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  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 .حسن هللا إلیكمأ
 ،عینوصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم ،رب العالمین الحمد هلل 

 أما �عد، 
أو  ،ای� : �ل دلیل شرعي إما أن �كون قطعالمسألة الثانیة: "-رحمه هللا تعالى-مؤلف فیقول ال

 صالة".طهارة من الحدث وال�أدلة وجوب ال ،فال إشكال في اعتباره ،افإن �ان قطعی�  ،اظنی� 
و أ، اي �ستدل بها أهل العلم في تقر�ر األحكام، إما أن �كون قطعی� تكل دلیل شرعي من األدلة ال

ما  ، والقطعي إما أن �كون في ثبوته وداللته أو في أحدهما، والظني �ذلك، أما القطعي وهواظنی� 
نَّة عند أهل العلم، أو  عند  �ان من اآلحاد الذي احتفت �ه القرائنثبت �الكتاب أو �متواتر السُّ

 .قوم، أو جمیع أخبار اآلحاد إذا صحت عند آخر�ن، أقوال ألهل العلم، هذا �النسبة لثبوته
لته ا ودالظنیة، والعكس، قد �كون ثبوته ظنی� ا تكون داللته على الحكم وقد �كون مع ثبوته قطعی�  

ا ا، ومألة، وقل مثل ذلك فیما ثبت ظنی�  على المسقطعیة، �عني �معنى أنها ال تحتمل، وأنها نّص 
ثبت �خبر الواحد عند الجمهور، وهذا الظني إما أن تكون داللته ظنیة �ثبوته أو قطعیة، وال 
تخرج األدلة عن هذا، �عني ال �ستدل �ما دون ذلك، الظن الغالب، وهو الذي یندرج فیه الصحیح 

أو  ،لظن ثبوته هذا مما �ستوي فیه الطرفان من الشكوالحسن، وما دون ذلك مما ال �غلب على ا
 .وهو الوهم، هذه ال �ستدل بها ،یترجح فیه جانب عدم الثبوت

الز�اة �أدلة وجوب الطهارة من الحدث والصالة و  ،فال إشكال في اعتباره ،ا"فإن �ان قطعی�  
 والصیام".

الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ { ال �قبل صالة من أحدث «هذا قطعي،  ]٦[المائدة: }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 .لكنه في داللته على المراد قطعي هذا عند الجمهور ظني، »حتى یتوضأ

أشباه و  ،والز�اة والصیام والحج واألمر �المعروف والنهي عن المنكر واجتماع الكلمة والعدل"
 ذلك".

ُقو َواْعَتِصُموا ِ�َحْبِل للااَِّ َجِمیًعا { طعیة الثبوت، وتدل على قهذه  ]١٠٣[آل عمران: }اَوال َتَفرَّ
اجتماع الكلمة، هذا من حیث النّص، �ما أن التواتر المعنوي وثبوته قطعي عند أهل العلم، من 

الكلمة  خالل قضا�ا مفرداتها ال تصل إلى درجة القطع لكن �مجموعها تصل، دّلت على اجتماع
 .في أبواب �ثیرة من الدین

و�ن  ،ًضافإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أ� ،إما أن یرجع إلى أصل قطعي أو الا ف"و�ن �ان ظنی� 
 لم یرجع وجب التثبت فیه".



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

قد �كون  -صلى هللا علیه وسلم-الظني قد یرجع إلى أصل قطعي، البیان منه �فعله أو قوله 
لقطعیة، األدلة اا، لكن الُمبیَّن قطعي، الصالة مأمور بها، الز�اة مأمور بها، الحج مأمور �ه �ظنی� 

نَّة، لكن تفاصیل هذه المسائل و�یانها من ِقبله   القد  -الصالة والسالمعلیه -من الكتاب والسُّ
 .�ختلف عما ال یرجع إلى أصٍل قطعيا، فما یرجع إلى أصٍل قطعي �كون قطعی� 

 "ولم �صح إطالق القول �قبوله ولكنه قسمان".
ه، وهذا ال شك في عدم اعتبار  ،اٌم �ضاّد أصًال قطعی� قس هذا الذي ال یرجع إلى القطعي، قسمان،

ا، فهو ي الوقت نفسه ال �ضاد أصًال قطعی� لكنه ف ،وقسم ال �ضاّد، نعم ال یرجع إلى أصل قطعي
 .لعدم المضادة فهو معتبر ؛ برأسهأصلٌ 

ا فأم .مقساأفالجمیع أر�عة  ،وقسم ال �ضاده وال یوافقه ،اقطعی�  "ولكنه قسمان: قسم �ضاد أصالً 
  .فال �فتقر إلى بیان ،األول

ل أخبار وعلیه عامة إعما ،ا ظاهروهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أ�ًض  ،وأما الثاني
ْكَر ِلُتبَ { :لقوله تعالى ؛اآلحاد فإنها بیان للكتاب َن ِللَوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ َل ِإَلْیِهمْ نَّاِس َما نُ یِّ [النحل: }زِّ

٤٤."[ 
 .ن الواجب واجب، بیان الواجب واجبند أهل العلم أن بیاوع

لك ذوغیر  ،"ومثل ذلك ما جاء في األحادیث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصالة والحج
 مما هو بیان لنص الكتاب". 

 .نعم للنص المجمل
اجعة وغیره من حیث هي ر  ،"و�ذلك ما جاء من األحادیث في النهي عن جملة من البیوع والر�ا

َم الرَِّ�ا َوَأَحلَّ { :إلى قوله تعالى ُ اْلَبْیَع َوَحرَّ  ".] ٢٧٥ :[ البقرة }للااَّ
 وهي ،نعم هذا على سبیل اإلجمال، لكن التفاصیل التي جاءت بها األحادیث هذه مفرداتها آحاد

 .ترجع في األصل إلى النّص القطعي
إلى سائر أنواع البیانات  .اآل�ة ]١٨٨[البقرة:  }ِ�اْلَباِطلِ َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم { :"وقوله تعالى

 :-والسالم علیه الصالة- :ومنه أ�ًضا قوله ،أو التواتر إال أن داللتها ظنیة ،المنقولة �اآلحاد
فإن الضرر والضرار  ،، فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى»ال ضرر وال ضرار«

 وقواعد �لیات". ،ائع جزئیاتمبثوث منعه في الشر�عة �لها في وق
ورد من طرق متعددة یثبت من مجموعها، لكن مفرداتها فیها �الم  »ال ضرر وال ضرار«الحدیث 

 .قاعدة دلت علیها النصوص القطعیة،ألهل العلم، لكن جزئیات ال
ُقوا َعَلْیِهنَّ ُتَضارُّ  َوَال {]، ٢٣١[البقرة: }ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا َوَال { :"كقوله تعالى  }وُهنَّ ِلُتَضیِّ

  .]٢٣٣[البقرة:  }َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها{، ] ٦الطََّالِق : [
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ي فوعن الغصب والظلم و�ل ما هو  ،ومنه النهي عن التعدي على النفوس واألموال واألعراض
فهو  أو المال ،أو النسل ،أو العقل ،و�دخل تحته الجنا�ة على النفس ،وضرار ،المعنى إضرار

جدتها و و�ذا اعتبرت أخبار اآلحاد  ،وال شك ،ال مراء فیه ،معنى في غا�ة العموم في الشر�عة
  .كذلك

 ،لوال �شهد له أصل قطعي فمردود بال إشكا ،وهو الظني المعارض ألصل قطعي ،وأما الثالث
 ؛ولها ال �صحومخالف أص ،أنه مخالف ألصول الشر�عة :أحدهما :ومن الدلیل على ذلك أمران

 . وما لیس من الشر�عة �یف �عد منها" ،ألنه لیس منها
، هذا دلیل لوجود تعارض بینه و�ین ما هو أقوى منه، من أصول وقواعد الشر�عة العامة ؛نعم

 .و�رهان على عدم ثبوته
 طالب:...

لفون في ، في األقوى واألضعف، والتعارض والترجیح، �ختا�بیرً  االمذاهب في هذا تختلف اختالفً 
لقیاس هذا اختالًفا �بیًرا، ولذا من أهل العلم من یرّد خبر الواحد إذا خالف القیاس؛ ألنه عنده ا

قوي، ومنهم من یرده إذا عارض اإلجماع، مع أن اإلجماع إذا ثبت حجة ملزمة، ولكن یرده 
 .متساهلین، هذا ال �مكن أن ُ�قَبل�أدنى إجماع ینقله �عض ال

لقسم في وقد مثلوا هذا ا ،وما هو �ذلك ساقط االعتبار ،ه ما �شهد �صحتهأنه لیس ل :والثاني"
م �أت على من ظاهر من امرأته ول المناسب الغر�ب �من أفتى �إ�جاب شهر�ن متتا�عین ابتداءً 

 ".وهذا القسم على ضر�ین .الصیام في الظهار إال لمن لم �جد رقبة
َمت  المصلحة على النّص فال اعتبار لها، ما دامت هذا بناء على أن المصلحة تقتضي هذا، ُقدِّ

المصلحة معارضة مناقضة للنّص الصر�ح فإنه ال اعتبار بها، فالذي جامع امرأته في رمضان 
وهو ملك أو غني ال تؤثر فیه الرقبة، �حیث لو ُأفتي �اعتاق رقبة لوطئ زوجته في �ل یوم من 

تاه، الفتوى ُتنَسب إلى �حیى بن �حیى أ�ام رمضان، ولظاهر �ل یوم، رأى من المصلحة من أف
یه، اللیثي، مع أن منهم من نفاه، فقال: من المصلحة أال ُ�فتى �عتق الرقبة؛ ألن الرقبة سهلة عل

فتسُهل علیه هذه المعصیة مع التكفیر، لكن لو ُأفتي �صیام شهر�ن متتا�عین ما عاد، فرأى من 
نیة جاءت على الترتیب، فانُتقل إلى الخصلة الثا مع أن الكفارة ،و�نتقل ،المصلحة أن ُ�فتى بهذا

مع قدرته على الخصلة األولى، وفي هذا معارضة للنّص، و�ن �انت المصلحة فیما یبدو للناس 
 .ظاهرة

ولذا �عض السلف ُعِرف عنهم أنهم ینذرون و�حلفون أنه إن ارتكب معصیة فعل �ذا، إن اغتاب  
اب لغیبة؛ ألنه سهل الدرهم عنده، فنذر نذًرا أنه إن اغتأحًدا تصدق بدرهم، نقول: فهانت علیه ا

 .ألن الصیام لیس �سهل علیه ؛أحًدا صام یوًما، فانقطع من الغیبة
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خر واآل .فال بد من رده ،أن تكون مخالفته لألصل قطعیة :أحدهما"وهذا القسم على ضر�ین: 
هة �ون األصل لم ج و�ما من ،أن تكون ظنیة إما �أن یتطرق الظن من جهة الدلیل الظني

 ".وفي هذا الموضع مجال للمجتهدین ،ایتحقق �ونه قطعی� 
م  نعم، مثل اإلجماع، اإلجماع عندهم قطعي، بل نصَّ �عض أهل األصول على أن اإلجماع ُمقدَّ

نة، لماذا؟ ألنه ال �حتمل النسخ وال التأو�ل م من النّص من الكتاب والسُّ ، �خالف على النّص، ُمقدَّ
ا، �كون من هة �ون األصل لم یتحقق �ونه قطعی� كن �ما قال المؤلف، و�ما من جل ،النّص 

اإلجماعات التي یدعیها �عض العلماء و�ذ�رها من یتساهل في نقل اإلجماع، وُ�كثر من نقل 
اإلجماع في مسائل الخالف فیها ظاهر، الذي قال فیه الشو�اني: ودعاوى اإلجماع التي ینقلها 

 .تجعل طالب العلم ال یهاب اإلجماعل طالب العلم ال یهاب اإلجماع، �عض أهل العلم تجع
 ".ولكن الثابت في الجملة أن مخالفة الظني ألصل قطعي �سقط اعتبار الظني على اإلطالق"

یث هذا التقعید، هذا التقعید ألنه عند التعارض إنما ُ�حَكم للراجح دون المرجوح، لكن هذا من ح
ن حیث التطبیق فینَظر في �ل مسألة على ِحدة، قد �كون هذا األصل اإلجمال والتقعید، أما م

 .لیس في تر�ه مخالفة لهذا التأصیلالذي ادُّعي أنه قطعي، عند التمحیص ال تثبت قطعیته، ف
مذهبه ف ،والظاهري و�ن ظهر من أمره ببادئ الرأي عدم المساعدة فیه ،وهو مما ال �ختلف فیه"

تالف التفاق الجمیع على أن الشر�عة ال اخ ؛دة على هذا األصلراجع في الحقیقة إلى المساع
و�ذا  .] ٨٢ :ء[ النسا }یًراَالًفا َ�ثِ َوَلْو َ�اَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر للااَِّ َلَوَجُدوا ِفیِه اْختِ {فیها وال تناقض 

ا أم .أو لقاعدة أخرى  ،آخر مخالف لنّصٍ  ثبت هذا فالظاهري ال تناقض عنده في ورود نّصٍ 
أو  ،ف مصلحة لیست في اآلخر علمناهاخالِ فإنه یزعم أن في المُ  ،ى اعتبار المصالحعل

اقض فال تن ،و�نهى �یف شاء ،فإن للشارع أن �أمر ،وأما على عدم اعتبارها فأوضح ،جهلناها
 . بین المتعارضین على �ل تقدیر"

ال ى ما وراءه ما عنده إإن الظاهري الذي یتبع ظاهر النّص وال ینظر إل :معنى هذا الكالم، �قول
أن �ستدل بهذا النّص �غض النظر عن معارضه، فیعمل �ظاهره، وال یتأوله عند المعارضة، وال 

ما إذا أینظر إلى خالفه ولو ُوِجد المعاِرض، فال ینظر إلى مفهومه إنما �قتصر على منطوقه، 
صلحة أخرى، اعتبرنا المصلحة فقد �كون في المعاَرض مصلحة �ما أن في المعاِرض م

هو الُمشرِّع، وهو الذي  -جل وعال-علمناهما أو جهلناهما، أو �قول: حتى عند التعارض هللا 
وهو الذي �حاسبهم، له أن �أمر �ما شاء، له لكن عند التعارض  ،خلق الخلق، وهو الذي �لفهم

فیه  هذا مافوالمعاَرض على وجه آخر، مع فكِّ الجهة  ،الذي �مكن حمل المعاِرض على وجه
 إشكال، لكن اإلشكال إذا توارد المعاِرض والمعاَرض على شيء واحد، من جهة واحدة، التي ال

 .�مكن معها أن �جري هذا القول
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ي هذا فترجع إلى الوفاق  ،ا فیهافقد فرضوا في �تاب األخبار مسألة مختلفً  ،فإذا تقرر هذا"
 ".عرضه على الكتاب أم ال ؟ هل �جبفخبر الواحد إذا �ملت شروط صحته  :فقالوا ،المعنى

ه وسِلم من الشذوذ والعلة، توافرت فی ،، ضا�طین، واتصل السندنعم �أن �ان رواته ثقات، عدوًال 
أال إني «الشروط، فهل نقبله مباشرة؟ أو نعرضه على الكتاب؟ األصل أنه ُ�قَبل مباشرة؛ ألن 

نَّ  ،، الكتاب والحكمة»أوتیت الكتاب ومثله معه ُ�حتاج  فهي أصل قائم برأسه، ومتى ،ةالحكمة السُّ
إلى العرض على الكتاب؟ إذا حصل التعارض، إذا حصل التعارض ولم �مكن الجمع بوجٍه من 

 .الوجوه فإننا حینئٍذ نقدم ما في الكتاب؛ ألنه أقوى في الثبوت
نَّة على الكتاب هذا قول مردود عرضعلى �ل حال �ون أن القاعدة واألصل   ، ما جاء في السُّ

نَّة، فال شك أن العرض مطلوب؛ لرفع ه ذا لكن إذا ُوِجد التعارض بین ما في الكتاب وما في السُّ
لوجود ما �عارضها  ؛أنها ردت �عض األحادیث -رضي هللا عنها-التعارض، �ما حصل لعائشة 

ورد على عائشة من حدیث �حثت في ما �ل  أنمن القرآن، ولیس هذا من �اب التقعید العام 
 .المعارضة، أما الموافقة فال تلزمب هل یوجد ما یوافقه أو ال یوافقه، المسألة في الكتا

بن  وعند عیسى ،ألنه ال تتكامل شروطه إال وهو غیر مخالف للكتاب ؛ال �جب :فقال الشافعي"
 "...اأ�ان �جب محتج� 

�شترطون ألنهم �ما  ؛هل اكتملت الشروط؟ ال لم تكتمل هذه الشروطفألنه إذا خالف الكتاب 
 .ذُوجدت المخالفة ُحكم علیه �الشذو شروط اإلسناد، �شترطون شروط المتن، فإذا 

فإن  ،إذا روي لكم حدیث فاعرضوه على �تاب هللا :وهو قوله ،�حدیث في هذا المعنىا "محتج� 
 . و�ال فردوه" ،وافق فاقبلوه

 .لكنه حدیث ضعیف ال یلتفت إلیه
 . تعالىوسیأتي تقر�ر ذلك في دلیل السنة إن شاء هللا ،فاقفهذا الخالف �ما ترى راجع إلى الو "
إن  :عنها حدیث -رضي هللا تعالى-فقد ردت عائشة  ،وللمسألة أصل في السلف الصالح 

ْن  ُأْخَرى َوأَ َرٌة ِوْزرَ َأالَّ َتِزُر َوازِ { :لقوله تعالى ؛علیه بهذا األصل نفسه المیت لیعذب ببكاء أهله
ْنَسانِ  َلْیَس  ه صلى هللا علی-وردت حدیث رؤ�ة النبي  ،] ٣٩ ،٣٨ :[ النجم}ِإالَّ َما َسَعى ِلْإلِ

و�ن �ان عند  ،] ١٠٣ :[ األنعام }َال ُتْدِرُ�ُه اْألَْ�َصارُ { :لقوله تعالى ؛وسلم لر�ه لیلة اإلسراء
في  وهو ثبوت رؤ�ة هللا تعالى ،الستناده إلى أصل آخر ال یناقض اآل�ة ؛غیرها غیر مردود

 .رة"ي صحة الرؤ�ة بین الدنیا واآلخوال فرق ف ،تبلغ القطع ،وسنیة ،رة �أدلة قرآنیةاآلخ
لر�ه لیلة اإلسراء مسألة خالفیة  -علیه الصالة والسالم-على �ل حال مسألة الرؤ�ة، رؤ�ة النبي 

 »نوٌر أنى أراه«بین الصحا�ة، ومن �عدهم من أئمة اإلسالم، والمرجح أنه �ما جاء في الحدیث: 
ما  :حادیث التي تثبت الرؤ�ة محمولة على الرؤ�ة القلبیة، ومنهم من �قولاألعني �یف أراه، و �
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عند من �حمله، من �حمل الضمیر على أنه ]١٣[النجم:}َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى {دام ثبت أنه رآه و
 .، وجاء ما یدل على ذلك في �عض األحادیث-جل وعال-عائد إلى هللا 

 .ود الخالف بین الصحا�ة والتا�عینالمسألة لیست مما �ضلل �ه المخالف؛ لوج على �ل حال 
لى إا وردت هي وابن عباس خبر أبي هر�رة في غسل الیدین قبل إدخالهما في اإلناء استنادً "

فكیف �صنع  :لك قاالفلذ ،وما ال طاقة �ه عن الدین ،وهو رفع الحرج ،أصل مقطوع �ه
 �المهراس ؟".

حتى  فال یدخل یده في اإلناء«، »إذا قام أحد�م من النوم فال �غمس یده«صحیح الخبر ال�عني 
 یرد �كیف �صنع ، هذا صحیح وغیره»فال �غمس یده حتى �غسلها ثالًثا«أو  »�غسلها ثالًثا

 نعم، هذا إناء ا�سمونه؟ جروً فماذا �المهراس؟ �عني إذا تصورنا أن الماء في إناء من حجارة، 
وُ�جوف داخله و�وضع فیه الماء، �یف �غسل ید�ه ثالًثا قبل أن یدخلها في حجر �بیر ُینَحت 

  بل مئات الصور؟ ،اإلناء؟ وعلى هذه الحالة والصورة النادرة یرد الخبر الذي �شمل عشرات
-مصلى هللا علیه وسل-إنما �ان رسول هللا  :وقالت ،ا خبر ابن عمر في الشؤموردت أ�ًض "

 ".�حدث
 م.وخبر أبي هر�رة، نع

صل لمعارضته األ ؛�حدث عن أقوال الجاهلیة  -صلى هللا علیه وسلم-"إنما �ان رسول هللا 
 ".القطعي أن األمر �له هلل

علیه -�عني إن �ان الشؤم ففي ثالث في المرأة والدا�ة والدار، هذا قالت إنه جرى على لسانه 
 .كا�ة عما �ان �صنعه أهل الجاهلیةح -الصالة والسالم

ن الخطاب ولقد اختلفوا على عمر ب .وال طیرة وال عدوى  ،امن األشیاء ال �فعل شیئً  اوأن شیئً "
فوا فاستشار المهاجر�ن واألنصار فاختل ،حین خرج إلى الشام فأخبر أن الو�اء قد وقع بها

ا  ؟ فهذا من قدر هللاأفرارً  :فقال أبو عبیدة ،علیه إال مهاجرة الفتح فإنهم اتفقوا على رجوعه
فر من ن ،نعم ،لو غیرك قالها �ا أ�ا عبیدة :قال عمر ،ي رأي اجتهادي إلى أصل قطعياستناد ف

 . قدر هللا إلى قدر هللا"
 فُیلحق �أقواهما �ما هو شأن قیاس ،�عني هذا یتردد بین أصلین، یتردد بین أصلین شرعیین

 .الشبه
دوة ل ذلك برعي العُ ثم مث�  ،وهو أن األسباب من قدر هللا ،افهذا استناد إلى أصل قطعي أ�ًض "

ثم أخبر �حدیث الو�اء الحاوي العتبار  ،وأن الجمیع �قدر هللا ،دوة المخصبةالمجد�ة والعُ 
ولقد اعتمده مالك  ،وفي اعتبار السلف له نقل �ثیر ،اوفي الشر�عة من هذا �ثیر جد�  .األصلین

في حدیث غسل اإلناء من  أال ترى إلى قوله .لصحته في االعتبار ؛بن أنس في مواضع �ثیرة
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 ،یؤ�ل صیده :لو�قو ،؟ و�ان �ضعفهجاء الحدیث وال  أدري ما حقیقته :اولوغ الكلب سبعً 
 ".؟فكیف �كره لعا�ه

�عني لو �ان ال بد من غسله سبًعا ألمرنا �غسل وتتر�ب الصید الذي �صیده الكلب �فمه، وال 
وأنه طاهر، لكن الحدیث صحیح،  -هللارحمه -فرق بین اإلناء و�ین الصید، هذا على قول مالك 

تراب، والعّلة بل الحكمة ظاهرة، وأیدها العلم الحدیث، وأن في لعا�ه جرثومة ال �قضي علیها إال ال
 و�ون صیده یؤ�ل من غیر غسل وال تتر�ب إحالًة إلى الطبخ، فإنه إذا ُطِبخ ماتت هذه الجرثومة

 ومات ما یتضمنه لعا�ه من مضرة.
ا ولیس لهذ :ا یرجع قوله في حدیث خیار المجلس حیث قال �عد ذ�رهعنى أ�ًض و�لى هذا الم"

 ."عندنا حد معروف وال أمر معمول �ه فیه 
حد، لو جلسوا یومین  هالحد المعروف فیه التفرق، الحد المعروف فیه التفرق؛ ألنه �قول ما فی

م كون الخیار �اقًیا ما دامن أن �ثالثة ما تفرقوا في مكان واحد، نقول: ال، ما یوجد ما �منع 
 .التفرق لم �حصل

 ".اإشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط أحد الخیار مدة مجهولة لبطل إجماعً "
لكنها معلقة بوصف، متى حصل هذا الوصف انتهى وقت الخیار، والتعلیق �الوصف في جمیع 

تحقق ما ُعلِّق علیه، و�ن  األبواب أمٌر مقبول، ومعروف ومعموٌل �ه، ومتى ُوِجد هذا الوصف
ومتى ینتهي، ألنه ألي شيء �علق على وصف ُعلِّق  ،ومتى یبدأ ،كان غیر معلوم المدة والمقدار

على وصف، طیب، الترخُّص ُعلِّق على وصف، فما دام الوصف �اقًیا وسارً�ا فما ُعلِّق علیه 
 . وساٍر، ولیكن هذا من هذا النوع�اقٍ 

 ".فكیف یثبت �الشرع حكمٌ "
نعم، لو شرط مدة مجهولة لو قال: لي الخیار �عض شهر،  �عض شهر، أو عدة أ�ام، هذه 

ببدا�ة و�نتهي  ولیست بوصف، عدد لكنه مجهول، ولیس بوصٍف یبدأ ،مجهولة؛ ألنها عدد
 .بنها�ة

ن ا فإوأ�ًض  .ا �الشرع ؟ فقد رجع إلى أصل إجماعيال �جوز شرطً "فكیف یثبت �الشرع حكٌم 
 .وهى تعارض هذا الحدیث الظني" ،یةوالجهالة قطعقاعدة الغرر 

ظني مع أنه ثابت في الصحیحین، الذي قرر أهل العلم أن ما جاء في الصحیحین فهو قطعي، 
جمع من أهل العلم �قولون: ما رواه و كما قال ابن الصالح وابن حجر وغیرهم، شیخ اإلسالم، 

فقد أثبت مالك  :فإن قیلا �عض الحفاظ، الشیخان هو قطعي سوى األحرف الیسیرة التي تكلم فیه
  ...خیار المجلس في التملیك

من ذلك و  .فال منافاة بینهما �خالف البیع ،و�ثبت في المجهول ،الطالق �علق على الغرر :قیل"
 ".صام عنه ولیه وعلیه صوم ،من مات :اعتبار حدیث ا أهملأن مالكً 
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فإنه �صّح أن �طلقها على ما في قبضة  ، قال:ه�قول: و�ثبت في المجهول، عّلق علیه محقق
یدها، �عني خلع، وهو مجهول، �خالف البیع الذي من شرطه أن �كون الثمن معلوًما، و�ذلك 

لخلع، أ�ًضا، أما �النسبة ل ا، والمبیع معلومً االمثمن، �عني من شروط البیع أن �كون الثمن معلومً 
ع أن �طلق �عوٍض غیر معلوم، إذا �ان والطالق، هذا بیده، له أن �طلق بدون عوض، فال مان

ألن األصل  ؛ا توقعه أو أكثرله أن �طلق من غیر عوض، فما المانع أن �طلق �عوٍض أقل مم
 .بیده

ت لو أرأی :وعلیه صوم صام عنه ولیه وقوله ،من مات :"ومن ذلك أن مالًكا أهمل اعتبار حدیث
ْزَر اِزَرٌة وِ وَ َتِزُر َأالَّ { :كلي نحو قولهكان على أبیك دین الحدیث؛ لمنافاته لألصل القرآني ال

ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى. ُأْخَرى  تبرته عائشة في حدیث ابن ] �ما اع ٣٩ ،٣٨ :[ النجم }َوَأْن َلْیَس ِلْإلِ
 وأنكر مالك". .عمر

، وهو محموٌل على النذر �ما جاء في »من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه«حدیث صحیح: 
ة، ا ما جاء �أصل الشرع فالعبادات البدنیة ال تقبل النیا�ة، إذا �انت بدنیة محض�عض طرقه، وأم

 شوب مال �الحج، فإنه �قبل النیا�ة. اأما إذا �انت مالیة أو فیه
أصل رفع  "وأنكر مالك حدیث إكفاء القدور التي طبخت من اإلبل والغنم قبل القسم؛ تعو�ًال على

 رسلة، فأجاز أكل الطعام".الحرج الذي �عبر عنه �المصالح الم
�عني قد �حتاج الناس إلى أن یذ�حوا من بهیمة األنعام المغنومة من إبل أو �قر أو غنم، 
الحتیاجهم إلیها، ولو انتظروا قسمتها یتضررون، فاإلمام مالك أنكر الحدیث الذي فیه إكفاء 

 ،لغنیمة قبل قسمتها غلولألنها طبخت قبل قسمتها، ومعلوم أن األخذ من ا ؛القدور وتتر�ب اللحم
نه جاء ما یدل على تحر�ق الرحل الغاّل، فأمره إنسأل هللا العافیة، ومن عظائم األمور، حتى 

لیس �السهل، لكن أ�ًضا على من ولي أمر المسلمین في مثل هذه األمور أن یرفق بهم، وأن 
قر لدنا، ومعه اإلبل والبما نقسم إال إذا رجعنا إلى ب :یبادر في قسم ما تقوم �ه حاجتهم، نقول

 والغنم والناس �موتون من الجوع!
ونهى عن صیام ست من شوال مع ثبوت الحدیث  .قاله ابن العر�ي ،"قبل القسم لمن احتاج

 فیه تعو�ًال على أصل سد الذرائع". 
لئال �ظن أن هذه الست ملحقة برمضان في الوجوب، أو أنها منه، لكن هذا القول معارض 

ل علیه، للنّص الصحی وهذه من الغرائب عن مالك نجم السنن أن �قول مثل ح الصر�ح، فال ُ�عوَّ
 .هذا الكالم

ِتي َوُأمََّهاُتُكمُ { :لألصل القرآني في قوله ؛"ولم �عتبر في الرضاع خمًسا وال عشًرا ْم َأْرَضْعَنكُ  الالَّ
َضاَعةِ  َوَأَخَواُتُكْم ِمنَ   ]". ٢٣ :[ النساء }الرَّ

نَّةوال تحدید وال، ولیس فیها أ�ًضا عمر معینولیس فیها عدد   .، إنما جاءت القیود في السُّ
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م خبر القهقهة في الص ،وهو أ�ًضا رأي أبي حنیفة ،"وفي مذهبه من هذا �ثیر الة على فإنه قدَّ
 إذ ال إجماع في المسألة". ؛القیاس

نسخ، ولو ثبتت �أصّح ن الز�ادة على النّص إأن أ�ا حنیفة والحنفیة �قولون:  �عني مع العجب
النسخ اآلحاد ال ینسخ المتواتر، ثم �أتون إلى خبر مثل هذا ضعیف، �خالف في األسانید، و 

نه القیاس، وفیه ز�ادة على النّص و�قبلونه، هذه من الغرائب، نعم. و�ذلك الوضوء �النبیذ رغم أ
ا ،ز�ادة على ما جاء في النّص   .م. ولكل مذهب شواذك قالوا �ه، نعومع ذل ،وخبره ضعیف جد�

تق حل وخبر الواحد ظني، والع ،ألن األصول قطعیة ؛ألنه �خالف األصول ؛"وردَّ خبر القرعة 
لذلك فواإلجماع منعقد على أن العتق �عد ما نزل في المحل ال �مكن رده؛  ،في هؤالء العبید

ه".  ردَّ
ن الورثة یتضررون لیس أل ؛شخص عنده ممالیك ستة أعتقهم، واألصل أال �عتق أكثر من الثلث

ن، بله سواهم، ولیس له أن یتصرف إال �الثلث، فمن �عتق من هؤالء الستة؟ �عتق الثلث، اثن
، مما یدل وجاءت بها نصوص �ثیرة ،إال القرعة هو�یف نتبین هذین االثنین من الستة؟ ما فی

 . على أنها معتبرة شرًعا
ل �جوز ه ،حد معارًضا لقاعدة من قواعد الشرعإذا جاء خبر الوا :وقال ابن العر�ي ،"كذا قالوا

ك في وتردد مال ،�جوز :وقال الشافعي ،ال �جوز العمل �ه :العمل �ه أم ال؟ فقال أبو حنیفة
 ،�ه ومشهور قوله، والذي علیه المعول أن الحدیث إن عضدته قاعدة أخرى قال :قال .المسألة

 و�ن �ان وحده تر�ه".
 من قواعد الشرع، القواعد الشرعیة منها القواعد الكلیة التي ال�عني خبر واحد معارض لقاعدة 

 �خرج عنها صورة من الصور، وهذه ال �مكن أن تِرد هنا، لماذا؟ ألنه لو ورد خبر �عارضها خبرٌ 
ر إنها لیست قاعدة �لیة، بل أغلبیة، والقواعد األغلبیة التي �خرج عنها �عض الصو  :صحیح لقلنا

خبار الصحیحة قلنا: ولیكن هذا الخبر من الصور التي تخرج عن هذه إذا عارضها خبر من األ
ز مثل هذاالقاعد  .ة، ولذلك الشافعي �جوِّ

 :أحدهما :ألن هذا الحدیث عارض أصلین عظیمین :"ثم ذ�ر مسألة مالك في ولوغ الكلب قال
 ،ن علة الطهارة هي الحیاةأ :يوالثان ،]٤[المائدة:  }َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْیُكمْ { :قول هللا تعالى

 وهي قائمة في الكلب".
 .عین، نجس العینال ینجس إال �الموت عنده، وجمهور أهل العلم على أنه نجس ال
  ."وحدیث العرا�ا إن صدمته قاعدة الر�ا عضدته قاعدة المعروف"

قا�ض، نعم حدیث العرا�ا مخالف لما جاء من نهي بیع الجنس �جنسه، مع عدم التماثل، والت
والعرا�ا على خالف ذلك، لكنها إرفاق، ولیست �عقد وصفقة بیع؛ ألن اإلنسان قد �حتاج إلى 
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یتضرر،  أن التمر الرطب، الرطب وعنده تمر جاف، فلو ُ�لِّف ببیع الجاف وشراء الرطب �مكن
 .�ثیًراّل �قاعدة الر�ا، ال �كون فُرخِّص له في شيء یتقوته مع أوالده من هذا النوع، على أال �خ

 :بد البرعقال ابن  .لتلك العلة أ�ًضا ؛"و�ذلك لم �أخذ أبو حنیفة �حدیث منع بیع الرطب �التمر
 .لعدول"ا من أخبار اآلحاد الرده �ثیرً  ؛كثیر من أهل الحدیث استجازوا الطعن على أبي حنیفة

من  ًئاشی نعم ال شك أن الحنبلي أو الشافعي أو المالكي، إذا قرأ في �تب الحنفیة قد �جد
لي لُبعدها عما أِلفه من مذهب إمامه من العنا�ة �النّص، لكن لو قرأ الشافعي أو الحنب ؛الوحشة

في �تب المالكیة وجد من الوحشة، وقل مثل هذا في العكس؛ ألن اإلنسان إذا خرج عن المألوف 
 یفة �قول: إنه، فكثیر ممن یتكلم في أبي حناولو إلى أرجح مما �ان علیه �جد في نفسه انقباًض 

�خالف النصوص، و�عتمد األقیسة، و�ضرب �النصوص عرض الحائط، و�تاب رفع المالم عن 
 األئمة األعالم لشیخ اإلسالم ابن تیمیة �فیل �عالج هذه المسألة.

آن ومعاني القر  ،ألنه �ان یذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع علیه من األحادیث :"قال
ه هو قول و  ،وقد ردَّ أهل العراق مقتضى حدیث الُمصرَّاة .اسماه شاذ� و  ،فما شذ من ذلك ردَّ

 .، وألن ُمتِلف"»الخراج �الضمان«فإنه قد خالف أصل:  ،لما رآه مخالًفا لألصول ؛مالك
  ُمتَلف.
 متَلف الشيء إنما �غرم مثله أو قیمته". "وألن

طعام،  قوم القیمة، وهنا یرد صاع منال مثل له فإنه � ا�غرم المثل، و�ن �ان متقومً  اإن �ان مثلی� 
 وقد �كون اللبن أكثر �كثیر من قیمة الصاع، وقد �كون أقل �كثیر، فهذا خالف األقیسة، على �ل

حال إذا جاء نهُر هللا �طل نهر معِقل، ما دام ثبت �ه الحدیث وصّح �ه الحدیث الصحیح 
 .لیس ألحد �المفالصر�ح 

وطأ وال إنه لیس �الم :وقد قال مالك فیه .فال ،أو العروض ،"وأما ُغرُم جنس آخر من الطعام 
ه إلیه،  ،الثابت حیث ال �وقال �ه في القول اآلخر شهادة �أن له أصًال متفًقا علیه �صح ردُّ

 إن شاء هللا".  ،و�ذا ثبت هذا �له ظهر وجه المسألة ،�ضاد هذه األصول األخر
 قیمة هذا اللبن، أو تقدیره �مثله، فال شك أنلو أن الناس أحیلوا في مثل مسألة المصراة إلى 

اللبن ُ�سرع إلیه الفساد، وقد ال �كون في وقته أو في مجلسه أو في مكانه الذي �سكن فیه من 
 د شيءٌ ا�ستطیع أن �قوم أو �أتي �البدل أو ما أشبه ذلك، فُجعل مكان هذا الذي �سرع إلیه الفس

 :األحوال والظروف، قیمة مقررة مقننة، لكن لو قیلثابت، مقرر، ال �ختلف �اختالف الناس وال 
من حلب من هذه المصراة صاًعا فعلیه �ذا، ومن حلب نصف صاع فعلیه �ذا، من حلب ر�ع 

ناس، إحالتهم وهذا فیه مشقة على ال ،صاع علیه �ذا، صارت المسألة تحتاج إلى تقادیر بدقة
 . على مثل هذه األمور
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التشر�ع، �عني لو ُترك التمییز لكل شخص على  مس �لهم أما�عني نظیر ما یتساوى فیه النا
هذا و  ،ِحدة، اآلن مروا أوالد�م �الصالة لسبع، لو قیل: مروا أوالد�م إذا میزوا، وهذا �میز ألر�ع

ونصف، وهذا لخمس، وهذا لست، وهذا لسبع، و�عضهم ال �میز إال لعشر ما انضبطت  ألر�ع
لمتحري، الذي �أتي �الطفل عمره سنتین و�قول ممیز للناس، المسألة، وتجد أوالد الناس منهم ا

غیر ممیز،  :و�عض الناس الذي ولده لعشر سنین و�لعب عند �اب المسجد و�ؤذي الناس و�قول
لكن في مثل هذه األمور یوضع حد، �میز فیه غالب الناس، و�ن قصر دونه أحد أو زاد علیه 

یوضع تشر�ع عام وال مقابله أو نقص، إنما أحد، وهذا الصاع وسط، و�ن زاد في �عض األح
 .ینتظم الناس �لهم

ي محل ا فهو فصل قطعي، وال �عارض أصًال قطعی� وهو الظني الذي ال �شهد له أ ،"وأما الرا�ع
 و�ا�ه �اب المناسب الغر�ب". ،النظر
حتاج قال هو أصل برأسه، أصل برأسه ما دام ال یوجد ما �عارضه مما هو أقوى منه فإننا ن لكن

ي الصحیح والحسن، فلیس ألحد إلى ما �شهد له؛ ألنه ما دام غلب على الظن ثبوته من نوع
 .كالم

نه غیر ألنه إثبات شرع على غیر ما عهد في مثله واالستقراء یدل على أ ؛ال �قبل :"فقد �قال
ن ظ فال یبقى مع ذلك ،ألنه في محل الر�بة ؛وهذان یوهنان التمسك �ه على اإلطالق ،موجود

 إذ �ان عدم الموافقة ؛ثبوته؛ وألنه من حیث لم �شهد له أصل قطعي معارض ألصول الشرع
 ا مردود فهذا مردود".ا خالف أصًال قطعی� مخالفة، و�ل م

ا عدم الموافقة مخالفة فلیس �صحیح، عدم الموافقة مخالفة هذا لیس �صحیح، ولذا حینم :أما قوله
كم ا ما یتضمن مخالفة لما هو أوثق منه، وهذا مفروغ منه �حتحدثوا عن ز�ادات الثقات قالوا: منه

ل، فهذا أ�ًضا ال إشكال في قبوله، ومنها ما �خالف �القسم األو  ،علیه �الشذوذ، ومنها ما یوافق
وهو  ،ذا هو محل النظرمن وجه دون وجه، �كون فیه موافقة من وجه ومخالفة من وجه، وه

 .موضع الخالف
ا فرٌد وهذ ،ال �أن العمل �الظن على الجملة ثابٌت في تفاصیل الشر�عة"ولقائل أن یوجه اإلعم

قة دم المواففإن عضَد الرّد ع ،فال مخالفة فیه أ�ًضا ،وهو و�ن لم �كن موافًقا ألصل ،من أفراده
 عضَد القبول عدُم المخالفة فیتعارضان".

 و�سَلم.
اتل ال الق«: -یه الصالة والسالمعل-وقد وجد منه في الحدیث قوله  ،"و�سَلم أصل العمل �الظن

فذلك  و�ن �ان قلیًال في �ا�ه، ،وقد أعمل العلماء المناسب الغر�ب في أبواب القیاس ،»یرث
 غیر ضائر إذا دّل الدلیل على صحته". 
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 إن القاتل :لو قیل هالقاتل ال یرث، �عني عموم ما جاء في سّد الذرائع �شهد لهذا الحدیث؛ ألن
ث مورثه من أجل أن یرثه، لكن لما ُسّدت هذه الذر�عة �ة إلى قتل الور یرث لصار ذلك ذر�ع

 .نفسه �القتل وقطع علیه الطر�ق فإنه ال تحدثه
حة فصل: واعلم أن المقصود �الرجوع إلى األصل القطعي لیس �إقامة الدلیل القطعي على ص"

 ا هو أخّص بل المراد م ،أو �القیاس واجب مثالً  ،العمل �ه، �الدلیل على أن العمل �خبر الواحد
 من ذلك، �ما تقدم في حدیث".

 .عني في مفردات الدلیل ال في أصله�
 طالب:...

لكن عمل األئمة على خالفه، هكذا؟ ال یوجد  ،إذا ثبت خبر الواحد �أن �ان صحیًحا أو حسًنا
ة، الرا�ع من عمل �ه من األئمة، �عني ومثَّل له الترمذي �حدیثین: األول: قتل الشارب المدمن في

من حدیث معاو�ة، صحیح، لكن لم �عمل �ه أحد من أهل العلم �ما قال الترمذي نفسه، والثاني 
نه لم �عمل �ه إ :حدیث ابن عباس في الجمع �المدینة من غیر خوف وال مطر، هذا أ�ًضا قال

أصل، ألنهم ال یتفقون على شيء إال على  ؛مة أثبتوا من عمل بهذا وعمل بهذاأحد، مع أن األئ
 .ل على أن عندهم ما �عارضه و�ضادهاتفاقهم على عدم العمل �ه ید

 طالب:...
هم �جعلون هذا مثل اإلجماع، لكن دون اإلثبات خرط القتاد، و�ل ما أثبتوا على أن العمل على 

ذا إأنه  اخالفه ُوِجد من �قول �ه، فمثًال حدیث قتل الشارب قال �ه جمع من أهل العلم، ورأوه حدّ 
، إذا تعذیر :وهو قول شیخ اإلسالم وابن القیم �قولون  ا،لرا�عة ُ�قَتل، ومنهم من یراه تعذیرً شرب ا

 .ما ارتدع الناس �الحّد وتتا�عوا على الشرب ولم یردعهم الحّد فإنه �قتل المدمن تعذیًرا
�ورة والمسائل المذ »ال ضرر وال ضرار«"بل المراد ما هو أخّص من ذلك، �ما تقدم في حدیث 

 وهو معنى مخالٌف للمعنى الذي قصده األصولیون، �هللا أعلم". ،عهم
 على محمد. اللهم صلّ 
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 فیه؟ماذا 
 طالب:...

 ، ما �خرق ما �خرق، واحد مااآخر الزمان، و�ن األمة على العمل �الحدیث خالل أر�عة عشر قرنً 
 �كفي.


