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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 عد:حمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله، وببسم هللا الرحمن الرحيم، ال

ــ   ــال المفل ــى للمحافظــ  اقاصــد   الشــار  كــون  :التاســع  المســةل : "-رحمــلا هللا–ق  دالقواعــ عل
 فـ  إليـلا دسـتنوالم   ليـلا،إ يسـتند دليـ    مـن عليلا بد ال والتحسيني ، والحاجي  الضروري ،: الثالث
 ".الشريع  ولأص من أص    لانأ مع باط ، اظني   وكونلا ا،قطعي   أو اظني   دليال   يكون  أن إما ذلك،

عياة نعم الدالالت على اعتماا  ذا ا الاعاعاد الاقالع ة،عياةال الداللاة علاى اعتماا  الاعاعاد الاقالع ة،
 بال شكال وذ ا الاعاعد ة،عية الشارع ةصدذاال وذي المصالح العامة الكلياة ممهااا الوارورم ومهااا

 الي والتحسيهيال ما ا ال يشك مياا أحٌد من المسلمين.الحاجي ومهاا الكم
 األ لة التي تستهد عليه ذ ا الاعاعد القالع ال تخلع من أمرين:

 إما أن تكعن ظهية أو ة،عية.
 اال ة،عاي ال يساتهد إلاى؟ ألن الا،عاي ال يكاعن مساتهدا ظهي اكعناا ظهية ذ ا مساتحي  االا ال لماا ا

اال وكعناااا ة،عيااة وأمرا ذااا كمااا ذااع ي ااإال لكااعن مسااتهدا ة،عسااا الا،عيااة؟ ظهاايأل ألنااه ماان أ اان اكت
 –آحاا  ال لكهااا ماك كعنااا أخباارمعلعم أخبار آحا  ال ُتفيد إال الظن ذا ا ماا ُ رياد أن ُيااررا الم لا 

إال أناااا امومااعع ذاا ا األماارا  تصاا  إلااى الا،ااك باادال  ماان أن  -أعهااي مفاار ات ذاا ا الاعاعااد الااقالع
 ا ذالاا العاحد أو االثهاان أو القالثاة ال ُيخرجااا عان كعنااا ظهياةال لكان تكعن ةوية من الاوايا نا

األصااا  ماااك أصااا   آخااار  اااد، عليااااا ااااالمعهىال ماااك أصااا   ثالااات ُياررذاااا ااااالمعهى ذااا ا ذاااع التاااعاتر 
  .العلمال التعاتر المعهعم وذع ة،عيالمعهعم عهد أذ  

 أصــول،ا فةصــول لا،موضــع فــ  تاــين حســاما قطعيــ ، الشــريع  وأصــول أصــول،ا، أصــ  هــو بــ "
 ".اوفرع   أصال   مظنون    الشريع  لكانت بالظن، إثاات،ا جاز ولو قطعي ، تكون  أن أولى

كاعن مان يألن الفروع مفروٌغ مهاا أناا عامتاا اأ لة  ظهيةال عامة المساال  الفرعياة اأ لاة  ظهياةال وال 
الحاد ت إلاى كعناه ال  ياع،: إن الظن ال ُيغهي عن الحق شيئ اال الظان مراتاا  بادأ مان كعناه أكا  

إلااى أن يااار  ماان الا،ااك احياات يكااعن ذااع الغالااا علااى الظاانال واالحتمااا،  الُيغهااي ماان الحااق شاايئ ا
ا للعلام الوارورم ص،لح عليه إلى أن يكعن الظان ة،عي اوذع الم الوذ ا ذع الكقير الالراجح  } ا مفياد 

ال يكفاي و  الك ماي مقا  ذا ا الظانالباد مان الا،ا الذا ا ة،اك [46]الاقرة: { ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 ميه الظنال مد، على أن الظن متفاوت.

وإن كااان ال ُيفيااد العلاام إال أنااه ُملاا م ُمعجااا  الوالظاان الاا م ُ رياادا أذاا  العلاام مااي مقاا  ذاا ا المااعالن
وذااع االحتمااا، الااراجحال مكعنااه ال ُيفيااد العلاام أم: ال يحتماا  الهااايىأل ألنااه لاام يصاا  إلااى  الللعماا 

ة االمالااةال يعهااي إ ا كااان االحتمااا، مااعن الهصاا  يعهااي الهساابة التااي ال تحتماا   لااك اااأن تكااعن مالاا
كاا  ذاا ا ظاانأل ألنااه االحتمااا، الااراجحال والظهااعن متفاوتااةال ممهاااا مااا  الستين..ساابعين..ثمانين تسااعين
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ُي،لا معه ما  دعمهال ومهاا ما ال يحتاا  إلاى  لاك إلاى أن يصا  إلاى حاد الا،اك الا م ال يحتما  
 الهايى.

ا ووصاف اال مان ا كاان مالاك ماقوال شك أن األخبار تتفاوتال األخ اا لهالتااا عاد   ال  نوام بار متفاوتاة تبع 
هن وأحا  قاه االدرجاة العلياا عهاد أذا  العلامال ومقا  ذا ا ابان شااا  وابان المسايا و يارذمال ل كان السُّ

 ليسعا امعصعمين أال يحتم  أن ُيخ،ئعا؟ لاد وةك مهام الخ،أ ذ ا االحتما، ذع ال م جع  أخباار
 لعلاامال المسااألة مسااألة اصاا،العأل ألن العلاام المعجااا للعماا  شاايالال والعلاام الاا م الذاا الال ال ُيفيااد ا

يحتماا  الهااايى امعهااى أن اينسااان يحلاا  عليااهال ويكااعن امه لااة المشاااذد مااي الا،عيااةال يعهااي إ ا 
اال أما  العلم معهاا كأنك ترااال ما  هتااك أ نى شك ميهال ممالك حص  مهه اعى األوذام اليسيرة جا د 

مساة يعهاي م،اااتاه للعاةاك بهسابة خ الرا أنه يحتم  الهايى بهسبة واحد أو اثهين االمالةوُة  مي خب
 نه معصعٌم خبارا مالاة االمالاةال لكانإوتسعين..ستة وتسعين..ثمانية وتسعين ممكنال لكن ال ناع،: 

  لااع ُأفااي  إليااه آخاار أو احتفااي اخباارا ةريهااة تااد، علااى م،اااتااه للعاةااك انتاااى ايشااكا،ال ةلهااا: أمااا
 لعلم.ا

 مخبار العاحااد ماي أصااله ال ُيفواي إال الظاانال لكهااه إ ا احتا  اااه ةريهاة أمااا  العلام احياات ال يحتماا 
  .خ،ئه ارتفك مي مااب  ذ ا الاريهةالهايىأل ألن االحتما، الوعي  مي 

ـ أصال   مظنون    الشريع  لكانت"  بـال طعيـ   ق فةدلت،ـا قطعيـ ، تكـون  أن بـد فـال باطـ ، وهـاا ،اوفرع 
 .دب  
 كـون ي أن يخلـو فـال فيـلا، نظـري   ممـا قطعـ  دليـ    إلـى امسـتند   األصـ  هـاا فكـون  هـاا، ثات فإذا
 .انقلي   أو اعقلي  
 يــرغ وهــو الشــرعي ، األحكــام فــ  العقــول تحكــيم إلــى راجــع   ذلــك ألن هنــا  لــلا موقــع ال فــالعقل 
 ".انقلي   يكون  أن بد فال صحيح،

لااااه و لة مان الادلي ال أماا إ ا وجاد الادلي  الهالايال يعهاي: ماك خلاع المساأ "العقل  ال موقع لـلا هنـا"
ااد الاادلي  الهالااي الاا م ذااع أصاا  المساا ألة وواماااه الاادلي  العالااي ماااع ُمعتباار عهااد أذاا  العلاام إ ا ُوج 
اد ماا يساهدا مان  ليا   عالاي ماال ، عليه مي المساال  الشارعية  ليا  الهالايال لكان إ ا ُوج   شاك والمععَّ

، أوال  وآخار ا علاى الادلي  الهالايال ماال ُيعتأن العا  له مدخ  مي مق  ذا ا ماد علاى ال وإن كاان المعاعَّ
  .ألشعريةاالعا  االكلية كما ياع، الدلي  العالي استدالال  استاالال  كما ياع، المعت لةال وال ُ لغى 

 حـال علـى التةويـ  من،ـا حتمـ ي   ال السـند، متـواترة جاءت انصوص   تكون  أن إما النقلي ، واألدل "
 ".ال أو

ألنه إن لم تكن متعاترة السهد مليسي ة،عيةال ب  تكعن ظهية وإن احتما  متهااا التأويا  علاى حاا،ال 
وإن كاني ماي ثبعتااا ة،عياة إن احتما  متهااا التأويا  علاى حاا، صاارت  اللتااا ظهياةال مماقال  ماي 
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مهام من استد، ااآلية على وجع  صالة  [2]الكوثر: {ڑ ژ ژ }: -ج َّ وعال–ةع، هللا 
ياادال اآليااة ثبعتاااا ة،عاايال لكاان  اللتاااا علااى صااالة العيااد ظهيااةال إ  ا مااا تقبااي امقاا  ذاا األ ألنااه الع

 . -رحمه هللا–يحتم  التأوي  على كالم الم ل  
 مـا ألن ا إلي، هاا مث  استناد يصح فال التواتر، أه  ينقل،ا ولم كانت أو ا،نصوص   تكن لم فإن"
 ".المطلوب وه القطع وإفادة القطع، فيدي   ال صفتلا هاه

ال  المفر ات مفر ات المسال  الداخلاة ماي ذا ا الاعاعاد تقباي امقا  ذا اال لكان إثباات الااعادة العاماة
 تقبي امق  ذ اال مفر ات الااعدة تقبي اأ لة  ظهية كما ذع األصا ال ويواا العما  باااال لكان ةعاعاد

ثبتاي  األ لاة الظهياة التاي ا ولاع اموماععلقالع البد أن يكعن مستهدذا ة،عي اكلية مق  ذ ا الاعاعد ا
...وثالت إ  ا مومعع ذ ا األ لة  باا مروعااال يعهي ثبي الفرع بدلي   ظهيال وثان   ارت صاثبي بدلي  

 . التعاتر المعهعم وذع مفيٌد للا،كمن 
ــ كانــت وإن"  فــ  از   متنــ أنــلا إال للقطــع، مفيــد   ف،ــاا الســند، ومتــواترة التةويــ  تحتمــ  ال انصوص 

 ".ءالعلما بين وجوده
ُع اعااى العلماااال مااي وجااع  المتااعاترال وماان أذاا  الحااد ت ماان ياااع،: ال وجااع  لااه  ُع ُ هااا يعهااي  تهااا

لبتااةال اباان حواار ُيااارر أنااه معجااع  وجااع ا وجااع  كقاارة الساايما المعهااعم الساايما التااعاتر المعهااعمال أ
ااد أثباي ،اكال موُيفياد الا الُيفيد أن التعاتر معجع  -رحمه هللا تعالى–وُياررا شيخ ايسالم ابن تيمية 

اال ألحا  اات المتااعاترة تااعاتر ا معهعي اااالاادلي  لا،عااي ماان ا -رفااي هللا تعااالى عهااه–موااال  أبااي اكاار 
 ومواال  عماارال وأمااا المتااعاتر تااعتر لفظااي مُيمقاا  لااه شايخ ايسااالمال كمااا ُيمقاا   ياارا ماان أذاا  العلاام

ا فليتاوأ مقعده من النار»احد ت من ك     اتاعاتر   اة،عي ا اتاعاتر   ذا ا متاعاتر «من كاب عل  متعمد 
  .داللة ة،عي الداللة وة،عي القبعتمن حيت القبعتال ومن حيت ال

 بعــ  فــ  يوجــد بــ  الشــريع ، فــ  تفــر  مســةل    كــ  فــ  يوجــد ال بةنــلا مقــر   بوجــوده والقائــ "
 ".قطع  دلي    في،ا جاء الت  المواضع من مسةلتنا أن يتعين ولم بع ، دون  المواضع

ماا  قباي  -علياه الصاالة والساالم–ص ااأن ُ اعر  مان العةاالك أو مان لفظاه يعهي لع لعل ا شخ
ااا  الخبااا  ماااقال  أو علاااى أن صاااالة الظاااار أرباااك ركعاااات مااان األحا  ااات  ااااه الا،اااك االهسااابة لح 

–ذاا  يساات،يك أن ُ قبااي ذاا ا التااعاتر ماان لفظااه  -عليااه الصااالة والسااالم–الموااامة إلااى الهبااي 
الك وحعا ع وتاعاتر العما  والتاعارع عهاد ذا ا األماة اماا أو أن ذهاك وة -عليه الصالة والسالم
ك  ذ ا ُيفيد الا،كأل ول ا لع ةا، شخص: أنا ال ُأثبي األحكام بدلي   ظهيال  المياا سلفاا وألمتاا

ماااا يكفااار؟ يكفااارأل ألن الداللاااة أم باااين صاااالة الصااابح والظاااار يكفااار  ة اااامر وال أعتااااد أن ذهااااك 
إنماا ذاي بادلي  تاعاتر العما  والتاعارع بادأ  مان سال  ذا ا ة،عيةال وإن لام تكان االادلي  اللفظاي و 

األماة وألمتااا ماان الصاحااةال ثام التااااعين ومان اعادذمأل ألنااه ةاد يااع، ةالاا  ماقال  اساتدالال  امقاا  
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ذ ا الكالم: أنه ُوجد اعى البدع تعارثاا الهاس لباة  اعد لبااة مها  ةارون مها  ألا  ساهة ماقال  
ان؟ الاارون القالثاة كالمعلدال وتعارثاا الهاس وعملعذ اال ناع،: ذا ا التاعارع ما،اعٌع رأساهال رأساه مل

ن كبار األمة وخيارذا وسا تاا ماا عهادذم ذا ا العما ال نعام لاع عملاه ع المفولة الصحااة والتااع
أبع اكرال ثم عمرال ثم تعالي الصحااة ال ثم التااععنال ثم من اعدذم إلى  عمها ذ ا ةلهاا: متاعاتر 

ع يس ذا ا الكاالم علاى إلالةاه الباد أن  تسلسا  ذا ا العما  والتاعار تعاتر عما  وتاعارعأل ألناه لا
 . من صاحا الرسالة إلى  عمها ذ ا

 موقـو    ة  متـواتر  كانـت إذا النقليـ  بالـدالئ  التمسـك إن: يقـول الشـريع  ف  وجوده بعدم والقائ "
 إن،ـاف ،اظني ـ يكـون  أن بـد ال الظنـ  علـى والموقـو  ظنيـ ، من،ـا واحـدة   ك  عشر مقدمات   على
 أو الشـرع  النقـ  وعـدم المجـاز، وعـدم االشـترا،، وعـدم النحـو، وآراء اللغـات نقـ  علـى تتوقف
 دموعـ الناسـخ، وعـدم للمطلـ،، التقييـد وعدم للعموم، التخصيص وعدم اإلضمار، وعدم العادي،
 ".ظني  أمور   ذلك وجميع العقل ، المعار  وعدم والتةخير، التقديم

 ي وجع  الدلي  الا،عي مي الشريعةال ياع،: ما  عجاد  ليا  ة،عايأل ألناه إنيستد، با ا كله من  هف
غاات علاى ذا ا الاعاعاد ناا  الل االبد أن يكعن متهاه معتماد  موجدته من حيت األسانيد وكقرة أسانيدا 

والقاااني  كالنااه مشااتر إ :يعهااي ذاا ا اللفااك مشااترك أو  ياار مشااتركال ةااد ياااع، مااالن الوعاادم االشااتراك
ااد الخااالا أمااا  الا،ااك ياااع،:  ياار مشااتركال  ااأم وإ ا ُوج  ي مااإ ا ُوجااد الخااالا  االظاان؟ ال ُيفيااد ة،ع 

: ومق   لك ااية ذ ا المسال ال مهام من يااع، ال وواحد  هفيالواحد  قبي الكلمةال ومقله عدم المواُ
دت ذا ا ايشاكاالت اعتار  إنه ُمايدال ومهام من ياع،: إ  نه ُمخصصال ومهام من ياع،:....من ا ُوج 

عجع ة يعتريه من ظن  اللتهال مال م ُ ريد أن ُ هب  ش يودال لكن ذ  لا ا الخالمات حاياة مالمتن ما 
نااه  ياار مشااتركال إأو  بتكرذااا الُمخااال ؟ يعهااي ذاا  ةااا، اااأن ذاا ا مشااترك أو ةااا،:  العهااد أذاا  العلاام

من أذ  العلم ال  ن ُيعتد ااعلام أو أن ذا ا موار  امترافاات؟ نااع،: ال شاك أن اعاى الهصاع  
ا ما البال إشكا، وال رياال واألمعر المعرومة من الد ن االورورة ال يعترياا ذا ا االحتمااالت ة،عية

عترياااه ذااا ا تماااا ُعااار ا مااان   ااان ايساااالم االوااارورة ال ُيمكااان أن  الُعااار ا مااان ايساااالم االوااارورة
 وإن أمكن تصعر ذ ا االحتماالت. الاالحتماالت

هاا  مشى علياا أذ  العلم مان الصاحااة إلاى  عميعهي مقال  الداللة على أن صالة الظار أربك مقال  
ذ اال ولع احت شخص مقال  مي ألفاظ ذ ا البد أن يودأل ألن ك  لفك  مان األلفااظ ماي لغاة العار  

 ما يحتم  أكقر من معهى.
 الوُةاا  مقاا  ذاا ا مااي الاارواة إ ا تتااااك األلمااة علااى روايااة ذاا ا الخباار ورووا ماان لاارن متعااد ة وكقياارة

م ميه جدنا مي اعى لرةه ورواته من ُتكل   وأما  الا،كال ولع و  الحتفي الارالن بقبعتها الوتلاعا االابع،
اكالم  مرجععأل ألن اآلن الشباات ُمتحي على أبعابااال وما من حاد ت إال وةاد تواد ماي إساها ا مان 
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ُ ااتكلم ميااه الساايما مااي اعااى لرةااهال إن ساالم ذاا ا ال،ريااق ماان الااراوم اال،باااة األولااى أو، الاارواة 
شاااذدا ةااد ال يساالمال وإ ا ساالم شاايخ المصااه    مالاا م  ليااه مااي  -شاايخ المصااه    -ة للمصااه   االهسااب

د ُشبا    وال شك أنه سعا يود. اذ ا ال،ريق أو ال،ريق أو القالتال الماصع  أن ال م ُ هب  ش ُ عج 
 وتلاتاه األماة ااالابع،ال ثاام السامعها مان  اتكلم ماي حاد ت ابان أم مكتاعمال حاد ت  ماي الصاحيح ُمخارَّ 

ن اعااى رواتااه ميااه كااالمال يعهااي أحا  اات الصااحيحين المااارر عهااد أذاا  إاعااد  لااك جاااال ماان ياااع،: 
العلاام أناااا ُتفيااد الا،ااكأل ألن األمااة تلاااي الصااحيحين اااالابع، سااع  أحاارا يساايرة تكلاام مياااا اعااى 

حاد تال لكان لاع أجرياي الكاالم ماي ذا ا الاراومال ثام ماي  تيأعهي من األحا  تال يعهاي ماال الالحفاظ
ت م ميام من رواة الصحيحينال وجمعي مرويا ُتكل   واة الصحيحين  بلغعن حعالي ستمالة راو  جميك ر 

 ذ الال الستمالة لالي: نص  الصاحيحين يمكان أن  اتكلم مياااال والحفااظ ماا تكلماعا إال ماي مالاة أو
مك أن ذا ا الكاالم  الوثالثة عشر أل  حد تال وذ ا ال شيال امالتي حد ت ماط من اثهى عشر ألف  

ي الصعا  مي الغالا مك الشيخينال ذ  ال م تكلم ماي الارواة مان خاال، الكتاا معرمتاه ااالرواة يعه
كماان خااال،ام وعاشاارذمال وعاارا مااا حفظااعا وفااب،عا وأتاهااعا ماان األحا  ااتأل ألن الااراوم ةااد يكااعن 

مااا  الميااه كااالم االهساابة لاابعى أحا  قااهال االهساابة لاابعى شاايعخهال وذاا ا ال ُ اادرك الاا م تكلاام ُمتااأخر
اااط ال ال بيهمااا األلمااة ةاارروا أن ذاا ا الااراوم ُمااتكلم ميااهال لكاان االهساابة للحااد ت الفالنااي مئ اشاايُ اادرك 

 تكلمعا ميه االهسبة لشيخه الفالني أو إ ا رو  عهه مالن.  اللوميك أحا  قه
ق  ذ ا أمعر ال ُ دركاا من  تكلم على األحا  ت اليعمال السيما من كان ذدمه إا،ا، األحا  تال مم

: ذاا ا ن أن ُ عمَّااق لمعرمااة حاياااة الحااا،ال إ ا كااان ذاا ا الاااداأل ألنااه يااأتي وُيلااع  ع ياااع،ذاا ا ال ُيمكاا
كا اال  تاع، مي أبي حاتم ماقال ؟ ةاا، ماي الاراوم ماالنما ا  الكالم ألمة الورع والتعد   الكالمكم أنتم

ا اهَّة أو لار  السُّ ؟ ذا  هَّةناع،: أبع حاتم على العين والارأسال لكان ذا  أناي تساتغ  كالماه لهصار السُّ
مق الاا م ُ ريااد أن يااادع مااي وظيفتااك وظيفااة العااالم الماادامك عاان   اان هللا أو وظيفتااك وظيفااة المهااا

 الد ن؟
مُيهظااار إلاااى ذااا الال اعاااين البصااايرة ياااأتي مااان  اااتكلم ماااي حاااد ت ابااان أم مكتاااعم والعلمااااال كلاااام تلااااعا 

 اساالم  كاان ومااا  اادريك أن مُ م ميااهال لا ماان الاارواة ُتكل  اامااا ةاادع ميااه أحاادأل ألن مااي لرياااه واحااد   الاااالابع،
 ا انتاى من أحا  قهال ذ ا لرياة األلمة ةد يكعن ميه كالمال لكان ُتعباك علاى ذا ا الحاد ت وانتااى ذا

ااايمام من أحا  قاه ال مان ا تلط شايخه مخاتلطمياه االهسابة لاراو  ماقال  اخا ال أو يكاعن ذا ا الاراوم متكلم 
 الرو  عهه ذ ا الشخص صارت روا ته ةب  االخاتال  ماقال  أو اعاد االخاتال  وذاع مماا ُتعباك علياه

ووجاد ماا  رماك ذا  االحتماا،ال مالباد أن يكاعن ذهااك شافعا  الأو مما ُشك ميه ذ  كاان اعاد أو ةبا 
الاارواةال يعهااي إ ا  مااي الهظاارال ويكااعن ذهاااك الااالع واسااك علااى كااالم أذاا  العلاام مااي األحا  اات ومااي

ن ؟ مااا  لاا مال وإ ا كااان األماار كاا لك ملاايس لكاا  أحااد  أعن ن كاا  رواتااه مرمعفااأمعهاااا  ُتكل اام مااي راو  
 .-وهللا المستعان-كلم مي األحا  ت  ت
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 ب،ـا ترنـتاق إذا لكن،ـا ا،قطع ـ تفيـد ال أنفسـ،ا ف  الدالئ  بةن اعتر  من بوجود المعترفين ومن"
 هـاا مـن امسـةلتن دليـ  أن علـى اقطع ـ يـدل ال وهـاا اليقـين، تفيـد فقـد ،منقول    أو مشاهدة   قرائن
 كل،ــا لشــر ا أدلــ  تكــون  أن لــ م وإال دليــ ، لكــ  الزمــ    غيــر لليقــين المفيــدة القــرائن ألن القايــ  
 أو لداللـ ا ظنيـ  الشـرعي  األدلـ  أكثـر وجدنا ثم تل م، ال كانت وإذا باتفاق، كالك وليس قطعي ،
 أن لـىع ذلـك دل تقـدم مـا جميـع فـ  النظـر إلـى األدلـ  افتقـار مـع والسـيما ا،ع  م والدالل  المتن
 قـول علـى موجـود   وغيـر بـالك، المقـرين قـول علـى نـادر واليقـين للقطـع المفيدة القرائن اجتما 
 ".اآلخرين

 ا ذاالارالن التي تد، على أن األحا  ت المحفعظة الما،عع بقبعتاا  المليس اصحيح اأما كعنه نا ر  
سااي نااا رةال متلاااي األمااة للصااحيحين ُمفيااٌد للا،ااك عهااد أذاا  العلاام مااي أحا  اات الصااحيحينال ولاام لي

وذااي ال تتواااُو مااالتي حااد تال  اليسااتقهعا ماان  لااك إال األحا  اات التااي تكلاام مياااا الاادارة،هي ونحااعا
 والباية كلاا ة،عية عهد أذ  العلم ذ ا من جاة.

لام  ع ولاعالايساالم ا،ارن  متبا هاة ساالمة مان الااعا  مي  واوين امن الارالن أن يكعن الحد ت مروي  
اال ومن الارالن التاي تاد، علاى أن اليكن مي الصحيحين ا ةريهة تد، على أنه محفعٌظ ة،ع   ذ ا أيو 

امااا ال موااا، للشااك ميااهال باا  امااا ُيفيااد  -عليااه الصااالة والسااالم–الخباار صااحيح االهساابة إلااى الهبااي 
 ا وايااة األلمااةال ماالحتمااا، الاا م أور ناااا االهساابة لمالااك إبر  ةالظاان والياااين كااعن األحا  اات مسلساال

متار  كان الحد ت رواا عهه ايمام الشامعيال وأخ،أ ميه ايمام مالك ُ عامااه الشاامعي؟ ال ُيمكانال ا
 أن ايمااام مالااك أخ،ااأ والشااامعي أخ،ااأ ورواا عهااه مقاا  أحمااد مااقال  ُ عامااق علااى الخ،ااأ؟ ال ُيمكاانأل

د ُمخاال  با لك الباد أن ُ عجا أو وثااعا ثااة وتفار وا افاعيف   راوي اا لماة عادلعاول ا ال تود اثهين من األ
 .لاما
 دليـ    ووهـ ،كـا    اإلجمـا  إن: قـالي   وال ،متعـين غيـر التعيـين على المسةل  هاه دلي  أن فثات"

 ا،شـرع   الثالـث القواعـد تلـك اعتاـار علـى اإلجمـا  نقـ  إلـى مفتقـر   :هـاا أوال  : نقـول األن   قطع  
ــثا نقــول ثــم تجــده، ال ولعلــك إثااتــلا، يعســر وهــاا اإلجمــا ، أهــ  جميــع عــن امتــواتر   ال  نقــ  إن :اني 
 ".مستندهم يكون  قطع  دلي    من بد فال وجوده، ر ف  

ألن ايجماع البد له من مستهدال ايجمااع اتفاان موتاادم األماة ماي عصار مان العصاعر الباد أن 
هَّةال وع هايال ظلى ذ ا الا،عي علاى ماا تاادم تاريارا ال يساتهد إلاى يكعن له مستهد من الكتا  أو السُّ

ماااع ُمسااتهد علااى حااد ت  ظهاايال وحيهئاا   ال  قبااي ايجماااعأل ألن مسااتهدا ظهاايال ناااع،: ذاا ا الكااالم 
 ا،رياق ا ولام  قباي إالما  باا ا الحاد ت وإن كاان أصاله ظهي اليس اشيالأل ألناام إ ا اتفااعا علاى الع

 .ا،ال وحيهئ   يكعن ة،عي ا ال ظهي  ألن األمة تلاته االابع  ال ناع،: الخبر اكتسا الا،عيةألةواحد
 فال قطعي ، ال ظني    المسةل  فتكون  ظن ، دلي    على يجتمعون  فقد قطع ، أنلا على ويجتمعون "
ــ يكــون  إنمــا اإلجمــا  ألن اليقــين  فيــدت    ل،ــا قطعيــ    مســةل    علــى اجتمــاع،م فــر  علــى اقطعي 
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 اإلجمـا  هـاا كـون  فـ  خـال  مـن النـا  فمـن ،ظنـ     تند  مسـ علـى اجتمعـوا فإن قطع ، مستند
ــح    هــاه كــون  إثاــات إلــى الطريــ، يصــع  ذلــك وعنــد يــتخلص، ال باإلجمــا  المســةل  فإثاــات ، ج 

 ".القطع  الشرع  بالدلي  اشرع   معتارة   القواعد
شاك إ ا ثباي ذا ا ايجمااع ماال  الناع،: إ ا ثبي ايجماع الحاياي الا م ذاع ةاع، موتاادم العصار

ا أنه ة،عيال والدلي  ال م استهد إليه ة،عيال ولع لم نا  على الدلي . أجمك أذا  العلام علاى أن ما
 تغيار لعنااه أو لعماه أو رالحتااه بلاعن الهواسااة أو لعمااا أو ريحاااا أناه نوااسال إنَّاا مااا نعارا  لاايال  

ــلا أو ريحــ»يسااتهد إليااه ذاا ا ايجماااع إال احااد ت أبااي ُأمامااة  ــر طعمــلا أو لون  اوذاا  ،«لاإال أن تغي
فاااعيٌ  ااتفاااان الُحفااااظال لكااان ذااا  يوااارا أحاااد أن يااااع،: إن المااااال إ ا تغيااار بلاااعن الهواساااة لااايس 

 بهوس وايجماع ةالم؟ ال يمكن أن يورا مسلم على ذ ا.
الااادعاو  التاااي  ااادعياا اعاااى العلمااااال ماااي ناااا  ايجمااااع ماااك أن الخاااالا  النعااام  عااااو  ايجمااااع

ا معجع  ذ ا االفعا  تفاي ماي عواد ايجمااعأل أ ن ايجمااع وإن ا عااا مان ما األناه إ ا وجادنا مخالف 
ياااع،: ذاا ا الاادعاو  توعاا  لالااا العلاام ال  -رحمااه هللا–ا عااااال إ ا وجاادنا المخااال ؟ والشااعكاني 
ال باا  مماان نااا  ايجماااع نااا  الخااالا بهفسااهال ممقاا  ذاا ا ا اااا  ايجماااعأل ألنااه وجااد الخااالا كقياار  

بال البد  الهاا مق  ما ةا، الشعكاني ال  اا  ايجماعحاياة  يفي مي عود ايجماعال لكن ليس مع
الباد مولع ُناا  المخاال ال وإ ا ُناا  ةاع، األكقار  الإ ا ُنا  الأن يكعن لد  لالا العلم ذيبة لإلجماع
  .لع كان ةع، األكقر وُعرا المخال أن  تحر  مي ترجيح  يرا أشد التحرمال و 

 الـثالث دالقواع هاه أن وذلك المسةل ، روح هو آخر وجلا   على ثابت   المسةل  على الدلي  وإنما"
 مقصـود   اعتاارهـا وأن الشـر ، أهـ  مـن االجت،اد إلى ينتم  ممن أحد   اشرع   ثاوت،ا ف  يرتاب ال

 .للشار 
 اههــ مــن عليــلا انطــوت ومــا والج ئيــ ، الكليــ  أدلت،ــا فــ  والنظــر الشــريع ، اســتقراء ذلــك ودليــ 
 بعض،ا منضا    بةدل    ب  خاص، بدلي    يثات ال الاي عنوي الم االستقراء حد على العام  األمور
 ،األدلـ  تلـك عليـلا تجتمـع واحـد   أمـر   مجموع،ـا مـن ينـتظم بحيـ  األغرا ، مختلف  بع ، إلى
 ".ذلك أشالا وما -عنلا هللا رض - عل  وشجاع  حاتم، جود العام  عند ثات ما حد على

 .لمعهعم عهد أذ  العلم االتعاتر ا ما أشبه  لك مما ُيعرا
 لا  وجـ علـى وال مخصـوص، دليـ    على القواعد هاه ف  الشار  قصد إثاات ف  النا  يعتمد فلم"

ــ  مخصــوص، ــك ل،ــم حصــ  ب ــدات، والمطلقــات والعمومــات، الظــواهر مــن ذل ــات والمقي  والج ئي
 مــن نــو    وكــ  الفقــلا، أبــواب مــن بــاب   كــ  فــ  مختلفــ ، ووقــائع مختلفــ ، أعيــان   فــ  الخاصــ ،
 ينضـا  مـا مـع هـاا القواعـد، تلـك على الحفظ على دائرة   كل،ا الشريع  أدل  ألفوا حتى أنواعلا،
 .منقول  وغير منقول    أحوال   قرائن من ذلك إلى
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 واحـد   ك  ارإخا لكان المخارين، آحاد فيلا اعتار لو إذ العلم، التواتر خار أفاد الساي  هاا وعلى
 ".للظن امفيد   عدالتلا فر  على من،م

ال يعهاي مان نظيار  لاك اا إلى مفر ات ذ ا العةالك ألمكن توعيفاا كا  خبار  علاى حادنعم لع نظرن
اال لكاان إ ا فااممي اعواااا إلااى  ا واحااد  األعااعا  إ ا جمعااي مالااة عااع  مااقال  تساات،يك تكساايرذا واحااد 

يأتياك  الاعى ورب،اا برااط ال تست،يك أن تكسرذاال وذك ا األخبار إ ا انواا اعواا إلى اعاى
م ُ   يادال وذا ا الشاخص يعهاي خبارا ال ُتع،ياه مان الهسابة أكقار مان أربعاين االمالاةال ثاممن ياع،: ةاد 

ُا، مااا ُيمكاان ي،لااك إلااى ثمااانين ولااع كااان  ُياادال ال شااك أن الخباار مااا م  يااأتي واحااد مقلااهال ياااع،: ةااد 
ليكاااعن خمساااينال ميصااا  إلاااى حاااد الشاااك ل ماااا ماااي نفساااك توااااا ذااا  ن  ألامه لتاااه ُتع،ياااه عشااارة ماااقال  

مال  عهاادذم أوذااامال وعهاادذم عاادم فاابطال وعهاادذم اشااتبااال الامالاارجلينأل ألنااك جااربت أحيان ااا ياااع،: ةااد 
م واحااد ولااع كااانعا امقاا  ذاا ا  الُيشااباه أو مااا أشاابه  لااكال ثاام يااأتي ثالاات ورااااك وخااامس وعاشاار وةااد 

 ة الخبااار أو المقاااااة إال أناااام موتمعاااعن تواااد نفساااك مل ماااة االتصاااد قال وذااا ا مااارا  أذااا  العلااام انماااا
  .لممومعع األخبار الع

 ق،لالفتــرا ليســت خاصــي  لالجتمــا  لكــن الظــن، إفــادة علــى ب يــادة   يعــود اجتمــاع،م يكــون  فــال"
 حتـى ،وآخـر آخـر خاـر   وهكـاا الظـن، قـوي  آخـر إليـلا انضـا  فـإذا ،مثال   للظن مفيد   واحد   فخار  
 دةإفـا ج،ـ  مـن بين،مـا فـرق  ال إذ هـاا، فكـالك النقـي ، يحتم  ال الاي القطع بالجميع يحص 
 .األخاار تضمنتلا الاي بالمعنى علمال
 .الكتاب هاا من المقدمات كتاب ف  ني   ب   وهاا
  سـ،   ،لمعاني،ـا والمتةملين مقتضاها، ف  الناظرين الشريع  حمل  من كان فمن هاا، تقرر فإذا
 .الثالث القواعد هاه إثاات ف  الشار  مقاصد بإثاات التصدي، عليلا
 :العاشرة المسةل 
ـــ قـــد كانـــت إذا ثالثالـــ الكليـــات هـــاه  آحـــاد تخلـــ  يرفع،ـــا فـــال ب،ـــا، الخاصـــ  للمصـــالح رعتش 

 ".الج ئيات
يعهي الهظر مي ذ ا الاعاعد الاقالع علاى العماعمأل ولا ا ةاد تكاعن المصالحة لعماعم الهااس ماي كا اال 
لكن  هفر  من الهاس مان تكاعن مصالحته أو المصالحة العاماة مان إ راجاه ماي ذا ا الااعادة خاالا 

ق ذ ا الاعاعد البد مههال مبعى الهاس األص  مي السفر أنه مشاةأل ولا لك ُشار عي  لكال لكن ت،بي
حاا، ايةاماة ماي  ميه الرخصال لكن ةد ياع، اعى الهاس: أنا أريح لي أن أسامرال لماا ا؟ ألناه ماي

وإ ا سااامر ارتاااعال ناااع،: ال  االمياااا شاااان ون اعاا مشاااة  عظيمااة عماا  شااانال ومااد ر متعهاايال وأساارة
ا أريااح لااك؟  تخلاا  اعااى الاوااايا عاان ذاا ا الاعاعااد العامااةال لكاان تباااى الاعاعااد تتاارخصأل ألن ذاا 

 ةعاعد عليه وعلى  يرا.
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م لاع كاان ذا ا الشاخص العتاق ال  ر عاه   وال   جاراال ذا الاألص  ماي الكفاارات ماقال  أن العتاق ُماادَّ
األ ولا ا انُتااد وُخ،اأ الا م أمتاى  يام وذاع الملاك االصاُنفتيه االصيام مقال أل ألناه  رتادع االصايام؟ أباد 

 .إال أن اعى الو ليات تتخل  عهاا ةا ٌر على العتقال ما ا الاعاعد وإن كاني ةعاعد عامة
 فال عاق ي   من نجد اأن   مع لالزدجار، مشروع    العقوبات فإن الضروريات، ف  أما: أمثل  ولالك"

 ".كثير ذلك ومن عليلا، عوق  عما ي دجر
المعار  والدامك الرتكا  ذ ا العاعبة أةاع  مان ذا ا ال جارال  ألن المعار  أةع  من ذ ا ال جرال

 والشاارع حيهمااا جاااال االحاادو  لاام يوعلاااا ةابلااة للهاااافال الحاادو  يشااترك مياااا جميااك الهاااس علااى حااد   
الا : ةُتا،ك  داال ماد يااع،  المرن  هسرن ربك   هار أو مليار   هار ما مي السعاالال مالسارن ُتا،ك  دا
ال تساع  الا،اك -علاى ماا يااع،-الغ كقيرة ياادم  ادا القانياة أو رجلاهأل ألنااا ذ ا ال م سرن ذ ا المب

 لكن إن سرن ربك   هار يسرن ثانية؟
 عوقـ  عمـا ي دجـر فـال عاقـ ي   مـن نجـد اأن ـ مـع لالزدجـار، مشروع    العقوبات فإنمياع، ذها: " 

ُنى مُولد أو شر  مُولادال ثام يااع،: يشا" عليلا ه ال لعلا الر  مارة ثانياةةد يكعن ُتسع، له نفسه مقال  
 اد ه  ُي،لك عليهال وتدععا نفسه األمارة للشر  مال    جرال لكن الغالا أنه إ ا كان سعم العا ال ومتا

ُعته نفسه مي اع   .ى األوةات إال أنه البد أن  رتدعبا ا الد ن وإن نا
 ال فـلامتر ال والملـك المشق ، وللحوق  للتخفي  مشرو    السفر، ف  فكالقصر الحاجيات، ف  وأما"

 عدم مع اأيض   جائ    أنلا مع بالمحتاج للرف، جي أ   والقر  مشرو ، حقلا ف  والقصر للا، مشق 
  ".الحاج 

هااس يعهاي أناه ُمبااع متسااوم ال،ارمين ماالأل ألناه مان أخا  أماعا، ال العلى حاد   ساعاال اأما كعنه جال   
 . أمعا، الهاس االتكقرال ماع مرجعع االتكقرال ذ ا الار  من اا  أخ 

ــ الط،ــارة فــإن التحســينات، فــ  وأمــا"  خــال  علــى بعضــ،ا أن مــع الجملــ  علــى للنظافــ  رعتش 
 ".كالتيمم النظاف 

نعااام ةاااد يااااع، ةالااا : ال،ااااارة مااان الحااادع إنماااا ُشااار عي لتهظيااا  ذااا ا األعوااااال التاااي ُتباشااار ذااا ا 
 ا إي؟ ناااع،: أناا االماا ثراتال ملمااا ا التاايممال التاايمم   يااد أنااي تغساا  ألرامااك عاان الغبااار وت يااد  بااار  

كم والمصالثبي الشيال عن الشرع مال كالم ألحدال يعهي ما  ل م أن العا    . حُ درك ك  العل  والح 
ــ "  بعــ  فتخلــ  ا،كلي ــ ثاــت إذا الكلــ  األمــر ألن المشــروعي   أصــ  فــ  قــادح   غيــر هــاا فك

ـ ا،كلي ـ كونـلا عـن يخرجـلا ال الكلـ  مقتضى عن الج ئيات  فـ  ر  معتاـ األكثـري  الغالـ  فـإن اوأيض 
 الكلـ  اهـا يعـار  كلـ    من،ـا ينـتظم ال الج ئيـ  المتخلفـات ألن القطعـ   العـام اعتاار الشريع 
 .الثابت
 ".العربي  بالكليات ذلك ارواعت   ،االستقرائي  الكليات شةن هاا

 طال : العربي  هكاا؟
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 11 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 نعم.
 ".اي  عقل ال اوضعي   اأمر   القايلين من واحد   ك  لكون   فيلا نحن ما إلى ش ء   أقرب فإن،ا"

نعم المسال  العربية ليسي عالية وليسي شرعيةال وإنما ذي عرميٌة وفعية علاى الخاالا ماي مبادأ 
 الأصاالاا مااايعهااي ماان ذاا ا وذاا ا أو تعةاا  مااا  اادرم  الذاا  ذااي تعةياا  أو تعميااق أو تلفيااق الاللغااات

متكلماعا  ومَّاق الهااس -وعاال جا َّ –يعهاي أن هللا  الماألةعا، مياا أربعاةال لكان ذا ا الااع، اأنااا تعمياياة
  .باا
ـ الج ئيـات بع  تخل  يكون  أن يتصور وإنما"  اـتث مـا: نقـول كمـا العقليـ ، الكليـات فـ  اقادح 

 القضـي ب الحكم يصح لم تخل  لو إذ لات ،أ التخل  فيلا يمكن ال ف،اا ،عقال   لمثللا ثات للش ء
 ."لمثللا ثات للش ء ثات ما: القائل 

قا  إ ا ةاررت أن ذا ا الشاخص للمق  لما صار مقال  عاال ال يعهاي نعم ألنه لع لم  قبي  لماا صاار م 
 مق  مالن والمقلية تعهي الم،ااااةال ثام ةلاي لفاالن كا ا مان وصايتكال مالباد أن يكاعن لمقلاه مقا  ماا
 أوصيي لفالنال وإال لما صار مقال  لهال لتخلفي المقلية ذ ا من حيت العا ال وذ ا عهدذم كلية.

 ."الج ئيات بع  مقتضاها عن تخل  وإن صحيح ، االستقرائيات ف  فالكلي  كالك، كان فإذا"
 طال : مث  القاعدة الت  مرت ف  الكتاب الماض .

 نعم.
 القواعد الكلي  ال يخرم،ا نوادر التخل  أو الشواذ؟ طال : أن

 ال ذع الاعاعد الكلية ال  تخل  مرع من مروعااال لكن األ لبية؟ مياا تخل .
 طال :......

لا  لكن ذها مقال  مي الكليات العربية لع مقال  الفاع  مرمعع عهدذمال  تخل  عهاا شيال؟ كعناه  تخ
 .يهاال ال ُ  ثر ذ ا وال ُ لتفي إلمق  خرن القع  المسمار ُ  ثر مي الااعدة؟ ذ ا ال ُ  ثر أبد  

 داخلـ    ون كـت فـال الكلـ ، مقتضى عن خارج    لحكم   تخلف،ا يكون  قد المتخلف  فالج ئيات اوأيض  "
 لـىع عارضـ،ا لكـن عنـدنا، داخلـ  أو دخول،ـا، لنـا يظ،ـر لـم لكـن داخلـ    تكـون  أو ،أصـال   تحتلا

 يــلاعل نحكـم ال لكنـا تلحقـلا، المشـق  إن: قـالي   قـد المترفـلا فالملـك أولـى، بـلا هـ  مـا الخصـوص
 راالزدجــا ليســت المصــلح  إن: صــاحا،ا ي دجــر لـم التــ  العقوبــات فــ  نقــول أو لخفائ،ــا، بـالك
ـأ ازجـر   كانـت وإن ألهل،ـا، كفـارات الحـدود ألن كفارة  كون،ا وهو آخر أمر   مث   ب  قط،ف  علـى ايض 

 .للكل  خادم أنلا توهمي   ما سائر وكالك المفاسد، إيقا 
 ".للمصالح الكليات وضع صح  ف  الج ئيات بمعارض  اعتاار ال تقدير ك  فعلى

 يكفي يكفي.
 .اللام ص    على محمد


