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  والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

ياكـ رمضاف، ونحمده  -تبارؾ وتعالى-فنحمد اهلل  أف أتـ عمينا نعمتو بإكماؿ العدة،  -تبارؾ وتعالى-أف بمغنا وا 
 ويخفى عمينا أكثرىا. ،و ونعمو المتعاقبة التي نعرؼ بعضيائعمى جميع آال -تبارؾ وتعالى-مد اهلل حون

توبة مف جميع وال ،بطاعتو وعبادتو -تبارؾ وتعالى-ب المزيد مف الشكر واإلقباؿ عمى اهلل جوكؿ ذلؾ يستو 
والقياـ بوظائؼ العبودية؛  ،اؿ مف الطاعةحالذنوب صغيرىا وكبيرىا، وأف يكوف اإلنساف بعد ىذه المواسـ في 
مف قاـ ))بأحد الوعود الثالثة:  -عز وجؿ-ألف اإلنساف ال يخموا بعد رمضاف مف أف يكوف قد أدرؾ مغفرة اهلل 

حتسابًا ُغفر لو ما تقدـ مف ومف قاـ ليمة القدر إيمانًا وا))، (ٔ)((واحتسابًا ُغفر لو ما تقدـ مف ذنبو ،رمضاف إيماناً 
 .(ٕ)((ومف صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا ُغفر لو ما تقدـ مف ذنبو، ذنبو

ذا ُحـر البعيد ف ، يعود إلى التقصير والذنوب والمعاصيالّ لالئؽ أفؽ وحصؿ لو شيء مف ىذا فافمف وُ  نبغي يوا 
ويحذر مف أسباب  ،بؿ يتباعد مف ذلؾ غاية التباعد ،أف يبكي عمى نفسو وأف ال يعود إلى ما كاف سببًا لمحرماف

 الخذالف وحرماف المغفرة والتوفيؽ.
مف  ئمِ ، وىذه المجموعة تبدأ بكتاب مُ -رحمو اهلل-تب الحافظ ابف القيـ ذا الدرس بالمجموعة الثانية مف كنبدأ ى

جج والدالئؿ لفروع، وما في مضاميف ذلؾ مف الحالعمـ، وقد يتحير الناظر فيو لكثرة ما حواه مف األصوؿ وا
ويتفنف في عرضيا  ،فإنو يذكر عمى المسألة عشرات األدلة ،النقمية والعقمية، يجد فيو طالب العمـ ما يبير العقوؿ

يرادىا وسياقيا غاية التفنف، ويو  نصفيـ غاية اإلنصاؼ، وتجد ىذه المسائؿ وي ،جج المخالفيفحبدع في مناقشة ا 
ز بعض، فيقودؾ الكالـ عمى مسألة إلى الكالـ عمى مسألة جَ حُ بعضيا يأخذ ب ،في غاية التناسؽ في ىذا الكتاب

نما أقوؿ  ،حديقة غناءفي أنت  :ال أقوؿترتبط بيا بنوع مف االرتباط بطريقة ال تشعر بفصؿ بيف ىذا وىذا، ف وا 
 .أنت في ىذا الكتاب في جنات كثيرة األشجار والثمار :ىو أبمغ وأعظـ مف ذلؾما 

ولكف ىذا الكتاب في الجممة ال يستغني عنو طالب العمـ  ،وقد تكمـ أىؿ العمـ في وصؼ ىذا الكتاب بأشياء
 .مي بيذا النوع مف الوظائؼ الشرعيةبتُ ومف ا ،بحاؿ مف األحواؿ، كما ال يستغني عنو الُمفتي

                                                           

(، ومسمـ، كتاب صالة المسافريف ٖٛا مف اإليماف، برقـ )البخاري، كتاب اإليماف، باب صـو رمضاف احتسابً  أخرجو - ٔ
 (.ٜ٘ٚوقصرىا، باب الترغيب في قياـ رمضاف، وىو التراويح، برقـ )

، باب مف صاـ رمضاف إيمانً  - ٕ ومسمـ، كتاب صالة (، ٜٔٓٔا ونية، برقـ )ا واحتسابً أخرجو البخاري والمفظ لو، كتاب الصـو
 (.ٓٙٚالمسافريف وقصرىا، باب الترغيب في قياـ رمضاف، وىو التراويح، برقـ )



فتي باإللزاـ، فالقضاة والمفتوف بحاجة ماسة إلى دراسة ىذا الكتاب، ىذا أيضًا القاضي فإنو يزيد عمى الم وكذلؾ
فضاًل عف سائر طالب العمـ، فيجدوف فيو مف التأصيؿ السيما في القضايا التي نحتاج إلييا اليوـ حاجة ماسة 

 .مما ُيمبس بو كثير مف الناس، قضايا تتعمؽ بتعظيـ النصوص
 .وبياف منزلة الصحابة ،-رضي اهلل تعالى عنيـ-وقضايا تتعمؽ بتعظيـ أقواؿ الصحابة 

 .وحدود ىذا الرأي ،وحجـ الرأي ،وأنواع الرأي ،قضايا تتعمؽ بالرأيو 
تغير الفتوى  :مثؿ ،وقضايا يكثر الشغُب عمييا في مثؿ ىذه األياـ ،يمةوقضايا تتعمؽ بأصوؿ مف مسائؿ م

 سد الذرائع، وما إلى ذلؾ مف أصوؿ في غاية األىمية. :بتغير الزماف، ومثؿ
 .بارويقع في أربعة مجمدات ك ،ب ُطبع أكثر مف طبعةاوىذا الكت

 :ما يتعمؽ باسـ ىذا الكتاب
كثير مف  شتير عندا، بكسر اليمزة، وبيذا "إعالـ الموقعيف عف رب العالميف"ىذا الكتاب بعضيـ يضبطو ىكذا: 

، ولكؿ "أعالـ الموقعيف عف رب العالميف"ولكف ذلؾ ليس محؿ اتفاؽ، ومنيـ مف يضبطو بالفتح  ،أىؿ العمـ
  .جج ما يستند إليو في ضبط اسـ ىذا الكتاب مع أف الخطب يسيرفريؽ مف الح

ر في ىذا الكتاب كبار أىؿ ـ، فذكمَ ف األعالـ جمع عَ إ، يقولوف: "أعالـ الموقعيف"فالذيف يقولوف مثاًل بأنو بالفتح 
، ىؤالء الكبار مف "أعالـ الموقعيف عف رب العالميف" :فيكوف الكتاب ،الُفتيا والقضاء مف الصحابة والتابعيف

 .منيـ في كتابو ىذاممف سرد جماعة وسمؼ األمة الصحابة 
مف األصوؿ والمسائؿ الفرعية، وذلؾ غالب مضاميف الكتاب، فيذا حمؿ  -كما سبؽ-وىذا الكتاب يتضمف كثيرًا 

ط ، يعني: ُيعمميـ بيذه األصوؿ والضواب"إعالـ الموقعيف عف رب العالميف" :الكثيريف عمى القوؿ بأف اسـ الكتاب
هلل في ىذه المسألة، عوف عف رب العالميف، يقولوف: ىذا حكـ اكـ والقضاء، فيؤالء يوق  التي تُبنى عمييا الُفتيا والح

بما  "إعالـ الموقعيف عف رب العالميف"أو كاف الحاكـ والقاضي، فيو يقوؿ:  ،فتيؾ ىو المسواء كاف القائؿ بذل
 .ينبني عميو الحكـ والقضاء والُفتيا، وىذا ىو األشير واألليؽ لتسمية ىذا الكتاب

، وكأنو يميؿ إلى أف التسمية الالئقة -رحمو اهلل-وقد تكمـ بعض المعاصريف عمى ذلؾ ومنيـ الشيخ بكر أبو زيد 
و إخبار فتي أو القاضي ىنا، يعني: كأنع ىو الموق  فالمُ  ،بالكتاب ىي بالكسر "إعالـ الموقعيف عف رب العالميف"

أعالـ "فتيف عف رب العالميف بأحكاـ أفعاؿ العبيد مثاًل، ولكنو لـ يستبعد الفتح الموقعيف مف القضاة والم
مع أف  ،وىو أف ابف القيـ ذكر مجموعة مف األعالـ :، وذكر توجييًا لو، يعني بداًل مف التوجيو األوؿ"يفالموقع

فمف  ،مجمدات ِكبار ةىؤالء قميؿ في الكتاب، يعني: ىـ في صفحات قميمة في أوؿ الكتاب، والكتاب في أربع
بسبب أنو ذكر جممة مف كبار  ،ـباعتبار أف ذلؾ جمع عمَ  "أعالـ الموقعيف"غير المعقوؿ أف يكوف اسـ الكتاب 

 .فتيف والقضاة في أوؿ الكتاب فيما ال يزيد عف عشريف صفحةمال
ف ذلؾ يمكف أف يتوجو إ، فيو يقوؿ: "أعالـ الموقعيف"و ىذا توجييًا آخر عمى الفتح فالشيخ بكر أبو زيد وجّ 

ـ األرض، يعني: ىناؾ معالـ ُتعرؼ بيا الطريؽ، عالمات تكوف أعالـ الطريؽ، أعال :فيو ؿاقيـ مَ باعتبار أف العَ 
بمنزلة اليداة لممسافريف في الطريؽ، فيقوؿ: يمكف أف ُيحمؿ الفتح عمى ىذا "أعالـ الموقعيف عف رب العالميف" 



لـ ـ في المغة ىو ما ُينصب في الفموات لالىتداء بو، وما ُيجعؿ عمى الطرؽ مف المنارات والمعاوذلؾ أف العمَ 
 .لُيستدؿ بو عمى األرض

فتيف الموقعيف عف رب ألحكاـ التي تصدر عف القضاة والمفبيذا االعتبار يكوف الكتاب "أعالـ الموقعيف" يعني ا
شرع الروي، فيذا باعتبار أف غالب مادة الكتاب العالميف، فيي أعالـ ليـ تدليـ وتيدييـ إلى الطريؽ السوي والمَ 

  .ىذا توجيو آخر لمفتح ،والعمماء الذيف تصدروا لمُفتياليست في أعالـ القضاة 
، والثاني: أنو المعالـ التي ُييتدى بيا، يوقع عف رب العالميف العالـ الذي ،ـالفتح لو توجيياف: جمع عمَ  فإذ
وبيذا ، "أعالـ الموقعيف"، وىذا عميو األكثر وعرفتـ معناه، وبعضيـ يقوؿ: "إعالـ الموقعيف"بعضيـ يقوؿ: و 
  تضح التوجيو.ي

اه بيذا ، سم"معالـ الموقعيف عف رب العالميف" :قاربع بعض أىؿ العمـ سموه باسـ آخر موفي بعض المواض
ذكره  -رحمو اهلل-وابف القيـ  ،"معالـ الموقعيف عف رب العالميف" ،صنفاتيـجماعة مف أىؿ العمـ في كتبيـ وم

نما يقوؿ ،اإلعالـ :في عدة مواضع مف كتبو يختصر يقوؿ: المعالـ، ما يقوؿ معالـ لػ"المعالـ، كأنو اختصار  :وا 
مؤلؼ الأف يكوف لمكتاب اسماف،  -رحمو اهلل-، ويمكف كما يقوؿ الشيخ بكر أو زيد "الموقعيف عف رب العالميف
 يذا ما يتعمؽ بالتسمية.فوىذا كثير، وبعضيـ يضع ذلؾ عمى ُطرة الكتاب،  ،ُيسمي كتابو أحيانًا باسميف

أما ما يتعمؽ بموضوع الكتاب فقد ذكرت مضامينو عمى سبيؿ اإلجماؿ، ولكف الكتاب حقيؽ وحري بأف يتعرؼ 
ف كاف ال يمكف أف طالب العمـ عمى مضامينو بشيء مف  في بذلؾ ىذه الدقائؽ في صدر ىذا تالبسط قميؿ، وا 

  المجمس.
فروعية فقيية، فيو كالـ كثير في مضامينو عمى أسرار  ةوفيو قضايا كثير  ،ىذا الكتاب أكثره مسائؿ أصولية

 -يعني النصوص-الشريعة، وأنيا قواعد مطردة، وأف الغالب عمييا أنيا ُمعممة ُمدركة الحكمة، وأنيا موافقة 
شيخ اإلسالـ كثيرًا في ىذه القضايا، ىي توافؽ العقؿ خالفو بوجو مف الوجوه، قد مضى كالـ لمعقؿ، وأنيا ال ت

مف أصحاب ، -رضي اهلل تعالى عنيـ-الصحيح، والقمب السميـ، والذوؽ الجيد، وكذلؾ منيج السمؼ الصالح 
والتابعيف، فإنيـ يجروف عمى ىذا النسؽ، وليذا قاؿ شيخ اإلسالـ بأنو ال يوجد  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 

خالؼ صريح العقؿ الصحيح فضاًل عف النصوص، أقواؿ الصحابة الثابتة عنيـ ما يالصحابة و حتى مف فتاوى 
 حتى أقواؿ الصحابة.

قؿ ىو عء الذيف يتوىموف مخالفة العقؿ أف العقؿ الذي يظنونو صحيحًا يمًا أف ىؤالف ممحظًا مولكف ىناؾ بيّ 
والواقع  ،وظنوا أنو صحيح ،القياس الذي توىموه ىـخالؼ القياس ىو في الواقع فاسد، وكذلؾ ما يتوىموف أنو ي

، "تعارض العقؿ والنقؿ ءدر "أنو قياس فاسد، شيخ اإلسالـ فصؿ في ىذه القضية بكالـ بديع السيما في كتابو 
   ابف القيـ تكمـ أيضًا عمى ىذه القضية بعينيا في ىذا الكتاب بكالـ متيف جزؿ في غاية النفع.

نستعرض بعض مضامينو فنجد أنو يتحدث عف المسائؿ األصولية والقضايا الفروعية  ىذا الكتاب لو أردنا أف
ناقش ذلؾ بمناقشات عالية رفيعة الجماعة، عمى اختالؼ مذاىبيـ، ويالمتعمقة بيا التي يعتد بيا أىؿ السنة و 

تبارؾ -وخطر الفتوى، وأنيا توقيع عف اهلل  ،تحدث عف الفتوى ،متينة، وذكر في أوؿ الكتاب جممة مف الفصوؿ
ثـ الصحابة،  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-وىو الرسوؿ  ،-تبارؾ وتعالى-ع عنو ، وتكمـ عمى أوؿ مف وقّ -وتعالى



وأف فييـ مف ىو ُمكثر مف الُفتيا، وفييـ مف ىو ُمقؿ أو متوسط، ثـ مف صارت إليو الُفتيا مف  ،ؿ فييـوفصّ 
 .ء األمصار في المشرؽ والمغربالتابعيف، ثـ مف فقيا

األصوؿ الخمسة التي بنى عمييا اإلماـ أحمد مذىبو،  ،-رحمو اهلل-ثـ تكمـ عف أصوؿ مذىب اإلماـ أحمد 
وشرح ىذه األصوؿ، وتكمـ عمييا، واحتج ليا، وأطاؿ في الكالـ عمى ذلؾ، وىذه األصوؿ ىي النص مف الكتاب 

ثـ األخذ بالحديث  ،مفوا في فتاوييـ فإلى األقرب منيا إلى الكتاب والسنةوالسنة، وما أفتى بو الصحابة، فإذا اخت
إذا لـ يكف في الباب شيء يدفعو، ثـ القياس، ىذه أصوؿ  -يعني غير شديد الضعؼ-الُمرسؿ وبالضعيؼ 

  .ويجعؿ القياس في اآلخر ،قدـ األثر والنص عمى القياس، يعني: ي-رحمو اهلل-مذىب أحمد 
وخطر والية القضاء، وخطر القوؿ  ،عمييا لجرأةاو في الُفتيا  عر سالت فصواًل في كراىة العمماءثـ بعد ذلؾ عقد 
 .يذا الكتاب يحتاج أف ُيدرس بكاممو مف أولو إلى آخرهف، عمى اهلل بغير عمـ

 الذي ما الشريعة كمية في قابمةم لو ُتجرى طالب وىناؾ لو، يسعى مف وبيف بالقضاء ميبتُ ا مف بيف فرؽ وىناؾ
 . الشريعة؟ كمية تختار جعمؾ
 الشريعة كمية إلى جاء األوؿ مف الطموح، مف ىذا يعتبر الناس فبعض القضاء، في أتوظؼ أف أجؿ مف: قاؿ
 ليكوف الشريعة كمية في ويدرس ىذا إلى يسعى مف وبيف ميبتُ ا مف بيف فرؽ القضاء، في يتوظؼ أف أجؿ مف

 .سيمة المسألة أف يظف قاضيًا،
طمقوف الكراىة ماذا يقصدوف بو، يقوؿ: ُيكره أيضًا عمى كالـ األئمة حينما ي -رحمو اهلل-تكمـ ابف القيـ  :الشاىد

حرمة، فبيف أنيـ يقصدوف التحريـ، وتكمـ ، باب ما جاء في كراىية أشياء مكذا، باب ما جاء في كراىية النبيذ
 ،؟بالتقميدوىؿ تجوز الُفتيا  ، وفي شروط الُفتيا،لياُيطمب عمى أدواتيـ، تكمـ عمى كالميـ في أدوات الُفتيا وما 

فسر لمنصوص، وىو رأي الصحابة والرأي الم ،وتحريـ اإلفتاء في ديف اهلل بالرأي إال ما كاف منو مقبواًل محموداً 
ه الخمؼ عف السمؼ، فإف لـ يجد الُمفتي أو القاضي ذلؾ اجتيد رأيو ونظر إلى اوتمق ،والذي تواطأت عميو األمة

، ىذا ىو الرأي الذي سوغوه، وسيأتي -رضي اهلل تعالى عنيـ-وأقضية الصحابة  ،أقرب ذلؾ مف الكتاب والسنة
  .عميو إف شاء اهلل كالـٌ 

ألبي موسى األشعري في القضاء وشرحو  -عنو رضي اهلل تعالى-خطاب عمر بف الخطاب  ساؽ المصنؼو 
تغنى عنو بحاؿ مف بشرح بديع في غاية النفاسة، ال ُيسجممة جممة، واستغرؽ ىذا ما يقرب مف مجمديف، 

ممة يشرحيا ويورد اآلثار والنصوص والقواعد والمسائؿ واألمثمة والتطبيقات عمى ذلؾ، بحر ال األحواؿ، فكؿ ج
ساحؿ لو، وذلؾ حينما كاف يتكمـ عمى الرأي المقبوؿ وغير المقبوؿ حيث جعؿ الرأي أربعة أنواع، فأورده في 

 منيا.األخير 
في ثنايا شرح خطاب  اكثيرة جد   وفصوال ،ومسائؿ ،وكذلؾ أيضًا في شرحو لكتاب عمر في القضاء يذكر عناويف

ىذا و أو فصؿ،  ،أو عنواف ،عمى أربعمائة مسألة، يعني: تصور ذكر فيو ما يزيد -رضي اهلل تعالى عنو-عمر 
، فيذا فضؿ اهلل يؤتيو ييا مف العمـ الشيء الكثيرىذه المسائؿ كؿ واحدة أنفس مف الثانية، فو ، اشيء كبير جد  

ر وصرح حتى ظف بعض أىؿ العمـ أف الكتاب ىذا في شرح خطاب عمر، يعني: بعض العمماء عبّ مف يشاء، 
ألبي  -رضي اهلل عنو-كتاب إعالـ الموقعيف البف القيـ الذي شرح فيو خطاب عمر بف الخطاب قاؿ:  ،بيذا



األشعري، مع أف الكتاب ليس محصورًا في ىذا، وأنت حينما تقرأ في مضاميف الكتاب وشرح خطاب  موسى
ومف مسألة إلى مسألة، مسائؿ ِكبار، تظف أنو خصص  ،عمر تضيع في ثناياه؛ ألنو يدخؿ مف فصؿ إلى فصؿ

اهلل تعالى عف رضي - شرح خطاب عمر ألبي موسى األشعري ىذه الفصوؿ مستقمة، والواقع أنيا داخمة تحت
 الجميع.
، (ٖ)((عمى المدعي واليميف عمى مف أنكر البينة))مف المسائؿ التي طوؿ فييا تحت شرح خطاب عمر: فمثاًل 

كثير مف األحياف في ىذه تكمـ فييا وفصؿ فييا تفصياًل بديعًا ال تكاد تجده في غير ىذا الكتاب، يعني: الناس 
عمى مف أنكر، كما ىو في الحديث، لكف ابف القيـ لو فقو في ىذا الحديث يقولوف: البينة عمى المدعي واليميف 
 .وفيـ ال تصؿ إليو كثير مف األفياـ

ف غمط كثير مف المتأخريف في تفسيرىا، وتكمـ عمى نصاب الشيادة ىؿ تكمـ وأطاؿ في الكالـ عمى البينة وبيّ ف
ذا لـ يوجد ضاع الحؽ، وتكمـ عمى ا ف لشيادة بالزنا، وتكمـ عمى حكـ شيادة العبد وبيّ البد مف شاىديف دائمًا، وا 
يعني االكتفاء بشاىد  ،وتكمـ عمى الشاىد واليميف ،أنيا مقبولة، وتكمـ عمى الحكـ بشيادة الواحد إذا ظير صدقو

 .ويميف أو شاىد مف غير يميف إذا ظير صدقو
وتكمـ عمى مسألة اليميف أنيا تكوف مع األقوى مف الطرفيف، وساؽ أمثمة وأدلة وشواىد عمى ىذا، يعني: اليميف 

، ((البينة عمى الُمدعي واليميف عمى مف أنكر)): -صمى اهلل عميو وسمـ-تكوف مع األقوى، اآلف لماذا قاؿ النبي 
يعني اآلف ىذا ادعى أف  ،لماذا اليميف عمى مف أنكر؟البنية عمى الُمدعي ليست اليميف، اليميف عمى مف أنكر، 

فاليميف توجيت في حقو، لكف  ،مف كاف بيده أقوى ،ىذا الكأس لو، أييما أقوى الُمدعي أو مف كاف بيده الكأس؟
مسألة القسامة اليميف  ،أمثمة عمى ذلؾ، بمسائؿ -رحمو اهلل-أحيانًا تكوف جية الُمدعي أقوى، وذكر ابف القيـ 

 ؟،مف الذي يبدأ باأليماف لوجود قرينة وىي الموث، المعاف ؛المدعيف مىع ؟،-اف يمينً و فييا خمس-ف فييا عمى م
قيـ عمييا أرادت أف تتخمص حمفت، فإف نكمت أالزوج ىو الُمدعي ىو الذي يبدأ فجعميا في جانبو، ثـ المرأة إذا 

    .الحد، وذكر أمثمة لذلؾ
وأنو أحيانًا تُقبؿ شيادة النساء  ،يتوقؼ عمى وجود شاىديف ذكريف في كؿ الحاالتأف الحكـ أصاًل ال عمى وتكمـ 

النساء، وتكمـ عمى شيادة  عراس واألماكف التي ال يحضرىا إالوفي األ ،حتى في الجنايات، في الحمامات
يث ال ُيمقنوف الصبياف وأنيا في األماكف التي ال يوجد فييا إال أطفاؿ وحصؿ فييا جناية قبؿ أف يتفرقوا، بح

ىو فالف، فُيقبؿ كالـ ىؤالء األطفاؿ  اىو فالف، الذي شج فالنً  اإف الذي قتؿ فالنً  :بحيث ُيقبؿ كالميـ لو قالوا
وأنو يجب تولية  ،شترط فيوالقاضي وما ي ،الصغار، وتكمـ عمى مسائؿ مف ىذا القبيؿ، وتعرض لمحاكـ وصفاتو

 األصمح لممسمميف، وسرد أدلة عمى ىذا الكالـ.

                                                           

(، وصححو األلباني ٘ٗٗٙٔ(، والبييقي في السنف الكبرى، برقـ )ٜٖٔٔ(، وبرقـ )ٜٖٓٔأخرجو الدارقطني في سننو، برقـ ) - ٖ
، أبواب األحكاـ عف نة عمى المدعي، واليميف عمى المدعى عميو(())البي( وأخرجو الترمذي، بمفظ: ٖٜٛٔفي إرواء الغميؿ، برقـ )

(، وقاؿ: ٖٔٗٔ، باب ما جاء في أف البينة عمى المدعي، واليميف عمى المدعى عميو، برقـ )-صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل 
ابف المبارؾ، وغيره"،  ومحمد بف عبيد اهلل العرزمي يضعؼ في الحديث مف قبؿ حفظو، ضعفو ،"ىذا حديث في إسناده مقاؿ

 (.ٕٔٗٙ(، وفي اإلرواء، برقـ )ٜٕٚٛوصححو األلباني في صحيح الجامع، برقـ )



مع القوي فيو ال يكوف القاضي وما يسعى إليو مف الصمح، و والقاضي  ،محثـ تكمـ عمى مسائؿ تتعمؽ بالص
 .محويضيع حؽ الضعيؼ بحجة الص ،فييضـ الضعيؼ

، وبيف أنواع اأشياء كثيرة جد   -يو وسمـصمى اهلل عم-مح مما جرى عمى يد النبي ثـ تكمـ وذكر أمثمة عمى الص
المسمموف عدوؿ ": -رضي اهلل عنو-وكذلؾ أيضًا تكمـ عمى الشيادة عند كالمو عمى خطاب عمر  ،الحقوؽ

 .(ٗ)"بعضيـ عمى بعض
ومنع شيادة األصوؿ لمفروع والعكس،  ،فبيف مف الذي ُترد شيادتو، وتكمـ عمى شيادة القريب لقريبو أو عميو

 وتكمـ عمى شيادة األخ ألخيو، وأمور أخرى ُيحتاج إلييا في موضوع الشيادة.
ثـ رجع إلى موضوع القياس، ىو كاف يتكمـ عمى الرأي وجاء لقضية خطاب عمر، وفي ثنايا خطاب عمر أشياء 

فيما ُأدلي إليؾ مما ورد عميؾ مما ليس في قرآف وال سنة، ثـ قايس  ثـ الفيـ الفيـ"تتعمؽ بالقياس كقوؿ عمر: 
 .(٘)"األمور عند ذلؾ واعرؼ األمثاؿ
 ، يعني: كالمو في القياس لربما يصؿ إلى ستمائةاع نفيس، وأطاؿ في ذلؾ جد  فبدأ يؤصؿ القياس بكالـ بدي

جعؿ الكتاب في موضوع القياس،  جمد مستقؿ، وبعض العمماء يعني كأنوصفحة، يعني: يمكف أف يفرد في م
رضي اهلل تعالى -والواقع أف القياس ىو جدوؿ مف بحر ىذا الكتاب، وكذلؾ لما كاف يتكمـ عمى كالـ عمر 

وجاء  ،، إلى آخره استطرد في بياف السر في ضرب األمثاؿ(ٙ)"قايس األمور واعرؼ األمثاؿ"حينما يقوؿ:  -عنو
رىقني أكثر ـ ابف القيـ، وما يتشوش فكري ويباألمثاؿ التي في القرآف وشرحيا شرحًا بديعًا، لـ أجد أنفس مف كال

ترؾ ىذا الكالـ، وال أستطيع أف مما يحصؿ حينما أجد كالمًا كثيرًا البف القيـ في كتب كثيرة، فال أستطيع أف أ
في غاية النفاسة في لو، فيبقى اإلنساف متحيرًا، كالـ بديع رده بطو و لخصو، ويشؽ عمّي في الوقت نفسو أف أأ

 .األمثاؿ
وتعبير الرؤى؛ ألنيا مرتبطة بموضوع  ،وتكمـ عمى السر في ضرب األمثاؿ، ومف ىنا انطمؽ إلى مسألة الرؤى

 ؾ، كما سيأتي، يضربيا لمرائي.األمثاؿ، وأف الرؤى ىي عبارة عف أمثاؿ مضروبة يضربيا الممَ 
وذكر شواىد عمى ذلؾ مف السنة النبوية بؿ  ،وكميات لمف يريد أف ُيعبر ،وأصوال ،عد في تعبير الرؤىثـ ذكر قوا

ـ األمثاؿ في القرآف ىو تأصيؿ لباب الرؤى، وأف مف فيـ األمثاؿ في القرآف مومف القرآف أيضًا، واعتبر أف ع
 يعرؼ أصوؿ التعبير.

مف  -سأورده عمى سبيؿ المثاؿ -إف شاء اهلل تعالى-يعني سيأتي طرؼ منيا قميؿ - اثـ ذكر أشياء كثيرة جد  
فيذا يعني كذا، إذا رأيت كذا شرب  إذا رأيتت كذا فيو معناه كذا، يإذا رأ :معرفة النظير بنظيره، يعني: يقوؿ

 .كذا كذا، إذا رأيت القمر فمعناه الرؤيا، إذا رأيت الحية فمعناىافي النار فيذا معناه كذا، 
لحاؽ النظير بالنظير،  وأف وذكر أشياء كثيرة مما يتعمؽ بتعبير الرؤى، وكؿ ذلؾ يربطو بموضوع القياس وا 

 فرؽ بيف المتماثميف.الشريعة ال ت
                                                           

 (.ٖٕٓٛٓ) برقـ الكبرى، السنف في والبييقي ،(ٔٚٗٗ) برقـ سننو، في الدارقطني أخرجو - ٗ
 (.ٖٕٚٗٓ) برقـ الكبرى، السنف في والبييقي ،(ٕٚٗٗ) برقـ سننو، في الدارقطني أخرجو - ٘
 (.ٖٕٚٗٓ) برقـ الكبرى، السنف في البييقي أخرجو - ٙ



ومعيود المتكمـ، وأف ُيحمؿ كالمو عمى معيوده سواء كاف  ،راد المتكمـلى مسألة معرفة مإثـ قاده ىذا الكالـ 
أو كاف المتكمـ غيره مف الفقياء وغيرىـ، حتى عمـو الناس، يعني: في مسائؿ المحاكمة، في  ،المتكمـ ىو الشارع

عبروف بمثؿ ىذه الكممة في بيذا، ما ىي اصطالحاتيـ حينما ي مسائؿ ُيرجع إلى معيوده في كالمو ماذا يقصد
البد مف معرفتو، وليذا في ليجتيـ، ما ىو معيودىـ، فكؿ ذلؾ  ،في قبيمتيـ ،في قريتيـ ،في بمدىـ ،ُعرفيـ

وُعرفيـ إذا  ،وعادتيـ واصطالحيـ ،أو ناحية يجب أف يعرؼ معيود ىؤالء ،يقولوف: القاضي إذا ذىب إلى بمد
  يستطيع أف يحكـ. عبروا بكذا ماذا يقصدوف، ومف َثـّ 

وامر طة أتكمـ عمى إحا ،ثـ بعد ذلؾ تكمـ عمى أشياء وأصوؿ يعني عندما تحدث عف القياس والرأي إلى آخره
باشرة تُنزؿ عمييا أنواع الحوادث؛ ألف ىناؾ أشياء ُتمحؽ موبجميع  ،كمفيفالشريعة والنصوص بأفعاؿ الم

واإليماء مف المنطوؽ، وكذلؾ المفيـو بنوعية  ،التي ىي داللة المطابقةوُتستنبط منيا األحكاـ  ،االستدالؿ الستة
وكؿ  ،فإف كؿ النوازؿ المسكوت عنو بالمنطوؽ، ومف َثـّ  ؽحموالمخالفة، وكذلؾ أيضًا القياس، فيُ  ،الموافقة

وجد أشياء تحتاج إلى استحداث قوانيف تضبوطة في الشريعة اإلسالمية، ال الحوادث إلى قياـ الساعة ليا أحكاـ م
فالشريعة أحاطت بكؿ  ،يرجع الناس إلييا ويتحاكموف إلييا وتكوف شرعًا ليـ، ليسوا بحاجة إلى ىذاوضعية 

  اهلل عميـ حكيـ.و  ،شيء
وأقساـ االستصحاب،  ،ومعناه ،وتعرض إلى مسألة أصؿ االستصحاب ،وتكمـ عمى أخطاء أصحاب القياس
 وذكر أخطاء أىؿ القياس الخمسة.

ثـ  ،وذكر أخطاءىـ ،ثـ بعد ذلؾ بدأ يرد عمى الذيف أنكروا القياس، يعني: تكمـ عمى الذيف بالغوا في القياس
بدع في وي ،جج ىؤالء ويرد عميياوبدأ يتعقب ح ،تحدث عف الطرؼ اآلخر مف الظاىرية الذيف أنكروا القياس

 مناقشتيا.
ميا، يمة أصّ ىذه مف المسائؿ الم ،مسألة تحريـ الفتوى بغير عمـ مثالً كوتكمـ في ىذا الكتاب عمى أشياء كثيرة 

ال أدري، وذكر أمثمة عمى ىذا في  :مف ال يعرؼ أف يقوؿودلؿ عمييا، وبيف أف ىذا حراـ، وأف الواجب عمى 
 ال أدري، والسمؼ وكيؼ كانوا ُيكثروف مف ذلؾ، وأف ىذه طريقتيـ. :قوؿ

ىؿ  ،ما العمؿ؟ ؟،ال أدري، طيب ما الحؿ :ثـ بعد ذلؾ قاده ىذا إلى الكالـ عمى مسألة التقميد، يعني: إذا قاؿ
  .قمد غيره أـ ماذا يفعؿ؟ي

بؿ جعؿ التقميد عمى أنواع،  ،ولـ ُيبحو مطمقاً  ،طمقاً ، وفصؿ فييا فمـ ُيحـر التقميد ممسألة التقميدفتكمـ عمى 
كونو أنو يسأؿ ومنو ما ىو سائغ، وفرؽ بيف االتباع والتقميد، يعني:  ،وفصؿ في ىذه األنواع، فمنو ما ىو حراـ

قمد ، فيذا وسط بيف المجتيد وبيف الملذي يأخذ بالقوؿ دوف نظر إلى الحجةجتو غير اعالمًا ويقؼ عمى ح
 المحض.

 ااس بالتقميد، وذكر ما عندىـ مف حجج ورد عمييـ، وأطاؿ جد  شددوف أو الذيف يطالبوف النوذكر كالـ الذيف ي
جج دعاة التقميد، وال زالت ىذه األشياء ُتردد إلى اليوـ فتجد الجواب عنيا سيب في الكالـ عمى ىذه القضية، حوأ

 ذا.في كتابو ى



حكـ ال ورة، وأنو ُيرد المتشابو إلى الموأف القياس إنما ُيعمؿ بو لمضر  ،وتكمـ عمى وجوب إعماؿ النصوص
 .العكس

حكـ، وذكر مأخذ أصحاب قرآف تمسكًا بالمتشابو في رد المنف بظاىر المثااًل لمف أبطؿ السوذكر ثالثة وسبعيف 
]آؿ  {ُقُموِبِيْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِموِ َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي }أو أتباع المتشابو 

في ثنايا ما نذكره مف ىذه الضوابط واألصوؿ  -إف شاء اهلل تعالى-وسيأتي بعضو  ،، بكالـ بديع[ٚعمراف:
لكثرة الُممبسيف في ىذا الوقت، سواء كاف أولئؾ ممف  والفوائد في ىذا الكتاب، وىذه مسألة ُيحتاج إلييا اليـو

ال فارض وال بكر عواف بيف ذلؾ، ال أبيض وال ىـ ف، ومف لؼ لفيـ مف الرمادييف الذيف ييسموف أنفسيـ بالتنويري
ولكنو رمادي بيف  ،برالي محض ِصرؼميوليس ب ،واستقامة واتباع لمنصوص ،أسود، ليس بصاحب سنة وىدي

يشككوف في و بيات دوف شر و وي ،كالشاة العوراء، فمثؿ ىؤالء ُيمبسوف ويتكمموف ،الغنميفيعور بيف  ،بيف
د بإيجا -كما سيأتي-حكـ يعني: إما يتكمموف في الم ،عارض ظاىر القرآفىذا الحديث ي :حكمات ويقولوفالم

ىذا  :فيقولوف ،تشابو في نظرىـ ودعواىـ، أو أنيـ يضربوف السنة بالقرآفعبارة أو نحو ذلؾ تجعمو مف الم
وتكمـ عمى مسألة الزيادة عمى النص، وأف  ،سمـ بو، فتكمـ عمى ىؤالءوال ن ،قبؿىذا ال ي فعارض القرآف فإذي

  :السنة مع القرآف عمى ثالث أحواؿ
وتارة تأتي بأحكاـ جديدة، وتكمـ عمى الُعرؼ وُحجية الُعرؼ،  ،وتارة تكوف شارحة ومفصمة ،تارة تكوف موافقة لو

 .النيات والعوائد بكالـ مفصؿ في غاية النفاسةو تغير الفتوى بحسب الزماف والمكاف واألحواؿ وتكمـ عمى 
 .وتكمـ في ثناياه عمى مسائؿ كثيرة وأمثمة وتطبيقات في مسائؿ الُمحمؿ وغيره

طالف الحيؿ، وتكمـ عمى المقاصد مة كثيرة ليا، وذكر األدلة عمى بوذكر أمث ،ياوذكر أنواع ،وتكمـ عمى الحيؿ
عتبرة في العبادات، وقد مضى شيء مف ىذا مف كالمو في وأنيا معتبرة في التصرفات كما ىي م ،واالعتقادات

  .كتابو الذي قبمو وىو بدائع الفوائد
وىو مسألة سد الذرائع ووظؼ ىذا في المنع مف الحيؿ؛ ألف ىذه الحيؿ  ،وتكمـ عمى مسألة ميمة أو أصؿ ميـ

ومف التكاليؼ بيذه  ،تبطؿ أصوؿ الشريعة وفروعيا، يعني: ىو مروؽ مف الشريعة بالحيؿ، التخفؼ منيا
المخارج التي ُيحتاؿ بيا عمى التمرد عمى الشرع والتنصؿ مف األحكاـ، وأف األخذ بسد الذرائع قطع لطريؽ 

ؿ، وأورد عمى مسألة سد الذرائع تسعة وتسعيف دلياًل، وقاؿ: أكتفي بيذا موافقة لمتسعة والتسعيف اسمًا التي الحي
ًا بذلؾ، فمف أحصى ىذه األدلة في رد الحيؿ دخؿ الجنة بإذف نمف أحصاىا دخؿ الجنة، تيم -عز وجؿ-هلل 
 .رادهراط المستقيـ، ىذا مقد لـز الص -يقصد مف لـز ذلؾ، وعمؿ بمقتضاه-ألنو يكوف  ؛(ٚ)اهلل

واشتقاقيا  ،مع بيانو لمعنى الحيمةفي االستدالؿ عمى بياف تحريميا، وتكمـ عمى أدلة مف جوز الحيؿ، وأكثر 
 وأمثمة كؿ قسـ، وغير ذلؾ مف التفصيالت. ،وأقساميا

ؽ إف مسائؿ الخالؼ ال إنكار فييا، ففرّ  :ومسائؿ االجتياد، وقوؿ مف قاؿ ،ثـ تكمـ أيضًا عمى مسائؿ الخالؼ
د، لكف مسائؿ ر فييا، فيي ليست عمى ميزاف واحئؿ االجتياد، فمسائؿ الخالؼ ُينكَ بيف مسائؿ الخالؼ ومسا
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بكالـ  ،ال إنكار فييا، وبيف ضابط المسألة االجتيادية، متى تكوف المسألة اجتيادية :قاؿاالجتياد ىي التي ي
 نفيس.
 راجع ذلؾ.بواب في الفقو وغيره، مف شاء فميفي سائر األ اأمثمة لمحيؿ كثيرة جد   أيضًا ذكروكذلؾ 

، وتكمـ عمى فوائد تتعمؽ بالُفتيا، فذكر سبعيف -رضي اهلل تعالى عنيـ-وىكذا تكمـ عمى ُحجية أقواؿ الصحابة 
 .وفي غاية النفاسة ،فائدة تتعمؽ بذلؾ، فوائد نادرة

وسرد كثيرًا منيا، وىكذا أيضًا في أواخر ىذا  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-في أواخر الكتاب عمى فتاوى النبي  وتكمـ
 فتي مف معرفتيا والوقوؼ عمييا.بد لممالكتاب تكمـ فيو عمى أبحاث نفسية ال

والشيخ محمد  راد،و، ولكف أرجو أف يكوف قد قرب المىذا ما يتعمؽ بيذا الكتاب، وأنا أعرؼ أف ىذا ال يفي بحق
إنو لـ يؤلؼ أحد مف "لو ثالثة أسطر ونصؼ تكمـ فييا عمى ىذا الكتاب يقوؿ:  -رحمو اهلل-رشيد رضا 

ومسائؿ االجتياد والتقميد والفتوى، وما يتعمؽ بذلؾ كبياف الرأي  ،المسمميف مثؿ ىذا الكتاب، في حكمة التشريع
الصحيح والفاسد، والقياس الصحيح والفاسد، ومسائؿ الحيؿ وغير ذلؾ مف الفوائد التي ال يستغني عف معرفتيا 

 .(ٛ)"عالـ مف عمماء المسمميف
-وانتخبو الشيخ عبد الرحمف بف سعدي نبدأ اآلف القراءة بما اختاره و لعؿ ىذا يكفي في التعريؼ بيذا الكتاب، 

 ؽ عمى ما يحتاج إلى تعميؽ.، وُيعم  -رحمو اهلل
 والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده، أما بعد:  ،الحمد هلل

 غفر اهلل لنا ولشيخنا ولمحاضرين.ف
 التبميغ عن اهلل ورسولو نوعان:  "إعالم الموقعين": ومن -رحمو اهلل-قال المؤلف 

والقائمون بذلك ىم األئمة  ،والقائمون بذلك ىم الُقراء والُحفاظ، وتبميغ معانييما ،ألفاظ الكتاب والسنة تبميغ
   والفقياء.

بمغوف ألفاظ السنة، ىؤالء الذيف يبمغوف ظ، ُحفاظ السنة يعني، فالُقراء يبمغوف ألفاظ القرآف، والُحفاظ يالُقراء والُحفا
والذيف يبمغوف المعاني ىـ الفقياء الذيف يستنبطوف مف ىذه النصوص التي ينقميا األلفاظ، القوالب المفظية، 

  ىذا ىو حكـ الشرع. :ويقولوف ،ويبمغونيا ،الحفاظ فيستخرجوف منيا األحكاـ
 ،والصدق فيو ،غبم  بما ي ياء، والتبميغ يعتمد العممَ والقائمون بذلك ىم األئمة والفق ،وتبميغ معانييماقال: 

 .مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة فيكون عالمًا بما بمغ صادقًا فيو، ويكون
سف طريقة، يكوف مرضي وح ،وصدؽ ،البد مف عمـ ،-عز وجؿ-بمغ عف اهلل يعني ىذه أشياء ُتطمب فيمف ي

أف أحدىـ يذىب ليأخذ عف فالف فينظر إلى السيرة، ولذلؾ نحف نعرؼ مثاًل في أخبار األئمة في جمع السنة 
دوف في أخبارىـ، فكانوا ينظروف إلى ىدي ينبغي ترؾ كما ىو مصالتو مثاًل، فإذا رأى صالتو ليست كما 

لى دينو ،الرجؿ لى حالو وا  األحكاـ فإف الفقيو والعالـ تمقي في عنو، كذلؾ  ارأوه رقيؽ الديف مثاًل لـ يأخذو  فإف ،وا 
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عز -والقاضي ينبغي أف يكوف متيف الديانة، أف يكوف عمى قدر مف الورع والخوؼ مف اهلل  فتي ونحو ذلؾوالم
 . ؟تسألوف مف :، وليذا نقوؿ حينما يقاؿ لمناس-تبارؾ وتعالى-ومراعاة حدود اهلل  ،-وجؿ

 طمب فيو أمراف: األحكاـ ي -عز وجؿ-بمغ عف اهلل نقوؿ: ىذا الذي ي
 .وعمممف تثؽ ب ،أف يكوف مف أىؿ العمـ ،فتي فيووي ،األوؿ: العمـ فيما يتكمـ فيو األمر

فإف ذلؾ يعني أنو  -رقيؽ الديف-والورع؛ ألنو إذا كاف عنده عمـ وليس عنده ديف  ،والتقوى ،واألمر الثاني: الديف
 ؛حراـ :ما يريد أف يقوؿ ،بيذه الُفتيا، يبحث عف الجاه، يبحث عف رضا الجماىير -عز وجؿ-قد ال يتقي اهلل 

بدعة وحراـ وما يجوز،  :يقوؿ امف أجؿ أف يكوف لو شعبية في القنوات؛ ألف أصحاب القنوات ما يريدوف أحدً 
 :حراـ، ولكف يقوؿ ليـ :فتي ال يقوؿ ليـمرنة تنويرية، فيكوف ىذا الذي ي ىذا ال ينبغي، يريدوف فتاوى عصرية
إلخوة واألحبة ليتنا نتوقؼ عند رخص في ىذا ومنيـ مف منع، ونحف أييا اىذه مسألة تحتمؿ، مف أىؿ العمـ مف 

وأما ما وراء ذلؾ مف المسائؿ  ،والقضايا التي ال يتطرؽ إلييا خالؼ فنتمسؾ بو ،حكمات الشريعة وأصوليام
 الا ند ىذا، أ أقصال، طبعًا أنا اآلخر فما يمنعو ىذا العالـ يسوغو العالـ ،التي اختمفوا فييا فيذا أمر فيو سعة

إنما البد  ،وال ُيستفتى ،، لكف أنا أحكي عمى لساف ىؤالء ماذا يقولوف لمناس، مثؿ ىذا ال ُيسأؿ-معاذ اهلل- أتبناه
وأْف وال ينظر إلى الناس  ،-عز وجؿ-اهلل  يفيو يتمثؿ وقوفو بيف يد ،أف يكوف عنده مف الورع والديف ما يمنعو

، -تبارؾ وتعالى-يذا فعؿ مف ال يتقي اهلل ف ،أو البرنامج الفالني في القناة الفالنية ،يكثر المتابعوف لو في تويتر
   .أبدًا، كؿ ىؤالء ال يدفعوف عنو عذاب اهلل ونقمتو ،اىؤالء ال يغنوف عنو مف اهلل شيئً 
في ذكر  -رحمو اهلل-صاحب اتباع وسنة، وليذا يقوؿ ابف القيـ  ،مرضي السيرة ،فالبد أف يكوف حسف الطريقة

عداًل في أقوالو وأفعالو، متشابو السر "يقوؿ:  -رحمو اهلل-صفة ىذا مما لـ يذكره الشيخ عبد الرحمف بف سعدي 
قامة ، يعني: بعض الناس قد تجده لربما أماـ الناس عمى حاؿ مف االست(ٜ)"والعالنية في مدخمو ومخرجو وأحوالو

سافر أو يسافر معيـ أو ي ،وال يتكمؼ ليـ ،لُكمفة معيـ يألفيـتزاف، ولكنو حينما يخمو مع مف لربما تسقط اواال
، وقمة -عز وجؿ-الحظة حدود اهلل وقمة م ،باالةوقمة الم ،مف السفو افيروف لونً  ،معو بعض الناس ويروف أحوالو

ذا ُذك   ،الخوؼ منو، والترخص الشديد بحيث ال يمكف أف تبرر مثؿ ىذه التصرفات  ال ؟،كيؼ :ر وقيؿ لووا 
، ىنا ما يسعؾ إال مذىب أبو حنيفة يا شيخ، اال تصير حنبمي   :عبر أحيانًا بعبارات غير الئقةىذا كذا، ي ،يجوز

البد أف يكوف مستوي السريرة  ،، لكف واقعو يدؿ عمى ىذا، وىذه مشكمةضيـ ىكذا يذكرىا عمى سبيؿ المزاحبع
ويسأؿ مف تبرأ  ،ذمتو فعميو أف يتأكد ويتحرى ئأف ُيبر يذا مف أراد مومدخمو ومخرجو، ف ،والعالنية في أحوالو كميا

 وورع وخوؼ وتقوى، البد مف ىذيف األمريف. ،عمـ ،الذمة بسؤالو
لك عند والجواز، والثالث: أنو يجوز ذ ،فيو ثالثة أقوال: المنع ،فتي؟: ىل لممقمد أن ي-رحمو اهلل-قال 

  العمل. وعميو ،وىو أصح األقوال ،جتيدالحاجة، وعدم العالم الم
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فتي؟ طبعًا ال، ال أحد يقوؿ بيذا إطالقًا، ىو ال ىؿ لمعامي أف ي ؟،ىؿ يقصد العامي ،قمد ىنا؟ماذا يقصد بالم
يتكمـ عف العامي، تجد في كتب أصوؿ الفقو في أواخرىا في الكالـ عمى الُفتيا والتقميد واالجتياد إلى آخره مسائؿ 

   .قمد؟المقمد، مف ىو الم :تتعمؽ بالتقميد، فيقولوف
ال يتبع الدليؿ، فمف ىو ىذا  بال دليؿ، يعني: ،جةؿ، مثاًل يأخذ قوؿ غيره بال حمف يأخذ قوؿ الغير بال دلي

ع عف ظير قمب كالفاتحة، وحافظ القرآف، نقستمد طالب عمـ، فيـ يسألوف مثاًل عمف حفظ زاد المقىذا الم ،قمد؟الم
وحافظ ألفية العراقي، ولربما قرأ كثيرًا مف الكتب عمى الشيوخ، لكنو ال يتجاوز مثاًل  وحافظ ألفية ابف مالؾ مثاًل،

قد ُيدرسو أربعيف سنة، ويكرره  -زاد المستقنع-س ىذا الكتاب قد ُيدر   ،اعبارة صاحب الزاد، ىذا قد تجد لو دروسً 
ذا قيؿ لو ،بمعنى أنو ال يقؼ عند الدليؿ ،وز ذلؾاالب، وىو ال يتجوتخرج عميو ربما آالؼ الط ،رددهوي ىذه  :وا 

صاحب مثاًل كشاؼ القناع، أو  :مسألة خالؼ الدليؿ، قاؿ: نحف عندنا كالـ صاحب الزاد، أو إذا ارتقى قاؿ
يرتقي إلى النظر في األدلة  دوف أفتب الحنابمة إلرادات، أو صاحب اإلنصاؼ، ىذه كصاحب شرح منتيى ا

ـ: حافظ الزاد، ولذلؾ تجد في كالـ أىؿ العم ،اقمدً لصالح وما إلى ذلؾ، ىذا يسمونو موكالـ السمؼ ا ،ججوالح
  .فتي أو ال؟ىؿ مف حفظ الزاد يسوغ لو أف ي

قمدة ال يذكروف ىذا المتف، ولذلؾ تجد ىؤالء الم درسو مفيكرره ويفتي بما ىو سي ،ماذا سيقوؿ؟ؿ ىذا ئإذا سف
ذا ُذكرت عندىـ األدلة نفروا في الغالب، وقد رأيت مف ىذا أشياء في بعض المجالس سواء كاف ع ،األدلة ند وا 

أو عند غيرىـ، يقرءوف وُتشرح ليـ العبارة تُفؾ العبارة  ،-مذىب الحنابمة-تب المذىب مف يقرءوف في بعض ك
يقوؿ كذا وكذا، جمسوا ينظروف إليؾ  -صمى اهلل عميو وسمـ-الدليؿ عمى خالؼ ىذا، النبي  :فإذا قيؿ ،فقط

وال تذكر  ،ناقشوال ت ،بنظر إنكار، شيء ما عيدوه، وىذا الحضور بيذه الطريقة غير مرغوب فيو، ال تعترض
  .دليال

قراءة  ،مؿحد اإلخواف وبدأ يسأؿ عف بعض الجبؿ بعضيـ كانوا يقرءوف في كتاب في صحيح مسمـ، فحضر أ
رأ لمبركة فقط، ىؤالء نحف نق ،لسنا بأىؿ أف نتكمـ عمى معاني الحديث :وقاؿ ،سردًا، فغضب عميو الشيخ ،فقط

 يفيـ، ال اِصرفً  اختصر خميؿ ليس عامي  حافظ م ،ختصر خميؿيأخذ مثاًل في المالكية م قمدة، يعني:يقاؿ ليـ م
حافظ  :األحناؼ مثالً متف أبي ُشجاع، في  :يحفظو كالفاتحة، في الشافعية مثالً  ،فاىـ يشرحو حرفًا حرفاً  فيو

  .اليداية
يفتي عمى  :يقوؿ يفتخر -كما كاف الشيخ محمد بف عبد الوىاب يكتب لبعضيـ يناصحيـ-فمثؿ ىؤالء وبعضيـ 

لكف ال يتعداه،  ،وأتقنو ،وحافظ ذاؾ المتف ودرسو عمى أىمو عني: حافظ ىذا المتف عمى المذىب،بمالمذىبيف، 
، ما يقصدوف الجاىؿ العامي الذي ؟قمد أف يفتياألصوؿ حينما يقولوف: ىؿ لممماء وكالـ عم ،ىنا ابف القيـ فكالـ

في البالد  وطـّ  األشياء وال يتجاوز ذلؾ إلى األدلة والنظر فييا، وىذا عـّ في الشارع، إنما يقصدوف مف حفظ ىذه 
لقوانيف الوضعية كما ب انتشار ار وسبّ والدولة العثمانية كاف ليا موقؼ في ىذا أثّ  ،اإلسالمية كما ىو معروؼ

؛ ألنيـ أوقفوا باب االجتياد لالجتياد في  قد مضى ذلؾ مف قروف ليس ىناؾ أحد مؤىال :وقالوا ،ىو معمـو
 يخرجوف عف المذىب، فصارت مسائؿ القمدة وُأقفؿ بابو، البقية م ،انتيى االجتياد ،مشارؽ األرض ومغاربيا

ضعية، حدثت القوانيف الو تُ ىذه الكتب والمتوف الفقيية، فاس تستجد تحتاج إلى ُحكـ ليست موجودة في ةكثير 



خالؼ الشرع في كثير مف مف القوانيف التي ىي في الواقع ترقعة مف الشرع و فصاروا يرجعوف إلى أشياء م
  األحياف.

إلى  -رحمو اهلل-وقد عزاه ابف القيـ  األول: المنع،، -رحمو اهلل-، يعني: ألصحاب أحمد فيو ثالثة أقوال قاؿ:
ختصر خميؿ، جاء حافظ لم ،فتي، حافظ لمزاد يجوز لو أف يالقمد لجميور الشافعية أف ىذا المو  ،أكثر الحنابمة

 الفتي،  يتكمـ، وال ياليسكت  :ىؤالء يقولوف ، يصح يا شيخ؟الو، قاؿ: أنا توضأت بنبيذ يصح أو أحد وسأل
  .خميؿ كذا، أو يقوؿ صاحب الزاد كذا، الاليقوؿ: يقوؿ 

فيما يتعمؽ  ما ىو معروؼ لكنو قيدهكىذا قاؿ بو ابف بطة الحنبمي و والقوؿ الثاني: الجواز وليس عمى إطالقو، 
فتي نفسو، يعني: ىذا نسميو تي يالبسيا ىو يفتي نفسو فيما ينزؿ بو، يعني القضايا البنفسو خاصة، يعني: ي

قيد عند ابف بطة مف ز الذي يذكره ىنا ىو مىذا الجوا قمد، فمثؿعند الناس، لكنو م اسمى شيخً ي ،طالب عمـ
 .ىو فقط دوف غيره، ىذا الجواز ،الحنابمة بأف يكوف ذلؾ في خاصة نفسو

اآلف في بمد  :وعميو العمؿ، يقصد ،جتيد، وىو أصح األقواؿذلؾ عند الحاجة وعدـ العالـ الم والثالث: أنو يجوز
في  ايسمونو فقييً  ،لكنو ال يخرج عف المذىب ،فقيو ُيعتبر ،درسوأحد إال ىذا الذي حافظ ىذا وي يوجدما 

 .المذىب
فشمعة خير مف ظالـ  ،ماية تامةفال يبقى الناس في عَ  ،فتيجد أحد ينو يجوز لمحاجة إذا ما وُ فالقوؿ الثالث أ

قاؿ أكثر مف ىذا كما يقوؿ ابف بشراف مف ، بؿ بعضيـ -رحمو اهلل-دامس، ىذا الذي ذىب إليو ابف القيـ 
ماـ أحمد، مف أقواؿ مف مذىب أحمد مثاًل، مف كالـ اإل-ما أعيب عمى رجؿ حفظ خمس مسائؿ "الحنابمة: 

ىو، ال، لكف ىذه المسائؿ إذا  فتي باستنباطاتو، ال أنو ي(ٓٔ)"بيا يفتي المسجد سواري بعض استند -اإلماـ أحمد
ىذا حالؿ  : يقوؿالفتي ماذا يقوؿ؟ كذا، ولذلؾ ىذا الذي يسمونو المقمد حينما ي اإلماـ أحمدؿ عنيا قاؿ: قاؿ ئسُ 

نما يقوؿ ،وىذا حراـ ذا كاف ال يحفظ متنًا لكنو حافظ فتاوى عمى قوؿ ابف بشراف ىنا فُيسأؿ و قاؿ فالف،  :وا  ا 
ثيميف كذا، لشيخ محمد صالح العكذا، قاؿ فضيمة ا -رحمو اهلل-فيقوؿ: قاؿ سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز 

  .وينقؿ لمناس الفتوى، ىؿ يسوغ أو ال يسوغ؟
وال يستطيع أف ُينزليا ىو التنزيؿ الصحيح، البسات ليا م  يسوغ، ىذه الفتوى قد يكوفال :بعض العمماء قاؿ

بيف طالب ؿ: ال، إذا ضبطيا يستطيع أف ينقميا مف غير تصرؼ، وبيذا تدرؾ وتعرؼ وتفيـ الفرؽ و وبعضيـ يق
العمـ الذي درس العمـ الشرعي مف مأخذه، درس عموـ اآللة أصوؿ الفقو والنحو وما إلى ذلؾ، وفرغ وقتو وجيده 

فنظر  ،والتفسير وما إلى ذلؾ، وبيف مف لـ يتيسر لو ىذا ،وشروح الحديث ،لمعمـ الشرعي، ودرس كالـ الفقياء
واطمع عمييا أو عمى  ،الني في الفقو، أو نظر إلى فتاواىـ، نظر مثاًل في شرحيـ لمكتاب الففي كالـ أىؿ العمـ

ريد أف أنا أ :ويقوؿ -رحمو اهلل-كثير منيا، ففرؽ بيف ىذا وىذا، ولذلؾ يظف بعض الشباب أنو سيسبؽ الشافعي 
أو  ،أدرس في التخصص الفالني في الكيمياءأف ، الشافعي ما استطاع، أنا أريد اأجمع بيف الطب وأكوف فقييً 

، العمـ ا العمـفي الشريعة، نقوؿ: ىذه ما استطاعيا الشافعي، ىؤالء ما عرفو  اأو الفيزياء وأكوف عالمً  ،الرياضيات

                                                           

 .(ٖٚ/ ٔ) العالميف رب عف الموقعيف إعالـ - ٓٔ



يتجذر ويتعمؽ فييا وأف يؤخذ مف مأخذه الصحيح، يدرس اإلنساف عموـ اآللة و  ،وأف ُيدرس ،تتفرغ لويحتاج أف 
 ،ومأخذ ىذه المسألة ،والترجيح ،ومناقشتيا ،واألدلةجج والح ،درة عمى النظر في األقواؿكوف لو قتحتى 

وقاؿ فالف، أو قراءة في فتوى شيخ  ،قاؿ فالف :ثـ بعد ذلؾ يقوؿ اواالستدالؿ وما إلى ذلؾ، ليست المسألة قفزً 
مت عممًا أنا في مدة وجيزة حصّ  :ويقوؿ ،أو فتوى المجنة الدائمة أو نحو ذلؾ ،-رحمو اهلل-اإلسالـ ابف تيمية 

تفرغ، يحتاج إلى إلى يد، يحتاج يحتاج إلى ج ،كثيرًا، ليس ىذا ىو مأخذ العمـ، فيذا العمـ يحتاج إلى وقت طويؿ
وال يؤخذ بدورة وال بدروس  ،يحتاج إلى صبر ،يحتاج إلى حفظ ،يحتاج إلى ذىف ،عكوؼ، يحتاج إلى دراسة

 يؤخذ العمـ بيذه العدى عشريف درسًا، عابرة متقطعة بيف حيف وآخر، مجموع الدروس في السنة كاممة ال يت
مف مجالس الذكر،  اقريبً  ،مف الخير اقريبً يكوف  ،عمى إلماـ ،الطريقة وال يمكف، لكف يكوف اإلنساف عمى اطالع

 ،ما يمزمو مف األحكاـو  يتعرؼ عمى األحكاـ الشرعية في الجممة، يتعرؼ عمى العقيدة، يتعرؼ عمى ما ينبغي
، ال، ىذا يحتاج اوفقييً  اوعالمً  اوقاضيً  افتيً مف أمر دينو، لكف يريد أف يكوف ميكوف عمى بصيرة  ،وما إلى ذلؾ

وال يستطيع أف يجمع بيف صنعتيف إطالقًا، الدراسة تحتاج إلى  ،اإلنساف أف يبذؿ نفسو لمعمـ، يتفرغ لمعمـمف 
ثـ بعد ذلؾ يريد أف يكوف عالمًا  ،نيارال يرجع منو إال في آخر ال بعدىا ُمضفٍ  وعمؿٌ  ،جيد كبير ووقت طويؿ

    .أحالـ اليقظة -إف صح قوليـ-في العمـ الشرعي، ىذا ال يكوف، ىذه التي يسمييا عمماء النفس 
 ثالث ،سنة ةعشر  تياثنبعد  ،واتبعد عشر سن ،درؾ أنيا أحالـ يقظة بعد سنيفو فيفبعض الناس يطوؿ نفسُ 

العمـ الشرعي فيذا درؾ ىذا بعد ثالث سنوات أو أربع سنوات، ففرؽ بيف التخصص في سنة، وبعضيـ ي ةعشر 
فيذا  ،ويتعمـ ما يحتاج إليو ،ودروس العمـ ،غ، وبيف كوف اإلنساف يتعمـ ويحضر مجالس العمـيحتاج إلى تفر 

وال يكوف  ،ويكوف في عبادة ،ويؤجر عمى ىذا ،و وتحفو المالئكةنويكوف عمى بصيرة في دي ،عمى خير عظيـ
    .تبارؾ وتعالى-يعني يتعمـ ديف اهلل  -نسأؿ اهلل العافية-ضًا رِ عْ مُ 
تكمـ  -رحمو اهلل-الشيخ محمد األميف الشنقيطي  ،؟فتي أو الوىؿ لو أف ي ،قمدرجع إلى ىذا الكالـ في مسألة المن

عمى مسألة التقميد، وىو كالـ نفيس حاصمو  "أضواء البياف"في  ابكالـ مفصؿ طويؿ جد   "حمدم"في تفسير سورة 
فتيو العالـ وي وىو تقميد العامي لمف أفتاه، العامي يسأؿ ،: نوع جائز باإلجماع(ٔٔ)أنو جعؿ التقميد ثالثة أنواع

مماء منذ عيد الصحابة جماع، وال زاؿ الناس يسألوف العيجوز أو ال يجوز، فيذا نوع مف التقميد جائز باإل :يقوؿ
جة والدليؿ الذي اذكر لي الح :إلى عصرنا ىذا بال إشكاؿ، وال يحتاج العامي أف يقوؿ - عنيـرضي اهلل-

 استندت إليو ورجحت ىذا القوؿ، فيذا النوع األوؿ.
ألحكاـ مف األدلة درة عمى فيـ األحكاـ واستنباط واستخراج اميد العالـ، اإلنساف الذي عنده قوىو تق :النوع الثاني

ومع ذلؾ يأبى إال  فيذا ال يجوز، يتبيف لو الدليؿ والحكـ ،فقمد غيرهقمد غيره، ىذا ظير لو الحكـ فُيمغي فيمو وي
 أو غير المذىب ممف يتعصب لو. ،قمد المذىبأف ي

دع القرف الرابع اليجري، وأف وىو أف يقمد العامي شخصًا بعينو ال يقمد غيره، فيذا ذكر أنو مف ب :النوع الثالث
، يتخذوف شخصًا معينًا ال يقمدوف -رضي اهلل عنيـ-ًا في عيد الصحابة والسمؼ الصالح ذلؾ لـ يكف موجود

                                                           

 (.ٖٙٓ/ ٚ) بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضواء: انظر - ٔٔ



يقوؿ:  ف العامي ال مذىب لو أصاًل، يعني: أحيانًا يأتيؾ بعض العواـ يكتب لؾ برسالة سؤاالإ :غيره، فيو يقوؿ
العامي ال  :نحف نقوؿ ليا ،لمرأة تسأؿ: ما حكـ تغطية الوجو مع العمـ أني شافعية؟و، اجما حكـ تغطية الو 

ذىب مف أفتاه، إنما مذىبو م ،مذىب لو، ىي ال تعرؼ مذىب الشافعية أصاًل ما ىو، فيذا العامي ال مذىب لو
رضي اهلل -فقط، ىذا لـ يكف عمى عيد سمؼ األمة  اقمد فالنً أنا أ :خصص أحدًا بعينو فيقوؿفال يصح أف ي

    تعالى عنيـ.
أو لـ يتبيف لو الحكـ، ما  ،جتيد غيره إذا ضاؽ بو الوقتتقميد العالـ الم :نوع مف الجائز رابع ما ذكره وىو ؾىنا

البد اآلف  ،وقت أنو يبحث وينظر في األدلة يوجدترجح عنده شيء، أو ضاؽ الوقت، أحيانًا تأتي نازلة ما 
آخذ بقوؿ شيخ  :ورع وما إلى ذلؾ، يقوؿ مثالً الو  ديفالقمد مف يعتقد أنو األعمـ وصاحب فيمكف أف يقمد، ي ،ينتيي

العالـ  ،حررىا وأبحثيا، لكف اآلف البد أف أتخذ موقفًا، فينا يجوز لو التقميدأاإلسالـ في ىذه المسألة اآلف، حتى 
إما  تعرض لو قضايا ال يتبيف لو فييا حكـو ستأتيو مسائؿ  ،بكؿ المسائؿ ـّ  ُيمالقمد غيره؛ ألنو المجتيد يجوز أف ي

ما ألف ،لضيؽ الوقت حيط نو ال ينو ضاؽ عنيا، يعني: لـ يصؿ فييا إلى شيء، وىذا يحصؿ لمعمماء؛ ألطَ عَ  وا 
فيذا التفصيؿ في  ،حتى كبار الصحابة خفيت عمييـ أشياء ،-صمى اهلل عميو وسمـ-بعد النبي  بكؿ األحكاـ أحدٌ 

  مسألة التقميد.
رأي باطل، ورأي صحيح، ورأي ىو موضع اشتباه، والسمف استعمموا الرأي ثالثة أقسام: : -رحمو اهلل-قال 

 .والثالث سوغوه عند االضطرارن العمل بو، الرأي الصحيح وعمموا بو، وذموا الباطل ومنعوا م
يـ في الرأي، فالرأي ىو ما يراه القمب بعد الفكر والتأمؿ وطمب معرفة وجو الصواب مما تتعارض فيو مىذا كالـ 

وال يكوف أيضًا في القضايا التي ال تتعارض فييا األمارات،  ،ف الرأي ال يكوف في اتباع النصاألمارات؛ أل
لواحد نصؼ االثنيف ا :سواء البديييات أو غير البديييات، لو قمنا ىؿ ىذه تحتاج إلى رأيمثال مسائؿ الحساب 

ف أربعمائة وسبعة إ :ليس برأي، وىكذا لو أتينا وقمنا مثالً  رأي؟ ىذا :قاؿىذا ي ؿ، في؟ىذا مف البديييات أـ ال
تخرج وتسعيف تقسيـ ثالثة عشر، فيذه تحتاج إلى إعماؿ ذىف لكف ما فييا تعارض أمارات، فالنتيجة التي 

ويحتاج  ،يذا ال يقاؿ ليذه النتيجة بأنيا رأي، إنما الرأي في الشيء الذي يكوف محؿ نظرمحتمية، أليس كذلؾ؟ ف
  .ومعرفة وجو الصواب في مثؿ ىذا مما تتعارض فيو األمارات ،فكر وتأمؿ إلى

أو الكالـ في ديف اهلل بالرأي، لما تنظر مثاًل في  ،بالرأيالقرآف مثاًل الكالـ في تفسير  :فمو نظرت إلى الرأي
في أوؿ الكتاب ذكر فصميف أو بابيف في ىذا الكتاب في مقدمتو، األوؿ ذكر فيو  "تفسير ابف جرير الطبري"

النصوص الواردة في التحذير مف تفسير القرآف بالرأي، الفصؿ الثاني ذكر فيو أشياء تدؿ عمى الجواز، فبعض 
، -عز وجؿ- الناس يقؼ عمى بعض اآلثار في المنع مثاًل والتحذير فيقوؿ: ال يجوز إعماؿ الرأي في ديف اهلل

 .قاؿ فيواألدلة األخرى عرؼ أف الرأي قد ي، بينما لو نظر في وز اتباع الرأي وال القوؿ بالرأيوال يج
ونصوصًا كثيرة فيما يتعمؽ  اذكر أشياء وآثارً  ،"جامع بياف العمـ وفضمو" البف عبد البر :تجد في مثؿ كتابو 

في ف ىذا القبيؿ في بعض كتب السنة سواء في مقدماتيا أو بالرأي والقوؿ بالرأي واتباع الرأي، وتجدوف أشياء م
 سمى كتب السنة.ىكذا في بعض كتب االعتقاد التي ت، و غيرىا في ثناياىا



فيذا ىو مقصود السمؼ  الرأي ثالثة أقسام: رأي باطل،فينا يقوؿ:  ،فالمقصود أف الرأي ليس عمى وزاف واحد
والُفتيا والقضاء وذموا أىمو وعابوىـ وشنعوا عمييـ، ىذا النوع الذي ىو  ،وحرموا القوؿ بو ،الذي ذموه وحذروا منو

 الرأي الباطؿ، وسيأتي بيانو.
تيا بو عند االضطرار، لكنيـ وىو الرأي الصحيح، ىذا الذي سوغ السمؼ العمؿ والقضاء والحكـ والفُ  :النوع الثاني

وتحـر مخالفتو، ويكوف مخالفو مذمومًا ممومًا  ،ذ بوما جعموه بمنزلة النص أنو يجب األخ ،مزموا أحدًا بذلؾلـ ي
وا بو عف النصوص، كما ضواعتا ،ولـ يفرعوا عميو كما فعؿ المتأخروف ،ُمعرضًا لمعقوبة، ال، ما أفرطوا فيو

فيو والتفريع عميو واإلعراض عف النصوص واالشتغاؿ بالرأي  ؼمدرسة أىؿ الرأي، فالمبالغة فيو واإلسرا :يقاؿ
 وىو الرأي الذي يكوف موضع اشتباه. :ىذا ىو المذموـ، والنوع الثالث

العمل بو، والثالث سوغوه عند من والسمف استعمموا الرأي الصحيح وعمموا بو وذموا الباطل ومنعوا قاؿ: 
   .االضطرار

 .ف لمنص، والكالم في الدين بالخرصخالالرأي الم فالرأي الباطل: -رحمو اهلل-قال 
ىذه قضية مفروغ منيا، الكالـ في الديف  ،خالؼ النص فيو باطؿكؿ ما ي ،اآلف ينتظـ الرأي الباطؿيعني ىذا 

استنباط األحكاـ منيا، فيو  ،ص والظف يعني مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفيميا واالستنباطبالخرْ 
 اعتبر تفريطً في استخراج األحكاـ منيا، فيذا يواستفراغ الوسع  ،والنظر فييا ،البحث عف األدلة كمؼ نفسوال ي

 :ىذا ما يجوز، يقاؿ لو :يقوؿ ،سارع في كؿ قضية ُيسأؿ عنياولذلؾ تجد بعض الناس لربما ي وىذا ال يجوز،
 بمثؿ ىذا الكالـ، يعني ليس بدليؿ خفي   أفاجَ حيحيف واضح وصريح في المسألة، فيىذا ورد فيو حديث في الص

ومع ذلؾ تجده  يخفى عمى طالب عمـ، المأخذه، دليؿ واضح في غاية الوضوح، وفي الصحيحيف  يَ أو خفِ 
ىو ورد في و لـ يرد فيو دليؿ، ىذا مف كالـ بعض العواـ وليس لو أصؿ،  ،ىذا لـ يرد فيو شيء ،ال :سارع يقوؿي

وقد يقع  ،كوف مذمومًا، يتكمـ في الديف بالخرص، وىذا قد يقع لبعض العواـفمثؿ ىذا ي !،ثابت صحيح حديث
 ،إما لكثرة االنشغاؿ بالوظائؼ مف القضاء وغيره ،لبعض أىؿ العمـ الذيف قد يحصؿ ليـ شيء مف الترىؿ

امات العمـ عتبر في نظرىـ قامة مف قؿ الناس يسألونو ألنو يئرًا طوياًل فينسى العمـ، فإذا سفينشغؿ عف العمـ دى
نؾ قد تجد إعمى عيد مضى، فُيستصحب ىذا الحكـ فيو فال يزاؿ الناس يسألونو وىو بعيد العيد مف العمـ، حتى 

راجع لي، ىو نسي العمـ ونسي البحث وال يجد وقتًا  ،بحث ليا :الرجؿ يسأؿ ولده وىو في أولى كمية يقوؿ لو
العجيبة الغريبة، تسمع أشياء غريبة، فيذا ال يجوز، فيذا مف فتييـ بالفتاوى ؿ ويتصؿ الناس بو ويلذلؾ، فُيسأ

  .الكالـ في الديف بالخرص
     :الثالث
يس الباطمة التي وضعيا أىل : والرأي المتضمن تعطيل أسماء اهلل وصفاتو وأفعالو بالمقاي-رحمو اهلل-قال 
 .البدع

وقد مضى كالـ طويؿ عمى ىذه القضايا في ثنايا الكالـ  ،حاكموف إلييا النصوصي ىؤالء عندىـ أصوؿ ينيع
ييا عندىـ قضايا، عندىـ قواعد يرجعوف إل ،، عندىـ أصوؿ-رحمو اهلل-عمى كتب شيخ اإلسالـ ابف تيمية 

آرائيـ بمقاييسيـ ض، فمثؿ ىؤالء بحاكموف النصوص إلييا، فكؿ نص أوىـ التشبيو عندىـ فيو مؤوؿ أو مفو  وي



وال يجوز الوقوؼ عنده وال سؤاؿ  ،ورأييـ ىذا باطؿ ،حاكموف إلييا النصوص ىؤالء عمى انحراؼالفاسدة التي ي
ليـ أصوؿ  ،كالمعتزلة وغيرىـ ،وأنواع الجيمية ،أمثاؿ ىؤالء، فيؤالء أصحاب المذاىب المنحرفة مف األشعرية

 ىذا كمو رأي باطؿ يردوف بو النصوص ،وعمـ المنطؽ وما إلى ذلؾ ،وفمسفات ،وليـ عمـو يدرسونيا ،وليـ قواعد
  .مف الكتاب والسنة فيعطمونيا

  .والرأي الذي ُأحدثت بو البدع: -رحمو اهلل-قال 
ف ىذه األنواع األربعة مف الرأي إ :ىذا ىو النوع الرابع ُأحدثت بو البدع وُغيرت بو السنف، وىو يقوؿ بعد ىذا

األربعة مف الرأي باالتفاؽ، يأتي النوع األنواع ىذه  ،الديفاتفؽ السمؼ واألئمة عمى ذميا، وأنيا ليست مف 
 الخامس أيضًا.

ورد الفروع بعضيا عمى بعض  ،عضالتواالشتغال بحفظ الم ،والقول باالستحسان والظنون :-رحمو اهلل-قال 
 قياسًا دون ردىا إلى أصوليا.

"جامع بياف العمـ وفضمو"  :حافظ المغرب، وابف عبد البر ذكره في كتابو -رحمو اهلل-ىذا نقمو عف ابف عبد البر 
ذلؾ إلى جميور أىؿ العمـ، أف الرأي المذمـو في اآلثار  اعز  -رحمو اهلل-وابف عبد البر  ،الرأي مىفقد تكمـ ع

المنقولة عف السمؼ ، واآلثار -صمى اهلل عميو وسمـ-المرفوعة والموقوفة، يعني: اآلثار المرفوعة إلى النبي 
عضالت ورد واالشتغاؿ بحفظ الم ،والظنوف ،الصالح في ذـ الرأي حمميا ابف عبد البر عمى القوؿ باالستحساف

الفروع بعضيا عمى بعض قياسًا دوف ردىا إلى أصوليا، يعني: عمى طريقة أىؿ الرأي المعروفة التي تقابؿ 
ويولدوف  ،ؿ المسائؿ واألغموطات وصعاب المسائؿوف بُعضَ طريقة أىؿ الحديث واألثر، فيؤالء ىـ الذيف يشتغم

  .فيتكمفوف ىذه التكمفات ،وال ُيظف أنيا تقع ،أو نادرة الوقوع ،ويسألوف عف أشياء يعني لـ تقع ،ذلؾ مف بعض
ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم ال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن }ؿ فييا في قولو تعالى: وفصّ  ةوتكمـ عمى مسألة المسائؿ غير الواقع

ُل اْلُقْرآُن ُتْبَد َلُكمْ  ْن َتْسأَُلوا َعْنَيا ِحيَن ُيَنزَّ مف  :، ىؿ ىي المسائؿ القدرية الكونية مثؿ الذي قاؿ[ٔٓٔ]المائدة: {َواِ 
، لما أكثروا عميو مف المسائؿ، فقاـ عبد ((سموني))وقاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-ما غضب النبي عند ،؟أبي

، يعني: مف أبي في عمـ اهلل وقدره ، ىذه مسألة قدرية(ٕٔ)((أبوؾ ُحذافة))اهلل بف حذافة وقاؿ: مف أبي؟ فقاؿ: 
 ؾ في نسبتو ألبيو، أو كانت في المسائؿ الشرعية، ُيسأؿ عف مسائؿ عمى خالؼٍ وحكمو القضائي؛ ألنو كاف ُيشك  

ُل اْلُقْرآنُ }في معنى قولو:  ْن َتْسأَُلوا َعْنَيا ِحيَن ُيَنزَّ ، ىؿ النيي في وقت نزوؿ القرآف فيكوف كما [ٔٓٔ]المائدة: {َواِ 
، لكف بعد (ٖٔ)((مسألتو أجؿ مف ر ـحُ ف ،ُيحر ـ لـ شيء عف سأؿ مف ُجرماً  المسمميف أعظـ إف))جاء في الحديث: 

 .ُأمف ىذا فيسوغ السؤاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-وفاة النبي 

                                                           

 باب الفضائؿ، كتاب ومسمـ، ،(ٕٜ) برقـ يكره، ما رأى إذا والتعميـ الموعظة في الغضب باب العمـ، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٔ
 برقـ ذلؾ، ونحو يقع، ال وما تكميؼ بو يتعمؽ ال أو إليو، ضرورة ال عما سؤالو إكثار وترؾ ،-وسمـ عميو اهلل صمى- توقيره

(ٕٖٜ٘.) 
(، ومسمـ، ٜٕٛٚأخرجو البخاري، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ وتكمؼ ما ال يعنيو، برقـ ) - ٖٔ

، وترؾ إكثار سؤالو عما ال ضرورة إليو، أو ال يتعمؽ بو تكميؼ وما ال يقع، -صمى اهلل عميو وسمـ-كتاب الفضائؿ، باب توقيره 
 (.ٖٕٛ٘ونحو ذلؾ، برقـ )



كمفة فيي مذمومة عمى اإلطالؽ، وبعضيـ يقوؿ غير ىذا، والمسألة ؿ: المقصود بذلؾ األسئمة المتو وبعضيـ يق
في فييا تفصيؿ وتكمـ عمييا جمع مف أىؿ العمـ كابف عبد البر وابف رجب أيضًا، وتكمـ عمييا أيضًا ابف القيـ 

 .تفصيؿ وقد ذكرت شيئًا مف ىذا في كتاب فقو الرد عمى المخالؼالمسألة فييا ف ،مثؿ ىذا الكتاب
 اقاؿ: لو أف أحدً  -رضي اهلل عنو-مر الذي سأؿ ع :تكمفةالمسائؿ المومف األمثمة عمى تكمفة، فينا المسائؿ الم

 ،ال؟ؿ الفرخ يحؿ أكمو أو ففقست عنده البيضة فرخًا، ى ،ابتو مثاًل عمى دجاجة ميتة فخرجت منيا بيضةدب ئوطِ 
عتبر أنو متولد مف ميت، البيضة خرجت مف دجاجة ميتة ففقس الفرخ عنده، فقاؿ لو عمر: مف أيف يعني: ي

    .(ٗٔ)اهلل بأىؿ العراؽ قاؿ: مف أىؿ العراؽ، قاؿ: فعؿ ،ت؟أن
متكمفة، ىذه مسائؿ نادرة الوقوع، مسائؿ كمفة مف ِقبميـ غالبًا، فالشاىد أف ي: كانت تأتييـ ىذه المسائؿ المتيعن

-ُيظف وقوعو بظف غالب، وحذيفة كاف يسأؿ النبي ما يقع، عما عيكوف غالبًا، ما فيذا مذموـ، إنما ُيسأؿ ع
ى ىذا، لكف المسائؿ النادرة أو عم -صمى اهلل عميو وسمـ-عف أشياء لـ تقع، وأقره النبي  -صمى اهلل عميو وسمـ

أحيانًا  ا، يعني: يسمونياال يسوغ السؤاؿ عني هىذؿ المسائؿ غموطات وُعضَ سمى باألوما ي ،عاب المسائؿص
ما عنده أسئمة فيولد مسائؿ نادرة، افترض أنو حصؿ كذا، إذا حصؿ كذا بحثنا لو  ،تكمفةأسئمة تعجيزية، أسئمة م

  .عف جواب
إذا وقعت اجتيدنا حينيا في طمب  :والحكـ وىي لـ تقع، فكاف السمؼ يقولوف ،مسائؿ يعني يصعب القوؿ فييا

نما كانوا يسألوف عالحكـ، فيذا النوع كانو   البسيـ.يعنييـ ويما ا يذمونو، وا 
 .رضي اهلل عنيم-نواع: رأي الصحابة : والرأي المحمود أ-رحمو اهلل-قال 

، وىذا الرأي المحمود أنواع، إذ ، فالرأي المحمود منو رأي  فاآلف عرفنا الرأي المذمـو الرأي فيو محمود ومذمـو
سف فيميـ، طبعًا وح ،مؽ عموميـوع ،وذكر كالمًا متينًا في بياف منزلة الصحابة ،-رضي اهلل عنيـ-الصحابة 

، لكف الحافظ ابف القيـ يذكره بشيء مف اىذا الكالـ الذي يذكره الشيخ عبد الرحمف ىنا ىو كالـ مختصر جد  
نما ىذه ُنبذ وعناويف منو فقط، فيذا رأي الصحابة ،التفصيؿ وشيخ  ،أحيانًا في عشرات الصفحات أو أكثر، وا 

 والعقؿ الصحيح، وأنيا موافقة لو. ،خالؼ القياسالصحابة الثابتة عنيـ أنيا ال ت اإلسالـ يرى أف أقواؿ
 ،ان مستندًا إلى استداللبين وجو الداللة منيا إذا كوي ،فسر النصوصالذي ي : والرأي-رحمو اهلل-قال 

   .ط دون ما استند عمى مجرد التخرصواستنبا
، فيذا الرأي -رضي اهلل تعالى عنيـ-فذكر أف ىذا الرأي نوعاف، كما ذكر أمثمة لمنوع األوؿ مف فتاوى الصحابة 

مراد الشارع، فكؿ ف فيو كيؼ ُيستنبط منو الحكـ، ُيبي   ،ف مأخذ ىذا القوؿُيبي   ،فسر النصوص ُيحتاج إليوالذي ي
ووجوه الداللة مف كالمو  ،سع في معرفة مقاصد الشارعواستفراغ الو  ،ذلؾ يرجع إلى نظر العمماء واجتياد العمماء

سمطونيا عميو فيستخرجوف أنواع األحكاـ، فقد يستخرج مف دليؿ واحد في ،نزلوف أنواع االستدالؿ عمى النصوي
 .مف حديث واحد أحيانًا مئات المسائؿ

                                                           

 (.ٜٛٔ-ٜٚٔ/ ٖ) وأىمو الكالـ ذـانظر:  - ٗٔ



لكف  ،بعضيـ يستخرج مف حديث قصير لربما في سطر واحد لربما ثالثمائة مسألة، ىذا كمو اشتغاؿ بالنصف
ويجتيدوف، فيذا االجتياد في استخراج الحكـ، ولذلؾ فإف االجتياد كما قاؿ الشاطبي ىو  ،ُيعمموف فيو الذىف

يعني  ،الثاني الذي يسمونو تحقيؽ المناط فيذا يكوف لمعالـ، والنوع ،نوعاف: نوع في استخراج األحكاـ مف األدلة
فرة في وقت العادة فإنو يكوف مف عادتيا ولو أو الص ،أو الُكدرة ،ف المرأة التي ترى الدـإ :حينما يقوؿ العالـ مثالً 

 :تنظر فتقوؿأف ىي تحتاج  ،ىي المرأة نفسيا ،قرر ىذا في النياية؟ينا مف الذي يفلـ يكف بصفة دـ الحيض، 
أو ال ينطبؽ، ىذا خارج عنو أو ليس بخارج عنو، فيذا يسمونو تحقيؽ المناط، ىذا في ىذه القضايا  ىذا ينطبؽ

   .ىذا اجتياد آخر يكوف لمعامي ،العممية
تحقؽ الشرط وانتفى  ،الزكاة واجبة عمى مف ممؾ النصاب في األمواؿ الزكوية ودار عميو الحوؿ :تقوؿ مثالً 

طبؽ ذلؾ ، في؟، وىؿ دار عميو الحوؿ أو ال؟المانع، فينظر اإلنساف في نفسو، ىؿ الذي عنده ماؿ زكوي أو ال
 ويعرؼ أنو يجب عميو أو ال يجب عميو ىذا، وىكذا. ،عمى نفسو

 .والرأي الذي اتفقت عميو األمة: -رحمو اهلل-قال 
 ىذا يكوف إجماعًا.

ربو د فيو إلى قوالرأي الذي يكون بعد طمب الواقعة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ُيجتي: -رحمو اهلل-قال 
 .من معاني النصوص

اآلف الرأي الذي يكوف بعد طمب الواقعة مف الكتاب والسنة وأقواؿ الصحابة، أقواؿ الخمفاء الراشديف األربعة، فإف 
حد، فإف لـ يكف فواحد مف غير الخمفاء الراشديف، يعني: مف لـ يكف كما يقوؿ ابف القيـ فاثناف، فإف لـ يكف فوا

  .جةقوؿ الصحابي ح ؛ ألف األقرب أف-صمى اهلل عميو وسمـ-أصحاب النبي 
قاؿ  ،قاؿ اهلل :جة الرساليةوليست بحجة رسالية؛ ألف الح ،جة بيانيةما ذكرت في بعض المناسبات أنيا حوك

فوجدنا قوؿ  ،ما وصؿ إلينا ،أمر خفي عمينا مف كالـ الشارع ما بمغنابيف لنا عف الوحي فقط، لكف ىذا ي ،رسولو
  .خالؼ، ىذا قوؿ الصحابيأو لـ ُيعمـ لو م ،الصحابي، فنأخذ بقولو إذا لـ يوجد لو مخالؼ

، ال، عبارة ابف من معاني النصوصربو إلى قجتيد فيو يُ فإذا ما وجدنا شيئًا فعند ذلؾ يحصؿ االجتياد، قاؿ: 
، (٘ٔ)"وأقضية أصحابو -صمى اهلل عميو وسمـ-يجتيد فيو إلى أقرب ذلؾ مف كتاب اهلل وسنة رسولو "يقوؿ: القيـ 

يئًا ليـ في ىذه المسألة إذا ما وجد ش ،وأقضية الصحابة ،وكالـ الصحابة ،يجتيد ليقُرب مف النصوص
جمديف عمى شرح خطاب أو كتاب بعد ىذا الكالـ الطويؿ في نحو م قارب ذلؾ، ثـ تكمـبخصوصيا يحاوؿ أف ي

عمر ألبي موسى األشعري، نحف نتكمـ عف الرأي، فيذه ُنتؼ مف كالمو، تكمـ بعدىا عمى شرح خطاب أو كالـ 
 رضي اهلل تعالى عنو.-عمر 
 صاحب الحق إلى أن يحفظ رق التي أرشد اهللتي يحكم فييا الحاكم أوسع من الطرق ال: الط-رحمو اهلل-قال 

 .حقو بيا

                                                           

 (.ٚٙ/ ٔإعالـ الموقعيف عف رب العالميف ) - ٘ٔ



تاج إلييا الناس عمومًا، عندنا طرؽ نحفظ بيا حقنا، وىناؾ طرؽ يستعمميا مسألة يحتاج إلييا القضاة ويح ىذه
رؽ التي يستعمميا القاضي إلحقاؽ الحقوؽ أوسع مف الطرؽ التي نحفظ بيا حقوقنا، بمعنى نحف القاضي، فالط

 {ُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكتُُبوهُ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آمَ }قاؿ:  -عز وجؿ-اهلل  ،نحفظ حقوقنا كيؼ؟
، إلى أف قاؿ: [ٕٕٛ]البقرة: {َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوال َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتبَ }، الكتابة، [ٕٕٛ]البقرة:

َيُكوَنا َرُجَمْيِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّيَداِء َأْن َتِضلَّ  َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلمْ }
  .[ٕٕٛ]البقرة: {ِإْحَداُىَما َفُتَذك َر ِإْحَداُىَما اأُلْخَرى

 .نارؽ التي نحفظ بيا حقوق، فيذه الط[ٖٕٛ]البقرة: {َوَلْم تِجُدوا َكاِتًبا َفرَِىاٌن َمْقُبوَضةٌ }وقاؿ: 
أو في  ،أو في معامالت ،ساىمة والثقة فيدخموف في قروضناس تأتي أمورىـ أحيانًا عمى المكثير مف الو 
ذا سألتيـ قالوا ،رابحات وتجارات وال يكوف ىناؾ شيودم ة، كاف بيننا ثقىذا عمى الثقة، نحف بنينا  :وال كتابة، وا 

نحفظ نحف بيا حقنا، نحفظ األشياء التي رؽ التي يحكـ بيا القاضي أوسع مف واآلف يأتوف عند القاضي، فالط
  .رؽ التي يحكـ بيا القاضي؟جاء في آية الديف، لكف ما ىي الطحقنا كما 

كما ثبت ذلؾ في السنة، لكف ىؿ نحفظ نحف حقنا بشاىد  ،نجد أف القاضي يحكـ أحيانًا بشاىد واحد ويميف
عند الحكـ والقاضي حاؿ التنازع فإنو قد يحكـ بالشاىد واليميف، يقوؿ: عندؾ شيود؟ ال، لكف إذا أتينا  ،ويميف؟

اآلخر، فيي يميف الطالب وليس فاليميف تقـو مقاـ الشاىد  ،يقوؿ لو: عندي شاىد واحد، يقوؿ: شاىدؾ ويمينؾ
، قاؿ: ال، ؟ؿ: تحمؼشاىد ويميف، وذاؾ أنكر، قابدعى عميو، كما يحكـ بالنكوؿ والرد وغير ذلؾ، فيذا جاء الم
  .سمـ لو الحؽ ف أحمؼ، إذال

سوداء وقالت: إنيا أرضعتيما، قالت:  ةلما تزوج امرأة فجاءت أم"وُعقبة بف الحارث كما في الصحيح: 
أنا  :وقالت ،سوداء جاءت بعد الزواج ةوأخبره، قاؿ: ىذه أم -صمى اهلل عميو وسمـ-أرضعتكما، فجاء إلى النبي 

 .(ٙٔ)"فارقياأمره أف ي -صمى اهلل عميو وسمـ-أرضعتكما، فالنبي 
 -صمى اهلل عميو وسمـ-وقالت ىذا الخبر، فبنى عميو النبي  ،جاءتسوداء  ةاآلف ما عندنا شيود، امرأة أم

اعتبر  -صمى اهلل عميو وسمـ-يؤخذ بقوليا وىي واحدة في مسألة كيذه؟ النبي  ةالحكـ، يعني: ىؿ ىذه األم
نما دعوى ادعتيا ىذه المرأة واعتبر النبي  ،قوليا، ال يوجد شاىداف وال بينة  ،كالميا -اهلل عميو وسمـ ىصم-وا 

   .فيو بحسب المقاـ
يوجد ساعة  ،؟مف فقد ساعة :قطة إذا وصفيا الواصؼ بوصؼ يضبطيا فإنيا ُتعطى لو، لو قيؿوىكذا أيضًا الم

وىذا يدؿ عمى صدقو؛ قطة، وُيعطى ىذه الم ،أنا صاحبيا، ُيحكـ بيا لو ،ادقيقً  افجاء واحد ووصفيا وصفً  ،مفقودة
  .وال يحتاج إلى إثباتات أخرى ،يحتاج إلى شيودفال  ،فُتعطى لو بمجرد الوصؼ ،ألف ىذه الصفة بمنزلة البينة

الباب، يعني: مسائؿ شيادتو في أصؿ بوىكذا كما أشرت سابقًا في مواضع الحاجات تُقبؿ شيادات مف ال عبرة 
جراح وما أشبو ذلؾ، فال يجود إال صبياف في ىذا المكاف الوىكذا شيادة األطفاؿ والنساء، القتؿ و  ،الجنايات مثالً 

 .فتُقبؿ شيادتيـ، ال يوجد إال نساء فتُقبؿ شيادتيـ

                                                           

 (.ٜٕ٘ٙ) برقـ والعبيد، اإلماء شيادة باب الشيادات، كتاب البخاري، أخرجو - ٙٔ



فإنو ُيقبؿ  اىال يوجد غير و  ،إذا قالت شيئًا أو نحو ذلؾ وىكذا القابمة التي تتولى توليد المرأة وىي امرأة واحدة
، يعني: مف غير يميف، (ٚٔ)تُقبؿ شيادة الواحد إذا ُعرؼ صدقو أنو -رحمو اهلل-كالميا، بؿ كما ذكر ابف القيـ 

َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَمْيِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن }فيذا كمو مما ُيحتاج إليو، فعندنا في حفظ الحؽ 
 .[ٕٕٛ]البقرة: {الشَُّيَداءِ 

ح الخصمين ترجّ  وأيُّ  ،نيي: الذي جاءت بو الشريعة أن اليمين ُتشرع من جية أقوى المتداع-رحمو اهلل-قال 
 .من جيتوُجعمت اليمين جانبو 

ىذه أشرت إلييا آنفًا في ثنايا الكالـ في قضية سبقت، وىذا قوؿ الجميور أف اليميف تكوف مع الطرؼ األرجح 
أخذًا  ،دعى عميوىي دائمًا مع الم :حناؼ الذيف يقولوفف، وذكرت أمثمة لذلؾ، خالفًا لؤليواألقوى مف المتداعي

 .((واليميف عمى مف أنكر ،البينة عمى المدعي))الحديث: بظاىر 
في الحديث ىنا  دعى عميوودقتو في ىذا نظر إلى أف الم -رحمو اهلل-وىذا كما قمت بأف فقو الحافظ ابف القيـ 

القسامة ُجعمت مع  :فُجعمت اليميف معو، لكف في األمثمة األخرى مثؿ ،فجانبو أقوى بودعى ذلؾ المأنو بيده 
والكالـ عمى عرضو وامرأتو  ،وىو ال ُيقدـ عمى فضح نفسو ،ىؤالء، وفي الرجؿ حينما يقذؼ امرأتو جانبو أقوى

  .وما أشبو ذلؾ كذبًا عمييا فُجعمت اليميف معو، وىكذا
أو أحل حرامًا، والمسممون عمى شروطيم  ،محًا حرم حالالً : الصمح جائز بين المسممين إال ص-رحمو اهلل-قال 
 .أو أحل حراماً  ،شرطًا حرم حالالً  إال

لكف ىذا الصمح أيضًا ىو جائز إال إذا كاف يقتضي تحريـ  ،صمح بيف الخصوـيحتاج أف ياآلف القاضي مثاًل 
صمح بينيـ أو ي ،صمح بيف ناس قد يتواطأ معيـأي أحد يريد أف ي ،ميؿ حراـ، أحيانًا القاضي يتواطأأو تح ،حالؿ

فيحممو عمى القبوؿ؛ ألف حقو ، أو يكوف ىذا الصمح فيو ظمـ لمطرؼ الضعيؼ، -عز وجؿ-عمى إسقاط حؽ هلل 
  .مح بيف الطرفيفوصيغت القضية بصيغة الص ،فيكوف القوي ىو الذي قد ظفر وأخذ بالنصيب األوفر ،سيضيع

شيء؟  ، لماذا ليس لي؟ريد ىذا أو ما لؾ شيءكوف باإللجاء، يقوؿ لو القاضي: توأحيانًا يكوف ذلؾ أشبو ما ي
 تجمس ستلربما ويجعؿ القضية  ،وُيضجره ،موىنا عند القضاء البد مف مفاصؿ الحقوؽ، وأحيانًا القاضي قد ُيمم  

مرة بعد  ،وُيرددىـ مرة بعد مرة ،لحوااصت :فيقوؿ ،طالب بحقو فيمؿوىذا اإلنساف ي ،سنة ةعشر  سبع ،سنة ةعشر 
رض ، يعني: كوف أني آخذ ىذا الذي عُ ؟ىذا المثؿتعرفوف ، "العوض وال القطيعة" :مرة حتى ُيضطر ىذا ويقوؿ

  .عمّي ولو كاف شيئًا يسيرًا أحسف مف العدـ
أف  يريد الوال يجوز؛ ألنو ألجأه إليو، وبعض القضاة قد يفعؿ ذلؾ عمى سيبؿ التورع  ا،عتبر صمحً فيذا ما ي

ضعت لمحكـ بيف ال بقضية، أنت إنما وُ وصؿ إلى سف التقاعد ويفتخر أنو ما حكـ و  ايحكـ، يعني: قد تجد قاضيً 
فإف قبموا فالحمد هلل،  ،، لكف مف أدب القاضي أف يعرض الصمح عمى الناسااجتماعي   اصمحً عت مالناس، ما وض

 .فإذا ما قبموا ىنا ُيبيف مفاصؿ الحقوؽ

                                                           

 (.ٜٚ/ ٔ) العالميف رب عف الموقعيف إعالـ - ٚٔ



 -هلل عميو وسمـصمى ا-ىنا في مسألة الصمح ذكر أمثمة كثيرة لذلؾ مف إصالح النبي  -رحمو اهلل-فابف القيـ 
 .بيف أصحابو، وذكر أحاديث في الباب
مثاًل: عرض  -صمى اهلل عميو وسمـ-في الصمح، فالنبي  -رضي اهلل عنو-وذكر أشياء عف عمر بف الخطاب 

 ،أو وقوؼ مع جانب الظالـ ،أو تقوية ،فيذا ممكف، لكف ال يكوف الصمح كما سبؽ فيو قوة ،-شطرال-النصؼ 
، أو يتفقوف ويصطمحوف عمى إسقاط حكـ مف -عز وجؿ-أو يكوف ذلؾ عمى حساب حؽ هلل  ،عتديأو الم
    .أو حد مف حدوده ،أحكامو

أحيانًا قضايا تتعمؽ  ،الحد إذا بمغ القاضي يجب إقامتو مثاًل، فالقضية في مضامينيا حد؛ ألف كالميـ فيو أشياءف
وأنو ال يسقط بتنازؿ المخموؽ، مثاًل عند مف  ،ممخموؽبالقذؼ، مثاًل عند مف يقوؿ بأف القذؼ حؽ هلل، وحؽ ل

ىذا أو نحو ذلؾ مع أشياء أخرى ىذا زنى بامرأة  قاضي، أو قضية فييا حد يتعمؽ بأفيقوؿ ىذا ووصمت لم
طالبيـ بالصمح، اج أو ما أشبو ىذا، فالقاضي قد يأو ِشج ،طالبات ماليةولربما خصومة فييا م ،طالباتوم

وموضوع الحد ىذا ُيسقط، نتغاضى عف الحد  لحوااصتط عنو الحد، يقوؿ: أف ُيسقَ  ويكوف مف ضمف العرض
ؼ ىؿ ىو ، بصرؼ النظر عف المثاؿ الذي ذكرتو مسألة القذ-عز وجؿ-، ىذا ال يجوز، الحد حؽ هلل لحوااصت

مقاضي أف ال يكوف إسقاط حؽ هلل ال يجوز ل أنو لكف أقصد ،، ال أعني عيف المثاؿاحؽ لممخموؽ أو ال إذا عف
    فقط، ثـ ذكر أنواع الحقوؽ. ،ُيسقطو
 ونحوىا. ،كالحدود ،: والحقوق نوعان: حق هلل ال مدخل لمصمح فيو-رحمو اهلل-قال 

ُنسقط عنؾ الزكاة، نصؼ الزكاة ُنسقطيا عنؾ في سبيؿ الصمح،  :يقوؿ أف  يممؾالالزكوات، يعني ك نحوىا
فيأمرىـ باإلصالح وىي  ،وأشياء ،ىر منيااوقد ظ ،الكفارات، اختصـ ىو وزوجتو وجاءوا عند القاضي إلى آخره

يسقط عنؾ حكـ  ،أو عند الطالؽ، فيقوؿ لو مثاًل: نحف ُنسقط عنؾ ،أو مؤخر مير ،تطالبو بأمور وأمواؿ
يريد أف ُيسيؿ  ،محوف، ىو ال يممؾ ىذا حتى ُيسقط عنيـطغمظة ىذه في سبيؿ أنكـ تصلكفارة المالظيار ا

غريو بيا، فحؽ اهلل ال ُيسقط، أما حقوؽ اآلدمييف فيي التي تقبؿ لي ؛الصمح في نظره فيعرض عميو ىذه العروض
  الصمح واإلسقاط والمعاوضة عمييا.

وىو الميل مع أحد المتصالحين  ،و ورسولو، والجائر ىو الظمم بعينومح العادل ىو الذي أمر اهلل بقال: والص
 بغير نفع لآلخر، فالصمح الجائز ىو الذي ُيعتمد فيو رضا اهلل ورضا الخصمين.

الظمـ، الميؿ مع أحد المتصالحيف بغير نفع لآلخر، ثـ ذكر الصمح المردود والجائز، وأف األوؿ  :الصمح الجائر
 بطالؽ أو نحو ُبضع ىذه المرأة التي حُرـ عميو مثالً مثال مح، كأف ُيحؿ لو العكس، ىذا صالذي يحؿ الحراـ أو ك

 .صمح بينيـ بإحالؿ ىذا أو بتحريمو عميوذلؾ أو لعاف، في
 :ومثؿ بعض الجيمة لما تحتد الخصومة بيف المرأة وزوجيا ويحصؿ طالؽ إلى آخره تذىب المرأة وتطالب تقوؿ

قر عند ريد ىذا يتقوؿ: نىي تشتط وتريد أنو ما يأخذ األوالد ف ،أ مف أوالده؟!أوالده، كيؼ ُيبر  و مف ئأريد أف ُنبر  
   . يسوغ شرعاً الىذا  ،أ مف أوالده؟!مف أوالده، كيؼ ُيبر  و ئُنبر   المحكمة



ُينسب إليو وىو ليس بأب لو، ُينسب آلخر، اختمفوا صار بينيـ  ،أو نقؿ النسب ،رقاؽ الُحرإ :وىكذا مثالً 
خالص يقبؿ أحد آخر أف الولد ىذا ُينسب  :ولـ يقبموا بالمعاف مثاًل، ىؿ يسوغ أنو يقاؿ ،خصومة ويتيـ زوجتو

 . ؟لُيحؿ اإلشكاؿ ؛أو ُينسب إلى فالف مف الناس ،ُينسب إلى عمو ،وتنتيي المشكمة ،إليو
وليس ىذا بصمح، فالصمح ال يدخؿ في مثؿ ىذه األمور، وىكذا إسقاط الواجبات، أكؿ  ،ال يجوز :الجواب
 ه ربا، إقرار الربا أو نحو ذلؾ، تعطيؿ الحدود، كؿ ىذا ال يسوغ فيو الصمح.ؤ إعطا ،الحراـ

عارفًا  ،صمح عالمًا بالوقائعورضا الخصمين، فيكون الم ،رضا اهلل ويفالصمح الجائز ىو الذي ُيعتمد ففيقوؿ: 
مح، دورات تدريبية س دورات اجتماعية في الصصمح، أف ُتدرَ ، ىذه ثالثة أشياء في المقاصدًا لمعدل ،بالواجب

 .وما أشبو ىذا، ىـ بحاجة إلى معرفة ىذه األشياء ،سريواإلرشاد األ ،أظف في اإلصالح االجتماعي
، ثالثة أشياء، يعرؼ اجب، قاصدًا لمعدلفًا بالو عالمًا بالوقائع، عار صمح البد أف يكوف كما يقوؿ ابف القيـ: الم

  .يقصد العدؿ ،ولو قصد صحيح ،ويعرؼ الواقعة ،األحكاـ
 ثـ بعد ذلؾ جاء إلى الكالـ عمى الرؤى.


