتب وهلذا ملا كاتب هرقل قال أما بعد كـام يف حـديث  النبي وهدي النبي 

الم أسـلم تسـلم أسـلم ابن عباس املتفق عليه أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسـ

ُقـْل َيـا َأْهـَل }يؤتك اهلل أجرك مرتني وإن توليت فإن عليـك إثـم األريسـيني 

َك بِِه َشْيًئا  َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهللََّ َوال ُنرْشِ
ن
َوال  اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكلَِمةن َسَواء

 .[64]آل عمران:{ًبا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَبا

 هذه هي املعاين املقربة واملحققة ألهنا هي األصول

أما الفروع التي أشري إليها فال ترتك بل ما ثبت منها مرشوًعا أو واجًبـا  

فإنه يؤتى ، ولكن يؤتى من بابه ، فإن املرأة لـو أسـلمت وهـي سـافرة وبقيـت 

ن الكبائر أو معصية لكـن إسـالمها صـحيح سافرة فإهنا تكون قد أتت كبرية م

 بإمجاع العلامء .



 الغفيص بن حممد شرح وتعليق الشيخ العالمة يوسف   الفقهية النورانية القواعد كتاب شرح

هـ   2914  عام في اقيمت  مكة المكرمةمكثفة  في ورة علمية د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأنتم تعلمون اليوم يعني ضعف املسلمني ومع بعـض األحـوال التـي 

شاعت مع األسف يف كثري من األمصار جتد  بعض املسلامت ال نقول كثري وإنام 

بعض املسلامت سافرات عن شعورهن أحياًنا، وعن صـدورهن أحياًنـا، وعـن 

ن ، السفور الذي يتفق العلامء عىل أنه سفور حمرر ومع ذلـك ال يشء من أرجله

حد يقول إهنا إن إسالمها يبطل هبذا ، هذا نقص يف اإليامن وترك لواجب وفعل 

 ملحرم أو لكبرية أو ما إىل ذلك ، لكن اإلسالم يصح .

فينبغي أن يفهم الدين يف مقام الدعوة عىل وفق هذا الرتتيب الذي كـان 

 ء عليهم الصالة والسالم مجيًعاعليه األنبيا

نسأل اهلل جال وعىل بأسامئه وصفاته لنا ولكم الفقه يف الدين والتوفيـق  

 والسداد

ويف كالم أيب العباس كثري مما َل نقف عليه بل أكثره َل نقف عليه ولكـن  

نسأل اهلل أن ييرسـ جمـالس يف مسـتقبل األمـر يـدعى إليهـا إن شـاء اهلل يكـون 

 ئل من هذا املجموعاستكاماًل ملسا

 واهلل أ ب 

 وص  اهلل وسب     ءبينا حممك وآله وصحبه أمجعن.

 

 


