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 ( 1شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم ) 

 الشيخ: يوسف الغفيص
  

من الرسائل النافعة يف باهبا،  -رمحه اهلل  -رسالة رفع املالم عن األئمة األعالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
ين هم القيمة يف موضوعها، فقد بني فيها ما جيب على املسلمني من مواالة املؤمنني، وخاصة العلماء الذ

صلى اهلل  -ورثة األنبياء، وذكر أنه ليس أحد من األئمة املقبولني عند األمة يتعمد خمالفة رسول اهلل 
يف شيء من سنته، وأهنم مجيعاً متفقون على وجوب اتباع ما صح من النصوص وسلم من  -عليه وسلم 

التمس هلم العذر يف ذلك.. املعارضة، وقد بسط األسباب اليت دعت اجملتهدين إىل عدم األخذ بالنص، و 
 رمحة واسعة.  -رمحه اهلل  -وهي رسالة تدل على كمال فقه وورع هذا اإلمام 

  
 مكانة العلماء يف هذه األمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
دين. أما بعد: فهذا شرح لرسالة )رفع املالم عن األئمة األعالم( والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ال

ونفعنا بعلمه يف -رمحه اهلل تعاىل  -. قال املصنف -رمحه اهلل  -لـشيخ اإلسالم أيب العباس ابن تيمية 
الدارين آمني: ]احلمد هلل على آالئه، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له يف أرضه ومسائه، 

أن حممدًا عبده ورسوله وخامت أنبيائه، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه صالة دائمة إىل يوم وأشهد 
لقائه وسلم تسليماً. وبعد: فيجب على املسلمني بعد مواالة اهلل ورسوله مواالة املؤمنني كما نطق به 

وم يهتدى هبم يف ظلمات القرآن، خصوصًا العلماء الذين هم ورثة األنبياء، الذين جعلهم اهلل مبنزلة النج
صلى اهلل عليه  -الرب والبحر، وقد أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث حممد 

فعلماؤها شرارها، إال املسلمني فإن علماءهم خيارهم؛ فإهنم خلفاء الرسول يف أمته، واحمليون ملا  -وسلم 
نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من  مات من سنته، هبم قام الكتاب وبه قاموا، وهبم

يف شيء من  -صلى اهلل عليه وسلم  -األئمة املقبولني عند األمة قبواًل عامًا يتعمد خمالفة رسول اهلل 
سنته، دقيق وال جليل، فإهنم متفقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من 

، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول -صلى اهلل عليه وسلم  -إال رسول اهلل  الناس يؤخذ من قوله ويرتك
قد جاء حديث صحيح خبالفه فالبد له من عذر يف تركه[. هذه مقدمة هذه الرسالة الفاضلة لـشيخ 

، وقد ذكر فيها فضل العلماء يف هذه األمة، وهذا الفضل ال يذكر من -رمحه اهلل  -اإلسالم ابن تيمية 
ير احملض لدرجتهم ورتبتهم، وإمنا يذكر ألن هذا من أخص مقومات ثبات هذه األمة وقيامها جهة التقد

وهذه هي الرتبة األقل اليت حذر -شاهدة على الناس؛ فإن األمة مىت قل علماؤها بل مىت فسد علماؤها 
األمة فإذا فسد العلماء فسدت األمة، وهلذا فإن صالح هذه  -صلى اهلل عليه وسلم  -منها النيب 
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كما ثبت عنه يف الصحيح: )إن   -عليه الصالة والسالم  -مرتبط بصالح علمائها. ولذلك قال النيب 
اهلل ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يُبِق 

وا بغري علم، فضلوا وأضلوا(. ولذلك ينبغي اختذ الناس رءوساً جهااًل، فسئلوا فأفت -أو مل يَبَق عاملم -عاملاً 
أن يكون وجود العلماء من أخص مقاصد هذه األمة، واألمر هنا يتعلق بأحد جهتني: اجلهة األوىل: 
جهة العناية بإعداد طلبة العلم، وإعداد الطالب الذين يعنون بعلم الشريعة، وتربية ملكتهم العلمية 

سبحانه  -والنظر يف النصوص، والرتقي هبم إىل أن يأذن اهلل والفقهية على األخذ بكالم أهل العلم 
ملن خيص منهم بدرجات عالية يف العلم، حىت يصلوا إىل رتبة االجتهاد. فالعناية هبذا التأسيس  -وتعاىل 

من أخص ضرورات األمة يف سائر أحواهلا. ومن جهة أخرى: فإن البقية الباقية يف األمة، وهم علماؤها 
ر املسلمني، ال خيتص ذلك مبصر من األمصار وال ببلد من البلدان؛ بل كل العلماء أينما  يف سائر أمصا

ما دام أهنم قائمون بالعلم املأثور عن سلف هذه األمة، وهو علم األنبياء -كانوا وأينما صار مقامهم 
مني يف اإلفتاء عليهم الصالة والسالم، العلم املبين على الكتاب والسنة، واعتبار كالم الفقهاء املتقد

والنظر والرتجيح وما إىل ذلك؛ فهؤالء جيب أن يصان قدرهم، ويعظم مكاهنم، ويرجع إليهم عماًل مبا 
[ 43: " فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُموَن " ]النحل: -تعاىل  -أمر اهلل به يف كتابه يف قوله 

ُهْم " ]النساء: وقوله: " َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الر   ُهْم َلَعِلَمُه ال ِذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ [. 83ُسوِل َوِإىَل أُْوِل اأَلْمِر ِمنـْ
أن يرىب الناس عليها يف سائر  -بل جيب  -فمثل هذه املقامات هي من أخص املقامات اليت ينبغي 

شأن مقامهم، فإن هذا  أمصار املسلمني. والعلماء وإن اختلف الناس يف بعض األمصار عن بعض يف
من طبيعة الناس، وال يلزم يف العامل أن يكون سائر ما يقوله مبنيًا على قبول سائر العامة؛ بل رمبا قال 
بعض العلماء قواًل ال يصلح لبعض العامة، أو قد يصلح لبعض العامة دون بعض، وقد خيتلف اجتهاد 

أن تكون مؤذنة عند أحد من عامة املسلمني بتأخري العلماء يف مسائل كثرية. فمثل هذه األمور ال ينبغي 
رتبة العلماء يف األمة، فإن العلماء مىت ما أخرت رتبتهم يف األمة فإن هذا من أمارات الفتنة الكربى يف 

 هذه األمة... 
  

 -صلى اهلل عليه وسلم  -عدم تعمد أحد من األئمة خمالفة النيب 
م فاضل، فقال: )ولُيعلم أنه ليس أحد من األئمة املقبولني عند إىل مقا -رمحه اهلل  -وقد أشار املصنف 

(، ويقصد هبم: أولئك الكبار من -صلى اهلل عليه وسلم  -األمة قبواًل عامًا يتعمد خمالفة رسول اهلل 
الفقهاء؛ كاألئمة األربعة أيب حنيفة و مالك و الشافعي و أمحد، وأمثاهلم ممن قبلهم أو ممن بعدهم، 

صلى اهلل عليه وآله وسلم  -الكبار املعروفني عند األمة ليس أحد منهم يتعمد خمالفة النيب  فمثل هؤالء
. وهذا يرجع إىل قاعدة ذكرها القرآن، وهي من قواعد العلم وقواعد العقل والفطرة، فإن اهلل قال لنبيه: -

َا يـَت ِبُعوَن أَْهَوا [ فجعل لإلنسان مقامني: املقام 50َءُهْم " ]القصص: " فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أمن 



 3 

وللوحي. املقام الثاين: أن يكون متبعاً  -صلى اهلل عليه وسلم  -األول: أن يكون متبعًا مستجيبًا للنيب 
 -هلواه. وال جيوز أن يَُظن بأحد من فقهاء املسلمني يف سالف عصورهم، وكذلك يف حاضر عصرهم 

سبقت اإلشارة إليهم، وهم القائمون بقصد الكتاب والسنة واتباع احلق، واقتفاء  وأعين هبم الفقهاء الذين
فهؤالء أصحاب هذا املقام ال جيوز أن  -آثار األنبياء وآثار السلف الصاحل أهل القرون الثالثة الفاضلة

ن مستجيباً ، مبعىن أنه يتعمد أن يكو -صلى اهلل عليه وسلم  -يَُظن بواحد منهم أنه يتعمد خمالفة النيب 
هلواه. وإن كان يشار هنا إىل أن القرآن ذكر مقامني، ومها: االستجابة هلل ورسوله، واتباع اهلوى، فهل 
معىن ذلك أن اإلنسان املعني إما أن يكون صاحب هوى، وإما أن يكون مستجيبًا استجابة حمضة؟ 

هو من مقامات  -ستجابة أعين مقام اال -يقال: من حيث الواقع يف أحوال الناس فإن هذا املقام 
اإلميان، مبعىن أنه يدخله الزيادة والنقص، وله أصل وله كمال، فالعلماء الربانيون الراسخون يف العلم  
كأئمة العلم من الصحابة كاخللفاء األربعة وأمثاهلم ومن بعدهم، فهؤالء يصانون عن اتباع اهلوى بسائر 

االستجابة هلل ولرسوله. وقد يوجد بعض الفقهاء بعد درجاته، وال حيسب يف حاهلم إال أهنم من أهل 
عنهم من يكون أصل مقامه على االستجابة، ولكن مقام  -تعاىل  -عصر الصحابة رضي اهلل 

االستجابة عنده يدخله شيء من عوارض النقص، فرمبا دخل عليه طرف من مادة الظن أو اهلوى، ومادة 
يف منهاج السنة:  -رمحه اهلل  -م النفس. وقد ذكر املصنف الظن تتعلق بالعلم، ومادة اهلوى تتعلق بظل

يقول: ما هو من مقام اهلوى  -والحظ وصف هذا اهلوى بأنه خفي! -أن ما هو من مقام اهلوى اخلفي 
اخلفي قد يعرض لبعض الكبار من أهل العلم؛ بل قد يعرض ملن هو من كبار أهل اإلميان والديانة عند 

إىل قدر أكثر من ذلك، ومن شاء أن يقف عليه فليقرأه يف منهاج  -ه اهلل رمح -املسلمني. بل أشار 
السنة، وقد ذكره يف معرض كالمه عن مسألة أئمة أهل البيت وبعض الصحابة. فهذا الطرف من اهلوى 

قد يعرض لكثري من الناس، وقد يعرض لكثري من  -ونسميه طرفًا ألنه عارض وليس بأصل-اخلفي 
بل ومن قبل املتأخرين، وهذا اهلوى اخلفي ال ينايف أصل االستجابة، وال ينايف املقصود  الفقهاء املتأخرين؛

تلك الصور اليت وقعت كثريًا يف التاريخ من  -كما سيأيت تفصيله-الكلي منها، وقد يكون من صوره 
يتجاىف  التعصب الغاِل يف بعض املذاهب الفقهية، فإن هذا التعصب إذا زاد أثره وصار تقليدًا وتعصباً 
عليه  -عن أثر السنة والوحي، إذا زاد هذا التعصب فال شك أنه ليس وجهًا من االستجابة هلل ورسوله 

؛ بل إنه يكون من النوع املذموم. إذاً: عندما ذكر القرآن املقامني ال يفهم من ذلك -الصالة والسالم 
ن حيث واقع املسلمني فإن منهم أن الناس إما أن يكونوا أهل استجابة حمضة أو أهل هوى حمض؛ بل م

احملققني ملقام االستجابة، ومنهم من أتى مقام االستجابة من حيث األصل، ولكن قد يعرض له ما هو 
من مقامات اهلوى اخلفي، وهذا اهلوى تارة يكون بوجه من الظلم، وتارة يكون بوجه من اجلهل، فإن 

: َومَحََلَها اإِلْنَساُن ِإن ُه َكاَن ظَُلوًما -تعاىل  -اهلل  هو اجلهل والظلم، قال -كما ذكر القرآن-مجاع اخلطأ 
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[. فمن حقق االستجابة جترد عن الظلم واجلهل، ومن نقصت استجابته أصابه 72َجُهواًل ]األحزاب: 
 طرف من الظلم أو طرف من اجلهل، وهذا من حيث األصل. 

  
 اختالف العلماء والفقهاء

ديث من الفقهاء، فإن مجاع العذر يف هذا الرتك أهنم ال يقصدون ذكر املصنف أن من ترك العمل حب
ذلك عمداً، وذكر أن مجاع العذر يف هذا يعود إىل ثالثة أسباب. مث يذكر املصنف يف رسالته هذه 

: ]ومجيع -رمحه اهلل  -األسباب الثالثة مث يعود بعد ذلك إىل تفصيلها إىل عشرة أسباب. قال املصنف 
قاله. والثاين: عدم  -صلى اهلل عليه وسلم  -صناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النيب األعذار ثالثة أ

اعتقاده إرادة تلك املسألة بذلك القول. والثالث: اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ[. وهذه األسباب 
ديث الثالثة اليت جعلها املصنف مِجَاع األسباب، هي متعلقة جبهة الدليل العلمي، وخباصة فيما يتعلق حب

، وهلذا ملا فسر هذه األسباب الثالثة بعشرة أسباب بعد ذلك دار كالمه -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 
على هذا. ومن املعلوم أن هذا وجه من أسباب اختالف العلماء والفقهاء، لكن إذا  -رمحه اهلل  -

ل يف زمن النبوة، وإن  أُخذت مسألة اخلالف الفقهي والذي كانت بدايته ال أقول يف زمن الصحابة، ب
عاصم وقوله قاطع، ومع ذلك  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -كان من املسل م به عند املسلمني أن النيب 

عنهم يف زمنه لكن ليس حبضرته، ومن األمثلة على ذلك: -تعاىل  -قد اختلف الصحابة رضي اهلل 
ح: )ال يصلني أحد العصر إال يف بين اختالفهم يف تفسري حديثه ملا قال يف حديث ابن عمر يف الصحي

عليه الصالة  -قريظة( فإن الصحابة اختلفوا يف املراد هبذا احلديث، ومنها: اختالفهم يف معىن قوله 
كما يف حديث ابن عباس املتفق عليه حني ذكر األمم، مث ذكر أمته فقال )ومنهم سبعون   -والسالم 

ل ابن عباس: مث هنض فدخل منزله، فخاض الناس يف ألفًا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب( قا
أولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم فلم 

... -صلى اهلل عليه وسلم  -يشركوا باهلل شيئاً، وقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول اهلل 
 احلديث... 

  
 أقسام اخلالف

انتشر  -عليه الصالة والسالم  -لصحابة قد اختلفوا زمن النبوة يف مثل هذه األحوال، وملا تويف إذاً: ا
مثل هذا اخلالف يف مسائل الفقه وفروع الشريعة، فقد اختلفوا يف مسائل كثرية، وإن كان هذا اخلالف 

ل: ما حيسم بنص انقسم يف اجلملة إىل قسمني: القسم األو  -عليه الصالة والسالم  -الذي وقع بعده 
يف مرياث  -رضي اهلل عنها  -بني، فيستقر األمر ويرتفع اخلالف، كما خالف بعض آل البيت كفاطمة 

يورث، وأرسلت فاطمة  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -، فظنوا أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 
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أن  -رضي اهلل عنه  -ها أبو بكر إىل أيب بكر تسأله مرياثها من أبيها، فكتب إلي -كما يف الصحيح-
قال: )حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة( واحلديث  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -النيب 

صحيح كما هو معروف. فمثل هذه األوجه من اخلالف كأهنا ترتفع بوجود النص، فيستقر األمر، وكما 
األجناد إىل الشام، فبلغه أن الطاعون قد وقع ملا سار ب -رضي اهلل تعاىل عنه  -حصل يف زمن عمر 

بالشام، فاستشار املهاجرين األولني فاختلفوا عليه، مث استشار األنصار فاختلفوا عليه، فمنهم من قال: 
معك بقية الناس وأصحاب رسول اهلل، وال نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، ومنهم من قال: يا أمري 

ريد أن ترجع عنه، فكان هذا جواب املهاجرين واألنصار، مث أمر أن املؤمنني! قد خرجت ألمر وال ن
يدعى من بقي معه من مسلمة الفتح، فاجتمعوا على كلمة واحدة وهي أن يرجع، فنادى: إين مصبح 
على ظهر فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة: أفرار من قدر اهلل؟ فقال عمر: لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة! 

صلى اهلل عليه  -كأنه ارتفع مبجيء عبد الرمحن بن عوف وقوله: إين مسعت النيب لكن هذا اخلالف  
بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال  -أي: الطاعون-يقول: )إذا مسعتم به  -وسلم 

رضي اهلل  -خيرجنكم الفرار منه( فهذا النص الصريح ارتفع به هذا اخلالف الذي عرض يف زمن عمر 
. إذاً: هذا النوع من اخلالف يرتفع بوجود نص قاطع. القسم الثاين: اخلالف الذي ال - عنه تعاىل

يرتفع؛ بل تبقى مادة اخلالف موجودة يف املسألة املختلف فيها؛ وذلك ألنه يكون مبنيًا على مناطات 
هلل رضي ا -من النصوص ومقاصد من الشريعة وحنو ذلك، وقد وقع هذا اخلالف يف زمن الصحابة 

، فقد اختلفوا يف بعض مسائل املواريث، ويف بعض مسائل احلج، ومن املعلوم أن اخلالف ظل -عنهم 
فيها إىل ما بعد عهد الصحابة حىت نقلت مذاهب فيما بعد، فصار لبعض الصحابة مذهب وصار 

ملة للبعض اآلخر ما خيالف ذلك. إذا كان كذلك فإن اخلالف الفقهي واسع، واخلالف الفقهي يف اجل
كأنه يقابله اخلالف املتعلق بالعقائد وأصول الدين، ومعلوم أن باب   -وإن كان هذا تعبرياً اصطالحياً  -

أصول الدين حمكم عند الصحابة وليس فيه مادة للخالف، وهلذا فإن املخالف فيه هم أهل البدع 
ى وجه من السعة، ومن َفِقه واألهواء، وأما ما يتعلق باخلالف الفقهي فإن السبب فيه ال بد من فقهه عل

 السبب يف هذا اخلالف الفقهي وسار على حسن إدراك له عرف مراتب اخلالف.
  

 مكونات اخلالف الفقهي:
أسباب اخلالف تتعلق بأربع جهات، وإذا ُأخذت هذه اجلهات األربع ونُظر إليها نظراً منطقياً؛ ُوجد أهنا 

يتكون اخلالف الفقهي، وهي كما يلي: اجلهة األوىل: هي اجلهات املكونة للخالف الفقهي، أي: عنها 
جهة الدليل، والدليل فيه ثالث حيثيات: احليثية األوىل: الدليل من حيث التعيني. احليثية الثانية: الدليل 
من حيث درجة االحتجاج أو درجة احلجية. احليثية الثالثة: الدليل من حيث الثبوت. اجلهة الثانية: جهة 

ث اإلفادة للحكم، وهي جهة الداللة كما تسمى. اجلهة الثالثة: جهة املستدل، وهذه املدلول من حي
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اجلهة الكالم فيها قليل عند أهل األصول، وإذا تكلموا فيها فإمنا يتكلمون فيها من معترب واحد يف 
ويفيت  اجلملة. واملستدل: هو الفقيه، سواء كان جمتهدًا أو مل يكن جمتهداً، ومعلوم أن أكثر من يتكلم

ليس هم أهل االجتهاد؛ ألن اجملتهدين أقل من الفقهاء غري اجملتهدين، وهذه نتيجة طبيعية، فإن الذين 
هم كثري، ولكن إذا نظرنا إىل اجملتهدين الذين بلغوا  -اليوم-يستطيعون أن جييبوا عن كثري من املسائل 

إذاً: املقصود باملستدل من يفيت الناس  رتبة االجتهاد العالية وجدناهم قليلني بالنسبة لسائر الفقهاء.
وينقل هلم أقوال الفقهاء، أو يرجح يف اخلالف الفقهي، سواء كان من أهل االجتهاد، أي: من مؤسسي 
اخلالف، أو كان من ناقليه ومقرريه واملنتصرين له بوجه من الوجوه. واملستدل فيه أربعة معتربات: املعترب 

عنده، واجملموع العلمي يف الغالب هو ما يذكره األصوليون فيما األول: من حيث اجملموع العلمي 
يسمونه بشروط اجملتهد، ومما يذكرون: أن يكون عارفًا بالناسخ واملنسوخ، عارفًا بأحاديث األحكام، 

وهذه األمساء أو املصطلحات قد تكون جديدة -عارفًا بداللة اللغة.. إخل. املعترب الثاين: البيئة اخلاصة 
احليثيات، ولكن من حيث احلقائق هي مؤثرة، وقد أشار إىل درجاهتا يف التأثري مجاعة من من بعض 

والبيئة اخلاصة قد تكون بيئة مذهبية؛ كانتحال  -العلماء منهم املصنف، وابن حزم، و الشاطيب.. وغريهم
فهذه البيئة  الفقيه ملذهب فقهي، كانتحال الشافعي ملذهب الشافعية، وانتحال احلنفي ملذهب احلنفية،

اليت عاشها تؤثر فيه: أهو من متقدمي األحناف أو من متأخريهم؟ وعلى أي كتب املذهب متذهب؟ 
وعلى أي درجات فقه املذهب متذهب؟.. وهكذا. فالبيئة اخلاصة قد تكون بيئًة مذهبية فقهية على أحد 

ظهرت يف التاريخ بعد  املذاهب األربعة، وقد تكون بيئة على مذهب أهل احلديث؛ كبعض الصور اليت
عصر األئمة، وهي أحوال لبعض أهل احلديث يف االنفكاك من املذاهب الفقيه أو التمذهب مبذهب 
فقيه معني، وقصدهم هو التمذهب وااللتزام مبا دلت عليه النصوص وما إىل ذلك، والبيئة هلا صور سيأيت 

عامة، سواء كانت بيئة إقليمية تتعلق بإقليم، أو . املعترب الثالث: البيئة ال-تعاىل  -تفصيلها إن شاء اهلل 
حبدود جغرافية معينة، فيكون أهل هذا البلد هلم طبيعة معينة أو تأثري معني، أو كانت بيئة تتجاوز إقليماً 
معيناً، وهذا أيضًا يؤثر يف النتائج الفقهية. املعترب الرابع: التكوين الذايت، ويقصد بالتكوين الذايت: طبيعة 

خلق الناس متفاوتني، والفقيه واحد  -سبحانه وتعاىل  -دل: كيف خلقه اهلل؟ ومن املعلوم أن اهلل املست
من الناس، فقد تكون له طبيعة ختتلف عن الفقيه اآلخر من حيث حرارة الطبع وبرودته، ومن حيث 

ف هي: املسألة سعة العقل وعدم سعته، وحنو ذلك مما سنذكره إن شاء اهلل. اجلهة الرابعة ألسباب اخلال
املستدل عليها، اليت يراد إعطاء حكم هلا، وأثر هذه اجلهة هو من جهة اعتبار الفقيه حملل املسألة من 
الشريعة: هل هي من الرتب األوىل يف الشريعة، أم هي مما دون ذلك؟ وهل صرحت هبا النصوص أم مل 

. -تعاىل  -الحقًا إن شاء اهلل  تصرح هبا؟ وهل مقصود هذا الباب يتأتى عليها؟ وهذه سنتكلم عنها
وجدت أن مناط املسائل  -وال بأس هبذا التعبري-هذه هي اجلهات األربع، وإذا تأملتها تأماًل منطقيًا 

 العلمية ال خيرج عن أثر هذه اجلهات األربع... 
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 ( 2مة األعالم ) شرح رسالة رفع المالم عن األئ

 الشيخ يوسف الغفيص
  

هناك أسباب ومكونات للخالف الواقع بني الفقهاء، وهذه األسباب هي اليت يرتتب عليها اخلالف 
ويقع بسببها، وأول هذه األسباب: الدليل الفقهي، وفيه معتربات ثالثة: تعيني الدليل، ودرجته يف 

 احلجية، وثبوته. 
  

 قهياجلهة األوىل: الدليل الف
 -إن شاء اهلل-ذكرنا فيما سبق اجلهات األربع ألسباب اخلالف الفقهي إمجااًل، واآلن سنذكرها 

 تفصياًل، وسنبدأ باجلهة األوىل وهي جهة الدليل الفقهي، وهذه اجلهة فيها ثالثة معتربات:
 تعيني الدليل الفقهي

اجلملة على حجيتها الفقهية، وهي: املعترب األول: تعيني الدليل الفقهي: هناك ثالثة أدلة اتفق يف -
الكتاب، والسنة، واإلمجاع، وإمنا قلنا: يف اجلملة؛ ألن مسألة اإلمجاع فيها بعض التقييدات عند بعض 
أهل العلم، لكن لك أن تقول: إن الكتاب والسنة واإلمجاع حجة باالتفاق، حىت الذين يرتددون يف: مىت 

الصحابة أو ال ميكن؟ فإن هذه السؤاالت ال تعود إىل الرتدد يصدق االجتهاد؟ وهل ميكن االجتهاد بعد 
يف اإلمجاع؛ بل إن الكل متفقون على أنه مىت حتقق اإلمجاع فهو دليل الزم، وال أحد جيادل يف ذلك. 
وبعض األصوليني من املتكلمني يقولون: إن اإلمجاع فيه نظر، وهذا ليس بصحيح.. نعم، هناك تردد يف  

اع، لكن ال يوجد فقيه يقول: إن اإلمجاع الذي حتقق ثبوته يف نتيجته نظر، فإن هذا كيفية إثبات اإلمج
مل يقله ومل يلتزم به أحد من أهل العلم؛ ألنه خالف مقتضى الشرع، وخالف مقتضى العقل، ففيه نوع 
 من التمانع الشرعي والعقلي، إمنا هناك سؤاالت: هل ينعقد اإلمجاع بعد الصحابة؟ وهل ميكن أو ال

ميكن؟ لكن من يفرض أنه ميكن يقول بأنه حجة، ومن يفرض أنه ال ميكن يقول: ال أعتد به، ال لكونه 
إمجاعاً؛ بل لكونه ليس إمجاعًا من هذا الوجه. ومن املعلوم أن نصوص الشريعة اإلسالمية وهي الكتاب 

ذه النصوص اليت يف ه -كما يذكر أهل املنطق وأهل األصول، ومنهم ابن رشد مثالً -والسنة واإلمجاع 
قد قال كالمًا يف ثالث  -صلى اهلل عليه وسلم  -األحكام هلا حد من حيث التناهي، فإن النيب 

وعشرين سنة، يف حني أن شريعته باقية إىل قيام الساعة، والفروع اليت تنشأ وحتدث عند الناس كثري منها 
نزل، مبعىن: أن النازلة هي مصطلح ما يسمى بالنوازل، وإن كانت كلمة )النوازل( أخص من كل ما ي

على القضية الكربى اليت تنزل باألمة، أما اجلديد فال يسمى نازلة؛ فمثاًل: بعض الناس قد يقول: إن 
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مسألة األسهم تعترب من النوازل، والصحيح أهنا ليست من النوازل، ولكنها فرع فقهي عادي يقبل 
. والنوازل هي أخص من ذلك، فهي قضايا نازلة اخلالف، وال حيتاج إىل مرجعيات كلية لتحسم فيه

يف خالفته عرضت له آحاد  -مثاًل  -رضي اهلل عنه  -حتتاج إىل اجتماع اجملتهدين، ولذلك فإن عمر 
من املسائل فكان حيسمها بنفسه، مع أهنا تعترب جديدة، لكن ملا جاءت قضية الطاعون اعتربها عمر 

تشارهم فيها. ومن النوازل مثاًل: مسألة إقامة املسلمني حتت مصطلح النازلة، فجمع الصحابة واس
لظروف ما يف غري بالد املسلمني، واستجابتهم لألحكام املدنية وحنوها يف تلك البالد، فهذه املسألة ال 
جيوز ألحد أن يتصرف فيها ويقول رأيه فيها دون الرجوع إىل العلماء، فإن هذه تعترب اليوم نازلة، وهناك 

 ع املسلمني حيتاج إىل تأصيل شرعي مثل هذا. جزء من واق
  

 اعتبار أقوال الصحابة والقياس من األدلة الشرعية
إذاً: من حيث التعيني فإن هذه األدلة الثالثة ال جدال فيها، أما من حيث استيعاب النصوص الصرحية 

كل املسائل قد صرحت آلحاد املسائل، فإن هذا ال ميكن أن يكون متوافقًا على هذا التمام؛ ألنه ليس  
هبا النصوص، ومن هنا ظهرت هناك جهات من األدلة بدأت من زمن الصحابة، مث ظهرت  
كمصطلحات علمية، ومنها: قول الصحايب والقياس، وهذان األمران مها من أخص ما تعلق به الفقهاء 

ء بعد انتشار الفقه يف بعد األصول الثالثة اليت هي: الكتاب، والسنة، واإلمجاع. ومن املعلوم أن الفقها
-أو أهل اجتاه للفقه والرأي  -وهو ما اشتغل به احملدثون-العراق وغريه صاروا يف اجلملة أهل اجتاه لألثر 

فلكثرة اشتغال احملدثني بالسنن واآلثار وبآثار الصحابة؛ غلب عليهم التعظيم  -وهو ما اشتهر يف الكوفة
اع، فتأثر فقههم أكثر ما تأثر بعد الكتاب والسنة واإلمجاع ألقوال الصحابة بعد الكتاب والسنة واإلمج

بأقوال الصحابة. أما مدرسة الفقهاء يف الكوفة فأكثر ما تأثر فقهها بعد الكتاب والسنة واإلمجاع 
وأهل احلديث على اعتبار أقوال  -إن صح التعبري-بالقياس. إذاً: من حيث التعيني اتفق أهل الرأي 

ملة، وعلى اعتبار القياس كدليل يف اجلملة، فما من فقيه من الكوفيني إال وهو الصحابة كدليل يف اجل
يعترب يف بعض الصور العمل مبا هو من أقوال الصحابة، وما من فقيه من أهل احلديث إال وهو يعترب يف 
بعض الصور العمل مبا هو من القياس، وإن كان احملدثون ضيقوا القياس، وهم يف تضييق القياس 

إىل  -صلى اهلل عليه وسلم  -غري آثار النيب  -ت، وكذلك أهل الكوفة ضيقوا العمل باآلثار درجا
وهذا يذكره حىت احملققون من -القياس، وهم أيضًا يف ذلك درجات. ولذلك فإن املصنف يقول هنا 

يقول: "إن أبا حنيفة مل يكن يبطل أقوال الصحابة؛ بل له مسائل أخذ فيها بكالم  -األحناف
حابة، كما أن أمحد وأمثاله من أهل احلديث هلم أقوال أخذوا فيها مبا هو من القياس". إذاً: هناك الص

جهة اآلثار غري النبوية وهي آثار الصحابة، وجهة -ثبوت يف تعيني هذين الدليلني. وهاتان اجلهتان 
ك عدة أدلة، منها: مها أكثر املكونات للرأي الفقهي بعد األصول الثالثة، وقد ظهرت بعد ذل -القياس
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عمل أهل املدينة، واملصلحة املرسلة، واالستحسان، وهذه األدلة هي اليت عرفت فيما بعد عند 
األصوليني باألدلة املختلف فيها، وهذا التعبري بأهنا خمتلف فيها ال بد أن نفقهه على أن االختالف ال 

تفاقهم يف اجلملة على االعتداد بالقياس يلزم أن يكون يف التعيني، فقد يتفق العلماء على التعيني، كا
وبآثار الصحابة، مع أنه من املعلوم أن كثرياً من الكتب األصولية حتكي مذاهب ال ترى القياس، وحتكي 
مذاهب ال ترى أقوال الصحابة، وليس معىن هذا أنه ال يوجد هذا الدليل الذي مل يقولوا به. ولذلك فإن 

 -رمحه اهلل  -ال القياس، وابن حزم متأخر عن داود بن علي الظاهري صرح بإبط -رمحه اهلل  -ابن حزم 
أبطل القياس، ورد كثريًا من قياس احلنفية، وقياس  -رمحه اهلل  -إمام املذهب الظاهري، فـابن حزم 

الفقهاء من غري احلنفية، وإذا تعاملنا مع األمور كمصطلحات فلنا أن نقول: إن من األصوليني 
من يبطل القياس ومنهم من يقبله، ومنهم من يأخذ بأقوال الصحابة ومنهم من ال يأخذ  واملتقدمني أيضاً 

هبا، لكن إذا جئنا من حيث الواقع العلمي عند هؤالء وجدنا أن ابن حزم قد استعمل بعض الصور اليت 
هي وجه من القياس، وبىن بعض احملصالت اليت هي وجه من القياس، وإن كان املصطلح ال يصدق 

ها. ومن هنا نعلم أن املصطلحات أحيانًا حتكم حكاية اخلالف، فـابن حزم صرح بإبطال القياس  علي
كثرياً، مع أنه عند التطبيق ال ينفك أحيانًا عما هو من القياس، هذا مع غلو ابن حزم يف ترك القياس، 

الرأي والقياس إىل  فما بالك بأهل احلديث املتقدمني! صحيح أن هناك جتافيًا عند احملدثني عن كثري من
آثار الصحابة، هذا أمر موجود، لكن إبطال القياس من حيث املاهية مل يوجد، كما أن إبطال آثار 
الصحابة وفقههم من حيث املاهية مل يوجد. وأحياناً يذهب بعض الكوفيني إىل أن أقوال آحاد الصحابة 

ليس معترباً، فإن هذا يصل إليه بعض ليست حجة، وأن الصحابة إذا اختلفوا فإن االستدالل بأقواهلم 
الكوفيني، أما إبطال فقه الصحابة وآثارهم من كل وجه، أو إبطال القياس من كل وجه، فإن هذه صور 

 -رمحه اهلل  -حكمتها املصطلحات يف كتب األصول املتأخرة. فإذا قرأت الرسالة لإلمام الشافعي 
وال أقول: وسطية؛ حىت ال -ب صيغة توافقية وتأملت فيها؛ وجدت أن الشافعي كأنه قصد أن يكت

قصد أن يكتب صيغة توافقية بني مذهب الكوفيني من الفقهاء ومذهب  -يفرض أن غريه ليس وسطاً 
أهل احلديث؛ ولذلك جتد يف الرسالة تأكيداً على األثر والنص كثرياً، وأيضاً جتد فيها تأكيداً على الفقه، 

ن الشافعي جتاىف عن بعض أوجه القياس فشدد يف القياس، وملا وعلى أوجه كثرية من القياس، كما أ
تكلم عن اإلمجاع أحكم اإلمجاع بكالم، وانتقد بعض الصور اليت تفرض على أهنا إمجاع؛ لكنه مل يتخل  
عن اإلمجاع مطلقاً، ومل يتخل  عن القياس مطلقاً، كما أنه مل يلتزم باآلثار على حساب ترك القياس، 

أراد أن يقول: ال يوجد هناك متانع بني القياس وبني آثار الصحابة؛ بل هذا  -رمحه اهلل  - وكأن الشافعي
فقه معترب، وهذا فقه معترب، وهذا أمر بني فيما كتبه الشافعي يف الرسالة، فكأهنا طريقة توافقية بني طريقة 

هو موجود يف تاريخ كما -الكوفيني من أهل الرأي وطريقة أهل احلديث. والسيما أن الشافعي الحظ 
أن بعض أهل احلديث شددوا يف ذم أهل الرأي، وبعض هذا الذم قد ال يكون حمققاً، كما  -بغداد وغريه
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أن بعضه قد يكون حمققاً حينما يكون الذم مبعىن الدعوة إىل التمسك بالنصوص، فإن هذه أمور ال بأس 
لك، فكأن الشافعي مل يكن راضياً عن بعض هبا، وهي من العلم املقبول، لكن أحياناً يزيد األمر على ذ

هذا الذم، وأراد أن يبني أن األمر فيه قدر واسع من التقارب، وهلذا يعترب أصل الذي كتبه الشافعي من 
أصدق الصيغ العلمية لدراسة فقه الشريعة، سواء ما كتبه يف رسالته، أو يف احملاورات اليت تكلم فيها عن  

و يف كتاب األم، وأقول: فيما كتب الشافعي، وليس بالضرورة أن يكون ذلك كثري من الفروع يف رسالته أ
يف كل ما كتبه الشافعية من بعده والسيما املتأخرين منهم، فمن أراد أن يصطبغ بصبغة فقهية متميزة 

. إذاً: هذا من حيث التعيني، أن هناك -رمحه اهلل  -فليقرأ يف تأسيسه: األم والرسالة لإلمام الشافعي 
 دلة خيتلفون يف تعيينها، وأدلة يتفقون يف تعيينها. أ
  

 درجة الدليل يف احلجية
ذكرنا أن العلماء اتفقوا يف اجلملة على القياس، وسواء قيل: إن العلماء اتفقوا يف اجلملة على القياس، أو 

م ملا عينوا قيل: إن القائلني به هم اجلمهور فقط؛ فإن هذا ليس هو مقصودنا اآلن، إمنا املقصود: أهن
خيتلفون يف درجة حجيته، فهم قد اتفقوا على  -لو فرضنا أهنم اجلمهور فقط-القياس أو املعينون للقياس 

حجيته لكنهم اختلفوا يف درجة حجيته، وهذا اخلالف من أكثر املسببات للخالف الفقهي. أن هناك 
س مبفهومه الواسع، ملا تأخذ القياس مبفهومها الواسع، القيا -صلى اهلل عليه وسلم  -اآلثار بعد النيب 

عنهم مبفهومها الواسع، وما سلكه بعض احملدثني من اعتبار آثار  -تعاىل  -وآثار الصحابة رضي اهلل 
التابعني؛ ألن بعض احملدثني التزم حىت بآثار التابعني وقدمها على القياس أحياناً، وهذا قد ال يكون له 

م وهذا االختالف بني قدماء الفقهاء يف درجة احلجية بني هذين ذلك التربير يف سائر الصور.. امله
األصلني هو الذي تولد عنه كثري من اخلالف أحياناً، هذا إذا كان اخلالف راجعًا إىل القياس أو إىل 

لوجدنا أنه نظر إىل أن اإلشكال  -رمحه اهلل  -أقوال الصحابة. ولو رجعنا إىل كالم اإلمام الشافعي 
ر ليس هو أن هؤالء يقدمون كثريًا من القياس على كثري من اآلثار غري النبوية، أو أن الذي قد يتطو 

هؤالء يقدمون كثرياً من آثار الصحابة أو حىت بعض آثار التابعني على كثري من القياس، وفعاًل هذا ليس 
ابة أو آثار هو اإلشكال، إمنا الذي حاول الشافعي أن يطوقه هو فرض التمانع بني القياس وآثار الصح

الذين زادوا يف  -مثالً -التابعني، وهذا هو الذي تولد فيما بعد عند مدرسة املتأخرين من األحناف 
مسألة القياس زيادًة بينة، قد ال تكون هناك مدرسة فقهية انتظمت؛ ألن أكرب املمثلني ملذهب أهل 

بغة الفقهية، لكن رمبا احلديث هو اإلمام أمحد كمذهب فقهي، ومع ذلك فإن املذهب انصبغ بالص
يوجد بعض الفروق بني بعض الصور اليت جاءت يف التاريخ أو يف هذا العصر كأحوال لبعض أهل 
احلديث الذين أرادوا االستمساك بالنصوص وبآثار الصحابة مباشرة، فصار هناك تباين بني املدرستني، 

اً للناس من أهل العلم والنظر والفقه ولذلك فإن ما قصده اإلمام الشافعي قدميًا ينبغي أن يكون مقصود
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اليوم، وهو أن فرض التمانع بني أقوال الصحابة والقياس ليس منهجًا حكيماً، واملنهج الذي درج عليه 
عامة السلف من احملدثني والفقهاء هو اعتبار القبول للقياس وألقوال الصحابة. لكن مىت يقدم القياس 

ى القياس؟ هذه مسألة ليست من املسائل الشائكة املشكلة، على قول الصحايب، أو قول الصحايب عل
وال بأس أن يقع فيها اخلالف؛ ألنه إذا رجعنا إىل آثار الصحابة أنفسهم وجدنا أن اختالف الصحابة يف 
اجلملة يرجع إىل وجه من القياس، فهذا أحلق املسألة بوجه من القياس فرأى رأياً، واآلخر أحلقها بوجه من 

لشريعة فرأى رأياً آخر، هذا إذا مل يُلتزم يف مسألة القياس باحلد األصوِل املتأخر، ومن املعلوم القياس يف ا
أنه يف املنطق يذكرون قياس الشمول وقياس التمثيل، فإذا ُأخذ القياس مبفهومه الواسع فهو يؤثر يف أكثر 

  ذلك الوقت. اخلالف حىت عند الصحابة أنفسهم، وإن كان مصطلح القياس مل يكن ظاهراً يف
  

 ثبوت الدليل
املعترب الثالث: ثبوت الدليل: قد يكون الدليل معيناً، ودرجة احلجية ثابتة، لكنهم خيتلفون يف ثبوت -

الدليل، وهذا حمله يف الغالب النصوص النبوية، ولك أن تقول: إن حمله يف سائر املوارد هو اآلثار؛ سواء  
أو آثار الصحابة؛ ألنه من املعلوم أن القرآن قد انتهى أمره  - صلى اهلل عليه وسلم -كانت آثار النيب 

له، فال جدل يف هذا املقام، أي: من حيث ثبوت القرآن، وإمنا اخلالف  -سبحانه وتعاىل  -حبفظ اهلل 
يف ثبوت األحاديث، أو ثبوت بعض آثار الصحابة، أو ثبوت اإلمجاع، وهذا االختالف يف ثبوت الدليل 

كثري من اخلالف. وأكثر األسباب اليت ذكرها ابن تيمية هنا تتعلق هبذا املعترب وهو: ثبوت   ينتج عنه أيضاً 
الدليل. ومن املعلوم أن احملدثني يف باب الثبوت أكثر امتيازاً؛ ألهنم أهل علم بالسنن واآلثار، خبالف 

ثار، وقد اصطبغ هذا الفقهاء من أهل الكوفة، فإهنم مل يكونوا على درجة كبرية من العلم بالنصوص واآل
عند كثري من الفقهاء املتأخرين، حىت عند متأخري فقهاء احلنابلة واملالكية، مع أن اإلمام أمحد واإلمام 

كانوا من كبار احملدثني، هذا فضاًل عن الشافعية واحلنفية، فقد قل العلم باآلثار،   -رمحهم اهلل  -مالكًا 
يث العلم، أي: عدم العلم ببعض اآلثار والسنن، أي: من حيث الصحة والضعف، وأحيانًا من ح

ورمحه كان قليل العلم باحلديث، أي: بطرق احملدثني، وليس  -رضي اهلل عنه  -ومعلوم أن أبا حنيفة 
معىن ذلك أنه مل يكن لديه علم أصاًل، فإن هذا أمر مستحيل، لكنه مل يكن واسع العلم باحلديث، ومل 

م بعض املتقدمني كـالبخاري وغريه يف حفظ أيب حنيفة مبا هو يكن من احلفاظ الكبار، وقد تكل
 -مع القرآن وما معه من األصول -معروف، لكنه كان فقيهاً، ومعه كثري من السنن اليت أجرى فيها 

فقهه املعروف. وهنا ينبه إىل أنه من احلكمة أن ينتظم طالب العلم على فقه واحد، حىت ال تكون 
راب، ولذلك جند أن أهل احلديث انتظم فقههم، بغض النظر عن الراحج نتيجته األخرية فيها اضط
 واملرجوح يف هذه املرحلة. 
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 ( 3شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم ) 

 الشيخ: يوسف الغفيص
  

ء: جهة املدلول، أي: الداللة املستفادة من الدليل، من األسباب اليت يقع بسببها اخلالف بني الفقها
 ومنها: جهة املستدل، وهو اجملتهد أو الفقيه الذي ينظر يف األدلة ويستنبط منها الداللة. 

 اجلهة الثانية: جهة املدلول
ويقصد باملدلول: الداللة، فالكتاب والسنة واإلمجاع، هذه جهة متعلقة بالدليل، لكن إذا جئنا لتحصيل 

ملدلول من الدليل فإن هذا أيضًا ينتج عنه كثري من اخلالف. وهناك ما عرف عند األصوليني بأوجه ا
نشرًا واسعاً  -كاملستصفى لـأيب حامد الغزاِل وغريه-الدالالت، ومن املعلوم أن يف كتب األصوليني 

سامها، ومنها: ما يتعلق ألوجه الدالالت، ومنها مثاًل: دالالت املنطوق، ودالالت املفهوم، وما يتعلق بأق
بدالالت النص والظاهر، ودالالت اإلمياء، ودالالت اإلشارة، والدالالت يف التقسيم املنطقي العقلي 
الضروري تنقسم إىل: داللة بينة، وداللة لسيت بينة، ويدخل يف الداللة البينة داللة النص والظاهر، 

اإلمياء مثاًل، والدالالت البينة مل تكن حمل ويدخل يف عدم البينة ما يسميه أهل األصول بدالالت 
خالف عند قدماء الفقهاء، إمنا اختلفوا يف الدالالت اليت هي يف درجة بعد البينة. وحينما نقول: إن 

تنقسم إىل: دالالت بينة، ودالالت ليست بينة، والدالالت البينة ال خيتلف  -كتقسيم عام-الدالالت 
تلف فيها، فهنا أمران: األمر األول: ما التزمه كثري من أهل األصول يف فيها، والدالالت غري البينة خي

من حيث  -بل كثرياً منه-إعطاء مذهبية حلكم الدالالت هل هو التزام صحيح مطرد؟ نقول: إن بعضه 
االلتزام ليس صحيحاً، فمثاًل: هل األحناف يعملون بداللة اإلمياء واإلشارة أم ال؟ وكذلك حينما يُفرض 

ض املذاهب عملت مبفهوم املخالفة وبعض املذاهب مل تعمل به، فإن هذه اإلطالقات ليست أن بع
مشاهدة بينة يف فقه أيب حنيفة و الشافعي، أو  -إن صح التعبري-نصوصًا وال استقراء ميكن أن يشاهد 

ى أن من من قبل هؤالء؛ بل هي حماولة يف االقتباس العلمي وصلوا هبا إىل هذه النتائج. ولذلك فال أر 
احلكمة أن يلتزم طالب العلم حتت هذه املذهبيات يف أنواع الدالالت؛ بل املعترب العام هو بيان الداللة، 
ومن املعلوم أن الصحابة واألئمة مل يكن عندهم هذا التقسيم، وهذا ال ينبغي أن يكون أمرًا مشكاًل؛ 

ت منها ما هو بني ومنها ما ليس ألنه اصطالح، واالصطالح ال مشاحة فيه، لكن بالقطع أن الدالال
ببني، ولكن من هو الذي يعني أن هذه الداللة بينة أو غري بينة؟ احلقيقة العلمية أن التعيني يقع بتقابل 

هي اليت حتكم أن هذه  -وهو املستدل-ذهن الفقيه مع الكلمة أو اجلملة، واحلالة اليت عليها الفقيه 
يف الصحيحني  -رضي اهلل عنه  -اًل: حديث أيب سعيد اخلدري الداللة عنده بينة أو ليست بينة. فمث

وقد  -قال: )غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم( فالفقيه أو الناظر -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النيب 



 13 

ال يكون بدرجة فقيه، فقد يكون من طالب العلم الذين يفتون الناس ومل يصل إىل درجة فقيه حىت 
البد من القول بأن األمة تقوم بطالب العلم، وليس بالضرورة أهنا ال تقوم إال يكون جمتهداً، ومن هنا ف

باجملتهدين، مع ضرورة وجود اجملتهدين، لكن السعة اليت يف األمة حتتاج إىل سائر الدرجات، ومن املعلوم 
مل يكن قد أنه ليس كل الذين كتبوا يف الفقه من أهل االجتهاد، وقد يكتب ويؤلف اإلمام والعامل مع أنه 

وصل إىل درجة االجتهاد، ومما يالحظ هنا أن هناك ألقابًا منحت ألمساء بطريقة فيها توسع. نعود إىل 
حديث: )غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم( فهل هذا من داللة النص والظاهر، أم من داللة أقل من 

ري الفقهاء ال يرون فيه داللة ذلك كاإلمياء واإلشارة إىل وجوب غسل اجلمعة؟ كثري من الفقهاء بل مجاه
نص وال ظاهر، وال رمبا أقل من ذلك؛ بل يرون أن احلديث ال يتكلم عن الوجوب باملعىن االصطالحي، 
وقد يقول البعض: إن يف احلديث داللة صرحية، بل رمبا قال: داللة ظاهرة، والداللة الصرحية والظاهرة 

ترتيبًا أصولياً، ويظن بعض طالب العلم أنه قد حل  معتربة عند عامة أهل العلم، فيبدأ يرتب احلكم
بارقة، وهذا ليس ذمًا هلا، فإهنا  -إن صح التعبري-املسألة مبعىن الكلمة؛ ألنه نظمها حتت مصطلحات 

يف حقيقتها مصطلحات بارقة. والذي نريد أن نصل إليه أن تعيني الداللة ال يرتبط بالنص فقط، وهذا 
اللة معينة؛ ألنه إذا أعطى داللة معينة صار نصًا قطعياً، وهذا ال خيتلف النص من حيث هو ال يعطي د

فيه، وما دام أن النص قد اختلف يف داللته فمعناه أن النص من حيث هو مل يصرح تصرحيًا قطعياً 
بالداللة، واختالف التحصيل هنا يرجع إىل املستدل، وفقهه هلذه الداللة. إذاً: مسألة داللة اإلمياء أو 

شارة وحنو ذلك هل هي حجة أو ليست حبجة؟ هذا طرف من اخلالف، وليس هو جوهر اخلالف؛ اإل
ألن األهم منه هو: مىت نقول عن هذه الداللة يف النص: إهنا إمياء، أو إشارة، أو نص أو ظاهر؟ ال 

احلديث نستطيع أن نقول: إهنا نص؛ إذ كيف نقول: إهنا نص، واجلماهري املتقدمون مل يعتربوها؟ مع أن 
ال نستطيع أن نقول: إنه مل يبلغهم؛ فهو حديث مشهور يف كتبهم وسننهم ومسانيدهم، ومع ذلك مل 
يعتربوا داللته على الوجوب. ومسألة تعيني الداللة وهل تفيد أو ال تفيد؟ هذه ال تندرج حتت 

لة اإلشارة يتفق مصطلحات معينة، فليس هناك رمز معني لداللة اإلمياء يتفق عليه، أو رمز معني لدال
عليه، حىت مسألة الصيغ حينما يقولون مثاًل: صيغ العموم وحنوها، هذه أحوال تقرِّب، لكن أحياناً يقف 
الفقيه مرتددًا يف هل هذا العام عام حمفوظ، أم أنه عام خمصوص، أم أنه عام أريد به اخلصوص؟ وحنو 

 ذلك، وهذه صور مبثوثة يف كتب أصول الفقه... 
  

 ثالثة: املستدلاجلهة ال
هذه اجلهة يف نظري هي أهم اجلهات؛ ألن حقيقة االختالف أنه ينشأ من الناظر يف النص، وقد ذكرنا 
أن املستدل مؤثر حىت يف تعيني الدليل، ويف تعيني الداللة، ويف درجة حجية الدليل، ويف الثبوت أيضاً، 

 معتربات:.. فنجد أن األمور تعود للمستدل كثرياً، واملستدل فيه أربعة 
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 اجملموع العلمي للمستدل

املعترب األول: اجملموع العلمي: ومنه ما يذكره األصوليون يف شروط اجملتهد: من جهة سعة علمه باللغة  -
واآلثار، واحلالل واحلرام، والناسخ واملنسوخ.. إخل، ويعترب اجملموع العلمي عند املستدل من أكثر 

لفقهية، مبعىن: أن اجملموع العلمي يؤثر إذا كان املستدل واسع العلم أو املكونات يف السببية اخلالفية ا
قاصر العلم، ومن املعلوم أن علوم الشريعة متعددة؛ كعلم اإلسناد وعلم الرواية، وعلم الفقه، وعلم 
األصول، وعلم التفسري، وعلم العربية وأوجه كالم العرب.. وحنو ذلك، بل إن كل علم يشمل علوماً 

فالتفسري مثاًل يوجد فيه علوم منهجية دقيقة، كأسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، وتفسري  متعددة،
القرآن بالقرآن، وتفسري القرآن بالسنة، وحنو ذلك، وكذلك علم احلديث فيه علم املشكل، واملختلف، 

إن  -وشروط صحة احلديث، وشروط ترك العمل باحلديث، وحنو ذلك، فهذه علوم دقيقة داخل علوم 
ومثل ذلك أيضاً يف الفقه ويف أصول الفقه، وغري ذلك من العلوم املعروفة. إذا كان كذلك  -صح التعبري 

فاجملموع العلمي أمر واسع، ولذلك فإن من كان على كثرة اتصال بكلمات الفقهاء وآرائهم، أو على  
ضية، وقد برزت يف الكوفة كثرة اتصال بالرأي، فإنه يف الغالب ينتج عنه فقه يناسب ذلك، وهذه سنة ما

يف صدر التاريخ اإلسالمي، ومن كان كثري االشتغال بالرواية وتصحيح األسانيد، وبيان الصحيح من 
الضعيف؛ فإن هذا رمبا شغله عن كثري من النظر يف الفقه، وقواعد الفقه وأصوله، فيؤثر ذلك يف فقهه، 

هذا أيضًا يؤثر يف فقهه. فاجملموع العلمي يؤثر يف ومن غلب عليه العناية مبسألة التقعيد والتأصيل، فإن 
الفقه، ولو نظرنا إىل األئمة األربعة لوجدنا هذا التأثري يف فقههم، فنجد أثر اآلثار يف فقه اإلمام أمحد 
وأجوبته، وجند أثر الفقه لقواعد الشريعة ومقاصدها، وفقه لسان العرب ودالالت الكالم يف كالم اإلمام 

ك ما يتعلق باالستمساك باهلدي النبوي قبل أن ينتشر اخلالف، هذا اجتاه بني عند الشافعي، وكذل
اإلمام مالك، حىت إنه ملا بلغه حديث: )من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأمنا صام الدهر( قال: 

ئك أدركنا أهل العلم ال يصومون هذه األيام وال يعرفون هذا. ومن هنا يكون عنده وعند مجلة من أول
صلى اهلل  -الفقهاء يف املدينة أن عمل أهل املدينة حجة؛ ألهنم يرون أن هذا هو اهلدي املأثور عن النيب 

، -صلى اهلل عليه وسلم  -، فما توارد أئمة املدينة عليه فإنه يف حقيقته متلقى عن النيب -عليه وسلم 
رأي والقياس وما إىل ذلك أثرت وهذا وجه من االستمساك بعمل أهل املدينة. كذلك جند أن مسألة ال

يف نتائج فقه اإلمام أيب حنيفة كما هو بني. وهذا التأثري للمجموع العلمي يف فقه األئمة يعترب تأثرياً 
وليس معىن ذلك أننا نود أهنم اختفلوا ومل يتفقوا، لكن املقصود أنه منهج  -إن صح التعبري-إجيابيًا 

على مثل هذه املعتربات فكان سبب اخلالف حتت مثل هذه علمي مقبول، ولذلك فمن وقع فيما بعد 
األسباب، فهذه أحوال جيب أن ال يتصادم بعضها مع بعض، وهذا ليس هو اخلالف املذموم، بل إنه 
خالف مقبول، وقد ال نقول: إنه خالف حممود، فإن هذه الكلمة قد تعين معىن أخص، لكن نقول: إنه 
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ببيات. وباملقابل فهناك اتفاق بينهم، كما ذكر املصنف أنه ال خالف مقبول مادام أنه حتت هذه الس
أحد منهم يرد حديثًا أو يكذب حبديث، لكن هذه األصول مؤثرة. وقد يقول قائل: ملاذا نعترب اجملموع 
الكلي؟ هذه أمور نظرية، من حيث الواقع التطبيقي ملا انتشر العلم، وانتشرت الرواية، واختلف التفسري 

والفقه فيه، أصبح اجملموع الكلي فيه تعذر، فلن يأيت اليوم فقيه  -صلى اهلل عليه وسلم  - لكالم النيب
ونفرتض فيه أنه مجع الفقه الكلي، مبعىن: مجع ما يتعلق مببدأ القياس، مع العلم املطلق باآلثار، مع العلم 

كنة التطبيق ففيها باهلدي األول، وما إىل ذلك، فإن هذه افرتاضات جيدة من حيث هي، لكنها غري مم
صلى اهلل عليه  -تعذر. ولذلك فإن بقاء التعدد الفقهي هبذه املناهج اليت تقصد إىل السنة وهدي النيب 

، هذا ليس مشكلة من حيث هو، وقد ذكرنا اجملموع ألن له تأثرياً يف فقه الفقهاء األربعة، -وآله وسلم 
الشريعة وأصوهلا أثرت يف فقهه، وأن علم أمحد بالرواية فقد ذكرنا أن عناية الشافعي بقواعد العربية وفقه 

واآلثار أثر يف فقهه، وأن علم مالك بآثار املدنيني أثر يف فقهه، وكذلك علم أيب حنيفة بالقياس وحنوه له 
أثر يف فقهه. وإذا قيل هذا يف حق أولئك األئمة؛ فإنه يقال اليوم يف الذين يفتون أو جييبون من طالب 

ن الفقهاء أو من قد يسمى مبجتهد األمة اليوم مثاًل، فإن هذا أيضًا البد أن يكون اجملموع العلم أو م
العلمي بينًا يف حقه، وليس املقصود باجملموع العلمي أننا نفرتض ضرورة اجلمع أو إجياد جمموع علمي 

صاص عامل أمر متعذر، لكن لنصل إىل نتيجة، وهي أن افرتاض اخت -كما ذكرنا   -متكامل، فإن هذا 
اليوم أو فقيه بالنتائج الفقهية الصحيحة، أصدق ما ميكن أن نقول عنه: إنه وهم، مع أن هذه الكلمة 
قد تكون شديدة بعض الشيء، لكن هذا هو الصحيح، أن هذا فيه قدر من الوهم، وذلك حينما 

-لو كان هذا الفقيه نفرتض يف فقيه معني اليوم أنه هو احملدث لألمة باألقوال الصحيحة الراجحة، حىت 
إمنا رجح شأنه عند قوم لسعة علمه باآلثار، فإن هذه جهة شريفة وجهة عالية لكنها ليست  -مثالً 

وحدها هي اليت حتكم الرأي الفقهي، فهي جهة مؤثرة وجهة كبرية، كما كانت مؤثرة عند اإلمام أمحد، 
دما جالسنا الشافعي "، وكان الشافعي لكن حىت اإلمام أمحد يقول: "ما عرفنا الناسخ واملنسوخ إال عن

يقول لإلمام أمحد: "إذا صح عندكم احلديث فأخربين به". إذاً: فوجود بعض الفقهاء يف هذا العصر 
الذين ميتازون بالرواية أو بالعناية بالصحيح والضعيف، هذه جهة شريفة، لكنها ليست وحدها احلاكمة، 

سائل من ذلك الفقيه احملدث وإن كان ليس بدرجته يف فقد يوجد فقيه آخر سأمنت فقهًا يف بعض امل
علم احلديث، وقد يقال عن بعض الفقهاء أحياناً: هؤالء ال يعترب رأيهم؛ ألنه ليس عندهم علم 
باحلديث، وإطالق هذه الكلمة بعمومها )ليس عندهم علم باحلديث(، أي: ال يعرفون احلديث مطلقاً، 

أهل االختصاص يف الصحيح والضعيف واالشتغال بذلك، فإن هذا هذا غري صحيح، أما أهنم ليسوا من 
موجود، وهذا الكالم موجود من قدمي، فإن اإلمام أبا حنيفة مل يكن من أهل االشتغال هبذا الفن، فما 
دام أنه نتج فقه متميز عن أيب حنيفة مع أنه مل يكن حمدثاً باملعىن الدقيق، فما املانع أن ينتج الفقيه اليوم 

يف كثري من املسائل رأياً جيداً، وإن مل يكن متخصصاً يف التصحيح والتضعيف.  -من باب التقليد ولو-
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وباملقابل كما أنه نتج عن بعض احملدثني فقه متميز، وإن مل يكونوا من أهل االشتغال بكثري من أوجه 
ض أصحاب الرواية الرأي والقياس ومعاين العربية وحنو ذلك، فال يوجد هناك مانع من أن ينتج من بع

 واالشتغال باإلسناد اليوم فقه متميز. 
  

 البيئة اخلاصة للمستدل
املعترب الثاين: البيئة اخلاصة: املقصود بالبيئة اخلاصة هنا: البيئة اليت ترىب فيها هذا املستدل، فإن  - 

زل عليه الوحي املستدل يبدأ كطالب علم، مث يتدرج إىل أن يصبح له شأن، وهكذا سار الناس، إال من ن
وهم األنبياء. وما دام أنه نشأ يف بيئة فما طبيعة هذه البيئة؟ أحيانًا ينشأ  -سبحانه وتعاىل  -من اهلل 

بعض الفقهاء يف بيئة حنبلية أو شافعية أو حنفية، ويصطبغ هبذه البيئة على طريقة املتأخرين من 
اإلقناع أو  -مثالً -م، فيحفظ عند احلنابلة األحناف أو احلنابلة أو الشافعية، ويقبل على حفظ خمتصراهت

املقنع أو غري ذلك، ويعىن بتحصيل املذهب، وختريج آراء اإلمام أمحد الصحيحة، والنظر يف األصول 
والفروع، وما هو املذهب؟ وما هو الراجح من املذهب؟ وهذا نوع من الفقه، فهذه بيئة نشأ فيها البعض 

قد ال تعتمد مبدأ املذهب الفقهي؛ بل قد  -أي: يف تربية-يف بيئة  يف القدمي، واليوم قد ينشأ البعض
تنطلق من باب العناية باحلديث والدليل والنص واألثر، وهداية األمة إىل النصوص، وهذا املنهج من 
حيث األصل منهج صحيح، لكن إذا بولغ فيه فهو من جنس مبالغة أصحاب التمذهب الفقهي يف 

صلى اهلل  -املعلوم أن املبالغة والغلو يف فهم اآلية من القرآن، أو يف حمبة النيب االلتزام باملذاهب، ومن 
، مع أهنا من أصول الدين، إال أن الغلو فيها جيعلها بدعة. ومن أوجه الغلو عند بعض -عليه وسلم 

علم املشتغلني باحلديث مثاًل قوهلم: إن أصحاب املذاهب الفقهية ليسوا على شيء، وليسوا من أهل ال
، وليسوا على طريقة السلف.. فإن هذا  -صلى اهلل عليه وسلم  -بالسنة، وليسوا متبعني هلدي النيب 

كالم فيه تكلف، وباملقابل فإن التعصب الفقهي، وافرتاض أنه ال تعرف الشريعة إال بانتظام فقهي معني 
ة ببيئة معينة، مبعىن أن على طريقة متأخرة، هذا أيضًا فيه إغالق للعلم. والبيئة اخلاصة ليست خاص

يقال: إن البيئة الفاضلة هي كذا وكذا؛ بل من نشأ يف بيئة شافعية فال بأس أن يؤسس فقهه على 
املذهب الشافعي، ومن نشأ يف بيئة حنبلية فال بأس أن يؤسس فقهه على املذهب احلنبلي، وهكذا يف 

لقد كان يقوله القدماء، فقد كان اإلمام  املذهب املالكي واحلنفي، وهذا ليس كالمًا نفرتضه اليوم؛ بل
مالك ينهى بعض الذين يأتون إىل العراق للحج فيمرون باملدينة النبوية، كان ينهاهم أن يفتوا ببعض 
اآلراء اليت يعرفها مالك لكن العامة من أهل املدينة ال يعرفوهنا، حىت إنه زجر رجاًل ملا بلغه أنه جلس 

ا الرأي، فقال له مالك: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق، قال: أين باملسجد النبوي جييب مبثل هذ
خلفت األدب؟ فلما قال له الرجل: إن هذا قاله زيد بن ثابت، قال: قد كنا نعلم ذلك، ولكن الناس 
عندنا ال يعلمون إال قول عمر. وليس معىن هذا أن مالكًا يريد أن يطبع التقليد أو التعصب؛ ولذلك 
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فقه مالك أنه مرة ذكر له رجل اخلالف، فرأى أن يف كالم الرجل تضييقاً للخالف، فقال فإن من لطيف 
اخلالف رمحة، وملا مسع رجاًل يوسع يف  -رمحه اهلل  -له: )يا هذا! هذا رمحة(، فسمى اإلمام مالك 

أن اخلالف اخلالف قال له: )يا هذا! إمنا هو اخلطأ والصواب(. فقد يبالغ بعض الناس أحياناً يف مسألة )
رمحة(، حىت كأنه ليس أمام األمة إال أن ختتار األذوق، أو ليس أمام اإلنسان إال أن خيتار بذوقه، فإذا 
صار األمر هكذا فإن هذا ليس معناه أنه رمحة؛ بل إن اخلالف فيه حق وباطل، وفيه صواب وخطأ، 

، ولكن من -عليه وسلم  صلى اهلل -واخلالف منه راحج ومنه مرجوح، وال بد من قصد هدي النيب 
يضيق املسألة باملقابل يقال له هذه الكلمة. إذاً: البيئة اخلاصة مؤثرة يف تكوين الفقيه. وليس املنهج 
الصحيح هنا أن يُلزم بإحدى البيئات الفقهية املعروفة، إمنا املنهج الصحيح أن يكون هناك شروط علمية 

هية األربع )املذاهب الفقهية( هذه بيئات معتربة وال بأس صحيحة للتعامل مع ذلك، فمثاًل: البيئات الفق
هبا، وكذلك البيئة األثرية أيضًا هي بيئة معتربة وال بأس هبا، إمنا الذي ينهى عنه الناس هو التعصب، 
فمن تعصب لشيء من هذه البيئات، فإن هذا التعصب هو األمر املذموم، أما من نشأ على بيئة مألوفة 

 ني وفقهائهم، فإن هذا من حيث هو ليس مشكاًل، وال يدخل يف دائرة الذم واإلنكار. عند علماء املسلم
  

 البيئة العامة للمستدل
املعترب الثالث: البيئة العامة: من املعلوم أن بيئات املسلمني اليوم ختتلف من بلد إىل آخر، وكذلك  -

يوجد مثاًل يف بيئة مل يدخلها االستعمار، ختتلف بيئة املسلمني عن غري املسلمني، والفقيه أو املستدل قد 
فستكون هناك أمور متعددة حافظ عليها الناس، فتجد أن الرأي الفقهي عنده يتسم بسمات معينة، 
إضافة إىل املؤثرات األخرى، كالتفقه على مذهب معني، فإن هذه أمور مؤثرة، لكن من املؤثرات أيضاً: 

ون هذه البيئة إقليمًا أو بلدًا واسعاً، وقد تكون أوسع من ذلك. البيئة العامة، واجملتمع العام، وقد تك
، فإنه عندما ذهب إىل مصر تغري مذهبه -رمحه اهلل  -ولعل من األمثلة على ذلك: اإلمام الشافعي 

الذي نسجه وانتظم له يف العراق كثرياً، حىت قالوا: إن لإلمام الشافعي مذهبًا جديدًا ومذهبًا قدمياً، 
رورة أن تكون البيئة املصرية قد انقلبت رأساً على عقب على البيئة العراقية، لكن االنتقال من وليس بالض

بيئة إىل بيئة أخرى ختتلف عن البيئة األوىل ولو شيئاً يسرياً هذا له تأثري، وأحياناً عوارض التكليف ختتلف 
ئة أخرى، فأثر البيئة يعترب من من بيئة إىل أخرى، كذلك العلم الذي يبلغه يف بيئة قد ال يبلغه يف بي

أخص املؤثرات يف اخلالف الفقهي ويف اعتباره. كذلك البيئات اليت طرقها االستعمار جند أن الفقهاء أو 
الذين يفتون فيها هلم أحيانًا بعض املواقف اخلاصة من بعض القضايا ختتلف عمن مل يقع حتت هذا 

ن مل يصبهم االستعمار دائمًا هم الصادقون وأولئك ليسوا  التأثري، وليس بالضرورة أن نقول هنا: إن الذي
كذلك؛ بل بالعكس أحيانًا بعض األمور قد ال تقدر إال من خالل العلم املفصل هبا. والذين يعيشون 
مثاًل يف الغرب ليسوا كالذين يعيشون يف البالد اإلسالمية، والذي يعيش يف مدينة ليس كالذي يعيش يف 
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نة، فإن هذه البيئات من حيث املنطق العقلي الصحيح مؤثرة؛ ألن الفقه أحياناً ليس نظام قرية مغلقة معي
هو الفتوى يف أمور سابقة معينة، كالفتوى يف مسألة: هل حلم اإلبل ينقض الوضوء أم ال ينقض الوضوء؟ 

م بل الفقه أحيانًا يكون يف قضايا جدت ونزلت، فيكون التقدير هنا خيتلف. كذلك الذي يتكلم أما
أهل مدينة ليس مثل الذي يتكلم بآراء فقهية أمام املاليني يف الفضائيات؛ بل جيب أن خيتلف، وإذا مل 
خيتلف هذا نقص يف فقهه، وإذا مل خيتلف ذاك نقص يف فقهه، وليس معىن ذلك أنه يغري الفتوى، فإذا  

املقصود أن هناك آراء  كان يف املدينة قال: هذا حالل، وإذا طلع يف الفضائيات قال: هذا حرام، لكن
يرتتب عليها تطبيقات، فمثاًل حينما يقرر رأي فقهي فيقال: إن تارك الصالة كافر، وترتب بعد ذلك 

على بعض -أحكام، كما يذكر بعض الفقهاء أنه إن مات وهو تارك للصالة أو لبعض الصلوات 
، فإن هذا الرأي عندما يتداول يف فال يغسل، وال يصلى عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني.. إخل -اآلراء

بيئة خاصة، أو على منرب مجعة ويسمعه أهل اجلماعة يف هذا البلد، ليس كأن يؤخذ هذا الرأي فيطلق يف 
منرب فضائي مثاًل، فيقال: الصحيح أن من ترك صالة واحدة حىت خرج وقتها متعمدًا فهو كافر، ال 

مني.. ألن هذا الرأي حتته تطبيق، والذي يسمعه قد يغسل وال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسل
يذهب ويطبقه. ومن املعلوم أنه ينتشر يف كثري من البيئات اليت غاب عنها اإلسالم زماناً، كبعض 

ينتشر فيها ترك كثري -اجلمهوريات املوجودة يف روسيا أو يف أوروبا، وأحيانًا بعض البيئات اإلسالمية 
قول: وكثري من املسلمني يف أكثر األمصار يصلون تارة ويدعون تارة. وليس للصالة؛ بل إن ابن تيمية ي

املقصود هنا: أنه أمام الفضائيات ال يقال: إن تارك الصالة كافر، لكن املقصود أن اإلنسان ال جيوز له 
 أن يطلق األحكام العامة على مستوى األمة إال وقد اطمئن إليها اطمئنانًا حمكماً، وال يغلق اخلالف

املشهور يف منرب عاملي مثل النظم الفضائية اليوم، فإن إغالق اخلالف املشهور يف مثل هذه الصور أمر 
غري سائع. وأحياناً قد يكون عند الشخص رأي يراه، لكن قد حيدث به قوماً وال حيدث به آخرين؛ ألنه  

ب اهلل ورسوله؟!(، وهناك : )حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكذ-رضي اهلل عنه  -كما قال علي 
انفصال بني احلكم بأن هذا الشيء كفر، وبني تطبيق حكم الردة، ولذلك يقول ابن تيمية: "ومن أغالط  
كثري من الفقهاء أهنم ظنوا أن هناك تالزمًا بني الردة وبني تطبيق أحكامها"، فأحيانًا قد يكون بعض 

بيق احلكم عليه، فقد يكون عنده تأويل وشبهة الناس كافراً، لكن ليس هناك إمكان شرعي مصلحي لتط
ما وصلت إليك، ومن هنا فإن مراعاة التأثري العام البد من االنتباه له. وقولنا: إن البيئة العامة تؤثر يف 
الرأي الفقهي، ليس معناه أهنا هي اليت حتكمه، ولكن الفقه يعترب مبصاحل الناس؛ ألن الشريعة جاءت 

فاسد، ولذلك فإن كل من توسع فقهه وعرف األحوال أكثر من غريه جند أنه صار حبفظ املصاحل ودرء امل
ال يراعي يف فقهه وفتواه أهل بلده فقط؛ بل يراعي أهل هذه املدينة واملدينة اليت تليها واملدينة اليت هي 

قد يسمى أبعد منها... وهكذا، وإمنا نذكر هذا الكالم ألننا ال نتكلم هنا عن اجملتهدين فقط؛ بل عمن 
جمتهدًا أو فقيهًا أو طالب علم، ولذلك أوصي طالب العلم أن يتنبهوا هلذا األمر، فليس كل ما يصلح 
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لبلد بالضرورة أن يصلح لبلد آخر، وليس كل ما يصلح لطالب العلم يصلح للجماهري والعامة من 
كذب اهلل ورسوله؟!( : )حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن ي-رضي اهلل عنه  -الناس، وقول علي 

ترك بعض الفعل خمافة أن تنكر قلوب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يعترب قواًل جامعاً. ومن املعلوم أن النيب 
 الناس ذلك الفعل. 

  
 الطبيعة والتكوين الذايت للمستدل

فبعض الناس خلق الناس متفاوتني،  -سبحانه وتعاىل  -املعترب الرابع: الطبيعة والتكوين الذايت: إن اهلل -
سعة يف الفقه، وبعض الناس أويت حفظًا ومل يؤت فقهاً، وبعض الناس  -سبحانه وتعاىل  -أعطاه اهلل 

، فسنجد أن ابن -رمحهما اهلل  -أويت فقهًا ومل يؤت حفظاً، فمثاًل: لو قارنا ابن املديين بـأيب حنيفة 
ال يصل إىل درجة ابن املديين يف احلفظ،  املديين ال يصل إىل درجة أيب حنيفة يف الفقه، وأن أبا حنيفة

مع أهنم أئمة سابقون، وهذا كمثال بسيط بني اإلدراك. وكذلك اليوم البد من اعتبار هذا األمر يف 
طالب العلم أو الفقيه أو من هو فوقه، ولذلك فإن من عقل اإلنسان واعتداله مع نفسه أن ينظر فيما 

ة، بل يرى يف طبيعته العجلة واالصطدام مع نفسه كثرياً، ومع آتاه اهلل، فإن كان مل يؤت فقهًا وحكم
أسرته، ومع من حوله، ويرى يف طبيعته قدرًا من النقص البني، لكنه رمبا أويت حفظاً، فاألوىل له أن 
ينصرف يف مسار معني من العلم، فإن بعض الناس مثل الوعاء الذي حيفظ املاء، فيشرب منه الناس 

مة حباجة وال تزال حباجة إىل أنواع شىت من العلوم واملعارف، ومن السوء ما أثري من وينتفعون به، فإن األ
قضية التمانع بني احلفظ والفهم، فهؤالء حيفظون وال يفقهون، وهؤالء يقولون: الفقه أهم، مع أن 

اً من اإلسالم ليس فيه حفظ فقط أو فقه فقط؛ بل إهنما متالزمان، وإذا مل يكن طالب العلم حيفظ كثري 
النصوص فمن أين يفقه؟ فإن الفقه فقه النصوص، وكذلك ليس يف اإلسالم حفظ فقط؛ ألن من حفظ 
وهو ال يدري ماذا حفظ مبنزلة األعجمي الذي حفظ كالمًا وهو ال يدري ما معناه. إذا كان كذلك 

اه اهلل، وال يتمانع مع فالبد أن نالحظ أموراً: أواًل: إذا اجته اإلنسان لطلب العلم فالبد أن خيتار ما أعط
طبيعته، فإنه ليس من الذكاء وال من احلكمة أن يتمانع اإلنسان مع طبيعته، وقد جاء يف احلديث: 
)األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف(. ثانياً: البد أن يُنظر يف طبيعة 

أنواع التعصب اليوم: أن أصحاب املزاج  من جييب، سواء كان طالب علم أو فوق ذلك، ولذلك من
جتد أهنم  -سواء كان هذا الشيء علميًا أو غري ذلك-احلار أو الذين عندهم ردة فعل من شيء معني 

يعشقون طالب علم أصحاب مزاج حار مثلهم، فيلتقي معه ويتتلمذ على يديه ويشيخه وما إىل ذلك، 
أو اجملاملة جند أنه ينضوي حتت  -إن صح التعبري-وبالعكس فإن بعض الناس أصحاب النفوس الباردة 

رجل على هذه الطبيعة، وقد يكون أصل هذا التوافق فطرياً؛ وال يقال: إن هذا نوع من الشذوذ يف طبائع 
الناس، لكن املقصود أن الطبيعة ال هتيمن على الدين؛ بل إن الدين هو الذي يهيمن على الطبيعة 
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بعد -قاصده وتعاليمه. ولنضرب لذلك مثاًل: أفضل رجلني يف اإلسالم البشرية؛ ليجعلها متوافقة مع م
، إذا نظرنا يف طبائعهما -رضي اهلل عنهما  -مها: أبو بكر و عمر  -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

وجدنا أهنما يتفقان يف أمور كثرية، ولكن أبو بكر يغلب عليه اللني، ويغلب عليه الصفح والعفو واهلدوء 
، وليس معىن ذلك أن عمر ليس عنده هذه الصفات، بل إن هذه الصفات موجودة عند عمر والتسامح

، ولكن يغلب عليه طبيعة القوة والعزم واحلزم يف بعض األمور والصراحة، وعدم -رضي اهلل عنه  -
رضي اهلل عنه  -تفويت أي مقام على بعض الناس، وهذه كلها هلا مقامات معلومة، فمىت قام أبو بكر 

بالسيف وقال: يا رسول اهلل! دعين أضرب عنق هذا املنافق؟ فإن هذه أحوال إذا حبثنا عنها قد جندها  -
كان هذا األمر ظاهراً يف طبيعته وشخصيته. فمثاًل: يف مسألة   -رضي اهلل عنه  -شبه نادرة، لكن عمر 

فاستشار فيها استشارة  فيها وحي، -صلى اهلل عليه وسلم  -أسارى بدر، أول مسألة مل ينزل على النيب 
صرحية، فدعا أبا بكر و عمر وقال: )ما ترون يف شأن هؤالء األسرى؟(، فقال أبو بكر: يا رسول اهلل! 

بنو العم والعشرية. انظر إىل الكلمات وإىل الطبيعة عند أيب بكر، وقد نسميها   -أي: األسرى-هم 
، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة كلمة ختفيف عن أولئك األسرى، قال: هم بنو العم والعشرية

: )ما ترى يا -صلى اهلل عليه وسلم  -على الكفار، فأسأل اهلل أن يهديهم إىل اإلسالم. مث قال النيب 
ما أرى الذي رأى أبو بكر. وانظر إىل  -هذا أول اإلجابة-ابن اخلطاب؟( فقال: كال واهلل يا رسول اهلل! 

 -وهو نسيب لـعمر -أن يقتلوا؛ بل قال: ولكن أرى أن متكنين من فالن العزم عند عمر، فلم يقل: أرى 
صلى اهلل عليه  -مع أن عليًا ما حضر اجمللس، ومع أنه رأى أن النيب  -فاضرب عنقه، ومتكن عليًا 

ومتكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، فإن هؤالء أئمة  -تأثر يف شأن عقيل؛ ألن عقياًل ابن عمه -وسلم 
ديدها. هكذا خلق اهلل النفوس متفاوتة، ويف كٍل خري، والسؤال هنا: هل تكلم أبو بكر و الكفر وصنا

عمر من باب الطبيعة واملزاج؟ واجلواب: ال، بل إن الشريعة مهيمنة على كليهما، فإن مناطات أيب بكر 
شرعي  مناطات شرعية معتربة يف الشريعة؛ فإن الفدية تكون قوة للمسلمني على الكفار، وهذا مناط

صحيح، وكذلك قوله: عسى اهلل أن يهديهم لإلسالم، هذا مناط شرعي صحيح، فمناطاته الشرعية 
مل حتركه طبيعته ومزاجه، فلم يقل: أرى أن  -رضي اهلل عنه  -صحيحة توافقت مع طبيعته. كذلك عمر 

كنه قال: إن متكننا منهم فإن سفك الدم فخر أمام العرب، ولو قال ذلك ألصبحت الطبيعة مهيمنة، ل
هؤالء أئمة الكفر، فهو ينطلق من مبدأ الوالء والرباء، فإن قوله: هؤالء أئمة الكفر، مناط شرعي 
صحيح، فلم يقل: حىت تفخر بنا العرب، كما قال أبو جهل: لنبلغن بدراً ونشرب اخلمر، فإن هذا مناط 

ان أمر مستحيل، لكن املهم هو أن طبيعة أيب جهل اخلامرة الطاغية. ومن هنا فإن نزع الطبيعة من اإلنس
ُلوَُكْم يف َما  تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة، وإذا هيمنت الشريعة على الطبيعة فإن هذا هو حتقيق لَِيبـْ

[؛ ألن اإلسالم كما هو حباجة للقوي فهو حباجة للني. ولذلك فإن األنبياء عليهم 48آتَاُكْم ]املائدة: 
م الطبائع اخلاصة، بل جند أن عندهم توازنًا يف الطبائع، فنيب هذه األمة الصالة والسالم ال جند فيه
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 -يوصف بالرمحة ويوصف بالقوة، وهو نيب امللحمة ونيب الرمحة، وامللحمة هي السيف والقتال، ويقول 
[ وحنو 107 : )بعثت بالسيف(، ويقول اهلل: َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال  َرمْحًَة ]األنبياء:-عليه الصالة والسالم 

ذلك، لكن الناس من بعد األنبياء ليسوا مثلهم يف توازن الطبائع، والعاقل الفاضل احلكيم هو الذي 
يعرف جمال كل طبيعة ونسبتها من الشريعة. واخلطأ واالحنراف إمنا ينشأ حينما هتيمن الطبيعة عند بعض 

أيًا حاراً، واحلاد ال ينتج إال رأيًا حاداً، الناس على الشريعة، فيطوع الشريعة لذوقه، فاحلار ال ينتج إال ر 
ال ينتج  -مع أين لست ممن يعشق كثرة املصطلحات والتصنيفات-واجملامل أو املتميع كما يصطلحون 

إال رأيًا كذلك. إذاً: من أدق األمور اليت ينظر اإلنسان فيها لنفسه أن ينظر فيمن يلزم غرزه، وليس من 
اإلنسان بشخص على مثل هذا الوجه، ويقول: األرواح جنود جمندة؛  احلكمة وال من العقل أن خيتص

-فإن هذا ليس من احلكمة؛ بل احلكمة أن يلتمس اإلنسان العلم يف أهله، وأن يعود نفسه ويروضها 
على أن تكون الشريعة هي احلاكمة للطبيعة، وإذا وصل اإلنسان إىل هذا فقد  -كما كان الصحابة

 وصل إىل خري كثري. 
  
 ضع املسألة حبسب رتبتها من الشريعةو 

أخرياً: جيب على املستدل أن يضع املسألة حبسب رتبتها من الشريعة، وحبسب مقامها يف نظم الشريعة، 
وهذا األمر يتفاوت فيه الفقهاء، وله مؤثرات يف مجلة قواعد، منها: قاعدة األمر والنهي، هل األصل يف 

املفسر ألمره هل يدل على الوجوب أم ال  -ى اهلل عليه وسلم صل -األمر الوجوب أم ال؟ وفعل النيب 
يدل على الوجوب؟ ومن تطبيقها البني كمثال: يف بعض أعمال احلج، فنجد أن من العلماء من يقول: 
إن املبيت مبزدلفة واجب، ومنهم من يقول: إنه سنة، كذلك البقاء بعرفة إىل غروب الشمس، جند أن 

الواجب، ومنهم من يقول: إنه سنة. ومسألة الرتب تتعلق مبا مل ينص عليه  منهم من جيعله داخاًل يف
الشارع نصًا صرحياً، وإذا اختلفت الرتب اختلف أثر املسألة املستدل عليها، ومن مث يفرق بني العبادات 

 واملعامالت، وأثر ذلك يف تنزيل األحكام. 
  

http://audio.islamweb.net                     
 (  4رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم ) شرح 

 الشيخ يوسف الغفيص
  

أحيانًا قد يرتك اجملتهد أو الفقيه العمل حبديث ما، وهذا الرتك ليس عن هوى أو تعصب لباطل وما إىل 
ذلك، فإن علماء األمة وأئمتها ينزهون عن مثل هذا، ولكن هناك أسباب هي اليت تدعو ذلك اجملتهد أو 
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يف رسالته رفع املالم،  -رمحه اهلل  -ىل ترك العمل بذلك احلديث، وقد بسطها شيخ اإلسالم اإلمام إ
 يف هذه املادة.  -حفظه اهلل  -وشرحها الشيخ 

  
 أسباب ترك العلماء للعمل حبديث ما

صلى اهلل  -: ]ومجيع األعذار ثالثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النيب -رمحه اهلل  -قال املصنف 
قاله. والثاين: عدم اعتقاده إرادة تلك املسألة بذلك القول. والثالث: اعتقاده أن ذلك  -ليه وسلم ع

احلكم منسوخ[. سبقت اإلشارة إىل أن مجهور كالم شيخ اإلسالم يتعلق مبسألة احلديث من حيث 
يع مل يتكلم عن مج -كما أسلفت-الثبوت، أو من حيث الداللة، أو من حيث النسخ، لكن املصنف 

األسباب يف اخلالف الفقهي، إمنا تكلم عن هذه اجلهة وهي جهة األحاديث النبوية من حيث الثبوت 
 ومن حيث الداللة، وذكر هذه األسباب الثالثة... 

  
 السبب األول: أن ال يكون احلديث قد بلغه

األول: أن ال  : ]وهذه األصناف الثالثة تتفرع إىل أسباب متعددة: السبب-رمحه اهلل  -قال املصنف 
يكون احلديث قد بلغه[. فهذا سبب به قد خيالف كثري من الفقهاء يف بعض املسائل، فنجد أهنم رمبا 
خالفوا ظاهرًا من السنة ويكون السبب متعلقًا بعدم بلوغ احلديث هلذا الفقيه. وقد ذكر املؤلف هلذا 

 ضالً عمن بعدهم. ف -رضي اهلل عنهم  -السبب أمثلة يف فقه عمر وغريه من الصحابة 
  

 السبب الثاين: عدم ثبوت احلديث عنده
: ]السبب الثاين: أن يكون احلديث قد بلغه لكنه مل يثبت عنده[. وهنا يكون -رمحه اهلل  -قال 

احلديث قد بلغه، ولكنه مل يثبت عنده؛ ألنه مل يصل إليه إال من طريق ضعيف، ووصل إىل غريه من 
ينة وال سيما يف رواية أهل األمصار؛ كرواية احلجازيني عن الشاميني عن طريق صحيح، وهذا له مثاالت ب

 العراقيني وحنو ذلك. 
  

 السبب الثالث: اعتقاده أن احلديث ضعيف مع خمالفة غريه له
: ]السبب الثالث: اعتقاد ضعف احلديث باجتهاد قد خالفه فيه غريه[. كأن يكون له -رمحه اهلل  -قال 

فيه اجلمهور أو األكثر من أهل احلديث، فنجد أنه ال يقبل هذا احلديث هبذا شرط يف الصحة خيالف 
السند ويقبله غريه بنفس السند، وهذا هو الفرق بني هذا السبب وبني السبب الثاين، فإن السبب الثاين: 
أن يكون احلديث قد وصل إليه بسند ال يصح ال عنده وال عند غريه، ووصل إىل غريه بطريق آخر 

فيكون قد بلغه من طريق وبلغ غريه من طريق آخر، أما السبب الثالث: فهو أن يكون إلمام ما صحيح، 
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شرط يف الصحة خيالفه فيه غريه، فإذا بلغه احلديث هبذا اإلسناد مل يعتربه، وإذا بلغ احلديث غريه هبذا 
من األسانيد اليت ال  اإلسناد اعتربه، ومن األمثلة على ذلك: أن احلاكم يف املستدرك وغريه يصحح كثرياً 

 يصححها غريه من العلماء، وحنو ذلك. 
  

 السبب الرابع: اشرتاطه يف خرب الواحد شروطاً خيالفه فيها غريه
: ]السبب الرابع: اشرتاطه يف خرب الواحد العدل احلافظ شروطًا خيالفه فيها غريه[. -رمحه اهلل  -قال 

اديث املفردة، وليس املقصود باآلحاد هنا بالضرورة وهذا من جهة القبول آلحاد األحاديث، أو لألح
اآلحاد االصطالحية؛ بل يتبني هذا السبب يف احلديث الفرد عند احملدثني أو عند متقدمي احملدثني، 
وهذا السبب يعد من األسباب التطبيقية القوية، أي: الثابتة يف التطبيق، مبعىن: أن احلديث إذا كان فرداً 

دثني العمل به، ورمبا عمل به بعضهم لكونه موافقاً لبعض األصول عنده، وحنو ذلك، فرمبا ترك بعض احمل
فمثاًل: إذا جاء حديث فرد على وفق عمل أهل املدينة، فنجد أن مالكًا يعمل به ويعتربه، وإذا جاء 
حديث فرد على خالف عمل أهل املدينة فنجد أن مالكًا رمبا مل يعمل به، وقد سبق لذلك بعض 

. فهذا يتعلق مبسألة األحاديث املفردة، وليس له قاعدة مطردة ميكن أن تضبط حبد، بل إن احملدثني املثال
جند أهنم قد يقبلون بعض احلديث الفرد وقد يردونه، مع  -أعين املتقدمني منهم-أصحاب هذا الشأن 

هره االتصال، أن ظاهر اإلسناد عندهم الصحة، وهم ال يطعنون يف رجاله أو يف اتصاله؛ بل يكون ظا
ويكون ظاهر الرواة العدالة والقبول؛ لكنهم ال يعتربون احلديث لكونه فردًا جاء على خالف أصل 
عندهم، ومن املعلوم أن لكل إمام بعض األصول اليت خيالفه فيها غريه، وقد ذكرنا سابقًا أن من اعترب 

ليس أصاًل عند  -أهل املدينة وهو عمل-عمل أهل املدينة يقوي بعض احلديث الفرد، لكن هذا األصل 
أيب حنيفة مثاًل، وليس أصاًل عند اإلمام أمحد من احملدثني، فال يلزم بالضرورة أن يكون عمل أهل املدينة 

 مقوياً لبعض احلديث الفرد عند أمحد كما هو عند اإلمام مالك. 
  

 السبب اخلامس: أن يكون قد نسي احلديث مع بلوغه وثبوته عنده
: ]السبب اخلامس: أن يكون احلديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد يف -اهلل رمحه  -قال 

له أمثلة كثرية؛ ومنها: املثال املشهور  -وهو أن يكون قد نسي احلديث-الكتاب والسنة[. وهذا السبب 
 يف التيمم من اجلنابة عند عدم وجود املاء.  -رضي اهلل عنه  -يف قصة عمر 

  
 عدم معرفته بداللة احلديث السبب السادس:

: ]السبب السادس: عدم معرفته بداللة احلديث، تارة لكون اللفظ الذي يف احلديث -رمحه اهلل  -قال 
ََ عنده، مثل لفظ )املزابنة( و)املخابرة( و)احملاقلة( و)املالمسة( و)املنابذة( و)الغرر( إىل غري ذلك  غريبًا
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ماء يف تفسريها[. وإن كان وجود هذا السبب نادراً عند األئمة؛ من الكلمات الغريبة اليت قد خيتلف العل
ألن عامة احلروف والكلمات هي معلومة عند األئمة، لكن قد يعرض هلم ما هو من ذلك، وإال فإن 
هذه الكلمات وإن كانت من غريب احلديث يف االصطالح؛ كاملزابنة، واحملاقلة، واملنابذة، واملالمسة، 

مالت ومسائل املزارعة وحنوها، إال أن عامة األئمة ال خيفى عليهم مثل ذلك، لكن وهي يف مسائل املعا
قد يعرض عليهم هذا األمر، فهو من أضيق األسباب إذا ما اعترب حبال الفقهاء، أما إذا ما اعترب حبال 
من دون الفقهاء فهذا باب آخر. لكن الذي هو واقع أن بعض احلروف الغريبة يف االصطالح هي يف 

ياق كالم العرب من األلفاظ املشرتكة، مبعىن: أنه قد يفسر مبعاٍن قد تكون خمتلفة وقد ال تكون س
متضادة أو متناقضة، وهذا هو الذي حصل يف مثل هذه احلروف، فإذا كانت الكلمة أو احلرف مشرتكاً 

و وردت به فإنه قد خيتلف فيه الفقهاء، ويكون من أسباب اخلالف: أن احلرف الذي ورد به النهي أ
اإلباحة حرف مشرتك، فيحتمل معاين ليست متضادة ولكنها خمتلفة، ومن هنا جند أن اخلالف يقع 
وحيدث. مثال ذلك: زواج الشغار؛ فإن هذا من حيث هو حرف فيه اشرتاك واضح، وهو أن يزوج 

بالنية الشرطية الرجل موليته على أن يزوجه اآلخر موليته، وليس بينهما صداق، فهل الشغار هو التعاقد 
على أن يزوج رجل موليته برجل آخر مقابل أن يزوجه اآلخر موليته، أم ال بد أن يقال: وليس بينهما 
صداق، فإن كان بينهما صداق فليس شغاراً؟ هذا حمل تردد عند الفقهاء؛ ألهنم مل خيتلفوا يف أن الشغار 

اك. والتعبري باملشرتك أوسع وأدق من منهي عنه، ولكن اختلفوا يف صيغته وحده؛ ألن لفظه فيه اشرت 
التعبري باجململ؛ ألن اجململ شأنه بني، فإنه يبينه املفصل، لكن املشرتك يف الغالب يرجع إىل فقه األلفاظ 

 يف حدود اللغة العربية. 
  

 السبب السابع: اعتقاده عدم وجود داللة يف احلديث
أن ال داللة يف احلديث، والفرق بني هذا وبني : ]السبب السابع: اعتقاد -رمحه اهلل  -قال املصنف 

الذي قبله: أن األول مل يعرف جهة الداللة، والثاين عرف جهة الداللة لكن اعتقد أهنا ليست صحيحة، 
بأن يكون له من األصول ما يرد تلك الداللة، سواء كانت يف نفس األمر صوابًا أو خطًأ[. أي أنه ال 

رضي  -حة، وأحياناً قد يتنازع الفقهاء يف حديث، كصالة ابن عباس يرى أن داللة احلديث داللة صحي
عن يساره، قال: )فأخذين فأدارين عن ميينه(، فهل  -صلى اهلل عليه وسلم  -إىل جنب النيب  -اهلل عنه 

هذا يدل على أن املصافة إذا كان املأموم فردًا الزمة عن ميني اإلمام، أم أنه يدل على أهنا سنة؟ هنا 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -لة متنازع فيها بني الفقهاء، فاحلنابلة يرون أهنا الزمة، قالوا: ألن النيب الدال

وحركًة لـابن عباس، وحنو ذلك مما  -صلى اهلل عليه وسلم  -أداره، فأحدث ذلك حركة يف الصالة للنيب 
مث يبني له ذلك األمر، يدل على اللزوم، ولو كان هذا من باب املستحب لرتكه حىت ينصرف من صالته 

واجلمهور يرون أن احلديث ال يدل على اللزوم، قالوا: ألنه لو كان يدل على اللزوم والصحة ملا صح 



 25 

صلى اهلل عليه وسلم  -تكبري ابن عباس لإلحرام؛ ألن ابن عباس كرب تكبرية اإلحرام وهو عن يسار النيب 
 من منزع، وهذا يأخذه من منزع آخر. . فأحياناً قد يكون احلديث واحداً ولكن هذا يأخذه-
  

 السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الداللة معارضة مبا يدل على أهنا غري مرادة
: ]السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الداللة قد عارضها ما دل على أهنا ليست مرادة[. -رمحه اهلل  -قال 

كانت الداللة ظاهرة بينة فإن هذا ال يتصور،   وال سيما إذا كانت الداللة ليست نصًا أو ظاهراً، أما إذا
لكن إذا كانت الداللة دون الصريح ودون الظاهر البني؛ كدالالت املفهوم وحنو ذلك؛ فإن هذه إذا 
عارضها ما هو أقوى منها تركت، كما لو أن حديثًا ما تضمن داللة مفهوم، وعارضه داللة منطوق، 

فقيه لعمل باملفهوم؛ ألن من أصله: أنه يعمل ببعض املفهوم، فلوال معارضة داللة املنطوق عند هذا ال
لكنه ترك هذا املفهوم يف هذا املقام ألن ما هو أقوى منه داللة قد عارضه. ومن أمثلته: حديث ابن 
عمر: )إذا بلغ املاء القلتني مل حيمل اخلبث(، فهذا احلديث منطوقه أن املاء إذا بلغ القلتني مل حيمل 

صلى  -ه: أنه إن كان دون القلتني فإنه حيمل اخلبث. قال الفقهاء من احلنابلة: إن النيب اخلبث، ومفهوم
مل يرد بقوله: )مل حيمل اخلبث(، أنه ال يقبل التنجس؛ ألنه مىت ما تغري بالنجاسة ولو   -اهلل عليه وسلم 

اخلبث(، ليس املقصود كان قلتني فأكثر فإنه ينجس باإلمجاع، فلما قال: )إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل 
أنه ال يتنجس مطلقاً؛ بل املقصود: أنه إن وقعت فيه جناسة ومل يظهر أثر النجاسة فإنه ال حيمل اخلبث، 
حىت ولو علمنا وقوع النجاسة فيه، قالوا: فدل ذلك على أن ما دون القلتني ينجس مبجرد وقوع النجاسة 

كـمالك يف رواية املدنيني، ومجلة من -من الفقهاء فيه، وإال فال معىن ملفهوم احلديث. والطرف اآلخر 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -يقولون: إن النيب  -الفقهاء، بل يذكر ابن تيمية أن هذا هو مذهب اجلمهور

يقول يف حديث أيب سعيد: )إن املاء طهور ال ينجسه شيء(، فيجعلون حديث أيب سعيد منطوقاً، 
لة املفهوم. ومن املعلوم أن مثل هذا التنظيم يف طرق االستدالل أمر قالوا: فتقدم داللة املنطوق على دال

فاضل وجيد، لكن أنبه إىل أنه ينبغي أن ال يلج فيه إال صاحب ملكة يف التمييز؛ ألنه أحياناً يتصور فيه 
البعض االنضباط البني يف حتصيل النتيجة، مع أنه إذا تأملت يف النتيجة وجدت أن هناك بعض العوارض 

 انقطعت ومل يتفطن هلا الناظر، فمثاًل: مسألة حتية املسجد يف أوقات النهي، جند أن ابن تيمية ينظر اليت
فيها بطريقة فيقول: إن أحاديث النهي عن الصالة يف أوقات النهي املعينة عام خمصوص، وحديث األمر 

جيلس حىت يصلي بتحية املسجد يف حديث أيب قتادة يف الصحيحني: )إذا دخل أحدكم املسجد فال 
ركعتني( عام حمفوظ. يقول: فالنهي خص بالفريضة، فإن الفريضة تقضى يف وقت النهي، وخص عند 

وهو الصحيح من -أكثر الفقهاء بصالة اجلنازة، وخص بركعيت الطواف، فإنه حىت عند احلنابلة 
ول كما هو أن ركعيت الطواف تفعل ولو يف وقت النهي، وإن كان يف املذهب أكثر من ق -املذهب

معروف، فجعل النهي عامًا خمصوصاً، أي خصت منه بعض الصور، وجعل حديث: )إذا دخل أحدكم 
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املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني( جعله عامًا حمفوظاً، والقاعدة األصولية: أن العام احملفوظ مقدم 
لقاعدة على على العام املخصوص. واإلشكال هنا ليس هو يف القاعدة، لكن اإلشكال يف صدق ا

املثال، والذي أراه أن تطبيق القاعدة على املثال فيه تردد؛ ألن العام يف النهي خمصوص، هذا ال جدال 
فيه، لكن حني يقال: إن حديث أيب قتادة عام حمفوظ، فإن هذا استدالل مبحل النزاع، فمن الذي قال: 

يف النهي: يستثىن منه قضاء الفريضة، إنه حمفوظ؟ واجلمهور ال يقولون عنه: إنه حمفوظ؛ بل كما قالوا 
قالوا يف حديث أيب قتادة: يستثىن منه أوقات النهي. فهو عند الشافعي ورواية عن أمحد وهي اختيار 
شيخ اإلسالم: أنه عام حمفوظ، لكن اجلمهور يرونه عامًا خمصوصاً، فليس هناك اتفاق فقهي على أن 

وظ( أي: أنه باٍق على عمومه، ولو كان عاماً حمفوظاً ملا حديث أيب قتادة عام حمفوظ. ومعىن: )عام حمف
وجد يف املسألة خالف؛ ألنه يقال: إن الذين مينعون صالة حتية املسجد يف أوقات النهي ال جيعلونه 
عامًا حمفوظاً؛ بل جيعلونه عامًا خمصوصًا بغري أوقات النهي. إذاً: ليس اإلشكال هنا يف القاعدة، إمنا 

تطبيق هذه القاعدة. ومسألة التطبيقات تعترب مسألة قابلة للنزاع كثرياً، وقد تكون هناك اإلشكال هو يف 
قاعدة أصولية، وهي من الضوابط لبعض املذاهب، ومع ذلك فليست قاعدة مطردة، كقاعدة: )ما ثبت 

عدة: يف الفرض ثبت يف النفل(، فإن هذا القاعدة ليست بالضرورة قاعدة مطردة. والقواعد الالزمة كقا
اليقني ال يزول بالشك، والعادة حمكمة، واملشقة جتلب التيسري، والضرر يزال، فإن هذه القواعد هي 
اجلوامع، ولذلك يقول بعض كبار الشافعية: إن مدار فقه الشافعي على مخس قواعد، وهي: اليقني ال 

قاصدها. وأحيانًا يفرق يزول بالشك، واملشقة جتلب التيسري، والضرر يزال، والعادة حمكمة، واألمور مب
بينها وبني ما يسمى: ضوابط فقهية لبعض الفقهاء، وبني مفصل قواعد األصوليني، مثل هذه الرتددات 
بني الدالالت: العام احملفوظ والعام املخصوص أيهما أقوى؟.. إخل، وهذا يف اجلملة جيد، لكن ال بد أن 

 حيرر حتريراً منضبطاً.
  

 احلديث معارض مبا يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله السبب التاسع: اعتقاده أن
: ]السبب التاسع: اعتقاده أن احلديث معارض مبا يدل على ضعفه، أو -رمحه اهلل  -قال املصنف 

نسخه، أو تأوليه إن كان قاباًل للتأويل مبا يصلح أن يكون معارضاً باالتفاق، مثل آية، أو حديث آخر، 
 هذا السبب وبني الذي قبله: أن الذي قبله تعلقت املعارضة بالداللة أو مثل إمجاع. [. والفرق بني

ألصل ما، وأما هذا السبب فهو أن يكون يف السياق أكثر من حديث، أو أكثر من أثر، فمثاًل: هل 
حديث أيب سعيد مقابل يف رفع احلكم حلديث القلتني، أم أنه حتت تكييف من أوجه الداللة؟ مبعىن: 

واآلخر ناٍف على التصريح؟ اجلواب: ال، بل جعلوا هذه الداللة مقابلة هلذه الداللة هل أحدمها مثبت 
حتت تكييف فقهي، لكن إذا نظرنا إىل التعارض بني اإلثبات والنفي وحنو ذلك فهذا من أمثلته: ما 

: -صلى اهلل عليه وسلم  -يتعلق بنقض الوضوء مبس الذكر، ففي حديث بسرة بنت صفوان قال النيب 
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صلى  -: أن النيب -وكالمها يف السنن واملسند  -ن مس ذكره فليتوضأ(، ويف حديث طلق بن علي )م
سئل عن الرجل ميس ذكره يف الصالة فقال: )إمنا هو بضعة منك(، فهذا التقابل ليس  -اهلل عليه وسلم 

ن أهل تقابل تكييف يف الدالالت كما هو يف حديث القلتني وحديث أيب سعيد، ومن هنا جند أن م
العلم من يقدم أحدمها على اآلخر؛ إما لكونه أقوى ثبوتًا عنده، أو لكونه مبقيًا على األصل، أو لكونه 
جرى عليه عمل مجلة من الصحابة، أو لغري ذلك من األسباب، وهلذا جند أن بعض الفقهاء عمل هبذا 

 غري ذلك.  وبعضهم عمل بذاك، ومنهم من قال: إن أحدمها ناسخ لآلخر.. ومنهم من قال
  

 السبب العاشر: معارضته مبا يدل على ضعفه أو نسفه أو تأويله
: ]السبب العاشر: معارضته مبا يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما ال يعتقده غريه -رمحه اهلل  -قال 

ر، وإمنا أو جنسه معارضاً، أو ال يكون يف احلقيقة معارضاً راجحاً[. أن يكون املعارض ليس بيناً ومل يشته
 -هو من أصله اخلاص، أي: من أصل الفقيه اخلاص. هذه هي األسباب العشرة اليت مجع فيها املصنف 

 ما أراد ذكره يف مسألة السبب يف اختالف الفقهاء. -رمحه اهلل 
   

http://audio.islamweb.net               
 ( 5شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم ) 

 لغفيصالشيخ يوسف ا
  

ينقسم الناس من حيث الفقه يف الدين إىل: مقلد، وناظر، وفقيه، وجمتهد..وكل له درجته ومقامه الذي 
جيب عليه أن يلتزمه.وإذا رجعنا إىل أسباب ومكونات اخلالف الفقهي وجدنا أن اجلهة الرابعة من تلك 

هلا، ورتبتها من الشريعة، وفقهها املكونات هي: املسألة املستدل عليها، والبد أن تفقه من حيث التصور 
 من حيث األصل.

  
 أصناف الناس من حيث الفقه يف الدين

 الناس من حيث األصل أربعة أصناف: إما مقلد، وإما ناظر، وإما فقيه، وإما جمتهد... 
  

 املقلد
، وإما أن أما املقلد فليس داخاًل يف حبثنا اآلن؛ ألنه ليس مستداًل، فإن املستدل إما أن يكون ناظراً 

يكون فقيهاً، وإما أن يكون جمتهداً، ولكن من هو املقلد؟ إن القول بأن الفقيه املقلد ملذهب والعامي 
املقلد كالمها مقلد بنفس املستوى قول غري صحيح، ولكن املقلد احملض: هو من ال ميلك القدرة العلمية 
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ما يعرض له من مسائل وأحكام، ومن مث على فهم أقوال الفقهاء وإمنا حقه السؤال، فيسأل أهل العلم ع
 جياب عنها.

  
 الناظر

الناظر: هو من ميلك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء واالختيار منها. وهذا حال كثري من 
الباحثني املختصني بأبواب من الفقه، وحال كثري من طلبة العلم الذين جالسوا الشيوخ والعلماء، فهؤالء 

مبعىن التقليد احملض؛ ألن الواحد منهم عنده قدرة على أن ينظر يف كتب الفقهاء؛  ال يسمون مقلدين 
ككتب الفقه املقارن، وكتب املذاهب، ويرجع إىل بعض الكتب يف السنن واآلثار كاملصنفات مثاًل، 

قهاء فعنده قدرة على هذا اجلمع العلمي، مث يستنتج أن املسألة مثاًل فيها ثالثة أقوال، ويذكر أقوال الف
مع أدلتهم، مث يصل إىل نتيجة يراها أقرب إىل الشريعة، فيقول: األقرب عندي هذا القول؛ كمن يصل 
إىل نتيجة فريى أن ما قرره ابن تيمية يف مسألة حتية املسجد أقوى من حيث الدليل، ومن حيث تطبيق 

ينصرف أحدهم يف حبث حيصل لكثري من الباحثني الذين  -كما ذكرنا-القواعد األصولية، وهذا األمر 
ما إىل دراسة كتاب الطهارة أو كتاب اجلنايات من الفقه، لكن ال يوجد عنده اطالع واسع يف أبواب 
الفقه األخرى، إمنا قصد إىل مبحٍث معنٍي خاص. وحيصل كذلك لكثري من طالب العلم الذين جالسوا 

أكثر من ذلك. إذاً: هذا يسمى: العلماء والشيوخ، فتجد أن عندهم هذه القدرة، لكنهم ليسوا على 
ناظرًا يف أقوال الفقهاء، وليس هو جمتهدًا وال فقيهاً، وسيأيت الفرق بينه وبني الفقيه، وليس هو أيضاً  

يستطيع أن ينظر يف أقوال الفقهاء، مث يصل إىل اختيار يراه، وليس  -كما ذكرنا-كالعامي املقلد؛ ألنه 
 اداً مطلقاً؛ بل هو اختيار حسب ما يقارب من األدلة عنده. بالضرورة أن يكون هذا االختيار اجته

  
 الفقيه

الفقيه على مرتبتني: املرتبة األوىل: من اجتمع له القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء واالختيار منها، 
ه أي: استكمل رتبة الناظر، مع معرفته جبمهور األقوال يف مذهب ما، كمذهب الشافعية مثاًل، فنجد أن

قد حفظ مجهور فروع الشافعية، وعرف أقواهلم، فإذا عرضت له مسألة من املسائل؛ سواء كانت يف 
العبادات أو يف املعامالت؛ جند أنه يعرف أقواهلم فيها؛ إما لكونه قد حفظ متونًا يف املذهب فعرف 

يف فروع  -يف اجلملة-فروعهم، أو ألوجه أخرى من التحصيل العلمي، ولذلك ال يسأل عن مسألة 
مذهب الشافعي إال وأجاب عنها. وهذا حال كثري من الفقهاء أتباع املذاهب األربعة الذين جاءوا يف 
عرض التاريخ، فهم ميلكون القدرة العلمية، أي: يعرفون مصطلحات العلماء وعباراهتم، واملصطلحات 

التأصيل العلمي يف علوم األساسية اليت هي التأصيل العلمي األول، وهي أصول علوم اآللة، فيعرفون 
 اللغة مثاًل، ويف أصول الفقه، ويف علم املصطلح، وحنوها من علوم اآللة. 
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: من اجتمع له القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء واالختيار منها، مع -وهي األعلى  -املرتبة الثانية 
، كمذهب احلنفية أو الشافعية معرفته جبمهور األقوال يف مذاهب الفقهاء، فهو ليس خمتصاً مبذهب معني

أو احلنابلة أو املالكية؛ بل إنه يعرف يف أكثر املسائل أقوال احلنفية والشافعة واملالكية واحلنابلة، وال يلزم 
 بالضرورة أن يسند األقوال على التعيني، لكنه يعرف أن يف املسألة ثالثة أقوال أو حنو ذلك. 

  
 اجملتهد

أي: أنه ميلك القدرة على فهم أقوال الفقهاء  -وهي الثانية -بة الفقيه العالية اجملتهد: هو من استكمل رت
وهذا هو الفرق بينه وبني -واالختيار منها، مع معرفته جبمهور األقوال يف مذاهب الفقهاء، مع امتيازه 

م أقوال مبلكٍة فقه هبا مفصل مقاصد الشريعة. فهو مل يقتصر على جمرد القدرة العلمية على فه -الفقيه
الفقهاء، بل ويعرف أيضاً مجهور أقوال الفقهاء، وكذلك ميتاز مبلكة فقه هبا مفصل مقاصد الشريعة؛ ألن 
أخص امتياز يف االجتهاد هو فقه مفصل مقاصد الشريعة، وليس فقط معرفة جممل القواعد، مثل: اليقني 

مجل حتفظ يف جملس.  -لوماتكمع-ال يزول بالشك، والضرر يزال، واملشقة جتلب التيسري، فإن هذه 
وهذا الفقه مبفصل مقاصد الشريعة يتحصل من سعة اجملموع العلمي عنده، ومن نظره يف سائر العلوم، 
ويتحصل بدرجة أخص من طبيعته اليت خلقه اهلل عليها، فإن بعض الناس ال توجد عنده ملكة على فهم 

 - لسان الشارع هو صاحب االجتهاد، قال املقاصد، إمنا هو حامل فقه، وليس بفقيه فيه، والفقيه يف
: )من يرد اهلل به خرياً يفقه يف الدين(، فالفقيه هنا من حيمل الفقه، لكن إذا كان -عليه الصالة والسالم 

مع امتيازه  -العالية-فقيهًا فيه مسي يف االصطالح: جمتهداً. إذاً: اجملتهد من استكمل رتبة الفقيه الثانية 
صل مقاصد الشريعة، وهذه امللكة تتحصل باجملموع العلمي، وبالطبع الذي خلقه اهلل مبلكة فقه هبا مف

عليه من القدرة. ومن املعلوم أن الصحابة تفاضلوا يف فقههم وهم صحابة، فـمعاذ بن جبل كان فقيهاً يف 
الباب،  ما يدل على امتياز معاذ يف هذا -صلى اهلل عليه وسلم  -احلالل واحلرام، وقد جاء عن النيب 

 -عنه حافظاً، لكنه مل يشتهر كاشتهار معاذ يف الفقه، وابن مسعود -تعاىل  -وكان أبو هريرة رضي اهلل 
: )لو -كما يف الصحيح-يقول  -رضي اهلل عنه  -كان فقيهًا يف القرآن، وقد كان   -رضي اهلل عنه 

بلغه اإلبل لركبت إليه(، وهذا من أعلم أن أحدًا أعلم مين بكتاب اهلل أو قال: أفقه مين يف كتاب اهلل ت
الثقة اليت وصل إليها ابن مسعود يف إدراكه لفقه القرآن وسعة علمه بذلك.. وهكذا غريهم من الصحابة 

. ومن هنا يتبني أن االجتهاد ليس كأًل مباحاً، كل من تعلم شيئاً من العلم وأراد أن -رضي اهلل عنهم  -
االجتهاد حتول إىل جمتهد، وهذه هي املشكلة الواقعة اليوم يف األمة، يكون جمتهداً، أو دفعه اجلمهور إىل 

ليس يف مصر معني فقط؛ بل يف عامة األمصار، ويف أبواب أيضًا خمتلفة، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له 
طلبة العلم، فال يتقدم طالب العلم أكثر من املرحلة اليت وصل إليها. فمثاًل: الناظر ليس هو الفقيه، 

قيه: هو الذي ينتصب للناس ليفيت يف احلالل واحلرام، والناظر ليس من حقه أن يفيت الناس وجييب والف
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عن أسئلتهم وقضاياهم الدينية؛ ألن اإلفتاء هو من اختصاص الفقيه، لكن ليس بالضرورة أنه هو الذي 
ال فقهاء يفصل يف النوازل، إمنا ُيسأل عن مسائل فقهية، فإن كان على مذهب معني أجاب مبا ق

املذهب، وإن كان عاملًا جبميع املذاهب أجاب مبا يراه، وهذا يسمى فقيهًا برتبتيه، أما الناظر فهو الذي 
ينظر يف مسائل معينة، وقد يعطي حكمًا جيدًا فيها، كما حيصل من بعض الباحثني الذين لديهم 

بار واالختصاص واالمتياز كما حتصيل علمي متميز يف حبث معني، فهذا يسمى ناظراً، وله قدر من االعت
هو الواقع اليوم. إذاً: االجتهاد ليس كأًل مباحًا لكل من رأى من نفسه القدرة العلمية، أو رأى ذلك له 
غريه، وباملقابل فليس االجتهاد نظرية مثالية متعالية، فأهل السنة واجلماعة بل ومجهور املسلمني ليس 

بة، أو شروط مثالية متعذرة التطبيق؛ ألن األمة ال بد هلا من عندهم مثاليات مطلقة حتت شروط شبه غائ
إمام جمتهد على األقل، فمن استكمل رتبة الفقيه الثانية، فكان عنده قدرة علمية على فهم أقوال الفقهاء 
واالختيار منها، مع علمه جبمهور األقوال يف املذاهب، وآتاه اهلل ملكة مبجموع علمي طلبه، وبطبع 

عليه من الفقه، فهذا هو اجملتهد. وهل من شروط اجملتهد أن يكون ممن ميكنه االجتهاد يف كل خلقه اهلل 
املسائل؟ اجلواب: من قال من األصوليني: إن من شرطه أن يكون قديرًا على االجتهاد يف كل املسائل، 

ىت أبو بكر فهذا واهم؛ ألنه مل يوجد أحد يف التاريخ كذلك، فكل إمام قد توقف يف بعض املسائل، ح
من شروط اجملتهد، فإنه من  -إذاً -قد توقفا يف بعض املسائل، فليس هذا  -رضي اهلل عنهما  -و عمر 

املعلوم أنه إذا جاء اجملتهد إىل املسألة اليت جيتهد فيها فقد يتلكأ عن االجتهاد فيها لسبب؛ إما لنقص يف 
د اجملتهد االجتهاد فيها ال شك أن من شرط تصور املسألة، أو ألسباب أخرى. أيضاً: املسألة اليت يري

اجتهاده فيها: أن يكون حميطاً بعلم هذه املسألة يف اجلملة، أما اإلحاطة املطلقة فال تشرتط هنا، فمثاًل: 
إذا أراد أن جيتهد يف مسألة يف احلج فالبد أن يكون فقيهًا يف أدلة احلج وأحاديثه وأحكامه؛ ألنه 

اليت جيتهد فيها ال بد أن يكون عاملًا يف اجلملة مبفصل أدلتها، وهذا الشرط  سيجتهد يف بابه، فاملسألة
إمنا يشرتط يف املسألة اليت يراد أن جيتهد فيها، أما مسألة قد كفاه الفقهاء أمرها من قبل، وليست من 

 النوازل وال من عوارض االجتهاد، فهذه مسألة يدرج فيها على طريقة من سبقه.
  

 املسألة املستدل عليها اجلهة الرابعة:
هذه هي اجلهة الرابعة أو املكون الرابع من مكونات االختالف، وهي: املسألة املستدل عليها، وفيها 

 ثالثة معتربات:.. 
 التصور للمسألة املستدل عليها

 من املعترب األول: التصور للمسألة: وأعين بالتصور هنا: التصور التطبيقي للمسألة، وفقه التطبيق يعترب -
أخص أبواب الفقه، فالبد من معرفة التطبيق الفعلي للمسألة املستدل عليها، ومن األمثلة على ذلك: 
معرفة املصطلحات املعاصرة يف املعامالت، كمصطلح: اإلجار املنتهي بالتمليك وحنوه. ولذلك جند أن 
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فمثاًل: قد يسأل بعض  من أسباب اختالف الفتوى: االختالف يف التصور التطبيقي، أي: تصور الواقع،
الناس اآلن عرب نظم االتصال عن حكم املسامهة يف شركة من الشركات، فيقال له: ما طريقة هذه 
الشركة؟ أو يسأل ويقول: أريد أن أشرتي من بنك معني بطريقة كذا، فيقال له: ما هي الطريقة؟ فيذكر 

ملعاملة جائزة بال جدال، وقد يذكر طريقة معينة لو صدق تصوره فيها لقيل: إن هذا العقد أو هذه ا
شخص آخر تصوراً لو صدق تصوره لقيل: إن هذا من احلرام البني، ورمبا شخص ثالث يذكر تصورًا لو 
صدق تصوره لقيل: إن املسألة مما يقبل الرتدد واالجتهاد، فهي ليست بينة التحرمي وليست بينة اإلباحة. 

ن بعض الفتاوى إىل أن ال يستعجلوا يف إعطاء أحكام ولذلك أنبه طالب العلم الذين قد جييبون ع
مطلقة بناًء على تصور من آحاد الناس، إال إذا كان السائل أو املتكلم يتكلم عن معرفة، فإذا سأل عن 
حكم املسامهة يف شركة ما، وقيل له: ما هي طريقتها؟ فيذكر ذلك بالتفصيل، ومن مث يعطى حكماً 

علي يقود إىل التحرمي حرم اجمليب بناًء على التصور. إذاً: التصور التطبيقي أمر معيناً، فإذا كان الواقع الف
مهم جداً، وهو يتعلق كثريًا مبوضوع املعامالت. ومن أهم ما يكون التصور فيه دقيقًا ومطلوباً: القضايا 

ى الكنيسة املتعلقة باألقليات غري املسلمة، كمسألة كنيسة تباع أو حتول إىل مسجد، فهل جيوز أن تشرت 
وتبقى كما هي وحتول إىل مسجد، أم ال بد من إجراء تعديالت يف بنائها وشكلها وحنو ذلك؟ وأحياناً 
حتتك بالقضية أمور معينة، كأن يقال: ما حكم منع إقامة مسجد يف هذا املكان مثاًل؟ أو يسأل عن 

جيوز أن يكون هذا جماوراً  بنك أريد أن حيول إىل مسجد مع اإلبقاء على جزء من البناية كبنك، فهل
هلذا أم ال جيوز؟ وحنو ذلك من املسائل اليت حتتاج إىل تصور دقيق. ومما ينبه إليه يف األمور التطبيقية يف 

: أنه ينبغي أن يكتب التصور كتابة دقيقة من عارف به، -وال سيما التصورات املستجدة-التصورات 
لة كثري من الناس اليوم أن تصوراهتم تأيت تصورات حىت تكون األحكام مناسبة للتصورات، لكن مشك

ظنية، مع أن الواجب أن يكون التصور يقينياً، واحلكم هو الذي قد نقول عنه: إنه حكم ظين، أما 
 التصور فإنه ينبغي أن ال خيتلف فيه كثرياً؛ ألنه شيء معني واقع، إال إذا تعذر ذلك، وهذا باب آخر. 

  
 ها من الشريعةرتبة املسألة املستدل علي

املعترب الثاين: رتبة املسألة من الشريعة: واملقصود هنا: نظر املستدل إىل رتبة املسألة من الشريعة.  -
فمثاًل: مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ما رتبتها من الشريعة؟ نقول: هذه املسألة 

، فهي من فروع  - عليه وسلم صلى اهلل -ليست من بنين الفروع اليت انضبط عن النيب  فيها هدي بنين
الشريعة غري البيننة عند األئمة حبكم معني، فإذا كان كذلك فينبغي أن تعطى هذه الرتبة يف احلكم، 
وطريقة اخلالف، والنظر إليها، وإمضاء الوقت فيها، واستعمال األدلة عليها، وأن ال تكون مسألة عزماً 

طع القول فيها قطعاً، فتعطى من الرتبة ما هو أعلى من ترتبها. وباملقابل فينصب اخلالف فيها نصباً، ويق
فكما أنه قد يعرض لبعض طلبة العلم أهنم يعلون الرتبة، فيتعثر اخلالف بني املسلمني هبذه الرتبة اليت مل 
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سائل تكن عزماً عند املتقدمني من السلف إىل هذه الدرجة، فكذلك قد ينزل البعض أحياناً رتبة بعض امل
الشرعية. ولعل من املثال املناسب له يف نظري: تساهل بعض طالب العلم يف قضايا احلج، فريون أن من 
ترك واجبًا ولو عمدًا فيتوب ويستغفر وحجه صحيح! كذلك يقولون: ال يلزم الوقوف بعرفة إىل غروب 

لناس يف ضيق ومشقة، الشمس؛ فإنه سنة وليس بواجب، كذلك مسألة املبيت يرون أنه ال يلزم؛ ألن ا
وكذلك يرون أن الرمي فيه سعة، فلو وكل غريه لريمي عنه فال بأس.. وهكذا! وهبذه اإلسقاطات قد 
ينتهي احلج خالل ثالث ساعات أحياناً! وقد يقولون: إن هذا من باب التيسري على الناس، فيقال: إن 

يسري، وهذه املبادرات أحيانًا تشتت الناس، التيسري ليس أمرًا عقليًا حمضاً؛ بل إذا ثبتت املشقة ثبت الت
وليس عليها أدلة بينة، فكيف يقال: إنه حيج ويرتك ما شاء من الواجبات مث يتوب ويستغفر وحجه 
صحيح، وال إمث عليه وال مؤاخذة وال نقص يف حجه؟! مع أنه كقاعدة شرعية: ال يوجد عبادة يف 

أجرى مسألة اجلربان  -سبحانه وتعاىل  -ن املعلوم أن اهلل اإلسالم يسوغ فيها ترك العمد إال جبربانه. وم
يف املناسك بالدماء، وإذا كان الدم يشرع يف احملظور اخلارج عن ماهية العبادة، فمن باب أوىل فيما هو 

رمحه اهلل  -من ماهية العبادة، وهذا هو التأصيل الذي ذكره بعض كبار األئمة كـشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 كتبه. يف بعض   -
  

 فقه املسألة املستدل عليها من حيث األصل
املعترب الثالث: فقه املسألة من حيث األصل: فالبد من فقه املسألة املستدل عليها من حيث األصل،  -

واألصل قد يكون أصاًل عاماً، مثل: األصل يف املعامالت اإلباحة أو احلل، وقد يكون أصاًل خاصاً. 
أن يعرف األصل يف دائرة هذه املسألة، فإن كانت معاملة فيقال: األصل  فإذا أخذت املسألة فينبغي

العام هو احلل، وهناك أصل أخص من األصل العام، فمثاًل: مسألة زكاة حلي النساء هلا أصل يف باب 
الزكاة، وهو: أن أموال القنية واالرتفاق الشخصي ال زكاة فيها، كالسيارة املركوبة، والبيت املسكون، 

: )ليس على املسلم يف -عليه الصالة والسالم  -كانت قيمتها ال زكاة فيها باإلمجاع، كما قال   فمهما
داره وال فرسه صدقة(، فهذا أصل يف هذا الباب، وال مينع أن خنرج عن هذا األصل، لكن مع 

ول استصحاب األصل العام واألصل اخلاص يف الباب، وهذا يعترب من أجود الفقه، وال سيما فقه األص
اخلاصة؛ ألن فقه األصول العامة قد يكون بينًا وينتهي بكلمات حمدودة، لكن األصول اخلاصة يف 
األبواب تعترب من أهم األمور. ولذلك فإن من التصور التطبيقي اعتبار البيئة، واعتبار عموم البلوى، 

مبنية على شروط قد والضرورات، واحلاجيات، وأحيانًا األحكام اليت تقبل العوارض يف اإلسالم وهي 
تتغري لسبب ما، كاجلهاد مثاًل، فإنه يكون يف حال مأذونًا فيه، ويكون يف حال موقفًا بناًء على أحوال 

 خاصة طارئة حتدث عند املسلمني، وما إىل ذلك. 
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 الشيخ يوسف الغفيص
  

 مراتب القول الفقهي
للقول الفقهي الصادر عن األئمة والفقهاء يف مسألة من املسائل الفقهية ست مراتب، ال خترج األقوال 
الفقهية عن هذه املراتب أبداً، وفائدة معرفتها، معرفة درجة القول الفقهي من حيث القوة والضعف، ومن 

 مث درجة املسألة من حيث العمل هبا أو عدمه. 
  

 اتب القول الفقهيمر 
تكلمنا فيما سبق عن مكونات اخلالف الفقهي وتعلقها باجلهات األربع، وهذه املكونات للخالف قد 
جعلت القول الفقهي يأيت على ست مراتب باعتبار القائلني هبا. ولقائل أن يقول: ما أمهية القول 

ظة حال القائلني يعترب من أهم األمور، باعتبار القائلني مع أننا مل نتعبد بالقائلني؟! واجلواب: أن مالح
قد عظم يف القرآن الكرمي اتباع سبيل املؤمنني، وليس هناك انفكاك بني احلق  -سبحانه وتعاىل  -واهلل 

وبني أهله، ومما يؤكد ذلك قولنا: أهل السنة واجلماعة، فاجلماعة تتعلق باألعيان، والسنة تتعلق باألثر 
 والوحي... 

  
 إلمجاعما انضبط فيه ا

املرتبة األوىل: ما انضبط فيه اإلمجاع: كإمجاع فقهاء املسلمني بل إمجاع املسلمني على وجوب الصلوات 
اخلمس، وعلى أن الزكاة والصيام واحلج فروض ومن أركان اإلسالم، وإمجاعهم على استقبال القبلة، 

جمال للرتدد أصاًل؛ ألهنا بينة  وعلى أمور متعددة هي أكثر من ذلك بكثري، وهذه ال ينبغي أن يكون فيها
 بدهية قطعية. 

  
 ما مسي فيه اإلمجاع من بعض الفقهاء ومل ينضبط إثباتاً وال نفياً 

املرتبة الثانية: ما مسي فيه اإلمجاع من بعض الفقهاء ومل ينضبط إثباتًا وال نفياً: كقول بعض الفقهاء: 
مع أن العلماء يفرقون بني هذه الصيغ الثالث، لكن )إمجاعاً( أو )اتفاقاً(، أو )ال نعلم فيه خالفاً(، 

الذي يهم هو مقصود املعاين، وقولنا: )من بعض الفقهاء(؛ ألنه لو استفيد من سائر الفقهاء لكان 
اإلمجاع املنضبط، وقولنا: )ومل ينضبط إثباتاً وال نفياً(، الدليل على عدم انضباطه: عدم االستفاضة لسائر 

ة ليست من األصول البينة اليت يعلم أن اإلمجاع فيها إمجاع منضبط، وإن مل يصرح الفقهاء، وكون املسأل
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به فالن وفالن من الناس، فاالنضباط يكون إما باالستفاضة والتصريح من األئمة والفقهاء، أو بأن 
من تكون املسألة بينة، وإن كان اإلمجاع رمبا صرح به فالن أو فالن ومل يصرح به اآلخرون؛ ألنه بدهي 

الدين. وال ينبغي التكثر يف الرتدد يف قبول القول املستفيض، فما دام أنه استفاض فإن املستفيض هو 
الصحيح حىت حكي فيه اإلمجاع. وقولنا: )وال نفياً(، أي: أنه مل حيفظ اخلالف ومل حيفظ االتفاق، 

 -الحقًا إن شاء اهلل  وهناك فرق بني حكاية االتفاق، وبني حفظ االتفاق وانضباطه، وهذا ما سنبينه
 . -تعاىل 

  
 ما حفظ فيه قول آلحاد لكنه شاذ عن قول العامة من األئمة

املرتبة الثالثة: ما حفظ فيه قولم آلحاد لكنه شاذم عن قول العامة من أئمة األمصار: )آلحاد( أي: 
فيه قول آلحاد، ألعيان، كواحد أو اثنني أو ثالثة وحنو ذلك، وقولنا: )ما حفظ(، أي: ما عرف وثبت 

لكنه شاذم عن قول العامة من أئمة األمصار، حىت إن بعض هؤالء األئمة قد حيكون اإلمجاع، وهذا ليس 
من شرط هذه املرتبة، فسواء حكي فيه اإلمجاع أو مل حيك فيه اإلمجاع، فإن املقصود هو أن قول عامة 

وهلم مثاًل: مل خيالف يف هذه املسألة أئمة األمصار على شيء وذهب واحد من العلماء إىل قول آخر، كق
إال القاسم، أو مل خيالف إال داود بن علي، أو مل ينقل اخلالف إال عن عطاء أو النخعي، فإذا كان أئمة 

أعين أئمة احلجاز ومكة واملدينة وأئمة الشام وأئمة أمصار العراق البغداديني والكوفيني -األمصار 
قد استفاض القول عنهم مبذهب واحد، ولكن حفظ عن بعض إذا كان  -والبصريني وأئمة خراسان

فيما بعد قول، فهذا القول يسمى قواًل شاذاً، وهذا هو  -كالقاسم أو عروة أو داود بن علي -اآلحاد 
-الشاذ من أقوال الفقهاء. ومما ينبه إليه: أنه ال ينبغي يف أكثر اجملالس كمجالس اإلفتاء وما إىل ذلك 

ال ينبغي يف أكثر اجملالس البعث لألقوال  -الس وليس بالضرورة يف كل اجملالسوأقول: يف أكثر اجمل
الشاذة، بل إن هجرها هو أوىل، لكن أحيانًا حتت نظام علمي عاٍل يقال: إن املسألة فيها قول لبعض 
الناس؛ وذلك ألجل أن يعذر يف قول ذلك، ويف باب العذر هل خمالف اإلمجاع املنضبط كمخالف 

ري املنضبط؟ اجلواب: ال، ولذلك فإن اإلمجاع املنضبط، واإلمجاع غري املنضبط، وقول العامة اإلمجاع غ
الذي خالفه شاذ، الفرق بينها مهم من جهة املخالف، فإن خمالف اإلمجاع املنضبط حكمه شديد، 

ك يقول ابن وخمالفة الذي حتته دونه، وخمالفة قول العامة لقول شاذ هذا أقل، وهذا من الفقه البني. ولذل
: إين ألمسع احلديث فأكتبه وما يب أن أعمل به، وال أن أحدث -وهذا من فقهه  -رمحه اهلل  -املبارك 

به، ولكن أجعله عدة إن عمل به أحد من أصحايب قلت: عمل حبديث. فنظام العذر يعترب نظاماً فقهياً 
 يف اإلسالم.

  
 ما حفظ فيه قول بني خيالف قول اجلماهري
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الرابعة: ما حفظ فيه قول بني، إما ملذهب أو ملصر، خيالف قول اجلماهري من األئمة: كأن  املرتبة -
خيتص احلنفية عن مجهور الفقهاء واألئمة مبذهب، وهذا له أمثلة كثرية، أو خيتص احلنابلة بقول عن 

ذا إال مجاهري الفقهاء وحنو ذلك، أو خيتص أهل مصر، كأن يقال: مذهب مجاهري أئمة األمصار على ك
أئمة املدينة فلم يكونوا يستحبون هذا الفعل، أو مل يكونوا يرون لزوم ذلك، أو كانوا حيرمون ذلك الفعل، 
وحنو ذلك، وهذا أيضاً له أمثلته. وقولنا: )خيالف اجلماهري( قد يقول قائل: ملاذا ال نقول: خالف األئمة 

عن مراتب القول الفقهي عند املتقدمني قبل أن األربعة أو مجهور األئمة األربعة؟ واجلواب: أننا نتكلم 
يتعني أربعة دون غريهم مبذاهب فقهية، أيضًا هؤالء األئمة األربعة مع علو درجتهم لكن كان هناك 

وغريهم، وهذا هو ما  -رضي اهلل عنهم  -مثلهم من أصحاهبم كثري، بل وممن قبلهم، كأئمة الصحابة 
ة األمصار، فهذا ما حكمه؟ وكيف يتعامل معه؟ يقال: األصل جيعلنا نقول: خيالف اجلماهري من أئم

فقهًا أن يعظم قول اجلمهور، فإن اجلماهري من أئمة األمصار إذا تواردوا على قول فهذا القول إن مل 
يكن راجحاً رجحاناً بيناً فهو قول قوي ال جيوز تضعيفه يف أكثر املوارد، وأعين بالتضعيف هنا اإلسقاط، 

ماٍت توحي بإسقاطه، كقول البعض: وأما القول الثاين فهو قول اجلماهري من أئمة األمصار، والتعبري بكل
وهو قول ال دليل عليه، والتضعيف هبذا النظام يدل على وجود خلل يف احلصيلة الفقهية عند بعض 

ومن قبل مالك   الناس. فإذا توارد أئمة األمصار ككبار احملدثني، وكبار أئمة الكوفة، وأئمة املدينة كـمالك
إذا توارد هؤالء األئمة على حكم، فهذا كما يقول شيخ -كـابن املسيب، وأئمة مكة كـعطاء وأمثاله 

اإلسالم ابن تيمية: إين استقرأت مسائل الشريعة فإذا القول الذي عليه مجهور األئمة هو الصواب يف 
من جهة فقال: ألنه يتعذر يف اجلملة اجلملة. وهذا هو فقه االستقراء، مث علله بتعليل شرعي وهو عقلي 

أن خيفى الصواب من السنة واهلدي على مجهور أئمة األمصار ما بني فقهاء وحمدثني. فإذا رأيت 
مجهورهم قد تواردوا على قول فالبد أن يكون له إكبار وإجالل، وال ينبغي أن تتخطى رقاب األئمة إال 

ا اآلحاد من املبتدئني يف طلب العلم، بل ال يصل إليها إال إىل فرجة بينة، وهذه الفرجة البينة ال يشاهده
من وصل إىل درجة من العلم والفقه والسعة يف النظر والتتبع. وإمنا ذكرنا هذا حىت ال نلتزم بنظرية مقابلة 
وهي نظرية اإللزام بقول اجلمهور، فإن اإللزام بقول اجلمهور ليس عليه دليل، فليس هناك دليل ال من 

وال من السنة أنه يلزم العمل بقول اجلمهور، والدليل على هذا: أن بعض الصحابة خالف الكتاب 
مجهور الصحابة ومل يُنكر عليه، وكذلك بعض األئمة خالف قول اجلمهور، ولو كانت خمالفة اجلماهري 

ا حيفظون ممنوعًة ألنكروا عليه، ومل ينقل أهنم أنكروا على فالن أو فالن ألنه خالف اجلماهري، بل كانو 
أقواهلم لكنهم قد ال يعملون هبا. فمثاًل: اإلمام أمحد سئل عن احلائض إذا طهرت يف وقت العصر 
أتصلي الظهر، أما أهنا تصلي العصر فقط؟ فقال أمحد: تصلي الظهر، أي: تصلي العصر وتصلي 

ا القول، فقال الظهر، قيل: فما وجهه يا أبا عبد اهلل؟ ألنه ليس هناك دليل صريح من السنة على هذ
اإلمام أمحد: عامة التابعني على هذا القول إال احلسن. فلم حيكم على قول احلسن بالشذوذ، ومل يطعن 
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يف احلسن، لكن قال ذلك باستقرائه، وفقه االستقراء اليوم شبه غائب، ولذلك ال ينبغي أن يتعجل 
لى هذا القول إال احلسن، وما دام أن اإلنسان يف الركض بني األئمة، قال اإلمام أمحد: عامة التابعني ع

عامة التابعني يقولون به فأنا أقول به، وليس معىن هذا أن اإلمام أمحد يريد أن يقول: ال أجد على هذا 
دلياًل؛ بل إن هناك دلياًل على هذه املسألة، فلو رجعنا إىل فقه النصوص لوجدنا أن احلائض من أهل 

قت يف حق أهل األعذار يتحد، وهذا له صور منصوصة يف الشريعة، األعذار، والقاعدة الشرعية: أن الو 
ومنها: مجع املسافر بني الصلوات، وحنو ذلك، وليس هذا من األعذار اليت يقصد منها التوسع الشرعي  
كما يف احلج، فإنه جيمع بني الصلوات حلفظ االشتغال بالذكر يف املناسك، مع أن الصالة عبادة حىت 

ليتفرغ للمنسك اخلاص. فمثل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقتها، ومع ذلك مجع النيب لو اشتغل هبا يف 
هذا التحصيل هو الدليل الذي كان التابعون يتواردون عليه، وهو أهنم فقهوا من الشريعة أن الوقت يف 
حق أهل األعذار يأيت على هذا الوجه. بقيت هنا مسألة وهي: هل معىن ذلك أن قول اجلمهور ملزم؟ 

اجلواب: أن قول اجلمهور ليس مبلزم، فقد جيتهد جمتهد ويقول بغري قول اجلمهور، كما حصل عند و 
الصحابة، فقد اجتهد بعضهم مبا خالف مجهورهم يف بعض املسائل، وكما حصل من بعض األئمة، ولو  

ليت كان هذا ممنوعًا ملا وجدت هذه الصورة؛ بل ألنكرت عند السلف وأصبحت من البدع واحملدثات ا
ترد. واملخالفة تكون بأحد وجهني: الوجه األول: أن يكون املخالف من أهل العلم واالعتبار يف العلم، 
فيجتهد خبالف قول اجلمهور، كأن يأخذ بالقول البني ملذهب أو ملصر، وهذا ال جدال فيه، وهو شأن 

خالف قول اجلمهور، واسع، فإننا جند أن فروع احلنفية خالف قول اجلمهور، وبعض فروع احلنابلة 
وبعض فروع املالكية وكذلك الشافعية خالف قول اجلمهور، ومع ذلك فهناك كثري من الفقهاء يأخذون 
هبذه الفروع اليت ختالف اجلماهري، فهذا فيه سعة على مثل هذا التقدير. الوجه الثاين: أن يكون بعض 

عن مسألٍة فأفتاه خبالف قول اجلمهور، لكن  العامة أو املبتدئني رمبا قلد شيخه الذي هو بني يديه فسأله
إذا جئنا إىل نظام اإلفتاء العام، مبعىن إفتاء العوام من الناس، أو إىل مسألة البحث العلمي، فيجب على 

 املتكلم أن يرتفق يف اللغة والتعبري وأشياء كثرية إذا خالف قول اجلمهور.
  

 ما تكافأ فيه اخلالف بني أئمة األمصار
اخلامسة: ما تكافأ فيه اخلالف بني أئمة األمصار: والعلم بالتكافؤ هنا ليس علمًا يقينياً، ولكن املرتبة 

املقصود بالتكافؤ أنه ال يوجد فيه قول للجمهور فضاًل عما هو فوق ذلك، فنجد أن احملدثني خمتلفون، 
اشتهر ومل ينضبط فيه وأن أئمة العراق خمتلفون، وأن أئمة األمصار خمتلفون، فيكون اخلالف قد شاع و 

مذهب للجمهور فضاًل عما هو فوق ذلك. ومن األمثلة على ذلك: مسألة: أيفطر الصائم باحلجامة أم 
ال يفطر؟ فإذا استقرأنا املسألة وجدنا أن هناك تكافؤًا بني أئمة األمصار املختلفني فيها، وإذا رجعنا 

ز والشام وما إىل ذلك يف هذه املسألة، لبعض املصنفات وجدنا أن اخلالف شائع يف العراق واحلجا



 37 

وهو أقوى -ووجدنا أن ظواهر األدلة يف هذه املسألة كحديث شداد بن أوس: )أفطر احلاجم واحملجوم(
وجدنا عليه بعض اإلشكاالت يف الثبوت أو يف فقه  -ما يعتمد عليه من جيعل احلجامة مفطرة للصائم

جوم مفطراً للضعف والعلة؟ وهل هذا من باب التعبد؟ وهل املنت، فما معىن أن احلاجم يفطر إذا كان احمل
يقطع الصوم مبحض علٍة تعبدية ملثل هذا الوجه؟ وأليس األصل يف املفطرات أهنا مبينة كالعلة؟ فرتد مثل 
هذه السؤاالت، وإذا جئنا إىل الدليل املقابل وجدنا أن املسالة فيها تكافؤ. مثال آخر: حكم صالة حتية 

وقت النهي، فإن هذه املسألة فيها تكافؤ يف أدلتها، حىت إن ابن تيمية كان على املذهب، مث املسجد يف 
رجع إىل مذهب الشافعي يف آخر عمره، وذكر نظرية العام املخصوص والعام احملفوظ يف تطبيق 

من  االستدالل، وحىت إن الشوكاين يقول: إنه تردد يف هذه املسألة، يف جزء له تكلم فيه عن املشتبه
العلم، حىت قال كلمة غريبة، قال: لعله قد يكون من األنسب أن اإلنسان ال حيرص على دخول املسجد 
يف وقت النهي! وهذا األمر ليس حاًل، لكن هذا مما يبني أحيانًا درجة الرتدد يف املسألة، وليس القصد 

مسألة نسبية يف الغالب. هنا أن جنزم أن هذه املسألة أو تلك من املتكافئ، بل إن مسألة التكافؤ 
والرتجيح فيما تكافأت فيه أقوال األئمة يكون بالتقريب، وال جيزم برتجيح قول على آخر، وإمنا يقال 
مثاًل: ويف املسألة قوالن ألهل العلم واألظهر كذا، أو واألقرب كذا، هذا إن كنت ناظرًا يف أدلتهم، وإن 

واملذهب عند احلنابلة كذا، وإن كنت من أهل  مل تكن ناظرًا يف أدلتهم وأنت على مذهب فقل:
الشافعية فقل: واملسألة فيها قوالن واملذهب عند الشافعية كذا، ويوسع فيها على املسلمني، وقد كان 
مثل هذا اخلالف حمل توسعة عند املتقدمني من األئمة، والتوسعة الفقهية إذا كانت مضبوطة بقواعد 

معىن هذا أن املتكافئ من اخلالف يتخري فيه الناظرون فيه أو املقلدون  الشريعة فإهنا رمحة باألمة، وليس
حبسب اهلوى، فليس يف اإلسالم ختري مبحض هوى النفس، بل إما تقليد للكبار، وإما اتباع للدليل. 
وهذان الوجهان مها املمكنان دون غريمها. وقد يقول قائل: أليس من فقه التيسري أن يتخري الناس ما 

جعل اليسر يف  -سبحانه وتعاىل  -يقال: هناك فرق بني التيسري وبني هوى النفس، فإن اهلل شاءوا؟ ف
عن أهل اجلاهلية: ِإْن يـَت ِبُعوَن ِإال  الظ ن  َوَما -تعاىل  -الشريعة وجعل هوى النفس يف اجلاهلية، قال 

ية. ومن هنا فقد يسيء البعض [، أما التيسري فهو حال الشريعة اإلسالم23تـَْهَوى األَنـُْفُس ]النجم: 
أحيانًا الفهم وال يفرق بني هوى النفس وبني التيسري، والقاعدة الشرعية نقول: املشقة جتلب التيسري، 
فإذا أشكل على املسلمني مسألة وفيها خالف حمفوظ، أي: مشتهر ومعروف، فال ينبغي أن يضيق 

ماهري، وباألقوال املتكافئة، وهذا ليس على فيها؛ بل ينبغي أن يوسع على املسلمني فيها بأقوال اجل
إطالقه، فإن العلم دائمًا حمكوم بقواعد؛ ألن الذي يوسع على املسلمني بأقوال اجلماهري وباملتكافئ من 
األقوال هو فقيه، والفقيه البد أن يكون عارفًا باملصاحل واملفاسد، فإذا اقتضت التوسعة بقول متكافئ يف 

حمافظ على سرت  -يف السعودية-أن يوسع يف تلك املسألة. مثال ذلك: اجملتمع هنا بيئة معينة فال ينبغي 
الوجه، ويرى أن سرت الوجه واجب، وهذا من حيث األدلة هو الراجح الصحيح، فهل من احلكمة أن 
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يأيت بعض الناس يف هذا اجملتمع ويقول: املسألة فيها خالف، ويردد هذا يف آذان العامة، ويقول: من 
لتوسعة على املسلمني بالقول املتكافئ أو ما إىل ذلك؟ اجلواب: ال؛ بل إن املصلحة الشرعية باب ا

تقتضي أن ال يفنت العامة؛ ألن كثريًا من العوام رمبا يتحرك حتت تأثري شيء من اهلوى، وليس املقصود 
ي قد يتحرك حتت بذلك أهل البدع وأهل التيارات الفكرية اخلطرية، بل املقصود اآلحاد من العامة الذ

رغبة شخصية وهوى يف النفس، إذاً: فقه املصاحل واملفاسد مينع بعض الناس عن التحديث ببعض 
يقول: "حدثوا الناس مبا يعرفون"، وكما قال ابن  -رضي اهلل عنه  -اخلالف، وهذا هو ما جعل عليًا 

نة"، فحيث أدى التحديث مسعود: "ما أنت حمدث قومًا حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فت
باخلالف إىل فتنة يف جمتمع ما فال ينبغي التحديث به. إذاً: يوسع على العامة من املسلمني يف أمصار 
اإلسالم، وأينما وجد املسلمون حىت يف غري أمصارهم يوسع عليهم، بأقوال اجلماهري، وباملتكافئ، ما مل 

حتصيل املصاحل. وقد يقول قائل: إن التحديث يستلزم مفسدة، فإن الشريعة جاءت بدرء املفاسد و 
باخلالف فيه مصلحة. فيقال: نعم، قد يسمى مصلحة لكنها مصلحةم أحيانًا تكون راجحة، وأحياناً 
تكون مرجوحة، فحيث كانت راجحة فحدث به، وحيث كانت مرجوحة لوجود مفسدٍة أعلى فالفقه أن 

ملا سأله رجل من أهل العراق عن مسألة وقال إنه على ال حتدث به. وقد ذكرنا سابقاً قول اإلمام مالك 
قول زيد بن ثابت، فيقال له: يا هذا! إن أهل املدينة ال يعرفون إال هذا القول فأين خلفت األدب؟! 

على ما عرف عنه من الزهد  -رمحه اهلل  -وذلك حينما قال: إين من أهل العراق، وكذلك اإلمام أمحد 
ذلك، ملا سأله سائل عن مسألٍة يف الطالق، فانصدم الرجل وما ظن أن األمر والعبادة والورع وما إىل 

يصل إىل أن زوجته تطلق منه، وشق عليه األمر كثرياً، فراجع اإلمام أمحد، فلما اشتد يف املراجعة قال له 
عراق، اإلمام أمحد: يا هذا! هذه حلقة املدنيني. أي: من يتفقهون على بعض كالم أهل املدينة وهم يف ال

يعين أن هؤالء سينقلون لك رأي أهل املدينة، ورأي أهل املدينة أهنا ال تطلق، فاإلمام أمحد ال يدين اهلل 
هبذا القول، فما أحب أن يفتيه به، فقال: يا هذا! هذه حلقة املدنيني. يعين اذهب إليهم وسيفتونك. 

طرف الدار، فقال له بعض التالميذ  ودخل اإلمام أمحد ذات يوم إىل دار بعض أصحابه، فوجد النبيذ يف
الذين كانوا معه: يا أبا عبد اهلل! هذا النبيذ، أي: أنكر على الرجل، فقال: الرجل سلطان يف داره، 
الكوفيون يفعلونه تديناً. أي: أن فقهاء الكوفة أحلوا النبيذ وأحلوا شربه، ويرون أنه مما أحل اهلل، فالدين 

ل سلطان يف داره، فإن هذه مقدمة أساسية يف األخالق العلمية. إذاً: أحله عندهم، والحظ قوله: الرج
هذا الفقه هو الذي نقصده، وهو أنه ال يوسع على املسلمني ال بالشاذ وال باملنكر من األقوال، وإمنا 

 باألقوال املعروفة حتت قاعدة املصلحة. 
   

 ما مل ينضبط فيه وجه مما سبق
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فيه وجه مما سبق من فروع الفقهاء املتأخرين، اليت مجهورها لضبط رأي املرتبة السادسة: ما مل ينضبط 
املذهب: وهذا مورده عند الفقهاء املتأخرين، ومجهوره لضبط رأي املذهب، وليس املراد هنا أن كل ما يف  
كتب الفقهاء املتأخرين من هذه املرتبة، بل إن ما يف كتب الفقهاء املتأخرين منه مسائل من املرتبة 

وىل، ومن الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، لكن جند أنه يكثر يف كتب الفقهاء املتأخرين وخاصة األ
الكتب اليت عنيت بتحرير املذهب، وهذا يف مجيع املذاهب األربعة، جند أنه يكثر فيها ما هو من املرتبة 

د أنه يذكر اخلالف، ويذكر أن يف ، جن-رمحه اهلل  -السادسة. فمثاًل: كتاب املغين لـأيب حممد ابن قدامة 
املسألة مثاًل ثالثة أقوال، ويذكر استدالل املذهب، وهنا نأخذ منه أموراً تتعلق إما بالقسم األول أو الثاين 
أو الثالث أو الرابع أو اخلامس، لكن إذا أخذنا الكتب اليت عنيت بتحرير املذاهب مثل الفروع لـابن 

ذكر املذاهب، وإن كان له طريقة رمزية حبروف معينة يرمز هبا إىل اخلالف ، جند أنه ي-رمحه اهلل  -مفلح 
وإىل املذاهب األربعة، فهو يذكر ذلك، لكن أحيانًا ينصرف إىل تنبيهات يعني هبا التحرير للمذهب، 
وقد جند ذلك يف متون بعض املذاهب اليت وضعها املتأخرون. فمثاًل: جند يف بعض متون الفقه عند 

قوهلم: "وال يرفع حدث رجل طهور يسريم خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث"، فهذه  املتأخرين
التقييدات لتحرير القول، فخرج بكلمة )رجل( املرأة، وخرج باليسري الكثري، وخرج بكلمة )خلت( إذا مل 
 ختُل، وإذا خلت يف بعضه دون بعضه، كما لو خلت يف نصف الطهارة دون النصف اآلخر، فهل يقال:

خلت أم ال؟ وقوهلم: خلت به امرأة لطهارة كاملة، خبالف الطهارة غري الكاملة، وهذا ما يتعلق بكمال 
اختالئها به أو عدم ذلك، وخرج بقوهلم: عن حدث، ما لو كان ذلك ليس عن حدث، كتجديد 

مسألة: املرأة الطهارة، وحنو ذلك. وهذه القيود يف هذه اجلملة بعضها لتعيني القول؛ ألنه من املعلوم أن 
إذا خلت باملاء لطهارة فهل يتطهر به الرجل أو ال يتطهر؟ هذه املسألة مسألة خالفية موجودة، وهي من 
املراتب األوىل، لكن املقصود هنا: أن بعض هذه القيود ذكرها املاتن لتمييز القول عن القول اآلخر، لكن 

، مثل الطهارة الكاملة والطهارة غري بعض القيود تذكر من باب حترير املذهب حتت اجتهاد معني
الكاملة، فلو خلت به لطهارة غري كاملة فإن هذا فيه تردد يف املذهب، هذا هو املقصود من ذكر 
املسألة، وإال فإن األصل أن املسألة مسألة فقهية معروفة عند السلف. أيضًا يقصد مبا مل ينضبط فيه 

، كاختالف املتأخرين يف رأي اإلمام أمحد وحتريره، فنجد وجه مما سبق: ما يتعلق بتحرير املذهب املعني
روايات متعددة يف حترير املذهب، وحنو ذلك، وهذا االختالف يف حترير املذهب هو من الفقه االفرتاضي 
الذي ليس وافقاً، وهو ما قد يعرب عنه بعض األصحاب باحملتمل، فيقول: فإن فعل كذا فيحتمل كذا. 

تنبغي العناية هبذه التقييدات والتحريرات أكثر من الالزم، وليس هذا من باب  والبد أن يعلم أنه ال
التنقص من هذا األمر، ولكن العناية بالرتب األوىل أوىل، فالبد أن يعىن طالب العلم باإلمجاع، ومبا 

منصبة قارب اإلمجاع، ومبا عليه العامة واجلماهري، ومبا اشتهر من اخلالف، أما أن تكون أكثر العناية 
على القسم السادس فهذا هو الذي ال يفضل شأنه، وأما أنه حيتاج إليه يف بعض املسائل لتحريرات 
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مقصودة فهذا باب آخر. ومن املعلوم أنه ليست املشكلة أن يعلم ما هو بالضبط املذهب احلنبلي عند 
كثري من السعة، مبعىن   احلنابلة، أو ما هو بالضبط املذهب الشافعي عند الشافعية، فإن هذا الشأن فيه

أنه لو قيل: إن ما انضبط من أقوال اإلمام أمحد تنسب إليه، وما مل ينضبط تقال عنه روايات يف املسألة، 
والعربة بدراسة املسألة كأقوال فقهية وأدلة عامة؛ لكان هذا املسلك أكثر سعًة وأكثر رحابًة وأكثر يقينية؛ 

لة خالف قوي يف ضبط املذهب فلن تنتهي إىل شيء قاطع، ألنه مهما رجحت داخل املذهب ويف املسأ
لكن إذا قلت: إن مع اإلمام أمحد أكثر من رواية، فإن هذا حكم أكثر يقينية، وأكثر اتساعاً وقبواًل. ومما 
يدخل يف ذلك: التفريع للمسألة بالعوارض، كمسألة غسل اجلمعة أهو واجب أم مستحب؟ فنجد أن 

اجلمعة فيه ثالثة أقوال: األول: أنه واجب، الثاين: أنه مستحب، والقول  بعض أهل العلم يقول: غسل
الثالث وهو الصحيح الذي عليه احملققون وهو القول الوسط، وهو أنه إذا كانت فيه رائحة شديدة يتأذى 
منه الناس وما إىل ذلك فيجب عليه الغسل، وإال فال جيب، وقوهلم: وسط، أي: بني قولني، وهذه 

لوسطية الشرعية، وهذا القول الوسط يف احلقيقة هو قول اجلمهور، فإن اجلمهور ملا قالوا: إن ليست هي ا
غسل اجلمعة ليس واجباً، مل يريدوا غسل اجلمعة يف حق من به رائحة يتأذى منه املسلمون حىت إهنم 

لك و أبو يكرهون جمالسته؛ بل إهنم يتكلمون عن أصل احلكم، فمثاًل: اإلمام أمحد و الشافعي و ما
حنيفة ملا قالوا: غسل اجلمعة ليس واجباً، إذا سئلوا عن رجل به رائحة كريهة هل سيقولون: إنه ليس 
واجبًا عليه؟! اجلواب: ال، إذًا قول البعض بالقول الثالث وأنه هو الوسط إمنا قيدوا ذلك بعارض فقط، 

خطًأ، وإذا كان األمر كذلك فال بأس وهذا فقه يستعمله البعض كتنبيه حىت ال يفهم قول اجلمهور فهماً 
به، لكن أن تتحول هذه إىل أقوال ثالثة وتكون هي األقوال الوسط، وهي األقوال اليت عليها احملققون، 

، وذكره بعض احملققني، -رمحه اهلل  -فإن هذا ال ينبغي.. نعم. هذا قد ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 لكنهم يذكرونه من باب التنبيه فقط. 

   
http://audio.islamweb. 

 (  7شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم ) 

 الشيخ يوسف الغفيص
  

وضع علماء األصول شروطًا مثالية لالجتهاد، ال تكاد تتوفر يف أحد مهما بلغ من العلم، بل إن ذلك 
البد لألمة من جمتهد ينظر يف يعترب إغالقًا نظريًا لالجتهاد، وإال فإن االجتهاد مل يغلق يف الواقع؛ ألنه 

قضاياها ونوازهلا املستجدة، ومن هنا فإن االجتهاد ممكن ومتيسر ملن استكمل رتبة الفقيه الثانية مع 
 ملكة يفقه هبا مفصل مقاصد الشريعة. 
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 إيضاحات ملا سبق الكالم عنه
مل حجة يف ترك العمل : ]فصل: ويف كثري من األحاديث جيوز أن يكون للعا-رمحه اهلل  -قال املصنف 

باحلديث مل نطلع حنن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ومل نطلع حنن على مجيع ما يف بواطن العلماء، 
والعامل قد يبدي حجته وقد ال يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد ال تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع 

يف نفس األمر أم ال، لكن حنن وإن جوزنا هذا فال  احتجاجه وقد ال ندركه، سواء كانت احلجة صواباً 
جيوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته حبديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إىل قول آخر قاله 
عامل جيوز أن يكون معه ما يدفع به هذه احلجة وإن كان أعلم، إذ تطرق اخلطأ إىل آراء العلماء أكثر من 

فإن األدلة الشرعية حجة اهلل على مجيع عباده، خبالف رأي العامل[. فيما سبق  تطرقه إىل األدلة الشرعية،
تكلمنا عن مكونات اخلالف وأهنا أربع جهات، وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق مبراتب القول الفقهي، ويف 

سيكون الكالم يف التمذهب، ولكن قبل أن ندخل يف هذا املوضوع وما  -تعاىل  -هذا اجمللس بإذن اهلل 
 شار إليه املصنف يف الكالم الذي قرئ، هناك بعض اإليضاحات لبعض ما سبقت اإلشارة إليه... أ
  

 خمالفة املتقدمني يف اإلصطالحات
ففيما يتعلق مبكونات اخلالف وأهنا الدليل اليت يقع االختالف يف تعيينه أو درجته أو ثبوته، والداللة، 

اظراً، وإما أن يسمى فقيهاً، وإما أن يسمى جمتهداً. وهذا واملستدل، وذكرنا أن املستدل إما أن يسمى ن
التقسيم قد ال يكون كاصطالح منتظم نطق به فالن أو فالن من أهل العلم، واالعتبار بالنطق العلمي 

، وإمنا االعتبار باحلقائق العلمية، فإنه ال يلزم فالنًا من الناس الذي عرض يف السابق ليس باملصطلحات
القرن العاشر مثاًل أن ال ينطق مبصطلح إال وقد نطق به أهل القرن السادس مثاًل، ولكن املعىن الذي 

حيحة املعروفة ينبغي أن ال يكون إحداثاً يف العلم أو ما إىل ذلك هي املعاين، وأما التعبري عن املعاين الص
باالستقراء، فهذا إذا اصطلح عليه مبصطلح ما حىت لو كان املصطلح متأخرًا أو معاصرًا فهذا ليس حمل 
جدل، وإال للزم أن يكون السؤال مطروحًا على مصطلحات القرن العاشر اليت مل ينطق هبا يف القرن 

الرابع، ومصطلحات الرابع اليت ما  الثامن مثاًل، ومصطلحات القرن السادس اليت ما نطق هبا يف القرن
نطق هبا أهل القرن الثاين، وهكذا، وهذا يستلزم منع كل هذه املصطلحات، لكن املعىن الذي يهم هو 
أن ال يتكلم حتت هذا املصطلح املأذون به، دعك من املصطلحات املخالفة ملقاصد الشرع، فهذه 

صطلح التكليف عند األصوليني ال يقال: إنه مصطلحات منتقدة، ولذلك سبق أن نبهنا على أنه حىت م
غلط، ولكن يقال: ليس هو مصطلحًا فاضاًل؛ بل ينبغي أن يسمى: التشريع؛ ألهنم يقولون: التكليف 
مخسة: الواجب، واملستحب، واحملرم، واملكروه، واملباح، مث خيتلفون هل املباح من األحكام التكليفية أم 

ف والعزم قال من قال منهم: إنه ليس من األحكام التكليفية، وهذا ال؟ فلما مل يروا فيه جهة التكلي
غلط؛ ألنه يتضمن أنه ليس حكمًا شرعياً، والصواب أن املباح عند أهل السنة واجلماعة بل عند مجهور 
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حُتَرُِّم  : يَا أَيُـَّها الن يبُّ ملَِ -تعاىل  -الطوائف اإلسالمية حكم شرعي؛ ألن اهلل أثبته يف القرآن يف مثل قوله 
[ وقوله: َوال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاللم َوَهَذا َحرَامم 1َما َأَحل  الل ُه َلَك ]التحرمي: 

[. إذاً: مما ينبه إليه أن دعوى املخالفة للسابق ال بد أن تضبط باملعاين الصحيحة، فمن 116]النحل: 
أحدث معىن ليس على األصل املعروف عند القرون املفضلة، فهذا هو الذي  خالف املعاين الصحيحة أو

 جيب رده، وأما باب املصطلحات فهو باب ال يزال غري متناٍه يف التاريخ. 
  

 الطرق اليت يعرف هبا صحة املعىن عند املتقدمني
ناك طريقتان: ما هي الطريقة الذي يعرف هبا أن هذا املعىن صحيح عند من تقدم أو ليس صحيحاً؟ ه

الطريقة األوىل: طريقة التنصيص: كأن يقال: هذا املعىن من العلم نص عليه اإلمام ابن عبد الرب، أو نص 
عليه ابن رجب، أو نص عليه ابن تيمية، أو نص عليه من قبل هؤالء من األئمة كـمالك أو الشافعي أو 

 به تقدم القول. أمحد، أو غريهم، فهذا هو التنصيص املعني، وال شك أنه يعرف 
الطريقة الثانية: فقه االستقراء: وهذه الطريقة هي منشأ كثري من األقوال اليت ال يوجد تنصيص عليها عند 
السابقني، كتنصيص كثري من الفقهاء على كلمات ما نطق هبا بنصوصها أعيان من السابقني، لكن 

ذا استقرءوا حتصل هلم قدر من املعاين يف معانيها متضمنة وهذه هي درجة احملققني من أهل العلم، أهنم إ
أبواب من الشريعة، يف الفقه ويف قواعد الشريعة ومقاصدها وما إىل ذلك، فهذا االستقراء ينظمون به 
هذا املعىن الذي استقرءوه. وننبه هذا إىل أن كتب األصوليني فيها علم كثري، لكن بعد ظهور علم 

الفقه على الطرق الكالمية، ظهر أثر علم الكالم على أصول الكالم، و ملا كتب املتكلمون يف أصول 
الفقه، وإن كانوا يف االصطالح يقولون طريقة الفقهاء عند الشافعية، وطريقة املتكلمني عند احلنفية، هذا 
نوع من التفريق، لكن احلقيقة أنه حىت كتب الشافعية متأثرة بعلم الكالم، والغزاِل ممن أدخل علم الكالم 

بيناً على نظم أصول الفقه يف كتابه املستصفى، وهذا ال يعين أن ما كتبه هؤالء األصوليون الذين  إدخاالً 
ال يعين أن مجيعه ليس صحيحاً، أو أنه ليس نظرية ممكنة صحيحة يف -يوصفون بأهنم من علماء الكالم 

عد من أخص كتب موارد كثرية يف مسائل تطبيق قواعد التشريع، هذا ليس كذلك، بل إن هذه الكتب ت
اإلسالم أو تاريخ اإلسالم الذي كتب، فهي كتب علمية، لكن مع ذلك ال بد من بعض املراجعات 

أعين املتكلمني -لبعض هذه املسائل أو الرتاتيب اليت اجتهد فيه من اجتهد من أهل األصول املتأخرين 
صول اإلمام أمحد يف نظم منهم. فاملقصود: أن هذه النظم ألصول الشافعي أو أصول أيب حنيفة أو أ

األصول فيما كتب يف كتب أصول الفقه، هل أكثرها منصوص عليه يف كالم األئمة كنظم قواعد؟ 
اجلواب: منه ما هو منصوص عليه، ومنه ما حصله أصحاهبم األصوليون حتت فقه االستقراء، وفقه 

حمقق. ولذلك جند أنه يعونل االستقراء يعد من أشرف الفقه، وإن كان كما قلت ال يستطيعه إال فقيه 
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على كثري من هؤالء املستقرئني فينقل عنهم، وجند التعويل يف بعض كتب أصول الفقه على كتب حمددة 
 وإال فكثري منهم نقله، لكن املستقرئ األول هو صاحب االمتياز، ففقه االستقراء فقه صحيح.

  
 االجتهاد

ن الثالثة الفاضلة جند أن الناس ال خيرجون عن هذه إذا كان كذلك فيقال: إنه عند استقراء فقه القرو 
األصناف األربعة: إما مقلد حمض حقه السؤال فيجاب باحلكم، وال يلزمه أن يعرف الدليل؛ بل جييبه 
العامل املوثوق بعلمه فيستجيب جلوابه، وهذا معىن قول اهلل: فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُموَن 

[، فهؤالء موصوفون بعدم العلم. أو ناظر، وهو من ميلك القدرة العلمية على فهم أقوال 43نحل: ]ال
الفقهاء واالختيار منها، أو فقيه وهو رتبتان: األوىل: من ميلك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء 

: مع معرفته جبمهور -اليةوهي الع-واالختيار منها مع معرفته جبمهور األقوال يف مذهب، الرتبة الثانية 
ََ أن كثريًا من كتب أصول الفقه  األقوال يف املذاهب. والصنف الرابع هو اجملتهد، وقد ذكرت سابقًا
املتأخرة وضعت شروطًا لالجتهاد رمبا تكون أحيانًا مثالية، وهذا يعترب إغالقًا نظريًا لالجتهاد، لكن يف 

قاًل أن تعيش بال اجتهاد، وإذا ما وجد جمتهد فسيجتهد من الواقع مل يغلق االجتهاد؛ ألن األمة يتعذر ع
يف الطبقة اليت هي أقل، وإذا ما وضع نظام ممكن لالجتهاد فسيأيت األناس الذين عندهم إرادة لالجتهاد 
وليس أهلية لالجتهاد، وإال فإن األمة ستتحرك، ومن املالحظ أنه يف هذا العصر عندما تنزل نوازل كلية 

وأقول: املتأخرين -يسكتون عنها، فلما أصبحت نظرية االجتهاد العلمية يف كالم املتأخرين  فإن الناس ال
مثالية مل يقل الناس: إن فالنًا فقط هو اجملتهد، وفالن يقبل االجتهاد أو يتأهل  -من األصوليني

يسميها البعض لالجتهاد، بل حترك آحاد من طلبة العلم أحياناً لنوازل كربى ليس عندهم إال إرادة، وقد 
شجاعة مع أهنا قد ال تسمى شجاعة، إمنا هي إرادة من النفس، فتحرك حتت تأثري اجلماهري أحيانًا أو 
لسبب آخر، أو حتت ضغط واقع معني أو ما إىل ذلك. فاملشكلة أنه هبذه الطريقة ال يغلق االجتهاد؛ 

ا الكلية اليت ما تكلم عنها الفقهاء ألنه يستحيل أن يغلق االجتهاد، وإال فماذا تفعل األمة يف نوازهل
 األربعة أو من كان قبلهم؟... 

  
 من هو اجملتهد؟ 

ومن هنا إذا قرأت مفهوم اجملتهد يف القرون الثالثة الفاضلة الذين كانوا يقولون يف النوازل ويقولون يف 
الفقه، بل البد هلم من  اآلراء الفقهية األوىل؛ وجدت أهنم ليسوا على رتبة الفقيه اجلامع للفقه أو لدليل

تفقه يف الدين، ومن هنا قلنا: إن اجملتهد من استكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع امتيازه مبلكة فقه هبا 
مفصل مقاصد الشريعة، وهذه امللكة مركبة من أمرين: األمر األول: اجملموع العلمي، واجملموع العلمي 

الناظر، فاجملموع العلمي هذا أرقى؛ فتجد أنه مطلع على التفاسري، يزيد عن القدرة األوىل اليت يتمتع هبا 
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مطلع على املوسوعات العلمية، مطلع على اآلثار، فعنده اطالع عام، لكن أن تقول: إنه جامع حافظ 
عامل متقن يف سائر هذه األبواب، فهذا هو الشرط الذي قد يكون فيه مثالية، لكن لديه جمموعة علمية 

: التكوين الطبيعي الذي -وهو األهم  -القدرة األوىل اليت متتع هبا الناظر. األمر الثاين  واسعة أعلى من
خلقه اهلل عليه، فإن اهلل خلق الناس منهم األمحق، ومنهم الذي ليس بأمحق، ومنهم الذكي ومنهم من 

ر من أهم ما دون ذلك، ومنهم احلكيم ومنهم احلليم، ومنهم قليل الصرب ومنهم واسع الصدر، فهذه أمو 
يؤثر يف الفقه كما نبه على ذلك بعض احملققني، كـابن حزم و ابن تيمية و ابن عبد الرب وحنوهم، بل 
لألئمة املتقدمني من الكالم ما يشري إىل ذلك، ولوال استغالل الوقت يف األهم لدخلنا يف مثل هذه 

 اآلثار.
  

 األهلية العامة واخلاصة للمجتهد
ي لكون الشخص من أهل االجتهاد أن يستكمل رتبة الفقيه الثانية فيعرف قد يقول قائل: هل يكف

مجهور األقوال يف املذاهب، مع القدرة العلمية ومع امللكة اليت فقه هبا مفصل مقاصد الشريعة؟ أم البد 
أن يعلم كذلك مبفصل أدلة املسألة اليت جيتهد فيها؟ فنقول: إن احلد الذي ذكرناه سابقًا هو شرط 

ية العامة اليت يثبت هبا كونه من أهل االجتهاد، واألهلية تنقسم إىل قسمني: أهلية عامة وأهلية األهل
خاصة. فاألهلية العامة اليت من حققها صح أن يعترب ممن ميكنه االجتهاد هي: أن يستكمل رتبة الفقيه 

العامة اليت هبا يثبت كونه  الثانية العالية مع ملكٍة فقه هبا مفصل مقاصد الشريعة، هذا نسميه حد األهلية
جمتهداً. واألهلية اخلاصة كما إذا أراد أن جيتهد يف مسألة معينة، ولتكن من املسائل اليت هي من النوازل 
عند املسلمني ومل تكن موجودة زمن السابقني، كما لو أراد أن ينظر يف حكم جتنس املسلم جبنسية غري 

دول أو يف أكثر الدول أهنا تعين نوعًا من االلتزامات املدنية، إسالمية، ومفهوم معىن اجلنسية يف بعض ال
وااللتزامات املدنية خارطتها تبدأ من أشياء أحيانًا تتقاطع مع مبادئ وقيم اإلسالم. فمسألة جتنس غري 
املسلم جبنسية غري إسالمية هذه نازلة، واآلن يعيش يف العامل الغريب يف الدول الغري اإلسالمية يف أوروبا 
أو يف أمريكا، يعيش املاليني من املسلمني، أو أراد أن جيتهد يف مسائل يف االقتصاد مثاًل، أو يف تنظيم 
بعض طرق املشاعر يف احلج، كما لو رأى أن مىن ال يبىن فيها لو حصلت اضطرارات إىل مسألة البناء، 

ية يف مىن مثاًل، فهذه قضايا هلا نوع من فهذه تعترب نازلة إذا أرادوا أن يدرسوا البناية أو يدرس اجملتهد البنا
األصول الكلية. فنقول: األهلية اخلاصة مفهومها: تأهل اجملتهد الذي متتع باألهلية العامة للنظر يف 
املسألة املعينة، وهذا له شرط به تتحقق األهلية اخلاصة، فمىت تتحقق األهلية اخلاصة اليت هبا جيتهد يف 

يكون عليمًا بتصورها ومفصل دليلها، أي: أن جيمع األدلة بتفاصيلها يف هذه  املسألة املعينة؟ نقول: أن
املسألة املعينة يف نازلٍة كلية من النوازل، فإذا ما مجع مفصل الدليل، مع مفصل التصور عن املسالة، فهذا 

أن جيتهد.  نقول عنه: إنه حص ل األهلية اخلاصة، حبكم كونه يف األصل من أهل األهلية العامة، وهنا له
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وهب أنه من أهل األهلية العامة لكنه ما استطاع أن يصل إىل تصور مفصل، فهل له احلق أن جيتهد؟ 
اجلواب: ليس له احلق أن جيتهد، وهب أنه من أهل األهلية العامة، فهل له أن جيتهد يف نازلة كلية حبكم 

اجلواب: ال. ومن هنا جند أن كثرياً  أهليته العامة فقط دون أن يعرف مفصل الدليل يف النازلة اخلاصة؟
من األصوليني املتأخرين ملا وضعوا شروط االجتهاد مع أهنا يف حقيقتها شروط مشرقة، لكن مثاليتها رمبا 
أهنا جاءت من أن هؤالء أو كثريًا منهم مل يفرقوا بني شرط األهلية العامة واخلاصة، فاشرتطوا شرط 

ا أن يكون عاملًا مبفصل األدلة، وعلى هذا لن يوجد أحد يصح أن األهلية اخلاصة يف العامة، فاشرتطو 
نقول: إنه تأهل هذا التأهل؛ كبعض فقهاء الكوفة الذين ما عرفوا عند احملدثني كمحدثني، هل كانوا 
عاملني بالصحيح والضعيف والطرق وما إىل ذلك من هذه الشروط؟ اجلواب: ال، ومع ذلك كانوا 

م جمتهدون، لكن يف األهلية اخلاصة يتحقق هذا الشرط. وقد يقول قائل: جمتهدين، وال أحد يشك أهن
إذا قلنا: إن اجملتهد هو من استكمل رتبة الفقيه الثانية، مع امتيازه مبلكة فقه هبا مفصل مقاصد الشريعة، 

ة فكيف جيتهد يف املسألة وهو ال يعرف مفصل؟ نقول: هذا هو شرط األهلية العامة، أما األهلية اخلاص
وهي إذا أراد أن ينظر يف نازلٍة كلية أو يف املسألة اليت يقصد االجتهاد فيها، فإن من شرط األهلية 
اخلاصة لفعل االجتهاد اخلاص: أن يكون عليمًا بتصور املسألة ومبفصل دليلها، فإذا اجتمع له مفصل 

أخر عن االجتهاد. وكأن التصور مع مفصل الدليل، مع أهليته السابقة اجتهد، وإذا مل حيصل له ذلك ت
هذا التفريق بني األهلية اخلاصة واألهلية العامة هو اجمليب الوسط عن سؤال: هل االجتهاد يتجزأ أو ال 
يتجزأ؟ يتجزأ مبعىن أنه قد ميكنه االجتهاد يف مسألة وال ميكنه يف غريها، فاالجتهاد يتجزأ، وال يوجد يف 

توقفوا يف مسائل،  -رضي اهلل عنهم  -باشرة، حىت الصحابة التاريخ أنه كلما تعرض نازلة يفصل فيها م
فقد توقف عمر يف مسائل، واستشار غريه، واختلف اجتهاده مع اجتهاد أيب بكر، ورجع من اجتهاده 
إىل اجتهاد أيب بكر، فهذه العوارض من طبيعة املكلفني والعلماء؛ ألنه ال يفصل يف كل ما نزل بالقطع 

ال من اصطفي بالوحي، وهم األنبياء عليهم الصالة والسالم. ولعل هذا التفصيل واليقني وعدم الرتدد إ
هلذا التقييد قد أبان الفرق بني األهلية اخلاصة واألهلية العامة، وأنه ال جيوز االجتهاد بالفعل يف املسألة 

ليست كأًل اخلاصة إال إذا حتققت األهلية اخلاصة واألهلية العامة، ومن هنا تصبح نظرية االجتهاد 
مباحاً، ولكنها يف الوقت نفسه نظرية ممكنة. ولعل من التمام هنا أن االجتهاد كما يقع من اجملتهد 

أنه يف النوازل الكلية جيتمع مجلة من أهل  -وهذه سنة ماضية عند املسلمني-الواحد فمن الفاضل 
يف بعض اجملامع الفقهية،  االجتهاد لتحصيل رأي متوافق، وهذه سنة قائمة اليوم بأشكال ال بأس هبا

يف مسائل   -رضي اهلل عنه  -ولكن ينبغي أن تقوم أكثر، وقد كانت قائمة يف زمن السلف، كفعل عمر 
كثرية ملا مجع املهاجرين مث األنصار مث مسلمة الفتح يف نزول الطاعون وقدوم الشام، ويف مسائل كثرية 

 جيتمع اجملتهدون، فهذا وجه فاضل.
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 تهد النظر يف النوازلمن خاصية اجمل
أيضاً ينبه يف هذا الباب إىل أن اجملتهد الذي يسمى جمتهداً من خاصيته النظر يف النوازل، وهذا هو األمر 
األعلى لالجتهاد؛ ألن املسائل إما نوازل أو مسائل مسبوقة بقول الفقهاء كاألئمة األربعة أو غريهم، 

ترجح باألقرب، لكن خاصية اجملتهد هي مسألة فغري النوازل شأهنا مقارب، ومهما رجحت فإنك 
النوازل. ومصطلح النوازل قد يكون مصطلحًا معاصراً، إال أنه ليس معاصرًا على اإلطالق؛ ألنه من 
املعلوم أن الفقهاء يذكرون مثاًل القنوت يف النوازل، لكن املقصود باملصطلح املعاصر قول بعض الباحثني 

ضايا املستجدة الكلية، فيجعل هلا وصف أهنا كلية وأهنا مستجدة، وبعضهم والناظرين: إن النوازل هي الق
يأخذها من اشتقاق الكلمة فيقول: النازل كل جديد، فكل جديد أمسية نازلة، وال مشاحة يف 
االصطالح، وسواء قلت: إن النوازل تنقسم إىل جزئية وكلية، فاجلزئي من النوازل ميكن أن ينظر فيه فقيه 

كن، مثل بعض الباحثني من األساتذة اآلن وطالب العلم الباحثني الذي ال يتمتع بشروط أو ناظر متم
اجملتهد، وال يتمتع بشروط الفقيه من سعة العلم باألقوال، لكنه ميكن أن يبحث يف مسألة معينة، فهذا 

يرتدد القول يبحث حىت اجلزئي اجلديد أو اجلزئي النازل، فهذا أمر سهل وال بأس أن خيتلف األمر عليه و 
فيه. لكن النازلة مثل مسألة: اإلجيار املنتهي بالتمليك يف صورته القائمة يف الشركات، هذه ليست نازلة  
كلية، ولذلك خيتلف أهل البحث فيها، فبعضهم جيوزها، وبعضهم مينعها، وبعضهم جيوزها بشروط، 

النظر فيها، ومنهم من أهل الفقه وهذه يف نظري أهنا من النوازل اجلزئية، ولذلك يسوغ حىت للباحثني 
دون رتبة اجملتهد، وأمرها سهل، وهي مثل التورق املصريف التورق، فإن كمسألة موجودة عند الفقهاء، 
لكن ملا دخل يف النظم املصرفية اليوم صار له بعض الصور اليت يتجاذب الباحثون فيها، وقد يتنازعون 

أنين أميل يف النازلة إىل مصطلح أعلى، وهو أن النازلة هي فيها، فهذه تعترب من املسائل النازلة، مع 
تعترب من اجلزئي، إذا  -وال مشاحة يف االصطالح-الكلية، لكن على هذا االصطالح الذي يراه البعض 

مسيته نازاًل فهو من اجلزئي من النوازل الذي أمره مقارب، ويقع النظر فيه للباحث املتأهل فضاًل عن 
ية اجملتهد هي النظر يف النوازل الكلية. وهذه حقيقة يف نظري أنه ال جيوز شرعًا آلحاد اجملتهد، إمنا خاص

طلبة العلم أن يتخوضوا يف األمة بقرارات أو بآراء جتزم بالفعل أو بالرتك يف نوازل كلية، فإن هذه حق 
ع وتبادلوا الرأي الكبار من أهل العلم الذين هلم وصف االجتهاد يف اجلملة، وال سيما إذا حصلت اجملام

وما إىل ذلك، فهذا ينبغي أن يكون من فقه هذه األمة وسنتها، وأن ال حنرك األدىن من فوقه وهو مل 
يتأهل إىل االجتهاد يف النوازل الكلية، فإن القول يف النوازل الكلية من خاصية اجملتهد. وحينما نقول: إن 

ه إىل أهنم يتفاضلون، فاملقلدون ليسوا وجهاً واحداً، الناس مقلد وناظر وفقيه وجمتهد، فمن البدهي أن ينب
فاألمي الذي ال يقرأ وال يكتب مثل األعرايب ليس مثل اإلنسان املدين، والناظرون ليسوا درجة واحدة، 
بل إنه يتفاضل هذا عن هذا، كذلك الفقيه يف رتبته األوىل والفقيه يف رتبته الثانية، وكذلك اجملتهد، فإن 

سوا وجهًا واحداً. ولكن إذا رجعت إىل فقه االجتهاد األول عند السلف أو عند القرون اجملتهدين لي
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الثالثة الفاضلة؛ وجدت أن هذا هو مفهوم االجتهاد: أن من توفرت فيه األهلية العامة واألهلية اخلاصة 
جتهاد يف عند الفعل فهو اجملتهد، وأنه ليس يف كل املسائل جيتهد، فرمبا اجتهد يف مسائل، وترك اال

يعترب من اجملتهدين، لكن ملا وقعت الفتنة  -رضي اهلل عنه  -مسائل أخرى، فمثاًل: سعد بن أيب وقاص 
رأى أن اجتهاده يقوده إىل الرتك، فاعتزل يف إبله، وهذا وجه من االجتهاد، وكذلك جتد أن بعض 

هد هو من توفرت فيه الصحابة صار إىل شيء وبعضهم صار إىل شيء آخر. وليس بالضرورة أن اجملت
شروط االجتهاد لكل نازلٍة يف حلظتها أو يف زمنها، هذا ال يلزم حصوله، وكأن فيه تعذرًا يف غالب 

 األحوال.
  

 هل من الزم الرتجيح الرد على القول اآلخر أو اجلواب عن أدلته؟
نفية أو مذهب هذه مسألة فيها قدر من النسبية، لكن الذي انتظم لدى البعض أنه إذا رجح مذهب احل

احلنابلة مثاًل يف مسألة، ورمبا رجح أحيانًا خالف قول اجلمهور، كان من شرط الرتجيح عنده: أنه ال بد 
أن جييب إجابة تفصيلية تلغي ومتنع أدلة األقوال األخرى، فيقول مثاًل: استدل احلنفية بكذا، وهو 

اليكة واحلنبيلة فهو مرجوح، واجلواب عن أدلته  الراجح، وأما القول الثاين وهو قول للحنفية والشافعية وامل
كذا وكذا. مع أنه إذا أردنا أن جنيب عن الدليل مبعىن منع الدليل فالبد يف الغالب من التكلف؛ ألن 
املنع إمنا يكون يف األقوال البينة املخالفة، كالشاذ مثاًل، أو يف األقوال العقدية، هذا هو الذي يأيت حتت 

، نظام اإلثبات وال ََ نفي وما إىل ذلك؛ وذلك ألن القطعي ال يعارض قطعياً، لكن الظين قد يعارض ظنيًا
وما دام أنك تسلم هبذا املبدأ العقلي الشرعي وهو أن الظن يتعارض مع الظن، فإذا رجحت الظن األول 

كفي فإن الذي يلزمك للرتجيح هو تأخري الظن الثاين فقط؛ ألنه يف النتيجة ستقول: اجتمع ظنيان، وي
يف الرتجيح أن أحدمها أقوى من اآلخر، لكن ال يقال: اجتمع دليالن قطعيان متضادان أحدمها أقوى 
من اآلخر، فإن هذا ال يوجد. إذاً: نظام املنع املطلق واإللغاء هو يف اإلمجاعات والعقائد، أما يف األقوال 

قال مثاًل: إن قول أيب حنيفة أقوى اليت شاعت واشتهرت عند الفقهاء فتعترب على مبدأ تقدمي األقوى، في
من قول الشافعي، وال يقال: إن قول الشافعي باطل، بل يقال: إنه قول مرجوح، فإذا كان قول أيب 
حنيفة يف مسألة ما أقوى من قول الشافعي فمعناه: أن دليل أيب حنيفة أقوى من دليل الشافعي، وال يلزم 

؛ ألن املقصود هو دراسة هل هذا دليل أو ليس بدليل؟ أما على هذا الزم فاسد، وهو أن األدلة متعارضة
وهي مسألة اإلجابة -إذا عني أنه دليل بالقطع فيمتنع التعارض كما يف اإلمجاع والعقائد. وهذه املسألة 

صار فيها اليوم تشديد وتضييق، ففي بعض الطرق األكادميية يشدد يف أنه  -عن أدلة األقوال األخرى
ل دليل إجابة مانعة مبعىن الكلمة، مع أن هذا ليس هو شرط الرتجيح، هذا شرط البد أن جياب عن ك

السنة والبدعة، والصواب واخلطأ، وما خالف اإلمجاع، أو الشاذ من األقوال وما إىل ذلك، أما أقوال 
األئمة فمن اخلطأ أن توضع حتت مثل هذه النظريات الغالية. وهبذا نكون قد عرفنا منهج عرض 
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بينا أن التجاهل لألقوال املعتربة كأقوال اجلماهري واألقوال املتكافئة ليس حمموداً، وباملقابل فإن اخلالف، و 
بعث األقوال الشاذة أو التحديث باخلالف حيث ال تقتضي املصلحة التحديث به هذا أيضًا ليس 

 حكيماً... 
  

 http://audio.islamweb.net                    
 ( 8م عن األئمة األعالم ) شرح رسالة رفع المال

 يوسف الغفيص
  

بعد وجود املذاهب الفقهية، وأخصها املذاهب  -أي: مصطلح التمذهب  -لقد عرف هذا املصطلح 
األربعة: مذهب اإلمام أيب حنيفة، ومذهب اإلمام مالك، ومذهب اإلمام الشافعي، ومذهب اإلمام 

 أمحد. والقول يف التمذهب يقع يف مقامني... 
  
 تمذهب اجلائز احملمودال

املقام األول: التمذهب اجلائز احملمود: وهو اعتبار التمذهب من الرتاتيب العلمية، فيقصد إليه يف مقام 
التدريس والتعلم، والتدريس حق الشيخ، والتعلم حق الطالب، فالنظر يف التمذهب باعتباره من عوارض 

ًا على اإلطالق، وفائدته ترتيب املسائل العلمية، الرتاتيب العلمية أمر حسن وسائغ، وإن مل يكن الزم
ومعرفة مبتدأ األقوال يف الكتب ومنتهاها، فيحفظ به املتمذهب ويعرف أصول املسائل، ومبتدأ األقوال، 

 وما إىل ذلك.
ومن فوائده: أنه يقع ضد الفوضى العلمية، ولعل من احلكمة أن نقول: ضد الفوضى، وليس نقيض 

د يعين أنه إذا ارتفع الضدان فيمكن أن توجد صورة ثالثة، فال يقال: إنه ال ميكن الفوضى؛ ألن الضد ق
يف الوجود إال التمذهب أو الفوضى، ومن مل يتمذهب فهو من أهل الفوضى، فإن هذا إغالق؛ ألنه 
أواًل مل يقع عند السابقني هبذه الصورة، مث إنه حىت بعد أن ظهرت املذاهب األربعة كان هناك 

ت، كاختصاصات بعض أهل احلديث بفقه احلديث والتتبع لفقه احملدثني، والعناية به، وكذلك اختصاصا
بعض املتمذهبني كثر خروجهم عن رأي املذهب يف بعض املسائل، وكثر أخذهم خبالف املعروف من 
املذهب يف املصطلح. إذاً: القول بأن من مل يتمذهب فهو من أهل الفوضى قول غري صحيح، لكن يف 

ان كثرية يكون التمذهب بدياًل عن الفوضى، ويف كثري من األحوال تركه يؤدي إىل الفوضى، أما أنه أحي
 يلزم من تركه الفوضى فهذا ليس شرطاً الزماً على اإلطالق.

   
 اختيار التمذهب مبذهب معني:
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طالب العلم إذا قلنا: إن املذاهب اليت اشتهرت وانتشرت وبقيت هي املذاهب األربعة، فبماذا يتمذهب 
ابتداًء؟ نقول: األصل شرعًا وعقاًل أن خُيتار األفضل واألقرب للسنة واألقرب للصواب.. وهذا متعذر، 
وملا كان متعذرًا كان التعليق به وجهًا من التعصب، ومعىن ذلك: أن من يقول: إن مذهب اإلمام أمحد 

مثله من يقول: مذهب احلنفية أو أو مذهب احلنابلة هو أصح املذاهب بإطالق، فإن هذا فيه تعصب، و 
ََ التفضيل املطلق ملذهب واحد من املذاهب األربعة  مذهب الشافعية أو املالكية أصح املذاهب، إذًا
على غريه عند التحقيق أمر غري ممكن، ومن قال بذلك فهو اجتهاد عنده، وكما أن بعض احلنابلة يقدم 

رجح باجلملة مذهب الشافعي، وهكذا يف سائر مذهب اإلمام أمحد، فإن الشافعية يوجد فيهم من ي
املذاهب؛ بل إن األصل يف املتمذهبني أهنم ما متذهبوا إال لكوهنم يرجحون املذهب على غريه. إذاً: ليس 
هناك تفضيل مطلق منضبط علميًا عند سائر الفقهاء، أو كقواعد علمية صرحية منضبطة، إمنا احملققون 

، فمثاًل: اإلمام ابن تيمية من احملققني، مع أنه حنبلي إال أنه يقول: يعرفون التفضيل يف أبواب معينة
وأصول مالك يف البيوع واملعامالت أجود من غريه؛ ألنه أخذ فقه ذلك عن أعلم الناس هبذه املسائل يف 
زمنه وهو سعيد بن املسيب. وإذا رجعنا إىل من قبل األئمة األربعة فسنجد أهنم يفضلون عطاء يف 

: "ُقْل ال َأِجُد يف َما -تعاىل  -فإن فقه عطاء يف املناسك من أجود الفقه، كذلك أيضًا قوله  املناسك،
[، جند أن املذاهب اختلفت فيها، فاحلنابلة يف 145أُوِحَي ِإَِل  حُمَر مًا َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه " ]األنعام: 

يف املشهور من مذهبهم جيعلون املناط على املشهور من مذهبهم حيرمون ما استخبثته العرب، والشافعية 
الضرر، واإلمام مالك توسع يف ذلك حىت إنه يف مذهبه أحلت كثري من احليوانات اليت حرمت يف مجهور 
املذاهب. إذاً: التفضيل املمكن يكون يف أبواب معينة، كأن يقال مثاًل: يف باب املياه مذهب فالن أجود 

فإنه يستعمل هذا كثرياً، ومن قبله  -رمحه اهلل  -ققون، كـابن تيمية من مذهب فالن، وهذا يصل إليه احمل
إىل شيء من هذا. وملا  -كما يف كتاب األموال-اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يشري يف بعض كالمه 

تعذر التفضيل املطلق فإن معيار االختيار من أخصه قصد ما عليه أهل البلد، فمن نشأ يف بيئٍة حنبلية 
وىل له أن يتمذهب مبذهب احلنابلة، ويف البيئة الشافعية أو املالكية أو احلنفية كذلك؛ وذلك ملصاحل فاأل

شرعية بينة، من أخصها: أنه أضبط لعلمه؛ ألن ذلك املذهب كتبه منتشرة يف ذلك املصر، والشيوخ 
 به فإنه ال يفرق الذين يدرسونه موجودون، وطرق التدريس له فيما بعد حلفظ العلم متاحة، وإذا أفىت

رمحه اهلل  -العامة وال يلبس عليهم، وهكذا درج املتقدمون قبل هذه التمذهبات، فقد كان اإلمام مالك 
يف املدينة حيرص على فقه املدنيني، حىت إنه قدم عمل أهل املدينة وجعله حجة يف بعض املسائل،  -

 ال املسلمون سائرين عليه.فهذا من الفقه الفاضل، وهو نوع من االقتداء احلسن، وما ز 
  

 حكم التمذهب كرتتيب علمي
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ما حكم التمذهب كرتتيب علمي؟ الرتتيب العملي له وجهان: الوجه األول: إذا جاء من عارف فقيه 
فإن الرتتيب مبعىن أنه يفقه أصول املذهب، فيفقه احلنفي درجة القياس يف مذهب أيب حنيفة وأين 

جة قول الصحايب وأين يستعمل، ويفقه املنطوق واملفهوم، وهل يعمل يستعمل، كما أن احلنبلي يفقه در 
املذهب باملفهوم أم ال؟ واملقصود: أنه يدرس أصول فقه املذهب، وذلك مثل متذهب ابن عبد الرب على 
مذهب اإلمام مالك، فليس متذهبه جمرد أنه قرأ فروعًا متنية على فقيه مالكي؛ بل إنه يعرف أصول 

ك، فهذه الدرجة العالية يف الرتتيب العلمي للتمذهب أنه يقصد إىل فقه أصول مذهب اإلمام مال
 املذهب، ومن باب أوىل أن يأخذ بعد ذلك الفروع.

: أن بعض -وهو الشائع اآلن عند كثري من اجملالسني لفقهاء املذاهب يف أمصار املسلمني -الوجه الثاين 
در ما هو حيفظ فروع املذهب على طريقٍة معينة، طالب العلم ال يصل إىل أنه يعرف أصول املذهب بق

فهذا أيضاً وجه من الرتتيب العلمي. فالرتتيب العلمي قد يكون ترتيباً باعتبار أصول املذهب، وهذه حال 
الكبار من املتمذهبني، وقد يكون ترتيبًا باعتبار األخذ بفروع املذهب وإن مل يدخل يف تفاصيل أصول 

ب كرتتيب علمي يبين عليه وال يرتك بنين الدليل من أجله، إمنا كرتتيب علمي املذهب. فإذا أخذ التمذه
 ليعرف نظم املسائل ولينضبط قوله، فهذا كرتتيب علمي ال جيوز إنكاره.

ولقائل أن يقول: ما هو الدليل على ذلك؟ وهنا نرجع إىل قضية الدليل النصي والدليل االستقرائي، ومن 
املذاهب استقرت يف القرن الرابع اهلجري، وهذا ال جيادل فيه أحد، فمىت الدليل االستقرائي: أن هذه 

نقل أن أعياناً من العلماء املعتربين قد صرحوا بتحرمي التمذهب كرتتيب علمي؟ أما كتقليد وتعصب وترك 
لظاهر األدلة فهذا معلوم من الدين بالضرورة حترميه، وال حيتاج أن ينقل عن فالن أو فالن من الناس، 
ولذلك فإن بعض من حيرمون التمذهب يقولون: قال ابن القيم كذا، مع أن ابن القيم حنبلي فما الذي  
كان ينكره وهو حنبلي؟ أو يقولون: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية أو ابن رجب كذا، مع أهنما حنبليان، 

م هو املخالف هلدي فالتمذهب مبعىن التقليد والتدين وااللتزام واالختصاصات والتعصبات، هذا املفهو 
 وسنته. -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

أما التمذهب كرتتيب علمي مع عدم اإللزام به إال من باب ترك الفوضى العلمية وما إىل ذلك، فهذا إىل 
مل حيفظ عن إمام معترب أنه منع منه، إمنا الذي صرح املتقدمون كاألئمة  -فيما أعلم  -القرن العاشر 

والفقهاء من أصحاهبم احملققني، كبعض الذين ذكروا يف املصنفات اليت ذمت التقليد  األربعة أنفسهم
الذي صرحوا مبنعه والتحذير منه هو التمذهب مبعىن التقليد والتعصب وتقدمي -واملقلدين وما إىل ذلك 

املذهب على الدليل.. وحنو ذلك. أما التمذهب كرتتيب علمي فلم ينكر على هذا الوجه، بل إن 
اهري علماء املسلمني يف سائر بيئاهتم كانوا يتمذهبون على هذه املذاهب، مع أهنم درجات، فمنهم مج

 احملققون الذين انتظموا على فقه املذاهب بشكل صحيح، ومنهم دون ذلك.
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 التمذهب املذموم
لى وجه املقام الثاين: التمذهب املذموم: وهو التمذهب على معىن التدين، أي: أنه يلتزم التمذهب ع

االختصاص بقول أحد، فيجعل هذا أخص تدينًا من غريه، ويتعصب له حىت إنه يرتك ظاهر الدليل من 
أجل قوله وحنو ذلك، فهذا االستمساك احملض، واملغالبة احملضة باملذهب، أو ذم املذاهب األخرى، أو 

موم شرعًا وعقاًل، تشتيت املسلمني بالتمذهب.. وحنو ذلك من العوارض البينة، هذا ال شك أنه مذ
وليس هو من باب التوسعة على املسلمني كاملقام األول، بل إنه يدخل يف باب التضييق عليهم. ولذلك 
إذا ورد سؤال: هل التمذهب توسعة على املسلمني أم أنه تضييق عليهم؟ فيقال: فيه تفصيل: فإن اعترب 

إن اعترب باملفهوم الثاين التعصيب املضيق باملفهوم األول الشرعي املتعقل فهو توسعة على املسلمني، و 
الذي يتجاهل القول اآلخر مطلقاً، ويتجاهل ظاهر الدليل أحيانًا إىل غريه، ويتكلف يف إبعاد القول 

-الثاين، وغري ذلك من أوجه الغلو اليت حدثت يف التاريخ، حىت كان بعض الشافعية ال يزوجون احلنفي 
 -يشرتطون الوِل يف النكاح وما إىل ذلك، لكن هذه تعصبات زائدة  وإن كانوا يتمسكون بأن احلنفية ال

وحىت صار بعضهم يسأل: هل نصلي خلف الشافعي وهو يقنت يف الصبح أم ال نصلي خلفه؟! فهذه 
 التكلفات هي تضييق وليست توسعة على املسلمني.

  
 اخلروج على املذهب

حنبليًا أو شافعيًا أو مالكياً، فهل له اخلروج  من كان متمذهبًا على مذهب معني، كأن يكون حنفيًا أو
على مذهبه أم ال؟ سواء كان فقيهًا يف أصول املذهب، أو كان عارفًا بفروع املذهب فقط؟ هذه املسألة 

 هلا أربع صور: 
  

 اخلروج إىل قول واحد من األئمة األربعة
حنفياً مثاًل فيخرج عن قول أيب حنيفة  اخلروج إىل قول واحد من األئمة األربعة: فإذا كان الصورة األوىل:

إىل قول أحد األئمة الثالثة مالك أو الشافعي أو أمحد.. وهكذا، فهذا اخلروج يعترب خروجًا ال بأس به، 
لكنه ليس مشتهرًا عند الفقهاء املتمذهبني، والغالب عليهم أهنم خيرجون إىل أقواٍل يف مذاهبهم، فتجد 

رجحوا خالف املشهور فإهنم يذكرون أن ما رجحوه هو رواية عن اإلمام أن احملققني من احلنابلة إذا 
: إين تأملت املسائل اليت ظاهر املذهب فيها -وهو من حمققي احلنابلة -أمحد، ولذلك يقول ابن تيمية 

عند األصحاب خيالف الدليل فإذا عامتها يكون فيه عن أمحد رواية توافق ما عليه ظاهر الدليل. وهذا 
جلمع يف هذا املقام، وهو اخلروج عن املذهب املعني إىل قول أحد األئمة األربعة، وهذا فيه من باب ا

 سعة. 
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 اخلروج إىل قول أحد األئمة املتقدمني ممن هم يف درجة األئمة األربعة
اخلروج إىل قول من هو يف درجة األئمة األربعة العلمية من األئمة املتقدمني ممن ُحفظ  الصورة الثانية:

قوهلم، كـالثوري، ومن قبله النخعي، أو أئمة التابعني، أو بعض األقوال املتقدمة. فإذا وجد يف مسألة ما 
أن بعض املتقدمني من أئمة السلف ممن هم يف درجة األئمة األربعة علمًا وفقهًا واستفاضًة عند األمة،  

ليث بن سعد و األوزاعي كـالثوري مثاًل أو بعض أئمة األمصار، بل بعضهم كان هلم مذاهب كـال
إذا وجد أن هلم قواًل خيالف أقوال األئمة األربعة، فهل اخلروج  -وحنوهم، أو من قبل هؤالء من التابعني 

عن املذاهب األربعة إىل هذا القول جائز بشرطه أم أنه ممنوع من أصله؟ اجلواب: هو جائز بشرطه؛ ألنه 
ق األئمة األربعة على قول فهل يكون إمجاعاً؟ إذا قيل: إنه إذا قيل: إنه ممنوع، فريد سؤال وهو: إذا اتف

إمجاع، فسيكون لزوم قوهلم من جهة كونه إمجاعًا ال من جهة كونه قول األئمة األربعة، فتخصيصه 
باألئمة األربعة حقيقته وهم يف الذهن؛ ألنه ال يقال يف كل أقوال األئمة األربعة أهنا مسائل إمجاع، بل 

ها إمجاع وبعضها ليس فيه إمجاع؛ فال يسوغ أن ختص مسائل اإلمجاع باسم األئمة بعضها مسائل في
. أما إذا قيل: -رضي اهلل عنهم  -األربعة؛ ألنه لو ساغ ذلك خلصت باألربعة الراشدين من الصحابة 

ن إنه ال يلزم أن يكون إمجاعاً، فإذا مل يكن إمجاعاً، والقول اآلخر قول بني معروف ألئمة معتربين م
إمكاناً -التابعني واألئمة الذين هم يف درجة هؤالء، فما الذي مينع شرعًا وعقاًل أن يكون الصحيح 

يف هذا القول؟ ليس هناك شيءم مينع من ذلك، ال من جهة الشرع وال من جهة العقل،  -وليس جزماً 
ة، أعين اخلروج الذي هو ومن املعلوم أن املتقدمني مل يكونوا يثربون على من خرج عن أقوال األئمة األربع

بشرطه، وكذلك مل يكونوا ينتقدون األقوال البينة غري الشاذة، فكذلك من خرج إىل تقليد ما مل ينتقد 
فال ينتقد؛ ألنه لو كان منتقدًا لكان األوىل باالنتقاد ذلك الذي قلده. وقد حاول بعض الفقهاء كـابن 

وال األئمة األربعة، ولو وجد ما خيالف قول األئمة أن جيمع مجلة األقوال إىل أق -رمحه اهلل  -رجب 
األربعة من األقوال فهو من جنس مجع الصحابة للقرآن على مصحف واحد وترك ما عداه. واخلالصة: 

عليه بعض فقهاء التابعني، أو بعض  -وليس لقول شاذ-أن اخلروج عن أقوال األئمة األربعة لقول معترب 
و الليث و الثوري وحنوهم، فهذا جائز شرعًا وعقاًل، وال مينعه إال من فرض األئمة املتبوعني كـاألوزاعي 

أحد أمرين: األول: أن احلق حمصور يف غري اإلمجاع، والثاين: أن احلق الذي يف غري قول األئمة األربعة ال 
 جيوز اتباعه.

باملذاهب األربعة، فإن هذا حنن هنا ال نتكلم عمن يفيت باملذاهب األربعة، ويقول: أنا ال أفيت إال  تنبيه:
ال مينع، وال ينكر عليه، وقد درج كثري من الفقهاء على هذا املنهج، كـابن رجب وغريه، فقد كانوا ال 
يفتون مبا خرج عن املذاهب األربعة، لكن هناك فرق بني كونه ال يفيت مبا خرج عن املذاهب األربعة، 

، فمن خرج عن قول األئمة األربعة أنكر عليه إنكاراً وبني كونه جيعل هذا دينًا الزمًا على املسلمني
شديداً، فهذا يلزم عليه إما أن احلق حمصور يف معني من األقوال، وهذا غري صحيح، وإما أن أقواهلم فقط 
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هي اإلمجاع، وهذا أيضًا غري صحيح. إذاً: الصواب أن اخلروج عن املذاهب األربعة إىل قول إمام متقدم 
نا: )يسوغ( أي: أنه جائز وليس بالزم، ولذلك فقد ذكرت أنه من التزم أنه ال يفيت يسوغ بشرطه، وقول

خبالف املذاهب األربعة فهذا التزام ال بأس به، وإذا كنا نسوغ أن يفيت البعض باملذهب احلنفي أو 
أنه احلنبلي وحده، فمن باب أوىل أن من التزم أن ال خيرج عن املذاهب األربعة أنه ال بأس به، وأرى 

منهج يصلح لكثريين وأوىل لكثريين، لكن من وصل إىل درجة كبرية من التحقيق والعلم، وفقه األقوال 
املتقدمة، والتفريق بني الشاذ وخالفه، واخلالف احملفوظ وعدمه، وما هو على وفق األدلة وما هو على 

متبوعني كـالليث و خالف األدلة، فخرج يف بعض املسائل عن قول األئمة األربعة إىل قول أئمة 
األوزاعي أو من قبلهم من التابعني؛ فهذا مما يسوغ شرعاً وعقاًل، وقد درج عليه الكبار من املتقدمني فما 
أنكر عليهم، ولو أنكر عليهم لنقل. وإذا كان مل ينكر على الفاعلني، فمن باب أوىل أن ال ينكر على 

فإن اإلمام الثوري مثاًل ملا كان له رأي خالف فيه  املقلدين، واملقلدون مل يوجدوا يف هذا الزمن فقط،
اجلمهور، كان هناك أناس يقلدونه، فحيثما وجد القول يوجد من يقلده. وقد يقول قائل: إن السبب يف 
املنع أن أقوال األئمة األربعة حتررت فضبطت أصوهلم الفقهية ونظم مذهبهم من أول الفقه إىل آخره. 

قول فقيه أن يعرف قوله يف سائر املسائل؟ اجلواب: ال، ولو شرط هذا فيقال: هل من شرط األخذ ب
، فلم -رضي اهلل عنهما  -الشرط لتعذر العمل بفقه الصحابة، فإنه ال يعرف كل فقه أيب بكر و عمر 

يبلغنا إال بعض فقههم، وكذلك الصحابة بلغ بعضهم عن بعض شيء ومل يبلغ البعض اآلخر، فما 
ه عمر أكثر مما يفقهه معاوية مثاًل، وما يفقهه احلسن بن علي من فقه أبيه علي يفقهه ابن عباس من فق

أكثر مما يفقهه غريه من فقه علي، فالتفاضل هنا موجود، فال يشرتط إذاً أنه ال خيرج إال إىل مذهب قد 
إذا انتظم من أوله إىل آخره. مث إننا جند أن األصول غري متفق عليها كأصول منضبطة عند األئمة، ف

نظرنا يف أصول فقه احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية وجدنا خالفًا يف كثري من املسائل، وإذا جئنا إىل 
الفروع وقرأنا اإلنصاف أو الفروع أو كتب املذاهب األخرى؛ وجدنا أهنم خيتلفون كثرياً يف حترير املذهب 

يف استقرار املذاهب أو وجودها، لكن  واجلزم حينما تتعدد الروايات، وليس معىن هذا أننا نشكك
املقصود أنه ال يلزم أننا ال نعمل إال بقول إمام له مذهب متكامل من أوله إىل آخره أصواًل وفروعاً، فإن 
هذا الشرط ال أصل له عند السلف، وال أصل له عند اخللف كلزوم أو وجوب. ومن األمثلة على ذلك: 

ال الثوري: إن بعض جلود السباع طاهرة، فهذا قول حمدد، فإذا أن مذهب الثوري مل يضبط كله، فإذا ق
وافقه ظاهر دليل فإنه جيوز العمل به، كذلك ملا ظهر لـابن تيمية أن طالق الثالث بلفظ واحد يعترب 

 طلقة واحدة على ظاهر حديث ابن عباس، مع أنه خالف األئمة األربعة، فإنه جيوز العمل به.
  

 ن األئمة األربعةاخلروج إىل قول متأخر ع
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اخلروج إىل قول غري األئمة األربعة، ولكنه قول متأخر، ذكره بعض املتأخرين من احلنفية  الصورة الثالثة:
مثاًل خالفًا ملذهب مجهورهم، أو ذكره بعض املتأخرين من الظاهرية أو من أصحاب احلديث خالفاً 

ومل يعرف هذا القول عند أحٍد  -رون املتأخرةأي: جاء يف الق-ملذهب مجهورهم، فإذا كان القول متأخراً 
 من املتقدمني ال األئمة األربعة وال غريهم، فهذا األصل منعه.

  
 اخلروج إىل قول تفقه به الناظر

اخلروج إىل قول تفقه به الناظر، وهذا يعرض ملن يشتغل باحلديث أحياناً، كما لو جاء  الصورة الرابعة:
يف قرن مقارب، فرمبا رأى رأيًا من ظاهر دليل عنده من السنة، وهذا الرأي متأخر يف هذا القرن مثاًل أو 

ال يوجد قائل به من املتقدمني ال األئمة األربعة وال غريهم، فإن قيل له: من قال به من املتقدمني؟ قال: 
ال أعلم، ولكن هذا ما ظهر ِل، فإذا نظرت يف كتب املتقدمني وجدت أهنم ال يذكرون هذا القول 

اًل، وكأن اإلمجاع على خالفه، فهذا القول الذي تفقه به الناظر قول غري صحيح، وهذا قد يعرض أص
أحياناً لبعض طلبة العلم املشتغلني باحلديث، أنه إذا رأى أراًء مل يقل هبا أحد من املتقدمني، فإن قيل له 

ذر أن يدل ظاهر السنة على يف ذلك قال: هذا ظاهر السنة، وهذا فيه متانع يف الشرع والعقل، فإنه يتع
مسألة مل يذكرها املتقدمون، وإذا كان هناك مسألة نطق هبا املتقدمون واشتهر اخلالف بينهم، وذكروا 
فيها أربعة أقوال ال يذكرون بينها ما وصلت إليه أنه هو ظاهر السنة؛ فإن هذا يدل على أن ما وصلت 

ل املتفقه املتأخر بنظره اخلاص ومل يسبقه إىل ذلك إمام، إليه ليس صحيحًا معتدًا به. إذاً: اخلروج إىل قو 
 هذا أيضاً مينع.

  
 خالف العلماء يف حكم اخلروج عن املذاهب األربعة

اخلروج عن مذاهب األئمة األربعة إىل قول إمام، أو إىل قول حمفوظ عن متقدمني من األئمة هبذا القيد، 
 فيه ثالثة مذاهب للمتأخرين:

وم اخلروج عن مذاهب األئمة األربعة إذا عرض ظاهر دليل يقتضي املخالفة، وهذا لز  املذهب األول:
الذي عرض به ظاهر الدليل قول حمفوظ أو قول ثابت عن إمام متقدم، ومن أخص من انتصر هلذا 
املذهب اإلمام أبو حممد ابن حزم، بل إنه رمبا خرج إىل ما هو أوسع من ذلك أحياناً، فإن ابن حزم يرى 

اخلروج عن املذاهب. وقد يقول قائل: إن ابن حزم ال يعترب املذاهب أصاًل. فنقول: إن هذا الكالم لزوم 
ليس على إطالقه، صحيح أنه قد تند من ابن حزم بعض احلروف والكلمات عند اشتداده يف مقام 

هجاً مطرداً االحتجاج أو الرد على بعض الفقهاء، لكن هذه الكلمات إذا ندت منه فال يلزم أهنا متثل من
أعين ترك االعتبار -فيحاكم قوله إليها، فإنه رمبا ندت منه بعض الكلمات اليت قد تشري إىل مثل هذا 

وهذا ليس وجهاً معروفاً له، إمنا املقصود أنه ممن يرى لزوم اخلروج عن املذاهب األربعة إذا قضى  -املطلق
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يكون حفظه عن بعض املتقدمني، كأن خيرِّج  ظاهر الدليل بذلك، والقول حمفوظ عن إمام متقدم، إما أن
فإنه قد خيالف األئمة األربعة مث يقول: وهذا  -وهذا له أمثلة عنده  -بعض املسائل على فقه الصحابة 

الذي ذكرناه هو قول أيب بكر و عمر مثاًل، أو قول ابن مسعود، أو غريهم، فإنه كثري العناية بآثار 
 -أعين العناية بآثار الصحابة-وهذا يف اجلملة مما حيمد لـابن حزم  الصحابة كما هو معروف يف منهجه،

وإن كان فقهه آلثار الصحابة قد يتأخر يف كثري من املوارد، فإنه رمبا رأى آراًء ليست من مقتضى قوهلم 
 املعني. 

أنه ال املنع، فأصحاب هذا املذهب مينعون اخلروج عن املذاهب األربعة مطلقاً، ويرون  املذهب الثاين:
جيوز اخلروج عن املذاهب األربعة، بل يكون مدار األقوال على هذه املذاهب، ومن أخص من تكلم عن 
هذا وضبطه ومال إليه احلافظ ابن رجب يف رسالة له، مع أن احلافظ ابن رجب هو من أوسع املتأخرين 

يح البخاري املسمى: فتح علماً وأكثرهم عناية بآثار السلف، وهذا بني يف اجلزء املوجود من شرحه لصح
الباري على صحيح البخاري، ففيه تظهر عناية احلافظ ابن رجب بآثار السلف، ومقاالت أئمة احلديث 
خباصة، فهو كثري العناية كثري الفطنة كثري الضبط ملثل ذلك، ولكن له كالم يف بعض رسائله أكد فيه هذا 

أعين اإلمام أبا حممد -ول الفقهي. فهذان اإلمامان املعىن وهو: منع اخلروج عن املذاهب األربعة يف الق
كالمها من احملققني املتأخرين،   -ابن حزم صاحب طريقة اإللزام، واحلافظ ابن رجب صاحب طريقة املنع

وإن كان ابن رجب أجود منهجاً؛ ألنه اعترب منهج اإلمام أمحد على طريقة احملققني من أصحابه، فضاًل 
أبو حممد ابن حزم فهو وإن كان كثري العلم حسن الفقه، إال أنه انتحل مذهب عن عنايته باآلثار، أما 

الظاهرية، ومذهب الظاهرية يتأخر يف الرتبة عن مذاهب أئمة الفقهاء كاإلمام أمحد و الشافعي وأمثاهلما. 
مها من أكثر املتأخرين  -أعين أبا حممد ابن حزم و ابن رجب -ولكن مع ذلك فإن هذين اإلمامني 

مًا وحتقيقاً، وإن كان هذا له طريقة وهذا له طريقة، وجند أن أبا حممد ابن حزم واسع العلم بآثار النيب عل
وبآثار الصحابة، ومبقاالت الفقهاء، كثري العناية واألخذ بالسنة واهلدي،  -صلى اهلل عليه وسلم  -

تأخرين، ولـشيخ اإلسالم ابن وكذلك احلافظ ابن رجب واسع العلم باآلثار، فهما من األئمة الكبار امل
تيمية ثناء كبري على أيب حممد ابن حزم، حىت إنه قال: إنه إذا كان يف املسألة نزاع والراجح فيها مرتبط 
بصحة احلديث، أو بورود احلديث، فإن القول الذي يذهب إليه ابن حزم يف اجلملة أو يف كثري من املوارد 

ن هذين اإلمامني لكل منهما قول يف هذه املسألة خيالف يكون هو الصواب. وعليه نقول: إنه مع أ
اآلخر، فإن هذا ال يعين تأخراً يف فقههما؛ بل يقال: إن طالب العلم ال ينبغي له أن يستغين عن كتب 
ابن حزم وكتب ابن رجب، فهي من أجود كتب املتأخرين، وإن كانت كتب ابن حزم ينبغي أن ال يبتدئ 

فيها بعد أن تتبني له أصول العلوم وأصول القواعد العلمية، أما كتب ابن  فيها، وإمنا يستعمل النظر
رجب فإهنا أقرب إىل التأصيل. ومذهب ابن حزم هذا يتابعه عليه مجاعة، وال سيما بعض من جاء يف 
القرون املتأخرة من أصحاب احلديث، فإن بعضهم يستعملون هذه الطريقة، وهذا بني يف طريقة بعض 



 56 

املتأخرين. ومذهب ابن رجب يسري عليه كثري من الفقهاء، وبعض املعاصرين مييلون إليه، شيوخ احلديث 
أو يصححونه ويرجحونه. وأنبه إىل أن القول باإللزام أو باملنع هو يف احلقيقة يدور على أشخاص وليس 

ىل ذهنه نتيجة رأيًا عاماً، وإال فإن من يريد أن يؤصل األمور ببعض أوجه التأصيل املمكنة، رمبا تطرق إ
أن اإللزام باخلروج هو مذهب العامة من أهل العلم؛ ألنه خروج إىل الدليل، وكذلك من مينع رمبا حتصل 
له بطريقة يف نظره أن املنع هو مذهب اجلمهور من الفقهاء، وقد يذكر أن العلماء أنكروا على فالن من 

ذا ال ينبغي التسرع فيه، فاإللزام ليس أهل العلم ألنه خرج عن املذاهب يف مسألة معينة. فأقول: ه
منضبطًا كمذهب للجمهور من أهل العلم، كما أن املنع ليس منضبطاً، وال يقال: هذا هو الذي درج 
عليه الفقهاء، وهذا هو املعروف عندهم، حىت إهنم شذذوا من خالفه؛ فإن هذا أيضًا فيه زيادة، نعم.. 

سائل هلا أحوال معينة عندهم، أما التنظري الذي نتكلم عنه رمبا يشذذون يف مسائل معينة ألن هذه امل
اآلن فهو كالتأصيل هلذه املسألة. مثال ذلك: مسألة الطالق الثالث بلفظ واحد، فرمبا قال بعضهم: إن 
العلماء أنكروا على شيخ اإلسالم يف هذه املسألة، فنقول: اإلنكار ليس بالضرورة أنه فرع عن هذا 

يقول: اعلم أنه مل يصح عن أحد من  -كـابن رجب -م يف هذه املسألة األصل، وبعض من تكل
الصحابة وال من التابعني وال األئمة املتبوعني أنه جعل طالق الثالث واحدة. فهو يرى أن هذا القول ال 
أصل له، وهذا اجتهاده، لكن الذي نتكلم عنه هو اخلروج إىل قول معروف وليس إىل قول شاذ، فإنه إذا  

قول شاذاً أو ال أصل له؛ فهذا ال جدال يف أنه ال خيرج إليه، إمنا الكالم هنا عن مذهب معروف، كان ال
 إذا استقرأت يف مصنفات اآلثار وجدت له أصاًل معروفاً.

أن اخلروج عن املذاهب األربعة سائغ، فليس الزمًا وليس ممنوعاً؛ بل هو سائغ، ولكن  املذهب الثالث:
أن يكون اخلروج إىل قول حمفوظ بني وليس شاذاً، كأن يكون قول مجاعة من  الضابط األول:بضوابط: 

التابعني أو قول بعض أئمة الشام، أو قول بعض كبار احملدثني، وحنو ذلك، وهذا من طرق العلم به 
النظر يف املصنفات، كمصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أيب شيبة، أو بعض كتب اخلالف املتقدمة؛  

لـمحمد بن نصر املروزي، وحنو ذلك، وقد يقول اإلمام الرتمذي أحياناً: هذا املذهب  كاختالف الفقهاء
عليه أكثر أهل العلم.. وذهب طائفةم من أهل احلديث إىل كذا.. مث جتد أن القول الذي وصفه بأن عليه 

 أكثر أهل العلم هو مذهب األئمة األربعة فيما بعد، فمعناه أن الرتمذي حفظ القول اآلخر.
أن يكون اخلروج إىل قول إمام متقدم، وخيرج هبذا الضابط اخلروج إىل قول فقيه متأخر أو  ضابط الثاين:ال

معاصر خالف األئمة، أو ليس له إمام يف قول تكلم به واملسألة قد تكلم فيها، أما إذا كانت املسألة مل 
 يُتكلم فيها فهذا له كالم آخر فيما يسمى: مسائل النوازل.

 أن يكون الذي يرى اخلروج عن املذاهب عنده ظاهر الدليل. الث:الضابط الث
أن يكون اخلروج عن املذاهب من فقيه عارف، فال جيوز أن يتقحم فيه املبتدئ يف طلب  الضابط الرابع:

 العلم وحنوه ممن مل يبلغ درجة الفقيه العارف... 
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 األخذ بظاهر الدليل

ج الزمًا لظاهر الدليل؟ أليس األصل أننا متعبدون بالكتاب وهنا قد يقول قائل: ملاذا ال يكون اخلرو 
والسنة، وما ظهر من الدليل فإن األخذ به واجب كما يؤصله الكثري من الكبار؟ فنقول: إن األخذ 
بظاهر الدليل كأصل أمر الزم عند عامة األئمة، وليس هناك خالف معترب يف هذا األصل كأصل خمتص 

الدليل الزم على مجيع املكلفني، فإن هذا ال جدال فيه بني املتقدمني، إمنا وحده، وهو أن األخذ بظاهر 
يقال: ملا انتظمت املذاهب األربعة بقول، مع ثبوت هذه املذاهب واستقرار طريقتها يف األمة قروناً 

الزماً متوالية، فإن الذي أسقط اإللزام هو اعتبار ممكن وليس اعتبارًا الزماً؛ ألنه لو كان هذا االعتبار 
لقلنا باملنع، وهذا االعتبار هو: أن تعيني ظاهر الدليل ال خيفى على اجلمهور، وهذا كالم ممكن، ومن 

: أنه استقرأ -رمحه اهلل  -هنا قيل: إن اخلروج ليس بالزم، وقيل: إنه ليس ممتنعاً. وكما ذكر ابن تيمية 
لصواب، وهذا هو مقتضى الشرع والعقل، مسائل الشريعة فإذا القول الذي عليه اجلمهور يف اجلملة هو ا

فإنه ميتنع شرعًا وعقاًل أن يتوارد أئمة األمصار على ترك ظاهر الدليل، فإذا عرض ما ترك اجلماهري 
ظاهره، فهذا ميكن أن يكون دلياًل على كونه غري مراد حلجٍة عندهم. وقد يقول البعض وال سيما من 

ث املعاصرين، أو ممن قبلهم الذين مييلون إىل طريقة أهل يرون اإللزام كـابن حزم، أو أصحاب احلدي
قد يقولون: إن القول بأن الظاهر ال خيفى على اجلمهور هو إمكان وليس إلزاماً، وجمرد -احلديث 

اإلمكان ال يسلم، قالوا: ألن عندنا أمثلة ظاهر الدليل فيها يدل على حكم، ومذهب األئمة األربعة 
أي:  -عرض ما ترك اجلماهري ظاهره فهذا ميكن أن يكون دلياًل على كونه على حكم آخر، فيقال: فإذا

غري مراد حلجٍة عندهم. وقد يقول قائل: هل معىن هذا أننا نرتك بعض الظاهر حملض  -هذا الظاهر املعني
قول اجلمهور؟ واجلواب: أن هذا ليس هو املقصود، فنحن هنا نتكلم عن مسألة اإلمكان، والذي حيقق 

اإلجابة عن سؤال، وهو: هل الظاهر الذي يوجب احلكم هو النظر يف معني أم النظر يف ذلك هو 
اجملموع؟ مبعىن: هل تعيني الظاهر يكون بالنظر يف دليل واحد أم بالنظر يف جمموع أدلة؟ نقول: يتعني 
ا بالنظر يف جمموع أدلة، فإذا نظرت يف دليل معني قلت: إن الظاهر خالف قول اجلمهور، ولكن إذ

مجعت جمموع األدلة تبني أن اجلزم بأن قول اجلمهور خيالف الظاهر فيه تأخر يف اجلملة، وذلك ألن 
الظاهر هو جمموع النظر يف الدليل، وليس النظر املعني، وإال فثمة اتفاق على األخذ بالظاهر وترك أقوال 

يقدم على أقوال الرجال،  -صلى اهلل عليه وسلم  -الرجال، فإن السلف متفقون أن ظاهر كالم النيب 
: إن تعيني الظاهر ال خيفى  ًَ إال أن يكون يف املسألة إمجاع، فيعلم حينئذ أن هذا ليس ظاهراً. فيقال إذَا
على اجلمهور، فإذا عرض ما ترك اجلماهري ظاهره فهذا ميكن أن يكون دلياًل على كونه غري مراد؛ وذلك 

. وهذا نؤصل به لعدم القول باإللزام اليت هي طريقة ابن ألن الظاهر هو جمموع النظر وليس النظر املعني
حزم، مبعىن: هل يسوغ لبعض أهل العلم أن يلتزم املذاهب ويقول: أنا ال أخرج يف الفتوى والقول عن 
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املذاهب األربعة؟ نقول: إن ذلك يسوغ، فإذا اعرتض عليه وقيل: كيف يسوغ وقد يرتك لذلك ظاهراً؟ 
جة وهي أن اجلمهور ال خيفى عليهم الظاهر يف اجلملة، فإن عرض ما ظاهره قيل: هو بىن على هذه احل

اخلفاء فإن مرده عنده ميكن أن يفسر بأن هذا الظاهر ليس مراداً؛ ألن الظاهر هو جمموع النظر وليس 
النظر املعني، وهذا املنهج ال أقول: إنه منهج الزم، ولكن أقول: إنه منهج ممكن. ومن األمثلة على 

صلى اهلل عليه  -كما يف الصحيحني: )مجع رسول اهلل   -رضي اهلل عنهما  -قول ابن عباس  ذلك:
بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء من غري خوف وال مطر(، فرمبا قال قائل: إن ظاهر  -وسلم 

احلديث يدل على جواز اجلمع بدون عذر، وهذا حديث متفق على صحته، ولكن نقول: إن هذا 
ديث ليس مراداً، ولذلك يقول اإلمام الرتمذي يف اجلامع: إن هناك أحاديث ترك العلماء التفسري للح

العمل هبا، وذكر منها حديث اجلمع هذا، وحديث أن شارب اخلمر يقتل يف املرة الرابعة، والصواب أنه 
الشرب لذاته ال يقتل، وإن كان ابن تيمية يذهب إىل أنه هذا القتل راجع إىل تعزير اإلمام، والصحيح أن 

ال جيوز فيه القتل، أما إذا تعلق بالشرب فساد يف األرض، مثل املتاجرات والرتوجيات وما إىل ذلك، فهذه 
مناطات أخرى، وأيضًا األمر هنا يتعلق باخلمر، وأما هذه اليت هي نوع من اخلمر لكنها أصبحت نوع 

ووفدت إىل بعض البالد من بعض العوامل من الضرر السريع القاتل؛ كاملخدرات احلادة اليت بدأت تنتشر 
اليت عدم فيها االنضباط، مثل الكوكايني واهلروين وحنوها، فهذه أعلى حكماً يف التقدير الشرعي من مخر 
النبيذ ومخر العنب ومخر التمر وما إىل ذلك، وهناك فروقات طبية وفروقات من جهات شىت مصنفة 

ساويان يف احلكم. إذاً: هذا مثال للظاهر الذي ترك العمل به، علمياً تثبت الفرق بني هذه وهذه، فال يت
وأحيانًا قد يكون هناك ظاهر مل يرتك العمل به لكنه فسر بفقه معني، فقد يرى البعض أن الظاهر 

يف اخلوارج:  -عليه الصالة والسالم  -يقتضي فقهًا آخر، مثل حديث اخلوارج املتفق عليه، وهو قوله 
ما ميرق السهم من الرمية(، فلم يفقه الصحابة من هذا احلديث أن املقصود به أهنم  )ميرقون من الدين ك

كفار، مع أنه قد قال بعض العلماء: إن هذا دليل على أن اخلوارج كفار، وبعضهم يقول: اخلوارج كفار 
إن  بصريح السنة، ولكن يقال هلم: كيف تقولون ذلك مع أن الصحابة مل يفهموا هذا الفهم؟! وال يقال:

ذلك من باب درء الفتنة، فإهنم قد قاتلوهم وحصل القتال، فاحلديث إذًا ال يدل على أهنم كفار. 
ولذلك يقول ابن تيمية: إن هذا احلرف ال يفقه منه ذلك، ولو كان يفقه منه ذلك لفقهه الصحابة، فإن 

وع النظر، فإن الصحابة مل ظاهر مذهب الصحابة أهنم ليسوا كفاراً. إذاً: هذا مما يبني أن الظاهر هو جمم
 يكفروهم هبذا احلرف؛ وألهنم نظروا إىل ظاهر السنة يف هذه املناطات...

  
 جواز اخلروج عن املذاهب بضوابطه هو قول أكثر العلماء

إذاً: هذه حجة ممكنة، لكن هل هي حجة الزمة فيقال: من خالفها فقد خرج عن السنة إىل البدعة 
علمي البني، وفارق مجاعة أهل العلم وما إىل ذلك؟ نقول: هذا املنع فيه تكلف والضاللة، أو إىل الغلط ال
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وزيادة، وال أصل له، ولعله من نافلة القول أن نقول: إن اجملوزين هم األكثر من أهل العلم، ومن أخص 
تضي إذا ، فهذا القول هو األصل، وهو املق-رمحه اهلل  -اجملوزين تقريرًا وفعاًل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

حقق بضوابطه، وأما القول باملنع فكما سبق أنه يلزم عليه سؤال سبقت اإلشارة إليه؛ وهو: هل اتفاق 
 -حىت ولو فسر املذهب باملذهب االصطالحي وليس املذهب املنصوص عن اإلمام -املذاهب األربعة 

جة يف منع اخلروج عنها هل اتفاقها هو اإلمجاع أم ال؟ إذا قيل: إن اتفاقها هو اإلمجاع، فستكون احل
لكوهنا إمجاعاً، وهذا ال جدال فيه، ولكن إثبات أن اتفاق هذه املذاهب األربعة يف آحاد املسائل باطراد 

هذا اإلثبات دونه )خرط القتاد( كما يقال. قد جيتهد جمتهد يف  -هو اإلمجاع املتقدم عند السلف 
الثالث طلقة واحدة، وقال: إهنا ال أصل هلا،  مسائل معينة، كما اجتهد ابن رجب يف مسألة أن طالق

فهذا ال بأس به، لكن أن يقال ذلك يف كل املسائل فهذا دونه خرط القتاد؛ بل إنه من املمكن، وقد 
ويف بعض كتب اخلالف املتقدم  -كما أشرت إليه   -وجد بالفعل أن هناك أقوااًل معروفة يف املصنفات 

عتربين، وليست معروفة عند املذاهب األربعة، ال يلزم أهنا راجحة، وبعض كتب احملدثني أقوال األئمة م
ولكن تبقى أقوااًل حمفوظة ال ينكر على من أخذ هبا حتت الضوابط املتقدمة. وإذا قيل: إن ذلك ليس 
إمجاعاً، بل هو قول اجلمهور، ولكن يلزم عدم اخلروج عنه، فهذا إلزام ال دليل عليه من الشريعة، وما هو 

عله الزماً؟ إن التعليل بتعليالت ليست الزمة يف احلقائق العلمية الكاملة كأن يقال: إن هذا يقود الذي ج
من الضبط األخالقي للعلم، ولذلك قلنا: إن  -إن صح التعبري -إىل الفوضى وما إىل ذلك، هذا نوع 

وختبطوا وما إىل ذلك،  اخلروج ال بد له من ضوابط، فإذا قيل: إذا فتحنا هذا الباب خرج الناس إىل الشاذ
فيقال: هذا له ضوابط، وال جيوز أن تصادر احلقائق العلمية لتخبط جمموعة من الناس ضدها. فنظرية 
اإلغالق لوجود متخبطني هذه ال تتناها، وحىت لو أغلقت سيتخبط أناس.. وهكذا، فتحقيق احلقائق 

ما هو الدليل على املنع من اخلروج إىل قول العلمية يكون من هذا الوجه، فإذا قيل: إهنا ليست إمجاعاً، ف
معتربين من املتقدمني وظاهر الدليل يوافقه؟ ال يوجد دليل، ال شرعي وال عقلي، وأما فرض أنه لو كان 
هذا القول صحيحًا لعرفه اجلمهور، فنقول: هذا فرض ممكن لكنه ليس بالزم؛ ألنه لو كان الزمًا لوجد 

ن إىل أقوال اجلماهري وال جيتهدون خبالفها، ولوجد أن من طريقة من طريقة املتقدمني أهنم يقصدو 
املتقدمني التحذير مما خالف قول اجلمهور، وهذا ال حيذرون منه على اإلطالق، وأما من يقول: إهنم قد 
حذروا من خمالفة قول اجلمهور، ويذكر لذلك أمثلة، فاألمثلة حقيقتها ليست من هذا، فاإلمام مالك 

من قول اجلمهور ألنه مل يبلغه إال هذا القول مثاًل، ومن األمثلة على ذلك: صيام الست من  أحياناً حيذر
شوال، فإنه مل حيذر منه حقيقة، لكنه شبه أنكره، مع أن اجلمهور على أن صيام الست من شوال 

 مستحب...
  

 املذهب الشخصي واملذهب االصطالحي
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نه، أما املذهب االصطالحي فاملقصود به: ما املذهب الشخصي: هو منصوص اإلمام أو ما يقرب م
درسه فقهاء املذاهب األربعة لتحرير مذهبهم، وهذا خيتلفون فيه كثرياً. وبطبيعة احلال فإن املذهب 
الشخصي قد يكون من جهة أوسع، كاختالف الرواية عن اإلمام أمحد بثالث روايات كلها حمفوظة، مع 

حدة، فمن هذا الوجه كان املذهب الشخصي أوسع، وباعتبار أن املذهب االصطالحي معترب برواية وا
آخر جند أن املذهب الشخصي يكون أضيق من املذهب االصطالحي، كتكميل املسألة وتكميل 
دليلها، وذكر الضوابط عليها، وما إىل ذلك، فهذا حيصله األصحاب تارًة بالتخريج على أصول اإلمام، 

لك. إذاً: هناك فرق بني املذهب االصطالحي واملذهب الشخصي  وتارًة بالتخريج على فروعه.. وحنو ذ
 كما بيناه هنا... 

  
 عالقة التمذهب باآلراء العقدية

هذا مما ينبه إليه طلبة العلم، وال مسيا إذا قرءوا يف بعض األبواب؛ كباب أحكام املرتدين، أو بعض 
صلى اهلل عليه  -الزيارة لقرب النيب  املسائل املتعلقة باألصول أو بالعقائد من بعض اجلهات، كمسألة

، فمسألة الزيارة هلا طرف فقهي من جهة، مثل حكم الزيارة للرجال والنساء، لكن هلا طرف -وسلم 
وال سيما  -آخر يتعلق بالعقائد، مثل حكم شد الرحال لزيارة القبور، فرمبا دخل على بعض الفقهاء 

وا املذهب الذي عليه اجلماهري والعامة من السلف.  بعض هذه الكلمات، حىت رمبا جانب -املتأخرين 
كذلك مسألة الردة وأحكام املرتدين، وبعض ما يذكرونه يف مسائل التطبيقات على مسائل الردة، فهذه 

 تعترب باألصول العقدية، وال يكفي فيها النظر يف آحاد كالم الفقهاء املتأخرين... 
  

 التمذهب على الفقيه وصاحب احلديث
على طريقة الفقهاء؛ كاألئمة األربعة ومن جاء بعدهم من  -وهو األصل  -ان التمذهب رمبا ك

أصحاهبم، ورمبا متذهب البعض مبذهب بعض أصحاب احلديث، وهذا يقع، وال جيوز أن مينع منعاً 
مطلقاً، ولكنه يدار فيه القول على الضبط والتحقيق، وهذا ملا حصل عند املتقدمني وانتظم قوهلم كقول 

عض الفقهاء مل يكن مرتضيًا لذلك، وهذا يوجد عند من مل يكن مرتضيًا جلعل مذهب أمحد يف ب
مذاهب الفقهاء، وهذا تكلف، فإن اإلمام أمحد يعد من احملدثني ومن الفقهاء، وال يلزم أن يكون 

وقت، فمثاًل: اإلنسان إما حمدثًا غري فقيه، وإما فقيهًا غري حمدث، بل قد يكون حمدثًا وفقهيًا يف نفس ال
اإلمام الشافعي فقهه أغلب من حديثه، فكأنه من حمدثي الفقهاء، واإلمام أمحد حديثه أوسع، أي: 
عنايته باحلديث أوسع من عنايته بالرأي، فهو من فقهاء احملدثني، فهذا أمر ال يتكلف فيه، لكن فيما 

أي: التمذهب  -ذا العصر وجد مثل ذلك، وهذا له وجود يف ه -أي: بعد املذاهب األربعة  -بعد 
فال ينبغي أن يضيق على طريقة املنع املطلقة، ولكن يؤكد شرطه وهو:  -على طريقة أصحاب احلديث 
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أن ال خيرج عن أصول الفقهاء، كالتكلف باآلراء الشاذة حتت اسم االستدالل بالدليل أو باحلديث، 
ه مقارب للقبول، وال جيوز تضييقه، فهذا نوع من التكلف، فإذا ما ضبط على أصول الفقهاء فهذا وج

وهو موجود يف بعض أمصار املسلمني يف هذا العصر وقبل هذا العصر، فإذا كان املعترب فيه يعرف 
مسائل اإلمجاع، فال خيرج عن اإلمجاع، وال يأخذ بالشاذ، وإمنا يسري إىل قول إمام متقدم، فهذا ما سبق 

 التنبيه إليه يف املسائل السابقة... 
  

 ف الظاهريةخال
هل خالف الظاهرية معترب أو ليس معترباً؟ لقد تكلم العلماء قدميًا وحديثًا يف هذه املسألة، ورمبا غال 
بعض الفقهاء كـأيب املعاِل اجلويين وأمثاله يف إبطال قول الظاهرية، وأهنم ال يعدون من العلماء وال من 

بن علي قول معترب، وأما آحاد مقاالت  الفقهاء، وهذا فيه غلو وتكلف، بل األصل أن قول داود
الظاهرية فهل هي خالف معترب أو ليس معترباً؟ يقال: كل مسألة من حيث اآلحاد ينظر يف مورد 
اإلمجاع املتقدم، وعالقة هذه املسألة باإلمجاع املتقدم، فإذا انفرد ابن حزم ببعض الرأي الذي ليس له فيه 

 قوله، وأما إذا كان قول الظاهرية على أصل أو قول معروف سلف، فيمكن أن يقال هنا: إنه ال يعترب
عند املتقدمني، فهذا ال يسوغ إنكاره، واألئمة املتقدمون مل ينكروا مجيعًا فقه داود بن علي، إمنا أخذوا 
عليه، وإن كانوا أخذوا عليه، فقد أخذوا على غريه، فقد أخذوا على أهل الرأي كثرياً؛ بل إن اإلمام أمحد 

بعض كالم إسحاق بن إبراهيم، مع أن اإلمام أمحد من أقرب الناس إىل طريقة إسحاق، ومع ذلك ترك 
قال: إنا نرتك بعض الرأي من كالم إسحاق. بل إن أبا عبيد رمبا أثىن على بعض هذه األقوال بشيء 

اع على ترك أكثر من ذلك، أي: األقوال اليت ذمها من ذمها. فاملقصود: أنه ال يوجد عند املتقدمني إمج
فقه داود بن علي، فما تفرع عن األصول املعتربة اليت ال ختالف اإلمجاع وال األصول فهو مقبول، وما  

 كان شاذاً أو خالف اإلمجاع فيرتك ويرد.... 
  

 هل األمة حباجة إىل التمذهب أم ال؟ 
املسلمني وعوام إذا كان التمذهب من باب الرتاتيب العلمية، فهذا حيفظ املسلمني، وحيفظ أنصار 

املسلمني من االضطراب، فإن الناس إذا انتظم هلم مذهب وصار فقهاؤهم وشيوخهم يفتون به، انفك 
العوام عن االضطراب، وتركوا التحليل والتحرمي واخلوض يف دين اهلل بغري علم، فهو من هذا الوجه فيه 

ألخذ بالسنن واآلثار وما إىل ذلك، مصلحة. وإما إذا فسر التمذهب بالتدين والتعصب، وترك العناية وا
فهذا ال شك أن املسلمني ال حيتاجونه؛ ألن املسلمني حيتاجون إىل سنة نبيهم وليس إىل رأي فقيه بعينه، 
وال نقول: إىل آراء الفقهاء، حىت ال جنعل تقاباًل بني السنة وآراء الفقهاء، وإمنا نقول: وليس إىل رأي 

 تعصباً فهو مذموم... فقيه بعينه، فإذا كان التمذهب 
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 فقه الدليل

 القول يف فقه الدليل من جهتني: من جهة ماهيته ومن جهة تفسريه... 
  

 ماهية الدليل
يعرف األصوليون الدليل بقوهلم: هو ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي. وكالمنا هنا 

فنقول: الدليل يف منهج املتقدمني واحملققني من  إمنا هو يف ماهية الدليل وليس يف حده األصوِل املعني،
ألنه ال ينبغي الفصل املطلق بني املتقدمني واملتأخرين، وكأن املتأخرين انقلبوا انقالباً كلياً على -املتأخرين 

املتقدمني؛ بل لقد بقي يف املتأخرين حمققون، وال يعين ذلك أهنم يبلغون إىل درجة املتقدمني، فمثاًل: 
الم ابن تيمية، واإلمام ابن عبد الرب واحلافظ املزي.. هؤالء حمققون، لكن ال يعين ذلك أهنم شيخ اإلس

فيقال: املنهج الذي عليه املتقدمون واحملققون من  -صاروا كدرجة أئمتهم، لكنهم حمققون يف هذا الباب 
م على املسألة إذا املتأخرين أن الدليل وجهان: أحدمها: الدليل اللفظي املعني، وهو ما يقضي باحلك

نظرت فيه، كحديث: )إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني(، فهذا احلديث قضى 
 حبكم هذه املسألة املعنية.. وحنو ذلك. 

 -ثانيهما: الدليل االستقرائي، ومن خاصيته أنه دليل مركب، وهو حمصل النظر يف املقاصد واألصول 
 اصة والعامة. اخل -أي: مقاصد وأصول الشريعة 

  
 مدارك فقه الدليل اللفظي

 والدليل اللفظي املعني يفقه تفسريه مبجموع مدارك الفقه يف لسان العرب
الفقه يف لسان العرب، ومما ينبه إليه يف هذا املدرك أن االعتبار بالسياق وليس مبجرد  املدرك األول:

لى كل حمتلم، وسواك، وميس من الطيب ما اللفظ املفرد املطلق، فمثاًل: حديث: )غسل اجلمعة واجب ع
قدر عليه(، فمن اعترب الكلمة املفردة مل يأخذ إال كلمة )واجب(، لكن من اعترب السياق فقرأ احلديث 

ففيه قوله: )وسواك وميس من الطيب ما قدر  -وهذا قبل النظر يف مقاصد الشريعة  -من حيث هو 
فسيكون التقدير: وسواك واجب على كل حمتلم، وال عليه(، فالسواك والطيب معطوفان على الغسل، 

يوجد أحد يقول بأن السواك والطيب واجب، ومن هنا نعلم بذكر السياق للسواك والطيب أن الوجوب 
هنا ليس املقصود به اإللزام، فهذا ما نسميه بفقه السياق، وهذا مثال عليه. إذاً: االعتبار يكون بالسياق 

اجملرد، وحنن هنا ال نريد أن ننفي أمهية فقه الكلمات اجملردة واملصطلحات  املركب وليس باللفظ املفرد
املفردة، لكنها ليست وحدها هي اليت حتكم، بل الذي حيكم هو السياق املركب. ومما ينبه إليه هنا: أن 

لعموم السياق ليس نظمًا رياضياً؛ ألنه من املعلوم أن األصوليني كتبوا مسائل يف فقه األلفاظ، فجعلوا ل
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صيغاً، وجعلوا قواعد فيما هو أكثر ترددًا من ذلك، مثل قاعدة: األمر للوجوب إال إذا صرفه صارف، 
فال ينبغي أن تؤخذ مثل هذه القاعدة أخذًا رياضيًا جتريدياً، فإذا ورد أمر قيل مباشرة: واجب؛ لعدم 

دلياًل معيناً للصرف، وجود صارف نصي صريح يف الصرف؛ ألن البعض ال بد أن يكون الصارف عنده 
وكذلك قاعدة: األصل يف النهي التحرمي إال بصارف. ومن هنا فمن يأخذ هذه القواعد أخذًا جتريدياً 
جند أنه خيرج أحيانًا إىل أقواٍل شاذة، وقد خيالف اإلمجاع وهو ال يدري، وليس معىن هذا أنه ال يقال: 

، فضاًل عمن -رمحه اهلل  -املتقدمون كـالشافعي األصل يف األمر الوجوب؛ فإن هذه القاعدة قد ذكرها 
: أن األصل يف األمر الوجوب، فهذه قاعدة ال -بل هو الصحيح  -جاء بعده، فال بأس أن يقال 

جدال فيها وال تردد، وإمنا املقصود الفقه يف مثل هذه القاعدة، فإذا قيل: األصل يف األمر الوجوب إال 
صلى اهلل عليه وسلم  -إذا فقه الصارف. مثال ذلك: قول النيب  بصارف، فيقال: هذه القاعدة صحيحة

عن صبغ الشيب وتغيريه: )إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم(، فقوله:  -كما يف الصحيح   -
)فخالفوهم( أمر، وليس يف سياق مفرد فقط، بل أمر يف ذكر مسألة ترك التشبه، فكأن هذه قد تكون 

وجوب، ومع ذلك فقد حكي اإلمجاع على أن تغيري الشيب ليس واجباً. كذلك قرينة تؤكد أن األمر لل
حديث: )صلوا يف نعالكم فإن أهل الكتاب ال يصلون يف نعاهلم(، ومع ذلك مل يكن ذلك على 

: )تسحروا فإن يف السحور -كما يف الصحيح-عليه الصالة والسالم  -الوجوب، كذلك السحور، قال 
رق بني املسلمني وبني غري املسلمني فقال: )فصل ما بني صيامنا وصيام أهل بركة(، وذكر أيضًا أنه ف

الكتاب أكلة السحر(، ومع ذلك حكي اإلمجاع على أن السحور ليس واجباً. وقد يقول قائل: ما هو 
الصارف هنا؟ فنقول: هنا يأيت فقه االستقراء، ولذلك من أخذ هذه القاعدة وأراد طردها إال أن يبني له 

يراه ببصره معينًا على حدود علمه، أن يكون الصارف نصًا معينًا حرفًا صرحيًا بالصرف، فهذا صارف 
يقصر فقهه كثرياً. هذا هو املدرك األول، وهو: الفقه يف لسان العرب، سواء يف باب اخلربيات، أو يف 

ة(، فهذا نص باب الطلب، فالنصوص اخلربية مثل حديث: )ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمي
خربي، فألجل أن الصحابة يفقهون لسان العرب مل يفقهوا منه التكفري، والعرب قد تعرب مبثل هذه 
العبارات املغلظة لوجه ما، ولذلك ملا فسد الذوق يف فقه لسان العرب حصل الضالل يف بعض مسائل 

 أصول الدين.
 الفقه يف املقاصد العامة

العامة: واملقاصد العامة يسميها البعض: املقاصد الكلية، مثل املقاصد الفقه يف املقاصد  املدرك الثاين:
الشرعية اخلمس اليت جاءت الشرائع حبفظها وهي: حفظ النفس والدين واملال والعرض والعقل، هذه 
البد للنظر يف الدليل املعني الذي مسيناه )الدليل اللفظي( أن يستصحب الناظر الفقه يف لسان العرب، 

 ب الفقه يف املقاصد الكلية.وأن يستصح
  



 64 

 الفقه يف املقاصد اخلاصة
الفقه يف املقاصد اخلاصة، أي: اخلاصة بباب معني، فمثاًل: الفقهاء ملا تكلموا عن تغسيل  املدرك الثالث:

امليت ذكروا يف طريقة تغسيله وتكفينه ودفنه آداباً ليس عليها نصوص معينة، وال سيما يف حال التغسيل 
مع أنه ليس هناك نصوص معينة صرحت هبذه التفاصيل اجلزئية على التعيني، لكن مقصد والتكفني، 

الشارع بني أن املقصود هنا حفظ حرمة امليت املسلم، فلما كان هذا مقصداً بيناً يف هذا املقام جند أهنم 
قصد الشارع يف تكلموا يف اآلداب العرفية أحياناً يف احلفظ اليت هي من كرمي األخالق؛ ألن هذا حتقيق مل

حفظ كرامة امليت، ولذلك فمن يقول: إن هذا الذي استحبه الفقهاء ال دليل عليه، واملغسل ال 
يستحب له أن يفعل ذلك، كأنه يعاند فطرته الصحيحة اليت تدله على أن هذا أمر حسن، وأنه من 

رز منه يف باب مكارم األخالق. ومن مقاصد الشارع اخلاصة يف هذا الباب: العفو عما يشق التح
 الطهارة، وحنو ذلك.

   
 استصحاب األصل العام

من جمموع املدارك اليت يستصحبها من ينظر يف الدليل اللفظي: استصحاب األصل العام،  املدرك الرابع:
وهناك فرق بني األصل وبني مقصد الشارع، فإن مقصد الشارع يعود إىل باب العلل واملقاصد، أما 

ه من الكلية، إما الكلية العامة، وإما الكلية اخلاصة، وليس علة سابقة مثل األصل فإنه حكم له وج
املقاصد، فالبد من استصحاب األصل العام عند النظر، حىت نفرق بني املقاصد واألصول يف هذا 
السياق. فمثاًل: حفظ املال مقصد شرعي، وقاعدة: األصل يف املعامالت احلل أصل شرعي. فهذا 

 ا نسميه أصاًل.نسميه مقصداً وهذ
  

 استصحاب األصل اخلاص
استصحاب األصل اخلاص، فمثاًل: قول الفقهاء: إن األصل يف أموال القنية واالرتفاق  املدرك اخلامس:

أنه ال زكاة فيها، فحني تنظر يف حديث املرأة اليمانية اليت جاءت ومعها بنتها، وكان يف يديها مسكتان 
: )أتؤدين زكاة هذا.. ( احلديث، وقد جاء هذا - عليه وسلم صلى اهلل -من ذهب، فقال هلا النيب 

احلديث من رواية عبد اهلل بن عمرو، وهو أجود حديث يف الباب، مع أنه عند اجلمهور مرتوك العمل به 
إال عند أيب حنيفة، ومع ذلك يقال: حني تنظر فيه تستصحب أن األصل أن أموال القنية واالرتفاق ال 

أن هذا يؤثر يف فقهك، فلن ترتك هذا األصل احملقق بصريح السنة كحديث: )ليس على  زكاة فيها، مبعىن
 املسلم يف عبده وال فرسه صدقة( إال حبديث بني خيرج عنه.

  
 دليل االستقراء
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إن فقه الدليل مبجموع هذه املدارك هو منهج املتقدمني واحملققني من املتأخرين، وهذا يبني أن دليل 
لمسائل الشرعية، وهذا هو األصل الشرعي: أن دليل الشريعة مستوعب للمسائل الشريعة مستوعب ل

مهما طرأت إىل أن تقوم الساعة، فإنه البد أن هلا حكمًا يف كالم اهلل ورسوله، وهذا يكون إذا فقه 
ثرياً الدليل مبجموع املدارك اخلمسة، واعترب كذلك دليل االستقراء. وملا فات دليل االستقراء أو كثري منه ك

من املتأخرين عرض هلم أحد مقامني: املقام األول: التجوز يف إثبات التكليف بالتعليل الفقهي الذي 
وال أقول  -ليس على أصل حمقق حمفوظ، وكأنه تعليل متكلف، مثل بعض تعليالت الفقهاء املتأخرين 

بتعليل، وهذا التعليل ليس لكن أحيانًا جند أهنم حيرمون أو يغلقون  -مجيع تعليالت الفقهاء املتأخرين
على أصل حمقق حىت عند إمام املذهب، فإذا مل جيد ذلك الفقيه دلياًل لفظيًا على حسب مصطلح 
الدليل اللفظي الذي ذكرناه، وليس هو من أهل فقه االستقراء، فأحيانًا حيرم أو يغلق بالتعليل. وأنبه هنا 

ه يريد أن يستدل بقول إمام نقل قوله ومل ينقل دليله، إىل أن اإلشكال رمبا يتضح أكثر إذا كان هذا الفقي
فرمبا تكلف يف الدليل له فجعل مبىن احلجة يف قول اإلمام تعلياًل، مع أن هذا التعليل قابل لإلسقاط. 
ورمبا احتجوا حبديث ضعيف عند اإلمام نفسه، أو حبديث بني الرتك عند احملدثني، فمن ينظر يف هذا 

يقول: إن مذهب اإلمام أمحد واإلمام الشافعي ضعيف؛ ألنه بين على حديث احلديث أو تلك العلة 
ضعيف أو على علة ال تقبل االحتجاج، مع أنه من املعلوم أنه ليس كل ما قاله أمحد ذكر له دلياًل، فإن 
أقواله املنقولة أكثر من األقوال اليت نص فيها على الدليل، فضاًل عما خرج عن مذهبه إذا دخلنا يف 

طلح املذهب االصطالحي. إذاً: هذا التجوز يف إثبات التكليف بالتعليل الفقهي يعرض إما يف بعض مص
األقوال، أو يف االستدالل لقول اإلمام، وهذا حال كثري من الفقهاء املتمذهبني، وهذا املنهج ليس منهجاً 

 حكيماً وليس صواباً.
ان يف العبادات قالوا: األصل براءة الذمة، فال املقام الثاين: اإلسقاط للتكليف باستصحاب أصل، فإن ك

يكلف اإلنسان بوجوب واستحباب، وإن كان يف املعامالت قالوا: األصل احلل، وهذه الطريقة مييل إليها 
بعض أصحاب احلديث املتأخرين حني ال جيدون الدليل اللفظي، وليسوا من أهل فقه االستقراء، 

تمذهبني من الفقهاء، وكيف يصريون إىل اإلبراء؟ كما إن أولئك فيصريون إىل اإلبراء خالفًا لبعض امل
يصريون إىل التكليف بالتعليل القاصر، فهؤالء يصريون إىل اإلبراء باستصحاب أصل، فإن كان املورد 
العبادات قيل: األصل براءة الذمة. ومن األمثلة اليت ميثل هبا يف نظر البعض: قول بعضهم: إن من ترك 

ج فليس عليه شيء؛ بل يتوب ويستغفر، فإن قيل له: ملاذا؟ قال: الدليل عدم الدليل، فإن واجبًا يف احل
قيل له: فأثر ابن عباس: )من ترك نسكًا فليهرق دماً(؟ قال: هذا قول صحايب، وهو مما ميكن أن يقال 

ترك بالرأي والقياس، ورمبا قال بعضهم: إن الصحابة قد اختلفوا، فقد سئل عمر بن اخلطاب عمن 
املبيت يف مزدلفة فقال: )ميضي(، وهذا يدل على أن الصحابة مل يتفقوا على أن الواجب فيه دم. وأقول: 
إن هذه طريقة ناقصة؛ ألنه ثبت أن عمر يذهب إىل أن املبيت مبزدلفة واجب، فرمبا أن هذا ال يراه واجباً 
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منا اخلالف على األصل، فإنه من املعلوم وغريه يراه واجباً، واخلالف ليس على األشياء املعينة يف احلج، إ
أن الفقهاء بل والصحابة اختلفوا يف تعيني الواجبات، وإمنا إذا حتقق أن هذا واجب فلم ينضبط عن 
الصحابة أو األئمة التصريح بأنه ال شيء عليه. والذي أقصده هبذا املثال هنا أن قول من يقول: من ترك 

اءة الذمة، فما دام أنه ليس هناك دليل لفظي مبني من السنة واجبًا فال شيء عليه؛ ألن األصل بر 
فاألصل براءة الذمة، وإذا كانت معامالت قيل: ليس هناك دليل بني هنا فاألصل احلل يف املعامالت.. 
ََ ليس منهجًا حكيمًا مستتماً، وكما أسلفت أنه يعرض لبعض من أراد ترك  وهكذا، هذا املنهج أيضًا

السنن واحلديث، والعناية بالسنن واحلديث وجه فاضل، لكن هذه التطبيقات املذاهب واالختصاص ب
 تتأخر عن مطابقة منهج املتقدمني... 

  
 العناية بالدليل اللفظي ودليل االستقراء

ومن هنا فالذي نوصي به طالب العلم هو العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل، وهذا يقع بتتبع 
الفقه، وهذا يأيت من العناية مبجموع املدارك اخلمسة، أما العناية بالدليل السنن واآلثار، ومن حيث 

اللفظي من حيث التحصيل إثباتاً دون فقه التحصيل حلكمه وهو جمموع املدارك اخلمسة؛ فإن هذه حال 
ام قاصرة. وكذلك مما ينبه إليه: العناية بدليل االستقراء، ومن أكثر األئمة عناية بدليل االستقراء اإلم

، فمن يقرأ يف كتبه ككتاب الرسالة، أو يف تطبيقاته يف كتاب األم خباصة  -رمحه اهلل  -الشافعي 
كتطبيقات على الفروع؛ جيد التحقق البني، وعناية الشافعي بالدليل اللفظي، مث عنايته بطريقة التفسري، 

العرب فإن العرب إذا قالت   التفسري له باملدارك، حىت إنه يصرح بذلك فيقول: وإنا إذا استقرأنا لسان
كذا وكذا فاملقصود كذا وكذا..، ويقول: من مقصد الشارع كذا، وجاءت أصول الشريعة بكذا.. وإمنا 
ذكرت الشافعي ليس الختصاصه عن مالك و أمحد وغريهم؛ وإمنا ألن الشافعي كتب كتابة بينة مفصلة 

ان الشافعي وأمثاله من املتقدمني يفقهون يف هذا، فتكون املشاهدة بينة أو ممكنة، فيتبني لك كيف ك
ذلك من حيث التطبيق، أما من حيث دليل االستقراء فهذا أيضًا بني يف طريقة حكم األئمة على 
املسائل. ولذلك ذكرنا سابقًا أهنم رمبا تركوا العمل بظاهر حديث الستقراء عندهم، ورمبا أخذوا ببعض 

قام وتركوه يف مقام آخر، هذا لكونه وافق األصل فأخذوا األصول أو أخذوا ببعض احلديث الفرد يف م
 به، وهذا لكونه عارض األصل وليس إسناده بيناً فرتكوه..وهكذا. 

  
 http://audio.islamweb.net   
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، وإمنا يصار إليه إذا كان يف املسألة خالف معترب، أما الرتجيح هو تقدمي احملتمل األقوى يف نظر املستدل
إذا كان اخلالف شاذاً، أو خمالفًا إلمجاع العلماء وحنو ذلك، فإنه ال يصار هنا إىل الرتجيح؛ ألن القول 

 الشاذ ال عربة به وال التفات إليه.
  

 الرتجيح
يل احلاضر على الدليل املبيح، وسلك  : ]وهبذا الدليل رجح عامة العلماء الدل-رمحه اهلل  -قال املصنف 

كثري من الفقهاء دليل االحتياط يف كثري من األحكام بناًء على هذا، وأما االحتياط يف الفعل فكاجملمع 
على حسنه بني العقالء يف اجلملة، فإذا كان خوفه من اخلطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقاباًل خلوفه من اخلطأ 

املوجب العتقاده والنجاة احلاصلة يف اعتقاده دليلني ساملني عن  يف عدم اعتقاد هذا، بقي الدليل
يف هذا السياق من كالمه مع كالم سبق وحلق يف تقريره إىل  -رمحه اهلل  -املعارض[. يشري املصنف 

مسألة الرتجيح، وهذه هي املسألة اليت سنتكلم عنها اآلن، ولقد أشار املصنف يف هذا السياق إىل شيء 
-جيح عند كثري من أهل العلم، وإذا تكلمت عن هذا املعىن من فقه اخلالف أو فقه الفقه من مناط الرت 

فإن مسألة الرتجيح ميكن أن يقال إن القول فيها يقع يف أربع جهات: اجلهة األوىل:  -إن صح التعبري
: مناطات ماهية الرتجيح. اجلهة الثانية: حمل الرتجيح. اجلهة الثالثة: لغة الرتجيح. اجلهة الرابعة

 الرتجيح....... 
  

 ماهية الرتجيح
هي: تقدمي احملتمل األقوى يف  -أي حقيقة الرتجيح-اجلهة األوىل: ماهية الرتجيح: إن ماهية الرتجيح 

النظر، أي: يف نظر املستدل، ويقابل الراجح: املرجوح، وحينما يقال: إنه تقدمي للمحتمل األقوى، أو 
بل حكي اإلمجاع  -ملعلوم أنه يف نفس األمر عند عامة أهل النظر والفقه تقدمي للظين األقوى؛ فإنه من ا

يف املسألة واحد، هذا أصل معروف عند السلف،  -سبحانه وتعاىل  -أن حكم اهلل -عليه عند السلف 
ومع ذلك فإن الفقهاء إذا تردد قوهلم على أكثر من قول فإن هذا االحتمال يتعلق هبذه اجلهة، ال جبهة 

 نفس األمر، فإن احلكم يف نفس األمر واحد. وهل هذه الدرجة من االحتمال جتعل عمل احلكم يف
سبحانه  -الناظر بالقول الذي رجحه ليس عزمًا يف التدين؟ اجلواب: ال؛ بل يعزم بالفعل عند تدينه هلل 

فعل من ؛ ولذلك فإن من يذهب إىل فعل من األفعال فإنه يعزم به، ومن ال يذهب إىل هذا ال-وتعاىل 
فإن املستدل هنا يعزم بفعله، لكن إذا  -أي: التعبد هلل بالعمل  -الفقهاء فإنه ال يعزم به، فعند الفعل 

تعلق األمر جبهة القطع بقوله دون قول غريه من أهل العلم، فإن هذا ال حيصل فيه عزم. وهلذا فإن املاهية 
ي الرتجيح بني أقوال املختلفني، ولسنا نتكلم تتجاذهبا بعض الرتددات، فاملاهية اليت نتكلم عنها هنا ه

عن ماهية احلكم يف نفس األمر، ومن هنا قيل: إن ماهية الرتجيح تقدمي األقوى، وإال فإن احلكم يف 
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نفس األمر واحد، وحىت من جهة الفعل، فإن املكلفني يعزمون بفعلهم الذي رأوا أنه الظاهر حبسب 
رتجيح، أفصح من قولنا الراجح؛ ألن الرتجيح هو فعل املفاضلة اختالف أئمتهم وحنو ذلك. وقولنا: ال

بني األقوال املختلفة، فماهية الرتجيح: هي تقدمي األقوى يف النظر، أي: يف النظر الشرعي مبجموع 
األدلة، والذي يقابل الراجح هو املرجوح فاملقدم هو الراجح ويقابله املرجوح، وقولنا: إنه تقدمي لألقوى، 

أن حكم اهلل يف املسألة واحد، وال ينايف أن املكلف يعزم بالفعل، بل يعزم به؛ ألنه قد اختاره ال ينايف 
 وذهب إليه. 

  
 حمل الرتجيح

اجلهة الثانية: حمل الرتجيح: وهذه اجلهة تفسر ملاذا قيل يف ماهيته: إنه تقدمي األقوى، فإن حمل الرتجيح 
عترب( ما ليس معترباً؛ كمخالفة اإلمجاع، فهذا ال يعد خالفاً هو اخلالف املعترب، فخرج بقولنا: )اخلالف امل

معتربًا لو خالف به خمالف، وخرج بذلك أيضًا اخلالف الشاذ، فإذا خالف خمالف اإلمجاع لسبب طرأ 
عنده؛ إما ألنه مل يعرف اإلمجاع، أو ألنه مل يبلغه، أو ما إىل ذلك، فهذا ال يقال فيه: الرتجيح بني 

قول فالن، وكذلك إذا كان اخلالف ليس خالفًا لإلمجاع ولكنه خالف للعامة من أهل اإلمجاع وبني 
العلم، مبعىن: أن رتبة القول املرتوك تسمى شاذة. فالقول الشاذ ليس داخاًل يف باب الرتجيح، صحيح أنه 

وجود أكثر  يقدم القول الذي عليه العامة من أهل العلم، لكن كلمة الرتجيح تعين راجحاً ومرجوحاً، تعين
من حمتمل، أما يف باب اخلالف الشاذ الذي تقدمت اإلشارة إىل مفهومه، فإن اخلالف الشاذ ينبغي أن 
يكون من باب املرتوك، وهو ما خالف ظواهر األدلة والعامة من األئمة، فما اجتمع فيه هذان األمران: 

، فهذا يسمى: اخلالف الشاذ أنه خمالف للعامة من األئمة، وخمالف يف نفس الوقت لظواهر النصوص
فمحله  -وهو الشاذ-وهذا ليس حماًل للرتجيح؛ ألن ما خالف اإلمجاع حمله اإلبطال، وما خالف العامة 

الرتك واهلجر، وال يوازن يف مسائل الرتجيح، وال ينبغي االشتغال مبوازنته يف مسائل الرتجيح. ومن هنا 
هو الذي يصطلح عليه بكلمة الرتجيح، وملا كان حمله  يكون الرتجيح متعلقًا باخلالف املعترب، وهذا

 اخلالف املعترب صار مناسباً أن يقال يف ماهيته: إنه تقدمي األقوى. 
  

 لغة الرتجيح
اجلهة الثالثة: لغة الرتجيح ليس للرتجيح مصطلح معني يلزم يف التعبري، فإن هذا باب خيتلف الناس فيه، 

لصحيح، ولكن يقال تستعمل يف الرتجيح لغة حتفظ مقام األدب مع وال مشاحة يف التعبري واالصطالح ا
األئمة والضبط يف املسألة، كقولك مثاًل: الراجح هو مذهب الشافعي، فأنت قد حفظت األدب مع 
خمالف الشافعي كـمالك مثاًل، وأيضًا حفظت الضبط يف املسألة، فما جعلت املسألة مسألة يقينية يف 

لف اعتباراً وملخالفته كذلك، فينبغي أن ال خترج املسألة عن كوهنا مسألة فيها حقيقتها؛ بل جعلت للمخا
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تردد عند الفقهاء إىل مسألة فيها يقني وجزم، وما إىل ذلك. ومن الكلمات اليت ينبغي أن يعرب هبا يف 
الرتجيح الرتجيح: أن يقال: الراجح، واألرجح، واألظهر، واألقرب، واألقوى، واألصح، وحنوها، وتدرأ لغة 

ونقول: طرد االستعمال حىت يكون هذا منهجًا يف لغة الرتجيح، فإن الطرد معناه  -عن طرد االستعمال 
وتدرأ عن طرد االستعمال لكلمات تنايف مقام األدب مع األئمة، أو تنايف الضبط للمسألة.  -التتابع 

اجح عند الناظر بأنه هو وتدرأ لغته أيضًا عن طرد االستعمال لكلمات تنايف ذلك، إما بوصف الر 
و هذا بعد أن اتفقنا على أن حمل  -الصواب املقطوع به، أو بوصف املرجوح بأنه خطأ مقطوع به 

كقول بعضهم إذا رجح قواًل بعد أن يذكر اخلالف: وهذا هو الصواب   -الرتجيح هو اخلالف املعترب 
غة عزم، فإن فصل اخلطاب هو احلكم املقطوع به، أو يقول: وفصل اخلطاب يف هذه املسألة كذا، فهذه ل

الصريح القاطع، ولذلك إمنا جاء ذكره يف القرآن على مثل هذا املعىن. ومن ذلك أن يقال عما يرج ح: 
وهذا هو السنة السلفية، فيفهم من ذلك أن ما قابله ليس سنًة سلفية، مع أنه قد يكون قواًل للشافعي 

وقد يكون القول الذي وصف بأنه السنة السلفية قال به البعض  أو لـمالك؛ بل رمبا كان قواًل للجمهور، 
كالظاهرية مثاًل، خبالف قول األئمة األربعة فإنه ال يوصف بذلك، وهذا فيه إشكال؛ ألن هؤالء من 
أئمة السلف، فهذه األوصاف ينبغي أن تدرأ عن لغة الرتجيح، وال سيما باعتبار الطرد. ويدخل يف هذا 

بألفاظ تدل على بطالنه، كقول الناظر عن القول املرجوح  -الذي هو املرجوح  -أيضًا وصف املقابل 
يف اخلالف املعترب: وهذا القول بدعة، أو حمدث، أو ال أصل له، أو ال دليل عليه، مع أنه قد يكون قواًل 
ألئمة، وعليه ظواهر من نصوص ودالئل معتربة وحنو ذلك، وهذه الكلمات يستعملها بعض طالب 

أحيانًا يف غري موردها، وكما أسلفت أهنا قد تقال عن أقوال معروفة للجماهري من األئمة فيقال:  العلم
وهذا القول ال دليل عليه، وهذا ممتنع شرعًا وعقاًل: أن يتضافر اجلماهري من أئمة األمصار على قول 

مبفهوم الدليل، جند ويكون هذا القول ليس عليه دليل. ولذلك من قل فقهه بأقوال الفقهاء، وقل فقهه 
أنه ينغلق عليه األمر فيقول: إن هناك أقوااًل ليس عليها أدلة، وهذا يصاب به من قل فقهه ملفهوم 
الدليل، والسيما من يقصر وجه الدليل على الدليل اللفظي، وال يكون له فقه يف دليل االستقراء املعروف 

فاستعملنا كلمة )طرد( ألنك إذا نظرت يف كالم عند املتقدمني. وإمنا قلنا: ويدرأ عن طرد االستعمال 
جتد أهنم قد يعربون  -وهذه قد حيتج هبا البعض أحيانًا  -املتقدمني من األئمة كـمالك و أمحد وغريهم 

فيما هو من اخلالف املعترب عن القول اآلخر بعبارة أو بكلمة تأيت على مثل ذلك، كقول اإلمام أمحد يف 
ء اليت انضبط أهنا ألئمة: إن هذا القول حمدث، كما سئل مثاًل عن مسألة بعض مسائله عن بعض اآلرا

القنوت يف الفجر فقال: إن احملافظة على القنوت يف صالة الفجر أمر حمدث. وكذلك يقول اإلمام 
مالك عن صيام الست من شوال: إنه حمدث، فأحياناً جند أن بعض األئمة قد يستعملون ذلك يف بعض 

ا بقدر من العزم والقوة، فهل هذا منهج مطرد عندهم؟ هذه روايات موجودة وال جدال املسائل فيأخذوهن
فيها، لكن الذي نبحثه اآلن هو فقه هذا االستعمال. وهنا أحد فرضني: هل هذا يقع حتت أن كل ما 
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على رجحه اإلمام وظهر له أنه هو األقرب من األدلة فيجعل ما خالفه من أقوال األئمة اليت بلغته عنهم 
هذا الوصف؟ اجلواب: قطعًا هذا ليس موجوداً، ولذلك جند يف مجهور األقوال عند أمحد أو مالك أو 

يستعملونه يف آحاد من املسائل  -إذاً -غريهم أهنم ال يغلقون هذا اإلغالق ويستعملون هذا التعبري، فهم 
صيام الست من شوال: إنه  قد يوافقهم عليها غريهم من األئمة، وقد خيالفوهنم، كقول مالك مثاًل عن

حمدث، فهل هذا مما يرجح قوله فيه؟ اجلواب: ال؛ ألن احلديث الدال على استحباب صيام الست من 
شوال جاء يف الصحيح، واجلمهور على استحبابه. إذاً: يقال هنا: إمنا كان كثري من األئمة املتقدمني يف 

ول مبثل هذه الكلمات أحيانًا لقصد محاية جناب بعض املسائل الفقهية املعتربة يف اخلالف يغلقون الق
السنة؛ ألن البدع عند ذلك تظهر، ولذلك إذا استقرأنا هذه األمثلة جند أهنا تأيت على هذا الوجه، فلما  

يريد إغالق باب جمانبة اهلدي النبوي، واهلدي احملفوظ املأثور، وبدأت  -رمحه اهلل  -كان اإلمام مالك 
كل ما مل ينضبط عنده عن األئمة القول به، مع أننا إذا رجعنا إىل مصر من   البدع تظهر، صار يغلق

األمصار وجدنا أهنم يعرفون هذا القول الذي أغلقه مالك، ولذلك إذا قرأنا متام قوله يف مسألة صيام 
على الست من شوال جند أن من كالمه يف املوطأ: أدركنا أهل العلم ال يعرفونه. فهو مل يغلق لتقوية رأيه 

رأي غريه من نظرائه، إمنا يغلق لقصد حفظ اهلدي النبوي، وكذلك اإلمام أمحد وغريهم من األئمة. 
واخلالصة: أن ما نقل عن األئمة من اإلغالق فيما هو عند التبني من اخلالف املعترب، أي: باستقراء 

ذه اللغة اليت تغلق أقوال أئمة األمصار، فهذا ليس مقصودهم فيه االنتصار احملض آلحاد أقواهلم هب
اخلالف أحياناً، وإمنا مقصودهم محاية جناب اهلدي والسنة النبوية، وهذا باب من حيث األصل متفق 
على قصده، أما من حيث آحاد املسائل املنقولة عن مالك أو عن أمحد أو عن غريهم، فهذه مسائل 

ثاً، ال يلزم أن يكون هذا هو الذي يقال مرتددة، فـمالك ملا أغلق هذه املسألة وجعل القول هبا قواًل حمد
به يف هذه املسألة؛ ألنه إذا نظرنا فيما خالف قول اإلمام مالك وجدنا أنه قول عليه اجلماهري من 
األئمة. إذاً: مقصودهم هنا أصل شريف، وهو من مناطات فقههم واجتهادهم، ومن هنا يكون العذر 

منه أن هذه هي لغة الرتجيح عندهم فيما اشتهر من  من كالم األئمة بيناً، وإن كان هذا ال يفهم
اخلالف. فهنا أحد فرضني: إما أهنم يتكلمون هبذا املصطلح ألنه لغة الرتجيح عندهم ألقواهلم فيما 
يعرفونه من مشهور اخلالف، وهذا ليس بصحيح وغري مطرد يف مجهور كالمهم، وإما أهنم يف أمثلة معينة 

الفة بنين السنة؛ إما ألن األقوال مل تبلغهم، أو ألسباب أخرى، فمثاًل: رأوا أن خالف املخالف من خم
وهذا املقام يصلح ملثل اإلمام  -اإلمام أمحد يف مسألة القنوت يف صالة الفجر ملا رأى كثرة من يقول به 

نبوية؛ ورأى أنه ال أصل له يف اآلثار ال -أمحد، لعلو منزلته يف اإلمامة واالجتهاد وسعة العلم باآلثار 
أوصله إىل هذه الرتبة. وهذه املسألة هلا مثاالت لكن ليست منهجاً يطبق فيما هو من مشهور اخلالف، 
فنجد أن اإلمام أمحد تارًة يقول: يا بين! هذا حمدث، وتارًة يقول: ال أعرفه، فيتجاهل القول أحياناً، 

اليت قد يرى البعض أهنا شاذة ويرى وهذا نوع من الفقه يف محاية جناب السنة واهلدي، أو ترك األقوال 
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البعض اآلخر أهنا من باب اخلالف احملفوظ؛ ألن األقوال إذ ذاك كانت تبلغ البعض وال تبلغ البعض 
اآلخر أحياناً. وعليه: فال ينبغي ملتأخر ومعاصر أن يستعمل يف ترجيحه يف اخلالف املعترب لغة: أن 

يه، ويقول: إن حجته يف ذلك أن من األئمة من استعمل املرجوح بدعة، أو ال أصل له، أو ال دليل عل
ذلك، فينبغي أن يفقه استعماهلم، ومن وصل إىل رتبة عالية يف االجتهاد فله أن يستعمل ما استعمله 
األئمة املتقدمون على منهجهم وطريقتهم وفقههم، أما أن يكون ذلك منهجًا مطردًا كلغة، وكأن 

ال أن يرمي القول اآلخر املعروف املعترب بكلمة توهنه عند سامعيه، اإلنسان ال ترضى نفسه برتجيحه إ
 فيقول: وأما القول اآلخر فال دليل عليه؛ فإن هذا من تضييق الفقه، وتضييق املدارك، وتضييق العقل. 

  
 مناطات الرتجيح

كثرية، وبعضها   اجلهة الرابعة: مناطات الرتجيح: إن أوجه الرتجيح اليت ذكرها أهل األصول والقواعد أوجه
أشار هنا إىل بعض املناطات، ولذلك قال:  -رمحه اهلل  -يكون على باب التفصيل، وكأن املصنف 

)وهبذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل احلاضر على الدليل املبيح(، وهذه مناطات بعضها كلي وبعضها 
ألصول والقواعد فيما حصلوه من تفصيلي، وليس املقصود هنا هو االستقراء التفصيلي ملا قاله أهل ا

مناطات الرتجيح، إمنا سيكون الكالم على سبيل فقه املنهج للمناطات، فلسنا هنا نطرح مجعًا هلذه 
املناطات من كتب أهل العلم، سنذكر أمثلًة، لكن املهم من ذكر األمثلة اليت قد تكون غري منتظمة 

جح باملناط الواحد أم ال؟ وحنو ذلك. فهنا جمموعة أحيانًا هو الكالم على منهج فقه املناطات، وهل ير 
من املناطات جند أهنا تدور يف ذهنية املرجح يف هذا العصر وقبل هذا العصر، وهل هذه املناطات اليت 

 سنذكرها من الصواب أو من الغلط؟ ليس بالضرورة أن يكون هذا أو ذاك....... 
  

 الرتجيح باألحوط
 -باألحوط، وهذه الطريقة كانت لبعض الفقهاء، وقد ذكر ابن تيمية من مناطات الرتجيح: الرتجيح 

ََ حسناً، وقال: إن هذا ليس من األصول اليت يصح طردها، فنجد أن البعض  -رمحه اهلل  عليها تعليقًا
يف اخلالف يرجح باألحوط، مع أن األحوط يف كثري من املوارد أو يف أكثرها يكون هو األشد. فمثاًل: 

ومناطات الرتجيح تؤكد على من هو حمل الفقيه الذي يفيت الناس يف أبواب ومسائل  -رأة إذا سألته ام
فإذا سألته امرأة عن زكاة احللي، وأن عندها حلياً فهل تزكيه أو ال تزكيه؟ مث تذكر أن زوجها مثاًل  -الفقه 

ت أن تزكي فليس عندها يقول: ال تزكي، وال ميكنها من الزكاة، وإذا أراد -وهكذا تأيت أسئلة العامة  -
مال، فتضطر إىل أن تبيع بعض هذا الذهب برخص فتنزل قيمته... إخل، ولسنا هبذا نريد أن نقول: إن 
من كانت صورته كذلك فإنه ال يزكي؛ فإن الزكاة حكم شرعي، لكن الذي أقصده أن كثرياً من حاالت 

اء املستعمل فيه زكاة، فقال: جيب عليك العامة حتتف هبذه األمور، فإذا كان اجمليب يرجح أن حلي النس
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أن تؤدي الزكاة؛ فهذه إجابة صحيحة، وهذا منطق ال إشكال عليه، لكن أحيانًا ال يكون عنده وضوح 
يف املسألة، ورمبا أنه قد مييل إىل قول اجلمهور، لكن يقول: من طريقيت أنين إذا سئلت عن زكاة احللي 

أديِت الزكاة، وإن مل يكن عليِك زكاة فهي صدقة يف هذا اليوم فأقول: زكي، فإن كان عليِك زكاة فقد 
املبارك أو يف هذا الشهر املبارك. فالرتجيح مبثل هذه الطريقة فيه تضييق على الناس، وإذا كان اإلنسان 
هنا مل يستتم له فقه فهو خمري بني أحد أمرين: إما أن حيكي اخلالف باختصار، فيقول: قال بعض 

ه زكاة، وقال بعض العلماء: إنه ليس فيه زكاة، وإما أن يتوقف عن اجلواب. وقد يقول العلماء: إن في
قائل: أمل يكن بعض الفقهاء يذكرون األحوط؟ فيقال: كثري من العوام ال يعرف الفرق بني قولك: 
 الصحيح، وبني قولك: األحوط، بل هو يفهم يف األخري أنك أمرته بالزكاة، ولذلك لو قيل هلذا العامي

أو هلذه املرأة: هل تزكني؟ لقالت: نعم، ولو قيل هلا: هل ذلك الزم بإمجاع العلماء؟ لقالت: ال أدري عن 
هذا املوضوع، املهم أهنم يقولون: إن فيه زكاة، وهذا احلكم هو الذي يريده العامي أن تقوله له، وعليه 

ألحوط دائمًا يكون مرتوكاً؟ فالبد أن يكون هذا على حمل املراعاة. وهل معىن هذا أن الرتجيح با
اجلواب: ال؛ بل رمبا استعمل ذلك يف مسائل ليس فيها مشقة على الناس أحياناً، فيكون أضبط لدينهم 
أو حلرماهتم وحنو ذلك، وكذلك الرتجيح باألحوط يف حق النفس، فهذا أيضًا باب ال بأس أن اإلنسان 

هجه أن يدين الناس بقصد األحوط من يستعمله مع نفسه فيأخذ هو باألحوط، لكن أن يكون من
 األقوال، وليس بقصد األقوى واألظهر يف السنة، فهذا منهج ليس حكيماً. 

  
 الرتجيح باألكثر

أي: مبا عليه مجهور األئمة األربعة، أو مبا عليه اجلمهور من أئمة السلف، أو مبا عليه أكثر أهل العلم،  
العلم على تلك املسألة، فهذه جهة حسنة ولكنها ال  كما قد يذكره الرتمذي أحيانًا أن أكثر أهل

تستقل وحدها بالرتجيح، مبعىن أن استصحاهبا يف الرتجيح استصحاب حسن، ولكنها ال تستقل وحدها 
بالرتجيح، فمن رأى يف ترجيحه أن هذا القول عليه اجلماهري من األئمة، ومل جيعل ذلك هو املوجب 

سن، والعناية بأقوال اجلماهري عناية حسنة إذا أخذت بفقه. إذاً: املستقل بالرتجيح، فهذا استصحاب ح
استصحاب هذا املناط استصحاب حسن، وإن كان ال يستقل وحده بالرتجيح كمنهج، أما يف بعض 
آحاد املسائل مثل بعض الناظرين إذا انغلق عليه اخلالف يف مسألة فجعل منهجه أنه يذهب إىل قول 

ىت ولو اختص األكثر هبذه اجلهة، أي: جعل املرجح عنده قول األكثر، أما اجلمهور، فهذا أمر سائغ، ح
 إذا كان على طريقة املنهج فيستصحب هذا ولكنه ال يستقل وحده. 

  
 الرتجيح مبا عليه العمل
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وهذا من الفقه الذي يذكره بعض املتقدمني، كأن يقول الرتمذي مثاًل: وهذا عليه العمل عند أكثر أهل 
مع أن األمثلة قد تكون  -قل أن أكثر الصحابة كانوا يعملون كذا، ومن األمثلة على ذلك العلم، أو ين

فليس فيه نص صحيح من السنة، وإن كان  -أي: الشراب  -: املسح على اجلوارب -قابلة للمراجعات 
قد ورد فيه حديث لكنه ال يصح، لكن اإلمام أمحد يذهب إىل جواز املسح على اجلوارب، مع أن 

ح على اخلفني قد أمجع الفقهاء عليه، ودليله يعترب من الدليل املتواتر، فباب املسح على اخلفني ليس املس
فيه جدال، إمنا املقصود هنا هو املسح على اجلوربني، فمذهب األئمة الثالثة أيب حنيفة و مالك و 

أمحد، فاإلمام أمحد ملا  الشافعي أنه ال ميسح على اجلوارب، وهذه املسألة تعترب من فرائد مذهب اإلمام
 -رأى جواز املسح على اجلوارب وسئل عن ذلك قال: قد جاء ذلك عن تسعٍة من أصحاب النيب 

، فهو قد عامل املسح على اجلوارب بأنه عمل بعض الصحابة، فلما ورد عن -صلى اهلل عليه وسلم 
واه جبهة العمل. وكذلك مسألة تسعة من الصحابة أوصله اإلمام أمحد إىل رتبة األخذ به واالعتبار، فق

زكاة احللي، فاإلمام أمحد و مالك و الشافعي يذهبون إىل أن حلي النساء املستعمل ال زكاة فيه، وإمنا 
، وملا سئل اإلمام أمحد عن ذلك قال: ورد عن -رمحه اهلل  -قال بوجوب الزكاة فيه اإلمام أبو حنيفة 

ج اإلمام أمحد وكثري من املتقدمني أهنم يالحظون جهات مخسة من الصحابة أنه ال زكاة فيه. ومن منه
أقوى يف االعتبار، فإن من هؤالء اخلمسة عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وهو راوي أقوى حديث يف 

صلى اهلل عليه  -الباب، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: )أن امرأة ميانية أتت النيب 
تها مسكتان من ذهب... ( احلديث، وملا كان عبد اهلل بن عمرو يفيت ومعها ابنتها ويف يد ابن -وسلم 

بأن حلي النساء ال زكاة فيه؛ فإن هذا إشارة إىل الطعن يف صحة احلديث. وهناك قاعدة ذكرها كثري من 
املتأخرين وهي: إذا تعارض رأي الراوي مع روايته، فاجلمهور على أنه تقدم روايته على رأيه. وهذه 

اعدة منضبطة ليست على هذا اإلطالق، بل هناك أمثلة كثرية عند املتقدمني ليست من باب القاعدة كق
أهنم يقدمون رأي عبد اهلل بن عمرو على ما صح من روايته، وحنن إذا بنينا على هذا النظام فبدهي أن 

أحياناً هو املقدم، لكنهم جيعلون هذا من باب اإلعالل  -عليه الصالة والسالم  -ما صح إىل النيب 
وليس دائماً، فإذا انضبط للراوي رأي خيالف صريح ما روى، فال بد أن ينظر يف صحة روايته، فهذه 
القاعدة على هذا اإلطالق هي من تبسيط احلقائق، وقد تكلم فيها فقهاء قد ال يكون هلم سعة علم 

وقد سبق املثال  -عن احلائض بالعلل املعروفة عند احملدثني. ومن األمثلة على ذلك: ملا سئل اإلمام أمحد 
: أتصلي الظهر إن طهرت وقت العصر؟ فقال عامة التابعني على هذا القول، فهنا اعترب عمل عامة -

 -وهو الرتجيح مبا عليه العمل-التابعني، وجعله مرجحًا ملا يقول به. وهناك أمثلة كثرية على هذا املناط 
املناطات تتداخل فيما بينها، فهناك تداخل بني هذا ليس هذا موضع بسطها. ومما ينبه إليه: أن هذه 

 وبني املناط السابق، وهو الرتجيح باألكثر. -وهو الرتجيح مبا عليه العمل  -املناط 
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 الرتجيح باألظهر يف السنة
 -فريجح قول من األقوال ألنه هو األظهر يف نصوص السنة وإن خالف اجلماهري، فمثاًل: اإلمام أمحد 

وظاهر  -صلى اهلل عليه وسلم  -ظهر له يف حكم صالة اجلماعة أن ظاهر نصوص النيب  -رمحه اهلل 
السنة العزم يف صالة اجلماعة، فجعل صالة اجلماعة فرض عني، وهذا أمر ختتلف فيه مدارك الناظرين، 
فتكون عنايته بالرتجيح بالسنة وإن خالف األكثر عنده أو خالف األحوط أو غري ذلك، وهذه جهة 

 لة ملن كان أهاًل هلا، وإال فهي من األصول املعتربة كما هو معلوم.فاض
  

 الرتجيح باستصحاب أصل أو قاعدة
إمنا يصار إىل الرتجيح باستصحاب قاعدة حينما ال يكون يف املسألة ما هو من الدليل اللفظي البني، 

يف اختيار القواعد؛ ألن  فحينئذ يرجح باستصحاب قاعدة، وهنا النفس والبيئة وبعض املعطيات قد تؤثر
بعض القواعد أحيانًا تكون مؤثرة يف إغالق املسألة، وبعض القواعد تؤثر يف التوسعة يف املسألة. فمثاًل: 
استصحاب قاعدة )سد الذرائع( فحينما ال يكون هناك دليل بني من األدلة اللفظية جند أن اإلمام أو 

وإذا سئل عن شيء هل جيوز أم ال جيوز؟ قال: ال جيوز  الفقيه قد يذهب إىل قول ويقول: سداً للذريعة،
سدًا للذريعة. كذلك استصحاب قاعدة )املشقة جتلب التيسري(، أو قاعدة )األصل اجلواز(، فهذا جييز 
حبجة أن األصل اجلواز، واآلخر مينع حبجة سد الذريعة، فليس عنده نص بني ليمنع به ولكنه منع 

از حبجة أن األصل اجلواز أو براءة الذمة، أو ما إىل ذلك. ومن األمثلة بقاعدة سد الذريعة، واآلخر أج
على ذلك: مسألة األسهم، جند أن بعض طالب العلم إذا سئل عن حكم األسهم يقول: ليس فيها 
خري وال فائدة، فهي إما حمرمة أو مشتبهة، وسداً لذريعة الربا أمنع األسهم، مع أن املنع هبذا النظام ليس 

حكيمًا لقاعدة سد الذرائع، نعم.. هي قاعدة صحيحة، لكن اخلطأ هو يف تطبيقها. كذلك قد  تطبيقاً 
ُيسأل البعض عن كثري من األسهم واملعامالت فيقول: افعل وال حرج، وال بأس بذلك، ألن هذه 
معامالت، وما دام أنه ليس هناك شيء صريح واضح عندي اآلن فاألصل يف املعامالت احلل. 

و أنه مل يتصور املسألة تصوراً صحيحاً، فالوسطية هنا يف تطبيق هذه القواعد هي املقصودة. واإلشكال ه
وليس املقصود من هذا أن تلغى قاعدة سد الذرائع أو استصحاب األصول، بل الفقيه هو من يستعمل 

أو  هذا وهذا. ومما يدل على عدم حسن الفقه يف تطبيق هذه األصول والقواعد: اطراد بعض الفقهاء
طالب العلم على تطبيق قاعدة واحدة وترك القواعد األخرى، فبعض الناس دائماً عنده سد الذرائع، أما 
قاعدة األصل اإلباحة، أو املشقة جتلب التيسري.. وحنوها، فال يلتفت إليها، وباملقابل من متيل نفسه إىل 

تعمل كاصطالح مبا هو خمالف مع أن كلمة )التيسري( يف أصلها كلمة شرعية، لكن قد تس -التيسري 
ل من شأن تلك القواعد أحيانًا حبرف أو بآخر. إذاً:  -أحيانًا حلقيقتها الشرعية  َن فتجد أنه رمبا قل 

الرتجيح باستصحاب أصل أو قاعدة من حيث األصل مناط للرتجيح، لكنه حيتاج إىل فقه، وإىل ضبط 
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سد الذرائع تطبق يف مسائل هلا قدرها،   وتوسط، ومعرفة مىت تطبق هذه القاعدة أو تلك، فقاعدة
كاملسائل املتعلقة بتوحيد العبادة، مثل شد الرحال لزيارة قبور األولياء، أو زيارة قبور األعيان، فهذا يبني 
أن هذا ال أصل له، فإذا تعلق األمر جبناب التوحيد فإن هذه القاعدة تكون من أخص القواعد يف 

 بناها عند الشارع على التوسعة والتخفيف فال متنع حبجة سد الذرائع. التطبيق، وأما يف مسائل أخرى م
  

 الرتجيح بآحاد األعيان
وهذا يقع فيه يف أكثر األحيان املبتدئ من طالب العلم، وهو أن يرجح بقول شيخه، إما شيخه 

اء متأخرة، املعاصر، أو من أشاد به شيخه املعاصر، فتنطبع يف ذهنه أمساء معينة، ويف الغالب أهنا أمس
ليس من املناطات املعتربة، وليس هو من  -يف اجلملة-وكأن الرتجيح يكون بآحاد األعيان. وهذا 

املناطات الشريفة، وينبغي أن ال يعود الناس عليه، وإمنا إذا اعترب شأن األعيان فإنه يعترب بقول األكثر من 
ذا انضبط، وأما آحاد األعيان فينبغي أن األئمة، كأن يقدم قول األكثر من األئمة، فهذا معترب حسن إ

ال يرسم كمنهج، مبعىن أن يلتزم ويصبح له وجه من التعصب، فاملبالغة يف االنتصار ألقوال آحاد األعيان 
 إذا وصلت إىل هذه الدرجة فليست من احلكمة الشرعية يف شيء. 

  
 الرتجيح باملالئم اخلاص

ستفيت، وفقه املالئمة فقه حسن، ولكنه فقه دقيق يقع فيه كثري املقصود باملالئم اخلاص: املالئم حلال امل
من الغلط. ومن أمثلة املالئم اخلاص: طالق السكران، ففي وقوع هذا الطالق خالف بني العلماء، 
فالبعض قد يقول: أنا أنظر يف حال الزوجة، فإذا كان قد انضبط عنده قول، أي: ترجح عنده قول 

باملالئم هنا ليس اعتباراً صحيحاً، مبعىن: إذا استقر عنده قول بالظهور من جهة  ترجحاً بيناً، فإن اعتباره
الدليل، وتبني له ذلك تبينًا ظاهراً، فاعتباره هنا جبهة املالئم اخلاص ليس صحيحاً؛ ألنه إذا كان قد 

فينبغي أن استقر عنده وتبني له بظاهر األدلة من السنة أن السكران يقع طالقه أو أنه ال يقع طالقه، 
يكون إفتاؤه على هذا الوجه، وقد يسأل بعض الناس من الشخصيات االجتماعية أحد العلماء عن 
طالق السكران فيجيبه بأنه يقع طالق السكران، أو بأنه ال يقع، مع أنه قد ال يكون من أهل العلم، 

وجة عن زوجها هذا وليس يف ذهنه أن الطالق يقع أو ال يقع، لكن كتطبيق اجتماعي يقول: نسأل الز 
الذي طلقها وهو سكران: كيف معاملته معهم؟ وهل هذه هي املرة األوىل اليت سكر فيها أم ال؟ وحنو 
ذلك من األسئلة، يقول: فإن رأينا حاهلم حتتاج إىل أن نبقيهم أبقيناهم، وإن كانت احلالة حتتاج إىل أن 

ذه املسألة تتعلق مبسألة حل املرأة لزوجها تنفصل عنه أمضينا الطالق. وهذا الرتدد غري صحيح؛ ألن ه
أو ال، فإذا كانت قد طلقت فتكون قد خرجت منه، وقد يكون الطالق بائنًا وقد يكون غري بائن، 
وأنت تعتقد شرعاً وديناً أهنا ال تزال حالاًل له، وأن ذلك من باب املصلحة. مع أن الطالق ال تراعى فيه 
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مع أن األوىل أن يكون مرجع مسائل  -لك أن طالق السكران يقع قضية املصلحة، فإذا رأيت أو بان 
فإذا بان لفقيه أو لناظر أو لطالب علم له كعب يف الفتوى مع الناس أن طالق  -الطالق إىل القضاء 

السكران يقع، فهنا ال جيوز له أن يصرح بفتوى خاصة على خالف ما يعتقد، ميكن أن يرد السائل إىل 
ك، وأما أن يفيت حبسب املالئم اخلاص وقد تبني، فإن ذلك اعتبار غري صحيح. عامل آخر أو حنو ذل

وقد يقول قائل: إهنا فرصة للمرأة أهنا تطلق من زوجها. فنقول: إذا كنت تعتقد أهنا ال تطلق، أو أن 
 طالق السكران ال يقع، حىت لو رأيت من شكوى املرأة أن األوىل هلا املفارقة، فهنا ترشدها إىل ما قد

تكون جاهلة له، وهو طلب الفسخ منه. ومن املعلوم أن من النظريات اليت تطعن يف اإلسالم: أن القرار 
يف الزوجية بيد الرجل، مع أنه يف احلقيقة ليس بيد الرجل وحده، فمن حيث البداية القرار بيد االثنني؛ 

 -مذهب كثري من أهل العلم  كما هو على-ألنه البد من قبول املرأة وقبول الرجل، والسيما إذا قلنا 
أن البكر تستأذن، فقد دخلوا يف عامل الزواج برأي مشرتك، واخلروج منه يقولون: إنه بيد الرجل فقط 
بالطالق، وهذا غري صحيح؛ ألنه يوجد يف الفقه ثالثة مصطلحات: الطالق، والفسخ، واخللع، 

ع الشرعي فإهنا ختالع زوجها وتعطيه إما املهر فالطالق بيد الرجل، واخللع بيد املرأة، فإذا قام موجب اخلل
فقط أو أكثر منه، على خالف هل جيوز أن يزيد على املهر أم ال جيوز؟ والفسخ هو نوع من التدخل 
القضائي، فإذا كانت املرأة ال تستطيع أن ختالع، أو وصلت األمور إىل مفاسد كبرية بينهما، فطلبت 

تد يف ضرهبا وأذاها، أو يف جرها إىل أمر حمرم؛ فإهنا هنا تطلب الفسخ من هذا الزوج لكونه مثاًل اش
إن صح التعبري  -الفسخ، ويتدخل القضاء الشرعي هنا بغري اختيار الرجل، فأصبح القرار شبه مناصفة 

بني الرجل واملرأة، فليس صحيحًا أن كل القرار بيد الرجل، وأن هذا يتيح له التسلط والظلم وما إىل  -
الرتجيح باملالئم اخلاص يكون صحيحًا معتربًا يف بعض املسائل، ويكون غري صحيح وال  ذلك. إذاً:

 معترب يف البعض اآلخر. 
  

 الرتجيح باملالئم العام
املالئم العام هو املالئم للمجتمع، فما كانت الفتوى والعمل عليه يف هذا اجملتمع فهو املالئم العام هلم، 

رفق باملسلمني بشكل عام يف سائر أمصارهم، واملقصود هنا: النظر يف وقد يكون املالئم العام هو األ
املالئم للمستفتني أو ملن تتعلق الفتوى هبم من املكلفني؛ كأهل مصر من األمصار، أو أهل بلد من 
البلدان، وقد ال يكون بلدًا إسالمياً، وإمنا يقيم فيه بعض املسلمني، فتعترب حاهلم، وهو نوع من مراعاة 

ة العامة يف الفتوى. وهذه اجلهة ال تستقل بنفسها يف الرتجيح، لكنها أحد املستصحبات يف فقه البيئ
الرتجيح، فكما تستصحب جهة األكثر من أهل العلم؛ فإنه مما ينبغي أن يستصحب جهة املالئم العام، 

 -اجلملة يف  -وإن كان هذا ال يستقل يف الرتجيح. هذه هي مناطات الرتجيح، وهي مناطات معتربة 
باستثناء مسألة آحاد األعيان. ومما ينبه إليه: أن األصل يف الرتجيح هو استصحاب الدليل النصي 
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القاضي باحلكم، ولكن استصحاب الدليل ال مينع من استصحاب هذه املناطات، مع مراعاة عدم 
 هذه االختصاص مبستصحب واحد وكأن بني هذه املستصحبات تعارضاً، فإن من فرض التمانع بني

املستصحبات فهذا تضييق يف الفقه، وليس هنا واحد من هذه املستصحبات يطرد يف سائر املسائل إال 
 أن يكون الدليل. 

  
 فقه املتقدمني وفقه املتأخرين

إن الفصل املطلق بني فقه املتقدمني وفقه املتأخرين ليس فصاًل حكيماً، وال شك أن هذا ال يستلزم 
وبني املتأخرين، فإن فقه املتقدمني من حيث األصل أجود من فقه املتأخرين، وهم التسوية بني املتقدمني 

أئمة االجتهاد، وأئمة الرواية، وأئمة الفقه، وهذا ال أحد جيادل فيه، فليس املقصود  -أي املتقدمون  -
ئر طبقاهتم هو أن نسوي بني املتقدمني واملتأخرين يف الرتبة، بل املقصود هو أن ما يذكره املتأخرون بسا

ودرجاهتم العلمية من حمققني وغريهم كأنه فقه منفك يف االتصال عن فقه املتقدمني، فهذا االنفكاك 
املبالغ فيه ال يصح فرضه، وإال فإن العناية بكتب املتقدمني، ومعرفة أن هلم امتيازًا عن املتأخرين يف فقه 

نا أن أخص ما امتاز به املتقدمون يف الدليل الدليل وحنو ذلك، هذا ال أحد جيادل فيه، وقد سبق أن ذكر 
هو فقه دليل االستقراء، فال شك أن هناك امتيازات امتاز هبا املتقدمون عن املتأخرين، لكن املبالغة يف 
الفصل ال يصح. فاالمتياز أمر موجود، لكن االمتياز الذي يصحح وجوده ينبغي أن حيصل بعقل 

طالب العلم كلمات مثل قوهلم: هذه طريقة املتقدمني، وهذه  وحكمة وليس بتكلف. أحياناً يطلق بعض
طريقة املتأخرين، ويكون ذلك بنوع تكلف، وأحيانًا بشيء غري منضبط يف البحث، إمنا قد يعرض له 
مثال فيقول: هذه طريقة املتقدمني، فمثاًل: جيد قول اإلمام أمحد: يا بين! هذا حمدث، فيقول: طريقة 

الراجح عندهم فهو حمدث، ويستدل بقول اإلمام أمحد، وهو قول صحيح، لكن  املتقدمني أن ما خالف
ذلك حيتاج إىل فقه وإىل منهج منضبط. فالتكلف والتسرع يف حتديد االمتيازات بني املتقدمني واملتأخرين 

 مرتقى صعب، ال ينبغي أن يكون فيه تكلف وال أن يكون فيه تسرع... 
  

 فقه النوازل
لنازلة إما أن يقصد هبا النازلة الكلية، وإما أن يقصد هبا على اصطالح البعض اجلديد ذكرنا سابقًا أن ا

أو املستجد من املسائل، واملقصود هنا: النازلة الكلية، والفتوى فيها من خاصية اجملتهد، وإذا قلنا: إن 
النوازل الكلية ذلك من خاصية اجملتهد، فمعىن هذا أنه ينبغي ويؤكد على طالب العلم أن ال يتكلم يف 

وهو ليس من أهل االجتهاد، هذه جهة يف نفسه ورمبا أن اجلهة املتعلقة بالنفس يستطيعها اإلنسان 
بشكل سريع إن صح التعبري. وأيضًا ينبغي أن ال يقبل القول يف النوازل الكلية ممن هو ليس من أهل 

ال يصدر فيها إال عن أهل االجتهاد،  االجتهاد، وينبغي أن يفقه العوام من املسلمني أن النوازل الكلية
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خبالف الفتوى يف املسائل العادية، فهذه ال يقال فيها: ال يفيت الناس إال جمتهد؛ ألن كثريًا من املسائل 
املنضبطة احملفوظة بينة، وهذا تضييق على املسلمني وعلى فتواهم وعلى إجابة أسئلتهم، وال شك أن  

الباحثني واملتفقهني على املذاهب جييبون الناس عن أكثر أسئلتهم اليت كثرياً من طالب العلم والناظرين و 
قد تعرض هلم يف عباداهتم ومعامالهتم، فهذه املسائل البد أن يوسع فيمن جييب فيها، وال يقال: ال 
جييب فيها إال األئمة الكبار أهل التحقيق واالجتهاد؛ ألهنا مسائل بينة وحمددة وواضحة، ولو أفيت الناس 

يها بقول مذهب فإن هذا فيه سعة يف اجلملة، وإن كان ليس هو الفاضل على االطراد. لكن يف النوازل ف
ينبغي على طالب العلم أن ال يتخوض فيها، حىت ولو كان من أهل النظر والفقه يف كثري من املسائل، 

فهذه يأخذوهنا عن آحاد وينبغي أن يرىب العامة على أن املسائل منها ما هو من الفروع املقولة سابقاً، 
الشيوخ أو طالب العلم، وأما النوازل فيعرف العوام أن النوازل ال يقبل فيها إال قول أئمة االجتهاد. 

ولكنها من  -أي: غري اجلزئية  -والنازلة تنقسم إىل قسمني: القسم األول: النازلة الكلية يف قدرها 
يوسع فيها بقبول اجتهاد الواحد من اجملتهدين. حيث التعلق باملكلفني خاصة ببعض املكلفني، فهذه 

القسم الثاين: النازلة الكلية يف قدرها من الشريعة، من حيث التعلق باملكلفني، أو بعامة املسلمني، أو 
بأهل األمصار، فهذه ال ينبغي أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد، حىت لو كان جمتهداً، وأقول: ال ينبغي، 

إىل تأمل، فال ينبغي أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد؛ بل ال بد أن جيتمع مجلة  وإال فالعزم هنا حيتاج
من جمتهدي األمة، حبسب الطاقات واإلمكانيات املتاحة يف األمة يف عصرها، فينظرون يف تلك املسألة، 

ز أن أما أن يصدر فيها عن قول جمتهد واحد وهي كلية التعلق، فهذا ال ينبغي، ومن باب أوىل أنه ال جيو 
 يصدر فيها عن قول واحد ليس من أهل االجتهاد... 

  
http://audio.islamweb.net                

 ( 10شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم )

 الشيخ يوسف الغفيص
  

 وصايا لطالب العلم يف فقه اخلالف
الب العلم جبملة من بعد هذا الوقوف مع هذه املسائل املتعلقة بفقه اخلالف الفقهي، يوصى ط

 الوصايا:...... 
  

 تعظيم النصوص
الوصية األوىل: التعظيم للنصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة، فهذه هي أجل الوصايا: أن يكون 

 -الفقيه والناظر يف كالم الفقهاء أعلى رتبة يف عقله ونظره واستصحابه هي التعظيم للقرآن ولسنة النيب 



 79 

ديه، وأن يكون هذا االستصحاب استصحابًا علميًا وإرادياً، أي: أن يقصد وهل -صلى اهلل عليه وسلم 
 يف كل قول يصري إليه أو يعمل به أنه هو املوافق واألقرب إىل السنة واهلدي، وليس كمعرفٍة جمردة. 

  
 توقري كالم األئمة يف اخلالف املعترب

، حىت لو رجحت قول فالن من األئمة فالبد الوصية الثانية: التوقري لكالم األئمة يف مقام اخلالف املعترب
أن يكون ملن قوله مرجوح عندك قدر من التوقري، وكلمة )التوقري( أخف من كلمة )التعظيم(، ولذلك 
قيل يف النصوص: التعظيم، وأما يف األئمة فيقال: التوقري، ومن قلة الفقه عند البعض أن جيعل هناك قدراً 

 بني تعظيم النصوص، واألمر ليس كذلك ملن كان فقهه حسناً منضبطاً. من التمانع بني توقري األئمة و 
  

 وصايا لطالب العلم فيما يتعلق بالتحصيل العلمي
الوصية الثالثة: فيما يتعلق بالتحصيل العلمي، والتحصيل العلمي له مقامان: املقام األول: مقام التأصيل، 

وم الشرعية، كالفقه، واحلديث، واالعتقاد، والتفسري، والتأصيل العلمي يكون باملختصرات العلمية يف العل
واألصول، أعين: أصول الفقه والقواعد، وما إىل ذلك، وهذه املختصرات متاحة وشائعة وإن كانت قد 
ختتلف من بعض الوجوه، كبعض املتون املختصرة يف الفقه يف مصر حنبلي ختتلف عن غريها يف مصر 

النخبة مثاًل، و بعد ذلك املقدمة لـابن الصالح، ويف النحو شافعي... إخل، ويف باب املصطلح ك
اآلجرومية املشهورة عند الكثري اليوم، وبعد ذلك ألفيه ابن مالك، ويف باب االعتقاد كبعض املتون لـشيخ 
اإلسالم ابن تيمية أو لغريه من األئمة، وغري ذلك، فهذا مقام التأصيل، و الكتب املسماة فيه مشهورة. 

لثاين: النظر والفقه بعد التأصيل، فبعد أن يتأصل الطالب يف مقدمات هذه العلوم وأوئلها يرتقى املقام ا
إىل التفقه والنظر، وليس إىل االجتهاد؛ ألن االجتهاد رتبة متأخرة. واملنهج الذي أراه يف هذا الباب إذا 

هنم يبتدئون حبفظ القرآن مع انتهى من التأصيل: أن يعىن أواًل حبفظ القرآن، وقد جرت سنة أهل العلم أ
معاجلتهم ملسائل التأصيل، فإذا تيسر له أن ال ينتهي من التأصيل إال وقد حفظ القرآن فهذا هو األصل، 
لكن إذا مل يستتم حفظ القرآن يف مرحلة التأصيل، فأول ما يبدأ به يف مرحلة التفقه والنظر أن يستكمل 

كتب السنن واآلثار، فمن تيسر له قدر من احلفظ وكان   حفظ القرآن. ثانياً: أن يكثر من النظر يف
يعرف من نفسه أن اهلل آتاه حفظًا فليجتهد يف احلفظ، وإذا كان اهلل قد أعطاه ذهنًا يستوعب إستيعاباً 
عاماً، فالكتب اليت يقصد فيها إىل االستيعاب هي الكتب التسعة، مع مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن 

العلم قراءة مستوعبة متأملة، يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم، مث يقرأ السنن أيب شيبة، فيقرأ طالب 
األربع، ويعىن بسنن أيب داود كثرياً؛ لكثرة ما فيها من األحكام، ويقرأ موطأ اإلمام مالك، وسنن 

اءة هلا، الدارمي، ويقرأ مسند اإلمام أمحد، فيقرأ هذه الكتب كلها، ولتأخذ عليه وقتاً من التأمل وكثرة القر 
حبيث يكون لديه قاعدة واسعة يف مساع السنة ونصوصها. وعند قراءته ال يقرأ فقط ليحاول أن حيفظ 
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بعض الكلمات، وإمنا حياول أن يقرأ بعقلية استيعاب ومالحظة للنظري مع نظريه، فإذا مر بأثر أشار إىل 
 -ه، وهذه قدرات يعطيها اهلل معىن، وإذا لفت نظره حديث أشار إىل معىن، فيبقى هذا املعىن يف ذهن

ملن يشاء، وكلما كان اإلنسان لديه قدرة أو ملكة أوسع استطاع أن يستفيد هبا أكثر، فتجد أنه -تعاىل 
أحيانًا يف الباب الفقهي، وأحيانًا يف الباب املنهجي،  -يرتب على هذا املعىن آثاراً، فيقول: ويف الباب 

وردت أحاديث... وهكذا. ومما ينبه إليه هنا: أن العلماء يقولون:  -وأحياناً يف باب قاعدة من القواعد 
فقه البخاري يف ترامجه، واإلمام مسلم مل يرتجم كما هو معلوم، ولكنك إذا نظرت يف ترتيب اإلمام 
مسلم للروايات؛ جتد أنه يذكر العام ويذكر بعده اخلاص، وإذا ذكر املطلق فإن كان يف صحيحه يف روايته 

كره، وكذلك يذكر اجململ واملفصل وهكذا. فإذا كان قد قيل: إن فقه البخاري يف ترامجه، فإننا ما يقيده ذ 
نقول: إن فقه مسلم يف ترتيبه، وهذا إذا تؤمل وجد أنه من أجود الفقه، فإذا تأملت بعض كتب مسلم 

، ويف ذكر جتد أنه مرتب يف طريقة الرد وطريقة التأصيل -وخباصة كتاب اإلميان مثاًل -يف صحيحه 
مسائل التوحيد األوىل، مث ذكر ما طرأ من املخالفة ملسائل التوحيد، وحنو ذلك فيما كتبه يف كتاب 
اإلميان، ويف غريه من كتب العبادات وحنوها، وإذا ذكر مسائل األدب فإنه يرتقى من األدب العاِل إىل ما 

، فال ينبغي أن تكون القراءة قراءة جملرد دونه.. وهكذا. هذا هو الفقه يف الرتتيب، وهو مما ينبغي تأمله
اجلرد كما يقولون، بل ال بد أن تكون القراءة قراءة تأمل، وحماولة يف االستيعاب، وحماولة ضم النظري إىل 
نظريه، وااللتفات إىل كلمات املعلقني وأهل العلم على الرتمذي مثاًل، ومعرفة تفسريهم لكالم الرتمذي،  

ه أكثر أهل العلم، أو ويف الباب كذا، وكذلك كلمات اإلمام مالك يف موطئه كقوله مثاًل: وهذا علي
وغريهم من األئمة. مث بعد ذلك يقرأ قراءة استيعاب وتأمل مصنف عبد الرزاق و ابن أيب شيبة، ليعرف 
آثار السلف وآثار الصحابة، وآثار املتقدمني الذين وجدت آثارهم يف هذه املصنفات. مث ينتقل بعد 

ىل القراءة يف فقه املتقدمني، حبسب ما تيسر مما وصل إلينا من فقههم، فيقرأ يف مسائل اإلمام ذلك إ
أمحد، ومعروف أن مثة أجزاًء يف مسائل اإلمام أمحد، فيقرأ يف هذه األجزاء، وقد يقول قائل: ليس فيها  

من القراءة ليس أن  كل الفقه، ومل تنظم تنظيمًا متكاماًل، وما إىل ذلك، وهذا صحيح، ولكن املقصود
جيمع آحاد الفروع، إمنا املقصود أن ينظر يف طريقة األئمة يف االستدالل، ويف احلكم على املسألة، ويف 
املنهج الذي ساروا عليه... إخل، فيقرأ قراءة فقه تطبيقي يقصد منه أن تكون عنده ملكة علمية، فإنه مبثل 

مام أمحد، ويقرأ يف املدونة، ويف جوابات اإلمام مالك، ويقرأ  هذا تصنع امللكة العلمية، فيقرأ يف مسائل اإل
كتاب األم لإلمام الشافعي، ويتأمل يف قراءته لألم ليتذوق ال ليحفظ الفروع اليت قال فيها الشافعي رأياً، 

أن حياول أن يتذوق التطبيق الفقهي  -كمثال   -هذا مهم لكنه ليس األهم، فإن األهم يف قراءة األم 
افعي، وتطبيق الدليل على املستدل عليه، وكيف يكون تطبيق الدليل اللفظي، وكيف يكون عند الش

تطبيق الدليل من املقاصد والقواعد العامة، كذلك يعرف طريقته يف حماجة اخلالف، وما إىل ذلك. 
 وكذلك يقرأ يف كتب بعض املتقدمني من احلنفية، ومن ذلك كتاب احلجة على أهل املدينة، لـمحمد بن
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احلسن الشيباين، فإن فيه نوعًا من اجملادلة العلمية الرفيعة العاقلة بني احلنفية وبني املتقدمني من املالكية، 
وكذلك كتاب اختالف الفقهاء لـمحمد بن نصر املروزي، فإنه يعترب من أوسع الناس معرفة خبالف 

وهناك بعض كتب األجزاء يف املتقدمني، وأضبطهم يف هذا، فينبغي أن ال يستغين عنه طالب العلم. 
بعض األبواب، ككتاب األموال لـأيب عبيد القاسم بن سالم، وكتاب القراءة خلف اإلمام، وهو جزء 
لإلمام البخاري، فيقرؤها ليعرف طريقة تعامل احملدثني يف تطبيقات الفقه، ويقرأ كذلك ما يؤصل يف هذا 

إىل أننا ال نتكلم عن منهج علمي مشوِل، إمنا نتكلم  . وننبه-رمحه اهلل  -الباب كرسالة اإلمام الشافعي 
عن منهج يتعلق بالفقه، حىت ال يقول قائل: أين كتب التفسري وكتب اللغة وكتب أصول الفقه وغريها. 
ومع أننا نتكلم عن منهج فقهي إال أن لدي قناعة بأن هناك أشياء يف املصطلح العلمي ليست من 

أجل الفقه، وهذا ستأيت له أمثلة قريبًا إن شاء اهلل. وبعد أن يقرأ كتب الفقه، ولكن ال بد أن تقرأ من 
احلديث واألثر، وكتب املتقدمني من الفقهاء، يقرأ كتب الفقه للمتأخرين، أي: الكتب اليت كتبها حمققون 

أيب  كبار، من اجلوامع الفقهية العالية، كاملغين للموفق ابن قدامة احلنبلي، فهذا كتاب جامع على خمتصر
كتاب خالف مقارن، وفيه ذكر للتطبيق الفقهي،   -يف اجلملة  -القاسم اخلرقي، فإن كتاب املغين 

والسيما أن املوفق من أفقه العلماء املتأخرين، حىت إنه نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه قال: "ما 
وقد نقل عن أحد احلنابلة  دخل الشام بعد األوزاعي أفقه من أيب حممد "، فهو ممن عال كعبه يف الفقه،

أنه قرأ املغين ثالثاً وعشرين مرة. واملقصود من هذا كله أن يكون طالب العلم مستوعباً للخالف الفقهي، 
وهذا هو األوىل واألفضل؛ ألنه يف نظري أن نصف الفقه هو معرفة اخلالف، فكل من كان أعلم 

ما يقارب  -إن أمكن التعبري  -فقد حصل  وأكثر استيعابًا له، -أعين خالف املتقدمني  -باخلالف 
نصف الفقه، وذلك إذا ضبط األقوال، وعرف رتب األقوال، وعرف ما هو الشاذ، وما هو الذي عليه 
األكثر، وليس أن يعرف جمرد أن هناك خالفاً؛ بل إذا ضبط اخلالف مع مراتبه فهذا نصف الفقه، وقليل 

ناك كتاب اجملموع يف شرح املهذب عند الشافعية، ولكن من حيفظه اليوم، أو حياول السلوك إليه. وه
املغين أوسع، وإن كان من حيث الرتجيح يف اجلملة على املذهب احلنبلي. مث عليه أن يعىن بكتب 
التفسري، ولسنا نتكلم هنا عن التفسري كتخصص، لكن حىت صاحب الفقه ال بد له من فقه التفسري؛ 

حتت هذا املعىن الذي هو  -ة من الكتاب والسنة، ويقرأ يف التفسري ألن األحكام الفقهية الشرعية حمصل
يقرأ تفسري ابن جرير، فقد مجع أثار السلف وأقواهلم يف تفسري القرآن، ويقرأ يف  -املقصود الفقهي 

التنصيص على األحكام من التفسري كتاب اجلامع لإلمام القرطيب. وال بد أن يعرف أثر اللغة وأثر امللكة 
ة يف حتصيل االستدالل من القرآن، ومن أجود ما يقرأ يف ذلك تفسري الطاهر ابن عاشور، أو العلمي

تفسري أيب حيان، مع أن تفسري الطاهر ابن عاشور أمجع وأجود. مث بعد ذلك ينظر يف املوسوعات 
حقيقتها العلمية، وليس بالضرورة أن يكون هذا املصطلح مصطلحاً شائعاً، واجلوامع العلمية قد تكون يف 

شرحًا لكتاب، لكنها لثرائها العلمي أصبحت مليئة بالفوائد، ولذلك فهي أعلى من كوهنا جمرد شرح، 
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فمثاًل: صحيح البخاري له كثري من الشروح العلمية، فبعضها على قدر من االختصار، فهذا يسمى 
ه باجلوامع العلمية اليت  شرحاً، لكن كتاب فتح الباري يعترب أشبه باملوسوعة العلمية، فهذا هو ما أقصد

 كتبها حمققون يف أبواب، ومن أخص مثاالهتا: فتح الباري للحافظ ابن حجر. 
  

 التوسعة على املسلمني حتت قاعدة اخلالف املعترب
الوصية الرابعة واخلامتة: بعد أن ذكرنا تعظيم النصوص، وتوقري األئمة، فآخر ما يذكر يف الوصايا: هو 

لمني يف الفقه حتت قاعدة: اخلالف املعترب، والتوازن بني مراعاة الدليل وفقه قصد التوسعة على املس
املصاحل، فقصد التوسعة قصد شريف إذا ضبط مبراعاة الدليل ومراعاة املصلحة، وقد سبق أن ذكرنا أن 

و إشاعة بعض األقوال فيه مفسدة وفتنة على كثري من العامة، فال يوسع على الناس فيما يقتضي الفتنة أ
الفساد، وإمنا يوسع عليهم مبا كان من اخلالف معترباً، وال ينايف ظواهر السنن، وليس فيه مفسدة أو 
فتنة، فما كان من اخلالف ال يتأثر بذلك فإن التوسعة فيه هي األصل الذي ينبغي أن يعمل به يف 

العلى أن جيعلنا ممن بأمسائه احلسىن وصفاته  -سبحانه وتعاىل  -الفتوى واالجتهاد. هذا ونسأل اهلل 
 يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه تسليماً كثرياً. 
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