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أصل هذا الكتاب :
رسالة علمية تقدم هبا املؤلف لينل درجة الدكتوراه، 

من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام ١٤٢٣ هــ، 
وقد نوفشت الرسالة يف ١٤٢٤/٣/٢٧ هــ، وحازت 

على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األوىل.



 ٥

تقريظ فضيلة األستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي

﷽
احلمــد هللا رب العاملــني والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني نبينــا حممــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــني.
أما بعد :

فــإن الــرتاث األصــويل -كغــريه مــن الــرتاث اإلســالمي- قــد لقــي عنايــة كبــرية مــن 
الدارســني، وحققــت أكثــر كتبــه املخطوطــة وطبعــت، وأصبحــت االســتفادة منهــا ميســرة. 
ولكــن هنــاك قلــة مــن العلمــاء الذيــن بلغــوا درجــة مــن اإلمامــة يف علــم أصــول الفقــه ، واعتــىن 
علمــاء األصــول بأرائهــم وتناقلوهــا، مل يصلنــا شــيء مــن كتبهــم يف هــذا العلــم حيــث عــدت 

عليهــا عــوادي الزمــن ففقدنــا بفقدهــا علمــا غزيــرا وخــريا وفــريا.
وقــد اجتهــت مهــة بعــض الباحثــني إىل مجــع آراء أولئــك األئمــة مــن مظاهنــا لتســهل 
اإلفــادة منهــا، وكان مــن أولئــك العلمــاء الذيــن مل يصلنــا مــن تآليفهــم يف أصــول الفقــه 
شــيء األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي املتــوىف ســنة ٤٢٩هـــ، وهــو مــن العلمــاء الذيــن برعــوا 

يف علــوم كثــرية مــن بينهــا علــم أصــول الفقــه.
وقــد حدثتنــا املصــادر أن لــه كتابــا يف أصــول الفقــه باســم «التحصيــل» وال يظهــر أنــه 
الكتــاب الوحيــد لــه، فقــد ذكــر يف كتابــه «أصــول الديــن» مــا يــدل علــى أن لــه كتبــا يف هــذا 
العلــم حيــث قــال : «ويف األدلــة الشــرعية أنــواع مــن اخلــالف قــد اســتقصيناه يف كتبنــا يف 

أصــول الفقــه».(١)
لــه مــن يعــىن جبمــع آرائــه  وإن اهللا قــد اطلــع علــى صــدق نيــة أيب منصــور فقيــض 
األصوليــة ويقدمهــا للمهتمــني هبــذا العلــم، حيــث انتــدب هلــذه املهمــة الشــيخ الفاضــل 
حممــد منظــور إهلــي الــذي جعــل رســالته لنيــل العامليــة العليــا بعنــوان «األســتاذ أبــو منصــور 

األصوليــة». وآراؤه  البغــدادي 
ولقــد اطلعــت علــى هــذه الرســالة فوجــدت الباحــث قــد بــذل يف إعدادهــا جهــدا كبــريا 

. ص ٢٠٥.   (١)



 ٦

مّكنــه مــن مجــع آراء األســتاذ أيب منصــور املبثوثــة يف كتــب أصــول الفقــه وترتيبهــا وحتريرهــا، 
وموازنتهــا بغريهــا مــن آراء كبــار األصوليــني، فاســتطاع أن يعــوض املشــتغلني هبــذا العلــم عــن 

جــزء كبــري ممــا فقــدوه بفقــد مؤلفــات أيب منصــور مــن آرائــه وترجيحاتــه واســتدالالته.
وقــد أحســن الباحــث صنعــا إذ شــفع هــذه الدراســة بدراســة مفصلــة عــن حيــاة األســتاذ 
أيب منصــور تــربز مكانتــه الرفيعــة بــني أقرانــه. فجــزاه اهللا خــري اجلــزاء، وأجــزل لــه األجــر 
واملثوبــة وجعــل ذلــك يف ميــزان حســناته، وصلــى اهللا وســلم علــى نبينــا حممــد وآلــه وصحبــه 

أمجعــني.

كتبه 
أ. د. عياض بن نامي السلمي

عضو هيئة التدريس ورئيس قسم أصول الفقه السابق
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

اململكة العربية السعودية 



٧المقدمة

المقدمة
احلمــد هللا الــذي رفــع بعــض خلقــه علــى بعــض درجــات، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا 
وحــده ال شــريك لــه ذو األمســاء احلســىن والصفــات، وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله 
املبعــوث باآليــات البينــات، اآلمــر بتنـــزيل النــاس مــا يليــق هبــم مــن املنــازل واملقامــات(١)، 

وأصلــي وأســلم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصحبــه وأتباعهــم األخيــار الثقــات.
أما بعد :

منــه  رمحــًة  وإرشــادهم  هدايَتهــم  نفُســه  تكفــل  عبــاده  خلــق  أن  بعــد    اهللا  فــإن 
تعــاىل عليهــم ورأفــة هبــم، واصطفــى مــن أنفســهم رســال جعلهــم علــى القيــام هبــذا املقصــد 
األمســى، فتتابعــت الرســاالت الســماوية لتذكــري األمــم كلمــا احنرفــت عــن احلــق حــىت ال 
تنقطــع صلتهــم خبالقهــم جــل شــأنه ولكــي تقــوم عليهــم احلجــة حيــث قــال تعــاىل﴿ رُُّســٗ� 
ــ� َ�ۡعــَد ٱ�رُُّســِل� َوَ�َن  ِ ُحجَّ ِ�ــَن َوُمنِذرِ�ــَن ِ�َــ�َّ يَُ�ــوَن �ِلنَّــاِس َ�َ ٱ�َّ ِ�َّ� مُّ

ــا ١٦٥ ﴾ (٢). ــًزا َحِكيٗم ُ َعزِ� ٱ�َّ
وقــد كانــت رســالة كل رســول قبــل حممــد  قاصــرة علــى قومــه، فكانــت شــريعة كل 
رســول خاصــة باملكلفــني هبــا، مث اقتضــت حكمتــه ســبحانه أن خيتــم الرســاالت الســماوية 
بإنــزال نظــام شــامل كامــل، تــام األحــكام مل يــدع شــاذة وال فــاذة، قــد أحــاط بــكل مــا 
حيتــاج إليــه اجملتمــع البشــري. فجــاء رســولنا حممــد  وقــد أمــره تعــاىل أن يعلــن نبوتــه للعاملــني 
ــوَن  ــِدهِۦ ِ�َُك ٰ َ�ۡب ــاَن َ�َ َل ٱۡلُفۡرقَ ــزَّ ِي نَ ــاَرَك ٱ�َّ وختمــه للنبيــني حيــث قــال ﴿ َ�َب

ــزيل النــاس منازهلــم مــن طريــق  (١) أخــرج أبــو داود يف ســننه (٢٦١/٤) يف كتــاب األدب بــاب يف تنـ
ميمــون بــن أيب شــبيب عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا عــن النــيب   أنــه قــال : ((أنـــزلوا النــاس 
منازهلم))، قال أبو داود : (ميمون مل يدرك عائشة)، وذكره مسلم يف مقدمة صحيحه (٥٥/١ 
مــع شــرح النــووي) بــال إســناد تعليقــا فقــال : (وقــد ذكــر عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا أهنــا قالــت : 
أمرنــا رســول اهللا  أن ننـــزل النــاس منازهلــم). وقــد صحــح هــذا احلديــث احلاكــم يف معرفــة علــوم 

احلديــث ص ٤٩، وحســنه الســخاوي يف املقاصــد احلســنة ص٩٢-٩٣.
(٢) النساء : ١٦٥



المقدمة ٨

ــۡم  ِ إَِ�ُۡ� ــوُل ٱ�َّ ــاُس إِّ�ِ رَُس ــا ٱ�َّ َه ُّ�
َ
� ــۡل َ�ٰٓ ــًرا ١ ﴾ (١)، ﴿ قُ ــَ� نَِذي �ِۡلَ�ٰلَِم

ــَن ﴾ (٣) وأنـــزل عليــه القــرآن  ــَم ٱ�َّبِّ�ِ ۧ ِ وََخاَ� ــا ﴾ (٢)، ﴿ َوَ�ِٰ�ــن رَُّســوَل ٱ�َّ َ�ِيًع
ــهِ ِمــَن ٱۡلِكَ�ٰــِب َوُ�َهۡيِمًنــا َعلَۡيــهِ ﴾ (٤)، ﴿ �َّ  ــا َ�ــۡ�َ يََديۡ ٗقــا �َِّم الكــرمي ﴿ ُ�َصّدِ
ــۡن َحِكيــٍ� َ�ِيــٖد  �ِيــهِ ٱۡلَ�ِٰطــُل ِمــۢن َ�ــۡ�ِ يََديۡــهِ َوَ� ِمــۡن َخۡلفِــهۦِۖ تَ�ِ�ــٞل ّمِ

ۡ
يَأ

.(٥) ﴾ ٤٢
ومــن رمحــة اهللا  بأمــة نبيــه  أن تكفــل هلــا حبفــظ كتابــه، كمــا حفــظ معــه شــرحه 
وتفســريه وبيانــه املتمثــل يف ســنة النــيب  الــيت هــي املصــدر الثــاين هلــذا الديــن، قــال تعــاىل 

ۡ�ـَـا ٱّ�ِۡكــَر �نَّــا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظــوَن ٩ ﴾ (٦). ﴿ إِنَّــا َ�ۡــُن نَزَّ
ومــن مظاهــر حفــظ اهللا هلــذه الشــريعة الغــراء أن قيــض هلــا علمــاء أفــذاذا، وجهابــذة 
حفاظــا، اختارهــم لصفوتــه، وهداهــم لــزوم طاعتــه، ووفقهــم التبــاع ســبل األبــرار، وأهلمهــم 
القتفــاء الســنن واآلثــار، وأنطــق ألســنتهم بالبيــان وزيــن قلوهبــم باإلميــان، فاعتكفــوا علــى 
دراســة كتــاب اهللا العزيــز والســنة املطهــرة وفرعــوا منهمــا علومــا جليلــة يشــمل كل واحــد منهــا 

علــى جوانــب نــرية تعــني علــى فهمهمــا.
ومــن أشــرف هــذه العلــوم وأجلهــا قــدرا وأكثرهــا فائــدة علــم أصــول الفقــه الــذي حيتــاج 
إليــه الفقيــه اجملتهــد يف اجتهــاده ويبــين عليــه اســتنباطه لألحــكام الشــرعية، ولفضــل هــذا 

العلــم ورفعــة شــأنه اعتــىن بــه العلمــاء تعلمــا وتعليمــا وتأليفــا يف كل عصــر ومصــر.
وكان مــن الرعيــل األول الذيــن رتبــوا الــكالم يف مســائله وتناولــوه بالبحــث عــن فوائــده 
األســتاذ اإلمــام أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد بــن عبــد اهللا البغــدادي 
اإلســفراييين املتوىف ســنة ٤٢٩هـ، الذي أدرك شــطرا من القرن الرابع اهلجري حيث عاصر 
عــددا مــن علمــاء األمــة مــن حمدثــني وفقهــاء ومفســرين، فأورثــه ذلــك فقهــا عظيمــا مبنيــا 

(١) الفرقان : ١
(٢) األعراف : ١٥٨

(٣) األحزاب٠٤ : ٤٠
(٤) املائدة : ٤٨

(٥) فصلت : ٤٢
(٦) احلجر : ٩
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علــى قواعــد أصوليــة واضحــة، واشــتهر ذلــك بــني معاصريــه وغريهــم. فأصبــح عَلًمــا مــن 
أعــالم الفقهــاء واألصوليــني. وقــد اعتــىن كثــري مــن األصوليــني بنقــل آراء هــذا العــامل اجلليــل 
نظــرا لشــهرته وبــروز شــخصيته األصوليــة، ورغــم أنــه كتــب يف األصــول مؤلفــا مســتقال مل 
يعثــر عليــه حســب اطالعــي، فبقيــت آراء هــذا الفقيــه األصــويل منثــورة يف ثنايــا الكتــب، 
ومــن هنــا نشــأت عنــدي رغبــة يف مجــع آرائــه وتوثيقهــا وترتيبهــا علــى حســب أبــواب علــم 

أصــول الفقــه ومســائله.
وبعــد عــرض فكــرة هــذا املوضــوع علــى عــدد مــن أســاتذيت ومشــاخيي قوبــل باالستحســان 
والتشــجيع، فوقــع اختيــاري علــى شــخصية هــذا اإلمــام وآرائــه األصوليــة لتكــون جمــال حبثــي يف 
مرحلة الدكتوراه وجعلت عنوانه : «األستاذ أبو منصور البغدادي وآراؤه األصولية : جمعا 

وتوثيقــا ودراســة» علــى املنهــج الــذي ســيأيت بيانــه.

أسباب اختيار الموضوع :
دفعين إىل اخلوض يف هذا املوضوع أمور، من أمهها :

١- مكانــة األســتاذ أيب منصــور مــن األصوليــني، فإنــه يعــد مــن فحوهلــم ملــا لــه مــن آراء 
واضحة يف كثري من املســائل األصولية، ولتمتعه بشــخصية مســتقلة فيما خيتار ويصري إليه 
مــن هــذه املســائل، فاســتحق بذلــك - يف نظــري - أن تفــرد آراؤه مبؤلــف مســتقل حيمــل 

امســه ويــربز مكانتــه كمــا ينبغــي أن تكــون.
٢- الرغبــة يف إبــراز آرائــه األصوليــة، فــإن آراء هــذا العــامل األصــويل الفقيــه ال تــزال 
منثــورة - كمــا أســلفت - يف كتــب أصــول الفقــه املختلفــة وهــي كثــرية، وقــد صنــف هــذا 
اإلمــام كتابــا يف أصــول الفقــه وهــو «التحصيــل يف أصــول الفقــه» وحيــث مل يعثــر علــى 

شــيء منــه حــىت اآلن يعــد القيــام هبــذا العمــل حماولــة إلجيــاد بديــل لكتابــه.
٣- اإلسهام يف إجناز مشروع التعريف بأعالم األصوليني وجهودهم يف أصول الفقه.

الــذي قــد يكتنــف شــخصية أيب منصــور ومكانتــه يف علــم   ٤- إزاحــة الغمــوض 
األصــول عنــد بعــض الباحثــني وطلبــة العلــم، فــإين وجــدت غالبهــم علــى قســمني :

القسم األول : جيهل شخصية أيب منصور.
القســم الثــاين : وقــف علــى بعــض مصنفــات أيب منصــور واطلــع علــى مجلــة مــن آرائــه 
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وأقوالــه، وجــل هــؤالء يتلهفــون إىل معرفــة املزيــد عــن هــذا اإلمــام وجهــوده العلميــة.
٥- أن البحــث يف مثــل هــذا املوضــوع يتيــح للباحــث فرصــة الوقــوف علــى أكــرب قــدر 
ممكــن مــن مســائل هــذا العلــم وأقــوال العلمــاء فيهــا، وهــذا مــا ال حتققــه الكتابــة يف جزئيــة 

معينــة منــه وال ســيما أن جزئيــات هــذا العلــم قــد أشــبعت حبثــا قدميــا وحديثــا.
٦- أن هــذا املوضــوع مل يســبق أن تطــرق إليــه أحــد مــن الباحثــني علــى هــذا املنــوال 
الــذي يقــوم علــى مجــع آراء األســتاذ أيب منصــور وتوثيقهــا ومقارنتهــا بــآراء بقيــة األصوليــني، 

ولعــل هــذا مــن أقــوى مــا شــجعين علــى الكتابــة فيــه.

خطة البحث :
تتكون خطة هذه الرسالة من مقدمة وقسمني وخامتة.

أمــا املقدمــة ففيهــا بيــان أمهيــة املوضــوع وأســباب اختيــاره وعــرض خطــة البحــث واملنهــج 
املتبع فيه والشــكر والتقدير.

وأما القسمان فهما على النحو التايل : 
القسم األول : دراسة عن عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته

وفيه ثالثة فصول :
الفصل األول : عصر األستاذ أبي منصور البغدادي

وفيه أربعة مباحث :
املبحث األول : احلالة السياسية يف هذا العصر

املبحث الثاين : احلالة االجتماعية يف هذا العصر
املبحث الثالث : احلالة العلمية يف هذا العصر
املبحث الرابع : علم األصول يف هذا العصر

الفصل الثاني : حياة األستاذ أبي منصور الشخصية
وفيه متهيد وثالثة مباحث :

التمهيد : يف بيان مصادر ترمجة األستاذ أيب منصور والدراسات السابقة
املبحث األول : امسه ونسبه وكنيته ونسبته ولقبه ومولده

املبحث الثاين : أسرته
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املبحث الثالث : وفاته
الفصل الثالث : حياة األستاذ أبي منصور العلمية والعملية

وفيه مثانية مباحث :
املبحث األول : طلبه للعلم ورحالته فيه

املبحث الثاين : شيوخه وتالمذته
املبحث الثالث : أقرانه
املبحث الرابع : عقيدته

املبحث اخلامس : مذهبه الفقهي ومكانته فيه
املبحث السادس : مناصبه وأعماله

املبحث السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
املبحث الثامن : آثاره العلمية

القسم الثاني : آراؤه األصولية
وفيه متهيد وأربعة أبواب :

التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية
وفيه مبحثان :

املبحث األول : تعريف أصول الفقه
املبحث الثاين : تعريف الرأي وبيان أنواعه واملراد باآلراء األصولية

الباب األول : آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام الشرعية
وفيه فصالن :

الفصل األول : آراؤه في المقدمات
الفصل الثاني : آراؤه في مباحث األحكام الشرعية

وفيه ثالثة مباحث :
املبحث األول : آراؤه يف املسائل املتعلقة باحلاكم

املبحث الثاين : آراؤه يف املسائل املتعلقة باحلكم الشرعي التكليفي
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املبحث الثالث : آراؤه يف التكليف 

الباب الثاني : آراؤه في األدلة الشرعية
وفيه ستة فصول :

الفصل األول : آراؤه في مباحث الكتاب
وفيه ثالثة مباحث :

املبحث األول : آراؤه يف تعريف الكتاب وما يتعلق به
املبحث الثاين : آراؤه يف إعجاز القرآن

املبحث الثالث : آراؤه يف احملكم واملتشابه يف القرآن
الفصل الثاني : آراؤه في مباحث السنة

وفيه ستة مباحث :
املبحث األول : آراؤه يف تعريف السنة وحجيتها

املبحث الثاين : آراؤه يف عصمة األنبياء
املبحث الثالث : آراؤه يف أقسام السنة واخلرب

املبحث الرابع : آراؤه يف مسائل املتواتر
املبحث اخلامس : آراؤه يف مسائل اآلحاد 

املبحث السادس : آراؤه يف أفعال الرسول  وتقريراته
الفصل الثالث : آراؤه في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة

وفيه مخسة مباحث :
املبحث األول : آراؤه يف مسائل األمر والنهي

املبحث الثاين : آراؤه يف مسائل العام واخلاص والتخصيص
املبحث الثالث : آراؤه يف مسائل اجململ واملبني

املبحث الرابع : آراؤه يف مسائل املفاهيم
املبحث اخلامس : آراؤه يف حروف املعاين

الفصل الرابع : آراؤه في مباحث اإلجماع 
وفيه ثالثة مباحث :



١٣المقدمة

املبحث األول : آراؤه يف تعريف اإلمجاع وحجيته وشروطه
املبحث الثاين : آراؤه يف املسائل املتعلقة باجملمعني
املبحث الثالث : آراؤه يف إمجاعات خمتلف فيها
الفصل الخامس : آراؤه في مباحث القياس

وفيه سبعة مباحث :
املبحث األول : آراؤه يف حقيقة القياس وأركانه

املبحث الثاين : آراؤه يف حجية القياس
املبحث الثالث : آراؤه يف أنواع القياس

املبحث الرابع : آراؤه فيما اختلف يف جريان القياس فيه
املبحث اخلامس : آراؤه يف شروط القياس
املبحث السادس : آراؤه يف مسالك العلة

املبحث السابع : آراؤه يف األسئلة الواردة على القياس
الفصل السادس : آراؤه في األدلة المختلف فيها

وفيه مبحثان : 
املبحث األول : آراؤه يف مسائل االستصحاب
املبحث الثاين : آراؤه يف مسائل شرع من قبلنا 

الباب الثالث : آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه
وفيه فصالن :

الفصل األول : آراؤه في مباحث التعارض
الفصل الثاني : آراؤه في مباحث دفع التعارض

وفيه مبحثان :
املبحث األول : آراؤه يف النسخ
املبحث الثاين : آراؤه يف الرتجيح

الباب الرابع : آراؤه في مباحث االجتهاد والتقليد والفتوى
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وفيه ثالثة فصول : 
الفصل األول : آراؤه في مباحث االجتهاد

وفيه متهيد وثالثة مباحث : 
التمهيد : يف تعريف االجتهاد

املبحث األول : آراؤه يف شروط االجتهاد
املبحث الثاين : آراؤه يف حكم االجتهاد
املبحث الثالث : آراؤه يف إصابة اجملتهد

الفصل الثاني : آراؤه في مباحث التقليد
الفصل الثالث : آراؤه في مباحث الفتوى

الخاتمة وفيها حررت أهم النتائج اليت توصل البحث إليها.

منهجي في هذا البحث :
يتلخص املنهج الذي سرت عليه يف إعداد هذا البحث يف النقاط التالية :

أوال : حددت املصادر األساسية اليت يقوم عليها بناء البحث وهي على قسمني :
١- مصادر ترمجة أيب منصور :

وقــد قمــت حبصرهــا وهــي كثــرية جــدا تتجــاوز الثالثــني مصــدرا، وقــد ذكرهتــا يف بدايــة 
دراســة شــخصية هــذا اإلمــام مــع اإلشــارة إىل أمههــا.

٢- مصادر مجع آرائه األصولية :
وهي على قسمني أيضا :

(أ) آثاره : ومن أبرزها كتابه املشــهور «أصول الدين»، وكذلك «الناســخ واملنســوخ» 
ومهــا مطبوعان.

(ب) املصــادر الناقلــة عنــه : وقــد تتبعتهــا مــن أجــل الوقــوف علــى نقــول أهــل العلــم 
عــن أيب منصــور، فوجــدت أن بعضهــا يكثــر النقــول عنــه كالبحــر احمليــط للزركشــي وإرشــاد 
الفحــول للشــوكاين، وأخــرى تنقــل عنــه آراَءه وإن مل تكثــر، مــن أمههــا : قواطــع األدلــة البــن 
الســمعاين، واملنخــول للغــزايل، وآداب املفــيت واملســتفيت البــن الصــالح، وهنايــة الوصــول 
إىل درايــة األصــول للهنــدي، وكشــف األســرار للبخــاري، وتقريــب الوصــول البــن جــزي، ونزهــة 
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النظر شرح خنبة الفكر البن حجر، والتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه للمرداوي، وتدريب 
الراوي، وتقرير االستناد يف تفسري االجتهاد كالمها للسيوطي، وشرح الكوكب املنري للفتوحي، 

وتيســري التحرير ألمري بادشــاه، وفواتح الرمحوت لعبد العلي األنصاري وغريها.
ثانيــا : قمــت بقــراءة املصــادر - املشــار إليهــا آنفــا - قــراءة فاحصــة ألجــل اســتخراج 
مــادة البحــث، ومل أكــن آلــو جهــدا يف الرجــوع إىل أي مصــدر بلغــين أنــه يفيــد مــن قريــب 
أو بعيــد يف خدمــة موضوعــي، وبعــد أن انتهيــت مــن اجلمــع قمــت بتوزيــع املعلومــات علــى 

الفصــول واملباحــث وفــق اخلطــة الــيت رمستهــا للبحــث.
ثالثــا : اعتنيــت بوضــع متهيــد أو توطئــة يف أول بعــض فصــول الرســالة ومباحثهــا، 
الغــرض منــه الربــط بــني جوانــب البحــث وبيــان حــدوده ومســائله إذا دعــت احلاجــة إىل 

ذلــك.
رابعا : قمت بدراسة رأي األستاذ أيب منصور يف كل مسألة متبعا يف ذلك اخلطوات التالية : 

١- ذكــر رأي أيب منصــور يف املســألة نصــا وذكــر مــا اســتدل بــه لذلــك الــرأي إن 
وجــد.

٢- بيان موافقته للجمهور أو خمالفته.
٣- يف حالــة موافقتــه للجمهــور اكتفيــت بذكــر أدلــة اجلمهــور وذكــرت رأي املخالــف 

موثقــا فقــط دون ذكــر ألدلتــه.
٤- يف حالــة خمالفتــه للجمهــور التزمــت بذكــر مــن وافقــه مــن العلمــاء علــى هــذا 

الــرأي، مث أذكــر أدلتهــم وأدلــة اجلمهــور.
٥- إذا قــال بــكل قــول مجــع مــن العلمــاء حبيــث يصعــب فيــه حتديــد اجلمهــور أذكــر 

موافقتــه ألحدمهــا مث أذكــر أدلــة املوافقــني واملخالفــني.
٦- إذا كان القــول الــذي يظهــر يل رجحانــه غــري القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور واجلمهــور 

أذكــر دليــل مــن وافــق أبــا منصــور ودليــل اجلمهــور ودليــل ذلــك القــول املرجــح مــع بيــان وجاهتــه.
وحتقيقا هلذه اجلوانب جعلت كل مسألة بالنقاط التالية :

(أ) التعريــف باملســألة وحتريــر حمــل النـــزاع، وقــد يُذكــر أحدمهــا علــى مــا يقتضيــه املقــام، 
وقــد ال يُذكــر شــيء منهمــا وذلــك عنــد عــدم احلاجــة. 

(ب) بيــان رأي أيب منصــور يف املســألة وإيــراد عباراتــه يف ذلــك نصــا أو عبــارة مــن 



المقدمة ١٦

نســب إليــه الــرأَي، علمــاً بــأن املعتمــد هــو العبــارة الصرحيــة يف بيــان رأيــه كأن يصــرح باختيــاره 
لــه أو أنــه قائــل بــه أو يصححــه أو العبــارة الــيت يُفهــم مــن ســياقها اختيــاُر رأيــه وإن مل يصــرح 
بــه. أمــا مــا حيكيــه عــن غــريه أو مــا يقــال بأنــه نقلــه عــن غــريه دون التصريــح باالختيــار أو 
التصحيح فال أنســبه إليه. وبعد بيان رأيه أورد دليله مباشــرة إن وجد له دليل يف املســألة.
(ج) بيــان مــن وافقــه يف الــرأي الــذي اختــاره، ســواء كان املوافقــون هــم اجلمهــور أم 

غريهــم، مــع ذكــر مــا اســتدل بــه موافقــوه هلــذا القــول.
(د) بيــان مــن خالفــه، وأذكــر هنــا األقــوال املخالفــة للقــول الــذي اختــاره أبــو منصــور 
ومــن معــه، فــإذا كان املخالــف هــم اجلمهــور أو كثــرة تقابــل الكثــرة الــيت مــع أيب منصــور أو 

هــو القــول املرجــح ذكــرُت أدلتــه مث ســردت بقيــة األقــوال ســردا موثقــة فقــط.
(هـــ) التعليــق، وأذكــر هنــا القــول املرجــح يف نظــري ووجهتــه إن كان يل ترجيــح يف 
املســألة، كمــا قــد أضيــف يف هــذه النقطــة مــا اتضــح يل مــن لفظيــة النـــزاع يف املســألة أو غــري 
ذلــك مــن األمــور الــيت ميكــن أن يعلــق هبــا علــى مــا ســبق مــن األقــوال واألدلــة حســب مــا 

تقتضيــه طبيعــة كل مســألة.
وقــد أكتفــي بذكــر بعــض هــذه النقــاط يف حتريــر بعــض املســائل حســب مــا يقتضيــه 

املقــام.
خامســا : حرصــت علــى أن تكــون معظــم النقــول الــيت أوردهــا عــن أهــل العلــم بنصهــا، 
ليطمئــن القــارئ علــى صحــة مــا أذكــره وأقــرره مــن مســائل وقضايــا، وقــد اقتضــت مــين طبيعــة 
البحــث خمالفــة هــذا املنهــج يف مواطــن كثــرية حيــث كنــت أحكــي كالم أهــل العلــم بعبــاريت 

وأكتفــي بالعــزو إىل املصــادر. 
سادســا : كــررت بعــض النصــوص الــيت أوردهــا عــن أيب منصــور يف أكثــر مــن موضــع 

للحاجــة إليهــا حيــث يتعــدد جمــال االستشــهاد هبــا.
سابعا : قمت خبدمة النص الذي تتكون منه الرسالة مبا يلي :

(أ) عــزوت اآليــات القرآنيــة الــواردة فيــه إىل ســورها مــع ذكــر اســم الســورة ورقــم اآليــة 
ومل أفــرق يف ذلــك بــني اآليــة الكاملــة واجلــزء مــن اآليــة.

(ب) خرجــت األحاديــث واآلثــار الــواردة فيــه، فمــا كان منهــا يف الصحيحــني أو 
أحدمهــا اكتفيــت بالتخريــج منهمــا أو منــه، ومــا كان خارجهمــا خرجتــه مــن كتــب الســنة 
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املعتمــدة األخــرى الــيت ورد فيهــا مــا اســتطعت إىل ذلــك ســبيال، وال أشــري إىل اختــالف 
األلفــاظ إن اتفــق املعــىن، مث أتبــع ذلــك مبــا ظفــرت بــه مــن أقــوال العلمــاء املتخصصــني يف 

هــذا الشــأن للحكــم علــى احلديــث مــن حيــث الصحــة والضعــف.
(ج) خرجــت األبيــات الشــعرية مــن دواويــن قائليهــا إن وجــدت، وإال خرجتهــا مــن 

مصــادر أخــرى معتمــدة.
(د) شــرحت الكلمــات الغريبــة يف النصــوص املقتبســة وعرفــت باملصطلحــات العلميــة 

الــواردة يف الرســالة.
(هـــ) ترمجــت بإجيــاز لــكل مــن األعــالم الــواردة أمسائهــم يف صلــب الرســالة، ومل أترجــم 

للمالئكــة واألنبيــاء ومــن كان حيــا إىل وقــت ذكــره يف هــذه الرســالة.
(و) عرفــت بالفــرق والطوائــف، وكذلــك باألماكــن والبلــدان الــوارد ذكرهــا يف الرســالة، 

واســتثنيت مــن األماكــن والبلــدان مــا كان مشــتهرا منهــا كمكــة واملدينــة وبغــداد.
(ز) قوســت اآليــات القرآنيــة بقوســني مزخرفــني ﴿﴾ واألحاديــث النبويــة بقوســني 
مكرريــن (()) واآلثــار وبقيــة النصــوص املقتبســة مــن املصــادر بقوســني مفرديــن ()، كمــا 
أن العبــارات التوضيحيــة الــيت تضــاف داخــل نــص مقتبــس أميَّزهــا بقوســني معكوفــني [ ].
(ح) إذا كان النــص منقــوال حرفيــا وثقتــه يف اهلامــش بذكــر عنــوان املصــدر واجلــزء 
والصفحــة فقــط وبقيــة املعلومــات مبينــة يف فهــرس املصــادر واملراجــع، أمــا مــا ســقته باملعــىن 
فأشــرت لــه يف اهلامــش إىل املصــدر الــذي اســتقيت منــه مصــدَّرا ذلــك بقــويل (انظــر)، وأمــا 

إذا كان عنــوان املصــدر يعــم كتابــني فأكثــر أضفــت معــه اســم املؤلــف للتمييــز.
(ط) وضعت الفهارس العلمية اليت تسهل للقارئ االستفادة من البحث وهي :
فهرس اآليات القرآنية : مرتبة على ترتيب السور يف القرآن وترتيب اآليات يف السورة.

فهرس األحاديث النبوية
فهرس آثار الصحابة والتابعني

فهرس األعالم املرتمجني هلم يف الرسالة
فهرس األبيات الشعرية

فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات
فهرس األماكن والبلدان 



المقدمة ١٨

فهرس الفرق والطوائف
فهرس املصادر واملراجع 

وكلها مرتَّب حسب ترتيب املعجم
وأخريا فهرس املوضوعات.

هــذا هــو املنهــج الــذي اتبعتــه يف إعــداد هــذه الرســالة، وقــد اجتهــدت يف االلتــزام بــه، 
ومل أخالفــه إال يف بعــض األحيــان مراعــاة مــين ملناســبة أو ضــرورة تقتضــي ذلــك.

وبعــد، فــإين علــى الرغــم مــن قصــر باعــي يف هــذا اجملــال أحببــت - وكل أملــي يف 
اهللا - أن أطــرق بــاب هــذا املوضــوع راجيــا مــن اهللا ســبحانه أن ميــن علــي بتذليــل مــا يقــف 
أمامــي مــن عقبــات وأن يعينــين علــى جــالء هــذا املوضــوع، وال أدعــي أين قــد أعطيــت 
املوضــوع حقــه وكل مــا يســتحقه، ولكــين أقــول إين بذلــت يف مجــع هــذه اآلراء ودراســتها 
ودراســة صاحبهــا كل مــا رزقــين اهللا مــن قــوة وجهــد، غــري أن عمــل البشــر مهمــا بلــغ مــن 
الدقــة والضبــط واإلتقــان فهــو ال خيلــو مــن اخللــل والنقصــان، وطلــب التعديــل والتنقيــح بــني 
آن وآن، وهــذا دليــل العجــز ويــأىب اهللا إال أن يكــون الكمــال لوحيــه. فــإن وفقــت يف هــذا 
البحــث إىل الصــواب واملقصــود فذلــك فضــل اهللا وتوفيقــه ومنتــه، فلــه احلمــد والشــكر، وإن 
كان غــري ذلــك فهــو مــين ومــن الشــيطان، واهللا ورســوله بريئــان منــه وأســتغفر اهللا العظيــم. 
وإذ أذكــر هــذا أرغــب ملــن قــرأه (وحقــق فيــه خلــال أن يصلحــه، أو وجــد فيــه ُمْغَفــال أن يبينــه 
ويفصحــه، أو رأى فيــه متــأوَّال أن حيســن تأويلــه، أو ألفــى فيــه حمتِمــال أن يوضــح دليلــه)

(١). وأســأل اهللا  أن يلهمــين الرشــد والســداد يف القــول والعمــل، وأن يغفــر يل التقصــري 

والزلــل، وأن جيعــل عملــي هــذا خالصــا لوجهــه الكــرمي، وأن ينفعــين بــه يــوم الديــن، إنــه مسيــع 
قريــب جميــب.

وال أختــم هــذه الكلمــات قبــل تقــدمي الشــكر ألهلــه والعرفــان جبميلهــم طمعــا يف 
زِ�َدنَُّ�ــۡمۖ َولَ�ـِـن َ�َفۡرُ�ــۡم إِنَّ َعــَذاِ� 

َ
وعــد اهللا الكــرمي القائــل ﴿ لَ�ـِـن َشــَكۡرُ�ۡم َ�

(١)  اقتباس من مقدمة القاضي عياض لكتابه «إكمال املعلم بفوائد مسلم» ٧٣/١.
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ــِديٞد ٧﴾(١). �ََش
فأشــكره ســبحانه أوال وآخــرا علــى مــا أغــدق علــي مــن نعــم عظيمــة وآالء جســيمة 
ال أحصــي عدهــا وال أبلــغ شــكرها، فاللهــم لــك احلمــد وحــدك ال شــريك لــك محــدا كثــريا 

طيبــا مبــاركا فيــه يــوايف نعمــك متجــددا بتجددهــا.
مث امتثــاال ملــا جــاء يف احلديــث النبــوي الشــريف ((مــن صنــع إليكــم معروفــا فكافئــوه 
فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئونــه فادعــوا لــه حتــى تــروا أنكــم قــد كافأتمــوه))(٢) فــإين أتقــدم 
خبالــص الشــكر وجزيــل االمتنــان وكثــري الدعــاء لــكل مــن كان لــه فضــل يف تعليمــي وتربيــيت 
وتوجيهــي وإرشــادي يف مراحــل الدراســة املختلفــة، فــاهللا أســأل أن جيــزل هلــم املثوبــة وحيســن 

هلــم العاقبــة.
وأخــص بالذكــر هنــا والــدي الكرميــني اللذيــن ربيــاين صغــريا وأدبــاين كبــريا وشــجعاين 
علــى طلــب العلــم وكانــا معــي يف كل خطــوة أخطوهــا بدعائهمــا يل ورضامهــا، فاللهــم 

اغفرهلمــا وارمحهمــا كمــا ربيــاين صغــريا وأدخلهمــا فســيح جناتــك.
كمــا أزجــي خالــص الشــكر والتقديــر إىل أســتاذي وشــيخي فضيلــة الدكتــور فــّواز فــزّاع 
احملمــادي حفظــه اهللا ونفــع بعلومــه، فإنــه مل يدَّخــر وســعا يف متابعــة هــذا املوضــوع منــذ 
بدايتــه إىل أن اســتوى علــى ُســوقه، فقــد جتشــم عنــاء قــراءة هــذا البحــث -مــع كثــرة انشــغاله 
وأعمالــه- وأبــدى يل ملحوظاتــه القيمــة وتوجيهاتــه الســديدة، فجــزاه اهللا عــين خــري اجلــزاء 

وأعظــم لــه األجــر واملثوبــة علــى ذلــك.
كمــا أقــدم عظيــم امتنــاين وتقديــري لألســتاذين الفاضلــني: األســتاذ الدكتــور حســني 
بــن خلــف اجلبــوري ، أســتاذ الدراســات العليــا جبامعــة أم القــرى، واألســتاذ الدكتــور عيــاض 
بــن نامــي الســلمي ، رئيــس قســم أصــول الفقــه جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، 
لقبوهلمــا قــراءة هــذه الرســالة وتقوميهــا، رغــم أشــغاهلما الكثــرية وأعماهلمــا املختلفــة، فــاهللا 

أســال أن جيــزل هلمــا الثــواب وحيســن هلمــا املــآب.
مث إنــين أتوجــه خبالــص تقديــري وعظيــم امتنــاين هلــذه املؤسســة العلميــة امليمونــة اجلامعــة 

إبراهيم : ٧  (١)
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (٦٨/٢، ٩٩)، وأبو داود يف سننه (١٢٨/٢) كتاب الزكاة باب   (٢)

عطيــة مــن ســأل بــاهللا، وقــد صححــه الشــيخ األلبــاين يف صحيــح ســنن أيب داود ٣١٤/١.



المقدمة ٢٠

اإلســالمية باملدينــة املنــورة -ممثلــة يف مديرهــا والقائمــني عليهــا- علــى مــا شــرفوين بــه مــن 
االنتمــاء إىل هــذه اجلامعــة املباركــة، وأتاحــوا يل الفرصــة ألهنــل مــن معينهــا الصــايف وعلــى 
أيــدي مشــايخ فضــالء، فجــزى اهللا خــريا كافــة مســئوليها ووفقهــم للمزيــد مــن اخلطــى يف 

نشــر اهلــدى.
كمــا ال يفوتــين هبــذه املناســبة أن أتقــدم بالشــكر والعرفــان إىل كل مــن أعانــين يف 
مضايــق هــذا البحــث فأجنــدين بكتــاب، أو أشــار علــي بــرأي، أو أرشــدين إىل نفــع، راجيــا 

مــن اهللا العلــي القديــر ورافعــا إليــه أكــف الضراعــة أن يوفــق اجلميــع ملــا حيبــه ويرضــاه.
وإن كنــت أنســى شــيئا فــال أنســى هــذه البلــدة املباركــة، الطيــَب أهُلهــا النبيــَل شــعُبها 
الكــرَمي ملُكهــا، الــيت فتحــت أبواهبــا ألبنــاء املســلمني ليتلقــوا فيهــا مــرياث النبــوة، فــاهللا وحــده 
القــادر علــى جمازاهتــم، ومنــا العرفــان مبعروفهــم وال أملــك إال أن أقــول : اللهــم بــارك هلــم 

وزدهــم واغفــر هلــم واعــف عنهــم.
ويف اخلتــام أســأل اهللا الكــرمي رب العــرش العظيــم أن يتقبــل عملــي هــذا بفضلــه ورمحتــه 
وأن يغفــر يل خطئــي وتقصــريي فيــه وأن يرزقــين علمــا نافعــا وعمــال صاحلــا متقبــال، يكــون 

ذخــرا يل يــوم الديــن، يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون إال مــن أتــى اهللا بقلــب ســليم.
اللهــم علمنــا مــا ينفعنــا، وانفعنــا مبــا علمتنــا وزدنــا هــدى وتقــى يف الديــن، ربنــا آتنــا 
مــن لدنــك رمحــة وهــيء لنــا مــن أمرنــا رشــدا. ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصفــون وســالم 
علــى املرســلني واحلمــد هللا رب العاملــني. وصلــى اهللا علــى نبينــا وقدوتنــا حممــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أمجعــني.

الدكتور حممد منظور إهلي
املدينة املنورة

اململكة العربية السعودية



القسم األول
عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته

وفيه ثالثة فصول :

:  ع�� ا�ٔ�ستاذ أ�� منصور البغدادي  الفصل ا�ٔ�ول   
:  حياة ا�ٔ�ستاذ أ�� منصور الشخصية الفصل الثا��   

:  حياة ا�ٔ�ستاذ أ�� منصور العلمية والعملية  الفصل الثالث  





الفصل األول:عصر األستاذ أبي منصور البغدادي
وفيه توطئة وأربعة مباحث :

المبحث ا�ٔ�ول   :  الحالة السياسية �� هذا الع��
: الحالة ا��جتماعية �� هذا الع��  المبحث الثا��   

:  الحالة العلمية �� هذا الع�� المبحث الثالث   
:  حالة علم  أصول الفقه �� هذا الع�� المبحث الرابع   





٢٥عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته

الفصل األول
عصر األستاذ أبي منصور البغدادي

توطئة :
مــن املعلــوم أن اليــوم امتــداد لألمــس والغــد امتــداد لليــوم، واحليــاة اإلنســانية تفاعــل 
مســتمر بــني احلاضــر واملاضــي واملســتقبل، فهــي بأحداثهــا وحــدة واحــدة متكاملــة يرتبــط 
بعضهــا ببعضهــا اآلخــر، ويؤثــر ويتأثــر، لــذا جنــد مــن العســري إجيــاد فواصــل بــني العصــور 
وأحداثهــا التارخييــة. فإنــه يصعــب غالبــا دراســة حيــاة إنســان مــا دراســة شــافية مبعــزل عــن 
معرفــة العصــر الــذي عــاش فيــه، والبيئــة الــيت نشــأ فيهــا، فبــدون معرفــة عصــره وبيئتــه ال 
يســتطيع الباحــث إزاحــة الســتار عــن الكثــري مــن القضايــا واألحــداث الــيت عاشــها، أو 

األطــوار الــيت مــر هبــا.
ومــن مث يتعــني علينــا وحنــن بصــدد الكتابــة عــن فــرتة تارخييــة عــن حيــاة األســتاذ أيب 
منصــور البغــدادي - رمحــه اهللا - أن نلــم إملامــا ســريعا بالوضــع السياســي واالجتماعــي 
والعلمــي يف عصــره الــذي عــاش فيــه، لنتعــرف علــى أبــرز مســات هــذا العصــر ومــدى تأثــر 
شــخصية هــذا العــامل بظــروف بيئتــه، والبحــث يف هــذا املوضــوع وإن كان متشــعبا وطويــال، 

إال أين قــد حاولــت جهــدي اســتخالص الزبــدة واصطفــاء األهــم ومراعــاة اإلجيــاز.
وأشــري هنــا إىل أن األســتاذ أبــا منصــور - رمحــه اهللا -  قــد عــاش الشــطر األخــري 
مــن القــرن الرابــع اهلجــري والربــع األول مــن القــرن اخلامــس اهلجــري، وبالتحديــد مــن ســنة 
٣٥٥هـــ إىل ســنة ٤٢٩هـــ - كمــا ســيأيت بيــان ذلــك يف الفصــل الثــاين - وقــد تنقــل خالهلــا 
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بــني بغــداد ونيســابور(١) وإســفرايني(٢)، فــإذا حتــدد مســرح حيــاة األســتاذ أيب منصــور زمانــا 
ومكانــا فســيكون احلديــث مقتصــرا علــى األوضــاع الســائدة حينــذاك يف هــذه األقاليــم ومــا 

جاورهــا مــن النواحــي السياســية واالجتماعيــة والعلميــة.

نيســابور : بفتــح أولــه، مدينــة عظيمــة ذات فضائــل جســيمة، ومعــدن الفضــالء ومنبــع العلمــاء،   (١)
وهــي مدينــة مــن مــدن خراســان، قــال احلمــوي : (مل أرى فيمــا طوفــت مــن البــالد مدينــة كانــت 
مثلهــا). وهــي اآلن داخــل اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة. (انظــر معجــم البلــدان ٣٣١/٥، أطلــس 

التاريــخ اإلســالمي ص١١، ٣٣).
إســفرايني : ضبطهــا الســمعاين بكســر اهلمــزة وســكون الســني املهملــة، وفتــح الفــاء والــراء، وكســر   (٢)
اليــاء املنقوطــة باثنتــني مــن حتتهــا، وضبــط احلمــوي بالفتــح مث الســكون، وفتــح الفــاء والــراء، ويــاء 
مكســورة ويــاء أخــرى ســاكنة، ونــون، فهــي عنــده « أســفرايني»، وهــي منطقــة مجيلــة حصينــة مــن 
مــدن إقليــم نيســابور علــى منتصــف الطريــق مــن جرجــان، وامسهــا القــدمي مهرجــان، وهــي كلهــا تابعــة 

إلقليــم خراســان. (انظــر معجــم البلــدان ١٧٧/١، األنســاب للســمعاين ٢٢٥/١).
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المبحث  األول :  الحالة السياسية في هذا العصر
وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول : الخلفاء العباسيون في هذه الفترة
قــد عاصــر األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - أربعــة مــن خلفــاء بــين العبــاس، حيــث 
ولــد يف عهــد املطيــع هللا وتــويف يف عهــد القائــم بأمــر اهللا، وقــد حكــم يف هــذه الفــرتة املطيــع 
هللا والطائــع هللا والقــادر بــاهللا والقائــم بأمــر اهللا، وفيمــا يلــي نبــذة خمتصــرة عــن هــؤالء اخللفــاء 

ومــا جــرى يف أيامهــم مــن نشــاط سياســي.
١- المطيع هللا :

هو أبو القاســم الفضل بن املقتدر بن املعتضد، ولد ســنة إحدى وثالمثائة (٣٠١هـ) 
وبويــع لــه باخلالفــة عنــد خلــع املســتكفي بــاهللا(١) نفســه بضغــط مــن الســالطني البويهيــني(٢) 
ســنة أربــع وثالثــني وثالمثائــة (٣٣٤هـــ)، ولقــب باملطيــع هللا وبايعــه األمــراء واألعيــان ومعــز 
الدولــة(٣) والعامــة، وكانــت مــدة خالفتــه تســعا وعشــرين ســنة وبضعــة أشــهر. وكانــت الفــرتة 

هــو أبــو القاســم عبــد اهللا بــن علــي املكتفــي بــن املعتضــد، بويــع لــه باخلالفــة عنــد خلــع املتقــي يف   (١)
صفــر ســنة ٣٣٣هـــ وعمــره إحــدى وأربعــون ســنة، ويف أيامــه ظهــر البويهيــون علــى احلكــم. وأشــهد 
علــى نفســه باخللــع ســنة ٣٣٤هـــ بضغــط مــن احلاكــم البويهــي، مث ســجن إىل أن مــات ســنة 
٣٣٨هـــ. (انظــر تاريــخ بغــداد ١٠/١٠، املنتظــم ٧٦/١٤، الكامــل ٤٨٤/٨، ســري أعــالم النبــالء 

١١١/١٥، البدايــة والنهايــة ١٦٢،٢٠١/١٥، تاريــخ اخللفــاء للســيوطي ص٣٤٤).
البويهيــني : هــم أوالد بويــه الثالثــة، عمــاد الدولــة أبــو احلســن علــي وركــن الدولــة أبــو علــي احلســن   (٢)
ومعــز الدولــة أبــو احلســن أمحــد، ملكــوا الدنيــا وكان هلــم الواليــة واحلكــم، وكان اخلليفــة يف أيديهــم 
لعبــة، وكان أبوهــم بويــه بــن فناَخســرو بــن متــام امللقــب بــأيب شــجاع رجــال فقــريا يصطــاد الســمك، 
ويف نســبهم غمــوض واختــالف، فقــال ابــن كثــري: هــم مــن أحفــاد ملــوك فــرس، وإمنــا قيــل هلــم 
الدياملــة ألهنــم جــاوروا الديلــم، واســتبعد ذلــك ابــن خلــدون مرجِّحــا أهنــم مــن أوســط الديلــم نســبا 

وحــاال. (انظــر البدايــة والنهايــة ٦٩/١٥-٧٠، تاريــخ ابــن خلــدون ٥١٠/٤).
هــو أبــو احلســن أمحــد بــن بويــه الديلمــي، كان يظهــر الرفــض ويقــال لــه معــز الدولــة، وكان اخلليفــة   (٣)
مقهــورا معــه، قيــل إنــه أظهــر التوبــة عــن الرفــض يف آخــر عمــره ومكــث يف احلكــم أكثــر مــن عشــرين= 
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الــيت تبــدأ خبالفتــه ســنة أربــع وثالثــني وثالمثائــة (٣٣٤هـــ) إىل ســنة ســبع وأربعــني وأربعمائــة 
(٤٤٧هـــ) تعــرف بعهــد البويهيــني، لســيطرهتم علــى األمــر يف بغــداد الــيت هــي دار اخلالفــة 
ويف معظــم األقاليــم اإلســالمية كبــالد فــارس(١) ومــا جاورهــا. وكان املطيــع هللا قــد عاصــر 

اثنــني مــن أمــراء بــين بويــه مهــا معــز الدولــة مث ابنــه عــز الدولــة(٢).
وقــد ضعــف يف زمنــه أمــر اخلالفــة جــدا حــىت مل يبــق للخليفــة أمــر وال هنــي وال وزيــر 
أيضــا، وإمنــا يكــون لــه كاتــب علــى أقطاعــه فقــط، وكان مــورد أمــور اململكــة ومصدرهــا 

راجــع إىل القــوة احلاكمــة.
ويف أيامــه نشــبت حــروب طاحنــة بــني بــين بويــه احلــكام لبغــداد بالفعــل وبــين محــدان 
الذيــن كانــوا حيكمــون بعــض مناطــق العــراق والشــام، وكان اخلليفــة خيــرج يف بعضهــا مــع 
األمــري البويهــي الغــازي، وقــد اســتمر املطيــع هللا يف احلكــم إىل ســنة ثــالث وســتني وثالمثائــة 
(٣٦٣هـ) ملا أصابه داء الفاجل فثقل لســانه، فســأله ســبكتكني(٣) أن خيلع نفســه ويويل من 

بعــده ولــده، فأجــاب، تــويف املطيــع ســنة أربــع وســتني وثالمثائــة (٣٦٤هـــ)(٤).

ســنة، تــويف ســنة ٣٥٦هـــ بعلــة الــذرب. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ١٨٩/١٦، الــوايف بالوفيــات 
٢٧٨/٦، مــرآة اجلنــان ٣٥٨/٢، البدايــة والنهايــة ٣٠٥/١٥-٣٠٦).

معظــم مناطقهــا اآلن يشــمل دولــيت إيــران والعــراق. (انظــر أطلــس التاريــخ اإلســالمي ص١١،   (١)
 .(٣٣

هــو خبتيــار بــن معــز الدولــة أيب احلســن أمحــد بــن بويــه الديلمــي، ملــك بعــد أبيــه وعمــره فــوق   (٢)
العشــرين ســنة بقليــل، وكان حســن اجلســم شــديد البطــش قــوي القلــب جــدا، ولكنــه كان كثــري 
اللهــو واللعــب واإلقبــال علــى اللــذات، وهــو الــذي أظهــر الرفــض يف بغــداد، مث آل مــن أمــره أنــه 
أســره ابــن عمــه عضــد الدولــة وأمــر بقتلــه ســريعا ســنة ٣٦٧هـــ، فكانــت مــدة حياتــه ٣٦ ســنة. 
(انظــر وفيــات األعيــان ٢٦٧/١، ســري أعــالم النبــالء ٢٣١/١٦، الــوايف بالوفيــات ٨٤/١٠، 

والنهايــة ٣٨٧/١٥). البدايــة 
هــو ســبكتكني احلاجــب الرتكــي، مــوىل املعــز الديلمــي وحاجبــه، وقــد ترقــى يف املراتــب حــىت آل بــه   (٣)
احلــال إىل أن قلــده الطائــع اإلمــارة وخلــع عليــه وأعطــاه اللــواء ولقبــه بنصــر الدولــة، وكانــت مــدة 
دولتــه يف هــذا املقــام شــهرين وثالثــة عشــر يومــا، تــويف ســنة ٣٦٤هـــ ودفــن ببغــداد. (انظــر تاريــخ 
بغــداد ١٠٥/١، تاريــخ دمشــق ١٣٧/٢٠، املنتظــم ٢٣٧/١٤، الــوايف بالوفيــات ١١٦/١٥).

انظــر ترمجتــه وخالصــة عــن تارخيــه يف تاريــخ بغــداد ٣٧٩/١٢-٣٨٠، املنتظــم ٤٦/١٤-٤٨،   (٤)
الكامــل ٤٥١/٨-٤٥٣، ســري أعــالم النبــالء ١١٣/١٥، البدايــة والنهايــة ١٦٨/١٥، تاريــخ 

اخللفــاء ص٣٤٥-٣٥١، شــذرات الذهــب ٤٨/٣.
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٢- الطائع هللا :
هــو أبــو بكــر عبــد الكــرمي بــن املطيــع هللا بــن املقتــدر بــن املعتضــد، ولــد ســنة عشــرين 
وثالمثائة (٣٢٠هـ)، نـزل له أبوه عن اخلالفة وعمره ثالث وأربعون سنة، فتوىل اخلالفة سنة 
ثــالث وســتني وثالمثائــة (٣٦٣هـــ) وعليــه الــربدة ومعــه اجليــش بــني يــدي احلاجــب ســبكتكني، 
وخلــع مــن الغــد علــى ســبكتكني خلــع الســلطنة وعقــد لــه اللــواء ولقبــه بنصــر الدولــة. وقــد 
حاول الطائع أن حيد من سيطرة بين بويه على اخلالفة بسبكتكني هذا إال أن هذه اخلطوة 
مل حتــظ بالظفــر، بــل رجــع األمــر يف املــآل إىل البويهيــني، فلــم تكــن أيــام الطائــع بأســعد مــن 
أيام أبيه، وذلك ألن احلكم والعزل واحلل والعقد واألمر والنهي كل ذلك كان يف يد عضد 

الدولــة(١) وابــن عمــه عــز الدولــة اللذيــن تعاقبــا علــى إمــارة بغــداد إبــان حكــم هــذا اخلليفــة.
وبعــد وفــاة عضــد الدولــة تعاقــب أبنــاؤه علــى بغــداد مــن بعــده وكانــوا يف حــروب وقتــال 
فيمــا بينهــم، ويف عــام واحــد ومثانــني وثالمثائــة (٣٨١هـــ) قبــض هبــاء الدولــة(٢) علــى اخلليفــة 
الطائــع هللا وأجــربه علــى خلــع نفســه مث ســلم أمــر اخلالفــة إىل القــادر بــاهللا واســتمر الطائــع 

بــدار اخلالفــة مكرمــا حمرتمــا إىل أن تــويف ســنة ثــالث وتســعني وثالمثائــة (٣٩٣هـــ)(٣).
٣- القادر باهللا :

هــو أبــو العبــاس  أمحــد بــن إســحاق بــن املقتــدر بــاهللا بــن املعتضــد، ولــد ســنة ســت 
وثالثــني وثالمثائــة (٣٣٦هـــ)، بويــع لــه باخلالفــة بعــد خلــع الطائــع هللا ســنة واحــد ومثانــني 

هــو أبــو شــجاع فناخســرو بــن ركــن الدولــة أيب علــي احلســن بــن بويــه الديلمــي، صاحــب العــراق   (١)
وملــك بغــداد وغريهــا، وهــو أول مــن تســمى بـ»شاهنشــاه» ومعنــاه ملــك امللــوك، مــات ســنة 
املنتظــم ٢٩٠/١٤، وفيــات األعيــان  الدهــر ٢١٦/٢،  يتيمــة  (انظــر  ٣٧٢هـــ عــن ٤٨ ســنة. 

والنهايــة ٤١٠/١٥). البدايــة  النبــالء ٢٤٩/١٦،  أعــالم  ٥٠/٤، ســري 
هــو أبــو نصــر أمحــد بــن عضــد الدولــة بــن بويــه الديلمــي، ملــك العــراق كانــت مــدة ملكــه أربعــا   (٢)
وعشــرين ســنة وبضعــة أيــام، تــويف بأّرجــان بعلــة الصــرع املتتابــع كأبيــه ســنة ٤٠٣هـــ عــن ٤٢ ســنة 
وتســعة أشــهر. (انظر املنتظم ٩٥/١٥، الكامل ٢٤١/٩، ســري أعالم النبالء ١٨٥/١٧، الوايف 

بالوفيــات ٢٩١/٧، البدايــة والنهايــة ٥٤٧/١٥).
انظــر ترمجــة الطائــع وخالصــة مــا جــرى يف أيامــه يف تاريــخ بغــداد ٧٩/١١، اإلنبــاء يف تاريــخ   (٣)
اخللفــاء ص١٧٩، املنتظــم ٣٩/١٥، ســري أعــالم النبــالء ١١٨/١٥، فــوات الوفيــات ٣٨٥/٢، 

البدايــة والنهايــة ٣٤٥/١٥، تاريــخ اخللفــاء ص٣٥١-٣٥٥.
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وثالمثائــة (٣٨١هـــ) وكان غائبــا فقــدم يف عاشــر رمضــان، وجلــس مــن الغــد جلوســا عامــا 
وهنــئ، ومكــث يف احلكــم إحــدى وأربعــني ســنة.

وكان القادر من الســرت والديانة والســيادة وإدامة التهجد بالليل وكثرة الرب والصدقات 
وحســن الطريقــة علــى صفــة اشــتهرت عنــه مــع حســن املذهــب وصحــة االعتقــاد وكان مــن 

خيــار اخللفــاء ومــن فضــالء العلمــاء.
البويهــي يتدهــور  البيــت  بــدأ  الفــرتة تطــورات سياســية مهمــة حيــث  شــهدت هــذه 
ويقــرتب مــن الــزوال لكثــرة االضطرابــات فيمــا بــني األمــراء البويهيــني وكثــرة متــرد اجلنــود 
عليهــم كلمــا تأخــرت عنهــم رواتبهــم، وقــوي األتــراك يف بغــداد وبــدأت الدولــة الغزنويــة 
تأخــذ يف الظهــور والتغلــب، واملالحــظ أن تقلــص نفــوذ البويهيــني واشــتداد اخلــالف بينهــم 
أعــاد للخليفــة بعــض القــوة والنفــوذ حيــث متكــن مــن تعيــني بعــض القضــاة ويرفــض بعــض 

التعيينــات.
ويف ســنة اثنتــني وعشــرين وأربعمائــة (٤٢٢هـــ) تــويف القــادر بــاهللا عــن ســت ومثانــني 
ســنة وعشــرة أشــهر، وهــو أطــول اخللفــاء عمــرا يف الدولــة العباســية حيــث مل يعمــر أحــد 
منهــم قبلــه هــذا العمــر وال بعــده، وكان قــد أعلــن واليــة العهــد البنــه القائــم بأمــر اهللا قبــل 

وفاتــه بســنة واحــدة(١).
٤- القائم بأمر اهللا :

هــو أبــو جعفــر عبــد اهللا بــن القــادر بــاهللا أمحــد بــن إســحاق بــن املقتــدر بــاهللا، ولــد ســنة 
إحــدى وتســعني وثالمثائــة (٣٩١هـــ)، ويل اخلالفــة عنــد مــوت أبيــه ســنة ٤٢٢هـــ وكان ويلَّ 
عهــده يف حياتــه وهــو الــذي لقبــه بالقائــم بأمــر اهللا ومكــث يف احلكــم مخســا وأربعــني ســنة.
كان كوالــده ورعــا دينــا زاهــدا عاملــا قــوي اليقــني بــاهللا تعــاىل كثــري الصدقــة والصــرب، 

مؤثــرا للعــدل واإلحســان وقضــاء احلوائــج، ال يــرى املنــع مــن شــيء طلــب منــه.
شــهدت اخلالفــة يف عهــده تطــورات عديــدة حيــث بــدأ أمــر بــين بويــه يــزداد ضعفــا 
ومكانــة اخلالفــة تــزداد رفعــة، وكان القائــم كأبيــه حريصــا علــى تقويــة هــذه املكانــة وإعــادة 

انظــر ترمجــة القــادر بــاهللا وملخصــا عــن حياتــه يف تاريــخ بغــداد ٣٧/٤، اإلنبــاء يف تاريــخ اخللفــاء   (١)
ص١٨٣، املنتظم ٢٢٠/١٥، سري أعالم النبالء ١٢٧/١٥، الوايف بالوفيات ٢٣٩/٦، طبقات 

الشــافعية الكــربى ٥/٤، البدايــة والنهايــة ٤٣٨،٦٣٦/١٥، تاريــخ اخللفــاء ص٣٥٦-٣٦٠.
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فتنــة  ظهــرت  مــا  وعنــد  الســالجقة(١)  قــوة  ظهــرت  عهــده  ويف  اخلالفــة.  ملنصــب  اهليبــة 
البساســريي(٢) اســتنجد هبــم ليتولــوا األمــر مــكان البويهيــني، وقــد حتقــق للخليفــة مــا أراد 

وأفــل جنــم البويهيــني وطلعــت الدولــة الســلجوقية يف بغــداد.
ويف بدايــة عهــده تــويف األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -، واســتمر هــذا اخلليفــة يف 

حكمــه إىل أن وافتــه املنيــة ســنة ســبع وســتني وأربعمائــة (٤٦٧هـــ)(٣).

المطلب الثاني : الوضع السياسي العام في هذه الفترة
يف الفــرتة الــيت عاشــها األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي - رمحــه اهللا - وهــي مــا بــني 
وأربعمائــة (٤٢٩هـــ)،  وعشــرين  تســع  وســنة  وثالمثائــة (٣٥٥هـــ)  ســنة مخــس ومخســني 
كانــت الدولــة العباســية تعــاين الضعــف واالحتضــار وكانــت يف منتهــى حــاالت الفوضــى 
واالضطــراب، ذلــك بســبب انقســام الدولــة إىل دويــالت متناحــرة، كل دولــة حتــاول إســقاط 
األخــرى والتوســع علــى حســاهبا. فكانــت الغــارات بينهــم دائمــة تــراق فيهــا الدمــاء وتنتهــب 

فيهــا األمــوال وتنتهــك فيهــا احلرمــات.
ومل يكــن للخلفــاء يف هــذه الفــرتة شــيء مــن النفــوذ وكانــت األمــور قــد أفلــت مــن 
بــين بويــه،  أيديهــم، فالنفــوذ السياســي احلقيقــي يف هــذه الفــرتة كان لغريهــم مــن أمــراء 
وكان ملوكهــم هــم الذيــن خيلعــون اخللفــاء مث ينصبــون مــن شــاءوا، كمــا اتضــح ذلــك مــن 
االســتعراض الســريع لواقــع اخللفــاء األربعــة الذيــن عاصرهــم األســتاذ أبــو منصــور. فقــد 

الســالجقة : ينتســبون إىل مقدمهــم ســلجوق بــن تقــان مــن أهــل تركســتان، ظهــر أمرهــم علــى يــد   (١)
ابنــه أرســالن الســلجوقي، كان بدايــة ظهورهــم يف أواخــر القــرن الرابــع اهلجــري، وامتــد ملكهــم زهــاء 
قرنــني مــن الزمــن وقــد ملكــوا بغــداد بعــد آل بويــه. (انظــر حماضــرات تاريــخ األمــم اإلســالمية (الدولــة 

العباســية) للشــيخ حممــد خضــري بــك ص٤١٢-٤٣٤).
هو أبو احلارث آرســالن الرتكي البساســريي نســبة إىل تاجٍر باعه من أهل مدينة بســا وقيل فســا،   (٢)
مث صــار مملــوكا لبهــاء الدولــة البويهــي، كان مقدمــا كبــريا عنــد اخلليفــة القائــم بأمــر اهللا، ال يقطــع 
أمــرا دونــه، مث طغــى وبغــى ومتــرد، وعتــا وخــرج علــى اخلليفــة ودعــا إىل خالفــة الفاطميــني، قتــل ســنة 

٤٥١هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ١٠٧/١٨، البدايــة والنهايــة ٧٧٣/١٥).
انظــر ترمجــة القائــم بأمــر اهللا يف تاريــخ بغــداد ٣٩٩/٩، اإلنبــاء يف تاريــخ اخللفــاء ص١٨٨، املنتظــم   (٣)

٢٩٥/٨، ســري أعــالم النبــالء ٣٠٧/١٨، الــوايف بالوفيــات ٢٠/١٧.
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ضعــف أمــر اخلالفــة جــدا واحنــط مــن مكانــه حــىت مل يبــق للخليفــة أمــر وال هنــي وال وزيــر 
أيضــا، وكان األمــر ال ينفــذ إال إذا كان صــادرا مــن األمــري البويهــي.

 ومن هذا يتبني مدى احنســار ســلطة اخلالفة يف عاصمتها بغداد حتت أنظار اخلليفة 
الــذي مل يكــن ميســك مــن مقاليــد األمــور إال املراســيم والدعــوة يف خطــب اجلمعــة، وقــد 
بلــغ إذالل اخلليفــة العباســي مــداه يف عهــد معــز الدولــة حيــث كان مــورد اململكــة ومصدرهــا 
راجعــا إىل معــز الدولــة(١)، وكان آل بويــه هلــم والء وتعصــب ظاهــر للشــيعة، حــىت إهنــم يف 
أول أمرهــم مهــوا بإســقاط اخلليفــة العباســي وتنصيــب علــوي بدلــه، ألهنــم كانــوا يعتقــدون 
أن بــين العبــاس قــد غصبــوا اخلالفــة وأخذوهــا مــن مســتحقيها، لــوال أهنــم خافــوا مــن الفتنــة 

والشــر العظيــم الــذي يضيــع بــه ملكهــم(٢).
وجعــل االضطــراب السياســي ُيضعــف اخلالفــة العباســية ويتجــرأ عليهــا األعــداء مــن 
الشــرق والشــمال والغــرب، فكثــريا مــا يغــري الــروم وغريهــم علــى ثغــور هــذه اخلالفــة وأمرهــا 
متفــرق، فيصيبــون مــن النســاء واألمــوال والبــالد الشــيء الكثــري اســتيالء وفســادا ودمــارا 

وإضعافــا ومتزيقــا هلــذه اخلالفــة(٣).
وإذا كانــت هــذه هــي احلــال يف بغــداد عاصمــة اخلالفــة ونواحيهــا علــى يــد أمــراء الدولــة 
البويهيــة، والــيت عــاش فيهــا األســتاذ أبــو منصــور بدايــة حياتــه فــإن نيســابور الــيت انتقــل إليهــا مــع 
والده كان أفضل حاال، فإهنا كانت حتت ســلطنة الســامانيني(٤) مث قامت فيها ويف خراســان(٥) 

انظر البداية والنهاية ١٦٨/١٥.  (١)
انظر حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية ص ٣٨٣.  (٢)

انظر املرجع السابق ص٣٨٢.  (٣)
الســامانيون : هم من حكام بالد ما وراء النهر وغريها قبل الغزنويني، وتنســب األســرة الســامانية   (٤)
إىل رجــل فارســي امســه ســامان، كان جموســيا مث اعتنــق اإلســالم وهــو مــن أســرة عريقــة اجملــد يف بــالد 
فــارس، والســامانيون هــم شــيعة رافضــة، يعتــرب إمساعيــل بــن أمحــد بــن أســد بــن ســامان املؤســس 
احلقيقــي للدولــة الســامانية، وكان ملــك الســامانيني يشــمل مــا وراء النهــر وخراســان وسجســتان 
وطربســتان والــري وكرمــان، وامتــدت ســلطنتهم إىل عــام ٣٩٠هـــ. (انظــر موجــز التاريــخ اإلســالمي 

ص٢٢٢-٢٢٣).
العــراق آزاذوار قصبــة جويــن وبيهــق، وآخــر  يلــي  بــالد واســعة، أول حدودهــا ممــا  خراســان :   (٥)
حدودهــا ممــا يلــي اهلنــد طخارســتان وغزنــة وسجســتان وكرمــان، وليــس ذلــك منهــا إمنــا هــو أطــراف 
حدودهــا، وتشــتمل علــى أمهــات مــن البــالد، منهــا نيســابور وهــراة ومــرو وهــي كانــت قصبتهــا، = 
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دولــة الغزنويــني(١) ســنة ســت وســتني وثالمثائــة (٣٦٦هـــ) حيــث ابتــدأ (ملــك ســبكتكني(٢) 
والــد حممــود(٣) صاحــب غزنة......فاصطلــح اجليــش علــى مبايعــة ســبكتكني هــذا خلــريه 
فيهــم وحســن ســريته وكمــال عقلــه وشــجاعته وديانتــه، فاســتقر امللــك بيــده، واســتمر مــن 
بعــده يف ولــده الســعيد حممــود بــن ســبكتكني، وقــد غــزا ســبكتكني هــذا بــالد اهلنــد ففتــح 

شــيئا كثــريا مــن حصوهنــم...)(٤).
بــن ســبكتكني فتوحاتــه للهنــد، ففــي ســنة عشــرة وأربعمائــة  ابنــه حممــود  مث واصــل 
(٤١٠هـــ) ورد كتــاب يذكــر فيــه مــا افتتحــه مــن بــالد اهلنــد يف الســنة اخلاليــة وفيــه أنــه دخــل 
مدينــة فيهــا ألــف قصــر مشــيد، وبلــغ عــدد القتلــى مــن اهلنــود مخســني ألفــا وأســلم منهــم 

وبلــخ وطالقــان ونســا وأبيــورد وســرجس ومــا يتخلــل ذلــك مــن املــدن الــيت دون هنــر جيحــون. وهــي 
اآلن موزعــة بــني أراضــي أفغانســتان وإيــران وبعــض أطــراف االحتــاد الســوفييت الســابقة. (انظــر 

معجــم البلــدان ٣٥٠/٢، أطلــس التاريــخ اإلســالمي ص١١).
أفغانســتان احلاليــة، وينســبون إىل  بــالد  مــن  النهــر  مــا وراء  بــالد  مــن حــكام  الغزنويــون : هــم   (١)
مدينــة غزنــة يف جبــال أفغانســتان اليــوم، ويرجــع ملــك هــذه الدويلــة إىل ســبكتكني، مــوىل األمــري 
أيب إســحاق ألبتكــني صاحــب جيــش غزنــة وأعماهلــا للســامانيني، وملــك الغزنويــني اســتمر إىل 
ســنة ٥٤٧هـــ. (انظــر البدايــة والنهايــة ٣٧٢/١٥، حماضــرات تاريــخ األمــم اإلســالمية ص٣٨٧-

.(٣٩٤،٤٠٦-٤١٠
هــو مــوىل لألمــري أيب إســحاق بــن ألبتكــني صاحــب جيــش غزنــة وأعماهلــا للســامانية، وليــس هــذا   (٢)
حباجــب معــز الدولــة، فلمــا مــات مــواله ابــن ألبتكــني ومل يــرتك أحــدا يصلــح للملــك مــن بعــده مــن 
ولــده وال مــن قومــه أمَّــره اجليــش عليهــم، فتمكــن وأخــذ الغــارات علــى اهلنــد وفتــح قالعــا عديــدة، 
مــرض ســبكتكني ببلــخ وعنــد ســفره إىل غزنــة مــات يف الطريــق ســنة ٣٨٧هـــ. (انظــر الكامــل 
٦٨٣/٨-٦٨٧، وفيــات األعيــان ١٧٥/٥-١٧٦، ســري أعــالم النبــالء ٤٨٤/١٧، طبقــات 

الشــافعية الكــربى ٣١٦/٥، تاريــخ ابــن خلــدون ٣٦٠/٤-٣٦١).
هــو امللــك الكبــري العــادل حممــود بــن ســبكتكني، أبــو القاســم امللقــب بيمــني الدولــة وأمــني امللــة،   (٣)
صاحــب بــالد غزنــة ومــا واالهــا، قــام بأعبــاء اإلســالم قيامــا تامــا وفتــح فتوحــات كثــرية يف بــالد اهلنــد 
وغريها، وعظم شأنه يف العاملني واتسعت مملكته، وامتدت رعاياه، ومكث يف احلكم من ٣٨٧هـ 
إىل ٤٢١هـــ، ولــد ســنة ٣٦١هـــ وتــويف بغزنــة ســنة ٤٢١هـــ. (انظــر املنتظــم ٥٢/٨-٥٤،وفيــات 
األعيــان ١٧٥/٥-١٨٢، ســري أعــالم النبــالء ٤٨٣/١٧-٤٩٤، الــوايف الوفيــات ١٠٣/٢٥، 

طبقــات الشــافعية الكــربى ٣١٤/٥، البدايــة والنهايــة ٦٣٣/١٥).
البداية والنهاية ٣٧٢/١٥-٣٧٣.  (٤)
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حنــو مــن عشــرين ألفــا(١). ولكــن مل تــدم هــذه االنتصــارات طويــال، فبعــد أن تــويف الســلطان 
حممــود ســنة ٤٢١هـــ (دب النـــزاع بــني ولديــه بشــأن امللــك ممــا شــجع الســالجقة علــى 
جتميــع صفوفهــم وإعــادة كرهتــم يف حماولــة االســتيالء علــى خراســان حــىت متكنــوا مــن ذلــك 
ســنة تســع وعشــرين وأربعمائــة وأعلنــوا قيــام دولتهــم يف هــذا التاريــخ)(٢). ففــي ســنة تســع 
وعشــرين وأربعمائة (٤٢٩هـ) - وهي الســنة اليت تويف فيها األســتاذ أبو منصور البغدادي 
- اســتوىل  ركــن الدولــة طغرلبــك(٣) علــى نيســابور وجلــس علــى ســرير ملكهــا وبعــث أخــاه 

إىل ســائر بــالد خراســان(٤).

المطلب الثالث : موقف أبي منصور من األوضاع السياسية
مل تســعفين مصادر التاريخ والرتاجم اليت اطلعت عليها بأي نشــاط سياســي لألســتاذ 
أيب منصــور البغــدادي - رمحــه اهللا -، فاملذكــور فيهــا نشــاطه العلمــي متعلمــا مث عاملــا 
ومعلمــا، لكنــه مــع ذلــك تأثــر باألوضــاع السياســية الراهنــة، فقــد تــرك نيســابور وســافر إىل 
إســفرايني إثــر فتنــة وقعــت هبــا مــن الرتكمــان عــام تســع وعشــرين وأربعمائــة (٤٢٩هـــ)(٥)، 
وقــد خــرج مــن قبــل إىل نيســابور مــن مســقط رأســه بغــداد، ولعــل تفشــي الفســاد السياســي 
وكثــرة القتــل والنهــب والرتويــع يف بغــداد كان أحــد العوامــل القويــة خلروجــه مــع أبيــه منهــا 
وذهاهبمــا إىل نيســابور ليتمكــن مــن مزاولــة نشــاط علمــي مطلــوب يف جــو سياســي هــادئ 

نوعــا مــا، خاصــة أن هــذه املنطقــة كانــت تعــد مــن أهــم مراكــز العلــم والعلمــاء.

انظر املرجع السابق ٥٨٠/١٥.  (١)
العرب وديوان املبتدأ واخلرب (تاريخ ابن خلدون) ٤٥٢/٣.  (٢)

هــو الســلطان الكبــري ركــن الدولــة أبــو طالــب حممــد بــن ميكائيــل بــن ســلجوق الرتكــي، أول ملــوك   (٣)
الســالجقة، قمــع الرافضــة يف بغــداد وزال بــه شــعارهم، كان خــريا حمافظــا علــى الصلــوات يف أول 
وقتهــا، وكان يــداوم صيــام يــوم االثنــني واخلميــس، تــويف ســنة ٤٥٥هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء 
١٠٧/١٨، العــرب يف خــرب مــن غــرب ٣٠٤/٢، البدايــة والنهايــة ٧٩٢/١٥، شــذرات الذهــب 

.(٢٩٤/٤
انظر البداية والنهاية ٦٦٩/١٥.  (٤)

الصــالح ٥٥٤/٢،  البــن  الشــافعية  الفقهــاء  طبقــات  املفــرتي ص ٢٥٣،  تبيــني كــذب  انظــر   (٥)
رحالتــه. مبحــث  يف  الفتنــة  هــذه  عــن  الــكالم  وســيأيت  الكــربى ١٣٧/٥،  الشــافعية  طبقــات 
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المبحث الثاني : الحالة االجتماعية في هذا العصر
وفيه توطئة وستة مطالب :

توطئة :
إن اهللا  خلــق اإلنســان مدنيــا بالطبــع(١)، فــال يســتطيع أحــد أن يعيــش منفصــال 
عــن اجملتمــع الــذي ينتمــي إليــه، وهنــاك جوانــب عديــدة للحيــاة االجتماعيــة يطــول هبــا 
الــكالم؛ ولكــن ملــا كان الغــرض األساســي مــن هــذا املبحــث حماولــة الربــط بــني األســتاذ أيب 
منصــور البغــدادي وبيئتــه ومعرفــة مــدى عالقتــه هبــا تأثــرا وتأثــريا، فســأقوم هنــا بإلقــاء الضــوء 
علــى طبقــات اجملتمــع املوجــودة يف هــذا العصــر والعالقــات بــني هــذه الطبقــات والظواهــر 
الســائدة واملنتشــرة يف اجملتمــع بصــورة كليــة أو جزئيــة مــن أوضــاع اقتصاديــة ودينيــة وأمنيــة 
وأثــر ذلــك علــى الفــرد واجملتمــع، مراعيــا يف ذلــك االختصــار قــدر اإلمــكان، مرتِّبــا علــى 

املطالــب التاليــة :

المطلب األول : الطبقات االجتماعية في هذا العصر
إن أي جمتمــع مــن اجملتمعــات البشــرية يتكــون مــن عــدة طبقــات متفاوتــة، وال خيتلــف 
ثــالث  إىل  تقســيمه  بغــداد وغريهــا. وميكــن  اجملتمــُع اإلســالمي حينــذاك يف  ذلــك  عــن 

طبقــات تضــم كل طبقــة أصنافــا عديــدة(٢) وإليــك بيــان ذلــك علــى النحــو التــايل:
األولى : الطبقة العليا

هــي الطبقــة احلاكمــة الــيت بيدهــا مقاليــد األمــور والذيــن قرهبــم احلاكــم إليــه وجعلهــم 
مــن خواصــه، وبنــاء علــى ذلــك فهــذه الطبقــة تشــمل اخللفــاء وامللــوك والســالطني واألمــراء 

والــوزراء والقضــاة واحلجــاب وقــادة اجلنــد.

انظر مقدمة ابن خلدون ص٤١.  (١)
انظر ظهر اإلسالم ١٢/٢، طبقات جمتمع بغداد يف العصر العباسي األول ص١١، ٥٩، ٨٩.  (٢)
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الثانية : الطبقة  الوسطى
وتضــم أصحــاب اهليئــات وذوي املهــن الفاضلــة الــيت تقــدم للمجتمــع خدمــات جليلــة 
العلمــاء  الطبقــة  هلــم مباشــرة مبركــز احلكــم، فتشــمل هــذه  أهنــم ال عالقــة  وشــريفة، إال 

والفقهــاء واألدبــاء غــري ذوي املناصــب يف الدولــة، واألطبــاء وكبــار التجــار.
الثالثة : طبقة العامة

وتشــمل هــذه الطبقــة أهــل احلــرف والصنائــع وصغــار التجــار والفالحــني واحلطابــني 
واجلنــد والرقيــق وليــس هلــم يــد يف الســلطة وهــم يف العــادة أقــل ثقافــة ودرايــة بأمــور دينهــم.
وعامــة بغــداد كانــوا يؤلفــون خليطــا مــن العــرب والفــرس والــرتك والنبــط واألرمــن واألكراد 
والكــرخ والرببــر، مــع أن تســمية هــؤالء بالعــرب قــد غلبــت عليهــم النصهارهــم يف بوتقــة 

الشــعب العــريب وســيادة اللغــة العربيــة الــيت هــي اللغــة األصليــة للموطــن العباســي(١).

المطلب الثاني : الوضع االقتصادي لهذه الطبقات
فثــروة األمــة مل تكــن  مــا يكــون،  الوضــع االقتصــادي يف اجملتمــع علــى أســوأ  كان 
موزعــة توزيعــا عــادال وال شــبه عــادل، أمــوال تتدفــق علــى الطبقــة العليــا مــن اخللفــاء وامللــوك 
والســالطني واألمــراء والــوزراء ومــن يلــوذ هبــم مــن اخلــواص، وفقــر مدقــع يف بقيــة الطبقــات 

مــن أفــراد الشــعب(٢).
وممــا يــدل علــى أن الطبقــة العليــا لديهــا األمــوال الطائلــة والثــراء املنقطــع النظــري أهنــا 
الــدور  الــزواج وبنــاء  الــرتف والســرف والبــذخ، ويتجلــى ذلــك يف مراســم  تعيــش عيشــة 
والقصــور، وعنــد مــا خيلــع اخلليفــة علــى الســلطان ويقابــل ذلــك الســلطان باهلدايــا الثمينــة 
للخليفــة، أو عنــد مــا تصــادر أمــوال أحدهــم أو ينهــب بيتــه، حيــث تذكــر املصــادر التارخييــة 
أرقامــا خياليــة ملــا كانــوا يكنـــزونه مــن الذهــب والفضــة والثيــاب الفاخــرة واجلواهــر ومــا مــألت 
احلظائــر مــن األنعــام واخليــول املســومة، هــذا غــري اجلــواري والغلمــان الذيــن كانــوا ميلئــون 

قصورهــم واإلقطاعــات الــيت يقتطعوهنــا دون رقيــب.

انظر تاريخ اإلسالم حلسن إبراهيم ٤٢١/٣.  (١)
انظر ظهر اإلسالم ٩٧/١-١٢٤، ٧/٢.  (٢)
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فمــن ذلــك علــى ســبيل املثــال مــا يــروى أن اخلليفــة الطائــع هللا عقــد علــى بنــت عــز 
الدولــة ســنة أربــع وســتني وثالمثائــة (٣٦٤هـــ) وصدقهــا مائــة ألــف دينــار(١)، كمــا تــزوج ســنة 
تســع وســتني وثالمثائــة (٣٦٩هـــ) ابنــة عضــد الدولــة علــى صــداق مبلغــه مائــة ألــف دينــار 
ويقــال مائتــا ألــف دينــار(٢)، ويضيــف ابــن األثــري(٣) أن معهــا مــن اجلواهــر شــيء ال حيصــى 

عنــد مــا زفــت إليــه ســنة ســبعني وثالمثائــة (٣٧٠هـــ)(٤).
وكذلــك تــزوج اخلليفــة القــادر بــاهللا بابنــة هبــاء الدولــة البويهــي علــى صــداق قــدره مائــة 
ألــف دينــار ســنة ثــالث ومثانــني وثالمثائــة (٣٨٣هـــ)(٥) مــع مــا عــرف عــن اخلليفــة القــادر 
مــن الديانــة وكثــرة العبــادة والصدقــات. وقــد تــزوج مؤيــد الدولــة بــن ركــن الدولــة البويهــي(٦) 
مــن بنــت عمــه معــز الدولــة، فغــرم علــى عرســه هبــا ســبعمائة ألــف دينــار، قــال احلافــظ ابــن 

كثــري(٧)   - رمحــه اهللا - بعــد حكايــة هــذه القصــة (هــذا ســرف عظيــم)(٨).
ويــروى أن معــز الدولــة البويهــي بــىن لــه دارا باألهــواز غــرم عليهــا ثالثــة عشــر ألــف ألــف 

درهــم، ومــات وهــو يبــين فيهــا ومل يســكنها(٩).
انظر سري أعالم النبالء ٢٣٢/١٦، البداية والنهاية ٣٥٧/١٥.  (١)

انظر الكامل٧١٠/٨، البداية والنهاية ٣٩٧/١٥.  (٢)
هــو علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكــرمي، أبــو احلســن اجلــزري، املعــروف بعــز الديــن ابــن   (٣)
األثري، العالمة احملدث األديب النســابة، من مؤلفاته : الكامل يف التاريخ، وأســد الغابة يف معرفة 
الصحابــة، ولــد ســنة ٥٥٥هـــ ومــات ســنة ٦٣٠هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ٣٥٣/٢٢، طبقــات 

الشــافعية الكــربى ٢٩٩/٨).
انظر الكامل ٩/٩.  (٤)

انظر البداية والنهاية ٤٤٦/١٥، النجوم الزاهرة ١٦٤/٤.  (٥)
امســه بويــه، كان ملــكا علــى بعــض مــا كان أبــوه ميلكــه، وكان الصاحــب أبــو القاســم بــن عبــاد   (٦)

وزيــره، تــويف ســنة ٣٧٣هـــ. (انظــر البدايــة والنهايــة ٤١٧/١٥).
هــو إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري بــن ضــوء بــن كثــري، احلافــظ عمــاد الديــن أبــو الفــداء، القرشــي   (٧)
املعــاين  أهــل  وعمــدة  واحلفــاظ  العلمــاء  قــدوة  ٧٠١هـــ، كان  ســنة  ولــد  الدمشــقي،  البصــروي 
واأللفــاظ، بــرع يف الفقــه والتفســري والنحــو وأمعــن يف الرجــال والعلــل، وهــو مــن تالميــذ شــيخ 
اإلســالم ابــن تيميــة، الزمــه وأحبــه حبــا عظيمــا، مــن آثــاره العلميــة : تفســري القــرآن العظيــم، البدايــة 
والنهاية يف التاريخ. تويف ســنة ٧٧٤هـ. (انظر ذيل تذكرة احلفاظ ص٥٧، ٣٦١، الدرر الكامنة 

٣٩٩/١، النجــوم الزاهــرة ١٢٣/١١، طبقــات املفســرين للــداودي ١١٠/١).
البداية والنهاية ٤١٧/١٥.  (٨)

انظر العرب يف خرب من غرب ٨٢/٢.  (٩)
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وتتجلــى لنــا تلــك الظاهــرة أكثــر وضوحــا عنــد مــا خيلــع أحــد اخللفــاء مث تنهــب دار 
اخلالفــة حيــث حتتــوي علــى املــال الكثــري والثيــاب واألواين والفــرش واآلالت وأشــياء كثــرية 
مــن أثــاث دار اخلالفــة، وقــد حــدث مثــل ذلــك يف ســنة إحــدى ومثانــني وثالمثائــة (٣٨١هـــ) 

عنــد مــا خلــع اخلليفــة الطائــع وأقيــم القــادر مكانــه(١).
مــات  ملــا  أنــه  الباذخــة  املظاهــر  هــذه  شــهدت  بتمامهــا  الفــرتة  أن  علــى  يــدل  وممــا 
ســبكتكني الرتكــي حاجــب معــز الدولــة البويهــي وجــد عنــده مــن األمــوال شــيء كثــري جــدا 
(مــن ذلــك ألــف ألــف دينــار وعشــرة آالف ألــف درهــم وصندوقــان مــن جوهــر ومخســة 
عشــر صندوقــا مــن البلــور ومخســة وأربعــون صندوقــا مــن آنيــة الذهــب ومائــة وثالثــون كوكبــا مــن 
ذهــب، منهــا مخســون؛ وزن كل واحــد ألــف دينــار، وســت مائــة مركــب مــن فضــة وأربعــة آالف 
ثوب من ديباج وعشرة آالف دبيقي(٢) وِعتَّايب(٣) وثالمثائة معكومة(٤) من الفرش، وثالثة آالف 
فــرس وبغــل وألــف مجــل، وثالمثائــة غــالم وأربعــون خادمــا)(٥) وذلــك غــري مــا أودعــه عنــد بعــض 
أصحابــه، وإذا كانــت هــذه تركــة احلاجــب فمــا بــال تركــة غــريه مــن امللــوك والســالطني والــوزراء!؟
وقــد يظــن أن األمــة خبــري ورفاهيــة عنــد مــا يســمع هــذا النمــط مــن البحبوحــة والنعــم 
العليــا، ولكــن احلقيقــة أن أكثــر األمــة وباخلصــوص  الــذي عــاش عليــه الطبقــة  والثــراء، 
الطبقــة العامــة كانــت تعيــش حيــاة صعبــة بســبب الفقــر املدقــع والعــوز الشــديد، ومل يكــن 
أكثــر العلمــاء بأحســن حــاال مــن هــؤالء العــوام البتعادهــم عــن احلــكام، وقــد ألــف أحــد الظرفاء 
كتابا مساه «الفالكة واملفلوكني» أي الفقر والفقراء، حكى فيه أمثلة لكثري من العلماء الذين 

أصيبــوا بالفقر.

انظــر الكامــل ٧٩/٩، العــرب يف خــرب مــن غــرب ١٥٧/٢، البدايــة والنهايــة ٤٣٧/١٥، احلضــارة   (١)
اإلســالمية يف القــرن الرابــع اهلجــري ٢٧٧/١.

دبيــق علــى وزن أمــري، هــي بلــدة مبصــر، والدبيقــي ثيــاب مصــر معروفــة تنســب إىل دبيــق. (انظــر   (٢)
لســان العــرب ٩٥/١٠، القامــوس احمليــط ١١٧١/٢).

يبدو يل أن هذا نوع آخر من الثياب، ومل أقف يف كتب اللغة على ما ينسب إليه هذا الثوب.  (٣)
فيــه  بثــوب وهــو أن يبســطه وجيعــل  املتــاع يعكمــه عكمــا : شــده  املعكــوم مأخــوذ مــن عكــم   (٤)
املتــاع ويشــده ويســمى حينئــذ عكمــا، فالعكــم العــدل مــا دام فيــه املتــاع. (انظــر لســان العــرب 

.(١٥٠٠/٢-١٥٠١ احمليــط  القامــوس   ،٤١٥/١٢
البداية والنهاية ٣٦٢/١٥.  (٥)
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فهــذا الفقيــه املالكــي القاضــي عبــد الوهــاب(١) يغــادر بغــداد متأســفا عليهــا ويقــول 
ملودعــه: لــو وجــدت بــني ظهرانيكــم رغيفــني كل غــداة وعشــية مــا عدلــت ببلدكــم بلــوغ 

أمنيــة، ويف ذلــك يقــول :
وحق هلا مين سـالم مضـاعف سالم على بغـداد يف كل موطن 
وإين بشـطي جانبيـها لعـارف فوا اهللا ما فارقـتها عن قلى هلا 

ومل تكن األرزاق فيها تساعـف(٢) ولكنها ضاقـت علي بأسرهـا 
ويقول أيضا :

للمفاليس دار الضنك والضـيق بغـداد دار ألهل املـال طيبـة 
كـأنين مصحف يف بيت زنديق(٣) ظللت حريان أمشي يف أزقتهـا 

واألديــب أبــو علــي القــايل(٤) ضاقــت بــه احلــال فاضطــر أن يبيــع كتبــه ويرحتــل إىل 
األندلــس، وقــد بــاع نســخته مــن كتــاب اجلمهــرة، فوجــد عليهــا خبطــه :

فقد طال وجدي بعدها وحنيين أنست هبا عشرين حوال وبعتهـا 
ولو خلدتين يف السجون ديونــي وما كان ظـين أنين سأبيعهـا 
صغار عليهـم تستهل جفونـي(٥) ولكن لضعف وافتقار وصبـة 

هــو القاضــي أبــو حممــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر بــن أمحــد التغلــيب العراقــي، الفقيــه املالكــي،   (١)
ومــن مؤلفاتــه : التلقــني واملعرفــة وشــرح الرســالة واإلشــراف وغــري ذلــك. تــويف مبصــر ســنة ٤٢٢هـــ. 

(انظــر شــجرة النــور الزكيــة ١٠٣/١-١٠٤، شــذرات الذهــب ٢٢٣/٣).
انظر هذه األبيات يف وفيات األعيان ٢٢٠/٣، ومل أطلع عليها يف الدواوين بعد البحث.  (٢)

انظر املصدر السابق ٢٢١/٣.  (٣)
هــو إمساعيــل بــن القاســم بــن عيــذون بــن هــارون بــن عيســى، أبــو علــي القــايل، اللغــوي األمــوي   (٤)
موالهــم، والقــايل نســبة إىل قاليقــال، أخــذ النحــو واللغــة عــن ابــن دريــد وأيب بكــر بــن األنبــاري 
ونفطويــه وغريهــم، كان مولــده مبنازجــرد مــن أرض اجلزيــرة مــن دياربكــر، دخــل بغــداد ومســع هبــا مث 
ارحتــل إىل قرطبــة ســنة ٣٣٠هـــ واســتوطنها، مــن آثــاره العلميــة : األمــايل وكتــاب البــارع وغريمهــا، 
تــويف ســنة ٣٥٦هـــ. (انظــر معجــم األدبــاء ٢٥/٧، وفيــات األعيــان ٢٢٦/١، ســري أعــالم النبــالء 

٤٥/١٦، البدايــة والنهايــة ٣١١/١٥-٣١٢).
نقــل هــذه األبيــات أمحــد أمــني يف كتابــه «ظهــر اإلســالم» ١١٨/١، ومل أطلــع عليهــا يف مظــان   (٥)

أخــرى مــن الدواويــن بعــد البحــث.
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وجبانــب مــا عليــه الشــعب مــن الفقــر البالــغ فقــد أرهقهــم احلــكام بأنــواع مــن الضرائب(١) 
وكثــرت مصــادرات أمــوال النــاس وتركتهــم عنــد احتيــاج اخللفــاء واألمــراء لألمــوال وقــد شــاع 

بــني الناس«مــن هلــك فلســيف الدولــة مــا ملــك»(٢).
وممــا زاد بــؤس هــؤالء تلــك الكــوارث الطبيعيــة الــيت كانــت تضــرب مجيــع أطــراف البــالد 
اإلســالمية، فســنة تغــور األهنــار وأخــرى تفيــض حــىت يغــرق فيهــا خلــق كثــري(٣) والــزالزل 
تضــرب هنــا وهنــاك كالزلــزال الــذي هــز واســط(٤) ســنة ثــالث وســتني وثالمثائــة (٣٦٣هـــ) 
كمــا وقــع زلــزال عظيــم ســنة عشــرة وأربعمائــة (٤١٠هـــ) يف مجيــع أرجــاء فلســطني، فنـــتج 
عــن ذلــك كلــه كثــرة الوفيــات وهــالك احملاصيــل وقلــة البضائــع وخلــو األســواق منهــا. فــكان 
الغــالء شــديدا بالعــراق، كمــا تذكــر يف حــوادث الســنوات ٣٧٣، ٣٨٣، ٣٩٥، ٤١٦، 
٤٢٠، ٤٢٣هـــ(٥)، وقــد اشــتد الغــالء خبراســان أيضــا لقلــة القــوت، فــكان اإلنســان يصيــح 
: اخلبــز اخلبــز وميــوت(٦). واســتغل التجــار هــذه األوضــاع فاحتكــروا هــذه املــواد الغذائيــة 
وباعوهــا يف األزمــات. وقــد حدثــت جماعــات يف بعــض األعــوام، اشــتد فيهــا الكــرب بالنــاس 
وبلــغ هبــم االضطــرار إىل درجــات متدنيــة مــن اجلــوع ممــا اضطــر النــاس إىل أكل اجليــف يف 

األعــوام ٤٠٦هـــ، ٤٢٣هـــ، ٤٢٩هـــ وغريهــا مــن قلــة الطعــام وكان ذلــك يف بغــداد(٧).
ولقــد بلــغ الفســاد االقتصــادي ذروتــه عندمــا أقــرت الدولــة مبــدأ الضمــان وهــو إعطــاء 
اإلذن لبعــض األفــراد جبمــع اخلــراج مــن مدينــة أو منطقــة بكاملهــا مقابــل مبلــغ يؤدونــه ســلفا 
للدولــة وهلــم الفــرق بــني مــا جيمعونــه وبــني مــا يؤدونــه، وطبيعــي يف مثــل هــذه األحــوال 
أن الضامــن يهمــه مجــع أقصــى مــا ميكــن مــن أمــوال الفالحــني ولــو كان ذلــك بالوســائل 

القمعيــة، مبــا يفــوق طاقتهــم علــى التحمــل، كمــا حيــاول تأديــة أقــل مــا ميكــن للدولــة.

انظر املنتظم ٣١١/١٤، ظهر اإلسالم ٧/٢، ١٠.  (١)
انظر ظهر اإلسالم ٧/٢، ٩.  (٢)

البداية والنهاية ٣٨٢/١٥، ٥٣٢.  (٣)
واســط : اســم ألماكن عديدة، أشــهرها واســط احلجاج وهي تقع بني البصرة والكوفة، فهي اآلن   (٤)

داخــل اجلمهوريــة العراقيــة. (انظــر معجــم البلــدان ٣٤٧/٥، املوســوعة العربيــة العامليــة ١٥/٢٧). 
انظر البداية والنهاية ٤١٧/١٥، ٤٤٤، ٤٤٧، ٥٠٨، ٦٠٦، ٦٢٥، ٦٤٢.  (٥)

انظر الكامل ٢٥٥/٧.  (٦)
انظر الكامل ٩٤/٩، املنتظم ٣١١/١٤، البداية والنهاية ٥٦٣/١٥، ٦٤١.  (٧)
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بــل ازداد األمــر ســوءا عنــد مــا أقــر نظــام اإلقطــاع العســكري الــذي ابتدعــه البويهيــون، 
حيــث ال يعطــون قــادات اجلنــد واجلنــود رواتبهــم مــن بيــت مــال الدولــة، بــل يقتطعــون هلــم 
أراضــي يســتغلها مقابــل خدماهتــم، وكان اجلنــدي إذا مل تعجبــه األرض أخــذ غريهــا بالقــوة 
وطبيعــي أنــه ال يشــتغل بالزراعــة، فكثــريا مــا تتحــول األرض الزراعيــة إىل أرض بــور ال يعمــل 
فيهــا، فيقــل اإلنتــاج بشــكل عــام(١)، فــكل هــذا كان مــن أكــرب أســباب خــراب العمــران 

وضعــف الــدول وفقــر عامــة الشــعب.

المطلب الثالث : الحياة الدينية في هذا العصر
وجدت طوائف دينية ثالث يف اجملتمع يف هذا العصر :

١- املسلمون وهم أصحاب الدولة والسواد األعظم فيها
٢- اليهود

٣- النصارى
مث إن املســلمني كانــوا ينقســمون إىل أهــل الســنة وشــيعة، وكان أهــل الســنة أيضــا منقســمني 
إىل مذاهــب فقهيــة خمتلفــة. وكان أيضــا هنــاك فئــات أخــرى عقديــة وســلوكية وفكريــة كالصوفيــة(٢) 

واملعتزلــة(٣).

انظر كتاب (أيعيد التاريخ نفسه) ص٢٠.  (١)
الرخــاء  وازديــاد  الفتوحــات  اتســاع  عقــب  اإلســالمي  العــامل  يف  انتشــرت  دينيــة  فرقــة  الصوفيــة   (٢)
االقتصــادي كــردة فعــل مضــادة لالنغمــاس يف الــرتف احلضــاري ممــا محــل بعضهــم علــى الزهــد الــذي 
تطــور هبــم حــىت صــار هلــم طريقــة مميــزة، يعتقــدون بــأن الديــن شــريعة وحقيقــة، مــن أشــهر طــرق 
الصوفيــة : القادريــة والرفاعيــة واألمحديــة والنقشــبندية وغريهــا. (انظــر املوســوعة امليســرة يف األديــان 

املعاصــرة ص٣٣٩-٣٥٣). واملذاهــب 
املعتزلــة : هــم فرقــة ضالــة مــن الفــرق اإلســالمية، يســمون أنفســهم بأصحــاب العــدل والتوحيــد،   (٣)
ويلقبــون بالقدريــة والعدليــة، ظهــرت يف أيــام احلســن البصــري برئاســة تلميــذ لــه يســمى واصــل بــن 
عطــا، قيــل لــه وألتباعــه معتزلــة العتــزال رأســهم واصــل بــن عطــاء جملــس احلســن البصــري وقولــه 
بــأن مرتكــب الكبــرية ليــس مبؤمــن وال كافــر، بــل هــو مبنـــزلة بــني املنـــزلتني، فقــال لــه احلســن رمحــه اهللا 
: اعتــزل عنا،وتبعــه عمــرو بــن عبيــد، ويلقبــون بالقدريــة إلســنادهم أفعــال املختاريــن إىل قدرهتــم 
ومنعهــم مــن إضافتهــا إىل اهللا ســبحانه وتعــاىل، ومــن مقاالهتــم أيضــا : نفــي صفــات اهللا  ونفــي 
الرؤيــة والقــول خبلــق القــرآن وأنــه جيــب علــى اهللا رعايــة األصلــح وغــري ذلــك. وقــد افرتقــوا إىل = 



عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته ٤٢

ومل تكــن العالقــة بــني هــؤالء مجيعــا جيــدة، بــل كانــت العالقــة بينهــم هــي العــداوة 
والبغضاء، فلم تكن رحى احلرب تعرف الراحة طوال هذه الفرتة كلها حيث كان كثريا ما يقع 
بينهم فتنة يصحبها ســطو وهنب وحرق للدور وهتديد للعلماء وتنتهي مبوت عدد من الناس.
وعلــى العمــوم فقــد كان اخلــالف بــني أهــل الســنة والشــيعة أشــد وأخطــر. وذلــك أن 
الرفض ملا امتد عام سبعة وأربعني وثالمثائة (٣٤٧هـ) إىل مجيع بالد الشام(١) ومصر واملغرب(٢) 
واحلجــاز(٣) بعــد أن متكــن يف بغــداد عاصمــة اخلالفــة، كثــر ســب الصحابــة وتكفريهــم مــن 
البويهيــني واحلمدانيــني(٤) والفاطميــني(٥)، ومجيعهــم مــن الروافــض الذيــن أصبحــوا حــكام 

عــدة فــرق يكفــر بعضهــا بعضــا. (انظــر مقــاالت اإلســالميني ٢٣٥/١، الفــرق بــني الفــرق ص 
٢٧-٢٨، ١١٥، فــرق معاصــرة تنتســب إىل اإلســالم ٨٢١/٢).

بــالد الشــام : هــي اإلقليــم الواقــع شــرق البحــر املتوســط، وحيــد هــذا اإلقليــم مشــاال بآســيا الصغــرى،   (١)
وشــرقا بنهــر الفــرات والصحــراء وجنوبــا ببــالد العــرب وغربــا بالبحــر األبيــض، ومــن مدهنــا : حلــب 
ومحــاة ومحــص ودمشــق وبيــت املقــدس، وهــي اآلن موزَّعــة يف ســوريا وفلســطني. (انظــر معجــم 
البلــدان ٣١١/٣-٣١٥، املوســوعة العربيــة العامليــة ٢٣/١٤، أطلــس التاريــخ اإلســالمي ص ٧، 

.(٣٤
املغــرب : هــي «بــالد واســعة، قيــل حدهــا مــن مدينــة مليانــة - وهــي آخــر حــدود إفريقيــا - إىل   (٢)
آخــر جبــال الســوس الــيت وراءهــا البحــر احمليــط، وتدخــل فيــه جزيــرة األندلــس...» هكــذا قــال 
احلمــوي، وهــي حاليــا دولــة عربيــة تقــع يف الركــن الشــمال الغــريب مــن قــارة إفريقيــا، حيدهــا مــن 
الشــمال البحــر األبيــض املتوســط واحمليــط األطلســي مــن الغــرب، ويفصلهــا مضيــق جبــل طــارق 
عــن إســبانيا بنحــو ١٣ كــم فقــط، وعاصمتهــا الربــاط، والــدار البيضــاء أكــرب مدهنــا. (انظــر معجــم 

البلــدان ١٦١/٥، املوســوعة العربيــة العامليــة ٤٩١/٢٣). 
احلجــاز : جبــل ممتــد حــال بــني الغــور - غــور هتامــة وجنــد - فكأنــه منــع كل واحــد منهمــا أن   (٣)
خيتلــط باآلخــر، ومــن مدهنــا : املدينــة املنــورة وخيــرب ومكــة املكرمــة، وهــي يف األصــل سلســلة جبــال 
الســروات الــيت تبــدأ جنوبــا مــن اليمــن ومتتــد مشــاال إىل قــرب الشــام، وكان احلجــاز يف النظــام الرتكــي 

يقصــد هبــا مكــة املكرمــة. (انظــر معجــم البلــدان ٢١٨/٢، املوســوعة العربيــة العامليــة ٨٢/٩).
احلمدانيــون : هــم شــيعة رافضــة ينتســبون إىل محــدان بــن محــدون مــن قبيلــة تغلــب العربيــة، قامــت   (٤)
التاريــخ  موجــز  (انظــر  إىل ٣٩٤هـــ.  ســنة ٣١٧  مــن  واســتقرت  وحلــب،  املوصــل  يف  دولتهــم 

.(٢٢٨ اإلســالمي ص 
الفاطميــون : هــم شــيعة رافضــة ادعــوا كذبــا وافــرتاء أهنــم مــن نســل فاطمــة الزهــراء رضــي اهللا   (٥)
عنهــا، اختلــف املؤرخــون يف نســبهم، فقيــل ينســبون إىل إمساعيــل بــن جعفــر الصــادق، لــذا مســوا 
باإلمساعيليــة أيضــا، وقيــل إهنــم يرجعــون إىل رجــل فــارس هــو عبــد اهللا بــن ميمــون القــداح = 
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تلك البالد، فأظهروا مذهب الرفض ودعموه(١).
احلــكام  يعتنقــه  الــذي  املنتشــر  الشــائع  املذهــب  هــو  الرفــض  أصبــح مذهــب  وهبــذا 
ويدعمونــه بشــىت الوســائل والطــرق. فبــدأ الشــيعة بإظهــار بدعهــم ومنكراهتــم مــن تكفــري 
الصحابــة وســبهم ولعنهــم، وإقامــة املــآمت ومراســيم احلــزن يف كل عاشــر مــن احملــرم. وال ميكــن 
أن يســكت أهــل الســنة عــن هــذه البــدع الشــنيعة الــيت كانــت الشــيعة يرتكبوهنــا، فأصبحــت 
بغــداد حمــل نــزاع مســتمر بــني الشــيعة الرافضــة وأهــل الســنة، فكانــت بســبب ذلــك كل عــام 
تقريبــا تقــع الفــنت بــني الفريقــني، يقتــل فيهــا الكثــري مــن النــاس مــن كال الفريقــني(٢)، إال أن 
الشــوكة والقــوة كانــت للشــيعة الروافــض الذيــن أصبحــوا حــكام البــالد، وبذلــك ضعــف أمــر 
أهــل الســنة لعــدم مــن يؤيدهــم أو يدعمهــم يف هــذه األقاليــم إىل أن تــوىل اخلالفــَة القــادُر 
بــاهللا وهــو مــن خيــار اخللفــاء وســادات العلمــاء يف ذلــك العصــر، فأخــذ يظهــر مذهــب 
أهــل الســنة وينتصــر لــه وصنــف قصيــدة فيهــا فضائــل الصحابــة وغــري ذلــك. فكانــت تقــرأ 
يف حلــق أصحــاب احلديــث كل مجعــة يف جامــع املهــدي(٣)، وهبــذا يكــون شــبح الرفــض 
املخيــف الــذي كان يبســط نفــوذه يف تلــك املــدة الطويلــة قــد بــدأ يــزول ويضعــف شــيئا 

فشــيئا يف عصــر هــذا اخلليفــة وانــدرس هنائيــا عنــد ظهــور ملــك الســالجقة. 
أمــا نيســابور فقــد كانــت أحســن حــاال مــن هــذه الناحيــة، فإهنــا كانــت حتــت حكومــة 
الغزنويــني الســنيني الذيــن ســيطروا عليهــا بعــد الســامانيني الشــيعيني، وكان الســلطان حممــود 
بــن ســبكتكني يعتــرب عامــال مــن العوامــل الــيت دعمــت مركــز أهــل الســنة وأضعفــت مركــز 

الروافــض.
مث إن اخلــالف مل يقتصــر بــني أهــل الســنة والشــيعة فقــط، بــل وقــع أيضــا مــع األســف 
الشــديد بــني أهــل الســنة أنفســهم، الختالفــات اجتهاديــة يف فــروع الفقــه اإلســالمية ممــا 

األهــوازي، قامــت دولتهــم يف مصــر واملغــرب، واســتقرت مــن ســنة ٢٩٧هـــ إىل ٥٩٧هـــ. (انظــر 
التاريــخ اإلســالمي ص ٢٢٥).   موجــز 

انظر ظهر اإلسالم ٥/٢.  (١)
انظــر علــى ســبيل املثــال حــوادث ســنوات ٣٤٦، ٣٩٨، ٤٠٦، ٤٠٨هـــ يف البدايــة والنهايــة   (٢)

.٥٧٣  ،٥١٩،٥٦٣  ،٢٣١/١٥
انظر املصدر السابق ٤٣٨/١٥.  (٣)
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أدى إىل وقــوع االقتتــال بينهــم أحيانــا(١)، كمــا أن الشــيعة أيضــا مل يكــن علــى وئــام ووفــاق 
مــع بعضهــم البعــض، بــل كانــت حتــدث بينهــم اخلالفــات واملنازعــات أحيانــا(٢).

وكانــت تتســع دائــرة النـــزاع يف اجملتمــع اإلســالمي عنــد مــا تقــع الفــنت بــني املســلمني 
والذميــني مــن اليهــود والنصــارى، كمــا حدثــت يف ســنة ٣٩٢، ٤٠٣هـــ(٣)، وكان اليهــود 

يســاندون الشــيعة أحيانــا يف قتاهلــم ضــد املســلمني الســنيني(٤).

المطلب الرابع : الظروف األمنية في المجتمع
إن اجملتمــع يف هــذا العصــر مل يكــن يعــرف أمنــا وال اســتقرارا، بــل كان الفــزُع رداَءه 
والرعــب إزاره، ويتضــح ممــا مضــى يف املطالــب الســابقة أن تلــك احلقبــة مــن الزمــن كانــت 
مليئــة حبــوادث مروعــة تعكــس مــدى الوضــع األمــين املتدهــور مــن هنــب وســلب وجــور وقتــل 
وانتهــاك للحرمــات وجــوع شــديد يصــري مــن اعــرتاه إىل املــوت يف أحيــان كثــرية وزالزل وأوبئــة 

فتاكــة.
فهــي فــرتة عصيبــة اتســمت حيــاة أهلهــا االجتماعيــة مبثــل مــا كانــت عليــه مــن الناحيــة 

السياســية الــيت انعكســت أحداثهــا الرهيبــة علــى الوضــع األمــين.
واســتفحل يف هــذه الفــرتة أمــر اللصــوص، فأغــاروا علــى املنــازل يف وســط النهــار حــىت إذا 
مل جيــدوا شــيئا ممــا يريــدون يف املنـــزل الــذي أغــاروا عليــه، أخــذوا صاحبــه، وتفننــوا يف تعذيبــه حــىت 
يرشدهم إىل املكان الذي أخفى فيه ماله - إن كان له مال - كما حدث من مجاعة العيارين(٥) 

انظر يف ذلك الكامل ٦١٤/٩، املنتظم ٣٤٧/١٥، البداية والنهاية ٧٢٩/١٥.  (١)
انظر املنتظم ٢١٤/١٥.  (٢)

انظر البداية والنهاية ١٥/ ٤٩٦، ٥٤٤.  (٣)
انظر مثال حوادث سنة ٤٢٢هـ يف البداية والنهاية ٦٣٦/١٥.  (٤)

العيــارون : هــم طائفــة مــن العامــة بــرزوا يف أواخــر القــرن الثــاين للهجــرة أثنــاء النـــزاع بــني اخلليفــة   (٥)
األمــني وأخيــه املأمــون، علــى أثــر حصــار بغــداد ســنة ١٩٧هـــ مــن قبــل اجليــوش الطاهريــة، اســتنجد 
اخلليفــة األمــني بطائفــة العياريــن بعــد أن عجــز جنــوده عــن الدفــاع ومنــذ ذلــك التاريــخ ظهــر 
العيــارون علــى مســرح األحــداث، مث ظهــروا فيمــا بعــد كحركــة قوميــة إرهابيــة تنهــب دور األغنيــاء 
وترعــب النــاس. (انظــر البدايــة والنهايــة ٤٣٦/١٥، ٦٤٦، ٦٥٣، طبقــات جمتمــع بغــداد يف 
العصــر العباســي األول ص٩٨)، ويعيــد بعــض الباحثــني نشــوء حركــة العياريــن إىل ســوء التوزيــع 
يف الثــروة ممــا جعــل هــؤالء ينقمــون نقمــة شــديدة علــى األغنيــاء مــن الســالطني والــوزراء وكبــار = 
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ببغــداد(١). وبلغــت قوهتــم مــدى حيــث مل يســتطع رجــال الشــرطة أن مينعوهــم بــل كانــوا هــم 
عرضــة لعملياهتــم اإلجراميــة، ففــي ســنة ٤٢٤هـــ وســنة ٤٢٦هـــ أخــذوا أمــوال النــاس عيانــا 

وقتلــوا صاحــب الشــرطة وهنبــوا املتاجــر وأظهــروا الفســق والفجــور والفطــر يف رمضــان(٢).
أمــا نيســابور فهــي وإن كان أحســن حــاال فقــد حتــدث فيهــا أيضــا حــوادث مثــل تلــك 
الــيت يف بغــداد وغريهــا (فقــد جتمــع كثــري مــن املفســدين وأهــل العبــث والشر.....وســاروا 
إىل نيســابور لينهبوهــا، وكان الــوايل عليهــا قــد ســار إىل امللــك مســعود(٣)، فخافهــم خوفــا 

عظيمــا وأيقنــوا باهلــالك)(٤).
وباإلضافــة إىل مــا تقــدم ذكــره فإنــه مل يكــن يف هــذا العصــر أمــن للنــاس يف أســفارهم 
وتنقالهتــم خاصــة يف الذهــاب ألداء فريضــة احلــج ويف الرجــوع بعــد أدائهــا، ومــن احملــزن 
العــراق وخراســان  واملــؤمل حقــا أن تدهــور األمــن يف هــذه الفــرتة أدى إىل انقطــاع أهــل 
عــن احلــج ملــدة طويلــة حيــث كان هنــاك جمموعــة مــن األعــراب يرتصــدون احلجــاج ذهابــا 
وإيابــا وينهبــون أمواهلــم أو خيريوهنــم بــني القتــل والفديــة(٥)، وقــد وصــل األمــر إىل أن دفــع 
احلــكام األمــواَل هلــؤالء األعــراب مقابــل محايــة احلجــاج مــن شــرهم(٦)، وبالرغــم مــن حماولــة 
الســلطات للقضــاء علــى هــذه العصابــات(٧) مل يتحســن احلــال لفــرتة طويلــة وبقيــت هــذه 
التجــار، لــذا كانــوا يقصــدون أصحــاب هــذه الطبقــة فيســفكون دمائهــم وينهبــون منازهلــم دون 

الفقــراء. (انظــر كتــاب «القاضــي أبــو يعلــى وكتابــه األحــكام الســلطانية» ص٦٥).
انظر البداية والنهاية ٤٣٦/١٥، ٦٤٦، شذرات الذهب ٢٢٦/٢٠٤،٢/٣.  (١)

انظر العرب يف خرب من غرب ١٦٤/٣، البداية والنهاية ٦٤٦/١٥، ٦٥٣.  (٢)
هــو مســعود بــن حممــود بــن ســبكتكني، كان شــديدا حازمــا، كثــري الــرب رؤوفــا بالرعيــة حمبــا للعلــم، ملــا   (٣)
مــات أبــوه حممــود خطــب لنفســه واســتقر بنيســابور، وقبــض األمــراء علــى أخيــه حممــد وبــادروا إىل 
خدمتــه ودانــت لــه املمالــك، إال أنــه مل يكــن مثــل أبيــه، فقــد اهنــزم مــرارا يف القتــال مــع الســالجقة، 
ويف عــام ٤٣٢هـــ قتــل علــى يــد ابــن أخيــه حممــد حمبوســا يف قلعــة. (انظــر ســري أعــالم النبــالء 

٤٩٥/١٧، البدايــة والنهايــة ٦٨٢/١٥).
الكامل ٣٣٤/٩.  (٤)

انظــر املنتظــم يف حــوادث الســنوات : ٣٩٢، ٤٠٣، ٤١٦، ٤١٧، ٤٢٠، ٤٢٤، ٤٢٦هـــ،   (٥)
والبدايــة والنهايــة يف حــوادث الســنوات : ٣٨٤، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٧، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٦، 

٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١٤، ٤١٧، ٤١٨، ٤٢٠هـــ. 
انظر البداية والنهاية ٥٨٧/١٥.  (٦)

انظر املصدر السابق ٥٤٣/١٥، ٥٥٣.  (٧)
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الظاهــرة ظاهــرة خميفــة أفســدت علــى النــاس حياهتــم.

المطلب الخامس : األخالق في هذا العصر
األوضــاع  إىل  باإلضافــة  املتباينــة  العقائــد  املختلفــة وظهــور  األجنــاس  اندمــاج  كان 
الســيئة الــيت عمــت بــالد املســلمني يف هــذه الفــرتة مــن الناحيــة السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة واألمنيــة ســببا يف احنــالل األخــالق وتفشــي الرذيلــة، فكثــر الفســق والفجــور 

والنهــب والســرقة، وانتشــر شــرب اخلمــر وظهــرت املغنيــات والبغايــا(١).
ولكــن هــذا ال يعــين عــدم وجــود أهــل الفضــل واإلحســان واإلصــالح يف اجملتمــع يف 
هــذه الفــرتة، فقــد قــام كثــري مــن العلمــاء يف وجــه هــذا التيــار، فحاربــوا وأنكــروا تفشــي الرذيلــة 
وعملــوا جاهديــن علــى إزالــة املنكــر بالوعــظ واإلرشــاد ومكاتبــة أوليــاء األمــور يف ذلــك(٢).

وكان هنــاك مواقــف جيــدة لبعــض األثريــاء يف الفقــراء وقــت األزمــات، حيــث مل يكــن 
هــؤالء األثريــاء يقفــون مكفــويف األيــدي متفرجــني، بــل كانــوا يســهمون إســهاما كبــريا يف 
ختفيــف وطــأة املصائــب عــن إخواهنــم املســتضعفني وإصــالح مــا فســد مــن املرافــق العامــة.
فهــذا عضــد الدولــة البويهــي قــد بــذل جهــودا طيبــة يف عمــارة بغــداد وطرقاهتــا وأجــرى 
النفقــات علــى املســاكني واحملتاجــني وحفــر األهنــار وأصلــح طريــق احلجــاج مــن بغــداد إىل 

مكــة، وأرســل الصدقــات والصــالت للمحتاجــني باحلرمــني(٣).
وكان دعلــج بــن أمحــد(٤) مــن ذوي اليســار واشــتهر بالــرب واإلحســان ولــه صدقــات 

انظر املنتظم ٢٤٦/١٥، حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية ص ٤٨٦.  (١)
انظر على سبيل املثال ما قام به ابن مسعون من التوجيه واإلرشاد يف البداية والنهاية ٤٧٥/١٥-  (٢)

٤٧٦، ومــا قــام بــه املــاوردي مــن إنــكار علــى جــالل الدولــة البويهــي ملــا أراد أن يتلقــب مبلــك 
امللــوك، يف طبقــات الشــافعية الكــربى ٢٧١/٥.

انظر البداية والنهاية ٣٩٨/١٥، ٤١٢.  (٣)
هــو دعلــج بــن أمحــد بــن دعلــج بــن عبــد الرمحــن، أبــو حممــد السجســتاين، املعــدل احملــدث احلجــة   (٤)
الفقيــه اإلمــام التاجــر ذو األمــوال العظيمــة، ولــد ســنة ٢٥٩هـــ أو قبلهــا بقليــل، مســع خبراســان 
وبغــداد ومكــة وغريهــا، وصنــف لــه الدارقطــين مســندا، تــويف ســنة ٣٥١هـــ. (انظــر ســري أعــالم 

البدايــة والنهايــة ٢٥٨/١٥، طبقــات الشــافعية الكــربى ٢٩١/٣). النبــالء ٣٠/١٦-٣٥، 
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جاريــة وأوقــاف دائــرة علــى أهــل احلديــث ببغــداد(١)، وكان عبــد اهللا بــن حممــد البســيت(٢) 
ورث أمــواال جزيلــة مــن آبائــه فأنفقهــا كلهــا يف وجــوه اخلــري والقــرب(٣).

فهــؤالء وغريهــم مــن أهــل الفضــل واإلحســان قامــوا بواجبهــم خــري قيــام جتــاه إخواهنــم 
احملتاجــني وجتــاه مرافــق املســلمني العامــة.

المطلب السادس : موقف األستاذ أبي منصور البغدادي من هذا الوضع 
االجتماعي

إن األســتاذ أبــا منصــور البغــدادي - رمحــه اهللا - بعــد أن عــاش يف جمتمــع ســاد فيــه 
الفوضى واجلهل والظلم وفقد األمن واالســتقرار والســالم، كان موقفه موقف عامل يســعى 
دائمــا إىل تغيــري الوضــع الســيئ برتبيــة األجيــال تربيــة حســنة واســتبداله مبــا فيــه خــري وصــالح 
للمجتمــع وإصــالح مــا أفســده النــاس وإرشــادهم إىل مــا ينفعهــم يف الدنيــا واآلخــرة، كمــا 
هــو شــأن العلمــاء الربانيــني املخلصــني الذيــن ال خيافــون يف اهللا لومــة الئــم، فقــد اختــار 
-رمحــه اهللا- التعليــم دربــا هلــذه املهمــة الــيت ســبق ذكرهــا، لكونــه مــن أحســن وســائل الرتبيــة 
واإلصالح واإلرشــاد إن مل يكن أحســنها على اإلطالق، فنشــر العلم وإزالة اجلهل مفتاح 
لــكل خــري ومغــالق لــكل شــر، فــكان - رمحــه اهللا - يــدرس يف فنــون كثــرية وينفــق أموالــه 

علــى أهــل العلــم واحلديــث حــىت افتقــر، ومل يطلــب بعلمــه املــال(٤).

انظر البداية والنهاية ٢٥٨/١٥.   (١)
هــو عبــد اهللا بــن حممــد بــن نافــع، أبــو العبــاس البســيت، الزاهــد، كان كثــري العبــادة، يقــال بأنــه حــج   (٢)
مــن نيســابور حافيــا ماشــيا، تــويف ســنة ٣٨٣هـــ عــن ٨٥ ســنة. (انظــر املنتظــم ٣٧٠/١٤، البدايــة 

والنهايــة ٤٥٠/١٥).
انظر البداية والنهاية ٤٥٠/١٥.  (٣)

انظر طبقات الشافعية الكربى ١٣٧/٥.  (٤)
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المبحث الثالث : الحالة العلمية في هذا العصر
وفيه توطئة وأربعة مطالب :

توطئة :
السياســية  احلالتــان  هبمــا  اتســمت  اللذيــن  واالضطــراب  الفوضــى  مــن  الرغــم  علــى 
واالجتماعيــة يف هــذا العصــر الــذي عــاش فيــه األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي - رمحــه اهللا - 
فإنه مل يكن لذلك الوضع أثر سليب على احلركة العلمية والفكرية والثقافية واألدبية إال قليال 
ويســريا، بــل واصلــت هــذه احلركــة عطائهــا الــيت بــدأت مــن قبــل، فقــد عرفــت تلــك احلقبــة مــن 
الزمــن أهنــا كانــت مــن أزهــى عصــور اإلســالم الثقافيــة حيــث ظهــرت وازدهــرت فيهــا شــىت أنــواع 
العلــوم واملعــارف، وتكمــن مظاهــر هــذا االزدهــار العلمــي يف أســباب كثــرية وعوامــل عديــدة 

ينبغــي اإلشــارة إليهــا، وهلــذا ســيكون كالمــي يف هــذا املبحــث مرتبــا علــى املطالــب التاليــة.

المطلب األول : مظاهر الحركة العلمية ببغداد ونيسابور
تعتــرب بغــداد ونيســابور مــن أهــم احلواضــر العلميــة يف هــذا العصــر كمــا يعتــرب القرنــان 
الرابــع واخلامــس اهلجريــان فــرتة ازدهــار علمــي لألمــة املســلمة؛ إذ توافــر فيهــا عــدد ضخــم 
مــن رواد العلــم والثقافــة(١). فكانــت تلــك الفــرتة زاهــرة يف العلــم والفكــر حيــث ازدهــرت 
حركــة الكتابــة والتأليــف وتنوعــت أســاليب الكتابــة وفنوهنــا. فقــد بــرع يف كل علــم أئمــة 
فضــالء خلفــوا ملــن بعدهــم إنتاجــا علميــا واســعا ومتنوعــا يغــرف منــه مــن أتــى بعدهــم إىل 

وقتنــا احلاضــر.
 ففيهــا عــاش أئمــة احملدثــني الذيــن خلفــوا الثــروة احلديثيــة اهلائلــة وفيهــا عــاش جهابــذة 
املفســرين الذيــن ألفــوا يف علــوم القــرآن والتفســري، وأمــا الفقــه فقــد بــرز يف كل مذهــب أئمــة 
أجــالء، صنفــوا مصنفــات مهمــة يف مذهبهــم، بــل ويف الفقــه املقــارن وإن كان املالحــظ 

انظــر قائمــة تضــم عــددا كبــريا مــن العلمــاء عاشــوا يف هــذا العصــر يف مــوارد اخلطيــب البغــدادي يف   (١)
تاريــخ بغــداد ص١٨-٢٠، جهــود العلمــاء يف احلفــاظ علــى كيــان أهــل الســنة يف العصــر البويهــي 

ص٢٤٣-١٥٥.
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علــى هــذه الفــرتة أن روح االجتهــاد واالســتقاللية يف االســتنباط بــدأ يقــل ويغلــب التقليــد 
والتعصــب املذهــيب، فــكان كثــري مــن إنتــاج هــذا العصــر عبــارة عــن ترتيــب وشــرح واختصــار 
ملــا خلفــه هلــم األســالف الكــرام وختريــج الوجــوه عليهــا. وأمــا علــم األصــول فقــد كثــر 

التأليــف فيــه أيضــا وســيأيت الــكالم عليــه يف مبحــث مســتقل.
وأمــا العقائــد فقــد نشــط يف هــذه الفــرتة علمــاء أهــل الســنة واألشــاعرة(١) واملعتزلــة 
والشــيعة(٢) يف التأليــف فيهــا، كل يدافــع عــن معتقــده ويبــني بطــالن معتقــدات اآلخريــن.

واجلدير بالذكر أن النهضة العلمية يف هذا العصر مل تقتصر يف العلوم الشرعية فقط، 
بــل بــرزت أيضــا يف علــوم اللغــة والتاريــخ والعلــوم التطبيقيــة كالطــب والفلــك والصيدلــة. 
وهبــذا يتضــح أنــه قــد تألــق يف هــذا العصــر عــدد كبــري مــن العلمــاء واألدبــاء واملفكريــن 
املربِّزيــن الذيــن بقــي إنتاجهــم العلمــي واألديب مثــار إعجــاب النقــاد والدارســني، وكان هــذا 

أكــرب دليــل علــى اســتمرار النهضــة العلميــة يف القرنــني الرابــع واخلامــس اهلجريــني.
وقــد بلــغ االهتمــام بنشــر العلــم يف ذلــك العصــر إىل حــد أن بعــض كبــار العلمــاء قــام 
بإنشــاء مدارس مســتقلة عن املســجد ألول مرة يف تاريخ اإلســالم(٣)-كما ســنرى-، األمر 

هــم أتبــاع أيب احلســن األشــعري قبــل أن يرجــع إىل مذهــب الســلف، وهــم ال يثبتــون مــن الصفــات   (١)
إال ســبع صفــات وهــي : احليــاة والعلــم والقــدرة واإلرادة والســمع والبصــر والــكالم، ويؤولــون 

الباقــي. (انظــر امللــل والنحــل أليب الفتــح حممــد الشهرســتاين ٩٤/١-١٠٣).
الشــيعة: هــم الذيــن شــايعوا عليــا رضــي اهللا عنــه علــى اخلصــوص، وقالــوا بإمامتــه وخالفتــه نصــا   (٢)
ووصيــة، إمــا جليــا، وإمــا خفيــا، واعتقــدوا أن اإلمامــة ال ختــرج عــن أوالده، وإن خرجــت فبظلــم 
يكــون مــن غــريه، أو بتقيــة مــن عنــده. وقالــوا : ليســت اإلمامــة قضيــة مصلحيــة تنــاط باختيــار 
العامــة وينتصــب اإلمــام بنصبهــم، بــل هــي قضيــة أصوليــة، وهــي ركــن الديــن، ال جيــوز للرســل 
عليهــم الصــالة والســالم إغفالــه وإمهالــه، وال تفويضــه إىل العامــة وإرســاله. جيمعهــم القــول بوجــوب 
التعيــني والتنصيــص، وثبــوت عصمــة األنبيــاء واألئمــة وجوبــا عــن الكبائــر والصغائــر، والقــول بالتــويل 
والتــربي قــوال، وفعــال، وعقــدا، إال يف حالــة التقيــة، وخيالفهــم بعــض الزيديــة يف ذلــك، وهــم مخــس 
فــرق : كيســانية وزيديــة، وإماميــة، وغــالة، وإمساعيليــة، وبعضهــم مييــل يف األصــول إىل االعتــزال، 
وبعضهــم إىل الســنة، وبعضهــم إىل التشــبيه. (انظــر امللــل والنحــل ١٤٦،١٤٧/١، وفــرق معاصــرة 

للشــيخ غالــب عواجــي ١٣٢،١٣٣/١).
ولعــل مــن أهــم األســباب الــيت حــدت بــذوي الشــأن إلقامــة هــذه املــدارس أن املســاجد مل يكــن   (٣)
حيســن ختصيصهــا للتدريــس مبــا يتبعــه مــن مناظــرات وجــدل، قــد خيــرج بأصحابــه أحيانــا عــن األدب 

الــذي جتــب مراعاتــه للمســجد. انظــر احلضــارة اإلســالمية يف القــرن الرابــع اهلجــري ٣٣٦/١.
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الــذي كان لــه أكــرب األثــر يف اإلقبــال علــى التحصيــل وتشــجيع طــالب العلــم وصيانتــه عــن 
أيــدي العابثــني، وهــذا باإلضافــة إىل املــدارس املتنوعــة الــيت كانــت تتخــذ مــن املســاجد مقــرا 
هلــا وحلقــات العلــم الــيت كان يعقدهــا العلمــاء حــول أســاطني املســاجد واملكتبــات العلميــة 
العامــة منهــا واخلاصــة الــيت كان يهتــم بإنشــائها واإلنفــاق عليهــا امللــوك واألمــراء والــوزراء 

وأصحــاب الثــراء مــن العلمــاء(١).
وممــا يــدل علــى تنشــيط احلركــة العلميــة يف هــذا العصــر عقــد مناظــرات علميــة بــني 
أربــاب املذاهــب ســواء مــا كان جيــري يف قصــور امللــوك واألمــراء أو مــا كان جيــري يف اجلوامــع 

الكبــرية كجامــع املنصــور ببغــداد(٢).

المطلب الثاني : أهم المراكز الدراسية ودورها في تنشيط الحركة العلمية
أســهم تعــدد املراكــز الدراســية مــن مســاجد ومــدارس ومكتبــات حبــظ وافــر يف تنشــيط 
احلركــة العلميــة خــالل عصــر األســتاذ أيب منصــور البغــدادي - رمحــه اهللا - وســأقوم يف هــذا 
املطلــب جبولــة ســريعة نســتطلع مــن خالهلــا أبــرز املؤسســات العلميــة وأهــم أماكــن الدراســة 
الــيت شــكلت حمــور احليــاة العلميــة يف ذلــك العصــر ومهــدت الطريــق أمــام طــالب العلــم 

لينهلــوا مــن معــني العلــوم املتنوعــة.
أوال : المساجد

أثــر كبــري يف  للمســجد  فقــد كان  العلميــة،  املراكــز  املســاجد يف طليعــة  ذكــر  يــأيت 
احليــاة العلميــة يف ذلــك العصــر، حيــث اســتمر املســجد يف أداء رســالته العلميــة والرتبويــة 
الــيت اضطلــع بأدائهــا يف شــىت العصــور وخباصــة يف صــدر اإلســالم وقــد كان أكــرب معهــد 

للدراســة.
ويكفــي يف بيــان دور املســجد يف نشــر العلــم واملعرفــة أنــه كانــت تعقــد فيــه حلقــات 
علميــة -كمــا ســبق - تــدرس هبــا العلــوم الشــرعية واللغويــة كالفقــه واحلديــث والتفســري 

انظــر مــوارد اخلطيــب البغــدادي يف تاريــخ بغــداد ص٢٢،جهــود العلمــاء يف احلفــاظ علــى كيــان أهــل   (١)
الســنة يف العصر البويهي ص٢٣٦-١٣٧.

انظــر ضحــى اإلســالم ٥٤/٢، جهــود العلمــاء يف احلفــاظ علــى كيــان أهــل الســنة يف العصــر   (٢)
ص٢٣٨. البويهــي 
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واللغــة، وقــد جلــس األســتاذ أبــو منصــور للتدريــس مبســجد عقيــل(١).
وكانــت كثــري مــن املــدارس تتخــذ مــن املســاجد مكانــا هلــا، وهــذه املــدارس تتميــز عــن 
احللقــات العلميــة الــيت كان العلمــاء يعقدوهنــا حــول أســاطني اجلوامــع بأهنــا أكثــر تنظيمــا 
واختصاصــا(٢)، ومــن تلــك املســاجد جامــع املنصــور ببغــداد حيــث كانــت لــه مكانــة علميــة 
عظيمــة منــذ إنشــائه، وكذلــك املســجد اجلامــع يف البصــرة(٣)، فقــد كان مــن املراكــز العلميــة 
املهمة يف العراق، باإلضافة إىل املســاجد اجلامعة األخرى يف املدن الكربى مثل الكوفة(٤) 

ونيســابور وغريمهــا(٥).
ثانيا : المدارس

ذكــرُت آنفــا أن مــدارس كثــرية أنشــئت يف بغــداد ونيســابور لتنشــيط احلركــة العلميــة، 
ويالحــظ أن أكثــر مــدارس بغــداد كانــت تتخــذ املســاجد مقــرا هلــا يف حــني أن نيســابور 

ســبقت بغــداد يف إنشــاء مــدارس مســتقلة عــن املســاجد(٦).
وكانــت مــدارس بغــداد توزعــت علــى املذاهــب، فــكان مــن املــدارس احلنفيــة مدرســة 
مســجد أيب عبــد اهللا اجلرجــاين، ومدرســة أيب ســعد السرخســي، ومدرســة مســجد أيب بكــر 

اخلوارزمــي، ومدرســة مســجد الصيمــري وغريهــا.
ومــن مــدارس الشــافعية مدرســة مســجد عبــد اهللا بــن املبــارك، ومدرســة مســجد ابــن 

اللبــان، ومدرســة مســجد أيب الطيــب الطــربي وغريهــا.
ومــن مــدارس احلنابلــة مدرســة الــوراق، ومدرســة مســجد ابــن أيب البقــال، ومدرســة 

انظر وفيات األعيان ٢٠٣/٣.  (١)
انظر موارد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ص٢٢.  (٢)

البصــرة : بصرتــان، العظمــى وهــي الــيت بالعــراق وأخــرى باملغــرب، ويطلــق البصرتــان علــى الكوفــة   (٣)
والبصــرة، واملقصــود هنــا هــو البصــرة الــيت يف العــراق. (انظــر معجــم البلــدان ٤٣٠/١، املوســوعة 

العربيــة العامليــة ٤٣٦/٤).
الكوفــة : املصــر املشــهور بــأرض بابــل مــن ســواد العــراق، ومسيــت بالكوفــة الســتدارهتا أو الجتمــاع   (٤)
النــاس هبــا، وهــي أول عاصمــة إســالمية بعــد خــروج اخلالفــة مــن املدينــة املنــورة. (انظــر املوســوعة 

العربيــة العامليــة ٢٢٨/٢، معجــم البلــدان ٤٩٠/٤).
انظر جهود العلماء يف احلفاظ على كيان أهل السنة يف العصر البويهي ص١٣٥.  (٥)

انظر طبقات الشافعية الكربى ٣١٤/٤.  (٦)
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مســجد الشــريف أيب جعفــر وغريهــا. وأمــا املالكيــة فمعظمهــم كانــوا يف مصــر واملغــرب فلــم 
تشــتهر هلــم مدرســة يف بغــداد.

أمــا نيســابور فقــد ازدانــت بعــدد مــن املــدارس منهــا مدرســة أيب بكــر أمحــد بــن إســحاق 
الصبغــي املعروفــة بــدار الســنة، ومدرســة الــداري وهــي دار احلديــث يف الثلــث األول مــن 
الوليــد  أيب  للمالكيــة، ومدرســة  مدرســة  وهــي  القطــان  اهلجــري، ومدرســة  الرابــع  القــرن 
النيســابوري القرشــي األمــوي، واملدرســة الســعدية الــيت أنشــأها أخــو الســلطان حممــود بــن 
ســبكتكني الغزنــوي عنــد مــا كان واليــا علــى نيســابور يف حــدود ســنة ٣٨٩هـــ، واملدرســة 
البيهقيــة الــيت أسســت قبــل ســنة ٤٠٨هـــ، ومدرســة حممــد بــن احلســن بــن فــورك، ومدرســة 
أيب إســحاق اإلســفراييين اليت تلقى فيها األســتاذ أبو منصور علومه مث قعد حمدثا ومدرســا 
فيها(١). وال شــك أن هذه املدارس اليت أنشــئت لعبت دورا كبريا يف تنشــيط احلركة العلمية 

وخاصــة دراســة احلديــث(٢).
وميكــن أن نلحــق باملــدارس الكتاتيــب وهــي أماكــن غالبــا مــا تكــون ملحقــة باملســاجد 
تعقد فيها حلقات حفظ القرآن وأمهات املتون، يرى صاحب كتاب «ضحى اإلسالم» 
أن الكتاتيــب مجــع ُكتَّــاب اســتعمل يف هــذا العصــر ملــكان تعليــم الصبيــان وأن بعضهــا كان 
لتعليــم مبــادئ القــراءة والكتابــة والقــرآن وبعضهــا كان يعلــم فيــه أيضــا اللغــة ومــا إليهــا(٣). 
وهلــذه الكتاتيــب دور عظيــم يف التكويــن العلمــي للطلبــة، فبهــا يتلقــى الطالــب دراســته 

األوليــة مث ينطلــق بعــد ذلــك لألخــذ عــن العلمــاء باملــدارس واملســاجد.
ثالثا : المكتبات والخزائن العلمية 

ال خيفى على أحد الدور الفعال الذي تقوم به املكتبات واخلزائن يف تنشيط احلركة العلمية، 
فاملكتبة أحد مراكز الدراســة باعتبار كوهنا مرجعا للطلبة والعلماء ينقبون فيها عن بغيتهم من 
األســفار الثمينــة والكتــب النــادرة، فينســخون منهــا نســخا أو يدونــون منهــا الفوائــد أو يرتــوون 

انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ١٢٨/٤، ٣١٤، ١٦٧/٥، احلضــارة اإلســالمية يف القــرن الرابــع   (١)
بغــداد ص ٢٢-٢٥، جهــود  تاريــخ  البغــدادي يف  اخلطيــب  مــوارد  اهلجــري ٣١٨/١-٣٢٢، 

العلمــاء يف احلفــاظ علــى كيــان أهــل الســنة يف العصــر البويهــي ص ٢٢٢-٢٢٤.
انظر موارد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ص ٢٥.  (٢)

انظر ضحى اإلسالم ٥٠/٢.  (٣)
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مبطالعــة مــا تضمنتــه مــن معــارف، ومــن املكتبــات واخلزائــن املوجــودة يف بغــداد مــا يلــي :
- خزانــة عضــد الدولــة البويهــي الــيت كان يقــوم عليهــا وكيــل وخــازن ومشــرف وأودع 

فيهــا كتبــا كثــرية، ومنهــا تلــك الــيت تؤلــف لــه أو بأمــره.
- دار العلــم بالكــرخ الــيت أنشــأها الوزيــر البويهــي ســابور بــن أردشــري(١) ســنة ٣٨١هـــ 

والــيت زودهــا بأكثــر مــن عشــرة آالف جملــد.
- مكتبــة األمــري حبشــي بــن معــز الدولــة الــيت كان فيهــا أكثــر مــن مخســة عشــر ألــف 

جملــد.
- مكتبة الوزير بن العميد اليت كانت تضم عددا كبريا من الكتب النادرة(٢).

وهناك مكتبات أخرى منتشرة يف أقطار البالد اإلسالمية، ففي خراسان دار الكتب 
وفيهــا مــن كل الكتــب املشــهورة بأيــدي النــاس وغريهــا وكانــت مضــرب املثــل، أنشــأها 
األمــري نــوح بــن منصــور الســاماين(٣) صاحــب خراســان وفتحهــا لعامــة النــاس تشــجيعا للعلــم 

وأهلــه(٤).
ومــن الطبيعــي أيضــا أن املــدارس الشــهرية املوجــودة يف نيســابور يتبعهــا مكتبــات ممــا 
كان هلــا أكــرب أثــر يف إثــراء الفكــر وتقــدم العلــوم وازدهارهــا حيــث كانــت ملتقــى العلمــاء 

وعشــاق املعرفــة وميدانــا للمناظــرات واملناقشــات العلميــة.
وميكــن أن يعــد مــن ضمــن مراكــز العلــم والدراســة بيــوت العلمــاء ودورهــم، فهــي بــال ريــب 
مراكــز علميــة جيتمــع فيهــا الطلبــة لألخــذ عــن الشــيخ، فرمبــا اضطــر الشــيخ إىل مالزمــة بيتــه إمــا 
ملرض أو بسبب مضايقات احلكام أو لتوفره على خزانة جيتمع الطلبة لالستفادة من نفائسها.

ســابور بــن أردشــري : وزر لبهــاء الدولــة أيب نصــر بــن عضــد الدولــة ثــالث مــرات، ووزر ملشــرف   (١)
الدولــة أيضــا، وكان شــهما مهيبــا كافيــا، عفيفــا مــن األمــوال، جــوادا ممدَّحــا، تــويف ســنة ٤١٢هـــ 

عــن ٨٠ ســنة. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ٣٨٧/١٧، البدايــة والنهايــة ٦٠٧/١٥). 
انظــر عــن هــذه املكتبــات يف مــوارد اخلطيــب البغــدادي يف تاريــخ بغــداد ص٢٢، جهــود العلمــاء   (٢)

يف احلفــاظ علــى كيــان أهــل الســنة يف العصــر البويهــي ص٢٣٦-٢٣٧.
هــو أبــو القاســم نــوح بــن منصــور بــن نــوح بــن عبــد امللــك بــن نصــــر بــن أمحــد بــن إمساعيــل بــن أمحــد   (٣)
بــن أســد بــن ســامان، ملــك خراســان وغزنــة ومــا وراء النهــر، مــات ســنة ٣٨٧هـــ وكانــت دولتــه ٢٢ 

ســنة. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ٥١٤/١٦، البدايــة والنهايــة ٤٧٧/١٥).
انظر جهود العلماء يف احلفاظ على كيان أهل السنة يف العصر البويهي ص ١٣٧.  (٤)
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المطلب الثالث : العوامل التي ساعدت في ازدهار الحركة العلمية في هذا العصر
تكمــن مظاهــر االزدهــار العلمــي يف هــذا العصــر يف عوامــل عديــدة ميكــن إمجاهلــا يف 

النقــاط التاليــة :
١- اهتمــام اإلســالم بالعلــم وأهلــه يف خمتلــف العصــور حيــث وردت نصــوص مــن القــرآن 
  والســنة تــدل علــى فضــل العلــم والعلمــاء وتبــني عظيــم مكانــة طالــب العلــم، ومــا أعــده اهللا
هلــم مــن اخلــري اجلزيــل يف الدنيــا والدرجــة العليــة يف اجلنــة وهــذا هــو احلافــز احلقيقــي الــذي نشَّــط 
مهم العقالء إىل طلب العلم واإلكثار منه يف مجيع العصور، والذي ال ينبغي أن يطلب العلم 

إال ألجلــه.
٢- اشــتهار حواضــر علميــة اجتمــع فيهــا العلمــاء مــن كل فــن وتيســر وصــول الطــالب 
إليهــا، مثــل بغــداد ونيســابور وخراســان وغريهــا مــن املــدن الــيت نبــغ هبــا عــدد وافــر مــن 

العلمــاء واشــتهرت حلقاهتــم العلميــة املفتوحــة لــكل مــن حيــب أن يتعلــم.

٣- تعدد املراكز التعليمية اليت هلا دور كبري يف تطور احلركة العلمية.
٤- حــب بعــض اخللفــاء والســالطني والــوزراء للعلــم والعلمــاء وإنفــاق كثــري مــن األثريــاء 
علــى العلــم وطالبــه مــن ماهلــم اخلــاص، فــكان اخلليفــة القــادر بــاهللا حليمــا كرميــا حمبــا ألهــل 
العلمــاء  حيــب  ســبكتكني  بــن  العــادل حممــود  امللــك  والصــالح(١)، وكان  والديــن  العلــم 
إليهــم(٢).  والديــن والصــالح وحيســن  اخلــري  أهــل  واحملدثــني ويكرمهــم وجيالســهم وحيــب 
وكانــت جمالــس الوزيــر ابــن العميــد(٣) والصاحــب بــن العبــاد(٤) العلميــة واألدبيــة تضــم مــن 
فحــول الشــعراء وأســاطني األدب وفحــول املتكلمــني والفقهــاء مــا ال حيصــى كثــرة. وكان 

انظر البداية والنهاية ٤٣٨/١٥.   (١)
انظر املصدر السابق ٦٣٤/١٥.   (٢)

هو الوزير الكبري أبو الفضل حممد بن احلســني بن حممد الكاتب، وزير امللك ركن الدولة احلســن   (٣)
بــن بويــه الديلمــي، كان عجبــا يف الرتســل واإلنشــاء والبالغــة، يضــرب بــه املثــل، يقــال لــه اجلاحــظ 
الثــاين، وكان مــع ســعة فنونــه ال يــدري مــا الشــرع، مــات ســنة ٣٦٠هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء 

 .(١٣٧/١٦
هــو إمساعيــل بــن عبــاد بــن عبــاس، أبــو القاســم الطالقــاين، األديــب الكاتــب العالمــة، وزيــر امللــك   (٤)
مؤيــد الدولــة بويــه بــن ركــن الدولــة، صحــب الوزيــر أبــا الفضــل ابــن العميــد، فاشــتهر بالصاحــب، 
مــن آثــاره : احمليــط يف اللغــة، كان شــيعيا معتزليــا، تــويف ســنة ٣٨٥هـــ عــن ٥٩ ســنة. (ســري أعــالم 

النبــالء ٥١١/١٦-٥١٤، البدايــة والنهايــة ٤٥٣/١٥).
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األســتاذ أبــو منصــور ذا مــال وثــروة كبــرية أنفــق كلهــا علــى أهــل العلــم واحلديــث(١).
٥- التنافــس الشــديد بــني امللــوك واألمــراء يف مجــع العلمــاء واألدبــاء واملفكريــن. فــكل ملــك 
أو ســلطان كان حريصــا علــى أن يكــون يف قصــره وجملســه مــن العلمــاء أو األدبــاء أو األطبــاء مــا 
يباهي هبم اآلخرين ويتفاخر بذلك ويعظم شأن ملكه، فهذا أدى إىل إنفاق كثري من األموال 

خلدمة العلم وأهله وإنشــاء املدارس ووقف املكتبات العلمية العامة منها واخلاصة.
٦- ســهولة الرحلــة لطلــب العلــم بــني املماليــك اإلســالمية، فإهنــا كانــت مفتوحــة 
احلــدود. فالعلمــاء يتنقلــون مــن قطــر إىل آخــر بســهولة دون أي حاجــز أو عائــق. فــكان 

العــاَمل عندهــم ينقســم إىل دار إســالم ودار حــرب رغــم تشــتت الــدول ومتزقهــا.
٧- الصــراع الديــين واالحتــكاك الفكــري بــني الفــرق الدينيــة، كمــا كان بــني الشــيعة 
وأهــل الســنة، وكذلــك اخلالفــات املذهبيــة بــني أتبــاع املذاهــب الفقهيــة، حيــث حفزهــم علــى 
مواصلــة التعلــم والتعليــم والبحــث والتأليــف لبيــان صــواب مــا يعتقــدون وخطــأ أو ضــالل 
خمالفيهــم، كمــا أنشــئت املــدارس للغــرض نفســه، ويــدل عليــه أن املــدارس املوجــودة يف هــذا 

العصــر كانــت موزعــة حســب املذاهــب الفقهيــة خاصــة يف بغــداد.
٨- شــيوع االضطــراب السياســي وانتشــار الظلــم يف اجملتمــع قــد يكــون ســببا يف محــل 
كثــري مــن أهــل الفكــر وذوي العقــول الراجحــة أن يفــروا مــن العمــل السياســي إىل العمــل 

العلمــي، وبذلــك يتوفــر هلــم الوقــت الطويــل للتفــرغ لإلنتــاج العلمــي.
٩- أن حــكام هــذا العصــر كانــوا يرتكــون العلمــاء ألجــل مــا تركوهــم، فــإذا مل يكــن 
هنــاك خطــر عليهــم مــن العلمــاء تركوهــم وشــأهنم، بــل كان بعــض أمــراء اجلنــد األتــراك الذيــن 

كانــوا ال يتورعــون عــن ســفك الدمــاء ألتفــه ســبب، حيرتمــون العلمــاء(٢).

انظر البداية والنهاية ٦٧٢/١٥.  (١)
انظــر عــن هــذه األســباب ظهــر اإلســالم ٢/٢، مقدمــة حتقيــق كتــاب التقريــب واإلرشــاد ص١٧-  (٢)

١٩، كتــاب (أيعيــد التاريــخ نفســه) ص٢٣، جهــود العلمــاء يف احلفــاظ علــى كيــان أهــل الســنة يف 
العصــر البويهــي ص٢٣٢-٢٤٠.
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المطلب الرابع : موقف األستاذ أبي منصور من هذا الوضع
لقــد تأثــر األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي - رمحــه اهللا – باألوضــاع العلميــة اجليــدة الــيت 
كانــت شــائعة يف عصــره والــيت أحاطــت مــن كل اجلوانــب بــه، وملــا كان هــذا العصــر متســما 
بنبــوغ عــدد كبــري مــن العلمــاء يف كل مــن بغــداد ونيســابور ومل يكــن األســتاذ أبــو منصــور 
بعيــدا عــن سلســلة هــؤالء العلمــاء، بــل كان شــديد الصلــة هبــم، كان ال بــد لذلــك دور 
كبــري يف تكويــن شــخصيته العلميــة املتميــزة يف الفقــه واألصــول والفــرق والــكالم واحلســاب 
حيــث ســاهم يف النهضــة العلميــة القائمــة يف عصــره مبــا ســريد مــن نتاجــه العلمــي اهلائــل 
كمــا كان أيضــا معلِّمــا ومدرِّســا يف ســبعة عشــر فنــا مبدرســة أســتاذه وشــيخه أيب إســحاق 
اإلســفراييين(١)، وكان خيتلــف إليــه األئمــة وطــالب العلــم. فتخــرج علــى يــده جيــل محلــوا لــواء 

العلــم مــع شــيخهم وبـَْعــَده كمــا ســيأيت بيانــه إن شــاء اهللا تعــاىل.
وهكــذا كان األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا – عاصــر هنضــة علميــة جبــارة كان لــه 
فيهــا نصيــب األســد، فــكان متأثــرا هبــا ومؤثــرا فيهــا، فاقــرتن امســه هبــا منــذ ذلــك  العهــد وبقــي 

حمفوظــا ضمــن أبــرز علمــاء هــذا العصــر.

ستأيت ترمجته يف مبحث شيوخه.  (١)
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المبحث الرابع : علم األصول في هذا العصر

يعتــرب القرنــان الرابــع واخلامــس اهلجريــان العهــد الذهــيب لعلــم أصــول الفقــه؛ إذ فيهمــا 
تطــور علــم أصــول الفقــه، واتســعت آفاقــه ونظرياتــه، ونشــطت فيــه جهــود العلمــاء فأثَّــرت 

إنتاجــا علميــا كبــريا ســاهم بالكثــري يف حتديــد علــم أصــول الفقــه مدلــوال وموضوعــا(١).
وبالرغــم مــن توقــف التكويــن املســتقل للتشــريع اإلســالمي املبــين علــى االجتهــاد املطلــق 
يف هذه الفرتة، وجد فيها من الفقهاء أئمة كبار ال يقلون عن أســالفهم يف العلم بأصول 
التشــريع وطرق االســتنباط، إال أهنم مل يكونوا يتمتعون باحلرية االجتهادية اليت كان يتمتع 
هبــا أســالفهم؛ إذ اشــتهر مــن الشــافعي(٢) - رمحــه اهللا - أنــه بعــد أن يقــول بالــرأي مــا ظهــر 
لــه اليــوم، ال مينعــه مانــع أن يغــريه يف الغــد إذا ظهــر لــه مــن الدليــل مــا يقتضــي التغيــري، كمــا 
اشــتهر من اإلمام أمحد بن حنبل(٣) - رمحه اهللا - تعدد  اآلراء يف املســألة الواحدة توافقا 

مــع موقفــه االجتهــادي املتجــدد وحســبما توافــر لــه مــن األدلــة واآلثــار(٤). 
ولكــن مــن اإلنصــاف أن يقــال حبــق علمــاء هــذه الفــرتة إن أعماهلــم العلميــة كانــت 
مكملــة ومتممــة لســابقيهم، فلهــم مــن األعمــال مــا يرفــع درجاهتــم ويعلــو هبــا كعبهــم، ومــن 

هــذه األعمــال الــيت قامــوا هبــا :
انظر الفكر األصويل ص ١١٠.  (١)

هــو اإلمــام حممــد بــن إدريــس الشــافعي املطلــيب، أحــد األئمــة األربعــة، جيتمــع مــع النــيب صلــى اهللا   (٢)
عليــه وســلم يف عبــد منــاف، كان يف القمــة مــن الفصاحــة والبيــان والبالغــة، تــأدب بــآداب الباديــة، 
وأخــذ العلــوم مــن احلضــر، رحــل إىل املدينــة والعــراق واليمــن ومصــر، وهــو واضــع علــم األصــول، 
مــن آثــاره العلميــة: احلجــة، األم، الرســالة، ولــد ســنة ١٥٠ هـــ وتــويف ســنة ٢٠٤ هـــ.  (انظــر الفتــح 

املبــني ١٢٧/١، ســري أعــالم النبــالء ٥/١٠، الشــافعي أليب زهــرة). 
هــو اإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اهللا الذهلــي الشــيباين، احملــدث الفقيــه، أحــد   (٣)
األئمــة األربعــة، نبــغ مــن صغــره، رحــل يف طلــب العلــم إىل الشــام واحلجــاز واليمــن، امتحــن حمنتــه 
املشــهورة الــيت ال يســع املقــام للحديــث عنهــا، ألــف املســند حــوى أكثــر مــن ثالثــني ألــف حديــث، 
ولــه تفســري، والــرد علــى الزنادقــة، ولــد عــام ١٦٣ هـــ، وتــويف عــام ٢٤١ هـــ. (انظــر تاريــخ بغــداد 

٤١٢/٤، تذكــرة احلفــاظ ٤٣١/٢، الفتــح املبــني ١٤٩/١).
انظر الفكر األصويل ص ١٠٥-١٠٦.  (٤)
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١- إظهار علل األحكام اليت استنبطها األئمة الذين ينتمون إىل مذهبهم.
٢- الرتجيــح بــني اآلراء املختلفــة يف املذهــب، ســواء كان الرتجيــح مــن جهــة الروايــة أم 
مــن جهــة الدرايــة، مــع نصــرة وترجيــح املذهــب الــذي ينتمــون إليــه، ســواء كان ذلــك يف مؤلفاهتــم 
الفقهية أم يف مناظراهتم اليت كانت تعقد هلا اجملالس، ال ســيما يف العراق وخراســان، حيث إن 

هــذه األعمــال تتطلــب درايــة كاملــة بالقواعــد األصوليــة وبأصــول مذهــب اإلمام املنتمى إليــه(١).
إن إغــالق بــاب االجتهــاد املطلــق يف هــذه الفــرتة وإن كان لــه نتيجــة ســلبية يف الفقــه 
حيث اقتصر العلماء على النقل عمن تقدم واشــتغلوا بشــرح كتب املتقدمني واختصارها، 
إال أن األمــر بالنســبة ألصــول الفقــه خيتلــف متامــا؛ (إذ إن التوقــف يف الفقــه علــى احلالــة 
الســابقة وفحــص أقــوال األئمــة ومناصرهتــا، والتخريــج عليهــا كان لــه دور كبــري يف نضــج 
علــم أصــول الفقــه وتطــوره وازدهــاره. إذ حيتــاج كل ذلــك الــرتاث إىل تأصيــل وتقنــني وتتبــع 
واســتقراء لألصــول الــيت بنيــت عليهــا تلــك األقــوال، فأثــرى علــم األصــول، وخباصــة يف 

املذهــب احلنفــي، ودون أصحــاب كل مذهــب أصوهلــم، كمــا يتضــح مــن مؤلفاهتــم)(٢).
وقــد أشــار إىل ذلــك الشــيخ حممــد اخلضــري بــك(٣)، فقــال : (..... قيامهــم بإظهــار 
علــل األحــكام الــيت اســتنبطها أئمتهــم، وهــؤالء هــم الذيــن يطلــق عليهــم علمــاء التخريــج، 
ومعــىن ختريــج املنــاط البحــث عــن علــة احلكــم، وأكثــر مــن اشــتغل بذلــك علمــاء احلنفيــة، 
فقــد كان كثــري مــن األحــكام الــيت رووهــا عــن أئمتهــم غــري معللــة، فاجتهــدوا يف بيــان 
األصــول الــيت جــرى عليهــا األئمــة يف اســتنباطهم، وقــد خيتلــف العلمــاء يف ختريــج هــذه 
العلــل. وبيــان العلــة يفتــح أمامهــم بــاب الفتيــا فيمــا ليــس فيــه نــص عــن اإلمــام مــىت عرفــت 
علــة مــا نــص عليــه، ووضعــوا عنــد ذلــك مــا مســوه بأصــول الفقــه اجتهــادا منهــم أن هــذه 

أصــول أئمتهــم الــيت بنــوا عليهــا اســتنباطهم)(٤).
فقــد وجــد الفقهــاء عمومــا يف علــم األصــول جمــاال بديــال عــن اجتهادهــم يف الفقــه، 

انظر املرجع السابق ص ١٠٦.  (١)

انظر املرجع السابق ص ١٠٧.  (٢)
هــو حممــد بــن عفيفــي الباجــوري املعــروف بالشــيخ اخلضــري، باحــث خطيــب مــن العلمــاء بالشــريعة   (٣)
واألدب والتاريــخ، مــن أثــاره العلميــة : أصــول الفقــه، وتاريــخ التشــريع اإلســالمي، وحماضــرات يف 
تاريــخ األمــم اإلســالمية. ولــد ســنة ١٢٨٩هـــ وتــويف ســنة ١٣٤٥هـــ. (انظــر األعــالم ٢٦٩/٦). 

تاريخ التشريع اإلسالمي ص ٢٢٣.  (٤)
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ومتنفســا إلبداعهــم وانطــالق تفكريهــم، ويف هــذا يقــول الشــيخ حممــد أبــو زهــرة(١) -رمحــه 
اهللا- (وأنــه بعــد أن أغلــق كثــريون علــى أنفســهم بــاب االجتهــاد املطلــق واالجتهــاد علــى 
أصــول مذهــب معــني مل يضعــف علــم األصــول، بــل وجــدت العقــول القويــة املتجهــة إىل 
الفحــص والبحــث والدراســة يف أصــول الفقــه بابــا لرياضــة فقهيــة، مــن غــري أن يتــورط يف 

اســتنباط أحــكام ختالــف مــا قــرره املذهــب الــذي ينتمــون إليــه.
وإن املتعصبــني ملذاهبهــم وجــدوا يف حبــوث علــم األصــول واالســتفاضة فيهــا مــا ميكــن 
أن يؤيــدوا بــه مذهبهــم ويوثقــوا االســتدالل لــه، فعلــم األصــول يف عصــر التقليــد مل يفقــد 
قيمتــه الذاتيــة، ألنــه اعتــرب مقياســا تــوزن بــه اآلراء عنــد االختــالف يف العصــر الــذي اشــتد 
فيــه اجلــدل واملناظــرة، فــكان هــو امليــزان الــذي حيتكــم إليــه يف هــذا اخلــالف وكل جيــذب 

األصــول إليــه)(٢).
وهلــذا كان علــم األصــول حمــل اهتمــام العلمــاء يف هــذا العصــر، األمــر الــذي كان ســببا 
يف إثــراء هــذا العلــم يف هــذه الفــرتة مــن حيــث التصنيــف والتأليــف، فقــد ألــف فيــه عــدد كبــري 
مــن املؤلفــات الــيت تعتــرب أمهــات هــذا العلــم والــيت ميثــل مؤلفوهــا مــدارس فقهيــة متنوعــة(٣) 

وأذكــر فيمــا يلــي أمههــا :
١- شروح رسالة اإلمام الشافعي : قام بوضعها أئمة كبار، منهم أبو بكر حممد الصرييف(٤) 

إســهام كبــري يف  لــه  البارزيــن، كان  األزهــر  مــن علمــاء  أبــو زهــرة  أمحــد  بــن  الشــيخ حممــد  هــو   (١)
احلقــوق يف  األزهــر ويف كليــة  التدريــس يف  تــوىل  اإلســالمية،  واملذاهــب  الفقــه واألصــول  جمــال 
جامعــة القاهــرة، مــن آثــاره العلميــة : أصــول الفقــه، وتاريــخ املذاهــب الفقهيــة، والعقوبــة يف الفقــه 
اإلســالمي، ولــد ســنة ١٣١٦هـــ وتــويف ســنة ١٣٩٥هـــ. (انظــر األعــالم ٢٥/٦، أصــول الفقــه 

تارخيــه ورجالــه ص ٦٤٧).
أصول الفقه ص ١٧-١٨.  (٢)

انظــر قائمــة مؤلفــات أصــول الفقــه الــيت ألفــت يف القرنــني الرابــع واخلامــس اهلجريــني يف الفكــر   (٣)
األصــويل ص١١٠-١٢٠، ١٧٠-١٨١، مرتقــى الوصــول إىل تاريــخ علــم األصــول ص ٤٢-

.٤٥
هــو حممــد بــن عبــد اهللا، أبــو بكــر الصــرييف البغــدادي الشــافعي، كان قويــا يف املناظــرة واجلــدل،   (٤)
تــويف  اإلمجــاع،  الشــافعي، وكتــاب يف  رســالة  شــرح   : مؤلفاتــه  مــن  وأصولــه،  الفقــه  متبحــرا يف 
ســنة ٣٣٠هـــ. (انظــر تاريــخ بغــداد ٤٤٩/٥، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٨٦/٣، الفتــح املبــني 

.(١٨٠/١
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(ت:٣٣٠هـــ) واســم شــرحه (دالئــل األعــالم)، وأبـــو الوليـــــد النيســابوري(١) (ت:٣٤٩هـــ)، 
بــن علــي القفــال الكبــري الشاشــي(٢) (ت:٣٦٥هـــ)، وأبــو بكــر حممــد الشــيباين  وحممــد 

اجلوزقــي(٣) (ت:٣٨٨هـــ)، وأبــو حممــد عبــد اهللا اجلويــين(٤) (ت:٤٣٨هـــ).
٢- أصول الكرخي : أليب احلسن الكرخي(٥) احلنفي (ت:٣٤٠هـ).

٣- الفصول يف معرفة األصول : أليب إسحاق املروزي(٦) الشافعي (ت:٣٤٠هـ).
باجلصــاص  املعــروف  احلنفــي  الــرازي(٧)  بكــر  أليب   : األصــول  يف  الفصــول   -٤
هــو حســان بــن حممــد بــن أمحــد بــن هــارون، أبــو الوليــد النيســابوري الشــافعي، اإلمــام احلافــظ شــيخ   (١)
خراســان، وهــو صاحــب وجــه يف املذهــب، ولــد بعــد ســنة ٢٧٠هـــ وتــويف ســنة ٣٤٩هـــ. (انظــر 

طبقــات الشــافعية الكــربى ٢٢٦/٣-٢٢٩، شــذرات الذهــب ٣٨٠/٢).
هــو أبــو بكــر حممــد بــن علــي بــن إمساعيــل القفــال الكبــري الشاشــي، ولــد ســنة ٢٩١ هـــ، كان   (٢)
مييــل إىل مذهــب االعتــزال يف أول حياتــه العلميــة، مث رجــع مــن االعتــزال إىل مذهــب أهــل الســنة 
واجلماعــة، مــن آثــاره العلميــة: كتــاب يف أصــول الفقــه، وشــرح الرســالة لإلمــام الشــافعي، تــويف رمحــه 
اهللا ســنة ٣٦٥هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ٢٠٢/١، طبقــات الشــافعية البــن الســبكي ١٧٦/٢، 

شــذرات الذهــب ٥١/٣).  
هــو حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن زكريــا، أبــو بكــر الشــيباين اجلوزقــي، اإلمــام احلافــظ صاحــب   (٣)
التصانيــف، لــه املتفــق الكبــري، والصحيــح املخــرج علــى كتــاب مســلم، تــويف ســنة ٣٨٨هـــ ولــه 
٨٢ســنة. (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ١٨٤/٣-١٨٥، شــذرات الذهــب ١٢٩/٣-١٣٠).
هــو عبــد اهللا بــن يوســف بــن حيـَُّويْــه، أبــو حممــد اجلويــين، والــد إمــام احلرمــني، لــه املعرفــة التامــة بالفقــه   (٤)
واألصول والنحو والتفســري واألدب، من مؤلفاته : شــرح الرســالة، والتبصرة والتذكرة، وشــرح على 
كتاب عيون املســائل، تويف ســنة ٤٣٨هـ. (انظر وفيات األعيان ٤٧/٣-٤٨، طبقات الشــافعية 

الكربى ٧٣/٥-٩٣). 
هــو عبيــد اهللا بــن احلســن بــن دالل، املكــىن بــأيب احلســن الكرخــي، ولــد ســنة ٢٦٠ هـــ، انتهــت   (٥)
إليــه رئاســة احلنفيــة يف عصــره، ُعــدَّ يف طبقــة اجملتهديــن يف املســائل، كان لــه آراء خاصــة واختيــارات 
يف األصــول، مــن آثــاره العلميــة: املختصــر يف الفقــه، وشــرح اجلامعــني الصغــري والكبــري، تــويف ســنة 

٣٤٠ هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ١٧٨/١، الفوائــد البهيــة ص ١٠٨).
هــو أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أمحــد بــن إســحاق املــروزي مث البغــدادي، أخــذ عــن ابــن ســريج،   (٦)
وانتهــت إليــه رئاســة الشــافعية ببغــداد بعــده، ومــن آثــاره العلميــة : الفصــول، وشــرح خمتصــر املــزين، 
واللمــع، تــويف ســنة ٣٤٠هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ٢١/٣، الفتــح املبــني ١٨٨/١).
هــو أمحــد بــن علــي الــرازي، احلنفــي، املعــروف باجلصــاص، فقيــه جمتهــد مفســر، مــن آثــاره العلميــة:   (٧)
الفصول يف األصول، أحكام القرآن، شــرح خمتصر الطحاوي، تويف ســنة ٣٧٠ هـ. (انظر معجم 

املؤلفــني ٧/٢، الفوائــد البهيــة ص ٢٧،٢٨).
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(ت:٣٧٠هـ).
بــن عبــد اهللا  ٥- كتــاب األصــول، كتــاب إمجــاع أهــل املدينــة : أليب بكــر حممــد 

(ت:٣٧٥هـــ). املالكــي  األهبــري(١) 
٦- التعليقة يف أصول الفقه : للقاضي ابن القصار(٢) املالكي (ت:٣٩٧هـ).
٧-التقريب واإلرشاد : للقاضي أيب بكر الباقالين(٣) املالكي (ت:٤٠٣هـ).

احلنبلــي  الــوراق(٤)  حامــد  بــن  احلســن  اهللا  عبــد  أليب   : الفقــه  أصــول  ٨- كتــاب 
(ت:٤٠٣هـــ).

٩- كتاب احلدود : لألستاذ أيب بكر ابن فورك(٥) (ت:٤٠٦هـ).
١٠- العمد : للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين املعتزيل(٦) (ت:٤١٥هـ).

هــو حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن صــاحل التميمــي، أبــو بكــر األهبــري البغــدادي ذو التآليــف   (١)
الكثــرية يف شــرح مذهــب مالــك واالحتجــاج لــه وناشــره يف العــراق ومــا وراء النهــر واجلبــل، امتنــع 
عــن القضــاء ملــا عــرض عليــه، مــن آثــاره العلميــة : شــرحان علــى املختصــر، وكتــاب األصــول، 
وكتــاب إمجــاع أهــل املدينــة، تــويف ســنة ٣٧٥هـــ وقيــل ٣٩٥هـــ. (انظــر الفكــر الســامي ١١٨/٢، 

أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه ص١٣٩-١٤٠).
هــو علــي بــن عمــر بــن أمحــد، أبــو احلســن البغــدادي الشــهري بابــن القصــار، مــن كبــار علمــاء   (٢)
تــويف ســنة  املالكيــة، مــن مؤلفاتــه : كتــاب عيــون األدلــة، ومقدمــة مشــهورة يف أصــول الفقــه، 

ورجالــه ص ١٤٧). تارخيــه  الفقــه  أصــول  الســامي ١١٩/٢،  الفكــر  (انظــر  ٣٩٧هـــ. 
هــو حممــد بــن الطيــب بــن حممــد بــن جعفــر بــن القاســم، املعــروف بالباقــالين، البصــري املالكــي،   (٣)
الفقيــه املتكلــم األصــويل، كنيتــه أبــو بكــر، مــن آثــاره العلميــة: التمهيــد يف أصــول الديــن، واملقنــع 
يف أصــول الفقــه (مفقــودان)، وشــرح اإلبانــة، وشــرح اللمــع، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٤٠٣ هـــ. (انظــر 

الفتــح املبــني ٢٢١/١-٢٢٣، شــجرة النــور الزكيــة ص٩٢، شــذرات الذهــب ٢٠/٥-٢٢).
هــو احلســن بــن حامــد بــن علــي بــن مــروان، أبــو عبــد اهللا البغــدادي الــوراق، شــيخ احلنابلــة ومفتيهــم   (٤)
يف زمانــه، مــن مؤلفاتــه : كتــاب اجلامــع يف اختــالف العلمــاء، تــويف ســنة ٤٠٣هـــ. (انظــر  ســري 

أعــالم النبــالء ٢٠٣/١٧، طبقــات احلنابلــة ١٧١/٢).
ستأيت ترمجته يف مطلب أقران األستاذ أيب منصور.  (٥)

هــو عبــد اجلبــار بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار، القاضــي أبــو احلســني اهلمــذاين اإلســرتاباذي، العالمــة   (٦)
املتكلــم، شــيخ املعتزلــة ومــن أعــالم أصــول الفقــه املؤسســني لــه، وهــو املقصــود بلقــب «قاضــي 
القضــاة» عنــد اإلطــالق لــدى املعتزلــة، مــن آثــاره : العمــد يف أصــول الفقــه، ومتشــابه القــرآن، ولــد 
ســنة ٣٢٥هـــ وتــويف ســنة ٤١٥هـــ. (انظــر فضــل االعتــزال وطبقــات املعتزلــة ص٣٦٥، ســري أعــالم 

النبــالء ٢٤٤/١٧، طبقــات الشــافعية الكــربى ٩٥/٥).
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الشــافعي  اإلســفراييين  إســحاق  أيب  لألســتاذ   : الفقــه  أصــول  يف  تعليقــة   -١١
.(١ (ت:٤١٨هـــ)(

١٢، ١٣- اإلفــادة يف أصــول الفقــه، والتلخيــص أو امللخــص يف أصــول الفقــه : 
املالكــي (ت:٤٢٢هـــ). الوهــاب  عبــد  للقاضــي 

١٤- كتاب التحصيل يف أصول الفقه : لألستاذ أيب منصور البغدادي (ت:٤٢٩هـ).
١٥- تقومي األدلة يف أصول الفقه : أليب زيد الدبوسي(٢) احلنفي (ت:٤٣٠هـ).

١٦- كتاب املعتمد يف أصول الفقه : أليب احلسني البصري(٣) املعتزيل (ت:٤٣٦هـ).
١٧- التقريب يف األصول : لسليم الرازي(٤) الشافعي (ت:٤٤٧هـ).

١٨-كتــاب الكفايــة واجلــدل وشــرحه : للقاضــي أيب الطيــب الطــربي(٥) الشــافعي 
(ت:٤٥٠هـــ).

١٩-اإلحكام يف أصول األحكام : أليب حممد ابن حزم الظاهري(٦) (ت:٤٥٦هـ).

ستأيت ترمجته يف مبحث أساتذة األستاذ أيب منصور.   (١)
هــو أبــو زيــد عبيــد اهللا بــن عمــر بــن عيســى الدبوســي البخــاري احلنفــي، نســبة إىل دبوســية قريــة بــني   (٢)
خبــارى ومسرقنــد، وهــو أول مــن وضــع علــم اخلــالف، مــن مؤلفاتــه : كتــاب األســرار، وتقــومي األدلــة، 
وتأســيس النظــر وغــري ذلــك. تــويف ببخــارى ســنة ٤٣٠هـــ. (انظــر اجلواهــر املضيــة ٤٩٩/٢، الفوائــد 

البهيــة ص١٠٩، تــاج الرتاجــم ص١٩٢).  
هــو حممــد بــن علــي بــن الطيــب البصــري، أحــد أئمــة املعتزلــة، كان يشــار إليــه بالبنــان يف علــم   (٣)
األصــول والــكالم، قويــاً يف اجملادلــة والدفــاع عــن آراء املعتزلــة، مــن آثــاره العلميــة: املعتمــد يف أصــول 
الفقــه، تــويف عــام ٤٣٦ هـــ.  (انظــر الفتــح املبــني ٢٣٧/١، وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان 

البــن خلــكان ٢٧١/٤).
هو ســليم بن أيوب بن ســليم، أبو الفتح الرازي، املفســر الفقيه األديب، من أئمة الشــافعية، من   (٤)
مؤلفاته : التقريب يف أصول الفقه، والتفسري، تويف سنة ٤٤٧هـ غرقا يف البحر األمحر عند ساحل 

مدينة جدة. (انظر سري أعالم النبالء ٦٤٥/١٧، طبقات الشافعية الكربى٣٨٨/٤-٣٩١).
ستأيت ترمجته يف مبحث أقران األستاذ أيب منصور.   (٥)

هــو أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري األندلســي، إمــام حمــدث فقيــه مفســر   (٦)
أصــويل منطقــي متكلــم طبيــب شــاعر مــؤرخ، ولــد بقرطبــة ســنة ٣٨٤ هـــ، قيــل بلغــت مصنفاتــه حنــوا 
مــن أربعمائــة جملــد، ومــن أشــهرها مســائل يف أصــول الفقــه، اإلحــكام يف أصــول األحــكام، احمللــى 
باآلثار شــرح اجمللى باالنتصار، تويف رمحه اهللا ســنة ٤٥٦ هـ. (انظر تذكرة احلفاظ لشــمس الدين 

الذهــيب ١١٤٦/٣، الفتــح املبــني ٢٤٤/١).
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٢٠- العدة يف أصول الفقه : للقاضي أيب يعلى(١) شيخ احلنابلة (ت:٤٥٨هـ).
٢١- كتاب الفقيه واملتفقه : للخطيب البغدادي(٢) (ت:٤٦٣هـ).

فهــذه منــاذج للمؤلفــات األصوليــة يف هــذا العهــد، فهــي وغريهــا تــربز املــدى الــيت وصــل إليهــا 
تطــور األصــول والتأليــف فيــه يف مجيــع املذاهــب، وهبــذا يتضــح أنــه ليــس األمــر كمــا قيــل مــن أن 
أركان علــم األصــول أربعــة كتــب فقــط - كمــا وصفهــا ابــن خلــدون(٣) رمحــه اهللا يف مقدمتــه(٤) - 
وهــي : العمــد لعبــد اجلبــار، واملعتمــد أليب احلســني البصــري، والربهــان إلمــام احلرمــني اجلويــين(٥)، 
واملســتصفى للغــزايل(٦)؛ وإن كان املنصــف ال ينكــر أمهيــة هــذه الكتــب األربعــة املوضوعــة 

هــو حممــد بــن احلســني بــن حممــد بــن خلــف بــن أمحــد املعــروف بابــن الفــراء، القاضــي أبــو يعلــى   (١)
البغــدادي احلنبلــي، لــه مؤلفــات كثــرية منهــا : العــدة يف أصــول الفقــه، واملقتبــس، وأحــكام القــرآن. 

تــويف ســنة ٤٥٨هـــ. (انظــر تاريــخ بغــداد ٢٥٦/٢، طبقــات احلنابلــة ١٩٣/٢-٢٣٠).
هــو أمحــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي، أبــو بكــر اخلطيــب البغــدادي، أحــد األئمــة   (٢)
األعــالم، حمــدث مــؤرخ أصــويل، لــه مؤلفــات كثــرية منهــا : تاريــخ بغــداد، الكفايــة يف علــم الروايــة، 
الفقيــه واملتفقــه. ولــد ســنة ٣٩٢هـــ وتــويف ســنة ٤٦٣هـــ. (انظــر تذكــرة احلفــاظ ١١٣٥/٣، طبقــات 

الشــافعية الكــربى ٢٩/٤-٣٩). 
عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن احلســن احلضرمــي اإلشــبيلي التونســي مث القاهــري   (٣)
املالكــي، املعــروف بابــن خلــدون، ويل الديــن أبــو زيــد، أديــب مــؤرخ اجتماعــي حكيــم، مــن مؤلفاتــه 
: العــرب وديــوان املبتــدأ واخلــرب يف أيــام العــرب املســمى بتاريــخ ابــن خلــدون، لبــاب احملصــل يف أصــول 
الديــن، رحلــة. ولــد بتونــس ســنة ٧٣٢هـــ وتــويف ســنة ٨٠٨هـــ بالقاهــرة. (انظــر شــذرات الذهــب 

٧٦/٧-٧٧، معجــم املؤلفــني ١٨٨/٥-١٨٩).
انظر ص ٤٥٥.  (٤)

هــو عبــد امللــك بــن أيب حممــد عبــد اهللا بــن يوســف بــن عبــد اهللا اجلويــين، األصــويل األديــب الفقيــه   (٥)
الشــافعي، يكــىن بــأيب املعــايل، ولــد ســنة ٤١٩ هـــ، مــن آثــاره العلميــة: الربهــان يف أصــول الفقــه، 
والورقــات، والشــامل  يف أصــول الديــن، والنهايــة يف الفقــه، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٤٧٨ هـــ. (انظــر 

الفتــح املبــني ٢٦٠/١-٢٦٢، طبقــات الشــافعية البــن الســبكي ١٦٥/٥).
هــو حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد الغــزايل، امللقــب حبجــة اإلســالم، وكنيتــه أبــو حامــد، الفقيــه   (٦)
الشــافعي األصويل الشــاعر األديب، ولد ســنة ٤٥٠ هـ، من آثاره العلمية: املســتصفى، املنخول، 
شــفاء الغليــل، الوســيط، إحيــاء علــوم الديــن، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٥٠٥ هـــ (انظــر الفتــح املبــني 
١/ ٨-١٠، طبقــات الشــافعية لعبــد الرحيــم األســنوي ٢٤٢/٢، شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن 

ذهــب البــن العمــاد احلنبلــي ١٨/٦-٢٢، األعــالم ٢٢/٧).  
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هبذا الوصف ومدى عناية العلماء هبا يف كل األعصار.
ويف اخلالصــة ميكــن القــول بــأن األصــول شــهدت يف هــذه الفــرتة مرحلــة االكتمــال 
والنضــج يف املوضوعــات املبحوثــة ويف التنــوع يف التأليــف بــني الكتــاب املذهــيب واملقــارن، 
وبــني اخلــاص مبوضــوع معــني والكتــاب الشــامل جلميــع املوضوعــات. فاملؤلفــات األصوليــة 
الــيت وضعــت يف هــذه الفــرتة يف مجيــع املذاهــب هــي مصــادر هــذا العلــم بالنســبة ملــا تالهــا 
مــن العصــور. وأن مــن جــاء بعــد هــذه الفــرتة مل يكــن لــه إال االعتــكاف علــى هــذا الــرتاث 

وتركيــز جهودهــم العلميــة عليهــا شــرحا واختصــارا واقتباســا ونظمــا.



الفصل الثاني:  حياة األستاذ أبي منصور البغدادي 
الشخصية

وفيه تمهيد وثالثة مباحث :

:  �� بيان مصادر ترجمة ا�ٔ�ستاذ أ�� منصور والدراسات السا�قة التمهيد 
:  اسمه ونسبه و�نيته ونسبته ولقبه ومولده المبحث األول   

:  أ��ته المبحث الثا��   
:  وفاته المبحث الثالث   
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التمهيد : في بيان مصادر ترجمة األستاذ أبي منصور 
والدراسات السابقة

املصادر اليت ترمجت لألســتاذ أيب منصور البغدادي كثرية جداً، فهي تتجاوز الثالثني 
مصــدراً (١)؛ و مــن املصــادر الــيت تقــدم معلومــات جيــدة لشــخصية األســتاذ أيب منصــور مــا 

يلــي  : 
١- السياق لتاريخ نيسابور لعبد الغافر الفارسي(٢)(ت ٥٢٩هـ) وهي أقدمها(٣). 

٢- تبيني كذب املفرتي البن عساكر الدمشقي(٤) (ت ٥٧١هـ).

ومن هذه املصادر ما يلي :   (١)
الفقهــاء  طبقــات  النحــاة ١٨٥/٢،  أنبــاه  علــى  الــرواة  إنبــاه  املفــرتي ص٢٥٣،  تبيــني كــذب       
الشــافعية البــن الصــالح ٥٥٣/٢، هتذيــب األمســاء واللغــات ٢٨٦/٢، وفيــان األعيــان وأنبــاء 
أبناء الزمان ٢٠٣/٣، ســري أعالم النبالء ٥٧٢/١٧، تاريخ اإلســالم ووفيات املشــاهري واألعالم 
(حــوادث ووفيــات ٤٢١-٤٤٠) ص١٩٤، ٢٦٥، تذكــرة احلفــاظ للذهــيب ١١٠٠/٣، املعــني 
يف طبقــات احملدثــني ص١٨٦، الــوايف بالوفيــات ٣١/١٩، فــوات الوفيــات٣٧٠/٢، مــرآة اجلنــان 
البدايــة  الشــافعية لألســنوي ١٩٤/١،  الكــربى ١٣٦/٥، طبقــات  الشــافعية  ٥٢/٣، طبقــات 
والنهايــة ٦٧٢/١٥، طبقــات الفقهــاء الشــافعيني البــن كثــري ٣٩٣/١-٣٩٤، طبقــات الشــافعية 
طبقــات  والنحــاة ٢٠٥/٢،  اللغويــني  طبقــات  الوعــاة يف  بغيــة  شــهبة ٢١١/١،  قاضــي  البــن 
املفســرين للــداودي ٣٣٢/١، مفتــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة ٣٢٥/٢، طبقــات ابــن هدايــة 
اهللا ص١٣٩، املنتخب من الســياق ص٣٦٠، كشــف الظنون ٢٥٤/١، ٣٣٥، ٣٦٠، ٣٩٨، 
   ،٤٤١، ٤٦٢-٤٦٣، ٤٧١، ١٠٣٩/٢، ١٠٤٦، ١٢٤٥، ١٢٥٢،   ١٢٧٤،   ١٣٨٤
١٣٩٢،  ١٤٠١، ١٤١٨، ١٤٣٢، ١٧٦٩، ١٨٢٠، ١٨٣٩، ١٩٢١، ١٩٧٠، إيضــاح 
املكنــون ٢٣٤/٢، ٣٧٥، هديــة العارفــني ٦٠٦/١، أجبــد العلــوم ٣٩٨/٢، األعــالم ٤٨/٤، 
معجــم املؤلفــني ٣٠٩/٥، الفتــح املبــني ٢٣٤/١، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه ص١٦٥، معجــم 

األصوليــني ٢٢٥/٢.
هــو عبــد الغافــر بــن حممــد بــن عبــد الغافــر بــن أمحــد أبــو احلســني الفارســي مث النيســابوري، مــن آثــاره   (٢)
: الســياق لتاريــخ نيســابور، ولــد ســنة نيــف ومخســني وثالمثائــة، تــويف ســنة ٤٤٨هـــ. (انظــر ســري 

أعــالم النبــالء ١٩/١٨-٢٠، شــذرات الذهــب ١٧٧/٣). 
مل أطلع على كتاب السياق وإمنا الذي اطلعت عليه هو املنتخب من السياق.  (٣)

هــو أبــو القاســم علــي ابــن احلســن الدمشــقي، اإلمــام العالمــة احلافــظ حمــدث الشــام، صاحــب   (٤)
تاريــخ دمشــق املشــهور، ولــد ســنة ٤٩٩هـــ، وتــويف ســنة ٥٧١هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء = 
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٣- طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح(١) (ت ٦٤٣هـ).
٤- الوايف بالوفيات للصفدي(٢) (ت ٧٦٤هـ).

٥- طبقــات الشــافعية الكــربى البــن الســبكي(٣) (ت ٧٧١هـــ) وهــي أوســع مصــدر 
يهتــم باســتيعاب كل شــيء عمــن يكتــب عنــه ممــا لــه صلــة بالرتمجــات العلميــة حيــث كتــب 

عــن األســتاذ أيب منصــور أكثــر مــن عشــر صفحــات.
أمــا بقيــة املصــادر فهــي تتســم يف الغالــب بتكــرار املعلومــات املذكــورة يف هــذه املصــادر 
ومل تضــف عليهــا إال شــيئاً يســرياً علــى أنــين قــد تتبعتهــا وحصــرت الفوائــد املذكــورة فيهــا عــن 

األســتاذ أيب منصــور مث اســتفدت منهــا يف هــذا البحــث.
وأمــا الدراســات املعاصــرة عــن األســتاذ أيب منصــور الــيت ســبقت دراســيت هــذه والــيت 

وقفــت عليهــا فهــي مــا يلــي : 
أوال : دراســة الباحــث حلمــي كامــل أســعد عبــد اهلــادي الــيت قــدم هبــا لكتــاب الناســخ 
واملنســوخ لألســتاذ أيب منصــور، الــذي حققــه يف رســالته الــيت نــال هبــا درجــة املاجســتري مــن 
جامعــة أم القــرى عــام ١٤٠٠هـــ، وقــد طبعتــه دار العــدوى بعمــان، األردن ســنة ١٤٠٧هـــ.
ــاً : دراســة الباحــث عبــد اهللا بــن ناصــر ســعد الســرحاين يف رســالته الــيت نــال هبــا  ثاني
املاجســتري يف قســم العقديــة جبامعــة أم القــرى عــام ١٤١٦هـــ بعنــوان ((عقيــدة عبــد القاهــر 

البغــدادي يف صفــات اهللا وأفعالــه : عــرض ونقــد)).
ثالثــاً : دراســة الباحــث حممــد بــن ســليمان العريــين الــيت قــدم هبــا للقســم األول الــذي 

 .(٢٣٩/٤ الذهــب  شــذرات   ،٥٥٤/٢٠-٥٧٠
هــو عثمــان بــن عبــد الرمحــن بــن عثمــان بــن موســى، أبــو عمــرو الكــردي الشــهرزوري املعــروف   (١)
بابــن الصــالح، امللقــب بتقــي الديــن، مفســر حمــدث أصــويل لغــوي، مــن مؤلفاتــه : معرفــة أنــواع 
علــوم احلديــث، وتعلبقــات علــى الوســيط، ولــد ســنة ٥٧٧هـــ وتــويف ســنة ٦٤٣هـــ. (انظــر طبقــات 

الشــافعية الكــربى ٣٢١/٥، الفتــح املبــني ٦٣/٢-٦٤).
هــو أبــو الصفــا خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اهللا الصفــدي الشــافعي، لــه مصنفــات كثــرية منهــا : الــوايف   (٢)

بالوفيــات، ولــد ســنة ٦٩٧هـــ وتــويف ســنة ٧٦٤هـــ. (انظــر شــذرات الذهــب ٢٠٠/٣-٢٠١).
هــو عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكايف، تــاج الديــن ابــن الســبكي، فقيــه أصــويل مــؤرخ،   (٣)
ولــد ســنة ٧٢٧ هـــ، مــن آثــاره العلميــة: مجــع اجلوامــع، اإلهبــاج شــرح املنهــاج، طبقــات الشــافعية 
الكــربى، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٧٧١ هـــ. (انظــر شــذرات الذهــب ٢٢١/٦، الفتــح املبــني ١٨٤/٢، 

األعــالم ١٨٤/٤).
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حققــه مــن كتــاب أصــول الديــن يف رســالته الــيت نــال هبــا املاجســتري عــام ١٤١٧هـــ يف قســم 
الثقافــة اإلســالمية (شــعبة العقيــدة) مــن جامعــة امللــك ســعود.

رابعــاً : دراســة الباحــث ناصــر بــن فــالح بــن ناصــر الشــهراين، فقــد قــدم هبــا للقســم 
األخــري الــذي حققــه مــن كتــاب أصــول الديــن يف رســالته للماجســتري يف قســم الثقافــة 

اإلســالمية جبامعــة امللــك ســعود عــام ١٤١٨هـــ.
وكل هذه الدراســات تتســم بنوع من اإلجياز واالختصار وإن كان ما قام به الباحث 

عبــد اهللا بــن ناصــر الســرحاين أغزرهــا مــادة.
وهنــاك دراســة أخــرى علميــة قامــت هبــا الباحثــة مــىن إبراهيــم إمساعيــل أبــو شــادة يف 
رســالتها للماجســتري عــام ١٤٠٧هـــ جبامعــة األزهــر بعنــوان ((أبــو منصــور البغـــدادي وآراؤه 
الكالميــة)) إال أنــين مل أمتكــن مــن االطــالع عليهــا، وقــد وقفــت علــى عنواهنــا يف قائمــة 

الرســائل اجلامعيــة املوجــودة يف قســم املخطوطــات باملكتبــة املركزيــة باجلامعــة.
وجبانــب هــذه الدراســات العلميــة قــام حمققــو بعــض مؤلفــات أيب منصــور البغــدادي 

برتمجتــه وهــي تراجــم مقتضبــة جــدًا(١).

انظــر هــذه الرتاجــم يف مقدمــة كتــاب الفــرق بــني الفــرق بتحقيــق حممــد عثمــان اخلشــت، طبعتــه   (١)
مكتبــة ابــن ســينا القاهــرة، ومقدمــة الكتــاب املذكــور بتحقيــق حممــد زاهــد بــن احلســن الكوثــري، 
ــار احلســيين، ومقدمــة كتــاب أصــول الديــن بتحقيــق جلنــة إحيــاء الــرتاث  نشــره الســيد عــزت العطـ
العــريب يف دار اآلفــاق اجلديــدة مــن بــريوت، ومقدمــة كتــاب أصــول اإلميــان بشــرح ومراجعــة الشــيخ 
إبراهيــم حممــد رمضــان، نشــرته دار مكتبــة اهلـــالل مــن بــريوت، ومقدمــة كتــاب التكملــة، نشــره 

معهــد املخطوطــات العربيــة بالكويــت.
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المبحث األول : اسمه ونسبه وكنيته ونسبته ولقبه ومولده
وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول : اسمه ونسبه
هــو عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد، هكــذا ذكــر نســبه أكثــر املصــادر، وقــد رفــع 
بعــض املصــادر نســبه إىل جــد ثــان كمــا فعــل الصفــدي - رمحــه اهللا - وغــريه حيــث قالــوا : 
(عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد بــن عبــد اهللا)(١). وقــد زاد ابــن الســبكي - رمحــه اهللا - 
نســبه إىل جــد ثالــث امســه إبراهيــم عنــد ترمجــة والــده وقــال : (قلــت مــا أوردنــاه مــن نســب 
هــذا هــو مــا أورده احلاكــم(٢))(٣). وهبــذا ميكننــا أن نذكــر امســه ونســبه مخاســياً بأنــه عبــد 

القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن إبراهيــم.

المطلب الثاني : كنيته ونسبته ولقبه
أمــا عــن كنيتــه فقــد أمجــع املرتمجــون لــه علــى تكنيتــه بــأيب منصــور، واشــتهاره بالكنيــة 

كان أكثــر مــن اشــتهاره باالســم.
وأمــا نســبته فهــو التميمــي البغــدادي النيســابوري اإلســفراييين. والتميمــي نســبة إىل 
قبيلــة بــين متيــم(٤)، والبغــدادي نســبة إىل مدينــة بغــداد، بلدتــه الــيت كان هبــا مســقط رأســه 
ونشــأته وترعرعــه وهــذه النســبة هــي الغالبــة عليــه(٥). والنيســابوري نســبة إىل مدينــة نيســابور، 

انظر الوايف بالوفيات ٣١/١٩، فوات الوفيات ٣٧٠/٢، األعالم ٤٨/٤.  (١)
ستأيت ترمجته يف مبحث أقران أيب منصور.  (٢)

طبقات الشافعية الكربى ٣٠٤/٣، ٥١/٥.  (٣)
انظــر هــذه النســبة يف الــوايف بالوفيــات ٣١/١٩، فــوات الوفيــات ٣٧٠/٢، طبقــات الشــافعية   (٤)
الكــربى ١٣٦/٥، طبقــات الشــافعية لألســنوي ١٩٤/١، طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة 
٢١١/١، طبقــات املفســرين للــداودي ٣٣٢/١، مفتــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة ٣٢٥/٢، 

األعــالم ٤٨/٤، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه ١٦٥، معجــم األصوليــني ٢٢٥/٢.
اتفقت مجيع مصادر ترمجته على هذه النسبة.  (٥)
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وكان قــد رحــل إليهــا مــع أبيــه يف وقــت مبكــر وأقــام فيهــا دهــراً طويــًال(١)، واإلســفراييين نســبة 
إىل إسفرايني(٢)، فقد ذهب إليها بعد أن فارق نيسابور لفتنة الرتكمان إىل أن تويف هبا(٣).

أما لقبه فتكاد تتفق مجيع مصادر ترمجته على أنه كان يلقب بـ ((األستاذ)) وإن كان هناك 
مجاعة اشتهروا هبذا اللقب، أشهرهم : أستاذه وشيخه أبو إسحاق اإلسفراييين(٤).

وممــن اشــتهر هبــذا اللقــب األســتاذ ابــن فــورك أحــد معاصريــه، واألســتاذ عبــد الكــرمي بــن 
هــوزان املعــروف بــأيب القاســم القشــريي(٥) تلميــذه(٦).

وجلاللــة قــدره وعلــو منـــزلته العلميــة أطلــق عليــه كثــري مــن األلقــاب العلميــة الرفيعــة 
كاإلمــام والعالمــة واملتفنــن وغــري ذلــك. 

قال الذهيب(٧) - رمحه اهللا - : (العالمة البارع، املتفنن األستاذ)(٨). وقال الداودي(٩) 
: (اإلمــام الكبــري)(١٠). وقــال الِقفطــي(١١) : (ذو الفنــون الفقيــه األصــويل األديــب الشــاعر 

ذكر هذه النسبة ابن عساكر يف تبيني كذب املفرتي ص٢٥٣.  (١)
انظــر هــذه النســبة يف : األعــالم ٤٨/٤، الفتــح املبــني ٢١٣/١، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه   (٢)

ص١٦٥.
انظر املصادر السابقة.  (٣)

انظر نزهة األلباب يف األلقاب ٧٢/١.  (٤)
ستأيت ترمجته يف مطلب تالميذ األستاذ أيب منصور.  (٥)
انظر طبقات الشافعية الكربى ١٢٧/٤، ١٥٣/٥.  (٦)

هــو مشــس الديــن أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان قاميــاز الرتكمــاين الدمشــقي املقــرئ، إمــام   (٧)
حافــظ حمــدث مــؤرخ، خامتــة احلفــاظ، مــن آثــاره العلميــة: ســري أعــالم النبــالء، وتذكــرة احلفــاظ، 
والكاشــف وغريهــا. ولــد ســنة ٦٧٣ هـــ، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٧٤٨ هـــ. (انظــر طبقــات احلفــاظ 

ص٥٢٢). 
سري أعالم النبالء ٥٧٢/١٧.  (٨)

أقــام بالقاهــرة وأخــذ عــن  الــداودي املصــري، حمــدث حافــظ مفســر،  بــن  بــن علــي  هــو حممــد   (٩)
جــالل الديــن الســيوطي، مــن آثــاره : ذيــل علــى طبقــات الشــافعية للتــاج ابــن الســبكي، وطبقــات 
املفســرين، تــويف ســنة ٩٤٥هـــ. (انظــر معجــم املؤلفــني ٢٠٤/١٠، األعــالم للزركلــي ١٨٤/٧).

(١٠) طبقات املفسرين ٣٣٢/١.
(١١) هــو أبــو احلســني القاضــي الوزيــر علــي بــن يوســف بــن إبراهيــم الشــيباين املصــري الِقفطــي، لــه عــدة 
مؤلفــات يف التاريــخ مناهــا : إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، تــويف ســنة ٦٤٦هـــ. (انظــر بغيــة الوعــاة 

٢١٢/١-٢١٣، سري أعالم النبالء ٢٢٧/٢٣، شذرات الذهب ٢٣٦/٣).
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النحــوي …)(١). فهــذه وغريهــا مــن األلقــاب هــي مبثابــة املؤهــالت العلميــة الــيت حيملهــا 
النــاس اليــوم، ال أنــه اشــتهر هبــا.

المطلب الثالث : مولده
مل تشــر املصــادر الــيت ترمجــت لــه إىل الســنة الــيت ولــد فيهــا وال إىل عمــره عنــد موتــه، 
ولكــن ميكننــا تقديــر زمــان والدتــه بالرجــوع إىل تراجــم مشــاخيه الذيــن حتمــل عنهــم الروايــة، 
بــن مطــر  بــن جعفــر  أبــو عمــرو حممــد  البحــث أن أول شــيوخه وفــاة هــو  بعــد  وُوجــد 
النيســابوري املتــوىف ســنة ٣٦٠هـــ(٢). ومعلــوم أن ســن التحمــل الــذي يصــح الســماع معــه 
هــو مخــس ســنني، ويف هــذا يقــول ابــن الصــالح -رمحــه اهللا- (اختلفــوا يف أول زمــان يصــح 
فيــه مســاع الصغــري … قلــت : التحديــد خبمــس هــو الــذي اســتقر عليــه عمــل أهــل احلديــث 
املتأخريــن، فيكتبــون البــن مخــس فصاعــداً مســع)(٣). وهــو اختيــار كثــري مــن احملدثــني(٤)، 
وعلــى هــذا ميكــن القــول بــأن األســتاذ أبــا منصــور قــد ولــد ســنة ٣٥٥هـــ علــى أقــل تقديــر، 
وميكــن أنــه ولــد قبلهــا مبــدة؛ الحتمــال أنــه مســع منــه يف نيســابور بعــد أن رحــل إليهــا مــع 

أبيــه، فــإن شــيخه هــذا نيســابوري(٥). 
أمــا مــكان والدتــه فهــو بغــداد كمــا نــص عليــه كثــري ممــن ترمجــوا لــه(٦)، وكمــا يــدل عليــه 

نســبته إليهــا.

إنباه الرواة على أنباه النحاة ١٨٥/٢-١٨٦.  (١)
ستأيت ترمجته عند ذكر شيوخ أيب منصور.  (٢)

مقدمة ابن الصالح ص١٣٩.  (٣)
انظر تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي ٤١٥/١-٤١٦.  (٤)

انظر سري أعالم النبالء ١٦٢/١٦، شذرات الذهب ٣١١/٤.   (٥)
املؤلفــني  األعــالم ٤٨/٤، معجــم  الوفيــات ٣٧٠/٢،  فــوات  بالوفيــات ٣١/١٩،  الــويف  انظــر   (٦)

 .٢٣٤/١ املبــني  الفتــح   ،٣٠٩/٥
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المبحث الثاني : أسرته
ينتمــي األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – إىل بيــت علــم حيــث إن والــده أبــا عبــد 
اهللا طاهــر بــن حممــد بــن عبــد اهللا البغــدادي كان مــن أهــل العلــم، مســع وحــّدث(١)، كان 
تاجــراً وكان ذا مــال وثــروة ومــروءة (٢)، قــال اخلطيــب البغــدادي : (كان مــن أظــرف مــن 
رأينــا مــن العراقيــني وأفتاهــم وأحســنهم كتابــة وأكثرهــم فائــدة)(٣). نـــزل بنيســابور وتــويف هبــا 

ســنة ٣٨٣هـــ(٤).
وال شــك أن لوالــد أيب منصــور أكــرب األثــر عليــه مــن حيــث طلبــه للعلــم وحرصــه عليــه، 
فهــو الــذي ذهــب بابنــه إىل نيســابور الــيت تعــد مــن أهــم مراكــز العلــوم، وحثَّــه علــى مالزمــة 
العلمــاء وجمالســته هلــم، وقــد ســاعد أبــا منصــور علــى التفــرغ للعلــم مــا تركــه لــه أبــوه مــن ثــروة 
ومــال، ممــا أزاح عنــه كثــرياً مــن مهــوم املعيشــة وشــواغلها ومّكنــه مــن عــدم االكتســاب بعلمــه.

أمــا بقيــة أفــراد أســرته فلــم تذكــر املصــادر عنهــم شــيئاً ســوى مــا ذكــره األســنوي(٥) 
وأبــو بكــر ابــن هدايــة اهللا(٦) مــن أنــه (كان أليب منصــور هــذا أخ، يقــال لــه : أبــو القاســم 
عبــد اهللا، كان إمامــاً ذا علــوم متعــددة وجــاه عريــض، ومــال كثــري وســخاء واســع، نـــزل       

انظر طبقات الشافعية لألسنوي ١٩٦/١.  (١)
انظر املنتخب من السياق ص٣٦٠.  (٢)

تاريــخ بغــداد ٣٥٨/٩، ونقــل الســبكي هــذا الــكالم نفســه وعــزاه إىل احلاكــم. انظــر طبقــات   (٣)
.٣٠٤/٣ الكــربى  الشــافعية 

طبقــات  الصــالح ٤٩٣/١،  البــن  الشــافعية  الفقهــاء  طبقــات  بغــداد ٣٥٨/٩،  تاريــخ  انظــر   (٤)
.١٩٦/١ لألســنوي  الشــافعية  طبقــات   ،٥١/٥  ،٣٠٤/٣ الكــربى  الشــافعية 

هــو عبــد الرحيــم بــن احلســن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن إبراهيــم القرشــي األمــوي األســنوي   (٥)
املصــري الشــافعي، امللقــب جبمــال الديــن املكــىن بــأيب حممــد، الفقيــه األصــويل النظــار املتكلــم، 
مــن آثــاره العلميــة : طبقــات الشــافعية، هنايــة الســول يف شــرح منهــاج الوصــول يف علــم األصــول، 
ولــد ســنة ٧٠٤هـــ وتــويف ٧٧٢هـــ. (انظــر الــدرر الكامنــة ٤٦٨/٢، الفتــح املبــني١٨٦/٢-١٨٧، 

األعــالم ٣٣٤/٣).
هــو أبــو بكــر بــن هدايــة اهللا املريــواين الكــوراين، الكــردي احلســيين، امللقــب باملصنــف، مــؤرخ أقــام   (٦)
باملدينــة، مــن آثــاره : طبقــات الشــافعية، وشــرح احملــرر يف ثــالث جملــدات، تــويف ســنة ١٠١٤هـــ. 

(انظــر معجــم املؤلفــني ٧٧/٣، األعــالم ٤٦/٢).
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ببلــخ(١) ودّرس بنظاميتهــا ومــات هبــا)(٢).
وقــد ترجــم ابــن الســبكي أليب القاســم هــذا بأنــه عبــد اهللا بــن طاهــر بــن حممــد بــن 
شــهفور اإلمــام أبــو القاســم التميمــي مــن أهــل إســفرائني، مث ذكــر مــا يفيــد أنــه ســبط 
األســتاذ أيب منصــور حيــث قــال يف ترمجتــه إنــه مســع احلديــث مــن جــده ألمــه األســتاذ أيب 

منصــور البغــدادي وذكــر أنــه تــويف ســنة ٤٨٨هـــ(٣). 
فكالم ابن الســبكي يكشــف لنا عما اشــتبه على ابن هداية اهللا حيث حكم أنه أخ 
أليب منصــور؛ لتوافــق اســم األب واجلــد، ولوجــود أخ أليب منصــور يدعــى عبــد اهللا، فقــد 
ذكــر اخلطيــب البغــدادي وابــن الســبكي يف ترمجــة والــد أيب منصــور أنــه يكــىن أبــا عبــد اهللا(٤). 
واحلقيقــة أهنمــا وإن اتفقــا يف اســم األب واجلــد إال أهنمــا يفرتقــان يف اجلــد الثــاين فهــو 
عنــد أيب منصــور وأخيــه عبــُد اهللا، وعنــد أيب القاســم املذكــور شــهفور، كمــا أن تأخــر وفاتــه 

أيضــاً يــدل علــى مــا ذكرنــا، واهللا أعلــم.

بلــخ : إحــدى مــدن أفغانســتان، تقــع قريبــا مــن منطقــة مــزار شــريف، وهــي مدينــة تارخييــة عريقــة   (١)
دخلهــا اإلســالم يف القــرن األول اهلجــري وكانــت مــن أهــم حواضــر خراســان قدميــا، ينتســب إليهــا 
علمــاء مشــهورون يف مياديــن العلــم واملعرفــة. (انظــر معجــم البلــدان ٤٧٩/١، املوســوعة العربيــة 

العامليــة ٧٨/٥).
طبقات الشافعية البن هداية اهللا ص١٤٠.  (٢)

انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ٦٣/٥-٦٤، وجــاء يف طبقــات الشــافعية لألســنوي ١٩٦/١-  (٣)
١٩٧ أن مقتضــى كالم التفليســي وغــريه أن أبــا القاســم املذكــور أخــو األســتاذ أيب منصــور، فإهنــم 
نســبوه كنســب أيب منصــور وجعلــوه متيميــاً نيســابورياً، ونقــل عــن الســمعاين أنــه ذكــر أن أبــا القاســم 

هــو ابــن بنــت أيب منصــور ويقويــه تراخــي املــوت بينهمــا.
انظر تاريخ بغداد ٣٥٩/٩، طبقات الشافعية الكربى ٣٠٤/٥.  (٤)
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المبحث الثالث  :  وفاته
تــويف األســتاذ أبــو منصــور مبدينــة إســفرايني بعــد حيــاة حافلــة بالعلــم تعلمــاً وتعليمــاً 
وتصنيفــاً ســنة تســع وعشــرين وأربــع مائــة، عــن عمــر وصــل فيــه إىل الشــيخوخة(١)، رمحــه اهللا 

رمحــة واســعة وغفــر لــه وأجــزل لــه املثوبــة.
وتــكاد جتمــع مصــادر ترمجتــه علــى وفاتــه يف هــذه الســنة، إال مــا وقــع خــالف ذلــك 

عنــد بعــض املؤرخــني مــن أنــه مــات ســنة ٤٢٧هـــ(٢).
وهــذا اخلــالف غــري معتــرب؛ ملــا ذكــره ابــن الســبكي مــن أنــه إمــا (تصحيــف مــن الناســخ، 

أو وهــم مــن املصنــف)(٣).
واتفق أهل العلم على دفنه إىل جانب أستاذه وشيخه أيب إسحاق اإلسفراييين(٤). 

انظــر ســري أعــالم النبــالء ٥٧٣/١٧، فقــد قــال الذهــيب : (مــات بإســفرائني يف ســنة ٤٢٩هـــ وقــد   (١)
شــاخ).

وقــع ذلــك يف تاريــخ ابــن جنــار كمــا نقــل ابــن الســبكي يف طبقــات الشــافعية الكــربى ١٣٩/٥،   (٢)
وذكــر ابــن كثــري يف طبقــات الفقهــاء ٣٩٣/١ أن وفاتــه كانــت ســنة ٤٢٧هـــ إال أنــه ذكــر يف البدايــة 

والنهايــة ٦٧٢/١٥ كانــت وفاتــه ســنة ٤٢٩هـــ.
طبقات الشافعية الكربى ١٣٩/٥.  (٣)

انظر املرجع السابق واملصادر األخرى يف ترمجته.  (٤)





الفصل الثالث : حياة األستاذ أبي منصور العلمية  والعملية
وفيه ثمانية مباحث :

: طلبه للعلم ورح��ته فيه المبحث األول  
: شيوخه وت��ميذه المبحث الثا��  

: أ��انه المبحث الثالث  
: عقيدته المبحث الرابع  

: مذهبه الفق�� وم�انته فيه المبحث الخامس  
: مناصبه وأعماله المبحث السادس  

: م�انته العلمية وثناء العلماء عليه  المبحث السابع  
: آثاره العلمية المبحث الثامن  
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المبحث األول  :  طلبه للعلم ورحالته فيه
أبــو منصــور - رمحــه اهللا - يف موطنــه بغــداد(١)، حاضــرة اخلالفــة اإلســالمية  نشــأ 
وجمتمــع العلمــاء، مدينــة العلــم والســالم والــيت كانــت مشــحونة بالعلمــاء مــن كل فــن.
ومل تذكــر املصــادر الــيت بــني أيدينــا شــيئاً مــن حياتــه األوىل الــيت قضاهــا األســتاذ أبــو 
منصــور يف بغــداد وال الســنة الــيت بــدأ فيهــا رحلتــه إىل مدينــة نيســابور اململــوءة بالعلمــاء 
ودور العلــم. ولكــن يظهــر يل أنــه رحــل إليهــا مــع أبيــه يف وقــت مبكــر جــداً ؛ ألن شــيوخه 
الذيــن يذكرهــم املصــادر كلهــم ينتمــون إىل نيســابور أو إىل جرجــان(٢) أو إىل إســفرائني كمــا 
ســيأيت. فغالــب الظــن أنــه مســع منهــم بعــد خروجــه مــن بغــداد ؛ ألن وفــاة أقدمهــم ســنة 

٣٦٠هـــ تــدل علــى أن رحلتــه إىل نيســابور كانــت قبــل هــذه الســنة.
فلما وصل األســتاذ أبو منصور مع أبيه إىل خراســان، اســتقرا يف نيســابور، وهبا درس 
علــى أهــل العلــم واحلديــث، والزم األســتاذ أبــا إســحاق اإلســفراييين، تفقــه عليــه وتلقــى عنــه 
العلــم وال ســيما علــم أصــول الديــن الــذي كان منــاط اهتمامــه منــذ البــدء، وجلــس بعــد 
أســتاذه لإلمــالء فأملــى ســنني، مث جلــس بعــد وفــاة شــيخه أيب إســحاق يف مكانــه وتفــرغ 

للتدريــس ونشــر العلــم.
ومل يــزل بنيســابور إىل أن فارقهــا ســنة ٤٢٩هـــ بســبب فتنــة وقعــت هبــا مــن الرتكمــان(٣) 
ورحــل إىل إســفرايني، وملــا وصــل إليهــا ابتهــج النــاس مبقدمهــا إىل احلــد الــذي ال يوصــف 
ونقــل ابــن عســاكر يف تبيــني كــذب املفــرتي أن (مــن خــراب نيســابور أن اضطــر مثلــه إىل 

مفارقتهــا)(٤) ومكــث يف إســفرايني عــدة شــهور. 
الــوايف بالوفيــات ٣١/١٩، فــوات الوفيــات ٣٧٠/٢، األعــالم ٤٨/٤، معجــم املؤلفــني  انظــر   (١)

.٢٣٤/١ املبــني  الفتــح   ،٣٠٩/٥
جرجــان : مدينــة مشــهورة عظيمــة، بــني طربســتان وخراســان، وهــي اآلن داخلــة يف مجهوريــة إيــران   (٢)

اإلســالمية. (انظــر معجــم البلــدان ١١٩/٢، أطلــس التاريــخ اإلســالمي ص ١١، ٣٣).
وهــي فتنــة الغــز الســلجوقية - وهــم مــن الرتكمــان - الذيــن ظهــروا خبراســان وأفســدوا وهنبــوا وخربــوا   (٣)
البـــالد وســبوا، ودخــل ســنة ٤٢٩هـــ ركــن الديــن أبــو طالــب طغرلبــك حممــد بــن ميكائيــل ســلجوق 
مدينــة نيســابور مالــكا هلــا، انظــر طبقــات الشــافعية لألســنوي ١٩٥/١ هامــش رقــم (٢)، وانظــر 

التفصيــل يف الكامــل ٢٢٦/٩ يف حــوادث ســنة ٤٢٩هـــ.
ص٢٥٣.  (٤)
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المبحث الثاني : شيوخه وتالميذه
وفيه مطلبان :

المطلب األول : شيوخه 
لقــد كان العلمــاء يف ذلــك العصــر حيرصــون علــى بــذل أقصــى جهدهــم مــن أجــل 
حتصيــل أكــرب قــدر مــن العلــم، ولذلــك نــرى أن الكثــرة يف مشــايخ كل منهــم ظاهــرة طبيعيــة، 
واألســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – معــروف بأنــه واســع العلــم، كثــري االطــالع موفــور 
اإلنتاج، ومن أبرز األســباب اليت وصل هبا إىل تلك املكانة الســامقة تتبعه لعلماء عصره، 
وأخــذه عــن املربزيــن منهــم، فأكثــر مــن املشــايخ الذيــن كان هلــم األثــر البالــغ يف حياتــه 

العلميــة، ويذكــر عبــد الغافــر الفارســي أنــه كان كثــري الشــيوخ(١).
ليــس الغــرض هنــا اســتقصاء ذكــر مجيــع شــيوخه، ولذلــك أكتفــي بذكــر ترمجــة موجــزة 

ألبــرز شــيوخه وهــم : 
١- أبــو عمــرو محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن مطــر النيســابوري، الشــيخ اإلمــام 
القــدوة العــامل احملــدِّث، شــيخ العدالــة، كمــا وصفــه الذهــيب - رمحــه اهللا -، كان متعففــاً 
قانعــاً باليســري ويتقــوت برغيــف وجبــزرة أو بصلــة، ويقــوم الليــل كلــه ويأمــر باملعــروف وينهــى 
عــن املنكــر وجيتهــد يف متابعــة الســنة، ورحــل إىل اآلفــاق املتنائيــة، ومســع منــه احلفــاظ الكبــار 
منهــم أبــو عبــد اهللا احلاكــم واألســتاذ أبــو منصــور. فالعلــم الــذي أخــذه األســتاذ أبــو منصــور 
مــن هــذا اإلمــام هــو علــم احلديــث، وقــد أورد الســبكي  -رمحــه اهللا- حديثــاً بســنده عــن 

األســتاذ أيب منصــور عــن أيب عمــرو وحممــد بــن جعفــر بــن مطــر(٢). 
وقــال ابــن كثــري إن أبــا منصــور روى احلديــث عــن أيب عمــرو حممــد بــن مطــر(٣). تــويف 
أبو عمرو النيسابوري - رمحه اهللا - يف مجادى اآلخرة سنة ٣٦٠هـ عن مخس وتسعني سنة(٤).

انظر املنتخب من السياق ص٣٦٠، بغية الوعاة ٢٠٥/٢.  (١)
انظر طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥-١٤١.  (٢)

انظر طبقات الفقهاء الشافعيني ٣٩٣/١.  (٣)
انظــر ترمجتــه يف ســري أعــالم النبــالء ١٦٢/١٦، البدايــة والنهايــة ٣٣٠/١٥، شــذرات الذهــب   (٤)

.٣١١/٤
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٢- الحافــظ أبــو أحمــد عبــد اهللا بــن عــدي بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن مبــارك 
بابــن القطــان، صاحــب كتــاب  الناقــد اجلــّوال، يعــرف أيضــاً  اجلرجــاين، اإلمــام احلافــظ 
«الكامــل يف اجلــرح والتعديــل»  أحــد اجلهابــذة الذيــن طافــوا البــالد طالبــني للعلــم، رحــل إىل 
الشــام ومصــر، قــال فيــه ابــن عســاكر : (كان ثقــة علــى حلــن فيــه)(١). وقــال الذهــيب : (هــو 
مصنــف يف الــكالم علــى الرجــال عارفــاً بالعلــل)(٢). ولــد ســنة ٢٧٧هـــ وتــويف يف مجــادى 
اآلخرة ســنة ٣٦٥هـ(٣). أما العلم الذي أخذ عنه األســتاذ أبو منصور فلعله علم احلديث 

؛ ألن الســبكي والــداودي كالمهــا نــص علــى أنــه مســع أبــا أمحــد ابــن عــدي(٤).
٣- أبــو عمــرو إســماعيل بــن نجيــد بــن أمحــد بــن يوســف بــن خالــد، الســلمي، 
النيســابوري، الشــيخ العابــد، الزاهــد، شــيخ عصــره يف التصــوف والعبــادة واملعاملــة، وأســند 
مــن بقــي خبراســان يف الروايــة، ورث مــن آبائــه أمــواًال جزيلــة فأنفقهــا علــى العلمــاء ومشــايخ 
الزهــد. روى عنــه أبــو عبــد اهللا احلاكــم وأبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر وغريمهــا. تــويف 

يف ربيــع األول ســنة ٣٦٥هـــ وهــو ابــن ٩٣ ســنة بنيســابور(٥). 
فالــذي أخــذ عنــه أبــو منصــور هــو علــم احلديــث، ويــدل عليــه قــول الذهــيب بأنــه 
(حــدث عــن إمساعيــل بــن جنيــد)(٦). وقــول ابــن الســبكي وغــريه بأنــه مســع أبــا عمــرو بــن جنيــد 

أو أنــه روى عنــه احلديــث(٧). 

تاريخ دمشق ٧٧١/٩.  (١)
تذكرة احلفاظ ٩٤١/٣.  (٢)

انظــر ترمجتــه يف املنتظــم ٢٤٤/١٤، ســري أعــالم النبــالء ١٥٤/١٦، تذكــرة احلفــاظ ٩٤٠/٣،   (٣)
تاريخ اإلســالم (حوادث ووفيات ٣٥١-٣٨٠) ص٣٣٩، طبقات الشــافعية الكربى ٣١٥/٣، 
البدايــة والنهايــة ٣٦٥/١٥، طبقــات الشــافعية البــن قــاض شــهبة ١٤٠/١، شــذرات الذهــب 

.٣٤٥/٤
انظر  طبقات الشافعية الكربى ١٣٧/٥، طبقات املفسرين ٣٣٢/١.  (٤)

والنهايــة ٣٧٧/١٥، شــذرات  البدايــة  الكــربى ٢٢٢/٣،  الشــافعية  ترمجتــه يف  طبقــات  انظــر   (٥)
.٣٤٣/٤ الذهــب 

سري أعالم النبالء ٥٧٢/١٧.  (٦)
انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ١٣٧/٥، طبقــات الفقهــاء الشــافعيني البــن كثــري ٣٩٣/١،   (٧)

 .٣٣٢/١ للــداودي  املفســرين  طبقــات 



عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته ٨٢

٤- الحافــظ أبــو بكــر أحمــد بــن إبراهيــم بــن إســماعيل بــن العبــاس الجرجانــي 
اإلســماعيلي الشــافعي، قــال فيــه الذهــيب : (اإلمــام احلافــظ احلجــة الفقيــه … صاحــب 

«الصحيــح» وشــيخ الشــافعية)(١).
ــال اجلــّوال، مســع الكثــري وحــّدث وخــرّج  وقــال فيــه ابــن كثــري : (احلافــظ الكبــري الرَّحَّ
وصنّــف، فأفــاد وأجــاد وأحســن االنتقــاد واالعتقــاد، صنــف كتابــاً علــى صحيــح البخــاري، 
فيــه فوائــد كثــرية وعلــوم غزيــرة)(٢). حــدث عنــه احلاكــم وأبــو منصــور وغريمهــا. كان مولــده يف 

ســنة ٢٧٧هـــ، وكانــت وفاتــه يف رجــب ســنة ٣٧١هـــ عــن أربــع وتســعني(٣).
والعلــم الــذي أخــذ عنــه أبــو منصــور هــو علــم احلديــث كمــا هــو ظاهــر مــن كالم 
الســبكي والــداودي(٤)، وال يســتبعد أخــذه عنــه علــم الفقــه أيضــاً؛ ألنــه كان شــيخ الفقهــاء 

الشــافعية كمــا ذكــر الذهــيب(٥). 
٥- األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني :

 وهــو إبراهيــم بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن مهــران أبــو إســحاق اإلســفراييين، اإلمــام 
العالمــة األســتاذ األصــويل املتكلــم الفقيــه الشــافعي وصاحــب التصانيــف، وشــيخ أهــل 

خراســان. كان يلقــب بركــن الديــن وهــو أحــد اجملتهديــن يف عصــره.
ومن آثاره العلمية : اجلامع يف أصول الدين، تعليقة يف أصول الفقه، مسائل الدور، 

وغريها.تويف سنة ٤١٨هـ يف نيسابور يوم عاشوراء وقد نّيف على الثمانني(٦). 
الزم األســتاذ أبو منصور شــيخه األســتاذ أبا إســحاق اإلســفراييين مدة طويلة، ودرس 

سري أعالم النبالء ٢٩٢/١٦.  (١)
البداية والنهاية ٤٠٥/١٥.  (٢)

انظــر ترمجتــه يف : املنتظــم ٢٨١/١٤، الكامــل ١٦/٨، تذكــرة احلفــاظ ٩٤٧/٣، ســري أعــالم   (٣)
والنهايــة ٤٠٥/١٥. البدايــة  الكــربى ٧/٣،  الشــافعية  النبــالء ٢٩٢/١٦، طبقــات 

انظر طبقات الشافعية الكربى ١٧/٥، طبقات املفسرين ٣٣٢/١.  (٤)
انظر سري أعالم النبالء ٢٩٢/١٦.  (٥)

انظر ترمجته يف تبيني كذب املفرتي ص٢٤٣، طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح ٣١٢/١،   (٦)
هتذيــب األمســاء واللغــات ١٦٩/٢، وفيــات األعيــان ٢٨/١، ســري أعــالم النبــالء ٣٥٣/١٧، 
تذكــرة احلفــاظ ١٠٨٤/٣، طبقــات الشــافعية الكــربى ٢٥٦/٤، شــذرات الذهــب ٩٠/٥، الفتــح 

املبــني ٢٢٨/١.
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عليــه علومــاً كثــرية، فــكان أكــرب تالميــذ أيب إســحاق اإلســفراييين(١)، قــال الصفــدي : (تفقــه 
أبــو منصــور علــى أيب إســحاق إبراهيــم بــن حممــد اإلســفراييين، وقــرأ عليــه أصــول الديــن)(٢).

ويبــدو أن أكثــر العلــوم الــيت بــرع فيهــا األســتاذ أبــو منصــور مــن أصــول الديــن والفقــه 
وأصولــه وغريهــا أخــذ جلهــا مــن شــيخه األســتاذ أيب إســحاق، ملــا تقــدم أن أبــا منصــور 
الزمــه مالزمــة شــديدة إىل وفــاة شــيخه هــذا، الــذي أخــذ عنــه عامــة شــيوخ نيســابور الــكالم 
واألصــول(٣)، وقــد انتبــه الشــيخ أبــو إســحاق مــن تلميــذه أيب منصــور وقدرتــه العلميــة، 

فأقعــده بعــده لإلمــالء فأملــى ســنني، وبعــد وفاتــه تــوىل التدريــس مكانــه(٤).

المطلب الثاني : تالميذه
بعــد أن كان األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – تلميــذاً يتلقــى مــا جــاد بــه أســاتذته 
عليــه مــن علــم وفــري حــىت اســتوعبه وحققــه وبــرع يف تصنيفــه وتدوينــه، مــا لبــث أن أصبــح 

شــيخاً بــارزاً، يعطــي تالميــذه بنفــس البــذل الــذي أخــذه مــن مشــاخيه.
ولقــد تتلمــذ عليــه خلــق كثــري منهــم مــن أخــذ عنــه احلديــث ومنهــم مــن أخــذ عنــه الفقــه 
وآخــرون أخــذوا عنــه األصــول وعلــم الــكالم والفرائــض وغــري ذلــك مــن العلــوم، ويقــول عبــد 
الغافــر الفارســي أنــه بعــد أن جلــس للتدريــس اختلــف إليــه األئمــة فقــرؤوا عليــه(٥). ويقــول 

ابــن الســبكي إنــه قــد محــل عنــه العلــم أكثــر أهــل خراســان(٦).
وأكتفي هنا بذكر أبرز تالميذه وهم : 

١- ناصر المروزي :
هــو ناصــر بــن احلســني بــن حممــد بــن علــي بــن القاســم القرشــي العمــري املـــروزي، أبــو 
الفتــح، مفــيت أهــل مــرو، أحــد أئمــة الديــن، كان إمامــاً ورعــاً، زاهــداً فقــرياً، قانعــاً باليســري، 

انظر سري أعالم النبالء ٥٧٢/١٧.  (١)
الوايف بالوفيات ٣٢/١٩، وانظر فوات الوفيات ٣٧١/٢، مرآة اجلنان ٥٢/٣.  (٢)

انظر طبقات الفقهاء للشريازي ص١٣٤.  (٣)
انظر طبقات الشافعية الكربى ١٣٨/٥.  (٤)

انظر تبيني كذب املفرتي ص٢٥٣.  (٥)
انظر طبقات الشافعية الكربى ١٣٦/٥.  (٦)
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مشــاراً إليــه يف العلــم، عليــه مــدار الفتــوى واملناظــرة، حمدثــاً جلــس للتحديــث واإلمــالء. تــويف 
بنيســابور يف ذي القعــدة ســنة ٤٤٤هـــ(١)، وقــد أخــذ العلــم مــن األســتاذ أيب منصــور وقــرأ 

عليــه(٢)، ومل حتــدد املصــادر نــوع العلــم الــذي أخــذ عنــه أو قــرأ عليــه.
٢- أبو بكر البيهقي :

هــو أمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن عبــد اهللا بــن موســى احلافــظ العالمــة الثبــت شـــيخ 
اإلســالم، أبو بكر البيهقي النيســابوري اُخلْســَرْوِجْردي، أحد احلفاظ الكبار، له التصانيف 
الــيت ســارت هبــا الركبــان يف ســائر األمصــار واألقطــار، كان واحــد زمانــه يف اإلتقــان واحلفــظ 
والفقــه والتصنيــف، يقــول فيــه الســبكي : (كان اإلمــام البيهقــي أحــد أئمــة املســلمني، 
وهــداة املؤمنــني والدعــاة إىل حبــل اهللا املتــني، فقيــه جليــل، حافــظ كبــري، أصــويل حنريــر، 

زاهـــد ورع، قانــت هللا، قائــم بنصــرة املذهــب أصــوًال وفروعــاً، جبــًال مــن جبــال العلــم)(٣).
أخــذ العلــم عــن احلافــظ أيب عبــد اهللا النيســابوري ومســع علــى غــريه شــيئاً كثــرياً وصنــف 
مصنفــات نافعــة جــداً، منهــا «الســنن الكبــري» و «شــعب اإلميــان» و «دالئــل النبــوة» و 

«البعــث والنشــور» وغريهــا.
ولد سنة ٣٨٤هـ، وكانت وفاته بنيسابور يف مجادى األوىل سنة ٤٥٨هـ(٤).

وقــد أخــذ البيهقــي علــم احلديــث عــن األســتاذ أيب منصــور(٥)، فقــد أورد يف الســنن 
الكــربى أحاديــث حّدثهــا عــن األســتاذ أيب منصــور(٦)، وال يســتبعد أن يأخــذ عنــه علــم 

انظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى ٣٥٠/٥، شذرات الذهب ١٩٥/٥.  (١)
انظــر تبيــني كــذب املفــرتي ص٢٥٣، وفيــات األعيــان ٢٠٣/٣، الــوايف بالوفيــات ٣٢/١٩، فــوات   (٢)
الوفيــات ٣٧١/٢، مــرآة اجلنــان ٥٢/٣، املنتخــب مــن الســياق ٣٦٠، طبقــات الشــافعية البــن 

قاضــي شــهبة ٢١١/١.
طبقات الشافعية الكربى ٨/٤.  (٣)

انظر ترمجته يف تبيني كذب املفرتي ص٢٦٥، الكامل ١٠٤/٨، ســري أعالم النبالء ١٦٣/١٨،   (٤)
تذكــرة احلفــاظ ١١٣٢/٣، طبقــات الشــافعية الكــربى ٨/٤، البدايــة والنهايــة ٩/١٦، شــذرات 

الذهــب ٢٤٨/٥.
انظــر ســري أعــالم النبــالء ٥٢٧/١٧، تاريــخ اإلســالم للذهــيب (حــوادث ووفيــات ٤٢١-٤٤٠هـــ)   (٥)
ص٢٦٥، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٣٧/٥، طبقــات الفقهــاء الشــافعيني البــن كثــري ٣٩٣/١، 

طبقــات املفســرين للــداودي ٣٣٢/١.
انظر السنن الكربى ٢٣٥/٢، ٦٧/٣، ٢٨٩/٧، ٣٥١، ١٦/٨، ٣١٦، ٢٠١/٩، ٣٧/١٠.  (٦)
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الكالم أيضاً؛ لشدة تأثره هبذا العلم مع كونه حمدثاً.
٣- أبو القاسم القشيري :

هــو األســتاذ أبــو القاســم عبــد الكــرمي بــن هــوزان بــن عبــد امللــك بــن طلحــة بــن حممــد 
القشــريي النيســابوري امللقــب بزيــن اإلســالم، أحــد األئمــة وشــيخ املشــائخ وأســتاذ اجلماعــة 
ومقــدم الطائفــة، صاحــب الرســالة املشــهورة، األصــويل، الفقيــه، املتكلــم األشــعري الصــويف 

الزاهــد.
صنــف الكثــري، فلــه «التفســري الكبــري» و «الرســالة» الــيت ترجــم فيهــا مجاعــة مــن 
املشــائخ والصاحلــني، ولــه كتــب كثــرية يف التصــوف والوعــظ منهــا «لطائــف اإلشــارات» و 

«التحبــري يف التذكــري».
أخــذ عــن أيب إســحاق اإلســفراييين وابــن فــورك وغريمهــا. تــويف بنيســابور ســنة ٤٦٥هـــ 

عــن ســبعني(١).
والعلم الذي أخذ عن األستاذ أيب منصور هو علم احلديث وغريه من العلوم(٢).

٤- إمام الحرمين :
هــو عبــد امللــك بــن عبــد اهللا بــن يوســف، أبــو املعــايل اجلويــين، امللقــب بإمــام احلرمــني ؛ 
جملاورتــه مبكــة أربــع ســنني، النيســابوري، األصــويل الفقيــه الشــافعي األديــب النظــار املتكلــم. 
قــال عنــه ابــن عســاكر : (إمــام األئمــة علــى اإلطــالق، حــرب الشــريعة اجملمــع علــى 
إمامته شــرقاً وغرباً)(٣). وقال الذهيب : (اإلمام الكبري شــيخ الشــافعية)(٤). وقال الســبكي : 
(هــو اإلمــام شــيخ اإلســالم البحــر احلــرب املدقــق احملقــق)(٥). صنــف يف كل فــن ومــن تصانيفــه 

انظــر ترمجتــه يف تبيــني كــذب املفــرتي ص٢٧١، وفيــات األعيــان ٢٠٥/٣، ســري أعــالم النبــالء   (١)
٢٢٧/١٨، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٥٣/٥، البدايــة والنهايــة ٤٠/١٦، شــذرات الذهــب 

.٢٧٥/٥
انظــر تاريــخ اإلســالم للذهــيب (حــوادث ووفيــات ٤٢١-٤٤٠هـــ) ص٢٦٥، ســري أعــالم النبــالء   (٢)
٥٧٢/١٧، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٣٧/٥، طبقــات الفقهــاء الشــافعيني ٣٩٣/١، طبقــات 

الشــافعية البــن قاضــي شــهبة ٢١١/١، طبقــات املفســرين للــداودي ٣٣٣/١.
تبيني كذب املفرتي ص٢٧٦.  (٣)
سري أعالم النبالء ٤٦٨/١٨.  (٤)

طبقات الشافعية الكربى ١٦٥/٥.  (٥)
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: «الشــامل» يف أصــول الديــن و«الربهــان» و«التلخيــص» و«الورقــات» يف أصــول الفقــه، 
و«غيــاث األمــم» وغريهــا.

كان مولــده يف ســنة ٤١٩هـــ، وكان قــد تفقــه علــى األســتاذ أيب منصــور يف علــم 
الفرائــض(١)، ويف هــذا دليــل علــى أنــه بــدأ طلــب العلــم يف ســن مبكــر. وكانــت وفاتــه يف 

ربيــع األول ســنة ٤٧٨هـــ(٢).
٥- عبد الغفار الشيرازي : 

هــو أبــو بكــر عبــد الغفــار بــن حممــد بــن احلســني بــن علــي بــن شــريويه بــن علــي الشــريازي 
النيســابوري التاجر. كان صاحلاً عابداً معمراً، رحل إليه من البالد، قال فيـــه الـــذهيب : (الشــيخ 
الصــاحل، العابــد املعمــر، مســند العصــر)(٣)، وروى احلديــث عــن األســتاذ أيب منصــور وآخريــن(٤).

ولد سنة ٤١٤هـ وتويف يف ذي القعدة سنة ٥١٠هـ عن ٩٦ سنة(٥).

البــن كثــري ٣٩٣/١،  الشــافعيني  الفقهــاء  طبقــات  واللغــات ٢٦٨/٢،  األمســاء  انظــر هتذيــب   (١)
.٢١١/١ شــهبة  قاضــي  البــن  الشــافعية  طبقــات 

انظــر ترمجتــه يف تبيــني كــذب املفــرتي ص٢٧٨، ســري أعــالم النبــالء ٤٦٨/١٨، طبقــات الشــافعية   (٢)
الكــربى ١٦٥/٥، البدايــة والنهايــة ٩٥/١٦، شــذرات الذهــب ٣٣٨/٦، الفتــح املبــني ٢٦/١.

سري أعالم النبالء ٢٤٦/١٩.  (٣)
انظــر تاريــخ اإلســالم للذهــيب (حــوادث ووفيــات ٤٢١-٤٤٠هـــ) ص٢٦٥، ســري أعــالم النبــالء   (٤)
٢٤٦/١٩، طبقات الشافعية الكربى ١٣٧/٥، طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري ٣٩٣/١، 

طبقــات املفســرين للــداودي ٣٣٣/١.
انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ٢٤٦/١٩، مرآة اجلنان ١٩٩/٣، شذرات الذهب ٤٤/٦.  (٥)
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المبحث الثالث  :  أقرانه

كانــت مدينــة نيســابور – الــيت اســتقر فيهــا األســتاذ أبــو منصــور وقضــى فيهــا معظــم 
حياتــه العلميــة – مليئــة باألئمــة الكبــار والعلمــاء األجــالء، وهبــذا قــد عاشــر يف هــذه 
احلاضــرة العلميــة املشــاهري مــن أهــل العلــم، واملــراد باألقــران هنــا مــن كان يف عصــر أيب 
منصــور مــن هــؤالء العلمــاء، وعــاش معــه يف نيســابور ومــا جاورهــا، ومل يكونــوا مــن مجلــة 
شــيوخه أو تالميــذه، وقــد حصــرت الــكالم فيمــن كان بنيســابور ومــا جاورهــا مــن املــدن؛ 
ألن هبــذا تظهــر مكانتــه، فــإن مــن عــاش املشــاهري واشــتهر، دل ذلــك علــى عظيــم شــأنه.

وسأقتصر الكالم هنا على بعض أبرز الشخصيات العلمية يف مطلبني : 

المطلب األول : أقرانه في األخذ عن األستاذ أبي إسحاق اإلسفراييني
كثــر أقرانــه الــذي أخــذوا العلــم عــن األســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين، وممــن اشــتهر منهــم مــا 

يلــي : 
١- أبو عبد اهللا الحاكم :

هــو حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن محُدويــه بــن نعيــم بــن احلكــم الضــيب الطهمــاين 
النيســابوري، أبــو عبــد اهللا احلاكــم املعــروف بابــن البيــع، اإلمــام احلافــظ الناقــد العالمــة، 

شــيخ احملدثــني، الشــافعي. 
ــح وعلّــل، وكان مــن حبــور  قــال فيــه الذهــيب : (صنّــف وخــرّج، وجــرح وعــّدل، وصحَّ
العلم على تشــيع قليل فيه)(١). وقال الســبكي : (كان إماماً جليًال وحافظاً حفيًال، اتفق 

علــى إمامتــه وجاللتــه وعظــم قــدره)(٢).
لــه تصانيــف كثــرية يف علــوم احلديــث، منهــا «املســتدرك علــى الصحيحــني» و«فضائــل 

الشــافعي» و«تاريــخ نيســابور» وغــري ذلــك.

سري أعالم النبالء ١٦٥/١٧.  (١)
طبقات الشافعية الكربى ١٥٦/٤.  (٢)
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واحلاكــم أخــذ عــن األســتاذ أيب إســحاق وعــدة مــن مشــاخيه، وخــرج لــه أحاديــث 
كثــرية. 

قال السمعاين : (ومسع منه أبو عبد اهللا احلاكم)(١).
ولد سنة ٣٢١هـ، وتويف سنة ٤٠٣هـ، وقيل : سنة ٤٠٥هـ(٢).

٢- القاضي أبو الطيب الطبري : 
هــو طاهــر بــن عبــد اهللا بــن طاهــر بــن عمــر، القاضــي أبــو الطيــب الطــربي الشــافعي، 
اإلمــام العالمــة شــيخ اإلســالم. قــال عنــه الشــريازي(٣): (شــيخنا وأســتاذنا القاضــي اإلمــام 
… مل أر فيمــا رأيــت أكمــل اجتهــاداً، وأشــد حتقيقــاً، وأجــود نظــراً منــه)(٤). وقــال الســبكي 
: (كان إمامــاً جليــًال حبــراً غواصــاً متســع الدائــرة عظيــم العلــم جليــل القــدر كبــري احملــل)(٥). 
روى وأخــذ العلــم عــن األئمــة منهــم األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين(٦). ومــن تصانيفــه : 

شــرح خمتصــر املــزين املســمى بـــ «التعليقــة الكــربى» و«كتــاب اإلمجــاع» وغــري ذلــك.
ولد سنة ٣٤٨هـ، وتويف يف ربيع األول سنة ٤٥٠هـ(٧). 

األنساب للسمعاين ٣٧٠/٢.  (١)
انظــر ترمجتــه يف تاريــخ بغــداد ٤٧٣/٥، تبيــني كــذب املفــرتي ص٢٢٧، طبقــات الفقهــاء الشــافعية   (٢)
البــن الصــالح ١٠١٧/٢، تذكــرة احلفــاظ ١٠٣٩/٣، ســري أعــالم النبــالء ١٦٢/١٧، طبقــات 

الشــافعية الكــربى ١٥٥/٤، البدايــة والنهايــة ٥٦٠/١٥ .
هــو إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف بــن عبــد اهللا، مجــال الديــن أو إســحاق الشــريازي، الشــافعي   (٣)
األصــويل املــؤرخ األديــب، كان إمامــا يف الفقــه واألصــول واحلديــث، مــن آثــاره العلميــة : شــرح 
الكــربى  الشــافعية  طبقــات  (انظــر  ســنة ٤٧٦هـــ.  تــويف  الفقهــاء،  وطبقــات  والتبصــرة،  اللمــع، 

.(٢٥٥/١ املبــني  الفتــح   ،٢١٥/٤-٢٥٦
طبقات الفقهاء ص١٣٥.  (٤)

طبقات الشافعية الكربى ١٢/٥.  (٥)
انظر طبقات الفقهاء للشريازي ص١٣٤.  (٦)

بالوفيــات  الــوايف   ،٦٦٨/١٧ النبــالء  أعــالم  ســري   ،٢٣٥/٩ بغــداد  تاريــخ  يف  ترمجتــه  انظــر   (٧)
٤٠١/١٦، مــرآة اجلنــان ٧٠/٣، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٢/٥، طبقــات الشــافعية لألســنوي 

قاضــي شــهبة ٢٣٢/١. الشــافعية البــن  والنهايــة ٧٦١/١٥، طبقــات  البدايــة   ،١٥٧/٢



٨٩عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته

٣- أبو القاسم اإلسفراييني :
القاســم  أبــو  األســتاذ  العالمــة  َحْســكان  بــن  بــن حممــد  علــي  بــن  اجلبــار  عبــد  هــو 
اإلســفراييين، األصــم، املتكلــم، عــرف باإلســكاف. أحــد أصحــاب الوجــوه يف املذهــب، 
أخــذ عــن األســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين(١) وغــريه. وكان ورعــاً قانتــاً عابــداً زاهــداً مفتيــاً 
متبحــراً، مــربزاً يف رأي أيب احلســن األشــعري، درس عليــه إمــام احلرمــني األصــول. تــويف يف 

صفر سنة ٤٥٢هـ(٢).
٤- القاضي العبادي : 

هــو حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــاد، اهلــروي، اإلمــام، شــيخ الشــافعية، 
القاضــي أبــو عاصــم العبــادي. كان إمامــاً حمققــاً مدققــاً، وكان معروفــاً بغمــوض العبــارة 

وتعويــص الــكالم ؛ ضنــة منــه بالعلــم، وحبــاً الســتعمال األذهــان الثاقبــة فيــه.
ذلــك.  الفقهــاء» وغــري  القاضــي» و«طبقــات  صنــف كتــاب «املهــادي» و«أدب 
أخــذ العلــم عــن أربعــة ومنهــم األســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين، كان مولــده ســنة ٣٧٥هـــ، 

وكانــت وفاتــه يف شــوال ســنة ٤٥٨هـــ عــن ٨٣ ســنة(٣).

المطلب الثاني : أقرانه الذين لم يشاركوه في األخذ عن األستاذ أبي إسحاق 
اإلسفراييني

أقرانــه الذيــن عاصــروه ومل يشــاركوه يف األخــذ عــن األســتاذ أيب إســحاق أيضــاً كثــري، 
وممــن اشــتهر منهــم :

١- أبو الطيب الصعلوكي :
هــو ســهل بــن اإلمــام أيب ســهل حممــد بــن ســليمان بــن حممــد العجلــي احلنفــي نســباً، 

انظــر طبقــات الفقهــاء الشــافعية البــن الصــالح ٥٢٥/١، ســري أعــالم النبــالء ١١٧/١٨، طبقــات   (١)
الشــافعية الكــربى ٩٩/٥.

انظر ترمجته يف تبيني كذب املفرتي ص٢٦٥، طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح ٥٢٥/١،   (٢)
ســري أعالم النبالء ١١٧/١٨، طبقات الشــافعية الكربى ٩٩/٥.

بالوفيــات  الــوايف  النبــالء ١٨٠/١٨،  أعــالم  ســري  األعيــان ٢١٤/٤،  وفيــات  ترمجتــه يف  انظــر   (٣)
.١٠٤/٤ الكــربى  الشــافعية  طبقــات   ،٨٢/٣ اجلنــان  مــرآة   ،٨٢/٢
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أبــو الطيــب الصعلوكــي النيســابوري، العالمــة، األســتاذ الكبــري، الفقيــه الشــافعي، إمــام أهــل 
نيســابور وشــيخ أهــل تلــك الناحيــة، كان حيضــر يف جملســه حنــو مــن مخســمائة حمــربة. 

تفقــه علــى والــده، ومســع أبــا عمــرة بــن جنيــد وآخريــن وروى عنــه احلاكــم أبــو عبــد اهللا 
واحلافــظ أبــو بكــر البيهقــي وآخــرون. 

قــال الشــريازي : (كان فقيهــاً أديبــاً، مجــع رياســة الديــن والدنيــا، أخــذ عنـــه فقهـــاء 
نيســابور)(١). وقــد ختــرج بــه مجاعــة مــن الفقهــاء بينســابور وســائر مــدن خراســان، وتصــدى 

للفتــوى والقضــاء والتدريــس. تــويف ســنة ٤٠٤هـــ عــن مثانــني(٢).
٢- األستاذ ابن فورك : 

هــو حممــد بــن احلســن بــن فــورك، أبــو بكــر األنصــاري األصبهــاين، اإلمــام العالمــة 
الصــاحل األســتاذ، األصــويل األديــب النحــوي الواعــظ، اشــتغل بعلــم الــكالم حــىت بــرز فيــه، 
فأصبــح – كمــا يقــول الذهــيب – شــيخ املتكلمــني(٣). دّرس بالعــراق مث رحــل إىل نيســابور، 
وبــىن لــه أهلهــا فيهــا مدرســًة ودارًا(٤). مــن أبــرز تالميــذه أبــو بكــر البيهقــي وأبــو القاســم 
القشــريي وآخريــن، لــه تصانيــف يف أصــول الديــن وأصــول الفقــه ومعــاين القــرآن، بلغــت 

قريبــاً مــن املائــة منهــا : «اجلامــع يف أصــول الديــن» و«مشــكل احلديــث» وغــري ذلــك.
دعــي إىل مدينــة غزنــة(٥) وجــرت لــه هبــا مناظــرات، وملــا عــاد منهــا ُســمَّ يف الطريــق، فتــويف 

سنة ٤٠٦هـ(٦).

طبقات الفقهاء ص١٢٩.  (١)
انظــر ترمجتــه يف طبقــات الفقهــاء للشــريازي ص١٢٩، تبيــني كــذب املفــرتي ص٢١١، وفيــات   (٢)
األعيــان ٤٣٥/٢، ســري أعــالم النبــالء ٢٠٧/١٧، طبقــات الشــافعية الكــربى ٣٩٣/٤، البدايــة 

والنهايــة ٤٧٧/١٥.
انظر سري أعالم النبالء ٢١٤/١٧.  (٣)

وفيات األعيان ٢٧٢/٤.  (٤)
غزنــة : بفتــح أولــه وســكون ثانيــه، مدينــة عظيمــة وواليــة واســعة يف طــرق خراســان، وهــي احلــد بــني   (٥)
خراســان واهلنــد، وانتســب إليهــا كثــري مــن العلمــاء، وكانــت منـــزل بــين حممــود بــن ســبكتكني إىل أن 

انقرضــوا. (انظــر معجــم البلــدان ٢١٠/٤).
انظــر ترمجتــه يف تبيــني كــذب املفــرتي ص٢٣٢، وفيــات األعيــان ٢٧٢/٤، ســري أعــالم النبــالء   (٦)
٢١٤/١٧، مــرآة اجلنــان ١٧/٣، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٢٧/٤، النجــوم الزاهــرة ٢٤٠/٤.
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٣- أبو بكر القفال : 
هــو عبــد اهللا بــن أمحــد بــن عبــد اهللا القفــال املــروزي اخلراســاين، أحــد أئمــة الشــافعية 
الكبــار علمــاً ورشــداً وحفظــاً وتصنيفــاً وورعــاً، وإليــه تنســب الطريقــة اخلراســانية. مســع منــه 

ناصــر املــروزي وآخــرون.
قــال الســبكي : (كان القفــال املــروزي هــذا مــن أعظــم حماســن خراســان، إمامــاً كبــرياً 
وحبــراً عميقــاً غواصــاً علــى املعــاين الدقيقــة، نقــي القرحيــة ثاقــب الفهــم عظيــم احملــل كبــري 

الشــأن دقيــق النظــر)(١). تــويف ســنة ٤١٧هـــ وهــو ابــن تســعني ســنة(٢).
٤- أبو منصور األيوبي : 

هــو حممــد بــن احلســن بــن أيب أيــوب، األســتاذ أبــو منصــور، اإلمــام، حجــة الديــن، 
صاحب البيان واحلجة والنظر الصحيح، أَْنَظُر من كان يف عصره على مذهب األشعري.
تتلمــذ لألســتاذ ابــن فــورك، وختــرج بــه ولــزم طريقتــه، وجــدَّ واجتهــد يف فقــر وقلــة مــن 
ذات اليــد حــىت كان يعلــق دروســه ويطالعهــا يف القمــر. مــن مؤلفاتــه «تلخيــص الدالئــل»، 

تــويف يف ذي احلجــة ســنة ٤٢١هـــ(٣).

طبقات الشافعية الكربى ٥٣/٥.  (١)
الشــافعية  طبقــات  النبــالء ٤٠٥/١٧،  أعــالم  ســري  األعيــان ٤٦/٣،  وفيــات  ترمجتــه يف  انظــر   (٢)

.٢٦٥/٤ الزاهــرة  النجــوم   ،٦١٤/١٥ والنهايــة  البدايــة   ،٥٣/٥ الكــربى 
انظر ترمجته يف تبيني كذب املفرتي ص٢٤٩، سري أعالم النبالء ٥٧٣/١٧.  (٣)
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المبحث الرابع  : عقيدته

األستاذ أبو منصور البغدادي – رمحه اهللا وغفر اهللا له – كان على عقيدة األشاعرة، 
بــل هــو يعــد أحــد أعــالم األشــاعرة يف عصــره، فإنــه ميثــل تقريبــاً مرحلــة كل مــن القاضــي أيب 
بكــر الباقــالين واألســتاذ ابــن فــورك وإن تأخــر عنهمــا قليــًال(١)، وقــد ورد ذكرمهــا يف كتابــه 

«أصــول الديــن»(٢)، حيــث إنــه ذكــر أنــه أدركهمــا(٣). 
توضــح عقيدتــه، خاصــة كتابــه «أصــول  منصــور  أيب  األســتاذ  أن كتــب  وال شــك 
الديــن» فإنــه ينقــل أقــوال أصحابــه مــن الكالبيــة واألشــاعرة، ويذكــر اخلــالف بينهــم إن 
وجــد، واملطلــع علــى هــذا الكتــاب، يظهــر لــه أنــه يعــرض يف هــذا الكتــاب آراء األشــاعرة، 
مقلــداً فيهــا شــيوخه وإن كان لــه ترجيحــات خاصــة تعتــرب مبثابــة منعطــف يف تطــور املذهــب 

األشــعري(٤).
وقــد عــده الدكتــور عبــد الرمحــن بــدوي مصــدراً رئيســياً للمذهـــب األشـــعري، فقــال : 
(ويعــد البغــدادي لذلــك مصــدراً رئيســياً مــن مصادرنــا عــن مذهــب األشــاعرة، أوًال لدقتــه 
يف إيــراد مذهبهــم، والســتيفائه ألوجــه آرائهــم يف خمتلــف مســائل الديــن واحلجــج الــيت أدلــوا 

هبــا يف الدفــاع عــن هــذه اآلراء ضــد اخلصــوم)(٥).
وممــا يــدل علــى عقيدتــه األشــعرية أنــه يوافــق يف الغالــب مــن ســبقه مــن األشــاعرة يف 

مســائل العقيــدة والــكالم، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال : 
أ- أنه يرى أن أول الواجبات النظر(٦).

ب- أنه يقول باجلزء الذي ال يتجزأ وهو اجلوهر الفرد ويستدل له(٧).
انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة ٥٧٢/٢.  (١)

ص ٢٥٣، ٣١٠، كما ذكره يف الفرق بني الفرق ص٣٢٢.  (٢)
انظر أصول الدين ص٢٥٣، ٣١٠.  (٣)

انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة ٥٧٢/٢.  (٤)
مذاهب اإلسالميني ص ٦٧٤.  (٥)
انظر  أصول الدين ص٢١٠.  (٦)

انظر  املصدر السابق ص٣٥-٣٦، الفرق بني الفرق ص٢٨٨.  (٧)
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أنــه حيتــج بدليــل األعــراض  بــأن األعــراض ال تبقــى زمانــني(١) كمــا  أنــه يقــول  ج- 
حولــه(٢). الــكالم  ويطيــل  لــه  وحيتــج  األجســام،  وحــدوث 

د- أنــه ينفــي مــا يقــوم بــاهللا مــن الصفــات االختياريــة وهــي مســألة حلــول احلــوادث(٣). 
ولذلــك تــأول صفــات احملبــة والرمحــة والغضــب والفــرح والضحــك(٤). 

هـــ- أنــه قــال بــكالم اهللا األزيل، وأنــه قائــم بــاهللا وأنــه أمــره وهنيــه وخــربه ووعــده ووعيــده 
ويربــط بذلــك مبســألة حلــول احلــوادث(٥). وغــري ذلــك مــن األمــور الــيت ذكرهــا يف مصنفاتــه 

وهــي كثــرية.
أما ترجيحاته اليت هلا أثر يف تطور املذهب األشعري فأمهها(٦):

١- أنــه خيالــف صراحــة لبعــض أقــوال شــيخ األشــاعرة أيب احلســن األشــعري(٧)، مث 
يرجــح قــوًال آخــر قــال بــه غــريه كابــن كالب(٨) أو غــريه، كمــا يف مســألة إميــان املقلــد(٩) ومعــىن 

اإللــه(١٠) وغريمهــا.
٢- أنــه تبــىن دليــل حــدوث األجســام بقــوة وإن كان بعــض األشــاعرة قــد قــال بــه قبلــه، 

انظر أصول الدين ص٥١، ٢٢٩-٢٣٠.  (١)
انظر املصدر السابق ٥٤-٦٧.  (٢)

انظــر أصــول الديــن ص١٠٦، ٣٣٧، امللــل والنحــل أليب منصــور ص١٥٠، الفــرق بــني الفــرق   (٣)
ص٢٩١، الناســخ واملنســوخ أليب منصــور ص٤٨.

انظر أصول الدين ص٤٦، ٨٠.  (٤)
انظر املصدر نفسه ص١٠٦-١٠٨، الفرق بني الفرق ص٢٩٥-٢٩٦.  (٥)

انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة ٥٧٤/٢-٥٧٩.  (٦)
هو علي بن إمساعيل بن أيب بشــر إســحاق، أبو احلســن األشــعري، متكلم أصويل، فقيه شــافعي،   (٧)
كان معتزليــا مث خــرج عليهــم، مــن آثــاره العلميــة: إثبــات القيــاس وكتــاب اختــالف النــاس يف 
األمســاء واألحــكام والعــام واخلــاص، ومقــاالت اإلســالميني اخل، ولــد ســنة ٢٦٠ هـــ، وتــويف رمحــه 
اهللا ســنة ٣٢٤ هـــ علــى الراجــح. (انظــر طبقــات الشــافعية البــن الســبكي ٢/ ١٤٥، الفتــح املبــني 

 .(١٧٤/١-١٧٦
ســنة  املتــوىف  املتكلــم  أبــو حممــد  البصــري،  القطــان  بــن كالب  بــن حممــد  ســعيد  اهللا  عبــد  هــو   (٨)
٢٤٠هـ، مسى الشهرســتاين أتباعه باملتكلمني من الســلف، من مؤلفاته : كتاب الصفات، وخلق 
األفعــال، وكتــاب الــرد علــى املعتزلــة. (انظــر ســري أعلــم النبــالء ٤٥/٨، معجــم املؤلفــني ٥٩/٦).

انظر أصول الدين ص٢٥٤-٢٥٥.  (٩)
(١٠) انظر املصدر السابق ص١٢٣.



عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته ٩٤

ولكــن كان الشــيخ أبــو احلســن األشــعري يــرى أنــه دليــل مل تــدع إليــه الرســل كمــا ذكــر يف 
رســالة أهــل الثغــر(١)، فاألســتاذ أبــو منصــور ملــا عــرض هــذا الدليــل عرضــه وكأنــه دليــل مســلم 
ال جيــوز االعــرتاض عليــه، بــل قــال : (وكل قــول ال يصــح معــه االســتدالل علــى حــدوث 
األجســام وعلــى حــدوث اجلواهــر فهــو فاســد)(٢). وهــذا اجلــزم بالقــول بصحــة هــذا الدليــل 

هــو مــا قــد ُعــدَّ فيمــا بعــد إحــدى مســلمات مذهــب األشــاعرة(٣).
٣- أنــه أيــد القــول بتجانــس األجســام كلهــا وأن اختالفهــا يف الصــورة، وهــذا قــد 
قــال بــه بعــض املعتزلــة(٤) وبنــوا عليــه نفــي صفــات اهللا حــني قالــوا : إثبــات الصفــات جتســيم 

واألجســام متماثلــة.
٤- أنــه قــال بتأويــل االســتواء ونفــي العلــو مــع أن الباقــالين ومــن قبلــه مــن األشــاعرة 
قالــوا بإثباهتمــا بــال تأويــل، وردوا علــى مــن أّول االســتواء باالســتيالء(٥). فإنــه بعــد أن رد 
علــى تأويــل املعتزلــة لالســتواء باالســتيالء وإيــراد األقــوال املختلفــة ألصحابـــه األشـــاعرة قـــال 
: (والصحيــح عندنــا تأويــل العــرش يف هــذه اآليــة علــى معــىن امللــك، كأنــه أراد أن امللــك مــا 
اســتوى ألحــد غــريه، وهــذا التأويــل مأخــوذ مــن قــول العــرب : ثُــلَّ عــرش فــالن إذا ذهــب 
ملكــه … فصــح هبــذا تأويــل العــرش علــى امللــك يف آيــة االســتواء علــى بينــاه)(٦). ويقــول يف 
موضــع آخــر حــول معــىن آيــة االســتواء : (ومعنــاه عندنــا «علــى امللــك اســتوى» أي استـــوى 

امللــك لإللــه، والعــرش ههنــا مبعــىن امللــك …)(٧).
أمــا مســألة العلــو فإنــه ينفيــه، وقــد خصــص لذلــك مســألة حيــث يقــول : (املســألة 
الســابعة مــن األصــل الثالــث يف إحالــة كــون اإللــه يف مــكان دون مــكان)(٨)، مث بعــد أن 
أورد أقــوال الفــرق املبتدعــة قــال : (ودليلنــا علــى أنــه ليــس يف مــكان مبعــىن املماســة، قيــام 

ص١٨٤-١٨٩.  (١)
أصول الدين ص٥٨.  (٢)

انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة ٥٧٥/٢.  (٣)
انظر أصول الدين ص٥٤.  (٤)

انظر التمهيد للباقالين ص٢٦٠-٢٦٢.  (٥)
أصول الدين ص١١٣-١١٤.  (٦)

املصدر السابق ص٧٨.  (٧)

املصدر السابق ص٧٦.  (٨)



٩٥عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته

الداللــة علــى أنــه ليــس جبوهــر وال جســم وال ذي حــد وهنايــة، واملماســة ال تصــح إال مــن 
األجســام واجلواهــر الــيت هلــا حــدود)(١). ويف موضــع آخــر يذكــر أن اهللا كان وال مــكان وهــو اآلن 

علــى مــا كان(٢).
وهبــذا يتضــح أن القــول بتأويــل صفــة االســتواء ونفــي صفــة العلــو يعتــرب إضافــة وتطــورا 

يف املذهــب األشــعري.
أبــرز  أنــه أوَّل الصفــات اخلربيــة كالوجــه واليديــن والعــني وغريهــا، وهــذا يعتــرب   -٥
تطــور يف املذهــب األشــعري حصــل علــى يــد األســتاذ أيب منصــور، وذلــك ألن القاضــي 
الباقــالين ومــن قبلــه أثبتــوا هللا الوجــه واليديــن والعــني ومنعــوا مــن تأويلهــا(٣)، وابــن فــورك وإن 
قــال بتأويــل بعــض الصفــات اخلربيــة كالقــدم(٤) واإلصبــع(٥) واليمــني(٦) وغريهــا إال أن هــذه 
الصفــات – صفــات الوجــه واليديــن والعــني – مل يؤوهلــا ومل يســلك فيهــا مــا ســلكه يف 

غريهــا، بــل نــص علــى القــول باإلثبــات واملنــع مــن التأويــل(٧). 
أمــا األســتاذ أبــو منصــور فقــد قــال : (املســألة الثالثــة عشــرة مــن هــذا األصــل يف تأويــل 
الوجــه والعــني مــن صفاتــه) مث بعــد أن أورد بعــض األقــوال قــال : (… والصحيــح عندنــا أن 
وجهــه ذاتــه، وعينــه رؤيتــه لألشــياء، وقولــه :﴿ َوَ�ۡبــَ�ٰ وَۡجــُه َرّ�ـِـَك ﴾ (٨) معنـــاه : ويبقــى 
ۡكــَراِم ٢٧ ﴾ بالرفــع ؛ ألنــه نعــت الوجــه، ولــو  ربــك، ولذلــك قــال : ﴿ ُذو ٱۡ�ََ�ـٰـِل َوٱۡ�ِ
أراد اإلضافة، لقال ذي اجلالل واإلكرام، باخلفض …)(٩). مث ذكر املســألة الرابعة عشــرة 
يف تأويــل اليــد املضافــة إىل اهللا تعــاىل، وبعــد أن أبطــل مذهــب املشــبهة قــال : (وزعــم بعــض 
القدريــة أن اليــد املضافــة إليــه مبعــىن القــدرة، وهــذا التأويــل ال يصــح علــى مذهبــه مــع قولــه 

املصدر السابق ص٧٧.  (١)
انظر الفرق بني الفرق ص٢٩٢.  (٢)

انظر التمهيد ص٢٦٢، موقف ابن تيمية من األشاعرة ٥٧٦/٢.  (٣)
انظر مشكل احلديث وبيانه ص١٢٦-١٢٧.  (٤)

انظر املصدر السابق ص٢٣٨-٢٤١.  (٥)

انظر املصدر السابق ص١٠٩-١١٩.  (٦)
انظر املصدر السابق ص٣٥٦، ٣٧٦، ٤٢٩، ٤٣١، ٤٣٣.  (٧)

سورة الرمحن : ٢٧  (٨)
أصول الدين ص١٠٩-١١٠.  (٩)
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إن اهللا تعــاىل قــادر بنفســه بــال قــدرة ...، وقــد تــأول بعــض أصحابنــا هــذا التأويــل، وذلــك 
صحيح على املذهب إذا أثبتنا هللا القدرة، وهبا خلق كل شيء، ولذلك قال يف آدم عليه 
الســـالم ﴿ َخلَۡقــُت �َِيــَديَّ ﴾ (١) ووجــه ختصيــص آدم بذلــك أن خلقــه بقدرتــه ال علــى 
مثــال ســابق، وال مــن نطفــة، وال نقــل مــن األصــالب إىل األرحــام، كمــا نقــل ذريتــه مــن 
األصـــالب إىل األرحــام)(٢) وكالمــه هــذا يــدل علــى تأويــل صريــح هلــذه الصفــات. وقــد بــىن 
تأويلــه هــذا علــى أن اهللا واحــد، فقــال بعــد ذكــر بعــض الصفــات اخلربيــة ناســباً إثباهتــا إىل 
املشــبهة : (ودليلنــا علــى أن اهللا واحــد يف ذاتــه، ليــس بــذي أجــزاء وأبعــاض، أنــه قــد صــح 
أنــه حــي قــادر عــامل مريــد، فلــو كان ذا أجــزاء وأبعــاض مل خيــل أن يكــون يف كل جــزء منــه 

حيــاة وقــدرة وعلــم وإرادة، أو يكــون هــذا الصفــات يف بعــض أجزائــه …)(٣).
٦- أن ممــا يــدل علــى ذبّــه عــن مذهــب األشــاعرة صياغتــه لــه علــى أنــه مذهــب أهــل 
الســنة واجلماعــة، حــىت أنــه كاد يســتقر يف أذهــان كثــري ممــن ينتســب إىل الفقــه والعلــم 
أن أقــوال األشــاعرة متثــل املذهــب الصحيــح الــذي هــو مذهــب الســلف، ويظهــر ذلــك 
جليــا لــكل مــن يطالــع كتبــه الثالثــه : امللــل والنحــل، والفــرق بــني الفــرق، وأصــول الديــن، 
فاألشــاعرة عنــده هــم أهــل احلــق وأهــل الســنة واجلماعــة وهــم الفرقــة الناجيــة، وملــا كان 
مذهــب األشــاعرة اعتمــد علــى مناهــج أهــل الــكالم، فــإن األســتاذ أبــا منصــور حــرص علــى 
أن ينســب ألعــالم الصحابــة والســلف أهنــم مــن املتكلمــني، فذكــر أن منهــم علــي بــن أيب 
طالــب(٤)  ؛ ألنــه ناظــر اخلــوارج، وعبــد اهللا بــن عمــر(٥) رضــي اهللا عنهمــا ؛ لكالمــه يف 

سورة ص : ٧٥  (١)
أصول الدين ص١١١.  (٢)
املصدر السابق ص٧٥.  (٣)

هــو علــي بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب، ابــن عــم رســول اهللا صلــى اهللا عليــه وســلم، أول   (٤)
النــاس إســالما، ولــد قبــل البعثــة بعشــر ســنني، وشــهد املشــاهد كلهــا إال تبــوك، مناقبــه ال حتصــى، 
استشــهد ســنة ٤٠هـــ. (انظــر اإلصابــة ٥٠٧/٢، أســد الغابــة ٩١/٤، االســتيعاب ١٠٨٩/٣، 

صفــة الصفــوة ٣٠٨/١، الريــاض النضــرة ١٠٣/٣).
هــو عبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنهمــا، القرشــي العــدوي، ولــد ســنة ثــالث مــن   (٥)
املبعــث النبــوي، صحــايب جليــل، وهــو مــن املكثريــن عــن النــيب صلــى اهللا عليــه وســلم، اســتصغره 
النــيب صلــى اهللا عليــه وســلم يــوم بــدر ويــوم أحــد، وأجــازه باخلنــدق، تــويف رضــي اهللا عنــه ســنة ٧٣ 
هـــ، وقيــل غــري ذلــك، (انظــر اإلصابــة ٣٤٧/٢، االســتيعاب ٩٥٠/٣، أســد الغابــة ٣٤٠/٣).
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القدريــة وبراءتــه منهــم، واحلســن البصــري(١) والزهــري(٢) وأبــو حنيفــة(٣) والشــافعي- رمحهــم 
اهللا – وغريهــم(٤).

ويف هــذا يقــول الدكتــور صبحــي : (أدى عبــد القاهــر البغــدادي يف مذهــب األشــاعرة 
دوريــن متكاملــني، أحدمهــا ســليب، واآلخــر إجيــايب ..) مث قــال : (أمــا الــدور اإلجيــايب فيتمثــل 
يف صياغــة أراء األشــاعرة ال علــى أنــه جمــرد فكــر لفرقــة مــن فــرق املتكلمــني، وإمنــا علــى أهنــا 
عقيــدة جلمهــور أهــل الســنة مــن املســلمني، وكاد يســتقر يف أذهــان النــاس هــذا لــوال ظهــور 
إمــام مذهــب الســلف ابــن تيميــة الــذي كشــف مــن أن عقائــد األشــاعرة ال ميكــن أن ترجــع 

كلهــا إىل الرســول أو أئمــة الســلف)(٥). 

هــو احلســن ابــن أيب احلســن، أبــو ســعيد البصــري، كان عاملــا جامعــا رفيعــا ثقــة، قــال أبــو زرعــة :   (١)
كل شيء قال احلسن قال رسول اهللا  وجدت له أصال، ولد سنة ٢١هـ وتويف سنة ١١٠هـ. 

(انظــر تذكــرة احلفــاظ ٦٦/١، شــذرات الذهــب ١٣٦/١).
هــو حممــد بــن مســلم بــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن شــهاب الزهــري القرشــي املــدين، نزيــل الشــام،   (٢)
روى عــن ابــن عمــر وجابــر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا عنهمــا وغريمهــا، ولــه ٢٢٠٠ حديثــا كمــا 
ذكــره علــي ابــن املديــين، تــويف ســنة ١٢٣هـــ. (انظــر وفيــات األعيــان ١٧٧/٤، هتذيــب التهذيــب 

٤٤٥/٩، شــذرات الذهــب ١٦٢/١).
هــو النعمــان بــن ثابــت بــن زوطــى، املكــىن بــأيب حنيفــة، اإلمــام العــامل الثبــت الفقيــه، أحــد األئمــة   (٣)
األربعــة وأكربهــم ســنا، قيــل: إنــه أدرك أنــس بــن مالــك رضــي اهللا عنــه، فيكــون تابعيــا، وقيــل غــري 
ذلــك، مــن آثــاره العلميــة: املخــارج يف الفقــه، ومســند يف احلديــث، وينســب إليــه الفقــه األكــرب، 
ولــد عــام ٨٠ هـــ، وتــويف رمحــه اهللا عــام ١٥٠ هـــ. (انظــر تذكــرة احلفــاظ ١٦٨/١، الفتــح املبــني 

١٠١/١، أبــو حنيفــة أليب زهــرة).
انظر أصول الدين ص٣٠٧-٣٠٩.  (٤)

يف علــم الــكالم دراســة فلســفية آلراء الفــرق اإلســالمية يف أصــول الديــن – األشــاعرة  – ص   (٥)
 .١١٥-١١٦
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المبحث الخامس :  مذهبه ومكانته فيه

كان األســتاذ أبو منصور – رمحه اهللا – فقيها شــافعيا(١)، بل اعتربه الذهبـــي – رمحه 
اهللا – أحد أعالم الشــافعية(٢).

ومكانتــه يف املذهــب الشــافعي رفيعــة جــداً، فقــد تفقــه علــى األســتاذ أيب إسحـــاق 
كمــا تقــدم، قــال ابــن قاضــي شــهبة(٣) : (ولــه أيضــاً شــرح املفتــاح ....، وقــد تكــرر النقــل 
عنــه خصوصــاً يف الدوريــات والوصايــا، فإنــه كان إمامــاً يف ذلــك، حــىت إنــه صنــف كتابــاً 
يف الدوريــات يف مجيــع أبــواب الفقــه)(٤). ولــه ترجيحــات يف الفقــه الشــافعي أوردهــا ابــن 
أجــل  بــىن  فإنــه  اهللا –،  الشــافعي – رمحــه  لإلمــام  االنتصــار  الســبكي(٥). وكان شــديد 
األســانيد علــى قــول اإلمــام البخــاري(٦) – رمحــه اهللا – بــأن أصــح األســانيد كلهــا مالــك(٧) 

انظــر وفيــات األعيــان ٢٠٣/٣، الــوايف بالوفيــات ٣١/١٩، فــوات الوفيــات ٣٧٠/٢، البدايــة   (١)
املبــني ٢٣٤/١. الفتــح  والنهايــة ٦٧٢/١٥، 

انظر سري أعالم النبالء ٥٧٢/١٧.  (٢)
هــو أبــو بكــر بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب األســدي الشهـــيب الدمشــقي   (٣)
الشــافعي، ويعــرف بابــن قاضــي شــهبة تقــي الديــن، فقيــه مــؤرخ مفســر، مــن آثــاره : طبقــات 
الفقهــاء الشــافعية، وذيــل علــى تاريــخ اإلســالم للذهــيب، ولــد ســنة ٧٧٩هـــ وتــويف ســنة ٨٥١هـــ. 

(انظــر معجــم املؤلفــني ٥٧/٣-٥٨، األعــالم ١٦٤/١).
طبقات الشافعية ٢١٢/١.  (٤)

انظر طبقات الشافعية الكربى ١٤٣/٥-١٤٥.  (٥)
هــو أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن املغــرية بــن بردزبــه اجلعفــي، إمــام احلفــاظ،   (٦)
شــيخ اإلســالم، صاحــب الصحيــح والتصانيــف، ولــد ســنة ١٩٤هـــ، كان رأســا يف الــذكاء، رأســا 

يف العلــم، ورأســا يف الــورع والعبــادة، تــويف ســنة ٢٥٦هـــ. (انظــر تذكــرة احلفــاظ ٥٥٥/٢).
هــو أبــو عبــد اهللا مالــك بــن أنــس بــن أيب عامــر بــن عمــرو األصبحــي، إمــام دار اهلجــرة، أحــد   (٧)
األئمــة األربعــة، أخــذ عــن تســعمائة شــيخ فأكثــر، ومل يفــت حــىت شــهد لــه ســبعون إمامــا أنــه أهــل 
لذلــك، ولــد ســنة ٩٣ هـــ، مــن آثــاره العلميــة: املوطــأ، تفســري غريــب القــرآن، تــويف ســنة ١٧٩ هـــ 
وقيــل ١٧٧ هـــ.  (انظــر تذكــرة احلفــاظ ٢٠٧/١، ســري أعــالم النبــالء ٤٨/٨، مالــك بــن أنــس 

أليب زهــرة).
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عــن نافــع(١)  عــن ابــن عمــر، فقــال األســتاذ أبــو منصــور بنــاًء علــى ذلــك إن أجــل األســانيد 
الشــافعي عــن مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر، واحتــج بإمجــاع أصحــاب احلديــث علــى أنــه 

مل يكــن يف الــرواة عــن مالــك أجــل مــن الشــافعي(٢).
ويقول ابن الصالح – رمحه اهللا – : (كان كشيخه األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين 
يف نصــرة طريقــة الفقهــاء، والشــافعي يف أصــول الفقــه يف األغلــب، ومهــا مــن املتكلمــني 
الناصريــن لقــول الشــافعي – رمحــه اهللا – : ال جيــوز نســخ الكتــاب بالســنة مــع أن أكثــر 

أضراهبمــا املتكلمــني مــن الشــافعية جبنــوا عــن نصــرة املذهــب يف هــذه املســألة)(٣).

المبحث السادس : مناصبه وأعماله

مل تســعفنا مصــادر ترمجــة األســتاذ أيب منصــور بتوليــه منصبــاً مــن مناصــب الدولــة، ومــا 
ذكــرت هــذه املصــادر يــدل علــى تفرغــه لطلــب العلــم وإمالئــه وتدريســه.

إســحاق  أيب  وشــيخه  أســتاذه  علــى  وتفقــه  درس  بنيســابور  اســتقر  أن  بعــد  فإنــه 
اإلســفراييين الــذي أقعــده بعــده لإلمــالء مكانــه وأملــى ســنني(٤)، وتفــرغ للتدريــس حــىت ختــرج 
علــى يــده علمــاء أجــالء مثــل ناصــر املــروزي وأبــو بكــر البيهقــي وأبــو القاســم القشــريي 

وغريهــم، وأنتــج إنتاجــاً علميــاً هائــًال كمــا ســيأيت بيانــه.

هــو نافــع أبــو عبــد اهللا املــدين مــوىل ابــن عمــر، ثقــة، ثبــت، فقيــه، مشــهور، مــن الثالثــة مــات ســنة   (١)
١١٧هـــ أو بعــد ذلــك. (انظــر تقريــب التهذيــب ص٩٩٦).

انظــر مقدمــة ابــن الصــالح ص١١، النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح البــن حجــر ٢٦٢/١-  (٢)
٢٦٢، تدريــب الــراوي ٧٩/١، حتفــة األحــوذي ٢٧٠/٩. 

طبقات الفقهاء الشافعية ٥٥٣/٢.  (٣)
انظر تبيني كذب املفرتي ص٢٥٣، طبقات الشافعية الكربى ١٣٨/٥.  (٤)
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المبحث السابع  :  مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
وفيه مطلبان :

المطلب األول : مكانته العلمية
كان األســتاذ أبــو منصــور عاملــاً موســوعياً، مل يقتصــر علــى علــم الــكالم الــذي بــرز فيــه 
وبــرع، بــل شــارك يف مجلــة مــن العلــوم والفنــون األخــرى مشــاركات قويــة تــدل علــى ســعة 
اطالعــه وتعــدد معارفــه، وقــد نقــل كثــري مــن املرتمجــني لــه أنــه أرىب علــى أقرانــه يف الفنــون، 
وكان يدرس يف ســبعة عشــر نوعاً من العلوم(١)، فكان – رمحه اهللا – فقيهاً أصولياً مفســراً 
حمدثــاً متكلمــاً أديبــاً شــاعراً حنويــاً ماهــراً يف علــم احلســاب والفرائــض عارفــاً بالعــروض(٢)، 
وســأقوم يف هــذا املطلــب بعــرض موجــز جلهــود أيب منصــور يف مجلــة مــن العلــوم والفنــون الــيت 

ضــرب فيهــا بســهم ونصيــب.
أبو منصور فقيهاً أصولياً :

كان لألســتاذ أيب منصــور مــن علمــي الفقــه واألصــول نصيــب األســد، فقــد أوالمهــا 
عنايــة فائقــة حــىت أصبــح فيهمــا إمامــاً ذا مكانــة كبــرية، يقــول فيــه احلافــظ ابــن كثــري – رمحــه 
اهللا – إنــه (أحــد األئمــة يف األصــول والفــروع)(٣). وقــال أبــو عثمــان الصابــوين(٤) : (كان 

انظــر تبيــني كــذب املفــرتي ص٢٥٤، وفيــات األعيــان ٢٠٣/٣، تاريــخ اإلســالم للذهــيب (وفيــات   (١)
وحــوادث ٤٢١-٤٤٠) ص٢٦٥، الــوايف بالوفيــات ٣٢/١٩، فــوات الوفيــات ٣٧١/٢، مــرآة 
اجلنــان ٥٢/٣، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٣٨/٥، البدايــة والنهايــة ٦٧٢/١٥، بغيــة الوعــاة 

٢٠٥/٢، طبقــات املفســرين ٣٣٣/١، مفتــاح الســعادة ٣٢٥/٢.
انظر تبيني كذب املفرتي ص٢٥٣، طبقات الشافعية الكربى ١٣٦/٥.  (٢)

البداية والنهاية ٦٧٢/١٥.  (٣)
هــو أبــو عثمــان إمساعيــل بــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد الصابــوين النيســابوري الفقيــه الشــافعي احملــدث   (٤)
املفســر اخلطيــب الواعــظ امللقــب بشــيخ اإلســالم، لقبــه أهــل الســنة يف بــالد خراســان، وقــد حــدث 
عنــه البيهقــي وهــو مــن أقرانــه، وقــال فيــه : (إنــه إمــام املســلمني حقــاً وشــيخ اإلســالم صدقــاً، ولــد 
ســنة ٣٧٣هـــ، وتــويف يف حمــرم ســنة ٤٤٩هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ٢٧١/٤-٢٨٤، 

البدايــة والنهايــة ٧٥٣/١٥).
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األستاذ أبو منصور من أئمة األصول)(١). 
وقد صنف كتاباً يف الطهارات وغريها من أبواب الفقه(٢). كما أنه كتب يف األصول 

«التحصيل يف أصول الفقه».
أبو منصور مفسراً :

كان أليب منصور جهود يف التفســري، حيث إنه صنف كتاباً يف تفســري القرآن الكرمي 
كما ذكره املرتمجون له(٣)، كما أنه ألف يف الناســخ واملنســوخ يف القرآن الكرمي.

أبو منصور محدثاً :
الفــن،  هــذا  أئمــة  تتلمــذ علــى  فقــد  باحلديــث،  اهتمــام  كان لألســتاذ أيب منصــور 
وروى عنهــم كمــا ســبق، وقــد ســاق – رمحــه اهللا – عــدة روايــات ألحاديــث افــرتاق األمــة 
بســنده(٤)، وروى عنــه البيهقــي أحاديــث يف الســنن الكــربى(٥)، والزهــد الكبــري(٦)، كمــا أن 

ابــن الســبكي ذكــر حديثــاً بســنده عــن طريــق األســتاذ أيب منصــور(٧).
أبو منصور متكلماً :

كان لــه قــدم راســخة يف علــم الــكالم والــذي يبحــث فيــه عــن العقيــدة، فقــد كان 
صاحــب معرفــة واســعة باملذاهــب املختلفــة الــيت تشــعبت آراؤهــا واختلفــت أهواؤهــا، وكانــت 
مبنــأى عــن العقيــدة اإلســالمية الصافيــة، لذلــك رأى مــن واجبــه – وهــو العــامل البصــري – أن 
يــدرس العقيــدة كمــا جــاءت يف منبعهــا الصــايف األصيــل حــىت يســهم يف توضيحهــا، وقــد 
رضــي أن يكــون املذهــب األشــعري هــو الســائد علــى آرائــه كمــا ســبق الــكالم علــى ذلــك، 

وقــد ألــف أيضــاً يف عقائــد الفــرق املبتدعــة ورد عليهــا ردوداً قويــة.
نقــل عنــه هــذا الــكالم ابــن عســاكر يف تبيــني كــذب املفــرتي ص٢٥٣، والذهــيب يف ســري أعــالم   (١)

.٥٧٢/١٧ النبــالء 
انظر طبقات الشافعية لألسنوي ١٩٥/١.  (٢)

انظــر الــوايف بالوفيــات ٣٣/١٩، فــوات الوفيــات ٣٧٢/٢، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٤٠/٥،   (٣)
طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة ٢١٢/١، طبقــات املفســرين للــداودي ٣٣٤/١.

انظر الفرق بني الفرق ص٩-١٣.  (٤)
انظر السنن الكربى ٢٣٥/٢، ٦٧/٣، ٢٨٩/٧، ٣٥١، ١٦/٨، ٣١٦، ٢٠١/٩، ٣٧/١٠.  (٥)

انظر الزهد الكبري ص٢٧٣.  (٦)
انظر طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥-١٤١.  (٧)
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وقد مشل إنتاجه العلمي يف هذا اجملال كتباً قيمة، منها ما هو خاص يف مسائل معينة، 
ومنهــا مــا هــو عــام لــكل مســائل العقيــدة، ومنهــا مــا هــو يف بيــان عقائــد الفــرق الباطلــة 

والــرد عليهــا.
فكتــاب تفســري أمســاء اهللا احلســىن، وكتــاب نفــي خلــق القــرآن، وكتــاب الصفــات، 

مجيعهــا كتــب متخصصــة، كل منهــا يــدل عنوانــه علــى موضوعــه.
أما العموم والشمول، فقد اختص به كتاب أصول الدين، وكتاب اإلميان وأصوله.

وأمــا الكتــب الــيت اختصــت ببيــان عقائــد الفــرق الباطلــة والــرد عليهــا، فمنهــا كتــاب 
إبطــال القــول بالتولــد، وكتــاب فضائــح القدريــة، وفضائــح املعتزلــة، وفضائــح الكراميــة.

أبو منصور لغوياً :
مــن الطبيعــي أن مــن اشــتغل بالعلــوم اإلســالمية ال بــد أن يكــون علــى علــم بالعربيــة 

وقواعدهــا ؛ ألهنــا لغــة القــرآن والســنة. 
 وقــد تضلــع األســتاذ أبــو منصــور يف علــم اللغــة العربيــة، حــىت أصبــح مــن أهــل اخلــربة 
فيه، وقال فيه عبد الغافر الفارســي : (األديب الشــاعر النحوي … العارف بالعروض)(١).

وكان له أشعار، من ذلك قوله : 
مث انتهى مث ارعوى مث اعتـرف يا من عدى مث اعتدى مث اقتـرف 

إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلــف(١) أبشـر بقـول اهللا فـي آياتـــه  
ومنه أيضاً :

على صغـر مـن القـد البهــي طلبت من احلبيـب زكـاة حسـن  
علـى قول العـراقـي الكمــي فقـال وهل علـى منكـر زكـاة  

وقد فرض الزكـاة على الصـيب(٢) فقلت الشـافـعـي لنـا إمــام 
ومنه أيضاً :

دعين أمـت فـي غصتــي يا سـائلـي عـن قصتـي  
واليـأس منـه حصتــي(٣) املـال فـي أيـدي الـورى  

املنتخــب مــن الســياق ص٣٦٠، وانظــر أيضــاً : إنبــاه الــرواة عــن أنبــاه النحــاة ١٨٥/٢، مــرآة   (١)
الوعــاة ٢٠٥/٢. بغيــة  اجلنــان ٥٢/٣، 
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ومن شعر أيب منصور : 
فسمعاً لذلك وذا مـن دليـل شبايب وشيـيب دليـال رحيلـي 

وحسبـي دليًال رحيل العديل(٤) وقد مـات من كان يل من عديل 
ومنه أيضاً ما أورده ابن كثري :

وكأننـي هبـم وقـد رحلـوا مجـع اخليـام ورت اإلبـل 
وأقـول ذنـب ليـس حيتمـل قد كنت أشكو أخلف موعدهـا 

قصد املواعـد ثـم ال تصـل(٥) يـا ليتهـا والـدار جـامعـة 
أبو منصور وعلم الحساب والفرائض : 

ابــن  فيــه  قــال  أبــو منصــور متضلعــاً يف علمــي احلســاب والفرائــض،  كان األســتاذ 
خلــكان(١) : (كان ماهــراً يف فنــون عديــدة خصوصــاً علــم احلســاب، فإنــه كان متقنــاً لــه، 

ولــه فيــه تواليــف نافعــة، منهــا كتــاب التكملــة، وكان عارفــاً بالفرائــض)(٢).
وقــال اإلمــام فخــر الديــن الــرازي(٣) يف كتــاب الريــاض املونقــة : (كان – يعــين أبــا 
منصــور اإلســفراييين – يســري يف الــرد علــى املخالفــني ســري اآلجــال واآلمــال، وكان عالمــة 
العــامل يف احلســاب واملقــدرات والفقــه والفرائــض وأصــول الفقــه، ولــو مل يكــن لــه إال كتــاب 

«التكملــة يف احلســاب» لكفــاه)(٤).
احلرمــني يف  إمــام  عليــه  تفقــه  أن  عليــه  دليــًال  فيكفــي  الفرائــض،  لعلــم  تضلعــه  أمــا 

هــو أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر بــن خلــكان، الربمكــي الشــافعي، مشــس الديــن أبــو   (١)
العبــاس، فقيــه مــؤرخ أديــب شــاعر، مــن مؤلفاتــه : وفيــات األعيــان، ولــد ســنة ٦٠٨هـــ وتــويف ســنة 
٦٨١هـ. (انظر طبقات الشــافعية الكربى ١٤/٥-١٥، النجوم الزاهرة ٢٥٣/٧-٢٥٤، معجم 

املؤلفــني ٥٩/٢).
وفيات األعيان ٢٠٣/٣، وانظر الوايف بالوفيات ٣٢/١٩.  (٢)

هــو أبــو عبــد اهللا فخــر الديــن حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســني الــرازي القرشــي، شــافعي   (٣)
العلميــة: احملصــول يف علــم األصــول،  آثــاره  مــن  فيلســوف،  املذهــب، أصــويل متكلــم أشــعري 
ومفاتيــح  الغيــب (التفســري الكبــري)، واملســائل اخلمســون يف الــكالم، ولــد عــام ٥٤٤ هـــ، وتــويف 
عــام ٦٠٦ هـــ (انظــر الفتــح املبــني ٤٧/٢، طبقــات الشــافعية البــن الســبكي ٨١/٨، لســان امليــزان 

٤٢٦/٤، وفيــات األعيــان ٢٤٨/٤). 
أورد هذا النقل عنه السبكي يف طبقات الشافعية الكربى ١٣٨/٥.  (٤)
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بديعــاً يف هــذا العلــم وهــو كتــاب «العمــاد يف مواريــث  لــه تأليفــاً  الفرائــض(١)، كمــا أن 
العبــاد».

مــن خــالل مــا ســبق عرضــت بإجيــاز للعلــوم الــيت بــرع فيهــا األســتاذ أبــو منصــور، األمــر 
الــذي يــدل علــى مكانتــه العلميــة البــارزة. وقــد حاولــت أن ألقــي الضــوء علــى مشــاركته يف 
تلــك العلــوم بضــرب بعــض األمثلــة والنمــاذج، وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه أن مشــاركته مل تكــن 
قاصــرة علــى تلــك العلــوم املذكــورة، كيــف وقــد كان يــدرِّس يف ســبعة عشــر فنــاً ؟! إال أن 

املصــادر مل تســعفنا بتحديــد تلــك العلــوم األخــرى.

المطلب الثاني :  ثناء العلماء عليه
إن عاملــاً كبــرياً وأســتاذاً متضلعــاً بفنــون عديــدة كأيب منصــور، حقيــق بــأن ينــال مــن أهــل 
العلــم الثنــاء العاطــر والذكــر احلســن، ويســتوجب منهــم التقديــر واإلجيــاب، وهــذا مــا يلحظــه 
كل مــن اطلــع علــى مصــادر ترمجتــه، بــل يف غــري مواضــع ترمجتــه قــد جتــد مــن حيليــه بأوصــاف 

اإلجــالل واإلكبــار، ويضفــي عليــه ألقــاب املــدح واإلطــراء عنــد ورود ذكــره أو النقــل عنــه.
ويف هــذا املطلــب ســأتعرض ملــا قيــل يف الثنــاء علــى أيب منصــور، وال شــك أن ســياق 
هــذه الشــهادات يفيــد يف التعــرف علــى املكانــة العليــة والرتبــة الرفيعــة الــيت تبوأهــا بــني علمــاء 
عصــره، تلــك املكانــة الــيت جعلتــه إمامــاً يشــار إليــه بالبنــان، ويشــاد بعلمــه وفضلــه يف كل 

عصــر وزمــان.
قــال شــيخ اإلســالم أبــو عثمــان الصابــوين يف األســتاذ أيب منصــور البغــدادي : (كان 
مــن أئمــة األصــول وصــدور اإلســالم بإمجــاع أهــل الفضــل والتحصيــل، بديــع الرتتيــب، 
غريــب التأليــف والتهذيــب، يــراه اجللــة صــدراً مقدمــاً، وتدعــوه األئمــة إمامــاً مفخمــاً، ومــن 

خــراب نيســابور أن اضطــر مثلــه إىل مفارقتهــا)(٢).
وقــال احلافــظ عبــد الغافــر الفارســي: (عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد البغــدادي أبــو 
منصــور، األســتاذ اإلمــام الكامــل ذو الفنــون، الفقيــه األصــويل األديــب الشــاعر النحــوي 

البــن كثــري ٣٩٣/١،  الشــافعيني  الفقهــاء  طبقــات  واللغــات ٢٨٦/٢،  األمســاء  انظــر هتذيــب   (١)
.٢١١/١ شــهبة  قاضــي  البــن  الشــافعية  طبقــات 

تبيني كذب املفرتي ص٢٥٣ نقًال عنه.  (٢)



١٠٥عصر األستاذ أبي منصور البغدادي وحياته

املاهــر يف علــم احلســاب، العــارف بالعــروض … أنفــق مالــه علــى أهــل العلــم حــىت افتقــر)
.(١)

وجــاء يف ثنائــه يف املنتخــب مــن الســياق : (مل يكتســب بعلمــه مــاًال، وكان ســخي 
النفــس طيــب القلــب حســن األخــالق)(٢).

قــال أبــو املظفــر اإلســفراييين(٣) : (ولــو مل يكــن ألهــل الســنة واجلماعــة مــن مصنــف هلــم 
يف مجيــع العلــوم علــى اخلصــوص والعمــوم إال مــن كان فــرد زمانــه، وواحــد أقرانــه يف معارفــه 
وعلومــه، وكثــرة الغــرر مــن تصانيفــه، وهــو اإلمــام أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن 
حممــد البغــدادي التميمــي قــدس اهللا روحــه ومــا مــن علــم مــن العلــوم إال لــه فيــه تصانيــف...)

.(٤)

وقــد أثــىن عليــه الفخــر الــرازي يف كتابــه «الريــاض املونقــة» فقــال : (كان عالمــة العــامل 
يف احلســاب واملقــدرات والــكالم والفقــه والفرائــض وأصــول الفقــه، ولــو مل يكــن لــه إال 

كتــاب «التكملــة يف احلســاب» لكفــاه)(٥).
ويصفــه الذهــيب بقولــه : (العالمــة البــارع، املتفنــن األســتاذ، أبــو منصــور البغــدادي، 

وصاحــب التصانيــف البديعــة، وأحــد أعــالم الشــافعية)(٦).
أمــا ابــن الســبكي فأثــىن عليــه ثنــاًء بالغــاً قائــًال : (عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد 
التميمــي اإلمــام الكبــري األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي، إمــام عظيــم القــدر، جليــل احملــل، 
كثــري العلــم، حــرب ال يســاجل يف الفقــه وأصولــه والفرائــض واحلســاب وعلــم الــكالم، اشــتهر 

امســه وبعــد صيتــه ومحــل عنــه أكثــر أهــل خراســان)(٧).

تبيني كذب املفرتي ص٢٥٣ نقًال عنه.  (١)
ص٣٦٠.  (٢)

هــو شــهفور بــن طاهــر بــن حممــد اإلســفراييين الشــافعي، أبــو املظفــر، إمــام مفســر بــارع، مــن مؤلفاتــه   (٣)
تفســري الكتــاب الكــرمي، األوســط، التبصــري يف الديــن، تــويف ســنة ٤٧١هـــ. (انظــر تبيــني كــذب 

املفــرتي ص٢٧٦، مقدمــة كتــاب التبصــري يف الديــن ص٦-٧).
التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ص١٢٠.  (٤)

نقل عنه هذا الكالم ابن السبكي يف طبقات الشافعية الكربى ١٣٨/٥.  (٥)
سري أعالم النبالء ٥٧٢/١٧.  (٦)

طبقات الشافعية الكربى ١٣٦/١٥.  (٧)
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وقــال فيــه احلافــظ ابــن كثــري : (أحــد األئمــة يف األصــول والفــروع، وكان ماهــراً يف فنــون 
كثــرية، منهــا علــم احلســاب والفرائــض، وكان ذا مــال وثــروة، أنفقــه كلــه علـــى أهـــل العلــم)(١). 

وقــال أيضــاً : (وكانــت لــه حشــمة ومــال وجــاه)(٢).
وقال عنه السيوطي(٣): (كان كثري الشيوخ، سخي النفس، وطيب األخالق)(٤).

كمــا أن اعتمــاد العلمــاء ملؤلفــات أيب منصــور، وتأثــر كثــري منهــم مبنهجــه فيهــا، يعــد 
مــن مظاهــر التقديــر لشــخصيته وعلمــه. 

المبحث الثامن  :  آثاره العلمية

إن األســتاذ أبــا منصــور قــد أمضــى جــزءاً كبــريا مــن عمــره يف الكتابــة والتأليــف، فــكان 
أن خلــف لنــا تراثــاً زاخــراً، وعلمــاً نافعــاً، أكســبه مجيــل الذكــر وخلَّــده إىل آخــر الدهــر. 

فكلمــا وجــدت تصانيــف عــامل مــن العلمــاء بــني النــاس يف أي زمــن مــن األزمــان، بقــي 
علمــه وخلِّــد ذكــره، وبضياعهــا ميــوت علمــه معــه ويبقــى ذكــره فقــط، وقــد قيــل قدميــاً : (علــم 

اإلنســان ولده املخلَّد)(٥).
تذكــر املصــادر كثــرياً مــن مصنفــات أيب منصــور، قــال ابــن الســبكي : (ومجيــع تصانيفــه 
بالغــة يف احلســن أقصــى الغايــات)(٦). وســأتعرض يف هــذا املبحــث ملصنفاتــه حســب تتبعــي 

البداية والنهاية ٦٧٢/١٥.  (١)
طبقات الفقهاء الشافعيني ٣٩٣/١.  (٢)

هــو أبــو الفضــل جــالل الديــن بــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن حممــد الســيوطي، الشــافعي، احملقــق   (٣)
املوفــق، العــامل املشــارك يف أنــواع مــن العلــوم، ولــد بالقاهــرة ســنة ٨٤٩هـــ، ونشــأ هبــا يتيمــاً، وقــرأ 
علــى مجاعــة مــن العلمــاء األفاضــل، وملــا بلــغ األربعــني ســنة أخــذ يف التجــرد للعبــادة واالنقطــاع إىل 
اهللا تعــاىل، وإذ ذاك شــرع يف حتريــر مؤلفاتــه وتــرك اإلفتــاء والتدريــس، فقــد صنــف الســيوطي يف 
جــل الفنــون إن مل يكــن يف كلهــا، وقــد ذكــر مــن ترجــم لــه مــن مصنفاتــه تبلــغ ٦٠٠ مصنــف، تــويف 
-رمحــه اهللا- ســنة ٩١١هـــ. (انظــر: شــذرات الذهــب ٥١/٨، البــدر الطالــع ٣٢٨/١، األعــالم 

 .(٧١/٤
بغية الوعاة ٢٠٥/٢.  (٤)

انظر كشف الظنون ١٣٩٢/٢.  (٥)
طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥.  (٦)
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هلــا مــن خــالل مصــادر ترمجتــه مبيِّنــا املوجــود منهــا وأماكــن وجــوده، كمــا أشــري إىل مــا طُبــع 
منهــا أو ُحقِّــق، ويتطلــب ذلــك أن يكــون الــكالم هنــا منقســماً إىل مطلبــني :

المطلب األول : آثاره المطبوعة والمخطوطة
١- أصول الدين

مطبــوع(٢)  وهــو  الدينيــة(١)،  باألصــول  الظنــون  صاحــب كشــف  عنــد  املســمى  هــو 
ومتــداول. بــدأ أبــو منصــور كتابــه هــذا باحلديــث عــن املعرفــة واخللــق وكيفيــة معرفــة اخلالــق 
وصفاته ومعرفة رســله وأنبيائه ومعجزاهتم وكرامات األولياء وأركان الشــريعة ومعرفة أحكام 

العبــاد يف املعــاد وشــروط وأحــكام اإلمامــة وحنــو ذلــك.
٢- الملل والنحل

اشــتمل هــذا الكتــاب علــى بيــان مقــاالت فــرق الرفــض، مث ذكــر فــرق الضــالل مــن 
اخلــوارج واملعتزلــة وغريهــم، مث التحقيــق لنجــاة أهــل الســنة واجلماعــة علــى حــد تعبــريه، وهــذا 

الكتــاب أيضــاً مطبــوع حمقــق(٣).
٣- الفرق بين الفرق

بــدأ أبــو منصــور فيــه بالــكالم عــن احلديــث املأثــور يف افــرتاق األمــة وختمــه باحلديــث 
عــن معتقــدات وأوصــاف الفرقــة الناجيــة وحتقيــق النجــاة هلــا وبيــان حماســنها.

وهذا الكتاب أيضاً مطبوع(٤) متداول.

انظر كشف الظنون ١٣٩٢/٢.  (١)
وقــد نشــر هــذا الكتــاب يف اســتانبول عــام ١٣٤٦هـــ – ١٩٢٨م، والتــزم نشــره وطبعــه مدرســة   (٢)

اإلهليــات بــدار الفنــون الرتكيــة باســتانبول.
حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه الدكتــور ألبــري نصــري نــادر مــن أســاتذة الفلســفة يف اجلامعــة اللبنانيــة،   (٣)

ونشــرته دار املشــرق ببــريوت بلبنــان عــام ١٩٧٠م.
لقــد طبــع كتــاب الفــرق بــني الفــرق وحققــه ألول مــرة حممــد بــدر بالقاهــرة عــام ١٣٢٨هـــ –   (٤)
الكوثــري وعلــق  الشــيخ حممــد زاهــد  ثانيــة بتصحيــح  مــرة  املعــارف، وطبعــه  ١٩١٠م  مبطبعــة 
عليــه مــع ترمجــة املؤلــف عــام ١٣٦٧هـــ – ١٩٤٨م بالقاهــرة، مث أعيــد طبعــه مــرة أخــرى بتحقيــق 
حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد مبكتبــة حممــد علــي صبيــح بــدون فهــارس وبــدون تاريــخ، وزوده = 
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٤- أصول اإليمان أو اإليمان وأصوله
هــذا الكتــاب أيضــاً مطبــوع(١) واتضــح يل بعــد املقارنــة بينــه وبــني كتــاب أصــول الديــن 

أن كالمهــا كتــاب واحــد.
٥- الناسخ والمنسوخ في القرآن 

ورد أيضــا باســم ناســخ القــرآن ومنســوخه(٢)، وهــذا الكتــاب ميتــاز كثــرياً عــن غــريه ممــا 
كتــب يف هــذا الفــن، حيــث يعــاجل موضــوع النســخ علــى منهــج جديــد ومفيــد(٣). 

وقــد حققــه حلمــي كامــل أســعد عبــد اهلــادي يف رســالته الــيت نــال هبــا درجــة املاجســتري 
يف جامعــة أم القــرى(٤).

٦- التكملة في الحساب 
٧- رسالة في المساحة

وهــذان الكتابــان مطبوعــان وحمققــان معــًا(٥). ولقــد أثــىن فخــر الديــن الــرازي علــى أيب 
منصــور وعلــى كتابــه «التكملــة يف احلســاب» كمــا تقــدم يف كالمــه الــذي نقلتــه.

٨- تأويل المتشابهات في األخبار واآليات
ذكــره الســبكي وغــريه(٦)، وهــذا الكتــاب خمطــوط أشــار إىل ذلــك صاحــب كتــاب 

بتعليقــات عديــدة، مث طبــع بتحقيــق حممــد عثمــان خشــت مــن مكتبــة ابــن ســينا، القاهــرة، وباعتنــاء 
وتعليــق الشــيخ إبراهيــم رمضــان مــن دار املعرفــة بــريوت لبنــان، عــام ١٤١٥هـــ، كمــا أنــه طبــع أيضــاً 
مــن مكتبــات أخــر، معظــم هــذه الطبعــات اطلعــت عليهــا يف مكتبــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســالمية.
طبــع بشــرح ومراجعــة الشــيخ إبراهيــم حممــد رمضــان، وبإشــراف مكتــب الدراســات والبحــوث   (١)

العربيــة واإلســالمية مــن دار مكتبــة اهلــالل بــدون تاريــخ.
انظر كشف الظنون ١٩٢١/٢.  (٢)

انظر مقدمة حتقيق كتاب نواسخ القرآن البن اجلوزي ص٢٩.  (٣)
طبعــت دار العــدوى مــن عمــان األردن هــذه الرســالة عــام ١٤٠٧هـــ، مث طبــع الكتــاب مــرة أخــرى   (٤)

بإشــراف مركــز الدارســات والبحــوث مبكتبــة نــزار مصطفــى البــاز مبكــة املكرمــة عــام ١٤١٨هـــ.
قــام بتحقيقهمــا مــع دراســة مقارنــة الدكتــور أمحــد ســليم ســعيدان، ونشــره معهــد املخطوطــات   (٥)

ســنة ١٤٠٦هـــ – ١٩٨٥م. بالكويــت  العربيــة 
انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ١٤٠/٥، فــوات الوفيــات ٣٧٢/٢، كشــف الظنــون ٣٣٥/١،=   (٦)
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األعالم(١)، وتوجد منه نسخة خطية يف جامعة عليكرة اإلسالمية باهلند(٢).
٩- تفسير أسماء اهللا الحسنى 

وانفرد صاحب كتاب األعالم من بني املرتمجني له بذكر هذا املخطوط (٣).

المطلب الثاني : آثاره التي لم تصل إلينا
أســتعرض مــن خــالل هــذا املطلــب املصنفــات الــيت ذكرهــا أبــو منصــور يف بعــض كتبــه 
املتداولــة، أو نســبتها املصــادر لــه ومل أعثــر هلــا علــى وجــود يف خزائــن املخطوطــات، بعــد أن 
ســألت كثــرياً مــن املختصــني، وراجعــت خمتلــف البيبلوغرافيــات والفهــارس الــيت تعــين بذكــر 

أماكــن وجــود املخطوطــات.
وهذه املصنفات هي ما يلي :

١٠- تفسير القرآن 
هكذا مساه الصفدي(٤). 

١١- التحصيل في أصول الفقه(٥)
  ويف بعــض نســخ طبقــات ابــن الســبكي جــاء امســه «الفصــل يف أصــول الفقــه(٦). قــال 

هديــة العارفــني ٦٠٦/١.
.٤٨/٤  (١)

ذكر ذلك حمقق كتاب الناسخ واملنسوخ أليب منصور ص٢١.  (٢)
انظــر األعــالم ٤٨/٤، وذكــر صاحــب «عقيــدة عبــد القاهــر البغــدادي..» ص٣٩ هامــش ١ أن   (٣)
هــذا الكتــاب توجــد منــه نســخة خمطوطــة يف املتحــف الربيطــاين برقــم ٧٥٤٧، ويف مكتبــة مركــز 

امللــك فيصــل برقــم ١٦٠٥.
انظــر الــوايف بالوفيــات ٣٣/١٩. ومســاه حاجــي خليفــة تفســري أيب منصــور، وممــن ذكــره ونســبه   (٤)
أليب منصــور ابــن شــاكر الكتــيب وابــن الســبكي والــداودي والزركلــي وإمساعيــل باشــا. انظــر كشــف 
الظنــون ٤٤/١، فــوات الوفيــات ٣٧٢/٢، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٤٠/٥، البحــر احمليــط يف 
أصول الفقه ٤٦٤/١، ٢٠/٢، ٢٦، ٣٥٦/٣، ١٣١/٤، سالســل الذهب ص٣٦٥، طبقات 

املفســرين للــداودي ٣٣٤/١، األعــالم ٤٨/٤، هديــة العارفــني ٦٠٦/١.
ذكــره الصفــدي والكتــيب وابــن الســبكي والزركشــي والــداودي والزركلــي وإمساعيــل باشــا، انظــر الــوايف   (٥)

بالوفيــات ٣٣/١٩ واملراجــع الســابقة كلهــا.
انظر طبقات الشافعية الكربى ١٤/٥ هامش رقم (٢).  (٦)
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األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - يف كتابــه أصــول الديــن : (ويف األدلــة الشــرعية أنــواع 
مــن اخلــالف قــد اســتقصينا يف كتبنــا يف أصــول الفقــه)(٧). 

١٢- القضايا في الدور والوصايا 
ذكــره ابــن الصــالح(٨)، وقــال: (وكتابــه يف «الــدور والوصايــا» يزيــد علــى ثــالث مائــة 

بــاب)(٩).
١٣- شرح مفتاح ابن القاص

ذكره ابن السبكي والداودي من مصنفات أيب منصور(١٠).
١٤- العماد في مواريث العباد

ذكره ابن السبكي، وقال عنه : (ليس يف الفرائض واحلساب له نظري)(١١).
١٥- أحكام الوطء التام 

وهــو املعــروف بالتقــاء اخلتانــني يف أربعــة أجــزاء، ذكــره ابــن الســبكي مــن مصنفــات أيب 
منصور البغدادي(١٢). 

١٦- بلوغ المدى في أصول الهدى
ذكره الصفدي وابن السبكي(١٣). 

١٧- مناقب اإلمام الشافعي(١٤)

ص ٢٠٥، انظر أيضا ص١٩-٢٠.  (٧)
وذكــره إمساعيــل باشــا أيضــا أنــه مــن مصنفــات أيب منصــور البغــدادي، راجــع طبقــات الشــافعية   (٨)

البــن الصــالح ٥٥٥/٢، إيضــاح املكنــون ٢٣٤/٢، هديــة العارفــني ٦٠٦/١.
طبقات الشافعية ٥٥٥/٢.  (٩)

انظر طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥، طبقات املفسرين للداودي ٣٣٤/١.  (١٠)
طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥.  (١١)

انظر املرجع السابق ١٤٠/٥، وكذلك ذكره الداودي وإمساعيل باشا، انظر طبقات املفسرين   (١٢)
٣٣٤/١، هديــة العارفــني ٦٠٦/١.

انظــر الــوايف بالوفيــات ٣٣/١٩، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٤٠/٥، وكذلــك ذكــره الكتــيب   (١٣)
األعــالم ٤٨/٤. الوفيــات ٣٧٢/٢،   فــوات  انظــر  والزركلــي. 

ذكره إمساعيل باشا من مصنفاته، انظر هدية العارفني ٦٠٦/١، إيضاح املكنون ٢٣٤/٢.  (١٤)
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١٨- معيار النظر
نسبه له الصفدي وابن السبكي(١).

١٩- الكالم في الوعيد الفاخر في األوائل واألواخر(٢).
٢٠- تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر 

ذكره الصفدي وابن السبكي والدوادي(٣).
٢١- إبطال القول بالتولد

ذكره الصفدي وابن السبكي والداودي(٤).
٢٢- كتاب الصفات

ذكره ابن السبكي وغريه(٥).
٢٣- نفي خلق القرآن 

ذكره ابن السبكي وغريه(٦).
٢٤- فضائح القدرية(٧)
٢٥- فضائح المعتزلة

نسبه له ابن السبكي والداودي وغريمها(٨).
٢٦- فضائح الكرامية

ذكره الصفدي والسبكي والداودي(٩).
انظــر الــوايف بالوفيــات ٣٣/١٩، رفــع احلاجــب ٢٣٢/١، وكذلــك نســبه لــه الزركشــي يف البحــر   (١)

احمليــط٣٦/١ والزركلــي يف األعــالم ٤٨/٤.
نســبه له إمساعيل باشــا وذكره الزركلي باســم «الفاخر يف األوائل واألواخر»، انظر هدية العارفني   (٢)

٦٠٦/١، انظــر األعــالم ٤٨/٤. 
انظر الوايف بالوفيات ٣٣/١٩، طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥، طبقات املفسرين ٣٣٤/١.  (٣)

انظر املراجع السابقة.  (٤)
انظر طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥، األعالم ٤٨/٤.  (٥)

انظر املراجع السابقة، وانظر أيضاً  فوات الوفيات ٣٧٢/٢، الفتح املبني ٢٣٥/١.  (٦)
ذكره الزركلي، انظر  األعالم ٤٨/٤.  (٧)

انظر طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥، طبقات املفسرين للداودي ٣٣٤/١، األعالم ٤٨/٤.  (٨)
انظــر الــوايف بالوفيــات٣٣/١٩، فــوات الوفيــات ٣٧٢/٢، طبقــات الشــافعية الكــربى ١٤٠/٥،   (٩)

طبقــات املفســرين للــداودي ٣٣٤/١.
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٢٧- مشارق النور ومدارك السرور في الكالم(١)
٢٨- نقض ما عمله أبو عبد اهللا الجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

ذكره ابن السبكي والداودي من مصنفات أيب منصور(٢).
٢٩- شرح حديث افتراق أمتي على إحدى وسبعين فرقة(٣)

٣٠- كتاب «الفرائض»
 وقــال ابــن الصــالح : (وكتابــه يف الفرائــض يزيــد علــى ألــف ورقــة)(٤) لعلــه كتــاب 

نفســه. العبــاد»  مواريــث  «العمــاد يف 
٣١- كتاب الحرب على ابن حرب

ذكره األستاذ أبو منصور نفسه يف كتاب «الفرق بني الفرق»(٥). 
٣٢- كتاب الموازنة بين األنبياء

  ذكره أبو منصور نفسه يف كتابه «أصول الدين» حيث قال : (واجتمعت لنبينا حممد
مجيــع وجــوه املعجــزات الــيت تفرقــت يف األنبيــاء كمــا بيناهــا يف كتــاب «املوازنــة بــني األنبيــاء»)(٦).

٣٣- كتاب في معنى لفظتي التصوف والصوفي
قــال ابــن الصــالح : (رأيــت لــه كتابــاً يف «معــىن لفظــيت التصــوف والصــويف» مجــع فيــه 

مــن أقــوال الصوفيــة زهــاء ألــف قــول مرتبــة علــى حــروف املعجــم)(٧). 

ذكــره إمساعيــل باشــا يف هديــة العارفــني هبــذا االســم، انظــر هديــة العارفــني ٦٠٦/١، وورد ذكــره يف   (١)
إيضــاح املكنــون (٢٣٤/٢، ٣٧٥) باســم «مشــارق النــور ومــدارك الســرور يف علــم الــكالم».

انظر طبقات الشافعية الكربى ١٤٠/٥، طبقات املفسرين ٣٣٤/١.  (٢)
ذكــره إمساعيــل باشــا يف هديــة العارفــني، ولعلــه هــو كتــاب «الفــرق بــني الفــرق» نفســه، انظــر هديــة   (٣)

العارفــني ٦٠٦/١.
طبقات الشافعية البن الصالح ٥٥٥/٢.  (٤)

انظــر الفــرق بــني الفــرق ص ١٥٨ حيــث قــال : (البــن حــرب كتــاب يف بيــان ضالالتــه، وقــد   (٥)
نقضــاه عليــه بكتــاب «احلــرب علــى ابــن احلــرب» وفيــه نقــض أصولــه وفصولــه حبمــد اهللا ومنــه).

أصول الدين ص١٨٠.  (٦)
طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح ٥٥٤/٢.  (٧)



القسم الثاني : آراؤه األصولية
وفيه تمهيد وأربعة أبواب :

: �� �عريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه، والمراد  التمهيد  
با��راء ا�ٔ�صولية

: آراؤه �� المقدمات ومباحث ا�ٔ�ح�ام ال��عية الباب ا�ٔ�ول  
: آراؤه �� ا�ٔ�دلة ال��عية الباب الثا��  

: آراؤه �� مباحث التعارض و��ق دفعه الباب الثالث  
: آراؤه �� مباحث ا��جتهاد والتقليد والفتوى الباب الرابع  





١١٥التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية

التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه 
والمراد باآلراء األصولية

وفيه مبحثان :

المبحث األول : تعريف أصول الفقه
توطئة :

دأب األصوليون على أن يعرفوا علم أصول الفقه باعتبارين : 
االعتبــار األول : الرتكيــب اإلضــايف وهــو أن أصــول الفقــه مركــب إضــايف ؛ نظــراً 
إىل معنــاه األصلــي الــذي نقــل عنــه إىل العلمــي، حيــث يتكــون مــن مضــاف وهــو كلمــة 

«أصــول» ومضــاف إليــه وهــو كلمــة «الفقــه»، فيحتــاج إىل تعريفهمــا.
االعتبــار الثانــي : كونــه َعَلمــا للعلــم اخلــاص، وهــو أن أصــول الفقــه نقــل عــن معنــاه 
اإلضــايف وجعــل َلَقبــا أي َعَلمــا علــى العلــم اخلــاص بــه مــن غــري التفــات إىل أجزائــه املكونــة 

لــه، وحينئــذ حيتــاج إىل تعريفــه باعتبــار كونــه لقبــاً للفــن فقــط.
وإمنا عرفوه على الوجهني ملزيد االنكشاف(١) ولتظهر املناسبة بني املعنيني(٢).

وقــدم بعضهــم التعريــف اللقــيب نظــراً إىل أنــه هــو املقصــود يف األعــالم، وقــدم بعضهــم 
تعريفــه باعتبــاره مركبــاً إضافيــاً؛ ألن املنقــول عنــه هــو املتقــدم مــن حيــث الوجــود(٣).

واقتصــر بعــض األصوليــني علــى تعريــف أصــول الفقــه لقبــاً؛ ألن املعــىن اإلضــايف أصبــح 
بالنظــر إىل املعــىن اللقــيب مهمــًال ال يــدل شــيء مــن أجزائــه علــى جــزء هــذا املعــىن، فاقتصــر 

علــى املعــىن املقصــود بالــذات(٤)، وإليــك تعريــف أصــول الفقــه باالعتباريــن املذكوريــن.

انظر تيسري التحرير ١٠/١.  (١)
انظر شرح الورقات للعبادي هبامش إرشاد الفحول ص٧.  (٢)

انظر شرح التلويح على التوضيح ١٦/١.  (٣)
انظر غاية الوصول إىل دقائق علم األصول ص١٧.  (٤)
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المطلب األول : تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافيًا
أصــول الفقــه – كمــا ســبق – مركــب إضــايف، واملركــب اإلضــايف ال ميكــن أن يعلــم 
إال بعــد العلــم مبفرداتــه(١) ضــرورة توقــف معرفــة الــكل علــى أجزائــه(٢)، فــال بــد مــن تعريــف 

املضــاف وهــو – أصــول – واملضــاف إليــه وهــو – الفقــه – ليتضــح املعــىن الرتكيــيب.

أوًال : تعريف األصول لغة واصطالحًا
(أ) تعريف األصول لغة : 

األصــول مجــع أصــل، واألصــل يف اللغــة أســفل كل شــيء(٣)، يقــال : قعــد يف أصــل 
اجلبــل وأصــل احلائــط، وقلــع أصــل الشــجرة، مث كثــر اســتعماله حــىت قيــل : أصــل كل شــيء 

مــا يســتند وجــود ذلــك الشــيء إليــه(٤) ويــأيت يف اللغــة أيضــاً مبعــىن مــا يبــىن عليــه غــريه(٥).
وقد تناول األصوليون معىن األصل يف اللغة ولكنهم اختلفوا يف ذلك على أقوال : 

١- (األصــل : مــا عــرف بــه حكــم غــريه) قالــه األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – 
فيمــا نقــل عنــه الزركشــي – رمحــه اهللا –(٦).

٢- مــا يبــىن عليــه غــريه(٧) حســاً كاجلــدار والســقف أو معــىن كالدليــل للمدلــول(٨)، قالــه 
األكثــر(٩).

٣- ما يتفرع عليه غريه(١٠)، قال تقي الدين الســبكي(١١) : (وهذه العبارة أحســن من 
انظر احملصول ٩/١.  (١)

انظر شرح التلويح على التوضيح ١٦/١.  (٢)
انظر هتذيب اللغة ٢٤٠/١٢، لسان العرب ١٦/١١، القاموس احمليط ١٢٧٢/٢.  (٣)

انظر تاج العروس ٣٠٦/٧-٣٠٧.  (٤)
انظر املصدر السابق ٣٠٧/٧، معجم مقاييس اللغة ٨٢/١.  (٥)

انظر البحر احمليط ١٦/١.  (٦)
انظــر املعتمــد ٩/١، الورقــات إلمــام احلرمــني ص٢٨، بــذل النظــر يف األصــول ص٨، التنقيــح   (٧)

.٢٠/١ اإلهبــاج   ،١٥/١
انظر تيسري التحرير ٩/١، نشر البنود ١٠/١، الفكر األصويل ص١٧.  (٨)

انظر شرح الكوكب املنري ٣٨/١.  (٩)
انظر املعتمد ٩/١، بذل النظر يف األصول ص٨، اإلهباج ٢٠/١، شرح الكوكب املنري ٣٨/١.  (١٠)

هــو علــي بــن عبــد الــكايف بــن علــي، تقــي الديــن أبــو احلســن الســبكي األنصــاري اخلزرجــي، =   (١١)
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قول ما يبىن عليه غريه؛ ألنه ال يقال إن الولد يبىن على الوالد، ويقال إنه فرعه)(١).
٤- منشأ الشيء(٢).

٥- ما يستند حتقق الشيء إليه(٣).
٦- احملتاج إليه(٤).

٧- ما منه الشيء(٥).
وكل مــن اختــار واحــداً مــن هــذه التعريفــات اللغويــة وجــه علــى بقيتهــا اعرتاضــات 
أنــه  لــوازم هــذه التعريفــات(٧)، ويظهــر يل  عديــدة(٦) وتلــك االعرتاضــات مرجعهــا فســاد 
الــذي ذكــره  املعــىن  التعريفــات كلهــا صحيحــة، وأهنــا ال ختــرج عــن  اعتبــار هــذه  ميكــن 
اللغويون وهو أســفل الشــيء وأساســه ؛ ألن أصل املعىن اللغوي للكلمة – كما وردت يف 
معاجــم اللغــة – حيتمــل اجلميــع، فمــا بــين عليــه الشــيء أســاس لــه، وكذلــك مــا تفــرع منــه 
الشــيء أيضــاً أســاس لــه، وهكــذا …، وقوانــني اللغــة ال متنــع ذلــك، ألن األصــل الواحــد 

قــد يتفــرع منــه معــان عــدة مــا دام جيمعهــا جامــع واحــد(٨).

الشــيخ اإلمــام الفقيــه احملــدث احلافــظ األصــويل النظــار شــيخ اإلســالم، تفقــه علــى مجاعــة منهــم 
والــده وابــن الرفعــة، وتتلمــذ عليــه أئمــة منهــم ابنــه تــاج الديــن ومجــال الديــن األســنوي، مــن آثــاره 
العلميــة : تكملــة شــرح املهــذب وقــف يف أثنــاء البيــوع، واإلهبــاج شــرح املنهــاج يف أصــول الفقــه 
وصــل إىل الــكالم، ويقــال : بلغــت مصنفاتــه مخســمائة مصنــف. ولــد ســنة ٦٨٣هـــ ومــات ســنة 
٧٥٦هـــ. (انظــر : طبقــات الشــافعية البــن الســبكي ١٣٩/١٠-٣٣٨، طبقــات الشــافعية البــن 

قاضــي شــهبة ١٩٠/٣، البدايــة والنهايــة ٥٦٦/١٨).
اإلهباج ٢٠/١.  (١)

انظر هناية السول مع شرح البدخشي ١٨/١، شرح الكوكب املنري ٣٨/١.  (٢)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٨/١، منتهــى الســول ص٣، شــرح خمتصــر الروضــة ١٢٣/١-١٢٤،   (٣)

شــرح الكوكــب املنــري ٣٨/١.
انظر احملصول ٩/١، كشف األسرار يف شرح املنار ٩/١، اإلهباج ٢٠/١.  (٤)

انظــر شــرح تنقيــح الفصــول ص١٥، اإلهبــاج ٢٠/١-٢١، شــرح خمتصــر الروضــة ١٢٣/١، شــرح   (٥)
الكوكــب املنــري ٣٨/١.

التوضيــح ١٦/١-١٩،  التلويــح ١٥/١،  مــع  التوضيــح  الفصــول ص١٥،  تنقيــح  شــرح  انظــر   (٦)
.٢٠/١-٢١ اإلهبــاج 
راجع املصادر السابقة.  (٧)

للدكتــور =  والغايــة  احلــد واملوضــوع   : الفقــه  أصــول  اللغويــة لألصــل يف  املعــاين  تفصيــل  انظــر   (٨)
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(ب) تعريف األصل اصطالحاً : 
يطلق األصل يف االصطالح على معان متعددة(١)، منها : 

١- الدليــل : وهــذا هــو الغالــب، وأكثــر مــا يســتعمله الفقهــاء، فإهنــم يقولــون : «أصــل 
لَــٰوةَ ﴾ (٢). �ِيُمــواْ ٱ�صَّ

َ
وجــوب الصــالة الكتــاب» أي : دليلهــا، وهــو قولــه تعــاىل : ﴿ َوأ

٢- الراجــح مــن األمريــن : حنــو «األصــل عــدم احلــذف» أي : الراجــح. ويقــال : إذا 
تعــارض القــرآن والقيــاس، فالقــرآن أصــل بالنســبة لــه، أي : الراجــح عليــه.

فإهنــم  الفقهــاء واألصوليــني،  املعــىن مســتعمل عنــد  املســتمرة : وهــذا  القاعــدة   -٣
يقولــون : «األصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان»، أي : القاعــدة املســتمرة، ويقولــون : 
«األصــل يف األشــياء اإلباحــة»، ويقولــون : «إباحــة أكل امليتــة للمضطــر علــى خــالف 
األصــل»، أي : علــى خــالف القاعــدة املســتمرة ؛ ألن القاعــدة املســتمرة هــي حتــرمي أكل 

امليتــة.
٤- القاعــدة الكليــة : حنــو «األصــل أن النــص مقــدم علــى الظاهــر» أي : القاعــدة 

يف ذلــك.
٥- املقيس عليه : وهو ما يقابل الفرع يف باب القياس.

واختلــف العلمــاء يف املــراد بكلمــة األصــل يف «أصــول الفقــه» فمنهــم مــن قــال : املــراد 
معنــاه اللغــوي، فأصــول الفقــه مــا انبــىن عليــه الفقــه، والفقــه يبــىن علــى أدلتــه، ومنهــم مــن قــال 
: املــراد أحــد معانيــه االصطالحيــة، فقيــل : املــراد الدليــل، فأصــول الفقــه علــى رأي هـــؤالء 
أدلتــه. وقيــل : املــراد القاعــدة الكليــة، فأصــول الفقــه عندهــم قواعــد الفقــه الكليــة(٣). ويــرى 
الدكتــور يعقــوب الباحســني (محــَل األصــل علــى معنــاه اللغــوي، وهــو مــا يبتــين عليــه غــريه، 
مــع عــدم قصرهــم مــا يبتــين عليــه الفقــه علــى األدلــة فقــط، بــل تعميمــه إىل مــا يشــمل األدلــة 

ص١٠-١١. األصوليــة  للمبــادئ  األوليــة  التصــورات  ص٢٨-٣٩،  الباحســني 
انظــر هــذه املعــاين يف شــرح تنقيــح الفصــول ص١٦، شــرح العضــد ٢٥/١، هنايــة الســول مــع شــرح   (١)
شــرح  احمليــط ١٦/١-١٧،  البحــر  الروضــة ١٢٦/١،  شــرح خمتصــر  البدخشــي ١٨/١-١٩، 
الكوكــب املنــري ٣٩/١، شــرح الورقــات للعبــادي هبامــش إرشــاد الفحــول ص١٠، إرشــاد الفحــول 
ص٣، أصــول الفقــه للدكتــور الباحســني ص٤٠، التصــورات األوليــة للمبــادئ األصوليــة ص١١.

البقرة : ٤٣  (٢)
انظر اخلالف يف هذا املوضوع وتوجيهه يف أصول الفقه للدكتور الباحسني ص٤٣-٤٧.  (٣)
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والقواعــد وغريهــا ممــا توصــل إليــه؛ ألن ذلــك أبعــد عــن التكلــف، وأقــرب إىل حقيقــة علــم 
أصــول الفقــه)(١). وهــذا الــرأي – علــى مــا يبــدو يل – وجيــه.

ثانياً : تعريف الفقه لغة واصطالحًا
(أ) تعريف الفقه لغة : 

الِفْقــُه يف اللغــة مصــدر َفِقــه بكســر القــاف، مبعــىن العلــم بالشــيء والفهــم لــه وإدراكــه 
والفطنــة(٢). ويف لســان العــرب (الفقــه : العلــم بالشــيء والفهــم لــه، وغلــب علــى علــم الديــن 
لســيادته وشــرفه وفضلــه علــى ســائر أنــواع العلــم … وَفِقــه ِفْقهــاً مبعــىن علــم علمــاً … وَفِقــَه 

الشــيء علمــه وفقَّهــه وأفقهــه : عّلمــه … وَفِقــَه عــين كالمــي يفقــه أي : فهــم)(٣).
ــُؤَ�ٓءِ ٱۡلَقــۡوِم َ�  ومــن اســتعمال الفقــه مبعــىن الفهــم مطلقــاً قولــه تعــاىل ﴿ َ�َمــاِل َ�ٰٓ
يَــَ�اُدوَن َ�ۡفَقُهــوَن َحِديٗثــا ٧٨ ﴾ (٤) أي : ال يــكادون يفهمونــه، حيــث قــال تعــاىل 
ذلــك منكــراً عليهــم عــن قلــة فهــم وعلــم وكثــرة جهــل وظلــم(٥)، وقولــه تعــاىل عــن قــوم شــعيب 
ــا َ�ُقــوُل ﴾ (٦) أي : مــا نفهــم(٧)، وقولــه تعــاىل  عليــه الســالم ﴿ َمــا َ�ۡفَقــُه َكثِــٗ�� ّ�ِمَّ

ن َ�ۡفَقُهــوهُ ﴾ (٨) أي : لئــال يفهمــوه(٩).
َ
ــًة أ ِ�نَّ

َ
ــۡم أ ٰ قُلُو�ِِه ــا َ�َ ﴿ وََجَعۡلَن

وأمــا فُقــه، بضــم القــاف فإمنــا يســتعمل يف النعــوت، يقــال : رجــل فقيــه، وقــد فُقــه يفقــه 
فقاهــة إذا صــار فقيهــًا(١٠). وقــد تنــاول األصوليــون معــىن الفقــه يف اللغــة فأكثرهــم علــى أنــه 

مطلــق الفهــم(١١). وذهــب بعــض األصوليــني إىل أن معنــاه اللغــوي أخــص مــن هــذا.
املرجع السابق ص٤٧.  (١)

انظر معجم مقاييس اللغة ٤٤٢/٤، لسان العرب ٥٢٢/١٣، القاموس احمليط ١٦٤٢/٢.  (٢)
لسان العرب ٥٢٢/١٣-٥٢٣.  (٣)

النساء : ٧٨  (٤)
انظر تفسري ابن كثري ٥٤٠/١.  (٥)

هود : ٩١  (٦)
انظر تفسري ابن كثري ٤٧٤/٢.  (٧)

اإلسراء : ٤٦  (٨)
(٩) انظر تفسري ابن كثري ٤٧/٣.

(١٠) انظر لسان العرب ٥٢٢/١٣.
(١١) نســبه إىل أكثــر األصوليــني الطــويف والفتوحــي. انظــر : شــرح خمتصــر الروضــة ١٣٠/١، شــرح 
الكوكــب املنــري ٤٠/١. وانظــر أيضــاً : الوصــول إىل األصــول ٥٠/١، بــذل النظــر يف األصــول = 
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فمــن ذلــك أن الفقــه هــو فهــم مــا دق وغمــض مــن الــكالم، ال جمــرد الفهــم. قــال 
الشــريازي – رمحــه اهللا – : (الفقــه مــا دق وغمــض، ومنــه يقــال : فقهــت معــىن كالمــك؛ 
ألنــه قــد يــدق ويغمــض، وال يقــال : فقهــت أن الســماء فوقــي واألرض حتــيت، وأن املــاء 
رطــب والــرتاب يابــس … وكان الشــعراء يف اجلاهليــة يســمون فقهــاء؛ إلدراكهــم املعــاين 
الغامضة يف أشــعارهم، وما جيري يف كالمهم من احلكم اخلفية اليت ال يدركها غريهم)(١).

ومن هذه املعاين أن الفقه فهم غرض املتكلم من كالمه(٢).
والــذي يظهــر رجحانــه – والعلــم عنــد اهللا – هــو القــول بــأن الفقــه هــو الفهــم والعلــم 
الــوارد يف معاجــم اللغــة ويف كتــب أكثــر  مــن غــري تقييــد بقيــد آخــر؛ ألنــه هــو  مطلقــاً 
األصوليــني، كمــا ســبق. ولكــن ميكــن القــول بأنــه ال يوجــد التعــارض بــني هــذه املعــاين 
عنــد التحقيــق، حيــث ميكــن اجلمــع بينهــا بــأن يقــال : إن لفظــة «الفقــه» وضعــت ملطلــق 
الفهــم واإلدراك، مث تطــور اســتعماهلا لــدى العقــالء، فخصصوهــا بنــوع خــاص مــن الفهــم 
واإلدراك، وهــو فهــم مــا غمــض مــن األمــور كإدراك غــرض املتكلــم مــن كالمــه، كمــا أن 
هــذه الكلمــة خصصــت لفهــم أكثــر خصوصيــة بعــد جمــيء الشــريعة، وهــو فهــم الشــريعة 
لســيادهتا وشــرفها وفضلهــا علــى غريهــا، وهــذا أمــر يتفــق مــع تطــور اللغــة وضعــاً واســتعماًال.

(ب) تعريف الفقه اصطالحاً :
أطلــق الفقــه يف الصــدر األول مــن ســلف هــذه األمــة علــى كل مــا فهــم مــن كتــاب 
أو ســنة، ومل يكــن هنــاك فــرق بــني مــا تعلــق بعقيــدة أو بعمــل(٣). فــكان الفقــه يطلــق علــى 
علــم الديــن لســيادته وشــرفه وفضلــه علــى ســائر العلــم كمــا غلــب النجــم علــى الثريــا(٤). 

ص٦، روضــة الناظــر ١٨/١، اإلحــكام لآلمــدي ٧/١، بيــان املختصــر ١٨/١، اإلهبــاج ٢٨/١، 
هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي ١٩/١-٢٠، شــرح الورقــات للعبــادي هبامــش إرشــاد الفحــول 

ص١٢، نشــر البنــود ١٣/١، إرشــاد الفحــول ص٣.
شرح اللمع ١٥٧/١.  (١)

وممــن قــال بــه أبــو احلســني البصــري والــرازي والنســفي وغريهــم. انظــر : املعتمــد ٨/١، احملصــول   (٢)
٩/١، كشــف األســرار يف شــرح املنــار ٩/١، اإلهبــاج ٢٨/١، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي 

١٩/١، البحــر احمليــط ٢٠/١.
انظر أصول الفقه لزكريا الربديسي ص٢٤.  (٣)

انظر لسان العرب ٥٢٢/١٣، تاريخ الفقه اإلسالمي للدكتور عمر األشقر ص١١.  (٤)
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فقــد كان الفقــه شــامًال للديــن كلــه غــري خمتــص جبانــب منــه، وكان الفقيــه عندهــم يعــين 
باألصــول والفــروع، ويعــين بأعمــال القلــوب وأعمــال األبــدان(١)، ويعــين بأعمــال الدنيــا 
واآلخــرة، ومعرفــة دقائــق آفــات النفــوس ومفســدات األعمــال، وقــوة اإلحاطــة حبقــارة الدنيــا 
وشــدة التطلــع إىل نعيــم اآلخــرة واســتيالء اخلــوف علــى القلــب(٢)، وميثــل هــذا تعريــف أيب 
حنيفــة– رمحــه اهللا – حيــث قــال : (الفقــه معرفــة النفــس مــا هلــا ومــا عليهــا)(٣). مث نقــل 
العلمــاء مصطلــح الفقــه مــن معنــاه العــام إىل نــوع خــاص مــن أنــواع العلــم الشــرعي. ومبــا أن 
الغــرض هنــا بيــان مــا اســتقر عليــه رأي العلمــاء يف تعريــف الفقــه الــذي هــو العلــم املعــروف 

املــدون، فأذكــر فيمــا يلــي أمشــل تعريــف لــه يف نظــري وهــو أنــه : 
(العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية)(٤).

شرح التعريف : 
فقوهلــم : (العلــم) يــراد بــه مطلــق اإلدراك الشــامل لألحــكام الظنيــة والقطعيــة، ال العلــم 
املقابــل للظــن، فــإن األحــكام الفقهيــة منهــا مــا هــو قطعــي ومنهــا مــا هــو ظــين، وهــو جنــس 

يف التعريــف يشــمل مجيــع أنــواع العلــوم، ومــا بعــده قيــود إلخــراج مــا ليــس مــن الفقــه.
والصفــات  بأحــكام كالــذوات  ليــس  مــا  إلخــراج  أول  قيــد  (باألحــكام)   : وقوهلــم 

واألفعــال.
وقوهلــم : (الشــرعية) قيــد ثــان يف التعريــف إلخــراج األحــكام غــري الشــرعية كالعلــم 
باألحــكام احلســية والعاديــة واللغويــة والعقليــة وغريهــا ممــا ليــس شــرعياً، فيكــون املــراد أن الفقــه 
هــو العلــم باألحــكام الــيت ثبتــت مــن طريــق الشــرع ال مــن طريــق احلــس والعــادة واللغــة والعقــل. 

انظر تاريخ الفقه اإلسالمي ص١٥.  (١)
انظر إحياء علوم الدين ٢٨/٢.  (٢)

انظر هذا التعريف يف التوضيح مع التلويح ١٦/١.  (٣)
املنهــاج مــع شــرح األصفهــاين ١٣٧/١، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى وحاشــية البنــاين ٤٢/١-  (٤)

٤٣، وانظــر تعريــف الفقــه اصطالحــاً : العــدة ٦٨/١-٦٩، إحــكام الفصــول ص٤٧، التلخيــص 
إىل  الوصــول  املســتصفى ١/ ٤،   ، الربهــان ٧٨/١  اللمــع ١٥٨/١-١٥٩،  شــرح   ،١١١/١
األصــول ٥٠/١-٥١، شــرح خمتصــر الروضــة ١٣٣/١، احملصــول ١٠/١، اإلحــكام لآلمــدي 
املنــري  الكوكــب  للنســفي ٩/١، شــرح  األســرار  الوصــول واألمــل ص٣، كشــف  منتهــى   ،٨/١

.٤١/١
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وقوهلــم : (العمليــة) قيــد ثالــث يف التعريــف جــيء بــه إلخــراج مــا ليــس بعملــي كأحــكام 
الدين املتعلق مبعرفة اهللا بأمسائه وصفاته، ومعرفة الرسل وحنو ذلك مما يتعلق باالعتقادات، 

فإن هذه األحكام وإن كانت شرعية إال أن العلم هبا ال يسمى فقهاً يف االصطالح.
 ، وقوهلــم : (املكتســُب) هــو بالرفــع صفــة للعلــم، قيــد رابــع خيــرج بــه علــم اهللا تعــاىل

. فإنــه ليــس علمــاً مكتســباً بالبحــث والنظــر، بــل هــو صفــة الزمــة لــه
وقوهلم : (من أدلتها) أي من أدلة األحكام، قيد خرج به علم املالئكة وعلم الرسل صلوات 
اهللا وســالمه عليهــم، فــإن العلــم احلاصــل هلــم إمنــا هــو مــن طريــق الوحــي، ال مــن طريــق النظــر يف 

األدلــة، كمــا خيــرج هبــذا القيــد علــم املقلــد الــذي مل جيتهــد يف حتصيــل األحــكام مــن األدلــة.
وقوهلــم : (التفصيليــة) أي : أدلــة األحــكام املفصلــة املعينــة، وهبــذا القيــد احــرتز عــن 
األدلــة اإلمجاليــة الكليــة الــيت مل تتعلــق بشــيء معــني كمطلــق األمــر ومطلــق اإلمجــاع، فــإن 

البحــث عــن هــذه األدلــة اإلمجاليــة مــن شــأن علــم األصــول(١). 

المطلب الثاني : تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً لعلم خاص
أمــا تعريــف أصــول الفقــه باعتبــار كونــه َعَلمــا ولقبــاً ووصفــاً يطلــق علــى ِعْلــٍم معــني 

خــاص، فقــد اجتــه األصوليــون يف تعريفاهتــم هلــذا العلــم إىل اجتاهــني(٢):
أمــا أصحــاب االجتــاه األول، فقــد أطلقــوا اســم علــم أصــول الفقــه علــى أدلــة الفقــه أو 

دالئلهــا أو قواعدهــا أو طرقهــا(٣). 
وأمــا أصحــاب االجتــاه الثــاين، فقــد أطلقــوه علــى أنــه العلــم بتلــك األدلــة أو القواعــد، 

أو معرفتهــا، أو إدراكهــا، أو النظــر فيهــا(٤).

ص٦٨-٨٣،  الباحســني  للدكتــور  الفقــه  أصــول   : يف  اصطالحــاً  الفقــه  تعريــف  شــرح  انظــر   (١)
ص١٥-١٦. األصوليــة  للمبــادئ  األوليــة  التصــورات 

انظر أصول الفقه للدكتور الباحسني ص٨٨.  (٢)
كمــا يف تعريــف أيب إســحاق الشــريازي وإمــام احلرمــني والغــزايل وأيب اخلطــاب والفخــر الــرازي   (٣)
الربهــان  اللمــع ١٦١/١،  انظــر : شــرح  الفتوحــي وغريهــم.  النجــار  واآلمــدي والســبكي وابــن 
٧٨/١، املســتصفى ٥/١، التمهيــد أليب اخلطــاب ٦/١، احملصــول ١١/١، اإلحــكام لآلمــدي 

٨/١، مجــع اجلوامــع ٣٤/١، شــرح الكوكــب املنــري ٤٤/١.
كمــا يف تعريــف أيب احلســن البصــري وابــن احلاجــب والقاضــي البيضــاوي وصــدر الشــريعة وحمــب =   (٤)



١٢٣التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية

ووجــه ذلــك أن اســم كل علــم يطلــق علــى مســائله الــيت هــي القواعــد أو األدلــة، ويطلــق 
علــى إدراك تلــك القواعــد أو األدلــة. فمــن عرفــه باألدلــة أو القواعــد نظــر إىل األول، ومــن 

عرفــه مبعرفــة األدلــة أو القواعــد نظــر إىل الثــاين(١). 
قــال تقــي الديــن الســبكي – رمحــه اهللا – : (األدلــة الكليــة هلــا حقائــق يف نفســها 
مــن حيــث داللتهــا وتعلــق العلــم هبــا، فهــل كان وضــُع «أصــول الفقــه» لتلــك احلقائــق يف 
أنفســها أو العلــم هبــا ؟ كالم املصنــف [ يعــين البيضــاوي(٢) ] يقتضــي الثــاين، وكالم اإلمــام 
الــرازي وغــريه يقتضــي األول، ولــكل منهمــا وجــه، فــإن الفقــه كمــا يتوقــف علــى األدلــة 
يتوقــف علــى العلــم هبــا، وقــد يرجــح مــا فعلــه املصنــف بــأن العلــم باألدلــة ال يوصــل إىل 
املدلــول إال بواســطة العلــم هبــا … واألوىل جعــل األصــول لألدلــة والفقــه للعلــم ؛ ألنــه 

أقــرب لالســتعمال اللغــوي)(٣).
ويظهــر يل أن قــول الســبكي – رمحــه اهللا – وجيــه جــداًّ ؛ لوجــود املناســبة القويــة بــني 
املنقــول عنــه واملنقــول إليــه، وبنــاء علــى ذلــك يرتجــح لــدي تعريــف أصــول الفقــه لقبــاً بأهنــا 

«القواعــد الــيت يتوصــل هبــا إىل اســتنباط األحــكام الشــرعية مــن األدلــة»(٤).

اهللا البهــاري والشــوكاين. انظــر : املعتمــد ٩/١، منتهــى الوصــول واألمــل ص٣، املنهــاج مــع شــرح 
األصفهاين ٣٣/١، التنقيح مع التوضيح مع كتاب التلويح ٣٤/١، مسلم الثبوت ٨/١، إرشاد 

الفحــول ص٣.
انظر حاشية البناين على شرح احمللى على مجع اجلوامع ٣٤/١.  (١)

هــو عبــد اهللا بــن عمــر بــن حممــد بــن علــي البيضــاوي، الشــافعي، يلقــب بناصــر الديــن، ويكــىن بــأيب   (٢)
اخلــري، ويعــرف بالقاضــي، كان إمامــا مــربزا نظــارا فقيهــا أصوليــا متكلمــا مفســرا حمدثــا أديبــا حنويــا 
مفتيــا قاضيــا، مــن آثــاره العلميــة : منهــاج الوصــول إىل علــم األصــول، وشــرحه، وشــرح خمتصــر 
ابــن احلاجــب وغريهــا، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٦٨٥ هـــ علــى الراجــح. (انظــر الفتــح املبــني ٢/ ٨٨، 
لألســنوي ٢٨٣/١- الشــافعية  وطبقــات  الســبكي ١٥٧/٨-١٥٨،  البــن  الشــافعية  طبقــات 

٢٨٤، وشــذرات الذهــب ٦٨٥/٧-٦٨٦).
اإلهباج ٢٣/١.  (٣)

انظــر أصــل هــذا التعريــف يف : شــرح الكوكــب املنــري ٤٤/١، وتيســري التحريــر ١٥/١. وعرفــه   (٤)
بــه مــن املعاصريــن الشــيخ حممــد اخلضــري بــك يف كتابــه أصــول الفقــه ص١٣، والدكتــور يعقــوب 

الباحســني يف كتابــه أصــول الفقــه ص١٠٧.



التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية ١٢٤

شرح التعريف :
(القواعــد) مجــع قاعــدة، وهــي يف اللغــة األســاس، فقاعــدة كل شــيء أساســه(١). وهــي 
يف االصطــالح (حكــم كلــي ينطبــق علــى جزئياتــه ليتعــرف أحكامهــا منــه، كقولنــا كل 

حكــم دل عليــه القيــاس فهــو ثابــت)(٢).
(الــيت يتوصــل هبــا) أي : الــيت يتحقــق هبــا الوصــول إىل اســتنباط األحــكام، وهبــذا القيــد 
ختــرج تلــك القواعــد الــيت يتوصــل هبــا إىل هــدم اآلراء أو حفظهــا ممــا هــو مــن أغــراض علــم 
اجلــدل(٣)، كمــا ختــرج القواعــد املوضوعــة للتوصــل هبــا إىل حفــظ األحــكام املختلــف فيهــا 

بني األئمة ؛ لئال يهدمها املخالف مما هي من أغراض علم اخلالف(٤).
و(استنباط األحكام الشرعية) أي : استخراجها والتعرف عليها.

(األدلــة) مجــع دليــل، وهــو يف اللغــة : املرشــد ومــا يســتدل بــه(٥)، وهــو عنــد أكثــر 
الظــن(٦). أو  العلــم  أفــاد  املطلــوب ســواء  النظــر إىل  املوصِّــل بصحيــح  األصوليــني 

انظر لسان العرب ٣٦١/٣.  (١)
شرح التلويح على التوضيح ٣٥/١.  (٢)

علــم اجلــدل : هــو (دفــع املــرء خصمــه عــن إفســاد قولــه حبجــة أو شــبهة، أو يقصــد بــه تصحيــح   (٣)
كالمه وهو اخلصومة يف احلقيقة) أو (هو القياس املؤلف من املشهورات أو املسلمات، والغرض 
التعريفــات  إلــزام اخلصــم وإفحــام مــن هــو قاصــر عــن إدراك مقدمــات الربهــان). انظــر :  منــه 

ص٦٦. 
علم اخلالف : هو (منازعة جتري بني املتعارضني لتحقيق حق وإبطال باطل). انظر : التعريفات   (٤)
ص٩٠، ويف كشــف الظنــون ٤٧٢/١ أنــه (علــم يعــرف بــه كيفيــة إيــراد احلجــج الشــرعية، ودفــع 
الشــبهة وقــوادح األدلــة اخلالفيــة بإيــراد الرباهــني القطعيــة، وهــو اجلــدل الــذي هــو قســم مــن املنطــق 
إال أنــه خــص باملقاصــد الدينيــة)، يقــول الدكتــور الباحســني : (وكأن اخلــالف هــو نــوع مــن اجلــدل، 

ولكنــه خــاص باألمــور الشــرعية). راجــع أصــول الفقــه لــه ص١٠٩ هامــش رقــم (٢). 
انظر املصباح املنري ص٧٦، خمتار الصحاح ص٢٠٩.  (٥)

الباحســني  للدكتــور  الفقــه  املنــري ٥٢/١، ٥٣، أصــول  الكوكــب  العــدة ١٣١/١، شــرح  انظــر   (٦)
ص١١٦.



١٢٥التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية

المبحث الثاني : في بيان الرأي وأنواعه وبيان المقصود 
باآلراء األصولية
وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول : في تعريف الرأي لغة واصطالحًا

تعريف الرأي في اللغة :
الــرأي يف اللغــة : مصــدر رأى يــرى وهــو مبعــىن النظــر واإلبصــار، ســواء كان بالعــني أو 
باإلبصار(١). وهناك مصادر أخرى هلذا الفعل ذُكرْت يف دواوين اللغة ومعامجها، منها : الرؤية 
والرأيــة والــراءة والرؤيــا والرئيــان(٢). قــال ابــن فــارس(٣) – رمحــه اهللا – : (الــراء واهلمــزة واليــاء أصــل 

يــدل علــى نظــر وإبصــار بعــني أو بصــرية، فالــرأي مــا يــراه اإلنســان يف األمــر ومجعــه آراء)(٤).
وملــادة «رأي» معــان عــدة ختتلــف مصادرهــا تبعــاً للمعــين الــذي تســتعمل فيــه، فيكــون 

كل مصــدر بــإزاء معــىن معــني يعــرف عنــد اإلطــالق، ومــن هــذه املعــاين(٥):
١- ما يراه اإلنســان حباســة البصر، وهو النظر بالعني حال اليقظة، ومصدره الرؤية، 
يقــال : رأيتــه بعيــين رؤيــة ورأيتــه رأي العــني، أي حيــث يقــع البصــر عليــه(٦)، ويف املصبــاح 

انظر لسان العرب ٢٩١/١٤، القاموس احمليط ١٦٨٦/١.  (١)
انظر لسان العرب ٢٩١/١٤، ٢٩٧، املصباح املنري ص٩٤، القاموس احمليط ١٦٨٦/٢.  (٢)

هو أمحد بن فارس بن زكريا، أبو احلســني القزويين الشــافعي مث املالكي، اللغوي النحوي املفســر،   (٣)
كان أديبــاً بارعــاً، ولغويــاً حاذقــاً، خلــف آثــاراً كثــرية يف اللغــة والنحــو واألدب، منهــا : الصاحــيب 
يف فقــه اللغــة، جممــل اللغــة، معجــم مقاييــس اللغــة، تــويف ســنة ٣٩٥هـــ. (انظــر ترمجتــه يف : معجــم 
بغيــة  والنهايــة ٤٠٠/١٥، ٥٠٩،  البدايــة  الدهــر ٣٩٧/٣،  يتيمــة  للحمــوي ٨٠/٤،  األدبــاء 

الوعــاة يف طبقــات اللغويــني والنحــاة ٣٥٢/١).
معجم مقاييس اللغة ٤٧٢/٢.  (٤)

انظــر هــذه املعــاين يف املصــادر الســابقة مــن املعاجــم، واملفــردات يف غريــب القــرآن ص١٨٩، إعــالم   (٥)
املوقعــني ٥٣/١، الــرأي وأثــره يف مدرســة املدينــة ص٣١. 

انظر لسان العرب ٢٩٥/١٤.  (٦)



التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية ١٢٦

املنــري: (رأيــت الشــيء رؤيــة، أبصرتــه حباســة البصــر … ورؤيــة العــني معاينتهــا للشــيء، 
يقــال رؤيــة العــني)(١). وهــذا املعــىن هــو أم االســتعمال ملــادة رأى، وكثــر اســتعماله يف القــرآن 
ــا  َه ُو�َّ ــمَّ �ََ�َ ــَم ٦ ُ� ُونَّ ٱۡ�َِحي ــَ�َ َ الكــرمي مبــادة الفعــل ال املصــدر، كقولــه تعــاىل ﴿ �

ــِ� ٧ ﴾ (٢). ــۡ�َ ٱۡ�َقِ �َ
٢- مــا يــراه اإلنســان يف املنــام، ومصــدره الرؤيــا، جــاء يف املصبــاح املنــري: (رأى يف 
منامــه رؤيــا علــى فـُْعلــى)(٣) وقــد جــاء ذكــر هــذا املصــدر يف القــرآن الكــرمي يف أكثــر مــن 
ٰٓ إِۡخَوتـِـَك ﴾ (٤)، وكقولــه تعــاىل  موضــع  كقولــه تعــاىل ﴿ َ�ُٰبــَ�َّ َ� َ�ۡقُصــۡص رُۡءيـَـاَك َ�َ
وَن ٤٣ ﴾ (٥)، وقولــه  ۡ�ُتــوِ� ِ� رُۡءَ�ـٰـَي إِن ُكنُتــۡم �ِلرُّۡءيـَـا َ�ۡعــُ�ُ

َ
َهــا ٱ�َۡمــَ�ُ أ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ ﴿

ــا ﴾ (٦)،  ــۡد َجَعلََهــا َرّ�ِ َحّقٗ وِ�ــُل رُۡءَ�ـٰـَي ِمــن َ�ۡبــُل قَ
ۡ
بَــِت َ�ٰــَذا تَأ

َ
� تعــاىل ﴿ َ�ٰٓ

ُ رَُسوَ�ُ ٱ�رُّۡءيَا بِٱۡ�َّقِ ﴾ (٧). وقوله تعاىل ﴿ لََّقۡد َصَدَق ٱ�َّ
٣- مــا يعلــم بالقلــب وال يــرى بالعــني ومصــدره الــرأي، ويف املصبــاح املنــري (رأى يف 
األمــر رؤيــا، والــذي أراه بالبنــاء للمفعــول مبعــىن الــذي أظــن، وبالبنــاء للفاعــل مبعــىن الــذي 
أذهــب إليــه، والــرأي العقــل والتدبــري، ورجــل ذو رأي، أي : بصــرية وحــذق باألمــور، ومجــع 
الــرأي آراء)(٨). ويف اللســان (الــرأي االعتقــاد، اســم ال مصــدر، واجلمــع آراء)(٩). وقــد ورد 
هذا املصدر يف القرآن الكرمي مســتعمًال يف معناه، كقوله تعاىل يف قصة نوح عليه الســالم 
َراذُِ�َــا 

َ
ِيــَن ُهــۡم أ َبَعــَك إِ�َّ ٱ�َّ مــع قومــه حــني دعاهــم إىل التوحيــد ﴿ َوَمــا نََرٮـٰـَك ٱ�َّ

ِي ﴾ (١٠)، أي : اتبعــوك حــني ابتــدءوا ينظــرون مــن غــري رؤيــة وفكــر، وبالــرأي 
ۡ
أ بـَـادَِي ٱ�ــرَّ

ص٩٤  (١)
التكاثر : ٦، ٧  (٢)

ص٩٤  (٣)
يوسف : ٥  (٤)

يوسف : ٤٣  (٥)
يوسف : ١٠٠  (٦)

(٧) الفتح : ٢٧
ص٩٤  (٨)

٣٠٠/١٤  (٩)
(١٠) هود : ٢٧



١٢٧التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية

البادي الظاهر دون تعقب وتثبت، ولو أمعنوا النظر وأعملوا الفكر وتثبتوا مل يتبعوك(١).
واملعىن األخري هو األلصق باملوضوع الذي حنن بصدده.

تعريفه اصطالحاً :
اختلفت عبارة العلماء يف تعريف الرأي يف االصطالح وإن كانت متقاربة يف املعىن، 

ومــن هــذه التعاريــف مــا يلــي : 
١- تعريف القاضي أيب يعلى – رمحه اهللا – بأنه (استخراج صواب العاقبة)(٢).
٢- تعريف أيب الوليد الباجي(٣)– رمحه اهللا – بأنه (استخراج حسن العاقبة)(٤).

الصــواب واحلســن  متســاويني؛ ألن  يكونــا  إن مل  متقاربــان جــداً  التعريفــان  وهــذان 
يتحــدان يف معــىن موافقــة احلــق، حيــث إن إصابــة احلــق يف املســألة املختلــف فيهــا، هــو 
املــراد بصــواب العاقبــة وحســنها. ومعــىن االســتخراج االســتنتاج واالســتنباط، فيخــرج بذلــك 
مــا نــص عليــه، ألنــه غــري مســتخرج، فاملــراد باســتخراج صــواب العاقبــة وحســنها، اســتنباط 
األحــكام الــيت يراهــا املســتنبط صوابــاً وحســناً، ويف هــذا يقــول القاضــي أبــو يعلــى – رمحــه 
اهللا – : (فمن وضع الرأي يف حقه واستعمل النظر يف وضعه، سدده إىل احلق املطلوب، 
إليــه وأورده عليــه، وإمنــا كان  أداه  يعــدل عنــه،  اجلامــع يســلك طريقــه ومل  كمــن قصــد 

كذلــك؛ ألن احلــق عنــد أمحــد – رمحــه اهللا – يف واحــد، ومــا عــداه باطــل …)(٥).
٣- هنــاك تعريــف آخــر أليب الوليــد الباجــي – رمحــه اهللا – حيــث قــال : (هــو إدراك 
انظــر جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن (تفســري الطــربي) ٢٧/١٢، واجلامــع ألحــكام القــرآن   (١)

(تفســري القرطــيب) ٢٤/٩.
العــدة ١٨٤/١، وحــكاه أبــو اخلطــاب بصيغــة التمريــض حيــث قــال : (وقيــل : اســتخراج صــواب   (٢)

العاقبــة)، التمهيــد ٦٤/١.
هــو ســليمان بــن خلــف بــن ســعيد بــن أيــوب بــن وارث، أبــو الوليــد، الباجــي األندلســي، القاضــي   (٣)
الفقيــه األصــويل احملــدث، انتهــت إليــه رياســة املالكيــة يف األندلــس يف وقتــه، ولــد ســنة ٤٠٣هـــ، 
وتــويف ســنة ٤٧٤هـــ، مــن آثــاره العلميــة : إحــكام الفصــول يف أحــكام األصــول، احلــدود، اإلشــارة 
يف أصــول الفقــه، املنهــاج يف ترتيــب احلجــاج، املنتقــى شــرح املوطــأ. (انظــر : الديبــاج املذهــب 
ص١٢٠، النجــوم الزاهــرة ١١٤/٥، األعــالم ١٨٦/٣، شــجرة النــور الزكيــة ص١٢٠، الفتــح 

املبــني ٢٥٤/١.
إحكام الفصول ص٥٢.  (٤)
العدة ١٨٤/١-١٨٥.  (٥)



التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية ١٢٨

صــواب حكــم مل ينــص عليــه)(١)، وزاد يف كتابــه «احلــدود» يف أول هــذا التعريــف لفظــة 
«اعتقــاد» فقــال : (الــرأي : اعتقــاد إدراك صــواب احلكــم الــذي مل ينــص عليــه)(٢). ويظهــر 

يل أن هــذا التعريــف أيضــاً يعــود بعــد الشــرح إىل مــا يفيــد التعريفــان الســابقان.  
مث يالحــظ علــى هــذه التعاريــف بعــد التأمــل فيهــا أهنــا تتفــق يف معــىن كلــي، وهــو 
أن الــرأي هــو احلكــم الــذي يذهــب إليــه املســتنبط، ويتوصــل إليــه بواســطة إعمــال عقلــه 
وتفكريه، مســتخدماً وســيلة من الوســائل الشــرعية بغية اســتنباط حكم الواقعة، ســواء كان 
ذلــك علــى ســبيل اليقــني أو الظــن، وقــد أشــار اإلمــام ابــن القيــم(٣)– رمحــه اهللا – إىل هــذا 
املعىن الكلي، فقال بأن العرب (خصوه -[ أي الرأي ]- مبا يراه القلب بعد فكر وتأمل 
وطلــب ملعرفــة وجــه الصــواب ممــا تتعــارض فيــه األمــارات)(٤). وتعريــف الــرأي مبــا قالــه ابــن 
القيــم – رمحــه اهللا – شــامل جلميــع أوجــه االجتهــاد إذا أريــد باألمــارة يف التعريــف مطلــق 

العالمــة والقرينــة، فــإن تعــارض األمــارات واختالفهــا هــو شــأن املســائل االجتهاديــة(٥). 
وهناك تعريفات أخرى للرأي تركتها خشية التطويل ولعدم جدارهتا بالذكر(٦).

المطلب الثاني : أنواع الرأي
وردت آثــار كثــرية عــن الســلف تــدل علــى اســتخدامهم للــرأي، ومنهــا علــى ســبيل 

املثــال :
١- قــول أيب بكــر(٧)  ملــا ســئل عــن الكاللــة : (أقــول يف الكاللــة برأيــي، فــإن يكــن 

املنهاج يف ترتيب احلجاج ص١٣، وانظر : احلدود ص٦٤-٦٥.  (١)
احلدود ص٦٤.  (٢)

هــو أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي، املعــروف بابــن قيــم   (٣)
اجلوزيــة، كان فقيهــا حنبليــا أصوليــا حمدثــا حنويــا أديبــا متكلمــا، مــن آثــاره العلميــة: إعــالم املوقعــني، 
زاد املعــاد، الطــرق احلكميــة وغريهــا، ولــد ســنة ٦٩١ هـــ، وتــويف رمحــه اهللا ســنة ٧٥١ هـــ. (انظــر 

الفتــح املبــني ١٦١/٢-١٦٢، الذيــل علــى طبقــات احلنابلــة ٤٢٧/٢-٤٥٠). 
إعالم املوقعني ٥٣/١.  (٤)

انظر الرأي وأثره يف مدرسة املدينة ص٤٠.  (٥)
انظــر مثــال مــا ذكــره الراغــب يف املفــردات ص١٩٠، وأبــو اخلطــاب يف التمهيــد ٦٤/١، والبخــاري   (٦)

يف كشــف األســرار ٥٧/١، والكفــوي يف الكليــات ص٤٨٠.
هــو خليفــة رســول اهللا  عبــد اهللا بــن عثمــان بــن عامــر القرشــي التيمــي، اخلليفــة الراشــد األول، =   (٧)



١٢٩التمهيد : في تعريف أصول الفقه وبيان الرأي وأنواعه والمراد باآلراء األصولية

صوابــاً فمــن اهللا، وإن يكــن خطــأ فمــين ومــن الشــيطان، الكاللــة : مــا عــدا الوالــد والولــد)(١).
٢- قــول عثمــان(٢) لعمــر(٣) رضــي اهللا عنهمــا يف بعــض األحــكام (إن تتبــع رأيــك 

فرأيــك رشــد، وإن تتبــع رأي الشــيخ قبلــك، فنعــم ذو الــرأي كان)(٤).
٣- قــول علــي  : (اجتمــع رأيــي ورأي عمــر يف أم الولــد علــى أن ال تبــاع ، وقــد 

رأيــت اآلن بيعهــن)(٥). وغــري ذلــك مــن اآلثــار.
ويف مقابل هذه اآلثار وردت آثار أخرى تذم الرأي والعمل به ومنها : 

١- عــن عمــر بــن اخلطــاب  أنــه قــال : (إياكــم وأصحــاب الــرأي، فإهنــم أعــداء 
الســنن أعيتهــم األحاديــث أن حيفظوهــا، فقالــوا بالــرأي فضلــوا وأضلــوا)(٦).

ولــد بعــد عــام الفيــل بســنتني وســتة أشــهر، وكان مــن الســابقني يف اإلســالم، صحــب رســول اهللا 
 مــدة إقامتــه مبكــة ويف الغــار ويف ســفره للهجــرة، ويف غزواتــه كلهــا، وكانــت وفاتــه يــوم االثنــني يف 
مجــادى األوىل ســنة ١٣ هـــ بعــد ســنتني وأشــهر مــن خالفتــه، ومقــام شــهرته يغــين عــن مزيــد ترمجتــه. 
(انظــر اإلصابــة ٣٤١/٢، أســد الغابــة ٣٠٩/٣، ٦٣٧. صفــوة الصفــوة أليب الفــرج ابــن اجلــوزي 

٢٣٥/١، الريــاض النضــرة يف مناقــب العشــرة للمحــب الطــربي ٧٣/١). 
مصنفــه  يف  شــيبة  أيب  وابــن  الفرائــض،  يف كتــاب   ٣٦٥/٢-٣٦٦ ســننه  يف  الدارمــي  أخرجــه   (١)
٤١٥/١١، والطــربي يف تفســريه ٦٢٥/٣، والبيهقــي يف الســنن الكــربى ٢٢٣/٦،  واخلطيــب يف 
الفقيــه واملتفقــه ١٩٩/١، قــال حمقــق كتــاب الفقيــه واملتفقــه (٤٩٠/١) عــادل الغــرازي : (رجالــه 

ثقــات إال أن الشــعيب مل يــدرك أبــا بكــر). 
هــو عثمــان بــن عفــان بــن أيب العــاص القرشــي األمــوي، ثالــث اخللفــاء الراشــدين، ولــد بعــد الفيــل   (٢)
� زوج ابنتيــه منــه، استشــهد  بســت ســنني علــى الصحيــح، لقــب بــذي النوريــن؛ ألن النــيب
بأيــدي املفســدين ســنة ٣٥هـــ. (انظــر اإلصابــة ٤٦٢/٢، االســتيعاب ١٠٣٧/٣، أســد الغابــة 

.(٥٨٤/٣
هــو عمــر بــن اخلطــاب بــن نفيــل بــن عبــد العــزى القرشــي العــدوي، أبــو حفــص، أمــري املؤمنــني، ولــد   (٣)
بعــد عــام الفيــل بثــالث عشــرة ســنة، وويل اخلالفــة بعــد أيب بكــر  واستشــهد ســنة ٢٣هـــ. (انظــر 

اإلصابــة ٥١٨/٢، أســد الغابــة ١٤٥/٤، صفــة الصفــوة ٢٦٨/١، الريــاض النضــرة ٢٧١/٢).  
أخرجــه عبــد الــرزاق يف مصنفــه ٢٦٣/١٠ يف كتــاب الفرائــض بــاب فــرض اجلــد، وأخرجــه الدارمــي   (٤)
يف ســننه ٣٥٤/٢ يف كتاب الفرائض، ورواه احلاكم يف املســتدرك ٣٧٧/٤ وقال :(صحيح على 

شــرط الشــيخني ومل خيرجــاه)، ووافقــه الذهــيب. 
أخرجــه عبــد الــرزاق يف مصنفــه ٢٩١/٧ بــاب بيــع أمهــات األوالد، وأخرجــه البيهقــي يف الســنن   (٥)

الكــربى ٣٤٨/١٠ يف كتــاب عتــق أمهــات األوالد بــاب اخلــالف يف أمهــات األوالد.
أخرجــه الــدار قطــين يف كتــاب النــوادر مــن ســننه ١٤٦/٢، قــال أبــو الطيــب العظيــم آبــادي يف =   (٦)
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٢- وعــن علــي  أنــه قــال : (لــو كان الديــن يؤخــذ بالــرأي، لــكان باطــن اخلــف أوىل 
باملســح مــن ظاهــره)(١). وغــري ذلــك مــن اآلثــار.

وللتوفيــق بــني النوعــني مــن هــذه اآلثــار، محــل العلمــاء اآلثــار الــواردة يف اســتخدام الســلف 
للــرأي علــى الــرأي الســديد احملمــود، كمــا محلــوا اآلثــار الــواردة يف ذمــه علــى الــرأي الباطــل الــذي 
ال يصــدر عــن أهلــه، أو الــذي يكــون خمالفــاً ملــا هــو معلــوم مــن الديــن بالضــرورة أو حنــو ذلــك(٢).

وقــد بــني اإلمــام ابــن القيــم – رمحــه اهللا – وهــو مــن أجــاد البحــث يف هــذا املوضــوع 
– ثالثــة أنــواع مــن الــرأي، مث أرجعهــا إىل النوعــني الذيــن ذكرهتمــا، مســتدال بآثــار الســلف 
الســابقة. فقــال – رمحــه اهللا – : (الــرأي ثالثــة أقســام : رأي باطــل بــال ريـــب، ورأي 
صحيــح، ورأي هــو موضــع االشــتباه، واألقســام الثالثــة قــد أشــار إليهــا الســلف، فاســتعملوا 
الــرأي الصحيــح وعملــوا بــه وأفتــوا بــه، وســّوغوا القــول بــه وذمــوا الباطــل، ومنعــوا مــن العمــل 
والفتيــا والقضــاء بــه، وأطلقــوا ألســنتهم بذمــه وذم أهلــه، والقســم الثالــث ســّوغوا العمــل 
والفتيــا والقضــاء بــه عنــد االضطــرار إليــه حيــث ال يوجــد بــد، ومل يلزمــوا أحــداً العمــل بــه، ومل 
حيرمــوا خمالفتــه، وال جعلــوا خمالفــه خمالفــاً للديــن، بــل غايتــه أهنــم خــريوا بيـــن القبــول ورده)
(٣). فالقســم الثالــث عنــده داخــل يف الــرأي احملمــود إذا كان مقبــوًال، أمــا إذا كان مــردوداً 

فهو داخل يف الرأي الباطل.
مث ذكر – رمحه اهللا – مخسة أنواع للرأي الباطل(٤) وهي : 

١- الــرأي املخالــف للنــص، وهــذا ممــا يعلــم باالضطــرار مــن الديــن فســاده وبطالنــه، 

تعليقــه علــى ســنن الــدار قطــين ١٤٦/٢ يف اهلامــش : (يف إســناده جمالــد وهــو ضعيــف، ضعفــه ابــن 
معــني، ووثقــه النســائي)، وأخرجــه ابــن عبــد الــرب يف جامــع بيــان العلــم وفضلــه ١٦٤/٢، واخلطيــب 

يف الفقيــه واملتفقــه ١٨٠/١، والبيهقــي يف املدخــل إىل الســنن الكــربى ص١٩١.
أخرجــه أبــو داود يف ســننه ٤٢/١ يف كتــاب الطهــارة بــاب كيــف املســح، وأخرجــه الــدار قطــين   (١)
يف ســننه ١٩٩/١ بــاب الرخصــة يف املســح علــى اخلفــني، وابــن قتيبــة الدينــوري يف تأويــل خمتلــف 
احلديث ص٤٠، والبيهقي يف املدخل إىل الســنن الكربى ص١٩٣، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 
عــن عمــر بــن اخلطــاب  ١٨١/١، قــال ابــن حجــر يف التلخيــص احلبــري ١٦٩/١ : (رواه أبــو 

داود وإســناده صحيــح) وحســنه الصنعــاين يف ســبل الســالم ١٢١/١.
انظر جامع بيان العلم وفضله ١٦٧/٢، واملستصفى ٢٤٨/٢-٢٤٩.  (٢)

إعالم املوقعني ٥٣/١.  (٣)
انظر املصدر السابق ٥٤/١-٥٥.  (٤)
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وال حتــل الفتيــا والقضــاء بــه.
٢- الــكالم يف الديــن باخلــرص والظــن مــع التفريــط والتقصــري يف معرفــة النصــوص 

وفهمهــا واســتنباط األحــكام منهــا.
الــيت  الباطلــة  باملقاييــس  الــرب وصفاتــه وأفعالــه  املتضمــن تعطيــل أمســاء  الــرأي   -٣

والضــالل. البــدع  أهــل  وضعهــا 
٤- الــرأي الــذي أحدثــت بــه البــدع، وغــريت بــه الســنن، وعــم بــه البــالء، وتــرىب عليــه 

الصغــري، وهــرم فيــه الكبــري.
وقــال بعــد ذكــر هــذه األنــواع األربعــة : (فهــذه األنــواع األربعــة مــن الــرأي الــذي اتفــق 

ســلف األمــة وأئمتهــا علــى ذمــه وإخراجــه مــن الديــن)(١). 
٥- القــول يف أحــكام شــرائع الديــن بالظنــون ورد الفــروع بعضهــا علــى بعــض قياســاً، 
دون ردهــا علــى أصوهلــا والنظــر يف عللهــا واعتبارهــا، فاســتعمل فيهــا بالــرأي قبــل أن ينـــزل 

وتكلــم فيهــا قبــل أن تكــون بالــرأي املضــارع للظــن.
وأما الرأي احملمود فذكر أربعة أنواع(٢) وهي :
١- رأي الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم.

ويوضــح  ويقررهــا  منهــا،  الداللــة  وجــه  ويبــني  النصــوص،  يفســر  الــذي  الــرأي   -٢
منهــا. االســتنباط  طريــق  ويســهل  حماســنها 

٣- الــرأي الــذي تواطــأت عليــه األمــة، وتلقــاه خلفهــم عــن ســلفهم، فــإن مــا تواطئــوا 
عليــه مــن الــرأي ال يكــون إال صوابــاً.

٤- أن يكــون بعــد طلــب الواقعــة مــن القــرآن، فــإن مل جيدهــا يف القــرآن ففــي الســنة، 
فــإن مل جيدهــا يف الســنة فبمــا قضــى بــه اخللفــاء، فــإن مل جيدهــا فبمــا قالــه واحــد مــن 
الصحابــة ، فــإن مل جيدهــا اجتهــد رأيــه ونظــر إىل أقــرب ذلــك مــن كتــاب اهللا وســنة 
رســوله  وأقضيــة أصحابــه، فهــذا الــرأي الــذي ســوغه الصحابــة واســتعملوه وأقــر بعضهــم 

بعضــاً عليــه.

املصدر السابق ٥٥/١.  (١)
انظر إعالم املوقعني ٦٣/١-٦٧.  (٢)
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المطلب الثالث : المقصود باآلراء األصولية
إن املقصــود بــاآلراء األصوليــة هــو مــا يتوصــل إليــه علمــاء علــم أصــول الفقــه مــن قواعــد 
وأحكام بعد النظر يف مسائل فن علم األصول مستندين يف ذلك إىل الوسائل واألدوات 
املطلوبــة املتمثلــة يف األدلــة النقليــة والعقليــة، الــيت ختــول لــه التصريــح بقــول معــني يف قضيــة 

أو قضايــا خمتلفــة مــن هــذا الفــن.
فــإذا قــرر العلمــاء إن الكتــاب حجــة كان ذلــك رأيــاً جممعــاً عليــه، أمــا إذا اختلفــوا يف 
قضيــة مــن القضايــا كاختالفهــم يف االحتجــاج خبــرب الواحــد فيمــا تعــم بــه البلــوى، ويقــول 
بعضهــم حيتــج بــه إذا صــح فــكان ذلــك رأيــه، كمــا أن قــول املخالــف أيضــاً يعتــرب رأيــاً، 
وعلــى ذلــك فــكل مــا يصــرح بــه األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي – رمحــه اهللا – مــن قــول 

وحنــوه يف املســائل األصوليــة ويتبنــاه فهــو املــراد بآرائــه األصوليــة يف هــذا البحــث.
وأمــا حملــه مــن تلــك األنــواع فهــو جيــري علــى مقتضــى الــرأي الــذي يكــون عــن بصــرية 
بعــد فكــر وتأمــل وطلــب ملعرفــة الصــواب، والــذي يفســر النصــوص الشــرعية ويبــنيِّ وجــه 
الداللــة منهــا ويســهل طــرق االســتنباط منهــا، فهــو إذاً مــن النــوع احملمــود، واهللا تعــاىل أعلــم.



الباب األول 
 آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية

وفيه فصالن :

: آراؤه �� المقدمات الفصل ا�ٔ�ول  
: آراؤه �� مباحث ا�ٔ�ح�ام ال��عية الفصل الثا��  





١٣٥آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

الفصل األول : آراؤه في المقدمات(١)
توطئة :

لقــد ســار كثــري مــن علمــاء األصــول يف مطلــع مصنفاهتــم علــى تقــدمي مقدمــة مشــتملة 
علــى تعريــف أصــول الفقــه مــع بيــان موضوعــه وغايتــه وتعريــف بعــض املصطلحــات الــيت 
يتكــرر ورودهــا أثنــاء عــرض وتفصيــل املســائل األصوليــة مثــل احلــد والعلــم والعقــل والدليــل 
والنظــر وغريهــا، وذلــك قبــل أن يبتدئــوا بتفصيــل املوضــوع األصلــي، فمنهــم مــن مســى هــذه 

املقدمــة مقدمــات أصــول الفقــه أو املقدمــات(٢)، ومنهــم مــن مساهــا مبــادئ كالميــة(٣). 
وقــد ســبق أن بينــت يف التمهيــد تعريــف أصــول الفقــه كمدخــل إىل موضــوع البحــث 
األصلــي، وهلــذا ســوف يقتصــر كالمــي يف هــذا الفصــل علــى املصطلحــات الــيت اطلعــت 
فيهــا علــى رأي األســتاذ أيب منصــور البغــدادي – رمحــه اهللا – بعــد تتبعــي ملظــان آرائــه 

األصوليــة، وإليــك بيــان ذلــك يف املســائل التاليــة : 

مــة، وهــي يف األصــل صفــة مــن قَــدَّم مبعــىن تقــدم، مث اســتعملوها امســاً لــكل  املقدمــات : مجــع املقدِّ  (١)
مــا وجــد فيــه التقــدمي كمقدمــة اجليــش والكتــاب، ومقدمــة كل شــيء أولــه. (انظــر : لســان العــرب 
٤٦٨/١٢-٤٦٩، القامــوس احمليــط ١٥١٠/٢، املصبــاح املنــري ص١٨٨، شــرح الكوكــب املنــري 
٣٢/١)، ومقدمــة العلــم هــي اســم ملــا تقــدم أمامــه وملــا تتوقــف عليــه مســائله كمعرفــة تعريفــه وغايتــه 
وموضوعــه، ومقدمــة الكتــاب هــي طائفــة مــن كالمــه تقــدم أمــام املقصــود الرتبــاط لــه هبــا وانتفــاع 
هبــا فيــه، ســواء توقــف عليهمــا العلــم أم ال، (انظــر التعريفــات ص٢٤٢، شــرح الكوكــب املنــري 
مــة تكــون بكســر الــدال مــن قــدَّم مبعــىن تقــدَّم كمــا  ٣٢/١، نزهــة اخلاطــر العاطــر ٢٣/١)، واملقدِّ
ذكــرت، وتكــون بفتحهــا، ألن صاحــب الكتــاب قدمهــا (انظــر لســان العــرب ٤٦٨/١٢-٤٦٩، 

شــرح الكوكــب املنــري ٣٢/١-٣٣).
انظر قواطع األدلة ٩/١، املســتصفى ٩/١-١٠، احملصول ١٢/١، روضة الناظر ٢٣/١، البحر   (٢)

احمليــط ١٥/١، شــرح الكوكــب املنــري ٣٢/١.
انظر اإلحكام لآلمدي ١٠/١، بيان املختصر ٣٣/١، فواتح الرمحوت ١٧/١.  (٣)



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٣٦

المسألة األولى : بيان الغرض من أصول الفقه
أوًال : معنى الغرض

الغــرض يف اللغــة : بفتــح الــراء هــدف يرمــى بــه(١) ويف اللســان : الغــرض هــو اهلــدف 
الــذي ينصــب فريمــى فيــه واجلمــع أغــراض … وغرضــه كــذا أي : حاجتــه وبغيتــه، وفهمــُت 
غرضــك أي : قصــدك(٢). والغــرض مــن كل فــن غايتــه وفائدتــه املرتتبــة عليــه(٣)، وعلــى هــذا 

فالغــرض مــن علــم األصــول غايتــه وفوائــده املرتتبــة عليــه. 
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

قــال الزركشــي(٤) – رمحــه اهللا –: (قــال األســتاذ أبــو منصــور : الغــرض مــن أصــول 
الفقــه معرفــة أدلــة أحــكام الفقــه، ومعرفــة طــرق األدلــة؛ ألن مــن اســتقرأ أبوابــه وجدهــا إمــا 
دليــًال علــى حكــم أو طريقــاً يتوصــل بــه إىل معرفــة الدليــل، وذلــك كمعرفــة النــص واإلمجــاع 
والقيــاس والعلــل والرجحــان، وهــذه كلهــا معرفــة حميطــة باألدلــة املنصوصــة علــى األحــكام، 
ومعرفــة األخبــار وطرقهــا معرفــة بالطــرق املوصلــة إىل الدالئــل املنصوصــة علــى األحــكام)(٥).
فذكر األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – هنا من غرض علم أصول الفقه شيئني :

١- معرفــة أدلــة أحــكام الفقــه االمجاليــة، كمعرفــة أن دليــل وجـــوب الصـــالة الكتــاب 
ــٰوةَ ﴾(٦) وبالتــايل تعــرف األحــكام مبعرفــة دليلهــا. لَ ــواْ ٱ�صَّ �ِيُم

َ
وهـــو قولـــه تعــاىل : ﴿ أ

٢- معرفة طرق األدلة كالنص والظاهروغريمها.
انظر القاموس احمليط ٨٧٨/١.  (١)

لسان العرب ١٩٦/٧.  (٢)
انظــر البحــر احمليــط ٢٨/١، ذكــر اجلرجــاين – رمحــه اهللا – يف التعريفــات ص١٤٠ أن الغايــة مــا   (٣)
ألجلــه وجــود الشــيء. وذكــر الزركشــي يف البحــر احمليــط ٢٨/١ أن الفائــدة هــي الغايــة املوصلــة 

لألمــور املهمــة، وعلــى هــذا فــال فــرق بــني الغــرض والغايــة والفائــدة.  
هــو حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهللا الرتكــي املصــري الزركشــي، امللقــب ببــدر الديــن، املكــىن بــأيب عبــد   (٤)
اهللا، الفقيــه الشــافعي، األصــويل احملــدث، األديــب، ولــد يف مصــر ســنة ٧٤٥ هـــ، تبحــر يف العلــوم 
حــىت صــار يشــار إليــه بالبنــان، ومــن أهــم آثــاره العلميــة: البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه، وتشــنيف 
املســامع جبمــع مجــع اجلوامــع يف األصــول أيضــا، الربهــان يف علــوم القــرآن، تــويف ســنة ٧٩٤ هـــ. 

(انظــر الــدرر الكامنــة ١٧/٤، النجــوم الزاهــرة ١٣٤/١٢، الفتــح املبــني ٢٠٩/٢).  
البحر احمليط ٢٦/١.  (٥)

البقرة : ٤٣   (٦)
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ثالثاً : الموافقون
إن مــا ذكــره األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة مــن غــرض علــم األصــول هــو قــول 
مجيــع العلمــاء حيــث مل يذكــر أيُّ مصــدر مــن املصــادر اخلــالف فيهــا(١) وإن كان بعــض 

املراجــع أضــاف مــع ذلــك نقاطــاً أخــرى كمــا ســيأيت يف التعليــق.
قــال اآلمــدي -رمحــه اهللا- : (وأمــا غايــة علــم األصــول، فالوصــول إىل معرفــة األحــكام 

الشــرعية، الــيت هــي منــاط الســعادة الدنيويــة واألخرويــة)(٢). 
وقال ابن احلاجب – رمحه اهللا –: (وأما فائدته فالعلم بأحكام اهللا تعاىل)(٣).

وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا –: (غايــة معرفــة أصــول الفقــه، إذا صــار املشــتغل هبــا قــادراً 
علــى اســتنباط األحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا معرفــُة أحــكام اهللا تعــاىل والعمــل هبــا 

أي : باألحكام الشــرعية)(٤).
رابعاً : التعليق

رغــم أن الغــرض مــن أصــول الفقــه وغايتــه وفائدتــه شــيء واحــد عنــد كثــري مـــن العلمـــاء 
– كمــا ســبق – يــرى بعــض العلمــاء أن الغــرض والغايــة يفرتقــان عــن الفائــدة؛ ألن املصــاحل 

احلاصلــة مــن الشــيء هلــا اعتبــاران : 
١- أول التفكــري يف الشــيء، وتســمى هــذه املصلحــة الباعــث للفاعــل علــى طلــب 

الفعــل، وهــي املســماة عندهــم بالعلــة الغائيــة. 
٢- منتهــى الشــيء، وهــو آخــر العمــل أو مثــرة الفعــل ونتيجتــه، وهــي املســماة عندهــم 

بالفائدة(٥).
ويف ذلــك يقــول الزركشــي – رمحــه اهللا –: (وللســبب الغائــي اعتبــاران : أول الفكــر 

انظــر الوصــول إىل األصــول ٥٢/١، اإلحــكام لآلمــدي ٩/١، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح   (١)
العضــد ٣٢/١، بيــان املختصــر ٢٩/١، إرشــاد الفحــول ص٥.

اإلحكام ٩/١.  (٢)
خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ٣٢/١.  (٣)

شرح الكوكب املنري ٤٦/١.  (٤)
انظــر أصــول الفقــه للدكتــور الباحســني ص١٢٥، علــم أصــول الفقــه : حقيقتــه ومكانتــه وتارخيــه   (٥)

ومادتــه ص١٠٣.
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ويســمى الباعــث، ومنتهــاه وهــو آخــر الفعــل ويســمى الفائــدة)(١).
ويــرى الدكتــور الباحســني عــدم التفريــق بــني هــذه األمــور، مــن حيــث إن علــم األصـــول 
– الــذي هــو منهــج يتبعــه الفقيــه عنــد حماولتــه التوصــل إىل معرفــة األحــكام الشــرعية – مل 
فالباعــث علــى وضعــه معرفــة  الشــرعية،  بــل لتحصيــل األحــكام  لذاتــه،  يكــن مقصــوداً 
األحــكام الشــرعية، والثمــرة املرتتبــة عليــه هــي األحــكام الشــرعية، فالفــرق بينهمــا زمــين هــو 

التقــدم والتأخــر(٢).
هــذا، وقــد ذكــر العلمــاء مــن فوائــد وضــع علــم أصــول الفقــه والغايــة منــه أشــياَء كلُّهــا 
يــدور حــول شــيء واحــد رئيســي، ذكــره األســتاذ أبــو منصــور وغــريه مــن العلمــاء – كمــا 

ســبق –، ومــن أمههــا مــا يــأيت(٣):
١- إظهــار القواعــد الــيت يســتعني هبــا اجملتهــد علــى اســتنباط األحــكام الشــرعية مــن 

األدلــة للنــاس ليحتكمــوا إليهــا عنــد احلاجــة.
٢- قــدرة اجملتهــد بعــد معرفتــه هلــذه القواعــد واســتعانته هبــا علــى اســتنباط األحــكام 

الشــرعية مــن األدلــة.
٣- قــدرة العــامل هبــذه القواعــد علــى معرفــة أن الديــن اإلســالمي الــذي ضــم هــذه 
القواعــد صــاحل لــكل زمــان ومــكان، وحقيــق بــأن يكــون خــامت األديــان، حيــث إن القواعــد 

قــادرة علــى اســتنباط األحــكام لــكل مــا يســتجد مــن حــوادث يف أي مــكان وزمــان.
٤- قــدرة العــامل هبــذه القواعــد علــى الــرد علــى مــن أنكــر حجيــة بعــض أدلــة األحــكام، 

كحجيــة خــرب اآلحــاد، أو حجيــة اإلمجــاع، أو حجيــة القيــاس. 

البحر احمليط ٢٨/١.  (١)
انظر أصول الفقه ص١٢٥.  (٢)

انظر علم أصول الفقه : حقيقته ومكانته وتارخيه ومادته ص١٠٥-١٠٨.  (٣)
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المسألة الثانية : تعريف النظر(١) في االصطالح
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور في تعريف النظر

نقــل الزركشــي – رمحــه اهللا – تعريــف األســتاذ أيب منصــور للنظــر حيــث قــال : (قــال 
األســتاذ أبــو منصــور : هــو الفكــر يف الشــيء املنظــور فيــه طلبــاً ملعرفــة حقيقــة ذاتــه أو صفــة 
مــن صفاتــه، وقــد يفضــي إىل الصــواب إذا رتــب علــى وجهــه، وقــد يكــون خطــأ إذا خولـــف 

ترتيبه)(٢).
قولــه : (الفكــر) املــراد بــه هنــا ترتيــب أمــور حاصلــة يف الذهــن ليتوصــل هبــا إىل أمــور 

مســتحصلة(٣).
واملراد بقوله : (الشيء املنظور فيه) األدلة واألمارات املوصلة إىل املطلوب(٤).

ثانياً : الموافقون
وردت عــدة تعريفــات تتحــد يف مفهــوم تعريــف األســتاذ أيب منصــور وإن اختلفــت 

قليــًال يف العبــارات، ومنهــا مــا يلــي :
١- تعريــف القاضــي أيب يعلــى والشــريازي بــأن النظــر هــو (الفكــر يف حـــال املنظـــور 

فيــه)(٥).
٢- تعريــف ابــن الســمعاين(٦) بأنــه (الفكــر يف حــال املنظــور إليــه والتوصــل بأدلتــه إىل 
النظــر يف اللغــة : حــس العــني، مأخــوذ مــن نظــره ينظــره نظــراً ومنظــراً ومنظــرًة، ونظــر إليــه. تقــول   (١)
: نظــرت إىل كــذا وكــذا مــن نظــر العــني ونظــر القلــب، ويقــول القائــل للمؤّمــل يرجــوه : إمنــا ننظــر 
إىل اهللا مث إليــك، أي: إمنــا أتوقــع فضــل اهللا مث فضلــك، والنظــر : االنتظــار يقــال : نظــرت فالنــاً 
وانتظرتــه مبعــىن واحــد، ويف الصحــاح : النظــر تأمــل الشــيء بالعــني، ويف اللســان : النظــر الفكــر يف 

الشــيء تقــدره وتقيســه منــك. (انظــر  الصحــاح ٨٣٠/٢، لســان العــرب ٢١٥/٥-٢١٧).
البحر احمليط ٤٣/١.  (٢)

انظر بيان املختصر ٣٩/١.  (٣)
انظر العدة ١٨٤/١، التمهيد أليب اخلطاب ٥٨/١.  (٤)

العدة ١٨٤/١.  (٥)
هــو منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار، اإلمــام أبــو املظفــر الســمعاين، كان حنفيــا مث حتــول إىل   (٦)
املذهــب الشــافعي، مــن مؤلفاتــه : التفســري، وقواطــع األدلــة يف األصــول. ولــد ســنة ٤٢٦هـــ وتــويف 
ســنة ٤٨٩هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ٣٣٥/٥-٣٤٦، طبقــات الشــافعية لألســنوي 

.(٣٢١/١
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املطلوب)(١).
٣- تعريف أيب اخلطاب(٢) بأنه (التفكر يف حال املنظور فيه)(٣).

ثالثاً : تعاريف أخرى للنظر
خالــف أبــا منصــور ومــن معــه يف تعريــف النظــر مجــع مــن العلمــاء حيــث ذهبــوا إىل 

تعريفــه بعبــارات خمتلفــة، ومــن هــذه التعريفــات :
١- تعريــف القاضــي أيب بكــر الباقــالين – رمحــه اهللا – فيمــا نقــل عنــه اآلمــدي(٤) – 
رمحـــه اهللا – بأنــه (هــو الفكــر الــذي يطلــب بــه مــن قــام بــه علمــاً أو ظنــاً)(٥) وقــد وافقــه يف 

هــذا التعريــف ابــن احلاجــب والفتوحــي – رمحهمــا اهللا –(٦).
٢- تعريــف ابــن عقيــل(٧) – رمحــه اهللا – بأنــه (التأمــل والتفكــر واالعتبــار مبعرفــة احلــق 

مــن الباطــل والفصــل بــني احلجــة والشــبهة)(٨).
٣- تعريــف الــرازي – رمحــه اهللا – بأنــه (ترتيــب تصديقــات يف الذهــن ليتوصــل هبــا 

قواطع األدلة ٤١/١.  (١)
هــو أبــو اخلطــاب حمفــوظ بــن أمحــد بــن احلســن الكلــواذاين، الشــيخ اإلمــام العالمــة، أحــد أئمــة   (٢)
احلنابلــة وشــيخهم، مــن مؤلفاتــه : التمهيــد يف األصــول، ورؤوس املســائل يف الفقــه، ولــد ســنة 

٤٣٢هـــ وتــويف ســنة ٥١٠هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ٣٤٨/١٩، الفتــح املبــني ١١/٢).
التمهيد ٥٨/١.  (٣)

هــو علــي بــن أيب علــي حممــد بــن ســامل التغلــيب امللقــب بســيف الديــن، املكــىن بــأيب احلســن، ولــد   (٤)
ســنة ٥٥١ هـــ بآمــد بلــد مــن ديــار بكــر، كان فقيهــا أصوليــا منطقيــا جدليــا متكلمــا، ومــن آثــاره 
العلميــة: اإلحــكام يف أصــول األحــكام، ومنتهــى الســول يف األصــول وأبــكار األفــكار يف الــكالم، 
تويف رمحه اهللا سنة ٦٣١ هـ. (انظر الفتح املبني يف طبقات األصوليني لعبد اهللا مصطفى املراغي 
٥٧/٢-٥٨. طبقــات الشــافعية الكــربى لتــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي ٣٠٦/٨-٣٠٧، 

طبقــات الشــافعية لعبــد الرحيــم األســنوي ١٣٧/١، األعــالم خلــري الديــن الزركلــي ٣٣٢/٤).  
اإلحكام لآلمدي ١١/١.  (٥)

انظر خمتصر ابن احلاجب مع بيان املختصر ٣٩/١، شرح الكوكب املنري ٥٧/١.  (٦)
هــو علــي بــن عقيــل بــن حممــد بــن عقيــل، أبــو الوفــاء البغــدادي الظفــري، الفقيــه األصــويل احلنبلــي   (٧)
الواعــظ املتكلــم، مــن مؤلفاتــه : الواضــح يف أصــول الفقــه، وكتــاب الفصــول يف الفقــه، وكتــاب 

الفنــون، تــويف ســنة ٥١٣هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ١٢/٢).
الواضح يف أصول الفقه ٤٦/١.  (٨)
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إىل تصديقــات أخــر)(١).
وقــد أورد القــرايف(٢) – رمحــه اهللا – عــدة تعريفــات للنظــر منهــا تعريــف الــرازي وغــريه 

وناقشــها وقــال : إن النظــر هــو الفكــر(٣).
رابعاً : التعليق

بعد التأمل يف التعريفات املذكورة يتضح ما يلي : 
١- أن مجيــع التعريفــات تتفــق علــى أن النظــر هــو الفكــر وإن ختتلــف يف عــرض ذلــك 

مث زيــادة بعــض القيــود التوضيحيــة.
٢- ميكن إرجاع االختالف يف تعريف النظر إىل اللفظ كما يتضح ذلك من قول الغزايل 
– رمحه اهللا – حيث قال : (إذا أردت إدراك العلم املطلوب فعليك وظيفتان : إحدامها إحضار 
األصلني أي املقدمتني يف ذهنك، وهذا يسمى فكراً، واآلخر يسوقك إىل التفطن لوجهه لزوم 
املطلــوب مــن ازدواج األصلــني وهــذا يســمى طلبــاً، فلذلــك مــن جــرد التفاتــه الوظيفــة األوىل حــدَّ 
النظــر بأنــه الفكــر، ومــن جــرد التفاتــه إىل الثانيــة قــال : إنــه طلــب علــم أو غلبــة ظــن، ومــن التفــت 

إىل األمريــن مجيعــاً قــال : إنــه الفكــر الــذي يطلــب بــه مــن قــام بــه علمــاً أو غلبــة ظــن)(٤).

المسألة الثالثة : شروط النظر
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

نقــل الزركشــي – رمحــه اهللا – عــن األســتاذ أيب منصــور – رمحــه اهللا – كالمــاً حــول 
شــروط النظــر قائــًال : 

احملصول ١٤/١.  (١)
الصنهاجــي  بــن عبــد اهللا  الرمحــن  بــن عبــد  إدريــس  بــن  العبــاس أمحــد  أبــو  الديــن  هــو شــهاب   (٢)
البفشــيمي القــرايف، إمــام زمانــه، انتهــت إليــه رئاســة الســادة املالكيــة، كان حافظــا بارعــا يف الفقــه 
وأصولــه والتفســري واحلديــث وعلــم الــكالم والنحــو واخلــالف بــني الفــرق ..، ولــد حــوايل ســنة ٥٩٠ 
هـــ وتــويف رمحــه اهللا ســنة ٦٨٤ هـــ، مــن آثــاره العلميــة: شــرح احملصــول وتنقيــح الفصــول وشــرحه 

والفــروق. (انظــر شــجرة النــور الزكيــة ص١٨٨، والفتــح املبــني ٨٦/٢).    
انظر شرح تنقيح الفصول ص٤٢٩-٤٣٠.  (٣)

البحر احمليط ٤٣/١ نقًال عن كتاب «االقتصاد» للغزايل.  (٤)
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(قــال األســتاذ أبــو منصــور : جيــب أوًال أن يكــون املطلــوب غائبــاً عــن احلــس والضــرورة 
فيمــا يــدرك باحلــواس أو البداهــة، ال مدخــل للنظــر فيــه. 

مث يعلــم الضروريــات احلســية والبديهــة، وإال مل يتمكــن مــن رد الغائــب إىل حمســوس 
أو معلــوم بالبداهــة. مث يعلــم وجــود الدليــل علــى مــا يســتدل بــه عليــه، مث يعلــم وجــه تعلــق 
الدليــل باملدلــول، ومــن مث مل يصــح االســتدالل علــى صــدق الرســول عليــه الصــالة والســالم 
بالقــرآن املعجــز ممــن ال يعــرف وجــود القــرآن يف العــامل، وال مــن عــرف وجــوده ومل يعلــم أنــه 
ظهــر علــى يديــه، وال مــن عــرف ظهــوره عليــه ومل يعلــم أنــه حتــدى بــه العــرب، فعجــزوا عــن 
معارضته مبثله. قال : ومن شــرطه إذا كان دليله يدل على شــيئني فأكثر أن جيريه فيهما، 
فأمــا أن يســتدل بــه يف أحــد مدلوليــه ومينــع مــن االســتدالل بــه يف اآلخــر، فإنــه مفســـد 
للدليـــل علــى نفســه، وهلــذا مل يصــح اســتدالل املعتزلــة علــى أن اهللا عــامل بأفعالــه احملكمــة، 
ألن احملكمــات كمــا دلــت علــى كــون فاعلهــا عاملــاً دلــت علــى أن لــه علمــاً، فــإذا مل جيــروا 

هــذه الداللــة يف علــم البــاري مل يصــح اســتدالهلم هبــا علــى كونــه عاملــاً)(١).
وبعد النظر يف عبارته املذكورة ميكن أن نستخلص منها ثالثة شروط :

١- أن يكــون املطلــوب غائبــاً عــن احلــس والضــرورة، وهــذا الشــرط مشــروط بــأن يعلــم 
الضروريــات احلســية والبديهيــة لــرد الغائــب إىل حمســوس أو معلــوم بالبداهــة.

الدليــل  بــه عليــه ويعلــم وجــه تعلــق  الدليــل علــى مــا يســتدل  ٢- أن يعلــم وجــود 
باملدلــول.

٣- أن جيري الدليل على مجيع ما يدل عليه من مدلوالت.
ثانياً : الموافقون

أن الشرط األول ذكره ابن السمعاين يف شروط النظر، فقال : (الرابع جيب أن يكون املطلوب 
علم االكتساب ال علم الضرورة)(٢). وقال الزركشي – رمحه اهللا – : (إن النظر مكتسب باالتفاق)(٣).

أمــا الشــرط الثــاين فقــد ذكــر الشــريازي الشــطر األول منــه يف اللمــع وشــرحه بقولــه : 
(أن يكــون نظــره يف دليــل ال يف شــبهة؛ ألنــه مــىت أخطــأ احملجــة ومل يصــادف نظــره احلجــة، 

البحر احمليط ٤٥/١.  (١)
قواطع األدلة ٤٢/١.  (٢)

انظر البحر احمليط ٤٦/١.  (٣)
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بــل وقــع علــى الشــبهة، مل يــدرك املقصــود ومل يصــل إىل املــراد، مــن هاهنــا أخطــأ مــن أخطــأ 
مــن األئمــة مــع كمــال اآللــة، ألهنــم مل يوفقــوا إلصابــة الدليــل يف نظرهــم، وإمنــا كان نظرهــم 
يف الشــبهة وذهــب عليهــم وأدركــه غريهــم …)(١)، وقــد ذكــره ابـــن الســـمعاين والزركشــي 
– رمحهمــا اهللا – أيضــًا(٢). والشــطر األخــري مــن هــذا الشــرط أشــار إليــه الزركشــي – رمحـــه 
اهللا – بقولــه : (وأن يعلــم الوجــوه الــيت تــدل منهــا لألدلــة، وال يكفيــه العلــم بــذات الداللــة 

مــع الذهــول عــن الوجــه الــذي منــه تــدل الداللــة)(٣).
هذا وقد ذكر بعض العلماء من شروط النظر غري املذكورة ما يلي : 

١- أن يكــون الناظــر كامــل اآللــة، وهــو أن يعــرف طريــق األحــكام الشــرعية وكيفيــة 
ترتيــب األدلــة بعضهــا علــى بعــض، علــى مــا ذكــر يف بــاب املفــيت(٤).

٢- أن يســتويف شــروط الدليــل وترتيبــه علــى حقيقتــه بتقــدمي مــا جيــب تقدميــه وتأخــري مــا جيــب 
تأخــريه(٥).

٣- العقل وانتفاء أضداده من النوم والغفلة واملوت(٦).
٤- أن ال يكــون جاهــًال باملطلــوب، وال عاملــاً بــه مــن كل الوجــوه، وال مــن وجــه تطلبــه 

الســتحالة حتصيل احلاصل(٧).

اللمع ص٤٩، شرح اللمع ١٥٤/١.  (١)
انظر قواطع األدلة ٤٢/١، البحر احمليط ٤٤/١.  (٢)

البحر احمليط ٤٥/١.  (٣)
انظر اللمع ص٤٩، شرح اللمع ١٥٣/١، قواطع األدلة ٤١/١.   (٤)

انظر املصادر السابقة، البحر احمليط ٤٤/١-٤٥.  (٥)
انظر اإلحكام لآلمدي ١١/١، البحر احمليط ٤٤/١.  (٦)

انظر البحر احمليط ٤٤/١.  (٧)
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المسألة الرابعة : تعريف الحد(١)
أوًال : رأي أبي منصور في تعريف الحد

يرى األســتاذ أبو منصور – رمحه اهللا – أن احلد واحلقيقة مبعىن واحد، قال الزركشــي 
– رمحــه اهللا –: (قــال األســتاذ أبــو منصــور : احلــد واحلقيقــة عندنــا مبعــىن، ألن حقيقــة 

الشــيء مانعــة لــه مــن االلتبــاس بغــريه، ناطقــة مبــا ليــس منــه مــن الدخــول يف حكمــه)(٢).
ولكــي يتضــح معــىن احلــد أذكــر معــىن احلقيقــة، فهــي يف االصطــالح اللفــظ املســتعمل 
فيمــا وضــع لــه(٣)، وحقيقــة الشــيء يف رأي األســتاذ أيب منصــور متنعــه مــن االلتبــاس بغــريه 
كمــا متنــع مــا ليــس منــه مــن الدخــول يف حكمــه، وعلــى هــذا ميكــن التوصــل إىل أن حــد 
الشــيء عنــده مــا يــدل علــى حقيقتــه ومينــع غــريه مــن االلتبــاس بــه كمــا مينــع مــا ليــس منــه 

مــن الدخــول يف حكمــه.
ثانياً : الموافقون

تعــددت عبــارات األصوليــني يف تعريــف احلــد، وبعضهــا يتقــارب يف املعــىن ممــا ذهــب 
إليــه األســتاذ أبــو منصــور يف تعريفــه ومــن هــذه التعاريــف مــا يلــي : 

١- تعريــف القاضــي أيب بكــر الباقــالين – رمحــه اهللا – بأنــه (القــول اجلامــع املانــع 
املفســر الســم احملــدود وصفتــه علــى وجــه حيصــره علــى معنــاه فــال يدخــل فيــه مــا ليــس منــه 

احلــد يف اللغــة : الفصــل بــني الشــيئني لئــال خيتلــط أحدمهــا باآلخــر، أو لئــال يتعــدى أحدمهــا علــى   (١)
اآلخــر، ومجعــه حــدود، وفصــل مــا بــني كل شــيئني : حــد بينهمــا ومنتهــى كل شــيء حــده. وقيــل : 
أصــل احلــد املنــع، وحــد الرجــل عــن األمــر حيــده حــداً : منعــه وحبســه، تقــول : حــددت فالنــاً عــن 
الشــر أي : منعتــه، واحلــداد : البــواب والســجان، ألهنمــا مينعــان مــن يف الــدار مــن اخلــروج منهــا 
ومينــع اخلــارج مــن الدخــول فيهــا، ومنــه مسِّــي احلديــد حديــداً، ألنــه مينــع مــن وصــول الســالح إىل 
البــدن، ومسيــت حــدود الــدار حــدوداً، ألهنــا متنــع أن يدخــل فيهــا مــا ليــس منهــا وأن خيــرج منهــا 
مــا هــو منهــا، وحــد كل شــيء منتهــاه، ألنــه يــرده ومينعــه عــن التمــادي، وحــد الســارق وغــريه : مــا 
مينعــه عــن املعــاودة ومينــع أيضــاً غــريه عــن إتيــان اجلنايــات، ومســي اإلحــداد يف العــدة إحــداداً، ألنــه 
مينــع مــن الزينــة. (انظــر معــىن احلــد لغــة يف املفــردات يف غريــب القــرآن ص١١٦، لســان العــرب 

١٤٠/٣، املصبــاح املنــري ص٤٨، القامــوس احمليــط ٤٠٥/١، تــاج العــروس ٣٣١/٢).
البحر احمليط ٩١/١.  (٢)

انظر اإلحكام لآلمدي ٢٧/١-٢٨، إرشاد الفحول ص١٩.  (٣)
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ومينــع أن خيــرج منــه مــا هــو منــه)(١)، ورجحــه الشــريازي(٢).
٢- تعريف الباجي – رمحه اهللا – بأنه (اللفظ اجلامع املانع)(٣).

٣- تعريف الزركشي – رمحه اهللا – بأنه (القول الدال على ماهية الشيء)(٤).
ثالثاً : تعاريف أخرى للحد

وردت تعاريــف ختتلــف عــن تعريــف األســتاذ أيب منصــور للحــد يف العبــارة واملعــىن، ومنهــا مــا 
يلــي : 

١- تعريف ابن السمعاين – رمحه اهللا – بأنه (اللفظ الوجيز احمليط باملعىن)(٥).
٢- تعريف القرايف – رمحه اهللا – بأنه (شرح ما دل عليه اللفظ بطريق اإلمجال)(٦).

هــو  عندهــم  احلــد  مــن  الغــرض  ألن  للحــد،  املناطقــة  تعريــف  وكذلــك   -٣
احلــد  كان  إن  وفصــًال(٩)  جنســًا(٨)  ذاتياتــه(٧)  بذكــر  وماهيتــه  احملــدود  حقيقــة  بيــان 

التقريب واإلرشاد الصغري ١٩٩/١.  (١)
انظر شرح اللمع ١٤٦/١.  (٢)

احلدود ص٢٣، املنهاج يف ترتيب احلجاج ص١١.  (٣)
البحر احمليط ٩١/١.  (٤)

قواطــع األدلــة ٤٤/١، وقريــب منــه تعريــف الفتوحــي بأنــه (الوصــف احمليــط مبوصوفــه املميــز لــه عــن   (٥)
غــريه) شــرح الكوكــب املنــري ٨٩/١.

شرح تنقيح الفصول ص٤.  (٦)
الذاتيــات مجــع الــذايت، والــذايت لــكل شــيء : مــا خيصــه ومييــزه عــن مجيــع مــا عــداه، وقيــل : ذات   (٧)
الشــيء نفســه وعينــه (انظــر : التعريفــات للجرجــاين ص١٠٧) وعرفــه الغــزايل بأنــه : كل داخــل 
يف ماهيــة الشــيء وحقيقتــه دخــوًال ال يتصــور فهــم املعــىن دون فهمــه كاللونيــة للســواد واجلســمية 

لإلنســان. (انظــر : املســتصفى ١٣/١، منتهــى الوصــول واألمــل ص ٦).
اجلنــس : هــو مــا صــدق يف جــواب مــا هــو علــى كثرييــن خمتلفــني باحلقائــق، فلــو قلــت مثــًال : مــا هــو   (٨)
اإلنســان ومــا هــو الفــرس ومــا هــو البقــر) فاجلــواب هــو احليــوان، فاحليــوان جنــس. (انظــر : آداب 

البحــث واملناظــرة القســم األول ص٣٣، ضوابــط املعرفــة ص٣٩، تســهيل املنطــق ص٢٥).
الفصــل : هــو جــزء املاهيــة الصــادق عليهــا يف جــواب أي شــيء هــو يف ذاتــه ؟ مثالــه : الناطــق ؛   (٩)
ألنــه إذا ســئل عــن اإلنســان بــأي شــيء هــو يف ذاتــه، كان الناطــق جوابــاً عنــه مييــزه عمــا يشــاركه يف 
اجلنــس. (انظــر : املنطــق املنظــم ص٣٧، آداب البحــث واملناظــرة القســم األول ص٣٤، ضوابــط 

املعرفــة ص٤٠، تســهيل املنطــق ص٣١).



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٤٦

حقيقيــًا(١)، أو عرضياتــه(٢) إن كان حــداً رمسيــًا(٣)، أو بشــرحه بلفــظ أوضــح منــه إن كان 
لفظيــًا(٤). حــداً 

المسألة الخامسة : شروط الحد
أوًال : رأي أبي منصور

نقــل الزركشــي – رمحــه اهللا – عــن األســتاذ أيب منصــور – رمحــه اهللا – ثالثــة شــروط 
يف احلــد، وهــي كمــا يلــي : 

١- أن يطــرد وينعكــس، فيوجــد احملــدود بوجــوده وينعــدم بعدمــه، وقــد نقــل األســتاذ 
أبــو منصــور اإلمجــاع علــى اشــرتاط هــذا الشــرط.

قال الزركشــي – رمحه اهللا –: (قال األســتاذ أبو منصور : أمجعوا على أن شــرط احلد 
االطراد واالنعكاس …)(٥).

يقول تاج الدين ابن السبكي – رمحه اهللا – موضحاً معىن االطراد واالنعكاس (أي إذا وجد احلد 
وجد احملدود، وذلك هو االطراد، فال يدخل فيه شيء ليس من أفراد احملدود، فيكون مانعاً، وإذا انتفى 
احلد انتفى احملدود، وذلك هو االنعكاس، أي كلما وجد احملدود وجد احلد، ويلزمه كلما انتفى احلد 

انتفى احملدود؛ فال خيرج عنه شيء من أفراد احملدود فيكون جامعاً)(٦).
وقــال القــرايف – رمحــه اهللا –: (قولنــا جامــع هــو معــىن قولنــا مطــرد، وقولنــا مانــع هــو 

شــرح   : (انظــر  اجملتمعــة.  ذاتياتــه  مجيــع  عــن  ينبــئ  مبــا  الشــيء  تعريــف   : هــو  احلقيقــي  احلــد   (١)
.(٦٨/١-٦٩ عليــه  الــيت  واحلواشــي  احلاجــب  ابــن  خمتصــر  علــى  العضــد 

العرضيــات مجــع عرضــي، وهــو مــا ميكــن فهــم الــذات قبــل فهمــه، فهــو خبــالف الــذايت. (انظــر   (٢)
: بيــان املختصــر ٧٥/١).

يقــال  الشــيء بعرضياتــه، كمــا  الشــيء بالزمــه أي : تعريــف  أنبــأ عــن  مــا  الرمســي : هــو  احلــد   (٣)
: اخلمــر مائــع يقــذف بالزبــد، فــإن ذلــك الزم لــه، عــارض بعــد متــام حقيقتــه. (انظــر شــرح العضــد 

علــى املختصــر مــع احلواشــي عليــه ٧٠/١).
احلــد اللفظــي : هــو مــا أنبــأ عنــه بلفــظ أظهــر مــرادف أي تعريــف الكلمــة بلفــظ أوضــح منهــا   (٤)
مثــل تعريــف العقــار باخلمــر . (انظــر شــرح العضــد علــى املختصــر مــع احلواشــي عليــه ٧٠/١).

البحر احمليط ١٠٤/١.  (٥)
رفع احلاجب ٢٨٨/١-٢٨٩.  (٦)
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الغــزايل وابــن  أمــا عنــد  املنعكــس)(١)،  املطــرد  هــو  املانــع  فاجلامــع  قولنــا منعكــس،  معــىن 
احلاجــب(٢) فاملطــرد هــو املانــع، واملنعكــس هــو اجلامــع(٣). قــال الزركشــي بعــد نقــل قوهلمــا 

(هذا هو الصواب)(٤) وقال الفتوحي(٥) (هو الصحيح الذي عليه األكثر)(٦).
٢- أن يكــون احلــد أوضــح مــن احملــدود، مبعــىن أن ال يكــون أخفــى مــن احملــدود وال مســاوياً لــه يف 

اخلفاء.
٣- أن يكــون شــائعاً يف مجيــع أحــوال احملــدود حبيــث ال جيــوز حتديــد الشــيء مبــا يكــون 

علتــه يف بعــض األحــوال.
ويقول الزركشي – رمحه اهللا – يف الشرطني األخريين : (وعبارة األستاذ أيب منصور البغدادي 
بأن تكون العبارة أوضح منه [ أي من احملدود ] وأسبق إىل فهم السامع، وأن يكون شائعاً يف مجيع 

أحوال احملدود، وال جيوز حتديد الشيء مبا يكون علته يف بعض األحوال)(٧).
ثانياً : الموافقون

أمــا اشــرتاط االطــراد واالنعــكاس يف احلــد، فيــكاد يكــون حمــل اتفــاق بــني العلمــاء، فــإن 
املصــادر الــيت ذكــرت هــذا الشــرط مل يشــر إىل وجــود اخلــالف يف ذلــك(٨) إال مــا حكــى 

شرح تنقيح الفصول ص٧.  (١)
هــو عثمــان بــن عمــر بــن أيب بكــر بــن يونــس، يلقــب جبمــال الديــن ويكــىن بــأيب عمــرو، واشــتهر   (٢)
بابــن احلاجــب؛ ألن أبــاه كان حاجبــا لألمــري، كان إمامــا فاضــال فقيهــا أصوليــا متكلمــا نظــارا أديبــا 
شــاعرا، مــن آثــاره العلميــة: منتهــى الســول واألمــل يف علمــي األصــول واجلــدل، وخمتصــر منتهــى 
الســول واألمــل، والكافيــة يف النحــو، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٦٤٦ هـــ، (انظــر الفتــح املبــني ٦٦/٢، 

شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة حملمــد خملــوف ص١٦٧). 
انظر املســتصفى ٢٣/١، خمتصر ابن احلاجب مع شــرح العضد عليه ٦٨/١، ٧١، البحر احمليط   (٣)

.١٠٣/١
البحر احمليط ١٠٣/١-١٠٤.  (٤)

هــو حممــد بــن أمحــد بــن عبــد العزيــز الفتوحــي، تقــي الديــن أبــو بكــر بــن شــهاب الديــن الشــهري   (٥)
بابــن النجــار، تفقــه علــى أبيــه وانتهــى إليــه مذهــب اإلمــام أمحــد بعــد والــده، ومــن مؤلفاتــه : منتهــى 
اإلرادات وشــرحه عليــه، وخمتصــر التحريــر وشــرحه يف األصــول املعــروف بشــرح الكوكــب املنــري، 

تــويف ســنة ٩٧٢هـــ. (انظــر الســحب الوابلــة علــى ضرائــح احلنابلــة ٨٥٤/٢-٨٥٨).
شرح الكوكب املنري ٩١/١.  (٦)

البحر احمليط ١٠٤/١.  (٧)
انظر اللمع ص٤٧، شــرح اللمع ١٤٦/١، شــرح تنقيح الفصول ص٧، كشــف األســرار للبخاري = ٦٨/١،   (٨)



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٤٨

الزركشــي عــن األبيــاري(١) مــن وجــود اخلــالف يف كــون الطــرد والعكــس شــرط صحــة احلــد 
أو دليــل صحتــه ؟ ومل يســم املخالفــني مث رجــح أهنمــا شــرط ال دليــل(٢) ممــا يــدل علــى أن 

اخلــالف هنــا ليــس مــن االعتبــار مبــكان.
أمــا الشــرط الثــاين فقــد ذهــب إىل اشــرتاطه القــرايف يف شــرح تنقيــح الفصــول(٣) ومشــس 
الديــن األصفهــاين(٤) يف بيــان املختصــر(٥) والزركشــي يف البحــر احمليــط(٦)، ويعتــرب الغــزايل عــدم 

وجــود هــذا الشــرط خلــال يف احلــد(٧).
وأمــا الشــرط الثالــث الــذي ذكــره األســتاذ أبــو منصــور، فقــد ذهــب إىل اشــرتاطه الغــزايل 

يف املستصفى(٨) وعبد العزيز البخاري(٩) يف كشف األسرار(١٠).

بيــان املختصــر ٦٦/١، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٧١/١، رفــع احلاجــب ٢٨٨/١.
هــو علــي بــن إمساعيــل بــن علــي بــن عطيــة، أبــو احلســن األبيــاري، نســبة إىل بلــدة أبيــار مــن حمافظــة   (١)
الغربيــة مبصــر، اإلمــام مشــس الديــن الفقيــه املالكــي األصــويل احملــدث، مــن مؤلفاتــه : شــرح الربهــان 
إلمام احلرمني، وشــرح التهذيب، ولد ســنة ٥٥٧هـ وتويف ســنة ٦١٨هـ. (انظر شــجرة النور الزكية 

ص١١٦، الفتــح املبــني ٥٣/٢). 
انظر : البحر احمليط ١٠٤/١.  (٢)

انظــر ص٨، فإنــه ذكــر أن التحديــد باملســاوي يف اجلهالــة واخلفــاء وكذلــك التحديــد باألخفــى ومبــا   (٣)
ال يعــرف إال بعــد معرفــة احملــدود وباإلمجــال يف اللفــظ ال يــؤدي إىل املقصــود باحلــد.

هــو حممــود بــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن علــي األصفهــاين امللقــب بشــمس الديــن   (٤)
املكــىن بــأيب الثنــاء، الفقيــه الشــافعي األصــويل النحــوي األديــب، مــن مؤلفاتــه : بيــان املختصــر، وشــرح كافيــة 

ابــن احلاجــب، ولــد بأصفهــان ســنة ٦٧٤هـــ وتــويف ســنة ٧٤٩هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ١٥٨/٢).
انظــر ٦٦/١، فإنــه قــال : إن كان أخــص مــن احملــدود ال يصلــح للتعريــف؛ ألن األخــص أخفــى   (٥)

مــن األعــم، وانظــر أيضــاً  ٨١/١.
انظر  ١٠٤/١.  (٦)

انظر املستصفى ١٨/١-١٩.  (٧)
انظــر ١٥/١، فقــد ذكــر مــن ضمــن الوظائــف الــيت ينبغــي االلتــزام هبــا يف احلــد احلقيقــي أن تذكــر   (٨)

مجيــع ذاتياتــه وإن أدى ذلــك إىل التطويــل.
هــو عبــد العزيــز بــن أمحــد بــن حممــد البخــاري، يلقــب بعــالء الديــن، الفقيــه احلنفــي األصــويل، مــن   (٩)
آثــاره العلميــة: كشــف األســرار علــى أصــول البــزدوي، وشــرح أصــول األخســيكي، تــويف رمحــه اهللا 
سنة ٧٣٠ هـ. (انظر الفتح املبني ١٣٦/٢، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ٤٢٨/٢، الفوائد 

البهيــة يف تراجــم احلنفيــة ص ٩٤، األعــالم ١٣٧/٤).  
انظر  ٦٧/١-٦٨.  (١٠)



١٤٩آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

المسألة السادسة : تركيب الحد من وصفين فأكثر
أوًال : التعريف بالمسألة.

إن الشــيء املــراد حــده قــد يكــون لــه أوصــاف كثــرية مثــل الســواد تتــم حقيقتــه بائتــالف 
حقائــق وأوصــاف خمتلفــة، فإنــه ســواد ولــون وموجــود ومرئــي ومعلــوم ومذكــور وكــدر ومشــرق 
وبــراق وغــري ذلــك مــن األوصــاف(١) فهــل جيــوز أن يكــون احلــد مركبــاً مــن وصفــني فأكثــر 

أو ال جيــوز ذلــك، بــل يشــرتط أن ال يكــون مركبــاً ؟
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

ذهب األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – إىل جواز تركيب احلد من وصفني فأكثر. 
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قــال األســتاذ أبــو منصــور : … واختــار الباقــون مــن 

أصحابنــا تركيــب احلــد مــن وصفــني فأكثــر، وهــو الصحيــح عندنــا)(٢).
ثالثاً : الموافقون

ملــا اختــاره كثــري مــن أصحابــه  إليــه األســتاذ يف هــذه املســألة موافــق  إن مــا ذهــب 
يســمهم. مل  ولكنــه  أصحابنــا)(٣)  مــن  الباقــون  (اختــار  قولــه  عليــه  ويــدل  املتكلمــني، 

رابعاً : المخالفون
خالفه يف هذه املسألة فريقان من العلماء وهم : 

الفريــق األول : قالــوا مبنــع تركيــب احلــد، حــكاه األســتاذ أبــو منصــور عــن الشــيخ أيب 
احلســن األشــعري حيــث نقــل الزركشــي هــذه احلكايــة بقولــه : (قــال األســتاذ أبــو منصــور : 
اختلــف أصحابنــا يف تركيــب احلــد مــن وصفــني فأكثــر، فمنــع الشــيخ أبــو احلســن األشــعري 
اجلمــع بــني املعنيــني يف حــد واحــد إذا أمكــن إفــراد أحــد املعنيــني عــن اآلخــر، وهلــذا اختــار 

انظر املستصفى ١٩/١.  (١)
البحر احمليط ١٠٥/١.  (٢)
البحر احمليط ١٠٥/١.  (٣)



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٥٠

يف حــد اجلســم أنــه الطويــل العريــض العميــق)(١). وإىل هــذا القــول ذهــب إمــام احلرمــني ونقلــه 
عــن كثــري مــن املتكلمــني(٢).

الفريــق الثــاين : قالــوا إن احلــد ال يكــون إال مركبــاً، وإليــه ذهــب املناطقــة والفالســفة(٣)، 
يقــول األســتاذ أبــو منصــور – فيمــا نقــل عنــه الزركشــي – (وزعمــت الفالســفة أن احلــد ال 
يكــون إال مركبــاً مــن جنــس وفصــل، وزعمــوا أن مــا اطــرد بوصــف واحــد وانعكــس فهــو رســم 
ال حــد. وهلــذا قالــوا إن قولنــا : «اإلنســان هــو الضاحــك» رســم، وقوهلــم :»اإلنســان حــي 

ناطــق مائــت» حــد؛ ألنــه مركــب مــن جنــس وفصــل)(٤).
خامساً : التعليق

إن ظاهر كالم األستاذ أيب منصور – رمحه اهللا – يف حكاية اخلالف هنا يدل على 
أن اخلالف بني املتكلمني واملنطقيني ورد يف مسألة واحدة.

وقــد اســتدرك الزركشــي – رمحــه اهللا – علــى ذلــك بقولــه : (مل يتــوارد كالمهمــا علــى 
املــرادان متغايــران، فمــراد املنطقيــني بالرتكيــب هــو املركــب مـــن جنــس  بــل  حمــل واحــد، 
وفصــل، وهــو صحيــح يف احلــد، والرتكيــب الــذي أراده األصوليــون هــو تداخــل احلقائــق 
وهــو مبطــل للمحــدود(٥). مثالــه : إذا حــد العلــم بأنــه الــذي يصــح مــن املتصــف بــه إحــكام 
الفعــل وإتقانــه، فيقــال : هــذا فيــه تركيــب، ألنــه يدخــل فيــه القــدرة واإلرادة، فتكــون القــدرة 
واإلرادة علمــاً، وألنــه إن كانــت القــدرة واإلرادة داخلتــني يف العلــم، لــزم الرتكيــب املفســد 
للحــد؛ وإن كانتــا خارجتــني عــن العلــم، فالعلــم بانفــراده ال يصــح بــه اإلحــكام؛ ألن العــامل 
العاجــز ال يتصــور منــه اإلحــكام، ألنــه غــري قــادر)(٦). وعلــى هــذا فــإن اخلــالف احلقيقــي 

احنصــر بــني فريقــي املتكلمــني أنفســهم.

املصدر السابق ١٠٥/١.  (١)
انظر املصدر السابق ١٠٥/١، نقًال عن إمام احلرمني.  (٢)

انظر املصدر السابق ١٠٥/١.  (٣)
البحر احمليط ١٠٥/١.  (٤)

والزركشــي مينــع تركيــب احلــد هبــذا التفصيــل، فإنــه قــال قبــل ذلــك إن مــن شــروط احلــد أنــه ال يكــون   (٥)
مركبــاً علــى اختــالف وتفصيــل، انظــر البحــر احمليــط ١٠٥/١.

املصدر السابق ١٠٥/١-١٠٦.  (٦)



١٥١آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

المسألة السابعة : الزيادة والنقصان في الحد
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أنــه لــو زيــد شــيء يف احلــد أو نقــص فمــا حكمــه ؟ وقــد وضحهــا أبــو 
إســحاق الشــريازي بقولــه : (فإهنــم إذا قالــوا «حــد الواجــب هــو الفعــل الــذي يتعلــق العقــاب 
برتكــه» خــرج عــن احملــدود القــوُل، لزيــادة قولــه «فعــل»، لــو حــذف ذلــك فقــال «مــا تعلــق» 
دخــل فيــه القــول. كذلــك إذا قــال قائــل : «اشــِرت عبــداً تركيــًا» فــإن بزيــادة قولــه «تركيــًا» 

خــرج منــه احلبشــي، ولــو قــال «عبــداً» دخــل فيــه كل عبــد)(١).
وال خــالف بــني العلمــاء – كمــا قالــه القاضــي عبــد الوهــاب واألســتاذ أبــو منصــور – 

أن النقصــان يف احلــد زيــادة يف احملــدود(٢).

أما الزيادة يف احلد فقد اختلفوا فيه.
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يرى األســتاذ أبو منصور – رمحه اهللا – أن الزيادة إن كانت جزءا من احملدود كانت 
نقصاناً يف احملدود.

قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قــال األســتاذ أبــو منصــور : إن كان [ أي الزيــادة ] 
جــزءاً منــه فكذلــك [ أي فنقصــان يف احملــدود ]، كحدهــم اجلوهــر(٣) باملتلــون بالســواد؛ ألن 
الســواد جــزء مــن اللــون، ولــو طــرح هــذه الزيــادة، وقــال : اجلوهــر هــو املتلــون، لــكان حــده 

أعــم وأوضــح)(٤).

شرح اللمع ١٤٦/١.  (١)
انظر البحر احمليط ١٠٨/١.  (٢)

اجلوهــر : هــو والــذات واملاهيــة واحلقيقــة كلهــا ألفــاظ مرتادفــة. واملشــهور بــني الفالســفة اســتعمال   (٣)
اجلوهــر مبعــىن املوجــود القائــم بنفســه ومبعــىن الــذات واحلقيقــة، وبــني املتكلمــني هــو مبعــىن املتحيــز 
بالــذات، ومعــىن القيــام بنفســه أن يصــح وجــوده مــن غــري حمــل يقــوم بــه، ال مــا يســتغين وجــوده 
عــن غــريه، واســم اجلوهــر ليــس باســم ملطلــق الوجــود، بــل هــو اســم ملوجــود يرتكــب منــه ومــن غــريه 

اجلســم أو ملــا هــو قابــل لألعــراض. (انظــر  الكليــات ص٣٤٦).
البحر احمليط ١٠٨/١.  (٤)



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٥٢

ثالثاً : الموافقون
مل أطلع على من وافق على هذا التفصيل الذي ذهب إليه أبو منصور – رمحه اهللا –.

رابعاً : المخالفون.
هناك قوالن خمالفان ملا ذهب إليه أبو منصور وهي : 

١- أن الزيــادة يف احلــد نقصــان يف احملــدود مطلقــاً، ذكــر الزركشــي إنــه قــول األوائــل 
وكثــري مــن األصوليــني(١).

٢- التفصيل وهو : أن الزيادة ضربان : أحدمها نقص من احملدود، كقولنا يف احلركة 
إهنــا نقلــة إىل جهــة اليمــني أو الشــمال، وهــذا خيــرج كل نقلــة ال إىل غــري تلــك اجلهــة عــن 
أن تكــون حركــة. والثــاين : ال ينقــص بــل يكــون وجودهــا وعدمهــا ســواء، كقولنــا يف احلركــة 

إهنــا فعــل نقلــة أو عــرض نقلــة. وهــذا التفصيــل ذهــب إليــه القاضــي عبــد الوهــاب(٢).

انظر  املصدر السابق ١٠٨/١، وانظر أيضاً شرح اللمع ١٤٦/١.  (١)
انظر  البحر احمليط ١٠٨/١.  (٢)
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المسألة الثامنة : حد العلم(١) وحقيقته.
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

ذهــب األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – إىل تعريــف العلــم وحــده، فذكــر لــه تعريفــني 
ارتضامهــا لنفســه حيــث نســبهما إىل األشــاعرة بقولــه «أصحابنــا …» وســكت عليهمــا 

مــن غــري انتقــاد مــع أنــه أورد تعاريــف أخــرى للعلــم وزيَّفهــا.
وهذان التعريفان مها : 

١- (صفة يصري احلي هبا عاملاً)(٢).
وهــذا التعريــف قريــب مــن تعريــف أيب احلســن األشــعري – رمحــه اهللا – حيـــث قـــال : 

(العلــم مــا يوجــب ملــن قــام بــه كونــه عاملــاً)(٣).

العلــم يف اللغــة : املعرفــة واإلدراك، يقــال : علــم الشــيء يعلمــه علمــاً، أي عرفــه، والعلــم نقيــض   (١)
اجلهــل، قــال ابــن فــارس يف معجــم مقاييــس اللغــة (١٠٩/٤-١١٠) : (العــني والــالم وامليــم أصــل 
واحــد صحيــح يــدل علــى أثــر بالشــيء يتميــز بــه عــن غــريه، ومــن ذلــك العالمــة وهــي معــروف، 
يقــال : عّلمــت علــى الشــيء عالمــة، ويقــال : أعلــم الفــارس إذا كانــت لــه عالمــة يف احلــرب 
… والعلــم الرايــة واجلمــع أعــالم. والَعلَــم : اجلبــل، وكل شــيء يكــون معلمــاً : خــالف اجلهــل 
…) . قــال يف حليــة الفقهــاء (ص٢٣) : (وقــد يكــون اشــتقاق الِعْلــم مــن الَعَلــم والعالمــة، ألن 
العالمــة أمــارة مييــز هبــا الشــيء عــن غــريه، فكذلــك العلــم ممــا يتميــز بــه صاحبــه مــن غــريه)، وعلــى 
ــاَعةِ ﴾ [الزخــرف: ٦١]   قالــوا : يــراد بــه نــزول عيســى  ــُهۥ لَعِلْــُم ّلِلسَّ هــذا قولــه تعــاىل : ﴿ �نَّ
ــاعة ﴾ أي أمــارة  ــم �لس ــه لَعلَ عليــه الســالم وأنــه بذلــك يعلــم قــرب الســاعة، وقــرأ قــوم ﴿ و�ن
وداللــة. ويــرى الزبيــدي أن هنــاك فرقــاً بــني العلــم واملعرفــة، مث يقــول يف معــىن العلــم : (قلــت وقــال 
الراغــب : العلــم إدراك الشــيء حبقيقتــه وذلــك ضربــان، أحدمهــا : ذات الشــيء، والثــاين : احلكــم 
علــى الشــيء بوجــود شــيء هــو موجــود لــه أو نفــي شــيء هــو منفــي عنــه، فــاألول هــو املتعــدي 
ــۡم ﴾ [األنفــال: ٦٠] والثــاين  ُ َ�ۡعلَُمُه ــُم ٱ�َّ إىل مفعــول واحــد حنــو قولــه تعــاىل : ﴿ َ� َ�ۡعلَُموَ�ُه
إىل مفعولــني حنــو قولــه تعــاىل ﴿ فَــإِۡن َعلِۡمُتُموُهــنَّ ُ�ۡؤِمَ�ٰــٖت ﴾ [املمتحنــة : ١٠]   …). 
(انظــر معــىن العلــم يف اللغــة ومــا يتعلــق بــه يف معجــم مقاييــس اللغــة ١٠٩/٤-١١٠، الصحــاح 
١٩٩٠/٥، املفــردات يف غريــب القــرآن ص٣٤٧، لســان العــرب ٤١٧/١٢، القامــوس احمليــط 
١٥٠١/٢، تــاج العــروس ٤٠٥/٨، حليــة الفقهــاء ص٢٣، اجلامــع ألحــكام القــرآن ٥٩٢٥/٩، 

تفســري أيب حيــان ٢٦/٨).
أصول الدين ص٥.  (٢)

نقــل عنــه هــذا التعريــف إمــام احلرمــني يف الربهــان ٩٧/١ والغــزايل يف املنخــول ص٩٤، ونقلــه =   (٣)
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واعــرتض علــى هــذا التعريــف بأنــه يســتلزم الــدور، ألخــذ العــامل يف تعريــف العلــم(١) 
كمــا أنــه مل يضــف توضيحــاً وال متييــزاً للمعــرَّف، وقــد قــال الغــزايل – رمحــه اهللا – : (ومــن 
أشــكل عليــه املصــدر كيــف يتضــح لــه باملشــتق منــه واملشــتق أخفــى مــن املشــتق منــه !؟)(٢).

٢- (صفة تصح هبا من احلي القادر إحكام الفعل وإتقانه)(٣). 
ويبــدو أنــه تعريــف ابــن فــورك للعلــم كمــا نقلــه عنــه إمــام احلرمــني بعبــارة شــبيهة باملذكـــور 
بــه إحــكام الفعــل   بــن فــورك : العلــم مــا يصــح مــن املتصــف  أبــو بكــر  (قــال األســتاذ 

وإتقانــه)(٤).
واعرتض على هذا التعريف بوجوه :

(أ) أنــه تعريــف العلــم بكيفيــة العمــل، مث إن العلــم ال يتأتــى بــه اإلحــكام دون القــدرة، 
فيلــزم مــن ذلــك إدراج القــدرة يف حــد العلــم(٥).

(ب) أنــه ال يتنــاول إىل بعــض العلــوم وخيــرج منــه العلــم بــاهللا وصفاتــه؛ إذ ليــس يتأتــى 
بــه إتقــان فعــل وإحكامــه(٦).

(ج) أن يف املعلومات ما ال يقدر العامل على إتقانه كاملستحيل، فالعلم باملستحيالت 
ال يصح من املتصف به إحكامها وإتقاهنا لعدم القدرة(٧).

ثانياً : الموافقون
ذكــرت آنفــاً أن التعريــف األول موافــق لتعريــف أيب احلســن األشــعري – رمحــه اهللا – 
كمــا أن التعريــف الثــاين موافــق ملــا ذهــب إليــه األســتاذ ابــن فــورك – رمحــه اهللا – يف تعريــف 

العلم.

الشــوكاين بــدون ذكــر القائــل يف إرشــاد الفحــول ص٤.
انظر إرشاد الفحول ص٤.  (١)

املستصفى ٢٤/١-٢٥.  (٢)
أصول الدين ص٥.  (٣)

الربهان ٩٨/١، ونقله الغزايل أيضاً يف املنخول ص٩٥.  (٤)
انظر الربهان ٩٨/١.  (٥)

انظر املستصفى ٢٥/١.  (٦)
انظر إرشاد الفحول ص٤.  (٧)
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ثالثاً : المخالفون
العلمــاء، ميكــن  العلــم مجــٌع مــن  أبــا منصــور – رمحــه اهللا – يف حــد  لقــد خالــف 

: فــرق  ثــالث  إىل  تصنيفهــم 
الفريــق األول : قالــوا : إن العلــم ال حيــد لعســره، قــال بــه إمــام احلرمــني اجلويــين(١) وهــو 

قول الغزايل(٢)، ونسبه الزركشي للقشريي أيضًا(٣).
أمــا إمــام احلرمــني فإنــه يــرى أن العلــم ال ميكــن حتديــده حبــد حقيقــي أو رمســي أو لفظــي 
وذلــك لعســره(٤)، هكــذا وجــه كالم إمــام احلرمــني يف هــذه القضيــة حيــث جــاء يف الضيــاء 
الالمــع مــا يلــي: (ظاهــر كالم إمــام احلرمــني أن حــده عســري جبميــع أنــواع التعريــف) (٥) 
أي اللفظــي واحلقيقــي والرمســي، وميــز إمــام احلرمــني العلــم عــن غــريه ممــا يلتبــس بــه كالظــن 

واالعتقــاد وحنومهــا وقــال بــأن هــذا التمييــز كاف يف بيانــه ويغــين عــن تعريفــه(٦). 
أمــا الغــزايل فــريى أن العســري يف تعريــف العلــم حبــد حقيقــي وحتديــده بعبــارة حمــررة 
ــال  ــال(٨) فـ ــم(٧) واملثـ ــوى ذلــك كالتقسيـ جامعــة للجنــس والفصــل الــذايت، أمــا تعريفــه مبــا سـ

انظر الربهان ٩٩/١-١٠٠.  (١)
انظر  املستصفى ٢٥/١.  (٢)

انظر البحر احمليط ٥٣/١.  (٣)
انظر الربهان ٩٩/١-١٠٠، مجع اجلوامع مع احمللى ١٥٩/١.  (٤)

.٢٨٦/١  (٥)
انظر الربهان ٩٩/١-١٠٠.  (٦)

املــراد بالتقســيم هنــا متييــز العلــم عمــا يلتبــس بــه مــن اإلدراكات، فيتميــز عــن الظــن والشــك، ألن   (٧)
اجلــزم منتــف عنهمــا والعلــم عبــارة عــن أمــر جــازم ال تــردد فيــه وال جتويــز، وال خيفــى أيضــاً وجــه 
متيــزه عــن اجلهــل فإنــه متعلــق باجملهــول علــى خــالف مــا هــو بــه والعلــم مطابــق للمعلــوم، ويتميــز 
عــن اعتقــاد املقلــد بــأن االعتقــاد يبقــى مــع تغيــري املعتقــد ويصــري جهــًال خبــالف العلــم، وبعــد هــذا 

التقســيم والتمييــز يــكاد يرتســم العلــم يف النفــس حبقيقتــه ومعنــاه.
     (انظر املستصفى ٢٥/١، حاشية التفتازاين على شرح العضد ٤٧/١).

املــراد باملثــال هنــا هــو أن إدراك البصــرية شــبيهة بــإدراك الباصــرة فكمــا أنــه ال معــىن لإلبصــار إال   (٨)
انطبــاع صــورة املبصــر أي مثالــه املطابــق يف القــوة الباصــرة كانطبــاع الصــورة يف املــرآة، كذلــك العلــم 
عبــارة عــن انطبــاع صــور املعقــوالت يف العقــل. (انظــر : املســتصفى ٢٦/١، حاشــية التفتــازاين علــى 

شــرح العضــد ٤٧/١).
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مينــع(١) وهكــذا رأي القشــريي أيضــاً يف حــد العلــم(٢).
الفريــق الثــاين : أن العلــم ال حيــد، ألنــه ضــروري ال حيتــاج إىل نظــر، بــل حيصــل مبجــرد 

االلتفــات إليــه أو مســاع لفظــه، كتصــور رأي شــيء مــن البديهيــات.
نســب هــذا القــول إىل الفخــر الــرازي(٣) ونســبه الشــوكاين(٤) إىل مجاعــة منهــم الــرازي(٥)، 
إال أنــه مل يكــن هــذا النقــل عــن الــرازي دقيقــاً ويتضــح ذلــك بالرجــوع إىل كتــاب احملصــول، 
فإنــه مل يصــرح بتعــذر حتديــد وتعريــف العلــم، بــل قــد عرفــه وإن قــرر أن العلــم حبقيقــة العلــم 
ضــروري(٦)، وهلــذا قــال ابــن الســبكي يف رفــع احلاجــب (واإلمــام يف احملصــول ذهــب إىل أنــه 
ضــروري، لكــن مل يقــل إنــه ال حيــد، بــل عرفــه بأنــه حكــم الذهــن بأمــر علــى أمــر حكمــاً 
جازمــاً مطابقــاً ملوجــب)(٧)، مث قــال : (وكذلــك الشــيخ اإلمــام الوالــد – رمحــه اهللا – ذهــب 

إىل أنــه ضــروري وأنــه حيــد)(٨).
وقــال الزركشــي يف البحــر احمليــط : (قــال الــرَّازي : ضــروري … مث قــال فـــي موضــع 
آخــر : هــو حكــم الذهــن اجلــازم املطابــق ملوجــب … فكأنــه قــال بأنــه ضــروري وحيــد)(٩).

الفريق الثالث : قالوا إن العلم حيد، ولكن اختلف هؤالء يف صيغة حده عما ذهب 
إليــه األســتاذ أبــو منصــور، وأذكــر مــن بــني تعاريــف هــؤالء العلمــاء مــا يلــي : 

١- تعريف القاضي أيب بكر الباقالين بأنه (معرفة املعلوم على ما هو به)(١٠) واختاره 

انظر املستصفى ٢٥/١.  (١)
انظر البحر احمليط ٥٣/١.  (٢)

انظــر بيــان املختصــر ٤١/١، غايــة الوصــول ص٢٢، شــرح احمللــى علــى مجــع اجلوامــع ١٥٥/١،   (٣)
إرشــاد الفحــول ص٣.

هــو حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد اهللا الشــوكاين الصنعــاين اليمــاين، فقيــه جمتهــد حمــدث أصــويل،   (٤)
مــن آثــاره العلميــة: إرشــاد الفحــول، نيــل األوطــار، فتــح القديــر، ولــد ســنة ١١٧٢هـــ، وتــويف رمحــه 

اهللا ســنة ١٢٥٠هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ١٤٤/٣، األعــالم ٢٩٨/٦).  
انظر إرشاد الفحول ص٣.  (٥)

انظر احملصول ١٢/١-١٣.  (٦)
.٢٦٠/١  (٧)

رفع احلاجب ٢٦٣/١.  (٨)
.٥٣/١  (٩)

 = اللمــع  شــرح  الربهــان ٩٩/١،   : أيضــاً  وانظــر  الصغــري ١٧٤/١،  واإلرشــاد  التقريــب  انظــر   (١٠)
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القاضي أبو يعلى والشريازي والباجي وأبو اخلطاب والزركشي وغريهم(١).
وانتقد هذا التعريف بإشكاالت(٢) أمهها ما يلي : 

(أ) أنــه خيــرج عنــه علــم اهللا تعــاىل، إذ ال يســمى علــم اهللا تعــاىل معرفــة باإلمجــاع، ال 
اصطالحــاً وال لغــة.

(ب) أن فيــه دوراً، إذ املعلــوم مشــتق مــن العلــم، فــال يعــرف إال بعــد معرفتــه، ألن 
املشــتق مشــتمل علــى معــىن املشــتق منــه مــع زيــادة.

(ج) أن قولــه (علــى مــا هــو بــه) زيــادة ال حاجــة إليــه، إذ املعرفــة ال تكـــون إال كذلــك، 
ألن إدراك الشــيء ال علــى مــا هــو بــه جهالــة ال معرفــة.

(د) أنه إن أراد باملعرفة العلم كان تفسرياً للشيء بنفسه أو غريه فال دليل عليه.
(هـ) أن املعلوم ما وقع عليه العلم ومعرفة ما وقع عليه العلم حتصيل احلاصل.

وقــد تعــرض بعــض األصوليــني للــرد علــى هــذه اإلشــكاالت، ومــن أراد التعــرف عليــه 
فلرياجــع يف مكانــه(٣).

٢- تعريف ابن احلاجب بأنه (صفة توجب متييزاً ال حيتمل النقيض)(٤).
واختــاره تقــي الديــن الســبكي كمــا نقــل عنــه ابنــه تــاج الديــن الســبكي وهــو اختيــار كثــري 
مــن شــراح املختصــر(٥) وقــد اعــرتض علــى هــذا احلــد بأنــه غــري جامــع خلــروج بعــض األقســام 
منــه، فإنــه ال يتنــاول العلــوم العاديــة الــيت موجبهــا العــادة، ألن العلــوم العاديــة تســتلزم جـــواز 
النقيــض عقــًال، فــإن اجلبــل إذا علــم بالعــادة كونــه حجــراً، جــاز أن ينقلــب ذهبــاً عقــًال، فهــذا 

العلــم العــادي حيتمــل النقيــض، وبنــاء علــى ذلــك خيــرج عــن احلــد(٦).
ص٩٦. املنخــول   ،١٤٧/١

انظــر العــدة ٧٦/١، شــرح اللمــع ١٤٦/١، إحــكام الفصــول ص٤٥، التمهيــد ٣٦/١، البحــر   (١)
احمليــط ٥٣/١.

انظر الشرح الكبري على الورقات٢٤٠/١، شرح املواقف ٧١/١.  (٢)
انظر املرجعني السابقني، والبحر احمليط ٥٣/١-٥٤.  (٣)

املختصــر مــع بيــان املختصــر ٤٦/١، وقريــب منــه تعريــف ابــن النجــار حيــث قــال : (هــو صفــة مييــز   (٤)
املتصــف هبــا بــني اجلواهــر واألجســام واألعــراض والواجــب واملمكــن واملمتنــع متييــزاً جازمــاً مطابقــاً 

أي ال حيتمــل النقيــض) شــرح الكوكــب املنــري ٦١/١.
انظر رفع احلاجب ٢٦٦/١، شرح العضد على املختصر ٥٣/١.  (٥)

انظــر بيــان املختصــر ٤٩/١، شــرح العضــد علــى املختصــر ٥٦/١-٥٧، وهنــاك اعرتاضــات =   (٦)
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٣- تعريف املعتزلة بأنه (اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه)(١).
ويرد على هذا احلد ما يلي(٢):

(أ) أهنــم قالــوا «اعتقــاد الشــيء» فــال يدخــل فيــه علــم اهللا تعــاىل، ألنــه ال يوصــف بأنــه 
اعتقــاد، وبنــوا ذلــك علــى أصلهــم الباطــل يف أن اهللا تعــاىل عــامل بغــري علــم، وذلــك فاســد؛ 
نــَ�ٰ 

ُ
نــَزَ�ُۥ بِعِۡلِمــهۦِۖ ﴾ (٣) وقــال تعــاىل ﴿ َوَمــا َ�ِۡمــُل ِمــۡن أ

َ
ألن اهللا تعــاىل قــال : ﴿ أ

َوَ� تََضــُع إِ�َّ بِعِۡلِمــهِۦ ﴾ (٤)، فأثبــت عــز وجــل لنفســه علمــاً، وألنــه يســتحيل أن يكــون 
عاملــاً بغــري علــم، ألن األمســاء املشــتقة مــن املعــاين ال تطلــق إال بوجــود املعــاين.

(ب) أهنــم قالــوا «اعتقــاد الشــيء» والشــيء اســم للموجــود فــال يدخــل فيــه املعــدوم(٥)، 
والعلــم يتعلــق باملوجــود واملعــدوم، وهــذا بنــوه علــى أصلهــم يف أن املعــدوم شــيء.

(ج) أن هــذا احلــد يبطــل باعتقــاد املقلــد العامــي فيمــا يعتقــده بأنــه يعتقــد الشــيء علــى 
مــا هــو بــه، مــع ســكون النفــس إليــه، وال يقــال إنــه علــم.

رابعاً : التعليق
بعــد النظــر والتأمــل فيمــا ســبق مــن تعريفــات العلــم يتبــني أنــه مل يســلم شــيء منهــا مــن 

النقــد واالعــرتاض.

أخــرى وردت علــى هــذا التعريــف للعلــم، انظــر : رفــع احلاجــب ٢٦٦/١، هامــش رقــم (٥).
وهــذا تعريــف أيب هاشــم املعتــزيل، وعرفــه اجلبائــي أنــه اعتقــاد الشــيء علــى مــا هــو بــه عــن ضــرورة   (١)
أو داللــة، وعرفــه الكعــيب أنــه اعتقــاد الشــيء علــى مــا هــو بــه، وهــذه التعاريــف الثالثــة نقلهــا أبــو 
منصــور عــن املعتزلــة القدريــة، انظــر أصــول الديــن ص٥، وانظــر أيضــاً العــدة ٧٨/١، شــرح اللمــع 

١٤٧/١، الربهــان ٩٨/١، قواطــع األدلــة ١٧/١، التمهيــد أليب اخلطــاب ٣٦/١.
انظر املصادر السابقة.  (٢)

النساء : ١٦٦  (٣)
فاطر : ١١، فصلت : ٤٧  (٤)

املعــدوم إمــا أن يكــون حمــاًال لذاتــه أو ممكنــاً، أمــا احملــال لذاتــه – مثــل كــون الشــيء الواحــد موجــوداً   (٥)
معدومــاً يف حالــة واحــدة – فهــذا ال حقيقــة لــه، وال يتصــور وجــوده، وال يســمى شــيئاً باتفــاق 
العقــالء. أمــا املعــدوم املمكــن فالتحقيــق أنــه ليــس بشــيء يف اخلــارج، وإمنــا هــو شــيء يف العلــم 
ٌء َعِظيــٞم ﴾ [احلــج : ١]  ، فإنــه تعــاىل يعلــم مــا يكــون  ــاَعةِ َ�ۡ كقولــه تعــاىل ﴿ إِنَّ َز�َۡزلَــَة ٱ�سَّ
قبــل أن يكــون، ويكتبــه، وقــد يذكــره وخيــرب بــه، فيكــون شــيئاً يف العلــم والذكــر والكتــاب، ال يف 

اخلــارج، كــذا قــال ابــن أيب العــز، انظــر : شــرح العقيــدة الطحاويــة ١١٧/١، ١١٨.
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ولقــد شــرح الــرازي – رمحــه اهللا – الســبب يف ذلــك، فقــال - فيمــا نقــل عنــه يف شــرح 
املقاصــد - : (تعريفــات العلــم ال ختلــو عــن خلــل؛ ألن ماهيتــه قــد بلغــت يف الظهــور إىل 
حيــث ال ميكــن تعريفــه بشــيء أجلــى منــه، وإىل هــذا ذهــب كثــري مــن احملققــني حــىت قــال 

بعضهــم إن مــا وقــع فيــه مــن االختــالف إمنــا هــو لشــدة وضوحــه ال خلفائــه)(١).
وقد قال قبله الغزايل – رمحه اهللا –: (واملختار أن العلم ال حد له؛ إذ العلم صريح يف وصفه، 

مفصح عن معناه، ال عبارة أبني منه، وعجزنا عن التحديد ال يدل على جهلنا بنفس العلم)(٢).
وقــال تقــي الديــن الســبكي – رمحــه اهللا – بعــد تعريــف ابــن احلاجــب – رمحــه اهللا – 

للعلــم: (وهــذا القــول جامــع مانــع ولكــن العلــم أجلــى منــه)(٣). 
وبنــاءً علــى مــا مضــى مــن أقــوال العلمــاء يظهــر يل أن العلــم أوضــح وأجلــى مــن أن يعــرَّف، وهــذا 
األمر وإن مل مينع من تعريف العلم مبا يكشــف عن حقيقته لكين أرى أنه ال حاجة إىل تعريفه ملا 

يلي : 
١- أنه مل يوجد تعريف سليم من االعرتاضات.

٢- أن اخلوض يف هذه املسألة تعب من غري حتصيل؛ ألنه ال ينبين عليه مسائل فقهية(٤).
٣- أن العلم ال يقتنص بشبكة احلد(٥).

المسألة التاسعة : أقسام العلوم عند األستاذ أبي منصور
قسم األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – العلوم إىل قسمني(٦):

األول : علــم اهللا تعــاىل املعــّرب عنــه بالعلــم القــدمي، يقــول أبــو منصــور يف تفســري هــذا 
العلــم بأنــه ليــس بضــروري وال مكتســب وال واقــع عــن حــس وال عــن فكــر ونظــر، وهــو مــع 

شرح املقاصد ٢١٣/١.  (١)
املنخول ص٩٨.  (٢)

رفع احلاجب ٢٦٦/١.  (٣)
انظر املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين ص٣٥.   (٤)

انظر املرجع السابق ص٣٥.  (٥)
انظــر أصــول الديــن ص٨، وتقســيم العلــوم إىل هذيــن القســمني ذهــب إليــه كثــري مــن األصوليــني،   (٦)
انظــر : العــدة ٨٠/١، شــرح اللمــع ١٤٨/١، قواطــع األدلــة ١٥/١، البحــر احمليــط ٥٨/١، شــرح 

الكوكــب املنــري ٦٥/١.
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ذلــك حميــط جبميــع املعلومــات علــى التفصيــل، وعــامل بــكل مــا كان وكل مــا يكــون وكل مــا 
ال يكــون أن لــو كان كيــف كان(١).

الثــاين : علــوم النــاس وســائر احليوانــات(٢). وقــال غــريه : علــم اخللــق مــن اجلــن واإلنــس 
واملالئكــة(٣) وهــو املعــّرب عنــه بالعلــم احلــادث أو احملــدث.

مث قسم األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – العلم احلادث إىل ضربني(٤):
األول : العلم الضروري.
الثاين : العلم املكتسب.

ومل يعرفهمــا إال أنــه بــني الفــرق بينهمــا بقولــه : (والفــرق بينهمــا مــن جهــة قــدرة العــامل 
علــى علمــه املكتســب واســتدالله عليــه ووقــوع الضــروري فيــه مــن غــري اســتدالل منــه وال 

قــدرة لــه عليــه)(٥)، وقــد عرفهمــا غــريه مــن األصوليــني.
فعرفوا الضروري بأنه (كل علم حمدث ال جيوز ورود الشك عليه)(٦)، 

ــل هــو : (كل علــم ال يقــدر املخلــوق أن يدفعــه عــن نفســه بالشــك والشــبه)(٧)،  وقيـ
وقيــل : (كل علــم مل يقــع عــن نظــر واســتدالل)(٨).

وعرفــوا املكتســب بأنــه (كل علــم جيــوز ورود الشــك عليــه)(٩)، وقيــل : (كل علــم قــدر 
املخلــوق أن يدفعــه عــن نفســه بالشــك والشــبهة)(١٠)، وقيــل : (كل علــم وقــع عــن نظــر 

واستدالل)(١١).

انظر أصول الدين ص٨.  (١)
انظر املصدر السابق ص٨.  (٢)

انظر شرح اللمع ١٤٨/١، شرح الكوكب املنري ٦٦/١.  (٣)
انظر أصول الدين ص٨.  (٤)

املصدر السابق ص٨.  (٥)
العدة ٨٠/١.  (٦)

شرح اللمع ١٤٨/١.  (٧)
املصدر السابق ١٤٩/١.  (٨)

العدة ٨٢/١.  (٩)
(١٠) شرح اللمع ١٤٩/١.

(١١) املصدر السابق ١٤٩/١.
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مث قسم األستاذ أبو منصور العلم الضروري إىل قسمني(١):
األول : العلم البديهي.
الثاين : العلم احلسي.

وقسم البديهي إىل قسمني(٢):
١- العلــم البديهــي يف اإلثبــات : ومثــل لــه بعلــم العــامل منــا بوجــود نفســه ومبــا جيــد يف 

نفســه مــن أمل ولــذة وجــوع وعطــش وحــر وبــرد وغــم وفــرح وحنــو ذلــك.
٢- العلــم البديهــي يف النفــي : ومثــل لــه بعلــم العــامل منــا باســتحالة احملــاالت، وذلــك 
كعلمــه بــأن شــيئاً واحــداً ال يكــون قدميــاً وحمدثــاً، وأن الشــخص الواحــد ال يكــون حيــاً 
وميتــاً يف حالــة واحــدة، وأن العــامل بالشــيء ال يكــون جاهــًال بــه مــن الوجــه الــذي علمــه 

يف حالــة واحــدة.
أمــا القســم الثــاين مــن قســمي الضــرورة – وهــو العلــم احلســي – فيــدرك باحلــواس 

اخلمســة(٣).
والعلم املكتسب عند األستاذ أيب منصور – ومساه العلوم النظرية – نوعان(٤): 

١- العقلي.
٢- الشرعي.

وذكر أن كل واحد منهما مكتسب للعامل به واقع له باستدالل منه عليه(٥).
مث قسم العلوم النظرية إىل أربعة أقسام(٦):

األول : استدالل بالعقل من جهة القياس والنظر.
مثــل العلــم حبــدوث العــامل وقــدم صانعــه وتوحيــده وصفاتــه وعدلــه وحكمتــه وجــواز 
ورود التكليــف منــه علــى عبــاده وصحــة نبــوة رســله باالســتدالل عليهــا مبعجزاهتــم وحنــو 

ذلــك مــن املعــارف العقليــة.

انظر أصول الدين ص٨.  (١)
انظر  املصدر السابق ص٨-٩.  (٢)
انظر املصدر السابق ص٩-١٠.  (٣)

انظر املصدر السابق ص١٠-١١.  (٤)
انظر املصدر السابق ص١١.  (٥)

انظر املصدر السابق ص١٤-١٥.  (٦)



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٦٢

الثاين : املعلوم من جهة التجارب والعادات.
مثل علم الطب يف األدوية واملعاجلات، وكذلك العلم باحلرف والصناعات.

الثالث : املعلوم من جهة الشرع.
مثل العلم باحلالل واحلرام والواجب واملسنون واملكروه وسائر أحكام الفقه.

الرابع : املعلوم من جهة اإلهلام(١).
مثل العلم بذوق الشعر وأوزان أبياته يف حبوره.

اإلهلــام هــو مــا يلقــى يف الــروع بطريــق الفيــض، وقيــل : اإلهلــام مــا وقــع يف القلــب مــن علــم، وهــو   (١)
ليــس حبجــة عنــد العلمــاء إال عنــد الصوفيــني. (انظــر التعريفــات ص٣٤).



الفصل الثاني : آراؤه في مباحث األحكام الشرعية
وفيه تمهيد وثالثة مباحث :

: �� �عريف الحكم وبيان أقسامه إجما�� التمهيد  
: آراؤه �� المسائل المتعلقة بالحا�م المبحث األول  

: آراؤه �� المسائل المتعلقة بالحكم الش�عي التلكيفي المبحث الثا��  
: آراؤه �� الت�ليف المبحث الثالث  
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ً التمهيد : في تعريف الحكم وبيان أقسامه إجماال

أوًال : تعريف الحكم في اللغة
احلكــم يف اللغــة : املنــع، يقــال : حكمــت عليــه بكــذا، إذا منعتــه مــن خالفــه فلــم يقــدر 
ْمــُت، مبعــىن منعــت  علــى اخلــروج مــن ذلــك، والعــرب تقــول : حكمــُت وأحكمــت وحكَّ
ورددت، ومــن هــذا قيــل للحاكــم بــني النــاس حكــم، ألنــه مينــع الظــامل مــن الظلــم، وحكــم 
الشــيء وأحكمــه: منعــه مــن الفســاد، واحلََْكمــة للدابــة، مسيــت بذلــك ألهنــا تذللهــا لراكبهــا 

ومتنعهــا مــن اجلمــاح والشــرود(١).
قــال ابــن فــارس : (احلــاء والــكاف وامليــم أصــل واحــد وهــو املنــع، وأول ذلــك احلكــم، 

هــو املنــع مــن الظلــم …)(٢).
واحلكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل(٣).

وكل املعاين اليت ذكرها أهل اللغة يف كتبهم تعود إىل أصل واحد وهو املنع(٤).
ثانياً : تعريف الحكم في االصطالح

عرف مجهور األصوليني احلكم بعبارات متقاربة خالصتها ما يلي : 
(هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع)(٥).

وأحســن منــه مــا قالــه الفقهــاء وبعــض األصوليــني يف تعريفــه : (إنــه أثــر خطــاب اهللا 

انظر الصحاح ١٩٠١/٥، لسان العرب ١٤٣/١٢، املصباح املنري ص٥٦.  (١)
معجم مقاييس اللغة ٩١/٢.  (٢)

انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ٤١٩/١، لسان العرب ١٤٠/١٢.  (٣)
انظر لسان العرب ١٤٠/١٢-١٤٥.  (٤)

تنقيــح  شــرح  واألمــل ص٣٢،  الوصــول  منتهــى   ،١٥/١ احملصــول   ،٥٥/١ املســتصفى  راجــع   (٥)
الفصــول ص٦٧، املنهــاج للبيضــاوي مــع شــرح البدخشــي ٤١/١، شــرح العضــد علــى املختصــر 
٢٢٠/١-٢٢٢، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى ٤٧/١-٤٨، البحــر احمليــط ١١٧/١، التلويــح 
علــى التوضيــح ٢٢/١، إرشــاد الفحــول ص٥، فواتــح الرمحــوت ٥٤/١، مذكــرة أصــول الفقــه 

للشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي ص٨.
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تعــاىل املتعلــق بأفعــال املكلفــني باالقتضــاء أو التخيــري أو الوضــع)(١).
شرح التعريف وبيان حمرتزاته :

املــراد بقولــه : (أثــر خطــاب اهللا) هــو مــا ثبــت باخلطــاب ونتــج عنــه، وقريــب منــه أن يقــال 
(مدلــول خطــاب اهللا) كمــا عــّرب بعضهــم(٢) أو (مــا ثبــت باخلطــاب) كمــا عــّرب البعــض اآلخــر(٣).
واملــراد بقوهلــم : (خطــاب اهللا تعــاىل) مــا خوطــب بــه العبــاد، وهــو الــكالم املفيــد 
املوجــه إىل الغــري بقصــد اإلفهــام، وخــرج هبــذا القيــد خطــاب غــري اهللا مــن اجلــن واإلنــس 
واملالئكــة، ودخــل فيــه مــا ثبــت خبطابــات الســنة أو اإلمجــاع أو القيــاس، ألن كل هــذه 
األدلــة يف حقيقتهــا راجعــة إىل خطــاب اهللا عــز وجــل ومعرفــات حلكمــه وليســت مبثبتــات 

منشــئات(٤). وال 
وقوهلم : (املتعلق بأفعال املكلفني) خيرج منه ما يلي :

نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو﴾(٥).
َ
� ُ ١- ما تعلق بذات اهللا تعاىل كقوله تعاىل ﴿ َشِهَد ٱ�َّ

ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَ�ُّ ٱۡلَقيُّوُم﴾(٦). ٢- ما تعلق بصفته تعاىل كقوله تعاىل ﴿ ٱ�َّ
�ِض 

َ
ــا ِ� ٱۡ� ــم مَّ ــَق لَُ� ِي َخلَ ــَو ٱ�َّ ٣- مــا تعلــق بفعلــه تعــاىل كقولــه ﴿ ُه

ــا﴾(٧). َ�ِيٗع
ۡرَ�ُٰ�ۡم﴾(٨). ٤- ما تعلق بذات املكلفني كقوله تعاىل ﴿ َولََقۡد َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم ُ�مَّ َصوَّ

ــةِ إِّ�ِ َجاِعــٞل  ــَك �ِۡلَمَ�ٰٓ�َِك ــاَل َر�ُّ ٥- مــا تعلــق باملالئكــة كقولــه تعــاىل ﴿ �ۡذ قَ
ــٗة ﴾ (٩). �ِض َخلِيَف

َ
ِ� ٱۡ�

انظــر التنقيــح يف أصــول الفقــه ٢٣/١، التوضيــح يف حــل غوامــض التنقيــح ٢٥/١، مــرآة األصــول   (١)
٣١/١، شــرح الكوكــب املنــري ٣٣٣/١.

انظر شرح الكوكب املنري ٣٣٣/١.  (٢)
انظر التنقيح يف أصول الفقه ٢٣/١، التوضيح ٢٥/١، سلم الوصول على هناية السول ٦٩/١.  (٣)

انظر احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ص٣٣.  (٤)
آل عمران : ١٨  (٥)

البقرة : ٢٥٥  (٦)
البقرة : ٢٩  (٧)

األعراف : ١١  (٨)
البقرة : ٣٠  (٩)
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ّوِِ� َمَعُهۥ ﴾ (١).
َ
٦- ما تعلق باجلماد كقوله تعاىل ﴿ َ�ِٰجَباُل أ

ِِذي ﴾ (٢). ِن ٱ�َّ
َ
وَۡ�ٰ َر�َُّك إَِ� ٱ�َّۡحِل أ

َ
٧- ما تعلق باحليوان كقوله تعاىل ﴿ َوأ

واملراد بأفعال املكلفني عمومها لتشمل أفعال القلوب واجلوارح.
قوهلــم : (باالقتضــاء) أي بالطلــب، وهــو إمــا أن يكــون طلبــاً للفعــل أو طلبــاً للــرتك، 
جازمــاً أو غــري جــازم، فتشــمل األقســام األربعــة وهــي الواجــب واحلــرام واملنــدوب واملكــروه.

وقوهلم : (التخيري) وهو جتويز الفعل والرتك بال مزية ألحدمها، واملراد به اإلباحة.
وقوهلم : (الوضع) املراد به وضع الشارع بأن جيعل شيئاً سبباً لشيء، أو مانعاً له، أو شرطاً، 

وهو يشمل الصحة والبطالن وكون الفعل عبادة وأداء وقضاء وعزمية ورخصة إىل غري ذلك(٣).
ثالثاً : أقسام الحكم إجماًال

ينقسم احلكم الشرعي إىل قسمني رئيسيني، مها : 
١- احلكم التكليفي : 

وهو عند األصوليني (خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري)(٤). 
وعند الفقهاء (أثر خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري)(٥).

وهو يشمل األقسام اخلمسة وهي : اإلجياب والندب والتحرمي والكراهة واإلباحة.
٢- احلكم الوضعي :

وهــو أثــر خطــاب اهللا تعــاىل املتعلــق بأفعــال املكلفــني عــن طريــق الوضــع(٦). أو هــو مــا 
وضعه الشارع عالمات ألحكام تكليفية وجوداً وانتفاًء كالسبب والشرط واملانع(٧).

سبأ : ١٠  (١)
النحل : ٦٨  (٢)

انظر احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ص٣٣-٤٠.  (٣)
انظــر املســتصفى ٥٥/١، احملصــول ١٥/١، املنهــاج مــع شــرح البدخشــي ٤١/١، إرشــاد الفحــول   (٤)

ص٥.
مرآة األصول ٣١/١، احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ص٤٤.  (٥)

انظر احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ص٤٥.  (٦)
انظر شرح احمللى على مجع اجلوامع ٨٦/١، تيسري التحرير ١٢٨/٢، شرح الكوكب املنري ٤٣٤/١.  (٧)



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٦٨

المبحث األول : آراؤه في المسائل المتعلقة بالحاكم.
وفيه توطئة وثالث مسائل :

توطئة :
اتضــح ممــا ســبق يف تعريــف احلكــم أن احلاكــم هــو اهللا ســبحانه وتعــاىل وحــده، فهــو 
الــذي ُيصــدُر احلكــَم، فــال حكــم إال مــا حكــم بــه، وال شــرع إال مــا شــرعه، وعلــى هــذا 
انعقــد إمجــاع املســلمني وصــرح بذلــك القــرآن الكــرمي(١)، فقــال تعــاىل ﴿ إِِن ٱۡ�ُۡ�ــُم إِ�َّ 
ُ ﴾ (٣)، وعلــى هــذا األســاس كان  نــَزَل ٱ�َّ

َ
ــآ أ ِن ٱۡحُ�ــم بَۡ�َنُهــم بَِم

َ
ِۖ ﴾ (٢)، ﴿ َوأ َّ�ِ

احلكــُم بغــري مــا أنـــزل اهللا كفــراً، ألنــه ليــس لغــري اهللا ســلطة إصــدار األحــكام حيــث قــال 
ْوَ�ٰٓ�ـِـَك ُهــُم ٱۡلَ�ٰفِــُروَن ٤٤ ﴾ (٤).

ُ
ُ فَأ نــَزَل ٱ�َّ

َ
َّــۡم َ�ُۡ�ــم بَِمــآ أ تعــاىل ﴿ َوَمــْن �

ولكــن هــل للعقــل موضــع مــن األحــكام الشــرعية ؟ وهــل املكلَّــف مؤاخــذ مبــا يقضــي 
بــه العقــل جبــوار مــا يقضــي الشــرع، مبعــىن هــل ميكــن أن يســتقل العقــل بــدرك حكــم اهللا بنــاًء 
علــى مــا يدركــه مــن حســن فيــه أو قبــح؟ فقــد وقــع يف هــذا خــالٌف بــني املســلمني، أساســه 

هــو اخلــالف يف مســألة التحســني والتقبيــح العقليــني(٥)؟
وهــذه املســألة هلــا تعلــق ببعــض املســائل األصوليــة مــن ناحيــة كوهنــا مقدمــة هلــا، كشــكر 
املنعــم، وحكــم األفعــال قبــل ورود الشــرع، وثبــوت الواجــب األول، وثبــوت العقــاب وعــدم 
ثبوتــه فيمــن خالــف مــا علــم حســنه أو قبحــه ضــرورة إن مل يبعــث إليــه رســول، وكذلــك 
يف مســألة وقــوع النســخ، ووقــوع األمــر أزًال قبــل وجــود املكلفــني، والتكليــف مبــا ال يطــاق، 

انظــر أصــول الفقــه حملمــد أيب زهــرة ص٦٩، الوجيــز يف أصــول الفقــه للدكتــور عبــد الكــرمي زيــدان   (١)
ص٦٩.

األنعام : ٥٧، يوسف : ٤٠، ٦٧.  (٢)
املائدة : ٤٩  (٣)
املائدة : ٤٤  (٤)

بــك  للشــيخ حممــد اخلضــري  الفقــه  الفقــه حملمــد أيب زهــرة ص٦٩-٧٠، أصــول  انظــر أصــول   (٥)
ص٢٣.



١٦٩آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

ووقــوع النســخ قبــل التمكــن مــن االمتثــال وغــري ذلــك(١).
وبناء على ذلك أوردها كثري من األصوليني يف كتبهم(٢)، ومبا أن لألستاذ أيب منصور – رمحه 

اهللا – رأي يف هذه املسألة وغريها مما يتعلق باحلاكم، فيجدر يب أن أذكرها فيما يلي :

انظــر املســائل املشــرتكة بــني أصــول الفقــه وأصــول الديــن ص٧٤-٧٥، مســائل أصــول الديــن   (١)
الفقــه ص٢٧٢. أصــول  املبحوثــة يف 

انظــر : املعتمــد ٣٦٣/١، ٨٦٨/٢، اإلحــكام البــن حــزم ٥٦/١، الربهــان ٧٩/١، املســتصفى   (٢)
٥٥/١، املنخــول ص٦٣، الوصــول إىل األصــول ٥٦/١، احملصــول ٢٢/١، اإلحــكام لآلمــدي 
٧٢/١، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد واحلواشــي عليــه ٢٠٠/١، شــرح تنقيــح الفصــول 
ص٨٨، املنهــاج مــع شــرح األســنوي والبدخشــي ١٥٤/١، املســودة ص٤٧٣، ٤٨٠، كشــف 
األســرار للبخــاري ٣٧٩/٤، تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول ص٢٤٠، التوضيــح يف حــل 
غوامــض التنقيــح ٣٢٤/١، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى ٥٤/١، رفــع احلاجــب ٤٤٧/١، البحــر 
احمليــط ١٣٤/١، سالســل الذهــب ص٩٧، التلويــح علــى التوضيــح ٣٢٤/١، تيســري التحريــر 

١٥٢/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٣٠٢/١ ، إرشــاد الفحــول ص٧، فواتــح الرمحــوت ٢٥/١.



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٧٠

المسألة األولى : هل التحسين والتقبيح(١) عقليان أو شرعيان ؟
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املسألة هي أن العقل هل ميكن أن يستقل بدرك حكم اهللا بناء على ما يدركه من حسن 
فيه أو قبح ويعترب دليالً على األحكام ومصدراً من مصادر الفقه اإلســالمي حيث ال نص ؟ 

أو أنــه ال يســتقل بذلــك فــال يعتــرب دليــًال وال مصــدراً مــن مصــادر األحــكام، بــل يــُـَردُّ 
مــا ال نــص فيــه إىل مــا فيــه نــص بالطــرق املختلفــة مــن قيــاس أو استحســان أو مصــاحل 

معتــربة شــرعاً ؟

التحســني يف اللغــة مأخــوذ مــن احلســن – بضــم احلــاء وســكون الســني – ضــد القبــح ونقيضــه وهــو   (١)
اجلمــال، ومجعــه حماســن علــى غــري قيــاس كأنــه مجــع َحمَْســن، واُحلْســن نعــت ملــا َحُســَن، واَحلَســن 
بفتــح احلــاء والســني هــو مــا حســن مــن كل شــيء، وهــو علــى ثالثــة أضــرب : مستحســن مــن 
جهــة العقــل، ومستحســن مــن جهــة اهلــوى، ومستحســن مــن جهــة احلــس، واَحلَســن أكثــر مــا يقــال 
يف املستحســن بالبصــر، وأكثــر مــا جــاء يف القــرآن الكــرمي مــن جهــة البصــرية. (انظــر : الصحــاح 
٢٠٩٩/٥، لســان العــرب ١١٤/١٣، القامــوس احمليــط ١٥٦٣/٢، تــاج العــروس ١٧٥/٩). 

والتقبيــح مأخــوذ مــن القبــح بالضــم ضــد اُحلْســن، والقبيــح مــا قبــح مــن كل شــيء. ومــن معــاين   
القبــح التنحيــة واإلبعــاد، يقــال : قبحــه اهللا، أي حنــاه وأبعــده عــن اخلــري فهــو مقبــوح أي قبيــح، ويف 
القــرآن الكــرمي : ﴿ َوَ�ــۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمــةِ ُهــم ّمِــَن ٱ�َۡمۡقُبوِحــَ� ﴾ [القصــص: ٤٢] أي املبعديــن عــن 
كل خري، وعن ابن عباس أي من ذوي صورة قبيحة. (انظر : لسان العرب ٥٥٢/٢، القاموس 

احمليــط ٣٥٣/١، تــاج العــروس ٢٠١/١، فتــح القديــر ٢١٥/٤، أضــواء البيــان ٤٥٥/٦).
واحلســن والقبيــح يف االصطــالح : تــؤول حقيقتهمــا إىل تعلــق اخلطــاب بالشــيء علــى صفــة،   
وليســا راجعــني إىل الــذوات خالفــاً للمعتزلــة والكراميــة والروافــض، فإهنــم قالــوا برجوعهمــا إىل نفــس 
الــذوات احلســنة والقبيحــة، ويــرون ذلــك مــن صفــات نفوســها، وذهــب بعــض املعتزلــة إىل أن العقــل 
يقتضي لذاته صفة، وتلك الصفة توجب احلســن أو القبح، كالصوم املشــتمل على كســر الشــهوة 
املقتضــي عــدم املفســدة، وكالزنــا املشــتمل علــى اختــالط األنســاب املقتضــي تــرك تعهــد األوالد. 
وعنــد أهــل الســنة أن احلســن هــو مــا مل ينــه عنــه مــن مــأذون فيــه واجبــاً كان أو مندوبــاً، أو مباحــاً. 
وأمــا القبيــح فهــو مــا هنــى الشــرع عنــه مــن حــرام ومكــروه وخــالف األوىل. وقيــل : القبيــح مــا هنــى 
الشــرع عنــه، واحلســن مــا مل ينــه عنــه، وقيــل : احلســن املــأذون فيــه، والقبيــح املنهـــي عنـــه، ولـــو 
بالعمــوم. (انظــر الــكالم علــى معــىن احلســن والقبــح يف االصطــالح العــدة ١٦٧/١-١٦٨، قواطــع 
األدلــة ٢٣/١، اإلحــكام لآلمــدي ٧٢/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص٨٨، املســودة ص٤٧٣، 
التنقيــح ٣٢٤/١-٣٢٥، البحــر احمليــط ١٤٣/١، ١٦٨-١٦٩، تيســري التحريــر ١٥٢/٢، نشــر 

البنــود ٦٠/١). 



١٧١آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

وقد ذكر األصوليون أن للحسن والقبح ثالثة إطالقات(١):
اإلطــالق األول : أن اُحلْســَن مالءمــة الشــيء للطبــع، والقبــح منافرتــه، واملــراد مبالءمــة 
الطبــع ومنافرتــه، الطبــع املائــل إىل جلــب املنافــع ودفــع املضــار، كأن يقــال : إنقــاذ الغريــق 

حســن، واهتــام الــربيء قبيــح.
اإلطــالق الثــاين : أن احلســن مــا كان صفــة كمــال، كالعلــم والصــدق، والقبــح مــا كان 

صفــة نقــص، كاجلهــل والظلــم.
اإلطــالق الثالــث : أن احلســن مــا كان موجبــاً للمــدح عاجــًال والثــواب آجــًال، والقبــح 

مــا كان موجبــاً للــذم عاجــًال والعقــاب آجــًال.
وجعل بعض العلماء هذه اإلطالقات كلها من حمل اخلالف(٢).

 وذكــر اآلخــرون بأنــه ال خــالف بــني العلمــاء يف أن احلســن والقبــح باإلطالقــني األول 
والثــاين عقليــان، مبعــىن أن العقــل يســتقل بإدراكهمــا مــن غــري توقــف علــى الشــرع(٣)، وبنــاء 
علــى ذلــك ال يُفتَقــر يف إدراكهمــا إىل ورود الشــرع. أمــا اإلطــالق الثالــث فهــو الــذي وقــع 
فيه النـــزاع(٤)، قـــال تقـــي الدين السبكــــي – رمحه اهللا – : (اعلم أن احلسن والقبح قد يراد 
هبمــا كــون الشــيء مالئمــاً للطبــع ومنافــراً، أو كــون الشــيء صفــة كمــال أو صفــة نقــص، 

انظــر هــذه اإلطالقــات يف املســتصفى ٥٦/١، اإلحــكام لآلمــدي ٧٢/١، شــرح تنقيــح الفصــول   (١)
ص٨٨-٨٩، تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول ص٢٤٠-٢٤١، شــرح العضــد علــى املختصــر 
٢٠٠/١، اإلهبــاج ١٣٥/١، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى ٥٧/١، البحــر احمليــط ١٤٣/١، 
املنــري  الكوكــب  شــرح   ،٣٢٦/١ التوضيــح  علــى  التلويــح  ص٩٧،  الذهــب  سالســل   ،١٧١

٣٠٠/١، فواتــح الرمحــوت ٢٥/١، نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ٦١/١.
وهــم متقدمــو األشــاعرة، حيــث مينعــون حتســني العقــل وتقبيحــه مطلقــاً، وقالــوا بــأن احلســن هــو   (٢)
املأمــور بــه شــرعاً، والقبيــح هــو املنهــي عنــه شــرعاً، وأنــه ليــس للفعــل صفــات تقتضــي أن يكــون 
جائــزاً أو ممنوعــاً. انظــر الربهــان ٧٩/١، مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف علــم أصــول الفقــه 

ص٢٧٣-٢٧٤.
انظــر تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول ص٢٤١، شــرح تنقيــح الفصــول ص٨٨، التوضيــح يف   (٣)
التنقيــح ٣٢٥/١-٣٢٦، اإلهبــاج ١٣٥/١، البحــر احمليــط ١٤٣/١، سالســل  حــل غوامــض 
الذهــب ص٩٧، التلويــح علــى التوضيــح ٣٢٦/١، شــرح الكوكــب املنــري ٣٠٠/١-٣٠١، فواتــح 

الرمحــوت ٢٥/١، نشــر البنــود ٦١/١.
انظر املصادر السابقة.  (٤)
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كقولنــا العلــم حســن واجلهــل قبيــح، وهبــذا التفســري ال نــزاع يف كوهنمــا عقليــني، إمنــا النـــزاع 
يف كــون الفعــل متعلــق الــذم عاجــًال والعقــاب آجــًال)(١).

ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن كال مــن احلســن والقبــح شــرعي، فليــس 
هنــاك َحَســن يرتتــب عليــه املــدح والثــواب إال مــا حســنه الشــرع، وكذلــك ليــس هنــاك قبيــح 

ــن وال أن يقبــح. يرتتــب عليــه الــذم والعقــاب إال مــا قبحــه الشــرع، وليــس للعقــل أن حيسِّ
النصــوص الــيت جندهــا مذكــورة يف مؤلفــات األســتاذ أيب منصــور أو منقولــة عنــه عنــد 

غــريه تــدل علــى أنــه يؤصــل قضيــة التحســني والتقبيــح الشــرعيني.
فهــو يقــول بعــد أن أشــار إىل جــواز إدراك العقــل حــدوَث العــامل وتوحيــد اخلالــق وقدمــه 
وصفاتــه األزليــة وإرســال الرســل وجــواز التكليــف علــى العبــاد : (فأمــا وجــوب األفعــال 
وحظرهــا وحترميهــا علــى العبــاد فــال يعــرف إال مــن طريــق الشــرع ؛ فــإن أوجــب اهللا عــز وجــل 
علــى عبــاده شــيئاً خبطابــه إياهــم بــال واســطة أو بإرســال رســول إليهــم وجــب، وكذلــك إن 
هناهــم عــن شــيء بــال واســطة أو علــى لســان رســول حــرم عليهــم. وقبــل اخلطــاب واإلرســال 
ال يكــون شــيء واجبــاً وال حرامــاً علــى أحــد، وكل عاقــل فعــل فعــًال قبــل ورود الشــرع ال 
يســتحق به ثواباً وال عقاباً، فإن اســتدل العاقل قبل ورود الشــرع عليه على حدوث العامل 
وتوحيــد صانعــه وقدمــه وصفاتــه وعدلــه وحكمتــه فعــرف ذلــك واعتقــده كان موحــداً مؤمنــاً، 
ومل يكــن بذلــك مســتحقاً مــن اهللا تعــاىل ثوابــاً عليــه، فــإن أنعــم اهللا عليــه باجلنــة ونعيمهــا 
كان ذلــك فضــًال منــه عليــه، ولــو أنــه اعتقــد قبــل ورود الشــرع عليــه الكفــر والضــالل لــكان 
كافــراً ملحــداً ومل يكــن مســتحقاً للعقــاب علــى ذلــك، فــإن عذبــه اهللا عــز وجــل بالنــار علــى 
التأبيــد فلــه ذلــك وليــس بعقــاب، وإمنــا هــو ابتــداء منــه إليــالم كإيــالم البهائــم واألطفــال يف 

الدنيــا مــن غــري اســتحقاق وذلــك عــدل مــن اهللا تعــاىل)(٢).
ونقــل عنــه الزركشــي – رمحــه اهللا – يف  البحــر احمليــط كالمــاً طويــًال وفيــه (قــال [أي 
النظــر يف  العلــم بوجــوب  احلــق(٣) إىل أن طريــق  أهــل  أبــو منصــور] : وذهــب  األســتاذ 

اإلهباج ١٣٥/١.  (١)
أصول الدين ص٢٤-٢٥.  (٢)

يقصد هبم األشاعرة كما هو ملحوظ يف مؤلفاته.  (٣)
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العقليــات والســمعيات الســمع دون العقــل، وإمنــا يعلــم بالعقــل صحــة مــا يصــح كونــه، 
ووجــوب وجــود مــا جيــب وجــوده، واســتحالة كــون مــا يســتحيل كونــه، وصحــة مــا يصــح 
ورود الشــرع به جوازاً بكل ما ورد الشــرع به من واجب وحمظور ومباح ومكروه ومســنون. 
فقــد كان يف العقــل جــواز ورود الشــرع علــى الوجــه الــذي ورد بــه ؛ وكان فيــه أيضــاً جــواز 
ورود الشــرع بتحــرمي مــا أوجبــه وإجيــاب مــا حرمــه، ومل يكــن فيــه داللــة علــى وجــوب فعــل، 
وال علــى حترميــه قبــل ورود الشــرع. وقالــوا أيضــاً : لــو تومهنــا خلــق العاقــل قبــل ورود الســمع 
عليــه، واســتدل ذلــك العاقــل علــى معرفــة اهللا ووصــل إليهــا مل يســتحق بذلــك ثوابــاً، ولــو 
جحــده بــه وكونــه مل يســتحق عقابــاً، ولــو عذبــه اهللا أبــداً يف النــار لــكان عــدًال. وإمنــا كان 
كإيــالم الطفــل يف الدنيــا، والعقــاب ال يســتحقه إال مــن تعلــق بــه األمــر والنهــي خطابــاً أو 

بواســطة الرســالة مث عصــاه)(١).
فهــذه النصــوص تؤكــد صراحــة قولــه يف هــذه املســألة والــيت دافــع فيهــا عــن مذهبــه، 

ويؤيــد ذلــك أيضــاً مــا يــأيت لــه مــن نقــول أخــرى يف مســألة شــكر املنعــم.
دليله : 

اســتدل – رمحــه اهللا – باملعقــول، حيــث قــال : (ووجــه هــذا القــول أن الثــواب إمنــا 
يكــون علــى املعصيــة، واملعصيــة موافقــة النهــي وخمالفــة األمــر، واملســألة مصــوَّرة يف حالــة مل 
يــرد فيهــا أمــر اهللا عــز وجــل وال هنــي علــى أحــد مــن خلقــه، فاســتحال احلكــم يف تلــك احلــال 

بالثــواب والعقــاب علــى شــيء مــن األفعــال)(٢).
وهذا الدليل يشــبهه ما قيل يف الكاشــف وشــرح العضد، وخالصته أنه لو كان حكم 
األفعــال مــدركاً بالعقــل ُحلِكــَم بالعقــاب يف الــدار اآلخــرة علــى مــن فعــل القبائــح قبـــل بعثــة 
ٰ َ�ۡبَعــَث رَُســوٗ�١٥﴾(٣)،  �ـِـَ� َحــ�َّ الرســل، وهــذا ممنــوع لقــول اهللا تعــاىل ﴿َوَمــا ُكنَّــا ُمَعّذِ

وعليــه فيلــزم أن يكــون مــدرك األحــكام بالشــرع فقــط(٤).
وميكــن مناقشــة هــذا الدليــل بأنــه يســتلزم تناقــض طائفــٍة مــن مثبــيت التحســني والتقبيــح 

البحر احمليط ١٣٦/١.  (١)
أصول الدين ص٢٥.  (٢)

اإلسراء : ١٥  (٣)
انظر الكاشف عن احملصول، القسم األول ٣٢٢/٢، شرح العضد ٢١١/١.  (٤)
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العقليــني – وهــم املعتزلــة – الذيــن رتبــوا عليــه ثبــوت العــذاب وإن مل يبعــث رســول، ولكــن 
ال يلــزم مــن إبطــال مذهــب املعتزلــة إبطــال مذهــب بقيــة املثبتــة مــن أهــل الســنة، ألن 
الدليــل دال علــى عــدم حتقــق العــذاب إال بعــد إرســال الرســل، ال علــى عــدم حتســني العقــل 

وتقبيحــه(١).
ثالثاً : الموافقون

إن ما ذهب إليه األستاذ أبو منصور يف هذه املسألة هو قول مجاهري األشاعرة(٢).
وهــؤالء منعــوا حتســني العقــل وتقبيحــه، وجــوَّزوا علــى الــرب تعــاىل كل شــيء ممكــن، 
وزعمــوا أن القبيــح يف أفعــال اهللا مــا كان ممتنعــاً كاجلمــع بــني النقيضــني وحنــوه. مث هــم اتفقــوا 

علــى أن ترتــب الثــواب والعقــاب علــى الشــرع وحــده.
أدلتهم : 

استدلوا بأدلة كثرية أمهها ما يلي : 
١- أن العبــد جمبــور يف فعلــه، ألنــه إمــا أن يكــون متمكنــاً مــن الــرتك أو الفعــل، أو 
غــري متمكــن. فــإن مل يكــن متمكنــاً مــن الــرتك فهــو إذاً جمبــور، وإن كان متمكنــاً مــن الــرتك 
والفعــل، فعندئــذ إمــا أن يفتقــر إىل مرجــح يرجــح الــرتك علــى الفعــل أو العكــس أو ال يفتقــر 

إليــه.
فــإن مل يفتقــر إىل مرجــح كان فعلــه اتفاقيــا، واالتفــاق ال يوصــف حبســن وال قبــح، وإن 
افتقــر إىل مرجــح، فــال بــد أن يكــون مــن غــري العبــد، وإال لــزم التسلســل، وإن كان مــن غــري 
العبــد، فــال بــد مــن القــول بأنــه جيــب وقــوع الفعــل، فيكــون اضطراريــاً، وإن مل نقــل بوجــوب 
وقوعــه كان جائــزاً، فيعــود التقســيم الســابق مــن أولــه، فينتهــي إمــا إىل االضطــرار وإمــا إىل 

التسلســل، وهــو باطــل، فلــزم أن يكــون اضطراريــا.
وإذا كان كذلــك مل حيكــم العقــل يف األفعــال حبســن وال قبــح اتفاقــاً، أمــا علــى رأي 

انظر مسائل الدين املبحوثة يف أصول الفقه ص٢٧٩.  (١)
األصــول ٦٧/١،  إىل  الوصــول  املنخــول ص٦٣،  املســتصفى ٥٥/١،  الربهــان ١م٨٢،  انظــر   (٢)
احملصــول ٢٤/١، اإلحــكام لآلمــدي ٧٢/١، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١٩٩/١، 
شــرح تنقيــح الفصــول ص٨٨، املنهــاج مــع شــرحه اإلهبــاج ١٣٥/١، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى 

٥٧/١، البحــر احمليــط ١٤٥/١.
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األشــاعرة فألهنــم ينفونــه أصــًال، وأمــا علــى رأي املعتزلــة فــألن التكليــف بذلــك غــري جائــز 
فضــًال عــن أن يقــال حبســنه(١).

ونوقش هذا الدليل مبا يلي : 
(أ) أن هــذا الدليــل يتضمــن التســوية بــني الفعــل االضطــراري والفعــل االختيــاري، وهــو 
خمالــف للشــرع والعقــل واحلــس، فــكان االســتدالل علــى التســوية بينهمــا كاالســتدالل علــى 

اجلمــع بــني النقيضــني ومــا هــو معلــوم البطــالن ضــرورة(٢).
(ب) لــو صــح هــذا الدليــل لــزم منــه أن تكــون أفعــال الــرب إمــا اضطراريــًة وإمــا اتفاقيــًة، 
فيكــون الــرب غــري خمتــار؛ ألن التقســيم املذكــور جيــري فيــه بعينــه بــأن يقــال : الــرب إمــا أن 
يكــون متمكنــاً مــن الــرتك والفعــل أو غــري متمكــن، الثــاين باطــل، واألول إمــا أن يفتقــر إىل 

مرجــح أو ال يفتقــر … اخل، فيكــون إمــا اضطراريــاً وإمــا اتفاقيــاً، وكالمهــا باطــل(٣).
(ج) أن الدليل املذكور لو صح للزم بطالن التحسني التقبيح الشرعيني كذلك، ألن 
فعــل العبــد إمــا اضطــراري وإمــا اتفاقــي – علــى حســب هــذا الدليــل –، ومــا كان كذلــك 

ال يقبحــه الشــرع وال حيســنه؛ ألن التكليــف بــه مل يــرد فضــًال عــن حتســينه أو تقبيحــه(٤).
٢- لو كان احلسن والقبح ذاتياً ملا اختلف باختالف األحوال واملتعلقات واألزمان، 
اختــالف  بتغريهــا، والدليــل علــى  يتغــري إال  الــذات وال  بــزوال  إال  يــزول  الــذايت ال  ألن 
األحــكام باختــالف األحــوال وحنوهــا أن الكــذب قبيــح ولكنــه قــد حيســن، فيكــون واجبــاً 
كأن يســتفاد منــه عصمــة دم نــيب أو مســلم إذا قصــده ظاملــه ليقتلــه(٥)، وكذلــك القتــل قبيــح 
عنــد خلــوه مــن موجباتــه املعتــربة شــرعاً ولكــن حيســن يف احلــدود والقصــاص(٦). وكذلــك لــو 
احملصــول،  عــن  الكاشــف  لآلمــدي ٧٤/١-٧٥،  اإلحــكام  احملصــول ١٢٤/١-١٢٧،  انظــر   (١)
القســم األول ٢٧٨/١-٢٨٢، هنايــة الوصــول يف درايــة األصــول ٧٠٧/٢-٧٠٩، شــرح العضــد 

علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٢٠٧/١-٢٠٨.
انظر مفتاح دار السعادة ٣٦٦/٢، شرح العضد على املختصر ٢٠٨/١.  (٢)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٧٦/١، مفتــاح دار الســعادة ٣٦٩/٢، شــرح العضــد علــى املختصــر   (٣)
الرمحــوت ٣٤/١. فواتــح   ،٢٠٨/١

انظر املصادر السابقة.  (٤)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٧٤/١، الكاشــف عــن احملصــول، القســم األول ٣١٩/١، شــرح العضــد   (٥)

.٢٠٢/١
انظر مفتاح دار السعادة ٣٧٥/٢، شرح العضد ٢٠٢/١.   (٦)
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كان احلســن والقبــح ذاتيــني الســتحال ورود النســخ علــى الفعــل؛ ألن مــا ثبــت للــذات 
فهــو بــاق ببقائهــا، ال يــزول وهــي باقيــة، وألن املنســوخ صــار قبيحــاً بعــد أن كان حســنًا(١).

ونوقش مبا يلي(٢):
(أ) ليــس املــراد مــن كــون الفعــل حســناً أو قبيحــاً لذاتــه أو لصفــة عــدم انفكاكــه عــن 
الفعــل حبــال، كالعــرض مــع اجلوهــر، وإمنــا املــراد أهنمــا ناشــئان مــن الفعــل، فالفعــل منشــأ 
احلســن أو القبــح ويكــون اختــالف احلســن حبســب األزمنــة واألمكنــة واألحــوال والشــروط، 

وذلــك ال خيــرج احلســن والقبــح عــن كوهنمــا ذاتيــني.
الــذات الواحــدة ألمريــن متنافيــني حبســب شــرطني  أنــه ال مانــع مــن اقتضــاء  (ب) 

متنافيــني.
فاجلســم مثــًال إن بقــي يف حيــزه ومكانــه اقتضــى الســكون، وإن خــرج اقتضــى احلركــة، 
وقــد يقتضــي التســخني والتربيــد حبســن احملــل املعــني بشــرط معــني، وهكــذا يقــال يف مســألتنا 

الــيت حنــن فيهــا، فالقــول أو الفعــل خيتلــف حكمــه حبســب الشــرط.
٣- (لــو كان اخلــرب الــكاذب قبيحــاً لذاتــه فاملقتضــي لــه ال بــد وأن يكــون ثبوتيــاً، 
ضــرورة اقتضائــه للقبــح الثبــويت، وهــو إن كان صفــة جملمــوع حــروف اخلــرب، فهــو حمــال 
الســتحالة اجتماعهمــا يف الوجــود، وإن كان صفــة لبعضهــا لــزم أن تكــون أجــزاء اخلبـــر 
الــكاذب كاذبــة، ضــرورة كــون املقتضــي لقبــح اخلــرب الــكاذب إمنــا هــو الكــذب، وذلــك 

حمــال)(٣).
ونوقــش بــأن املختــار هــو كــون املقتضــي أمــراً ثبوتيــاً، لكــن ليــس هــو صفــة للحــروف 
وال لبعضهــا، وإمنــا هــو صفــة الزمــة ملخالفــة اخلــرب للواقــع، وناشــئ عنهــا، واألمــر الثبــويت هــو 

إفســاد البيئــة والضــرر الالحــق مبــن كذبــه ومبــن صدقــه(٤).
مث إن هــذا الدليــل لــو صــح يســتلزم منــع اتصــاف اخلــرب بالصــدق وحــده أو بالكــذب 

انظر الكاشف عن احملصول، القسم األول ٣٢٤/١-٣٢٥، مفتاح دار السعادة ٣٧٤/٢.  (١)
انظــر مفتــاح دار الســعادة ٣٧٥/٢، ٣٩٣-٣٩٦، وناقــش اآلمــدي واألصبهــاين هــذا الدليــل   (٢)
بنـــوع مــن التفصيــل، انظــر اإلحــكام ٧٥/١، الكاشــف عــن احملصــول، القســم األول ٣٢٣/١-

 .٣٢٤
اإلحكام لآلمدي ٧٤/١، وانظر أيضاً : هناية الوصول إىل دراية األصول ٧١٨/٢.  (٣)
انظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على اإلحكام لآلمدي ٨٢/١ هامش (١).  (٤)
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وحــده وهــو باطــل، فمــا أدى إليــه مثلــه يف البطــالن(١).
٤- أنــه إذا قيــل إن األفعــال حســنة أو قبيحــة لذاهتــا للــزم قيــام املعــىن باملعــىن، ذلــك 
أن احلســن والقبــح مفهومهمــا غــري ذات الفعــل، ومهــا صفتــان وجوديتــان، ألهنمــا صفتــان 
ألمــر وجــودي وهــو الفعــل، والفعــل نفســه معــىن، فلــزم قيــام املعــىن باملعــىن، وهــو ممنــوع، ألن 

املعــاين أعــراض، واألعــراض ال تقــوم باجلواهــر(٢).
ونوقش مبا يلي(٣):

(أ) أن هــذا الدليــل املبــين علــى أن املعــىن ال يقــوم باملعــىن معلــوم البطــالن بالضــرورة، إذ 
جيــوز وصــف املعــىن باملعــىن حنــو «علــم ضــروري»، و«إرادة جازمــة» وغــري ذلــك مــن املعــاين.
قيامــه  بــه دون  قائمــاً  يكــون  أنــه  مبعــىن  إذا وصــف  املعــاين  أن  يســلم  أنــه ال  (ب) 
باجلوهــر، بــل املعــىن يقــوم باجلوهــر، وذلــك املعــىن تابــع لآلخــر، فيكــون املعنيــان قائمــني 

األمثلــة. بقيــة  باملتحــرك، وهكــذا  قائمتــان  والســرعة  فاحلركــة  باجلوهــر، 
رابعاً : المخالفون

خالف أبا منصور ومن معه من األشاعرة يف هذه املسألة فريقان من العلماء : 
الفريــق األول : قالــوا إن حســن األفعــال وقبحهــا، وكذلــك ترتــب الثــواب والعقــاب 
عليهــا يكــون بالعقــل، وهــو قــول مجهــور املعتزلــة(٤)، علــى خــالف كبــري يف حتقيــق عباراهتــم، 
حيــث اختلفــوا يف جهــة حســن الفعــل أو قبحــه : هــل هــو لذاتــه كحســن الصــدق أو 
قبــح الكــذب، أو هــل هــو لصفــة الفعــل، كقبــح الصــدق الضــار، وحســن الكــذب النافــع 
كالكــذب إلجنــاء نــيب مثــًال. فالكــذب هنــا نافــع فيكــون حســناً هلــذه الصفــة، ويكــون 
الصــدق قبيحــاً يف هــذه احلالــة لضــرره ؛ أو هــل هــو العتبــارات، كضــرب اليتيــم مثــًال، فإنــه 

باعتبــار التأديــب حســن وباعتبــار الظلــم قبيــح.
مث زعمــوا أن مــا حيســن مــن العبــد حيســن مــن اهللا، ومــا يقبــح منــه يقبــح مــن اهللا، 

انظر اإلحكام لآلمدي ٧٥/١، هناية الوصول يف دراية األصول ٧١٩/٢.  (١)
انظر اإلحكام لآلمدي ٧٦/١.  (٢)

انظر مفتاح دار السعادة ٣٧٢/٢-٣٧٣.  (٣)
املعتمــد   ،١٥٠/١٤ اجلبــار  عبــد  للقاضــي  املغــين   ،٣٢٦ اخلمســة ص٣٠١،  األصــول  انظــر   (٤)

.٨٦٨/٢  ،٣٦٤/١



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ١٧٨

فوضعوا هللا شــريعة بعقوهلم، فأوجبوا عليه أشــياء مل يوجبها على نفســه وحرموا عليه أشــياء 
مل حيرمهــا علــى نفســه(١).

ونظراً إىل أن هذا القول هو قول األقلية، فال أورد أدلته اتباعاً للمنهج املرسوم.
الفريــق الثــاين : قالــوا إن حســن األفعــال وقبحهــا ميكــن إدراكــه بالعقــل، فنســميه قبــل 

الشــرع حســناً وقبيحــاً ولكــن ال يرتتــب عليــه ثــواب وال عقــاب إال بعــد ورود الشــرع.
فهــؤالء يــرون أن األفعــال منشــأ للمصلحــة واملفســدة، إمــا لذاهتــا، وإمــا العتبــارات، 
وإمــا لوصفهــا، وقــد يســتقل العقــل بــدرك بعــض تلــك املصلحــة أو املفســدة، أي يعلــم 
حســن بعــض األفعــال كحســن اإلميــان بــاهللا والعــدل والصــدق، كمــا يعلــم قبــح بعــض 
األفعــال كقبــح الكفــر والظلــم، وقــد ال يســتقل بذلــك وال يعرفــه مفصــًال يف فعــل بعينــه إال 
خبطــاب الشــرع، ومــا يعلــم العقــل حســنه أو قبحــه ال يرتتــب علــى تركــه أو فعلــه عقــاب وال 

ثــواب حــىت يــرد الشــرع.
هــذا القــول هــو الــذي عليــه طوائــف مــن احلنفيــة(٢) واملالكيــة(٣) الشــافعية(٤)، وهــو قــول 
بعــض احلنابلــة(٥) وأهــل احلديــث، وهــو الــذي رجحــه أبــو اخلطــاب وشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة(٦) 

انظر الربهان ٨٠/١، مفتاح دار السعادة ٥٤١/٢-٥٤٣.  (١)
انظــر كشــف األســرار للبخــاري ٣٨٣/٤، التوضيــح يف حــل غوامــض التنقيــح ٣٢٤/١، ٣٥٦-  (٢)

٣٥٧، تيســري التحريــر ١٥٠/٢-١٥١، مفتــاح دار الســعادة ٥٤١/٢.
انظر شرح تنقيح الفصول ص٨٩.  (٣)

انظــر مفتــاح دار الســعادة ٥٤١/٢، البحــر احمليــط ١٤٦/١، املســائل املشــرتكة بــني أصــول الفقــه   (٤)
وأصــول الديــن ص٧٦. 

انظر التمهيد أليب اخلطاب ٢٩٤/٤-٢٩٨، شرح الكوكب املنري ٣٠٢/١.  (٥)
هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد الســالم بن عبد اهللا بن أيب القاســم حممد بن تيمية، تقي الدين،   (٦)
املنعــوت بشــيخ اإلســالم، احلــراين الدمشــقي، ولــد حبــران ســنة ٦٦١ هـــ، كان إمامــا يف التفســري 
وعلــوم القــرآن، حافظــا للحديــث، عارفــا بالفقــه واختالفــه، بارعــا يف األصلــني والنحــو ومــا يتعلــق بــه، 
واللغــة واملنطــق، وعلــم اهليئــة، واجلــرب واملقابلــة، وعلــم احلســاب، وعلــم أهــل الكتابــني وأهــل البــدع 
وغــري ذلــك مــن العلــوم العقليــة والنقليــة، كان يقاتــل التتــار، مــن أهــم آثــاره العلميــة: الفتــاوى، درء 
تعــارض العقــل والنقــل، السياســة الشــرعية، رفــع املــالم عــن األئمــة األعــالم، تــويف رمحــه اهللا ســنة 
٧٢٨ هـ. (انظر تذكرة احلفاظ للذهيب ١٤٩٦/٤، طبقات احلفاظ للسيوطي ص٥٢٠، طبقات 

املفســرين للــداودي ٤٥/١-٤٦، الــدرر الكامنــة ١٤٥/١، األعــالم ١٤٤/١).    
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وتلميذه ابن القيم – رمحهم اهللا –(١).
وقــد عــرب الزركشــي – رمحــه اهللا – عــن هــذا املذهــب بأنــه (املنصــور لقوتــه مــن حيــث 
النظــر وآيــات القــرآن اجمليــد وســالمته مــن التناقــض، وإليــه إشــارات متأخــري األصوليــني 

والكالميــني، فليتفطــن لــه)(٢).
ومبــا أن القائلــني هبــذا القــول كثــرة تقابــل كثــرة الذيــن مــع األســتاذ أيب منصــور فــأورد 

أدلتهــم فيمــا يلــي، وهــي كثــرية وإليــك أهــم تلــك األدلــة : 
١- إن إدراك حســن األفعال وقبحها يدل عليه دليل الفطرة، والذي عرب عنه بعض 
العلمــاء بــأن ذلــك معلــوم بالضــرورة، وعلــى هــذا فــال حيتــاج إىل حبثــه وتقريــره باألدلــة(٣)، 
ولكــن ينبغــي أن يتنبــه ألمــر، وهــو أن إدراك العقــل حلســن الفعــل أو قبحــه أكثــره جممــل؛ 
ألن العقــل ال حييــط بالوجــوه واالعتبــارات لألفعــال كلهــا، ولذلــك كان الشــرع وإرســال 
الرســل ال بــد منــه، خاصــة مــع غلبــة اهلــوى، ولكــن هــذا ال مينــع وجــود قــدر مشــرتك بــني 

العقــالء يف إدراك حســن بعــض األفعــال أو قبحهــا(٤).
٢- هناك آيات يف القرآن تدل على صحة إدراك احلسن والقبح بالعقل، فمنها : 

ّيَِ�ِٰت  ۡخــَرَج لِعَِبــادِهِۦ َوٱلطَّ
َ
ِ ٱلَّــِ�ٓ أ َم زِ�َنــَة ٱ�َّ (أ) قولــه تعــاىل ﴿ قُــۡل َمــۡن َحــرَّ

ــّرِۡزِق ﴾ (٥). ِمَن ٱ�
وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل وصــف بعــض رزقــه يف هــذه اآليــة بأنــه طيــب، وأن هــذا 
الوصــف يقتضــي عــدم حترميــه، فــدل علــى ثبــوت وصــف للفعــل هــو منشــأ للمصلحــة مانــع 

مــن التحــرمي، وهــذا هــو التحســني العقلــي(٦).
انظــر التمهيــد أليب اخلطــاب ٢٩٤/٤-٢٨٩، جممــوع فتــاوى ابــن تيميــة ٤٣٤/٨-٤٣٥، الــرد   (١)
الســالكني  مــدارج   ،٥٤١  ،٤٠٧/٢-٤٠٨ الســعادة  دار  مفتــاح  املنطقيــني ص٤٢٠،  علــى 

.١٢٣/١
البحر احمليط ١٤٦/١.  (٢)

انظــر الكاشــف عــن احملصــول، القســم األول ٢٩٣/٢، مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف علــم   (٣)
أصــول الفقــه ص٢٧٤.

انظــر مفتــاح دار الســعادة ٢٠/٣-٢٣، مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف علــم أصــول الفقــه   (٤)
ص٢٧٥.

األعراف : ٣٢  (٥)
انظر مدارج السالكني ٢٤٩/١.  (٦)
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ــا  ــا َوَم ــَر ِمۡنَه ــا َظَه ــَش َم َ ٱۡلَفَ�ِٰح َم َرّ�ِ ــرَّ ــا َح َم ــۡل إِ�َّ (ب) قولــه تعــاىل ﴿ قُ
ــهِۦ  ِ ِۡل ب ــَ�ّ ــۡم ُ� َ ــا � ِ َم ــٱ�َّ ِ ــواْ ب ن �ُۡ�ُِ�

َ
ــّقِ َوأ ــۡ�ِ ٱۡ�َ ــۡ�َ بَِغ ــَم َوٱۡ�َ �ۡ ــَن َوٱۡ�ِ َ�َط

ــوَن ٣٣ ﴾ (١). ــا َ� َ�ۡعلَُم ِ َم ــواْ َ�َ ٱ�َّ ُ ن َ�ُقو�
َ
ــۡلَ�ٰٗنا َوأ ُس

وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل علــق التحــرمي هنــا ببعــض األفعــال لفحشــها، ألن ترتيــب 
احلكــم علــى الوصــف املناســب املشــتق يف اآليــة يــدل علــى أنــه علــة مقتضيــة لــه، والعلــة 
غــري املعلــول، فلــو كان معــىن كونــه فاحشــة هــو معــىن كونــه منهيــاً عنــه، لكانــت العلــة عــني 

املعلــول وهــو باطــل(٢).
وهنــاك آيــات كثــرية مثــل الــيت ذكــرت بعضهــا آنفــاً، قــد أوردهــا ابــن القيــم –رمحــه 

اهللا–(٣) ولعــل مــا ذكــرت هنــا فيــه كفايــة.
٣- قالــوا إن اآليــات الــيت اســتدل هبــا األشــاعرة علــى أن التحســني والتقبيــح شــرعيان، 
ــوٗ� ١٥ ﴾ (٤)، وقولــه تعــاىل  ــَث رَُس ٰ َ�ۡبَع ــَ� َحــ�َّ ِ� ــا ُمَعّذِ ــا ُكنَّ كقولــه تعــاىل ﴿ َوَم
ــَد  ــ� َ�ۡع ِ ُحجَّ ــاِس َ�َ ٱ�َّ ــوَن �ِلنَّ ــ�َّ يَُ� ــَن ِ�َ ــَن َوُمنِذرِ� �ِ ِ�َّ� ــٗ� مُّ ﴿ رُُّس
ــِل ﴾ (٥)، إمنــا تــدل علــى نفــي الثــواب والعقــاب قبــل الرســل، ال علــى عــدم حتســني  ٱ�رُُّس

العقــل وتقبيحــه(٦).
خامساً : التعليق

الــواردة يف هــذه املســألة وأدلتهــا يظهــر أن املعتزلــة  بعــد النظــر والتأمــل يف األقــوال 
واألشــعرية يوجــد يف مذهــب كل منهمــا حــق وباطــل، ولذلــك يــورد كل منهمــا مــا يبطــل بــه 
مذهــب اآلخــر، فــإذا قــال املعتزلــة إن ثبــوت الثــواب والعقــاب حاصــل بالعقــل، عارضهــم 
األشــعرية بأدلــة صحيحــة تفيــد غــري هــذا، وكذلــك متكنــوا مــن تغليطهــم يف قصرهــم حســن 
ــان  األفعــال أو قبحهــا لــذات الفعــل دون النظــر يف اختــالف األفعــال باألشــخاص واألزمـ

األعراف : ٣٣  (١)
انظر مفتاح دار السعادة ٣٢٩/٢-٣٣٠.  (٢)

انظر مدارج السالكني ٢٤٩/١، مفتاح دار السعادة ٢٣١/٢.  (٣)
اإلسراء : ١٥  (٤)

النساء : ١٦٥  (٥)
انظر البحر احمليط ١٤٦/١.  (٦)
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وســائر اإلضافــات، مث عندمــا نفــى األشــعرية احلســن والقبــح لــذات األفعــال ألزمهــم املعتزلــة 
مبــا ال قبــل هلــم بــه يف بعضهــا أو أكثرهــا. فــإذا ُأخــذ الباطــل وطــرح مــن كال الطرفــني ظهــر 

احلــق جليــاً واضحــاً خاليــاً مــن االعرتاضــات(١).
وبنــاء علــى ذلــك ميكــن القــول بــأن مذهــب مــن قــال إن حســن األفعــال وقبحهــا ميكــن 
إدراكــه بالعقــل وال يرتتــب عليــه ثــواب وال عقــاب إال بعــد ورود الشــرع، هــو األقــوى كمــا 

اتضــح ذلــك مــن خــالل عــرض األدلــة ومناقشــتها.
يقول ابن القيم – رمحه اهللا –: (واحلق الذي ال جيد التناقض إليه سبيًال أن األفعال 
نفســها حســنة وقبيحــة، كمــا أهنــا نافعــة ضــارة، ولكــن ال يرتتــب عليهــا ثــواب وال عقــاب 
إال باألمــر والنهــي، وقبــل األمــر ال يكــون قبيحــاً موجبــاً للعقــاب مــع قبحــه يف نفســه، بــل 

يف غايــة القبــح، واهللا ال يعاقــب عليــه إال بعــد إرســاله الرســل)(٢).

المسألة الثانية : مسألة شكر المنعم
أوًال : التعريف بالمسألة

املــراد بشــكر املنعــم يف هــذه املســألة قــدر زائــد علــى جمــرد معرفــة وجــود اهللا تعــاىل، وهــو 
اجتنــاب مــا يســتقبحها العقــل واإلتيــان مبــا يستحســنها العقــل(٣).

وعلــى ذلــك فاملســألة هــي : هــل جيــب علــى العبــد أن جيتنــب املســتقبحات العقليــة 
ويــأيت باملستحســنات العقليــة قبــل ورود الشــرع، أو ال جيــب عليــه ذلــك ؟

وهــذه املســألة مندرجــة حتــت األصــل الســابق(٤)، فهــي إحــدى الفــروع عليهــا عنــد 
بعــض العلمــاء، قــال اجلويــين – رمحــه اهللا –: (مســألة ترســم لشــكر املنعــم : ال يــدرك 

انظر مفتاح دار الســعادة ٤٣٧/٢، ٤٤٣-٤٤٧، مســائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول   (١)
الفقــه ص٢٧٢.

مدارج السالكني ٢٣١/١.  (٢)
انظــر الوصــول إىل األصــول ٦٧/١، اإلهبــاج ١٣٩/١، مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف علــم   (٣)

أصــول الفقــه ص٢٨٨. 
وهو مسألة (هل يدرك احلسن والقبح بالعقل أوال ؟).  (٤)
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وجــوب شــكر املنعــم بالعقــل عندنــا، وهــو ينــدرج حتــت األصــل الــذي ســبق عقــده)(١).
وقــد نــص بعــض األصوليــني علــى أهنــا عــني مســألة التحســني والتقبيــح، قـــال الزركشـــي 
– رمحــه اهللا –: (األصحــاب جعلــوا مســألة شــكر املنعــم واألفعــال مفرعــة علــى التحســني 
والتقبيــح، وليــس جبيــد، أمــا األول [ أي شــكر املنعــم ] فــألن الشــكر هــو اجتنــاب القبيــح 
وارتــكاب احلســن، وهــو عــني مســألة التحســني والتقبيــح، فكيــف يقــال إهنــا فرعهــا ؟)(٢)، 

قــال : (إال أن العلمــاء أفــردوا هــذه …لعبــارات رشــيقة ختتــص هبــا ومعــان موفقــة)(٣).
وقــال ابــن برهــان – فيمــا نقــل عنــه الزركشــي مــن األوســط – : (هــذه املســألة عــني 
مســألة التحســني والتقبيــح، وال نقــول : هــي فرعهــا؛ إذ ال بــد وأن يتخيــل بــني الفــرع 

واألصــل نــوع مناســبة، وهــي هــي)(٤).
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – عــدم معرفــة وجــوب شــكر املنعــم بالعقــل، 
يــدل علــى ذلــك أمــران :

األول : النصــوص والنقــول املرويــة عنــه يف مســألة التحســني والتقبيــح توضــح رأيــه يف 
هــذه املســألة لكوهنــا مندرجــة حتــت الســابقة، إن مل تكــن عينهــا.

الثــاين : أنــه نقــل عــن بعــض الفــرق الضالــة القــول بوجــوب شــكر املنعــم، ممــا يــدل علــى 
أن مذهبــه خــالف ذلــك، فقــال : (وزعمــت املعتزلــة والربامهــة(٥) أن العقــول طريــق إىل معرفــة 

الواجب واحملظور … وفيهم من يدعي معرفة وجوب شكر املنعم)(٦).
الربهان ٨٤/١.  (١)

البحر احمليط ١٥٩/١.  (٢)
املصدر السابق ١٦٠/١.  (٣)

املصدر السابق ١٥٩/١. وانظر أيضاً : الوصول إىل األصول ٦٧/١.  (٤)
قــوم مــن أهــل اهلنــد، ينتســبون إىل رجــل منهــم يقــال هلــم براهــم، والربامهــة علــى أصنــاف : فمنهــم   (٥)
(أصحــاب البــددة)، ومعــىن البــد عندهــم : شــخص يف هــذا العــامل ال يولــد وال ينكــح وال يطعــم 
وال يشــرب وال يهــرم وال ميــوت، وأول (بــد) ظهــر يف العــامل بزعمهــم امســه (شــاكمني) وتفســريه : 
الســيد الشــريف. ومنهــم (أصحــاب الفكــرة) وهــم الذيــن يعظمــون الفكــر ويقولــون : هــو املتوســط 
بــني احملســوس واملعقــول. ومنهــم (أصحــاب التناســخ) الذيــن يقولــون بتناســخ األرواح. (انظــر امللــل 

والنحــل للشهرســتاين ٢٥٠/٢-٢٥٥).
أصول الدين ص٢٦.  (٦)
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كمــا نقــل عــن مجاعــة مــن أصحابــه األشــاعرة القــول بوجــوب شــكر املنعــم مث بــنيَّ 
رجوعهــم عــن ذلــك ملــا تبينــوا مــن خطئــه، ممــا يــدل علــى أنــه يعتــرب القــول بوجــوب شــكر 

املنعــم خطــأ. 
يف كتــاب  البغــدادي  منصــور  أبــو  األســتاذ  (قــال   :– اهللا  رمحــه   – الزركشــي  قــال 
التحصيــل: وكان أبــو العبــاس القالنســي وأبــو بكــر الصــرييف مــن أصحابنــا يقــوالن بوجــوب 
شــكر املنعــم ووجــوب االســتدالل علــى معرفتــه ومعرفــة صفاتــه مــن جهــة العقــل قبــل ورود 
الشــرع، … فعلــم الصــرييف منافــاة اســتدالله علــى مذهبــه ورجــع إىل القــول بالوقــف قبــل 

الشــرع)(١). 
ثالثاً : الموافقون

أبــو منصــور – رمحــه اهللا – هــو رأي أكثــر  إليــه األســتاذ  الــذي ذهــب  القــول  إن 
واملتأخريــن(٢). املتقدمــني  مــن  األشــاعرة 

وهــذا القــول يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه مجهــور العلمــاء مــن أهــل الســنة(٣)، ملــا تقــرر يف 
املســألة الســابقة عندهــم أنــه ال واجــب وال حمظــور شــرعياً إال بعــد ورود الشــرع. 

وملــا كانــت األدلــة واملناقشــات املذكــورة يف هــذه املســألة هــي مــن األدلــة املذكــورة علــى 
أصلهــا الســابق(٤) فــال حاجــة يب إىل تكرارهــا، ألنــه يــؤدي إىل اإلطالــة.

رابعاً : المخالفون
خالــف يف هــذه املســألة املعتزلــة حيــث أثبتــوا وجــوب شــكر املنعــم عقــًال ورتبــوا عليــه 
ــاًء علــى الفعــل والــرتك ولــو مل يبعــث الرســول(٥)، وإليــه ذهــب  حلــوق الثــواب والعقــاب، بن

بعض األشاعرة(٦)، وهذا املذهب بني الفساد كما ظهر يف املسألة السابقة.

البحر احمليط ١٥١/١-١٥٢.  (١)
انظــر أصــول الديــن ص٢٤-٢٥، فإنــه نقــل مــن أصحابــه األشــاعرة وغريهــم، وانظــر أيضــا املصــادر   (٢)

األصوليــة الــواردة يف هــذه املســألة والــيت قبلهــا.
انظر مفتاح دار السعادة ١٢/٣-١٦.  (٣)

انظر املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين ص٨٤.  (٤)
انظر املعتمد ٨٦٨/٢، أصول الدين أليب منصور ص٢٦.  (٥)

انظر البحر احمليط ١٤٩/١-١٥٠.  (٦)
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المسألة الثالثة : حكم األشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

هــذه املســألة مفروضــة يف األشــياء املنتفــع هبــا قبــل ورود الشــرع مــن املــآكل واملشــارب 
وغريهــا ممــا ســخره اهللا لعبــاده، وكانــوا ينتفعــون هبــا يف زمــن الفــرتة، هــل توصــف بأهنــا كانــت 

علــى اإلباحــة، أو أهنــا كانــت علــى احلظــر يف ذلــك الوقــت ؟ أو أهنــا علــى الوقــف ؟ 
وقــد فرعهــا األصوليــون األشــاعرة علــى مســألة التحســني والتقبيــح، قــال الســبكي – 
رمحــه اهللا – يف معــرض كالمــه علــى هــذه املســألة ومســألة شــكر املنعــم الســابقة : (هــذان 
فرعــان علــى قاعــدة احلســن والقبــح، جــرت عوائــد األصحــاب بذكرمهــا بعــد إبطــال مذهــب 
املعتزلــة فيهــا، لشــدة ســخافة مذهــب املعتزلــة بالنســبة إليهمــا)(١). مث ذكــر أن األفعــال 
االضطراريــة الــيت تقــع بغــري اختيــار املكلــف حيــث ال قــدرة لــه علــى تركهــا كالتنفــس والنــوم 
ممــا ال بــد مــن القطــع بأنــه غــري ممنــوع؛ إذ يلــزم مــن منــع ذلــك تكليــف مــا ال يطــاق(٢) فتكــون 
األفعــال االضطراريــة مباحــة وحســنة قــوًال واحــداً، ففيمــا قالــه الســبكي ضــرب مــن حتريــر 

حمــل النـــزاع، إذ املفهــوم مــن كالمــه أن األفعــال االختياريــة هــي املتنــازع فيهــا(٣).
وجعــل بعضهــم اخلــالف فيمــا ميكــن أن يــرد الســمع بتحليلــه أو حترميــه، ومــا ســوى 

ذلــك ال خــالف فيــه(٤) كمــا أن بعضهــم عمــم اخلــالف يف مجيــع األفعــال(٥).
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن األشــياء قبــل ورود الشــرع علــى الوقــف، 
ويريــد بالوقــف هنــا أهنــا مل تكــن مباحــة ومل تكــن حمظــورة، ألن اإلباحــة واحلظــر أحــكام 
شــرعية، وليــس هنــاك حكــم شــرعي قبــل ورود الشــريعة، فمــن فعــل شــيئاً مــن هــذه األشــياء 
ال إمث عليــه، ال لكوهنــا مباحــة ولكــن لكــون الشــرع مل يــأت بشــيء فيهــا بعــد، فــإذا َحَكــم 

الشــرع فيهــا بشــيء اتبــَع مــا جــاءت بــه الشــريعة.

اإلهباج ١٣٩/١.  (١)
انظر املصدر السابق ١٤٣/١، وانظر أيضاً  هناية السول مع شرح البدخشي ١٦٦/١.  (٢)

انظر املصدرين السابقني، وانظر البحر احمليط ١٥٢/١ أيضاً.  (٣)
انظر البحر احمليط ١٥٣/١.  (٤)

انظر املصدر السابق ١٥٢/١.  (٥)
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قــال – رمحــه اهللا – : (إن الوجــوب واحلظــر واإلباحــة كل ذلــك مســتفاد بالشــرع دون 
العقل)(١). 

وقــال : (اعلمــوا أن األمــور العقليــة يــدل عليهــا العقــل قبــل ورود الشــرع، واألحــكام 
الشــريعة ال دليــل عليهــا غــري الشــرع)(٢).

وقــال : (وزعــم قــوم مــن الفقهــاء أن أفعــال العقــالء قبــل الشــرع علــى احلظــر ال يبــاح 
شــيء منهــا إال بداللــة شــرعية، ويلزمهــم علــى هــذا القــول أن يكــون اعتقــاد احلظــر علــى 
احلظــر، وزعــم أهــل الظاهــر أن أفعــال العقــالء قبــل الشــرع علــى اإلباحــة، فــال حيــرم شــيء 
منهــا إال بشــرع، ويلزمهــم أن يكــون اعتقــاد احلظــر مباحــاً، ومــا جــاز اعتقــاد حظــره فهــو 

حمظــور)(٣).
وقــد قــال قبــل ذلــك – يف معــرض رده علــى مذهــب احلظــر وأهــل اإلباحــة –: (قلنــا 
ألهــل احلظــر يلزمكــم أن يكــون اعتقــاد احلظــر حمظــوراً، وقلنــا ألهــل اإلباحــة يلزمكــم إباحــة 
اعتقــاد احلظــر، ومــن احملــال أن يبيــح اهللا اعتقــاد حظــر مــا ليــس مبحظــور، وهــذا ممــا ال 

انفصــال هلــم عنــه)(٤).
ويــدل كل هــذه النصــوص علــى أن معــىن الوقــف هنــا عــدم احلكــم، وهلــذا ال يوجــه 
املــدح أو الــذم، وال الثــواب أو العقــاب إىل كل مــن اعتقــد فيهــا احلظــر أو اإلباحــة أو غــري 
ذلــك، كمــا ســبق تقريــره عنــده يف مســألة التحســني والتقبيــح. وعلــى هــذا ميكــن أن يفهــم 
أن دليله هنا هو أن احلظر واإلباحة أحكام شــرعية، فال تثبت إال خبطاب الشــرع وحيث 

ال شــرع فــال حكــم شــرعي.
ثالثاً : الموافقون

إن الــرأي الــذي اختــاره األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – هــو مذهــب أكثــر املالكيــة 
ومجهــور الشــافعية، وهــذا الــذي ذهــب إليــه أكثــر احلنابلــة والظاهريــة.

قــال الباجــي – رمحــه اهللا –: (الــكالم يف حكــم األشــياء يف األصــل فالــذي عليــه أكثــر 

أصول الدين ص٢١٤.  (١)
املصدر السابق ص٢٠٥.  (٢)
املصدر السابق ص٢٠٣.  (٣)
املصدر السابق ص٢٨.  (٤)
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أصحابنا أن األصل يف األشياء على الوقف ليست مبحظورة وال مباحة)(١).
وقــال الزركشــي – رمحــه اهللا –: (وهــو قــول أكثــر أصحابنــا … وهــو قــول شــيخنا أيب 
احلســن األشــعري)(٢)، وممــن قــال بــه مــن الشــافعية أبــو بكــر الصــرييف، وصححــه الشــريازي 

ونســبه هــو وغــريه إىل األشــعرية(٣).
وقــال أبــو اخلطــاب – رمحــه اهللا –: (أراه أقــوى علــى أصــل مــن يقــول : إن العقــل ال 
مدخــل لــه يف احلظــر واإلباحــة وهــو مذهــب أكثــر أصحابنــا : هــي علــى الوقــف)(٤). وقــال 
ابــن حــزم – رمحــه اهللا –: (وقــال آخــرون وهــم مجيــع أهــل الظاهــر وطوائــف مــن أصحــاب 
القياس: ليس هلا حكم يف العقل أصًال ال حبظر وال بإباحة، وإن كل ذلك موقوف على 

مــا تــرد بــه الشــريعة، وهــذا هــو احلــق الــذي ال جيــوز غــريه)(٥).
وهبذا يتبني أن القول بالوقف هو اختيار مجهور العلماء.

أدلة هذا القول : 
استدلوا بالنقل والعقل.

�ِۡســ�َُتُ�ُم ٱۡلَكِذَب 
َ
أمــا النقــل فاســتدلوا بقولــه تعــاىل ﴿ َوَ� َ�ُقو�ـُـواْ �َِمــا تَِصــُف �

ِ ٱۡلَكــِذَب ﴾  (٦). وقولــه تعــاىل ﴿ قُــۡل  واْ َ�َ ٱ�َّ َۡفــَ�ُ َ�ـٰـَذا َحَ�ـٰـٞل َوَ�ـٰـَذا َحــَرامٞ ّ�ِ
ــۡل  ٰــٗ� قُ ــا وََحَ� ــُه َحَراٗم ــم ّمِۡن ــن ّرِۡزٖق فََجَعۡلُت ُ لَُ�ــم ّمِ ــَزَل ٱ�َّ ن

َ
ــآ أ ــم مَّ رََءۡ�ُت

َ
أ

وَن ٥٩ ﴾ (٧). ِ َ�ۡفــَ�ُ ۡم َ�َ ٱ�َّ
َ
ذَِن لَُ�ــۡمۖ أ

َ
ُ أ َءآ�َّ

وجــه الداللــة منهمــا – كمــا يقــول ابــن حــزم رمحــه اهللا – : (ففــي هاتــني اآليتــني نــص 
واضــح علــى حتــرمي القــول يف شــيء مــن كل مــا يف العــامل أنــه حــرام أو أنــه حــالل، فبطــل 

بذلــك قــول مــن قــال إن األشــياء قبــل ورود الشــرع علــى احلظــر أو علــى اإلباحــة)(٨).
إحكام الفصول ص٦٠٨.  (١)

سالسل الذهب ص١٠٢، وانظر أيضاً الربهان ٨٦/١، املستصفى ٤٠/١.  (٢)
انظر شرح اللمع ٩٧٧/٢-٩٧٨، احملصول ٤٧/١، اإلحكام لآلمدي ٨١/١.  (٣)

التمهيد ٢٧٠/٤.  (٤)
اإلحكام البن حزم ٥٢/١.  (٥)

النحل : ١١٦  (٦)
يونس : ٥٩  (٧)

اإلحكام البن حزم ٥٧/١.  (٨)



١٨٧آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

أما العقل فاستدلوا بأدلة كثرية، منها ما يلي : 
١- (أن املبــاح مــا أذن فيــه صاحــب الشــرع، واحملظــور مــا حرمــه صاحــب الشــرع، فــإذا 
مل جنــد ورود يف عــني حبظــر وال إباحــة، فليــس إال التوقــف، ألن طريــق اإلباحــة اإلذن، ومل 

يوجــد، وطريــق التحــرمي املنــع ومل يوجــد)(١).
٢- (أن األعيــان ملــك هللا تعــاىل، لــه أن مينــع، ولــه أن يبيــح االنتفــاع هبــا، ولــه أن 
يوجــب ذلــك، فقبــل أن يــرد الشــرع ال مزيــة ألحــد هــذه الوجــوه علــى الثــاين، فوجــب 

اجلميــع)(٢). يف  التوقــف 
٣- أنــه قــد ورد الشــرع بتحــرمي أشــياء وحتليــل أشــياء، فلــو كان األصــل يف األشــياء 
احلظر قبل جميء الشــرع ملا ورد الشــرع إال باإلباحة، ألن حظرها معلوم باألصل، وكذلك 
لــو كان األصــل فيهــا اإلباحــة قبــل ورود الشــرع ملــا ورد الشــرع إال باحلظــر، ألن اإلباحــة 
معلومــة باألصــل. فلمــا لوحــظ أن الشــرع ورد تــارة باإلباحــة وتــارة باحلظــر دل علــى أن 
طريــق كل مــن احلظــر واإلباحــة الشــرع فقــط، فاألصــل فيهــا التوقــف وليــس يف ذلــك للعقــل 

حكــم حبظــر وال إباحــة(٣).
فهــذه وغريهــا مــن األدلــة العقليــة تفيــد أن ال حكــم قبــل وجــود الشــرع، وعلــى هــذا مــا 
كان قبلــه ال يوصــف بإباحــة؛ ألن املبيــح واحلاظــر هــو الشــرع، وحيــث مل يوجــد شــرع فــال 

وجــود لألحــكام الشــرعية، لــذا يتوقــف حــىت يــرد الشــرع.
رابعاً : المخالفون

لقد خالف أبا منصور ومجهور العلماء فريقان من العلماء.
الشــرع حبظرهــا.  يــرد  حــىت  اإلباحــة  األشــياء  يف  األصــل  إن  قالــوا   : األول  الفريــق 
وإليــه ذهــب مجهــور احلنفيــة(٤) وبعــض املالكيــة(٥) ومجاعــة مــن الشــافعية منهــم أبــو إســحاق 

شرح اللمع ٩٧٨/٢.  (١)
إحكام الفصول ص٦١٠.  (٢)
انظر شرح اللمع ٩٧٩/٢.  (٣)

انظر تيسري التحرير ١٧٢/٢.  (٤)
انظر إحكام الفصول ص٦٠٩.  (٥)
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اإلســفراييين وأبــو حامــد اإلســفراييين(١) وابــن ســريج(٢)....(٣)، وبعــض احلنابلــة، وقــد أومــأ 
إليــه اإلمــام أمحــد يف إحــدى الروايــات عنــه(٤)، وقــال بــه أيضــاً بعــض املعتزلــة (٥).

وكان بعــض العلمــاء يــرى أن هــذا القــول موافــق للقــول بالوقــف حيــث يتفــق اجلميــع 
على أن من تناول شيئاً قبل ورود الشرع ال يأمث وال يعاقب وال يذم حىت يرد الدليل على 
حظــره(٦)، واســتدرك عليــه القاضــي أبــو الطيــب الطــربي – فيمــا نقــل عنــه الزركشــي – بــأن 
املبــاح هــو املــأذون فيــه، وهــذا منتــف قبــل الشــرع، فالقائــل باإلباحــة غــري القائــل بالوقــف(٧).

الفريــق الثــاين : الذيــن يــرون أن األصــل يف األشــياء احلظــر حــىت يــرد الشــرع باإلباحــة. 
وهــو مذهــب بعــض املالكيــة(٨)، ومجاعــة مــن الشــافعية منهــم أبــو علــي بــن أيب هريــرة(٩)...

(١٠)، وبعض احلنابلة(١١)، وإليه ذهب معتزلة بغداد(١٢).

هــو أمحــد بــن أيب طاهــر حممــد بــن أمحــد اإلســفراييين، العالمــة وشــيخ الشــافعية بــال منــازع، بــرع يف   (١)
علــوم شــىت، كان إمامــا يف الــكالم واألصــول والفقــه والنحــو والتفســري، تــويف ســنة ٤٠٦هـــ. (انظــر 

تاريــخ بغــداد ٣٦٨/٤، طبقــات الشــافعية الكــربى ٦١/٤).
هــو أمحــد بــن عمــر بــن ســريج، أبــو العبــاس البغــدادي، فقيــه أهــل العــراق، القاضــي الشــافعي، ولــد   (٢)
ســنة بضــع وأربعــني ومائتــني، تفقــه بــأيب القاســم األمناطــي صاحــب املــزين، تــويف ســنة ٣٠٣هـــ. 

(انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ٢١/٣-٣٩، شــذرات الذهــب ١٤٧/٢-١٤٨).
انظر شرح اللمع ٩٧٧/٢، سالسل الذهب ص١٠١.  (٣)

انظر التمهيد ٢٦٩/٤، روضة الناظر ١١٧/١.  (٤)
انظر املعتمد ٨٦٨/٢.  (٥)

انظر الربهان ٨٧/١، سالسل الذهب ص١٠٣.  (٦)
انظر سالسل الذهب ص١٠٣.  (٧)
انظر إحكام الفصول ص٦٠٩.  (٨)

هــو احلســن بــن احلســني بــن أيب هريــرة، أبــو علــي البغــدادي، القاضــي الشــافعي مــن أصحــاب   (٩)
الوجــوه يف املذهــب، تفقــه بابــن ســريج وأيب إســحاق املــروزي، وأخــذ عنــه أبــو علــي الطــربي والــدار 
قطــين، ولــه شــرح خمتصــر املــزين وغــريه، تــويف ســنة ٣٤٥هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى 

الذهــب ٣٧٠/٢). ٢٥٦/٣-٢٦٣، شــذرات 
(١٠) انظر شرح اللمع ٩٧٧/٢، سالسل الذهب ص١٠٢.

(١١) انظر التمهيد ٢٧٠/٤.
(١٢) انظر املعتمد ٨٦٨/٢.
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خامساً : التعليق
بعد النظر والتأمل فيما ورد يف هذه املسألة يالحظ ما يلي : 

أن األشــياء إمــا أن يــرد يف حكمهــا شــرع قبــل جمــيء الشــريعة احملمديــة، أو أن ال 
يكــون هنــاك شــرع. فــإن كان هنــاك شــرع فاحلكــم لــه وال إشــكال، وإن مل يكــن هنــاك 
شــرع وكان النــاس فيــه أهــل فــرتة، فالــذي يظهــر يل أنــه ال حيكــم علــى شــيء بإباحــة وال 
حظــر وإمنــا يتوقــف حــىت يــرد الشــرع وإن كان النــاس يف هــذه الفــرتة ليســوا مؤاخذيــن مبــا 
 ٰ �ـِـَ� َح�َّ فعلــوه، ألن حكــم اهللا مل يبلغهــم يف ذلــك، كمــا قــال تعــاىل ﴿ َوَمــا ُكنَّــا ُمَعّذِ
َ�ۡبَعــَث رَُســوٗ� ١٥ ﴾ (١). فاألنكحــة الفاســدة الــيت كانــت تقــع يف اجلاهليــة كنــكاح 
زوجــة األب، واملعامــالت الربويــة الــيت وقعــت يف ذلــك الوقــت قبــل نــزول الوحــي، قــد عفــى 
اهللا ســبحانه عــن كل ذلــك ملــا جــاءت هــذه الشــريعة الغــراء ومل يؤاخــذ النــاس علــى مــا فعلــوا 
فيمــا مضــى وإمنــا أمرهــم أن يعملــوا مبــا جــاء بــه الشــرع، قــال تعــاىل ﴿ َوَ� تَنِكُحــواْ َمــا 
َحــلَّ 

َ
نََ�ــَح َءابَآؤُُ�ــم ّمِــَن ٱلّ�َِســآءِ إِ�َّ َمــا قَــۡد َســلََف ﴾ (٢)، وقــال تعــاىل ﴿ْۗ َوأ

ّ�ـِـهِۦ فَٱنَتــَ�ٰ فَلَــُهۥ َمــا  ْۚ َ�َمــن َجــآَءهُۥ َ�وِۡعَظــةٞ ّمِــن رَّ َم ٱ�ّرَِ�ــٰوا ُ ٱۡ�َۡيــَع وََحــرَّ ٱ�َّ
ــلََف ﴾ (٣)، وبنــاًء علــى مــا ســبق ذهــب بعــض العلمــاء أن اخلــالف يف هــذه املســألة  َس

لفظي ال مثرة له(٤).
وذهــب بعــض األصوليــني إىل أن هلــذه املســألة مثــرة، تظهــر يف كل حادثــة تقــع ليــس 

فيهــا نــص وال إمجــاع وال قيــاس(٥).
ويف هــذا يقــول األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا –: (فائــدة هــذه املســألة اليــوم مــع 
قولنــا إنــه مل خيــل زمــان العقــالء عــن شــرع وتكليــف مــن اهللا تظهــر يف حادثــة تقــع ليــس 
فيهــا نــص وال إمجــاع وال قيــاس، فيكــون احلكــم فيهــا عنــد مجهــور أصحابنــا الوقــف مــع نفــي 

املــدح والــذم عمــن اعتقــد فيهــا حظــراً أو إباحــًة أو وقفــاً …)(٦).
اإلسراء : ١٥  (١)
النساء : ٢٢  (٢)
البقرة : ٢٧٥  (٣)

انظر سالسل الذهب ص١٠٣ هامش (١).  (٤)
انظر اإلحكام لآلمدي ٨٣/١، التمهيد لألسنوي ص١١١.  (٥)

البحر احمليط ١٥٧/١.  (٦)
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وأرى أن مــا ذكــر هنــا مــن فائــدة هــذه املســألة ليــس ســديداً، ألن حكــم كل شــيء 
تبــني بعــد جمــيء الشــرع، حيــث بــنيَّ الشــرع أن املنافــع مجيعــاً مباحــة، واملضــار كلهــا حمرمــة، 
�ـِـَث ﴾ (١)، فمــن أعــوزه  ّيَِ�ـٰـِت َوُ�َحــّرُِم َعلَۡيِهــُم ٱۡ�ََ�ٰٓ قــال تعــاىل ﴿ َوُ�ِحــلُّ �َُهــُم ٱلطَّ
دليــل خــاص يف مســألة معينــة اســتصحب هــذه القاعــدة، أمــا قياســهم لــكل حادثــة واقعــة 
ليــس فيهــا دليــل شــرعي علــى مــا كان عليــه أهــل فــرتة، فقيــاس فاســد ملــا بينهمــا مــن فــرق 

واضــح، واهللا تعــاىل أعلــم.

األعراف : ١٥٦  (١)
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المبحث الثاني : آراؤه في المسائل المتعلقة بالحكم 
الشرعي التكليفي

وفيه عشر مسائل :

المسألة األولى : أنواع الحكم التكليفي
أوًال : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي – رمحــه اهللا – أن األحــكام الشــرعية التكليفيــة 
تنقســم إىل مخســة أقســام، هــي : الواجــب واحملظــور واملســنون واملكــروه واملبــاح.

قــال – رمحــه اهللا – : (قــال أصحابنــا إن أحــكام الشــريعة كلهــا مخســة أقســام : 
واجــب وحمظــور ومســنون ومكــروه ومبــاح)(١). فهــذا التقســيم ليــس قــول أصحابــه فقــط، 
بــل هــو قولــه أيضــاً، وممــا يــدل علــى ذلــك أنــه عــرف هــذه األقســام اخلمســة بعــد هــذا 
الكالم، مث قال يف آخر املسألة الثانية من األصل العاشر : (إن التكليف على مخسة أقسام: 
أحدهــا موجــب، وثانيهــا حمــرم، وثالثهــا دليــل علــى أن مــا وورد ســنة، ورابعهــا دليــل علــى أن مــا 
ورد بــه مكــروه، وخامســها دليــل علــى إباحــة مــا ورد بــه مــن غــري وجــوب وال حظــر وال كراهيــة وال 

اســتحباب)(٢).
ويالحــظ يف عبارتــه يف املــكان الثــاين أنــه ذكــرأن تكليــف الشــرع مخســة : املوجــب، 
واحملرم، ودليل السنة، ودليل املكروه، ودليل اإلباحة بناء على أن ذلك تقسيم للتكليف، 

األمــر الــذي يؤكــد أن أحــكام التكليــف مخســة.
ثانياً : الموافقون

إن التقســيم الذي ذهب إليه األســتاذ أبو منصور – رمحه اهللا – يف احلكم التكليفي 

أصول الدين ص١٩٩، وانظر : الفرق بني الفرق ص٣٠٥.  (١)
املصدر السابق ص٢٠٨.  (٢)
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موافــق ملــا ذهــب إليــه مجهــور األصوليــني مــن املالكيــة(١) والشــافعية(٢) واحلنابلة(٣).
قــال ابــن جــزي(٤) – رمحــه اهللا – : (البــاب األول يف أقســام األحــكام وهــي مخســة 
: واجــب ومنــدوب وحــرام ومكــروه ومبــاح)(٥). وقــال الغــزايل – رمحــه اهللا – : (إن أقســام 
األحــكام الثابتــة ألفعــال املكلفــني مخســة، الواجــب واحملظــور واملبــاح واملنــدوب واملكــروه)(٦). 
وقــال ابــن قدامــة(٧) – رمحــه اهللا – : (أقســام أحــكام التكليــف مخســة : واجــب ومنــدوب 

ومبــاح ومكــروه وحمظــور)(٨).
ومــن اجلمهــور مــن عــربَّ عــن هــذه اخلمســة بالواجــب واملنــدوب واملكــروه واحلــرام أو احملظــور 
واملبــاح – كمــا هــو ظاهــر يف النقــوالت اآلنفــة الذكــر، ومنهــم مــن عــربَّ عنهــا باإلجيــاب والتحــرمي 
والندب والكراهة واإلباحة(٩)، وقال آخرون هي : الوجوب واحلرمة والندب والكراهة واإلباحة(١٠).

سبب حصر احلكم التكليفي يف هذه اخلمسة عند اجلمهور : 

انظــر خمتصــر ابــن احلاجــب مــع رفــع احلاجــب ٤٨٤/١-٤٨٨، شــرح تنقيــح الفصــول ص٧٠،   (١)
تقريــب الوصــول ص٢١١، نشــر البنــود ٢٢/١-٢٤.

انظــر الربهــان ٢١٣/١، املســتصفى ٦٥/١، احملصــول ١٧/١-١٨، اإلحــكام لآلمــدي ٨٥/١،   (٢)
اإلهبــاج ٥١/١، البحــر احمليــط ١٢٧/١.

انظــر روضــة الناظــر ٩٠/١، شــرح خمتصــر الروضــة ٢٦١/١، شــرح الكوكــب املنــري ٣٤٠/١-  (٣)
.٣٤٢

هــو حممــد بــن أمحــد بــن جــزي، أبــو القاســم الكلــيب الغرناطــي املالكــي، نبــغ يف علــوم شــىت، كان   (٤)
فقيهــا حمدثــا أصوليــا مقرئــا متكلمــا لغويــا أديبــا، مــن آثــاره العلميــة : تقريــب الوصــول إىل علــم 
األصــول، والقوانــني الفقهيــة يف تلخيــص مذهــب املالكيــة، تــويف ســنة ٧٤١هـــ. (انظــر الديبــاج 

املذهــب ص٢٩٥، شــجرة النــور الزكيــة ص٢١٣). 
تقريب الوصول ص٢١١.  (٥)

املستصفى ٦٥/١.  (٦)
هــو أبــو حممــد عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة املقدســي الدمشــقي احلنبلــي امللقــب مبوفــق   (٧)
الديــن، ولــد ســنة ٥٤١هـــ، وكان إمامــا فقيهــا بارعــا أصوليــا حمدثــا، مــن آثــاره العلميــة: روضــة الناظر 
يف أصــول الفقــه، واملغــين والــكايف يف الفقــه، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٦٢٠هـــ. (انظــر الفتــح املبــني 

٥٤/٢، األعــالم ٦٧/٤، ذيــل طبقــات احلنابلــة ١٣٣/٢).   
روضة الناظر ٩٠/١.  (٨)

انظر على سبيل املثال احملصول ١٧/١-١٨.  (٩)
(١٠) انظر على سبيل املثال املنهاج مع اإلهباج ٥١/١، البحر احمليط ١٢٧/١.
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أن قيــد (الطلــب) يف تعريــف احلكــم التكليفــي – كمــا ســبق – (يشــمل طلــب اإلتيــان 
بالفعــل كمــا يشــمل طلــب الكــف عــن الفعــل، وهــذا الطلــب قــد يكــون بشــكل جــازم حمتَّــم، 
وقــد يكــون بشــكل غــري جــازم، كأن يــراد بــه اإلغــراء والرتغيــب، أو التنفــري والتحذيــر)(١). 

كمــا أن قيــد التخيــري يشــمل اإلباحــة.
فــإن خطــاب الشــرع إمــا أن يــرد باقتضــاء الفعــل، أو باقتضــاء الــرتك، أو بالتخيــري بــني 

الفعــل والــرتك.
فــإن ورد باقتضــاء الفعــل وطلبــه، فهــو إمــا أن يكــون مــع اجلــزم أو ال يكــون، فــإن كان 
اقتضــاؤه الفعــل مــع اجلــزم – وهــو القطــع املقتضــي للوعيــد علــى الــرتك – فهــو اإلجيــاب، 
َكــٰوةَ ﴾ (٢)، وإن مل يكــن اقتضــاء الفعــل  لَــٰوةَ َوَءاتـُـواْ ٱ�زَّ �ِيُمــواْ ٱ�صَّ

َ
حنــو قولــه تعــاىل ﴿ َوأ

ۡشــِهُدٓواْ إَِذا َ�َباَ�ۡعُتــۡم ﴾ (٣)، فــإن ورد 
َ
مــع اجلــزم، فهــو النــدب، حنــو قولــه تعــاىل ﴿ َوأ

اخلطــاب باقتضــاء الــرتك، فإمــا أن يــرد مــع اجلــزم املقتضــي للوعيــد علــى الفعــل وهــو التحــرمي، 
اْ ﴾(٤)، أو يــرد مــن غــري جــزم، وهــو الكراهــة،  ُ�لُــواْ ٱ�ّرَِ�ــوٰٓ

ۡ
مثــل قولــه تعــاىل ﴿ َ� تَأ

ــه عليــه الصــالة والســالم : ((إذا توضــأ أحدكــم، فأحســن وضــوءه، مث خــرج عامــداً  كقولـ
إىل املســجد، فــال يشــبك بــني أصابعــه، فإنــه يف صــالة))(٥).

وإن مل يــرد خطــاب الشــرع باالقتضــاء، بــل بالتخيــري فهــو اإلباحــة، كقولــه  حــني 

احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ص٥٩.  (١)
البقرة : ٤٣  (٢)

البقرة : ٢٨٢  (٣)
آل عمران : ١٣٠  (٤)

أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده ٢٣١/٤، وأبــو داود يف ســننه ١٥٤/١، كتــاب الصــالة، بــاب   (٥)
مــا جــاء يف املشــي إىل الصــالة يف الظلــم، والرتمــذي يف ســننه ٢٢٨/٢، يف أبــواب الصــالة، بــاب 
مــا جــاء يف كراهيــة التشــبيك بــني األصابــع يف الصــالة، مــن حديــث كعــب بــن عجــرة، ويف ســنده 
أبــو مثامــة احلنــاط مل يوثقــه غــري ابــن حبــان، انظــر : نيــل األوطــار ٣٥٠/٢. وقــال أمحــد شــاكر : 
(فهــذا إســناد جيــد)، انظــر : هامــش (٣) مــن ســنن الرتمــذي ٢٢٨/٢، ورواه الدارمــي يف ســننه 
(٨٨٨/٢) بــاب النهــي عــن االشــتباك إذا خــرج إىل املســجد، مــن طريــق إمساعيــل بــن أميــة، عــن 
ســعيد املقــربي عــن أيب هريــرة ، وهــذا إســناد صحيــح، صححــه ابــن خزميــة ٢٢٦/١، بــاب 
النهــي عــن التشــبيك بــني األصابــع عنــد اخلــروج إىل الصــالة، واحلاكــم يف املســتدرك ٢٠٦/١، 

ووافقــه الذهــيب.
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ســئل عــن الوضــوء مــن حلــم الغنــم : ((إن شــئت فتوضــأ، وإن شــئت فــال تتوضــأ))(١). وبنــاء 
علــى هــذا فأقســام األحــكام الشــرعية التكليفيــة هــي هــذه اخلمســة(٢).

ثالثاً : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة مجــع مــن األصوليــني وهــم علــى 

أقــوال : 
١- أن األحكام التكليفية سبعة أقسام، هي الفرضيـة، والوجوب، والندب، واحلرمة، 
والكراهــة التحرمييــة، والكراهــة التنـــزيهية، واإلباحــة، وإليــه ذهــب األصوليــون األحنــاف(٣)، 
وقــد يعــرب بعضهــم عــن هــذه األقســام الســبعة بالفــرض والواجــب واملنــدوب واحلــرام واملكــروه 

حترميــاً واملكــروه تنـــزيهاً واملبــاح(٤).
قــال عبــد العلــي األنصــاري(٥) يف فواتــح الرمحــوت : (واحلنفيــة ملــا وجــدوا أحــكام مــا 
ثبــت بدليــل قطعــي خمالفــة ملــا ثبــت بظــين ال حظــوا يف التقســيم حــال الــدال يف الطلــب 
احلتمــي؛ ألنــه العمــدة يف البــاب، فقالــوا : إن ثبــت الطلــب اجلــازم بقطعــي فاالفــرتاض إن 
كان ذلــك الطلــب للفعــل، أو التحــرمي إن كان ذلــك للكــف، أو ثبــت الطلــب اجلــازم بظــين 
فاإلجيــاب إن كان ذلــك الطلــب للفعــل، وكراهــة التحــرمي إن كان ذلــك للكــف، فاألحــكام 

إذن ســبعة)(٦).
٢- أن األحــكام التكليفيــة أربعــة، واملبــاح ليــس منهــا، ذكــره القــرايف بصيغــة التمريــض، 

ومل ينسبه إىل أحد(٧).
رواه مسلم يف صحيحه (٤٨/٤ مع شرح النووي) كتاب الطهارة، باب الوضوء من حلم اإلبل.  (١)

انظــر احملصــول ١٧/١-١٨، روضــة الناظــر ٩٠/١، اإلحــكام لآلمــدي ٨٥/١، شــرح خمتصــر   (٢)
.٢٦١/١-٢٦٢ الروضــة 

انظــر هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول ١٤٤/١، فواتــح الرمحــوت ٥٧/١، احلكــم التكليفــي يف   (٣)
الشــريعة اإلســالمية ص٥٨.

انظر احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ص٥٩.  (٤)
هــو عبــد العلــي حممــد بــن نظــام الديــن اللكنــوي األنصــاري، املكــىن بــأيب العبــاس، امللقــب ببحــر   (٥)
العلــوم، الفقيــه احلنفــي، األصــويل، مــن آثــاره العلميــة: فواتــح الرمحــوت شــرح مســلم الثبــوت، تــويف 

ســنة ١١٨٠ هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ١٣٢/٣).  
.٥٧/١-٥٨  (٦)

انظر شرح تنقيح الفصول ص٧٠.  (٧)
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٣- أن األحــكام التكليفيــة اثنــان : الوجــوب والتحــرمي، بنــاًء علــى تعريــف التكليــف 
غــري  مــن  الكلفــة  املخاطــب  بتطويــق  يشــعر  التكليــف  (فــإن  فيــه كلفــة(١)  مــا  إلــزام  بأنــه 
خــرية مــن املكلَّــف، والنــدب والكراهيــة يفرتقــان بتخيــري املخاطــب)(٢)، وكذلــك اإلباحــة ال 

ينطــوي عليهــا معــىن التكليــف(٣).
رابعاً : التعليق

بعد النظر فيما ورد يف املسألة يالحظ ما يلي :
١- أن النـــزاع بــني احلنفيــة والشــافعية ميكــن إرجاعــه إىل التســمية واللفــظ، وذلــك 
ألن احلنفيــة يــرون أن االفــرتاض والوجــوب يتشــاركان يف اســتحقاق العقــاب بــرتك فعلهمــا، 
والتحــرمي وكراهــة التحــرمي يتشــاركان يف اســتحقاق العقــاب بــرتك الكــف(٤)، قــال صاحــب 
فواتــح الرمحــوت : (إن النـــزاع بيننــا وبــني الشــافعية ليــس إال يف التســمية ال يف املعــىن، 
فــال وجــه ملــا مشــر الذيــل صاحــب احملصــول إلبطــال قولنــا، ومــن زعــم مــن الشافعيـــة أن 
النـــزاع معنــوي يف أن االفــرتاض يف كالم الشــارع علــى أيهمــا حيمــل فقــد غلــط، كيــف وأن 
النصــوص كلهــا كانــت قطعيــة يف زمــن الرســول ، والظــن إمنــا نشــأ بعــد ذلــك الزمــان)(٥).
أما الندب والكراهة واإلباحة فهي تدخل يف األحكام التكليفية على سبيل التغليب 

عند من خيرجها عن التكليف، وعلى هذا فتقســيم اجلمهور هو الوجيه.
٢- أمــا اختــالف األصوليــني يف التعبــري عــن هــذه األحــكام فاعتــربه بعــض األصوليــني 
أنــه مســألة اعتباريــة، مبعــىن أن لــكل فريــق أن يطلــق مــا اختــاره مــن األمســاء الــذي الحظــه، 
فمــن الحــظ اعتبــار املصــدر املنبثــق عنــه مســاه «إجيابــًا»، ومــن الحــظ اعتبــار تعلقــه بالفعــل 
مســاه «واجبــًا»، فهمــا متحــدان ذاتــاً خمتلفــان اعتبــارًا(٦)، ومبــا أين اخــرتت يف تعريــف احلكــم 
بأنــه أثــر اخلطــاب ال اخلطــاب نفســه، فــاألوىل واألوجــه أن يطلــق علــى هــذه األحــكام اســم 
انظــر الربهــان ٨٨/١، شــرح العضــد علــى املختصــر ٥/٢، نشــر البنــود ١٩/١، مذكــرة الشــيخ   (١)

حممــد األمــني ص٩.
الربهان ٨٨/١.  (٢)

انظر املصدر السابق ٨٨/١.  (٣)
انظر فواتح الرمحوت ٥٨/١.   (٤)

املصدر السابق ٥٨/١.  (٥)
انظر شرح العضد على املختصر ٢٢٨/١، التقرير والتحبري ٧٩/٢، فواتح الرمحوت ٥٩/١.  (٦)
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الواجــب واملنــدوب واحلــرام واملكــروه واملبــاح. ويف هــذا يقــول الشــيخ املطيعــي(١) – رمحــه 
اهللا – : (إذ إن هــذه األحــكام هــي أحــكام الفقــه الــيت يبحــث عنهــا الفقيــه ويســتنبطها مــن 
األدلــة، وألجلهــا دون األصــول، فــكان تقســيم احلكــم هــذا أوىل مــن تقســيم احلكــم باملعــىن 
املتعــارف عنــد أولئــك األشــاعرة [أي اإلجيــاب والتحــرمي] ألن هــذا احلكــم ال يتعلــق بــه 
غــرض الفقيــه وال غــرض األصــويل، وال يبحــث عنــه، ألن كل مباحــث األصــول عــن أقســام 
النظــم، إمنــا هــو مــن حيــث كونــه نصــا وظاهــرا ومفســرا وجممــال ومــؤوال وحمكمــا وحقيقــة 
وجمازا، وغري ذلك مما يعرض للنظم اللفظي، وبواســطة البحث يف هذه العوارض تســتنبط 

األحــكام الفقهيــة الــيت هــي آثــار اخلطــاب)(٢).

المسألة الثانية : تعريف الواجب(٣)
تعــددت عبــارات األصوليــني يف تعريــف الواجــب، وليــس اســتقصاء تلــك التعريفــات 
مــن مهمــة هــذا البحــث، وهلــذا ســأكتفي هنــا بذكــر تعريــف األســتاذ أيب منصــور وتعريــف 
مــن وافقــه مــع إيــراد بعــض التعريفــات األخــرى وأخــرياً ذكــر التعريــف املختــار مــن تلــك 

التعريفــات مرتِّبــا الــكالم علــى النحــو التــايل :

هــو حممــد بــن خبيــت بــن حســني املطيعــي احلنفــي، فقيــه مشــارك يف علــوم كثــرية، ختــرج يف األزهــر   (١)
وكان مــن علمــاء األزهــر وقضــاة مصــر، تــوىل منصــب مفــيت الديــار املصريــة، مــن مؤلفاتــه : ســلم 
الوصــول لشــرح هنايــة الســول، إرشــاد األمــة إىل أحــكام أهــل الذمــة، ولــد ســنة ١٢٧١هـــ وتــويف 
ســنة ١٣٥٤هـــ. (انظــر معجــم املؤلفــني ٩٨/٩، األعــالم ٥٠/٦، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه 

ص٦١٥-٦٢١).
سلم الوصول على هناية السول ٧٣/١-٧٤.  (٢)

الواجــب يف اللغــة مأخــوذ مــن وجــب الشــيء جيــب وجوبــاً إذا ثبــت ولــزم، ووجــب البيــع جيــب   (٣)
وجوبــاً وأوجبــه إجيابــاً أي لــزم وألزمــه، وأصــول الوجــوب : الســقوط والوقــوع، فالواجــب الســاقط، 
يقــال : وجــب احلائــط أي ســقط، ووجــب امليــت إذا ســقط ومــات، والوجبــة الســقطة مــن اهلــرة، 
املنــري  املصبــاح  العــرب ٧٩٣/١-٧٩٤،  ووجــب وجبــة : ســقط إىل األرض. (انظــر : لســان 
ص٢٤٨، القامــوس احمليــط ٢٣٤/١) قــال تعــاىل : ﴿ فَــِإَذا َوَجبَــتۡ ُجُنوبـَُهــا ﴾  [ احلــج : ٣٦ ] 

أي ســقطت علــى األرض كمــا قالــه القرطــيب يف اجلامــع ألحــكام القــرآن ٦٢/١٢.
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أوًال : رأي أبي منصور في المسألة
عــرف األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – الواجــب بأنــه (كل مــا يســتحق املكلــف 
ــاً)(١). وقــال يف موضــع آخــر : (وحقيقــة الواجــب مــا يســتحق برتكــه العقــاب) برتكــه عقاب

(٢). وقــال يف كتــاب الفــرق بــني الفــرق : (الواجــب مــا أمــر اهللا تعــاىل بــه علــى وجــه اللــزوم 

وتاركــه مســتحق للعقــاب علــى تركــه)(٣).
شرح التعريف : 

قولــه : (مــا) موصولــة مبعــىن «الــذي» وهــو صفــة ملوصــوف حمــذوف تقديــره «الفعــل» 
واملــراد منــه فعــل املكلَّــف.

فقولــه : (كل مــا) جنــس يف التعريــف يشــمل الواجــب واملنــدوب واحلــرام واملكــروه 
واملبــاح.

وقولــه : (يســتحق املكلــف برتكــه عقابــاً) قيــد خيــرج بــه املنــدوب واملكــروه واملبــاح، ألن 
املكلــف ال يســتحق هبــا عقابــاً، وخــرج بقولــه (برتكــه) احلــرام، ألن املكلــف يســتحق العقــاب 

بفعلــه، ال برتكــه.
ويرى إمام احلرمني أن هذا التعريف بعيد عن مذهب أهل احلق يف الثواب والعقاب، 
فإنــه ال يصــح أن يكــون علــى اهللا اســتحقاق، ألنــه تعــاىل يعــذِّب مــن يشــاء، وينعــم مــن 

يشاء(٤).
وقــال اآلمــدي - رمحــه اهللا - معلقــاً علــى هــذا التعريــف : (إن أريــد باالســتحقاق مــا 
يســتدعي مســتحقاً عليــه فباطــل، لعــدم حتقــق ذلــك بالنســبة إىل اهللا تعــاىل … وبالنســبة 
إىل أحــد مــن املخلوقــني باإلمجــاع، وإن أريــد بــه أنــه لــو عوقــب لــكان ذلــك مالئمــاً لنظــر 

الشــارع فــال بــأس بــه)(٥).
ويــرد علــى هــذا التعريــف بأنــه غــري جامــع ألفــراد املعــرف حيــث إن الواجــب املوســع ال 

أصول الدين ص١٩٩.  (١)
املصدر السابق ص٢٠٨.  (٢)

الفرق بني الفرق ص٣٠٥.  (٣)
انظر الربهان ٢١٣/١.  (٤)

اإلحكام ٨٦/١.  (٥)
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يســتحق تاركــه العقــاب إذا تركــه يف أول الوقــت عازمــاً علــى اإلتيــان بــه يف آخــره، والواجــب 
املخــري ال يســتحق تاركــه العقــاب إذا تــرك خصلــة مــن خصــال الكفــارة مثــًال وفعــل غريهــا 
مــع أن كل خصلــة مــن خصالــه تعتــرب واجبــاً، والواجــب الكفائــي ال يســتحق تاركــه العقــاب 

إذا فعلــه غــريه مــن املكلفــني(١).
ثانياً : الموافقون

هنــاك تعاريــف كثــرية للواجــب تتفــق مــع مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه 
اهللا - مــن حيــث املعــىن وإن اختلفــت يف بعــض األلفــاظ، ومــن هــذه التعريفــات مــا يلــي :  

١- أن الواجب ما يستحق املكلف العقاب على تركه(٢).
٢- تعريف أيب إسحاق الشريازي – رمحه اهللا – بأنه (ما تعلق العقاب برتكه)(٣).

٣- أن الواجب ما توعِّد بالعقاب على تركه(٤).
٤- أنه ما خياف العقاب على تركه(٥).

٥- أنه ما يعاقب تاركه(٦).
ويعــد الدكتــور عبــد الكــرمي النملــة - حفظــه اهللا - هــذه التعريفــات مــن اجتــاه واحــد 
مــن حيــث إنــه مل يوجــد فيهــا مــا يفيــد إدخــال الواجــب املوســع واملخــري والكفائــي فيهــا(٧). 

وقد وجهت اعرتاضات عديدة عليها(٨).

انظر الواجب املوسع عند األصوليني ص٧٧.  (١)
أورده إمام احلرمني يف الربهان ٢١٣/١، واآلمدي يف اإلحكام ٨٦/١.  (٢)

شرح اللمع ١٥٩/١.  (٣)
أورده إمــام احلرمــني يف الربهــان ٢١٤/١، والغــزايل يف املســتصفى ٦٦/١، والــرازي يف احملصــول   (٤)
احلاجــب يف  وابــن  الروضــة ٩٠/١،  قدامــة يف  وابــن  اإلحــكام ٨٦/١،  واآلمــدي يف   ،١٨/١

املختصــر مــع بيــان املختصــر ٣٣٤/١، إال أنــه أبــدل لفــظ «توعــد» بلفــظ «أوعــد».
أورده إمــام احلرمــني يف الربهــان ٢١٤/١، والــرازي يف احملصــول ١٨/١، وابــن احلاجــب يف خمتصــره   (٥)

مــع بيــان املختصــر ٣٣٤/١.
أورده الغــزايل يف املســتصفى ٦٦/١، والــرازي يف احملصــول ١٨/١، وابــن قدامــة يف روضــة الناظــر   (٦)

٩٠/١-٩١، والفتوحــي يف شــرح الكوكــب املنــري ٣٤٩/١.
انظر الواجب املوسع عند األصوليني ص٧٧-٨٠.  (٧)

انظر املصادر السابقة اليت وردت فيها هذه التعريفات.  (٨)
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ثالثاً : تعريفات أخرى للواجب
وردت تعريفــات أخــرى للواجــب تعتــرب خمالفــة ملــا ذهــب إليــه أبــو منصــور باعتبــار أن 

فيهــا مــا يفيــد إدخــال الواجــب املوســع واملخــّري(١).
ومن هذه التعريفات :

١- تعريف القاضي أيب بكر الباقالين بأنه (الذي يذم تاركه ويـــالم شـــرعاً بوجـــه ما)
(٢). قــال صفــي الديــن اهلنــدي(٣) : (قــد ارتضــاه مجهــور األصحــاب)(٤). 

وقال الزركشي : (وأما املتأخرون فاملختار عندهم ما قاله القاضي أبو بكر)(٥).
٢- تعريــف الباجــي بأنــه (مــا كان يف فعلــه ثــواب ويف تركــه عقــاب مــن حيــث هــو تــرك 

لــه علــى وجــه مــا)(٦). 
٣- تعريف البيضاوي بأنه (الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً)(٧).

واختاره الفتوحي بعد ما غري بعض ألفاظه، فقال : هو (ما ُذمَّ شرعا تاركه قصداً مطلقاً)(٨).
٤- تعريف ابن جزي بأنه (ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً)(٩).

فهــذه التعريفــات، وإن وجــدت يف بعــض ألفاظهــا اختــالف لكنهــا متفقــة يف مشوهلــا 
جلميــع أنــواع الواجبات(١٠). 

انظر الواجب املوسع عند األصوليني ص٦٥.  (١)
نقلــه عنــه الغــزايل يف املســتصفى ٦٦/١، والــرازي يف احملصــول ١٨/١، وابــن احلاجــب يف املختصــر   (٢)

مــع بيــان املختصــر ٣٣٥/١.
هــو حممــد بــن عبــد الرحيــم بــن حممــد امللقــب بصفــي الديــن اهلنــدي، الفقيــه الشــافعي األصــويل،   (٣)
ولد باهلند ســنة ٦٤٤ هـ بدهلي، مث رحل يف ســبيل العلم إىل احلجاز والقاهرة ودمشــق واســتوطن 
األخــري، مــن آثــاره العلميــة: هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول، تــويف رمحــه اهللا بدمشــق ســنة ٧١٥ 
هـــ.  (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى البــن الســبكي ١٦٢/٩، الفتــح املبــني ١١٥/٢، الــدرر 

الكامنــة ١٣٢/٤، األعــالم ٢٠٠/٦).  
هناية الوصول إىل دراية األصول ٥٤٠/٢.  (٤)

البحر احمليط ١٧٧/١.  (٥)
إحكام الفصول ص٤٩.  (٦)

املنهاج مع شرح األصفهاين ٥٥/١.  (٧)
شرح الكوكب املنري ٣٤٦/١.  (٨)

تقريب الوصول ص٢١١.  (٩)
(١٠) انظر الواجب املوسع عند األصوليني ص٦٧.
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رابعاً : التعريف المختار
بعــد النظــر فيمــا ورد يف تعريــف الواجــب يظهــر يل أن تعريفــه بأنــه «مــا ذم شــرعاً تاركــه 

قصــداً مطلقــًا» أوىل وذلــك ملــا يلــي :
١- أن التعبــري بلفــظ (مــا ذم) خــري مــن التعبــري بلفــظ (مــا يعاقــب)، ألن اهللا تعــاىل قــد 
يعفو عن العقاب وال يقدح ذلك يف وجوب الفعل ؛ ومن التعبيـر بلفظ (يُتوعَّـُد بالعقاب 
…) ألن اهللا ال خيلــف امليعــاد ؛ ومــن التعبــري بلفــظ (مــا خيــاف العقــاب …) ألن الــذي 

يشــك يف وجوبــه وحرمتــه قــد خيــاف مــن العقــاب علــى تركــه، مــع أنــه غــري واجــب(١).
٢- أن الثــواب والعقــاب ليــس أحدمهــا وصفــاً ذاتيــاً لألحــكام، وإمنــا مهــا جــزاء عليهــا، 
فــال يصــح احلــد هبمــا(٢)، ألهنمــا يتعلقــان باآلخــرة فــال ميكــن احلكــم عليهمــا، أمــا املــدح 
والــذم مــن قبــل الشــارع فيتعلقــان بالدنيــا، واحلكــم هبمــا ممكــن، بــل قــد يكــون مطلوبــاً 
شــرعاً، وعلى ذلك فمن ذمَّ فعَل حمرم أو ترَك واجب، أو مدح ترك حمرم أو فعل واجب، 

ففعلــه مشــروع(٣).
٣- أن هذا التعريف يشمل مجيع أفراد املعرَّف(٤).

هــذا، إذا كان التعريــف مــن حيــث أثــره، أمــا التعريــف مــن حيــث وصفــه فمــا ذهــب إليــه 
ابــن جــزي ال غبــار عليــه وهــو أنــه (مــا طلــب الشــرع فعلــه طلبــاً جازمــاً)(٥).

انظر احملصول ١٨/١، شرح الكوكب املنري ٣٤٦/١.  (١)
انظر تقريب الوصول ص٢١٣.  (٢)

انظر املصدر السابق ص٢١٣ هامش (٢).  (٣)
انظر الواجب املوسع عند األصوليني ص٧٠.  (٤)

تقريب الوصول ص٢١١.  (٥)
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المسألة الثالثة : أول واجب على المكلف(١)

أوًال : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن أول الواجبــات علــى املكلــف النظــر 

املــؤدي إىل املعرفــة بــاهللا تعــاىل وبصفاتــه وتوحيــده وعدلــه وحكمتــه.
فقــد قــال – رمحــه اهللا – : (إن أول الواجبــات علــى املكلــف النظــر واالســتدالل 

تعــاىل وبصفاتــه وتوحيــده وعدلــه وحكمتــه)(٢). بــاهللا  املؤديــان إىل املعرفــة 
وقــال : (وطريــق املعرفــة بــاهللا تعــاىل يف دار التكليــف النظــر واالســتدالل عليــه بدالئــل 
العقــول، ووجــوب هــذا االســتدالل بالشــرع)(٣) أي أن معرفــة اهللا عنــده تتــم بالعقــل ووجوهبــا 

يثبــت بالشــرع.
 (٤)﴾ ُ نَّــُهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ

َ
فــإذا ثبــت وجــوب معرفــة اهللا بالشــرع وهــو قولــه تعــاىل ﴿ فَٱۡعلَۡم �

ثبــت وجــوب النظــر املــؤدي إىل معرفــة اهللا، بنــاء علــى أن مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب، 
فإنه يرى أن العقول تدل على إثبات صانعه وتوحيده وصفاته(٥)، فهذا من األمور العقلية عنده.
قال الزركشي – رمحه اهللا – : (العلوم نوعان : عقلي وشرعي، األول : العقلي وهو 
املســائل املتعلقــة بوجــود البــاري وصفاتــه، واختلفــوا فيهــا، واملختـــار أنــه ال جيــوز التقليــد، بــل 

إن الكالم عن الواجب األول على املكلف ورد يف علم أصول الفقه يف موضعني : أوهلما أنه ملا   (١)
تكلمــوا عــن موضــوع أصــول الفقــه – وهــو الدليــل الشــرعي – ذكــروا معــىن الدليــل والنظــر وإفادتــه 
العلــم، ومنــه النظــر املعــرِّف لوجــود اهللا تعــاىل، الــذي عنــد أكثــر املتكلمــني األصوليــني أول واجــب 
علــى املكلــف، (انظــر علــى ســبيل املثــال املســتصفى للغــزايل ٨٦/١، البحــر احمليــط ٤٨/١-٤٩، 
فواتح الرمحوت ٤٤/١، شــرح الكوكب املنري ٣٠٨/١-٣٠٩) واملوضع الثاين أنه ملا تكلموا عن 
االجتهــاد والتقليــد فرعــوا الــكالم عــن التقليــد يف أصــول الديــن ومنــه معرفــة وجــود اهللا. (انظــر علــى 
ســبيل املثــال الربهــان ٧٤٢/١-٧٤٣، الفقيــه واملتفقــه ٦٦/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٤٣٠، 
البحــر احمليــط ٢٧٧/٦) ولكــين رأيــت أن ذكــر هــذه املســألة يف مباحــث احلكــم التكليفــي أنســب 

لعالقتهــا بأحــد أنواعــه وهــو الواجــب.
أصول الدين ص٢١٠.  (٢)

املصدر السابق ص٢٠٣.  (٣)
حممد : ١٩  (٤)

انظر أصول الدين ص١٤، ٢٠٢.  (٥)
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جيــب حتصيلهــا بالنظــر، وجــزم بــه األســتاذ أبــو منصــور)(١).
وقــد نقــل ابــن الصــالح – رمحــه اهللا – عــن األســتاذ أيب منصــور قــوًال آخــر – بعــد أن 
نقــل عنــه قولــه املذكــور – حيــث قــال : (قــال األســتاذ أبــو منصــور : عنــدي أن أول مــا 
جيــب علــى اإلنســان هــو اإلقــرار بكلمــة الشــهادتني وقبــول اإلســالم والعمــل بــه، فــإذا أتــى 

بذلــك حينئــذ يشــرع يف النظــر واالســتدالل)(٢).
واســتبعد صاحــب رســالة «عقيــدة عبــد القاهــر البغــدادي …» أن يكــون هــذا القــول 

لــه(٣)، وهــو وجيــه ملــا يلــي : 
١- أنــه مل يبــني ابــن الصــالح – رمحــه اهللا – أن هــذا القــول هــل هــو مــن كتابتــه يف 
أحــد مؤلفاتــه أو روايــة عنــه، فــإن كان مــن كتابتــه فــإن مؤلفاتــه ال تثبــت ذلــك، وإن كان 
روايــة عنــه فإهنــا منقطعــة وال قيمــة هلــا لكــون ابــن الصــالح مل يعاصــر األســتاذ أبــا منصــور.
٢- أن األستاذ أبا منصور صرح بأن أول واجب على املكلف هو النظر واالستدالل 
املؤديــان إىل معرفــة اهللا – كمــا ســبق – وعقــد مســألة يف إميــان مــن اعتقــد تقليــداً حيــث 
عــدَّه عاصيــاً، فقــال : (وإن اعتقــد احلــق ومل يعــرف دليلــه … هــو مؤمــن … وإن كان 
عاصيــاً برتكــه النظــر واالســتدالل املــؤدي إىل معرفــة أدلــة قواعــد الديــن … وبــه نقــول)(٤).

ومبــا أن األســتاذ أبــا منصــور مل يثبــت عنــه القــول بتقــدمي اإلقــرار بالشــهادتني يف أحــد 
مؤلفاتــه، ومل يــرو ذلــك عمــن عاصــره، ومل يثبــت عنــه رجوعــه عــن قولــه األول الثابــت يف 
كتبــه كرجــوع غــريه مــن علمــاء األشــاعرة فينبغــي نفــي هــذا القــول عنــه، والــذي نســبه إليــه 
ابــن الصــالح ال يســتبعد أنــه قــول ألحــد معاصريــه الــذي يشــبهه يف الكنيــة، وهــو األســتاذ 
أبــو منصــور األيــويب كمــا ذكــر صاحــب رســالة «عقيــدة عبــد القاهــر البغــدادي …»(٥).

بــأن أول  القــول  البغــدادي هــو  الثابــت مــن األســتاذ أيب منصــور  فــإن  وعلــى هــذا 
الواجــب علــى املكلــف هــو النظــر واالســتدالل املؤديــان إىل معرفــة اهللا ومــا يتعلــق بــه.

البحر احمليط ٢٧٧/٦.  (١)
طبقات الفقهاء الشافعية ٥٥٤/٢.  (٢)

انظر عقيدة عبد القاهر البغدادي يف صفات اهللا وأفعاله ص٥٦.  (٣)
أصول الدين ص٢٥٤.  (٤)

انظر ص٥٧-٥٩.  (٥)



٢٠٣آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

ثانياً : الموافقون
إن الــرأي الــذي اختــاره األســتاذ أبــو منصــور موافــق ملــا ذهــب إليــه مجهــور املتكلمــني 
األشــاعرة، والعبــارات املنقولــة عــن هــؤالء وإن كان فيهــا بعــض االختــالف لكنهــا متحــدة يف 
املعــىن، فاملنقــول عــن الشــيخ أيب احلســن األشــعري – رمحــه اهللا – أن أول الواجبــات العلــم 
بــاهللا(١)، واملنســوب إىل األســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين أن أول الواجــب هــو النظــر املــؤدي 
إىل حــدوث العــامل ومعرفــة الصانــع(٢)، وقــال إمــام احلرمــني : إنــه القصــد إىل النظــر(٣). ويف بيــان 
أن هــذه العبــارات ميكــن اجلمــع بينهــا مــن حيــث املعــىن قــال الباجــوري(٤): (واألصــح أن أول 
واجــب قصــدا املعرفــة، وأول واجــب وســيلة قريبــة النظــر، ووسيلـــة بعيـــدة القصــد إىل النظــر)(٥).

أدلتهم : 
استدلوا بأدلة أمهها ما يلي : 

١- اإلمجــاع : قــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : (إن اإلمجــاع مــن الســلف منعقــد علــى 
وجــوب معرفــة اهللا ومــا جيــوز عليــه ومــا ال جيــوز)(٦) وال يصــح حصــول املعرفــة إال بالنظــر 

واالســتدالل، فــكان أوَل واجــٍب علــى املكلــف(٧).
ونوقــش بــأن مــراد املتكلمــني مــن املعرفــة هــو معرفــة وجــود اهللا فهــي عندهــم نظريــة، 
فلهــذا قالــوا جيــب حتصيلهــا بالنظــر، كمــا ســبق نقلــه عــن األســتاذ أيب منصــور(٨)، والصحيــح 
أهنــا ضروريــة وســيأيت الدليــل عليهــا، ولكــن ليــس املــراد مبعرفــة اهللا الــيت أمجــع عليهــا الســلف 

انظر البحر احمليط ٤٩/١.  (١)
انظر املصدر السابق ٤٩/١.  (٢)

انظر اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ص٢٥، البحر احمليط ٤٩/١.  (٣)
هــو إبراهيــم بــن حممــد بــن أمحــد الشــافعي الباجــوري، مــن آثــاره العلميــة حاشــية الباجــوري علــى   (٤)
أم الرباهــني، وحتفــة املريــد شــرح جوهــرة التوحيــد، تــويف ســنة ١٢٧٧هـــ. (انظــر : األعــالم ٦٦/١-

٦٧، معجــم املؤلفــني ١٤/١).
حتفــة املريــد شــرح جوهــرة التوحيــد ص٣٨، وقــد نقــل الزركشــي عــن الــرازي توجيهــاً قريبــاً مــن هــذا،   (٥)

انظــر : البحــر احمليــط ٤٩/١.
اإلحكام لآلمدي ٤٤٧/٤، وانظر البحر احمليط ٤٨/١.  (٦)

انظر البحر احمليط ٤٨/١.  (٧)
انظر املصدر السابق ٢٧٧/٦.  (٨)



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ٢٠٤

جمــرد معرفــة وجــود اهللا، بــل نفســر املعرفــة هنــا مبعرفــة وحدانيتــه يف األلوهيــة املتضمنــة للربوبيــة 
النظــر واالســتدالل أول  واإلميــان بذلــك والعمــل وفــق الشــرع(١)، وعلــى هــذا ال يكــون 

واجــب. 
وقد أشار ابن فورك – رمحه اهللا – إىل هذا اخلالف حيث قـــال : (سبب هذا اخلالف : 
اختالفهــم يف املعرفــة أهــي ضروريــة أم كســبية ؟ فمــن قــال ضروريــة، قــال أول فــرض اإلقــرار بــاهللا ؛ 

ومن قال كســبية، قال أول فرض النظر واالســتدالل املؤديان إىل املعرفة)(٢).
٢- اســتدل إمــام احلرمــني بروايــة يف حديــث بعــث معــاذ بــن جبــل(٣)  إىل اليمــن، 
وفيهــا قولــه  : ((إنــك تقــدم علــى قــوم أهــل كتــاب، فليكــن أول مــا تدعوهــم إليــه عبــادة 

اهللا، فــإذا عرفــوا اهللا …))(٤).
قــال احلافــظ ابــن حجــر(٥) – رمحــه اهللا – : (قــد متســك بــه مــن قــال أول واجــب املعرفــة 
كإمــام احلرمــني … واعــرتض عليــه بــأن املعرفــة ال تتأتــى إال بالنظــر واالســتدالل، وهــو مقدمــة 

الواجب، فيجب، فيكون أوَل واجٍب النظر، وذهـب إىل هـذا طائفـة كـابن فورك …)(٦).
ونوقش مبا يلي(٧): 

١- أن هــذا احلديــث قــد ورد بعــدة روايــات، فعلــى فــرض أنــه ال ميكــن اجلمــع بينهــا 
انظر مسائل أصول الدين املبحوثة يف أصول الفقه ص٥٠.  (١)

انظر البحر احمليط ٥٠/١.  (٢)
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي يكىن بأيب عبد الرمحن، شــهد املشــاهد   (٣)
كلهــا، والَّه النــيب صلــى اهللا عليــه وســلم علــى اليمــن، وقــدم مــن اليمــن يف خالفــة أيب بكــر رضــي 
اهللا عنه، وكانت وفاته بالطاعون يف الشام سنة ١٧ هـ أو اليت بعدها. (انظر اإلصابة ٤٢٦/٣، 

االســتيعاب ١٤٠٣/٣، وأســد الغابة ١٩٤/٥).  
احلديــث متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٣٢٢/٣ مــع فتــح البــاري) كتــاب   (٤)
الــزكاة، بــاب ال تؤخــذ كرائــم أمــوال النــاس يف الصدقــة، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٩٩/١ مــع 

شــرح النــووي) كتــاب اإلميــان، بــاب الدعــاء إىل الشــهادتني وشــرائع اإلســالم.
هــو أمحــد بــن علــي بــن حممــد، أبــو الفضــل، املعــروف بابــن حجــر العســقالين، املصــري، شــيخ   (٥)
اإلســالم وإمــام احلفــاظ يف زمانــه، مــن آثــاره : فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، اإلصابــة يف 
متييــز الصحابــة، ولــد ســنة ٧٧٣هـــ وتــويف ســنة ٨٥٢هـــ. (انظــر ذيــل تذكــرة احلفــاظ ص٣٧٠، 

طبقــات احلفــاظ ص٥٥١).
فتح الباري ٣٤٩/١٣.  (٦)

انظر املصدر السابق ٣٥٤/١٣، أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه ص٥١-٥٢.  (٧)
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فإنــه ال ميكنــه االســتدالل بــأي واحــدة مــن تلــك الروايــات، الحتمــال أن يكــون تعــدد 
الروايــات مــن تصــرف الــرواة قطعــاً.

٢- أن األلفــاظ الــيت وردت يف روايــة هــذا احلديــث متحــدة املعــىن، وكلهــا يــدل علــى 
أن أول واجــب هــو إفــراد اهللا بالعبــادة مبــا شــرع، وتوضيــح ذلــك أن أكثــر الروايــات وردت 
بلفــظ ((ادعهــم إىل شــهادة أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــداً رســول اهللا فـــإن هـــم أطاعـــوا لـــك 

بذلــك …))(١).
ومنهم من رواه بلفظ ((فادعهم إىل أن يوحدوا اهللا، فإذا عرفوا اهللا))(٢).

قــال احلافــظ ابــن حجــر – رمحــه اهللا – بعــد إيــراد هــذه الروايــات : (ووجــه اجلمــع 
بينهــا أن املــراد بالعبــادة : التوحيــد، واملــراد بالتوحيــد اإلقــرار بالشــهادتني، واإلشــارة بقولــه 
«ذلــك» إىل التوحيــد، وقولــه «فــإذا عرفــوا اهللا» أي : عرفــوا توحيــد اهللا، واملــراد باملعرفــة 

اإلقــرار والطواعيــة)(٣).
وعليــه فــإن املعرفــة الــواردة يف بعــض روايــات احلديــث ليســت هــي معرفــة الوجــود فحســب 

كمــا زعــم اجلويــين، وإمنــا هــي معرفــة إقــرار وطواعيــة لوحدانيــة اهللا عــز وجــل يف ألوهيتــه.
ثالثاً : المخالفون 

خالف أبا منصور ومن معه فريقان من العلماء : 
الفريــق األول : قالــوا إن أول واجــب علــى العبــد املكلــف اإلقــرار بالشــهادتني، وهــذا 

قــول مجهــور الســلف واألئمــة.
قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة – رمحــه اهللا – : (إن الســلف واألئمــة متفقــون علــى 

أن أول مــا يؤمــر بــه العبــاد الشــهادتان)(٤).

انظــر هــذه الروايــات يف صحيــح البخــاري مــع الفتــح ٢٦١/٣، ٣٥٧/٣، ٦٤/٨، كتــاب الــزكاة،   (١)
بــاب وجــوب الــزكاة، وبــاب أخــذ الصدقــة مــن األغنيــاء وتــرد يف الفقــراء حيــث كانــوا، وكتــاب 
املغــازي، بــاب بعــث أيب موســى ومعــاذ إىل اليمــن قبــل حجــة الــوداع، ويف صحيــح مســلم مــع شــرح 

النــووي ١٩٦/١، كتــاب اإلميــان، بــاب الدعــاء إىل الشــهادتني وشــرائع اإلســالم.
انظــر يف صحيــح البخــاري مــع الفتــح ٣٤٧/١٣ يف كتــاب التوحيــد، بــاب مــا جــاء يف دعــاء النــيب   (٢)

 أمتــه إىل توحيــد اهللا تبــارك وتعــاىل.
فتح الباري ٣٥٤/١٣.  (٣)

درء تعارض العقل والنقل ١١/٨.  (٤)
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واملــراد باإلقــرار بالشــهادتني هنــا هــو اإلقــرار بتوحيــد األلوهيــة(١)، وحقيقتــه إفــراد اهللا عــز 
.(٢)  وجــل بالتعبــد يف مجيــع أنــواع العبــادات وفــق مــا جــاء بــه رســول اهللا

األدلة : 
األدلة على ما ذهب إليه السلف كثرية، منها ما يلي(٣):

١- أن مجيــع الرســل قــد دعــوا إىل توحيــد اهللا يف عبادتــه ويــدل عليــه قولــه تعــاىل 
ُٰغــوَت ﴾ (٤)،  َ َوٱۡجَت�ُِبــواْ ٱل�َّ ِن ٱۡ�ُبــُدواْ ٱ�َّ

َ
ــةٖ رَُّســوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿َولََقــۡد َ�َعۡثَنــا ِ� ُ�ّ
نَّــُهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه 

َ
رَۡســۡلَنا ِمــن َ�ۡبلـِـَك ِمــن رَُّســوٍل إِ�َّ نـُـوِ�ٓ إَِ�ۡــهِ �

َ
وقولــه تعــاىل ﴿ َوَمــآ أ

نـَـا۠ فَٱۡ�ُبــُدوِن ٢٥ ﴾ (٥).
َ
� ٓ إِ�َّ

وكان األنبيــاء يدعــون إىل توحيــد العبــادة؛ ألن الشــرك الــذي وقــع فيــه مــن وقــع كان 
ــۡل  يف العبــادة مــع إقرارهــم بــاهللا ربــا خالقــا حيــا موجــودا بفطرهتــم، يؤيــده قولــه تعــاىل ﴿ قُ
ــن  ــَر َوَم بَۡ�ٰ

َ
ــۡمَع َوٱۡ� ــُك ٱ�سَّ ــن َ�ۡملِ مَّ

َ
�ِض أ

َ
ــَمآءِ َوٱۡ� ــَن ٱ�سَّ ــن يَۡرزُقُُ�ــم ّمِ َم

ــَرۚ  �ۡ
َ
ِــُر ٱۡ� ــن يَُدبّ ــَ�ِّ َوَم ــَن ٱۡل ــَت ِم ــِت َوُ�ۡخــرُِج ٱ�َۡمّيِ ــَن ٱ�َۡمّيِ ــَ�َّ ِم ــرُِج ٱۡل ۡ�ُ

ــوَن ٣١ ﴾ (٦). ــَ� َ�تَُّق فَ
َ
ــۡل أ ۚ َ�ُق ُ ــَيُقو�ُوَن ٱ�َّ فََس

ووجــه الداللــة منهــا : أن إقرارهــم بربوبيــة اهللا ظاهــر مــن اآليــة، ممــا يــدل علــى أن أول 
مــا أمــروا بــه هــو مــا خالفــوا فيــه، وهــو توحيــد اهللا تعــاىل يف عبادتــه.

٢- أن النــاس مفطــورون علــى معرفــة وجــود اهللا وربوبيتــه، فــال يكلفهــم اهللا بتحصيــل 
تعــاىل         قــال  بربوبيتــه،  الســابق  بعلمهــم  عليهــم  وحيتــج  بعبادتــه  يأمرهــم  وإمنــا  احلاصــل، 
ــۡم  ــن َ�ۡبلُِ� ــَن ِم ِي ِي َخلََقُ�ــۡم َوٱ�َّ ــُدواْ َر�َُّ�ــُم ٱ�َّ ــاُس ٱۡ�ُب ــا ٱ�َّ َه ُّ�

َ
� ٰٓ�َ ﴿

نــَزَل 
َ
ــَمآَء بَِنــاٗٓء َوأ �َض فَِ�ٰٗشــا َوٱ�سَّ

َ
ِي َجَعــَل لَُ�ــُم ٱۡ� لََعلَُّ�ــۡم َ�تَُّقــوَن ٢١ ٱ�َّ

انظر مسائل الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه ص٣٠.  (١)
انظــر يف تعريــف هــذا التوحيــد جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ٣٣١/١٠، تيســري العزيــز   (٢)

احلميــد ص٣٣-٣٦.
انظر هذه األدلة بالتفصيل يف مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه ص٣٠-٣٢.  (٣)

النحل : ٣٦  (٤)
األنبياء : ٢٥  (٥)
يونس : ٣١  (٦)



٢٠٧آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

 ِ ۡخــَرَج بـِـهِۦ ِمــَن ٱ�ََّمــَ�ِٰت رِزٗۡقــا لَُّ�ــۡمۖ فَــَ� َ�َۡعلُــواْ ِ�َّ
َ
ــَمآءِ َمــاٗٓء فَأ ِمــَن ٱ�سَّ

ــوَن ٢٢ ﴾ (١). ــۡم َ�ۡعلَُم نُت
َ
ــَداٗدا َوأ ن

َ
أ

وجــه الداللــة : أن اهللا عــز وجــل أمرهــم بعبادتــه ألنــه املتفــرد خبلقهــم واإلفضــال عليهــم 
بأنــواع النعــم الــيت ذكرهــا، مث هناهــم عــن الشــرك بــه ملــا يعلمــون مــن ربوبيتــه. قــال ابــن عبــاس 
رضــي اهللا عنهمــا يف قولــه ﴿ وأنتــم تعلمــون ﴾ : (وأنتــم تعلمــون أنــه ال رب لكــم يرزقكــم 

غــريه، وقــد علمتــم أن الــذي يدعوكــم إليــه الرســل مــن توحيــده هــو احلــق ال شــك فيــه)(٢).
٣- أنــه قــد تواتــرت األخبــار أن النــيب  كان يدعــو املشــركني والكفــار إىل اإلســالم 
 :  ــق، وقولــه ــل  السابـ والشــهادتني(٣). وممــا يــدل علــى ذلــك حديــث معــاذ بــن جبـ

((أمــرت أن أقاتــل النــاس حــىت يشــهدوا أن ال إلــه إال اهللا وأين رســول اهللا))(٤).
٤- اإلمجاع : قال ابن املنذر(٥) – رمحه اهللا – : (أمجع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلــم أن الكافــر إذا قــال : أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله، وأن 
كل مــا جــاء بــه حممــد حــق، وأبــرأ إىل اهللا مــن كل ديــن خيالــف ديــن اإلســالم، وهــو بالــغ 

صحيح يعقل أنه مسلم)(٦).
وقال ابن القيم – رمحه اهللا – : (أمجع املسلمون على أن الكافر إذا قال ال إله إال اهللا حممد 
رسول اهللا فقد دخل يف اإلسالم)(٧). فيدل كل هذا على أن اإلقرار بالشهادتني هو أول الواجبات.  

البقرة : ٢١-٢٢  (١)
أورده ابن جرير الطربي يف تفسريه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١٦٤/١.  (٢)

انظر فصول من كتاب االنتصار ألهل احلديث ص٦١.  (٣)
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٧٥/١ مــع فتــح البــاري) كتــاب اإلميــان، بــاب فــإن   (٤)
الــزكاة فخلــوا ســبيلهم، وكذلــك أخرجــه يف كتــاب الصــالة والــزكاة  تابــوا وأقامــوا الصــالة وآتــوا 
واالعتصــام، (صحيــح البخــاري مــع الفتــح ٤٩٧/١، ٢٦٢/٣، ٣٣٩/٣)، وأخرجــه مســلم يف 
صحيحــه (٢٠٦/١ مــع شــرح النــووي) كتــاب اإلميــان بــاب األمــر بقتــال النــاس حــىت يقولــوا ال إلــه 

إال اهللا حممــد رســول اهللا.
هــو حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر، أبــو بكــر النيســابوري، الفقيــه نزيــل مكــة، كان علــى هنايــة مــن   (٥)
معرفــة احلديــث واالختــالف، وكان جمتهــدا ال يقلــد أحــدا، تــويف ســنة ٤٨٠هـــ . (انظــر طبقــات 

الشــافعية الكــربى ١٠٢/٣-١٠٨).
نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل ٧/٨.  (٦)

مدارج السالكني ٤٢١/٣.  (٧)



آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية  ٢٠٨

الفريــق الثــاين : قالــوا إن الواجــب األول هــو الشــك، ذهــب إليــه أبــو هاشــم اجلبائــي(١)، 
فقــال إن املعرفــة متوقفــة علــى قصــد إيقاعهــا، والقصــد متوقــف علــى الشــك ال علــى املعرفــة، 
إذ لــو مل يشــك لــكان عارفــاً، واملعرفــة احلاصلــة ال يتعلــق هبــا طلــب، ملــا يلــزم مــن ذلــك 

حتصيــل احلاصــل وهــو ممتنــع. أمــا الطلــب مــن الشــاك فغــري ممتنــع(٢).
ويتبــني مــن هــذا أن قولــه مبــين علــى أصلــني، األول أن أول الواجبــات ليــس هــو 
أوجــب  ولذلــك  العلــم،  يضــاد  النظــر  أن  الثــاين  واألصــل  النظــر،  هــو  وإمنــا  الشــهادتني 

الشــك(٣).
رابعاً : التعليق

بعــد النظــر فيمــا ورد يف هــذه املســألة يظهــر جليــاً أن القــول بــأن أول الواجبــات اإلقــرار 
بالشــهادتني هــو الصحيــح املوافــق للكتــاب والســنة وطريقــة الســلف، وأن القــول بــأن أول 
الواجب هو النظر واالستدالل خمالف للصواب، ويف هذا يقول ابن السمعـاين – رمحه اهللا - : 
(لــو قــال الكافــر : أمهلــوين ألنظــر وأحبــث، فإنــه ال ميهــل وال ينظــر، ولكــن يقـــال لــه : أســلم يف 

احلــال، وإال أنــت معــروض علــى الســيف، وال أعــرف يف هــذا خالفــاً بــني الفقهــاء)(٤).

هــو عبــد الســالم بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب، أبــو هاشــم اجلبائــي البصــري، الفيلســوف املتكلــم،   (١)
شــيخ املعتزلــة، مــن مؤلفاتــه : كتــاب االجتهــاد، والطبائــع والنقــض علــى القائلــني بــه، تــويف ســنة 

٣٢١هـــ. (انظــر فضــل االعتــزال وطبقــات املعتزلــة ص٣٠٤، الفتــح املبــني ١٧٢/١).
انظــر البحــر احمليــط ٤٩/١، شــرح املقاصــد للتفتــازاين ٢٧٢/١، مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف   (٢)

علــم أصــول الفقــه ص٤٧.
انظر مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه ص ٤٨.   (٣)

قواطع األدلة ٢/٤.  (٤)



٢٠٩آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

المسألة الرابعة : تعريف المحظور(١) (الحرام(٢))
وردت عبــارات خمتلفــة عــن األصوليــني يف تعريــف احملظــور واحلــرام، ويهمــين يف هــذه 
املســألة ذكــر تعريــف األســتاذ أيب منصــور ومــن وافقــه يف ذلــك مــع إيــراد بعــض التعريفــات 

األخــرى وذكــر التعريــف الراجــح. وإليــك بيــان ذلــك يف النقــاط التاليــة :
أوًال : رأي أبي منصور 

عــرف األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – احملظــور واحلــرام يف أكثــر مــن موضــع، فهــو 
عنــده مــا هنــى اهللا عنــه ويســتحق بفعلــه العقــاب.

فقــال يف كتــاب الفــرق بــني الفــرق : (احملظــور : مــا هنــى اهللا عنــه وفاعلــه يســتحق 
العقــاب علــى فعلــه)(٣)، وقــال يف كتــاب أصــول الديــن : (احملظــور مــا يســتحق بفعلــه عقابــا)

(٤)، وقــال فيــه أيضــاً : (احلــرام مــا يســتحق بفعلــه العقــاب)(٥).

ويالحظ أنه عرف احملظور واحلرام من حيث أثره كما فعل يف تعريف الواجب. 
فخرج بقوله (يستحق العقاب) املكروه واملندوب واملباح، وبقوله (بفعله) خرج الواجب.

احملظــور يف اللغــة مأخــوذ مــن حظــر الشــيء حيظــره حظــراً وِحظَــارا، وحظــر عليــه : منعــه، وكل مــا   (١)
حــال بينــك وبــني شــيء فقــد حظــره عليــك، واحلظــر : اَحلْجــُر وهــو خــالف اإلباحــة، واحملظــور : 
ــوًرا ﴾ [اإلســراء: ٢٠]   أي مقصــوراً علــى  ــَك َ�ُۡظ ِ ــآُء َرّ� ــا َ�َن َ�َط احملــرم، قــال تعــاىل ﴿ َوَم
طائفــة دون أخــرى، وقــول العــرب : ال ِحظَــار علــى األمســاء يعــين أنــه ال مينــع أحــد أن يســمي مبــا 
شــاء أو يتســمى بــه، وحظــر عليــه حظــراً : حجــر ومنــع. (انظــر : لســان العــرب ٢٠٢/٤، خمتــار 

الصحــاح ص١٤٣، القامــوس احمليــط ٥٣٦/١).
احلــرام يف اللغــة : املمنــوع، مأخــوذ مــن حرمــه الشــيء حيرمــه َحرِمــا وِحرمــة وحرميــة وحرمانــا، وأحرمــه   (٢)
اخلــري،  مــن  املمنــوع   : التحليــل، واحملــروم  احلــالل، والتحــرمي ضــد  إيــاه، واحلــرام ضــد  منعـــه  إذا 
ٰ َطاِعــٖ�  ًمــا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ

ُ
ــآ أ ِجــُد ِ� َم

َ
ٓ أ ــل �َّ ومــن إطــالق احلــرام مبعــىن املنــع قولــه تعــاىل ﴿ قُ

﴾ [األنعــام: ١٤٥]  . ومــن إطالقــه ضــد احلــالل قولــه تعــاىل ﴿ َوَ� َ�ُقو�ـُـواْ �َِمــا تَِصــُف  ۥٓ َ�ۡطَعُمــُه
ــَرامٞ ﴾ [النحــل: ١١٦]  . ويطلــق احلــرام علــى  ــَذا َح ــٞل َوَ�ٰ ٰ ــَذا َحَ� ــِذَب َ�ٰ ــ�َُتُ�ُم ٱۡلَك �ِۡس

َ
�

ُهــۡم َ� يَرِۡجُعــوَن ﴾ [األنبيــاء: ٩٥]    َّ�
َ
ۡهلَۡكَ�َٰهــآ �

َ
ٰ قَۡرَ�ــٍة أ الواجــب، ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ وََحــَ�ٌٰم َ�َ

معنــاه واجــب. (انظــر : لســان العــرب ١٢٥/١٢، ١٢٦، خمتــار الصحــاح ص١٣٢، القامــوس 
احمليــط ١٤٤٠/٢، البحــر احمليــط ٢٥٥/١).

ص٣٠٦.  (٣)

ص١٩٩.  (٤)

ص٢٠٨.  (٥)
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ويرد عليه أنه ال يصح أن يكون على اهللا استحقاق، ألنه تعاىل يعذب من يشاء، وينعم ما يشاء(١).
كمــا يــرد عليــه أيضــاً أن العقــاب ليــس وصفــاً ذاتيــاً لألحــكام وإمنــا هــو جــزاء عليهــا، 
فــال ميكــن احلكــم عليــه ألنــه يتعلــق باآلخــرة، وعلــى ذلــك فــال يصــح تعريــف احلــرام بــه(٢).

ثانياً : الموافقون
لقــد وافــق أبــا منصــور يف تعريــف احلــرام أبــو إســحاق الشــريازي مــن حيــث املعـــىن، فإنــه 
قال : (احملرم ما تعلق العقاب بفعله)(٣)، مث مثل له بالزىن والســرقة واللواط وشــرب اخلمر والربا 

وسائر املعاصي، وقال (إنه جيوز تعلق العقاب بفعلهـا، واحملظـور واحملـرم واحد)(٤).
وقريــب مــن هــذا مــا عــرف بــه الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي(٥)– رمحـــه اهللا – حيــث 

قــال : (إن احلــرام يف االصطــالح هــو مــا يف تركــه الثــواب ويف فعلــه العقــاب)(٦).
ويرد على مثل هذه التعريفات ما ورد على تعريف أيب منصور.

ثالثاً : تعاريف أخرى للمحظور والحرام
وردت تعريفات عديدة للمحظور واحلرام، ختتلف يف العبارات، ومنها ما يلي :
١- تعريف إمام احلرمني بأنه (ما زجر الشارع عنه والم على اإلقدام عليه)(٧).

٢- تعريف اآلمدي بأنه (ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما من حيث هو فعل له)(٨).
٣- أن احلرام (ما يذم فاعله شرعاً من حيث هو فعل)(٩).

انظر الربهان ٢١٣/١.  (١)
انظر تقريب الوصول ص٢١٣.  (٢)

شرح اللمع ١٦٠/١.  (٣)
املصدر السابق ١٦٠/١.  (٤)

هــو حممــد األمــني بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر اجلكــين الشــنقيطي، مفســر مــدرس مــن علمــاء   (٥)
شــنقيط، ولد وتعلم هبا وحج ســنة ١٣٦٧هـ، واســتقر مدرســا يف املدينة املنورة، مث الرياض وأخريا 
يف اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة، مــن آثــاره : مذكــرة أصــول الفقــه، أضــواء البيــان يف تفســري 
القــرآن، آداب البحــث واملناظــرة، تــويف ســنة ١٣٩٣هـــ. (انظــر األعــالم ٤٥/٧، املســتدرك علــى 

معجــم املؤلفــني ص ٦٠٧).

مذكرة أصول الفقه ص٢٢.  (٦)
الربهان ٢١٦/١.  (٧)
اإلحكام ٩٨/١.  (٨)

البحــر احمليــط ٢٥٥/١، وعرفــه هبــذا التعريــف الــرازي يف احملصــول ١٩/١، والبيضــاوي يف املنهــاج =   (٩)
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٤- تعريف ابن جزي أنه (ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً)(١).
رابعاً : التعريف المختار

بعد النظر فيما ورد يف تعريف احلرام يظهر يل أن تعريفه بأنه (ما ذم فاعله شرعاً من 
حيــث هــو فعــل) أو بأنــه (مــا طلــب الشــرع تركــه طلبــاً جازمــاً) أوىل لألســباب الــيت ذكرهتــا 

يف ســبب اختيــار التعريــف الراجــح للواجــب. 

المسألة الخامسة : تعريف المسنون(٢) (المندوب(٣))
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور

عــرف األســتاذ أبــو منصــور املســنون – ويعــين بــه املنــدوب – بأنــه (مــا يثــاب فاعلــه 
وال يعاقــب تاركــه)(٤).

فقوله (ما يثاب فاعله) خيرج به احملرم واملكروه واملباح لعدم ترتب الثواب على فاعلها.

مــع اإلهبــاج ٥٩/١، والطــويف يف شــرح خمتصــر الروضــة ٣٥٩/١، والفتوحــي يف شــرح الكوكــب 
املنــري ٣٨٦/١ مــع اختــالف بســيط يف اللفــظ.

تقريب الوصول ص٢١٢.  (١)
املســنون مأخــوذ مــن الســنة، وهــي يف اللغــة تطلــق علــى الســرية والطريقــة محيــدة كانــت أو ذميمــة،   (٢)
وأصــل اشــتقاقها مــن قوهلــم ســن الشــيء يســنه باملســن ســنا مــن بــاب قتــل، إذا أمــره عليــه حــىت 
تظهــر عليــه آثــار الســن وهــو الصقــل والتحديــد، أو مــن قوهلــم، ســننت املــاء إذا داومــت يف صبــه 
على شــيء حىت يؤثر فيه ســننا أي طرائق ؛ وذهب بعض أئمة اللغة إىل أن األصل فيها الطريقة 
احملمودة، ولذلك قيل : فالن من الســنة معناه من أهل الطريقة املســتقيمة احملمودة، فإذا أطلقت 
انصرفــت إليهــا، وال تســتعمل يف غــري احملمــودة إال مقيــدة، كقوهلــم : مــن ســن ســنة ســيئة. (انظــر 
: الصحــاح للجوهــري ٢١٣٩/٥، معجــم مقاييــس اللغــة ٦١/٣، لســان العــرب ٢٢٤/١٣، 

املصبــاح املنــري ١١١، البحــر احمليــط ١٦٤/٤، إرشــاد الفحــول ص٢٩).
املنــدوب يف اللغــة املدعــو، أو املدعــو اُملِهــم، مأخــوذ مــن النــدب، وهــو يف اللغــة يــدل علــى خفــة   (٣)
الشــيء، ويطلــق علــى الدعــاء، يقــال : (نــدب إنســان قومــاً إىل حــرب أو أي معونــة) أي : 
يدعوهــم إليــه، ويقــال : نــدب إىل الشــيء ندبــاً إذا دعــاه إليــه، ويقــال : ندبتــه فانتــدب أي دعوتــه 
فأجــاب. (انظــر : لســان العــرب ٧٥٤/١، املصبــاح املنــري ص٢٢٨، خمتــار الصحــاح ص٦٥١، 

القامــوس احمليــط ٢٢٨/١).
أصول الدين ص١٩٩، الفرق بني الفرق ص٣٠٦.  (٤)
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وقوله (ال يعاقب تاركه) خيرج به الواجب لرتتب العقاب على من ترك الواجب.
ويــرد علــى هــذا التعريــف مــا ورد علــى ســابقه، مــن أن الثــواب والعقــاب ليــس أحدمهــا 
وصفــاً ذاتيــاً لألحــكام، وإمنــا هــو جــزاء عليهمــا، ومبــا أهنمــا يتعلقــان باآلخــرة فــال ميكــن 

احلكــم عليهمــا، وعلــى ذلــك فــال يصــح تعريــف املنــدوب هبمــا(١).
ثانياً : الموافقون

 : قــال  حيــث   – اهللا  رمحــه   – الشــريازي  إســحاق  أيب  تعريــُف  تعريفــه  مــع  يتفــق 
(واملنــدوب إليــه مــا تعلــق الثــواب بفعلــه ومل يتعلــق العقــاب برتكــه)(٢)، ومثــل لــه بالســواك 
والوتــر واألضحيــة واملضمضــة واالستنشــاق وســائر النوافــل وصدقــة التطــوع وغــري ذلــك 

واحــد)(٣). إليــه  واملنــدوب  واملســتحب  (املســنون   : وقــال 
وقــد حكــى ابــن قدامــة – رمحــه اهللا – تعريفــا للمنــدوب موافقــاً لتعريــف أيب منصــور 
بقوله: (وقيل : هو ما يف فعله ثواب وال عقاب يف تركه)(٤)، ومل ينسبه إىل أحد، واختاره 
الطــويف (٥) – رمحــه اهللا – باختــالف بســيط يف اللفــظ حيــث قــال : (وشــرعاً : مــا أثيــب 

فاعلــه ومل يعاقــب تاركــه مطلقــاً)(٦)، وهــو اختيــار الفتوحــي أيضــًا(٧).
ويرد عليها ما ورد على تعريف أيب منصور.

ثالثاً : تعريفات أخرى للمسنون والمندوب
هناك تعريفات كثرية للمندوب، ختتلف يف العبارة، أذكر منها ما يلي : 

انظر تقريب الوصول ص٢١٣.  (١)
شرح اللمع ١٦٠/١.  (٢)

املصدر السابق ١٦٠/١.  (٣)
روضة الناظر ١١٣/١.  (٤)

هــو ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــرمي بــن ســعيد الطــويف الصرصــري مث البغــدادي، الفقيــه   (٥)
األصــويل املتفنــن، مــن مؤلفاتــه : القواعــد الكــربى، وشــرح خمتصــر الروضــة، كان قــد ابتلــي بالتشــيع 
فــرتة مــن حياتــه، ولكنــه تــاب عنهــا واســتقام فيمــا بعــد، ولــد ســنة ٦٧٣هـــ وتــويف ســنة ٧١٦هـــ. 
(انظــر الذيــل علــى طبقــات احلنابلــة ٣٦٦/٤-٣٦٩، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه ص٣٢٢-

.(٣٢٣
شرح خمتصر الروضة ٣٥٣/١.  (٦)

انظر شرح الكوكب املنري ٤٠٢/١-٤٠٣.  (٧)
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١- تعريــف الغــزايل بأنــه (املأمــور بــه الــذي ال يلحــق الــذم برتكــه مــن حيــث هــو تــرك لــه 
مــن غــري حاجــة إىل بــدل)(١)، واختــاره ابــن قدامــة يف روضــة الناظــر(٢).

٢- تعريف اآلمدي بأنه (املطلوب فعله شرعاً من غري ذم على تركه مطلقاً)(٣).
٣- تعريــف القــرايف بأنــه (مــا رجــح فعلــه علــى تركــه شــرعاً مــن غــري ذم)(٤). قــال الطــويف 

بــأن هــذه التعريفــات الثالثــة متقاربــة(٥).
٤- تعريــف البيضــاوي بأنــه (مــا حيمــد فاعلــه وال يــذم تاركــه)(٦) وذكــره اآلمــدي بصيغــة 

التمريــض وأبطلــه بأفعــال اهللا تعــاىل، فإهنــا كذلــك وليســت مندوبــة(٧).
٥- تعريف ابن جزي بأنه (ما طلب الشرع فعله طلباً غري جازم)(٨).

وقيل يف تعريفه غري ذلك.
رابعاً : التعريف المختار

بعــد النظــر يف تعريفــات املنــدوب يظهــر يل أن تعريــف اآلمــدي بــأن املنــدوب هــو 
«املطلــوب فعلــه شــرعاً مــن غــري ذم علــى تركــه مطلقــًا»، وكذلــك تعريــف ابــن جــزي بأنــه 
«مــا طلــب الشــرع فعلــه طلبــاً غــري جــازم» أوىل لوضوحهمــا وســالمتهما مــن االعرتاضــات.

المسألة السادسة : هل المندوب مأمور به ؟
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أن تــرد صيغــة األمــر ويــدل الدليــل علــى أن املــراد هبــا النــدب ال الوجــوب، 

املستصفى ٦٦/١.  (١)
.١١٢/١  (٢)

اإلحكام ١٠٣/١.  (٣)
شرح تنقيح الفصول ص٧١.  (٤)

انظر شرح خمتصر الروضة ٣٥٤/١.  (٥)
املنهاج مع اإلهباج ٥٦/١.  (٦)

انظر اإلحكام ١٠٣/١، وانظر : البحر احمليط ٢٨٤/١.  (٧)
تقريب الوصول ص٢١٢.  (٨)
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فهــل يكــون إطــالق األمــر علــى النــدب مــن بــاب احلقيقــة(١) أو مــن بــاب اجملــاز(٢) ؟ فإنــه ال 
نــزاع بــني العلمــاء يف أن املنــدوب يتعلــق بــه األمــر، أي جيــوز أن يطلــب فعــل الشــيء علــى 
ســبيل النــدب بلفــظ األمــر (أ م ر) وبصيغتــه (افعــل) وأنــه إذا أراد بصيغــة األمــر ولفظــه 
اإلجيــاب كان أمــراً حقيقــة، واختلفــوا هــل املطلــوب فعلــه علــى ســبيل النــدب يقــال لــه مأمــور 

بــه حقيقــة أو جمــازًا(٣)؟
ذهــب بعــض العلمــاء إىل أن هــذه املســألة مبنيــة علــى مســألة أخــرى، وهــي هــل لفــظ 
األمـــر (أ م ر) حقيقــة يف اإلجيــاب فقــط مثــل صيغــة (افعــل)، أو هــو حقيقــة يف طلــب 
الفعــل وهــو قــدر مشــرتك بــني مــا طلــب فعلــه جزمــاً حبيــث يعاقــب التــارك، ومــا طلــب فعلــه 

ندبــاً حبيــث ال يعاقــب التــارك(٤)؟ 
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن املنــدوب – الــذي عــرب عنــه هــو باملســنون 
– مأمــور بــه كمــا أن املفــروض – وهــو الواجــب – مأمــور بــه، قــال – رمحــه اهللا – : (قــد 
ورد األمــر باملفــروض واملســنون)(٥). وقــال يف موضــع آخــر (وليــس مــن شــرط األمــر تعلقــه 
بالواجــب فحســب..... ويصــح عندنــا ورود األمــر بالنوافــل، ألهنــا طاعــات، وال طاعــة إال 

مأمــور هبــا)(٦).

احلقيقــة : فعيلــة مبعــىن فاعلــة مــن حــق الشــيء إذا ثبــت، والفــاء فيــه للنقــل مــن الوصفيــة إىل االمسيــة   (١)
وليســت للتأنيــث، واحلقيقــة يف االصطــالح هــي: الكلمــة املســتعملة فيمــا وضعــت لــه يف اصطــالح 

بــه التخاطــب. (انظــر خمتــار الصحــاح ١٤٧، التعريفــات ٨٩، هنايــة الســول ٣٢٨/١).  
اجملــاز: يف اللغــة مفعــل مــن قوهلــم جــاز املوضــوع جيــوزه إذا تعــداه، ويف االصطــالح هــو: (اللفــظ   (٢)
املســتعمل يف غــري مــا وضــع لــه لعالقــة، بينــه وبــني املعــىن املوضــوع لــه مــع وجــود قرينــة متنــع إرادة 
املعىن احلقيقي). (انظر املصباح املنري ١١٤، لســان العرب ٣٢٦/٥، شــرح تنقيح الفصول ٤٢، 

هنايــة الســول ٣٣١/١).
انظــر الفصــول يف األصــول ٨١/٢، حاشــية التفتــازاين علــى شــرح العضــد ٤/٢، شــرح احمللــى علــى   (٣)

مجــع اجلوامــع حباشــية البنــاين ١٧٠/١-١٧١، البحــر احمليــط ٢٨٦/١.
انظــر رفــع احلاجــب ٥٥٨/١، شــرح احمللــى علــى مجــع اجلوامــع ١٧٠/١، مناهــج العقــول مــع هنايــة   (٤)

الســول ٦٥/١.
أصول الدين ص١٩٩.  (٥)

املصدر السابق ص٢١٠.  (٦)
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قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قــال األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي : … وأمجعــوا 
علــى أنــه [ أي األمــر ] مبعــىن اإلجيــاب أمــر، واختلفــوا يف النــدب والرتغيــب الختالفهــم 
يف األمــر بالنوافــل، فذهــب اجلمهــور إىل أنــه مأمــور بــه، وقــال بعــض أصحابنــا : إنــه غــري 

مأمــور بــه، واألول : أظهــر …)(١).
ويالحــظ أنــه مل يســتعمل كلمــة «حقيقــة» عندمــا ذكــر أن املســنون مأمــور بــه، ولكــن 
هــذا ال يضــر، بــل يطلــق كالمــه علــى كــون املنــدوب مأمــوراً بــه حقيقــة، ألن األصــل يف 

اإلطــالق احلقيقــة.
ثالثاً : الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة موافــق ملــا اختــاره مجهــور 
واحلنابلــة(٤). والشــافعية(٣)  املالكيــة(٢)  مــن  العلمــاء 

بــه عنــد حمققــي  إليــه مأمــور  الباجــي – رمحــه اهللا – : (املنــدوب  الوليــد  أبــو  قــال 
أصحابنــا كالقاضــي أيب بكــر(٥) وأيب حممــد بــن نصــر(٦) وغريمهــا)(٧). يعــين أنــه مأمــور بــه 
حقيقة، إذ األصل يف اإلطالق احلقيقة. وقال الزركشــي – رمحه اهللا – : (أكثر أصحابنا 
علــى أنــه مأمــور بــه حقيقــة)(٨). وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (هــو مأمــور بــه حقيقــة 

عنــد أمحــد والشــافعي وأكثــر أصحاهبمــا)(٩).

البحر احمليط ٣٦٤/٢.  (١)
انظر إحكام الفصول ص٧٨، خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ٤/٢.  (٢)

انظــر املســتصفى ٧٥/١، اإلحــكام لآلمــدي ١٠٤/١، البحــر احمليــط ٢٨٦/١، تشــنيف املســامع   (٣)
جبمــع اجلوامــع ٢٣٥/١.

انظــر روضــة الناظــر ١١٤/١، املســودة ص٦، ٨، ١٥، شــرح خمتصــر الروضــة ٣٥٣/١، شــرح   (٤)
الكوكــب املنــري ٤٠٥/١.

انظر رأيه يف التقريب واإلرشاد ٣١/٢-٣٤.  (٥)
هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، وقد سبقت ترمجته.  (٦)

إحكام الفصول ص٧٨.  (٧)
تشنيف املسامع جبمع اجلوامع ٢٣٥/١.  (٨)

شرح الكوكب املنري ٤٠٥/١.  (٩)
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أدلتهم : 
استدل اجلمهور على مذهبهم مبا يلي : 

١- أن األمــر اســتدعاء وطلــب، واملنــدوب مســتدعى ومطلــوب، فيدخــل يف األمــر 
ــِن �يَتــآيِٕ ذِي ٱۡلُقــۡرَ�ٰ ﴾   ُ�ــُر بِٱۡلَعــۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ٰ

ۡ
َ يَأ حقيقــة. قــال تعــاىل ﴿ إِنَّ ٱ�َّ

ُ�ــۡر بِٱ�َۡمۡعــُروِف ﴾ (٢)، ومــن العــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القــرىب 
ۡ
(١) وقولــه تعــاىل ﴿ َوأ

واملعــروف مــا هــو منــدوب وقــد أمــر اهللا بــه(٣).
٢- أنــه شــاع يف ألســنة العلمــاء أن األمــر ينقســم إىل أمــر إجيــاب وأمــر نــدب، (وكل 
شــيء قســم أقســاماً، فاســم ذلــك الشــيء صــادق علــى كل واحــد مــن تلــك األقســام، كمــا 
إذا قلنــا : احليــوان ناطــق أو غــري ناطــق كالفــرس والشــاة والطائــر، فاســم احليــوان صــادق 
علــى اجلميــع، فــكل واحــد مــن هــذه يســمى حيوانــاً، فكذلــك األمــر يصـــدق علــى الواجــب 
والنــدب، فهــذا معــىن قولنــا : مــورد القســمة مشــرتك بــني أقســام ذلــك املعــىن، فيكــون 

املنــدوب مأمــوراً بــه، كمــا أن الواجــب كذلــك)(٤).
واعــرتض عليــه بــأن األمــر ينقســم أيضــاً إىل أمــر إباحــة وأمــر هتديــد، فعلــى قولكــم هــذا 

يلــزم أن يكــون املبــاح واملهــدد عليــه مأموريــن حقيقــة ومل يقــل بــه أحــد(٥).
وأجيب عنه بأنه ما شــاع بني العلماء أن األمر ينقســم إىل أمر إباحة وأمر هتديد مع 
أن صيغــة األمــر قــد تطلــق إلرادة اإلباحــة والتهديــد(٦)، وعلــى هــذا، فــال يــرد هــذا االعــرتاض 

على هذا الدليل.
٣- أن املنــدوب طاعــة باالتفــاق وكل مــا هــو طاعــة فهــو مأمــور بــه، فوجــب أن يكــون 
املنــدوب مأمــوراً بــه(٧). والدليــل علــى أن املنــدوب طاعــة أنــه مثــاب عليــه، وكل مثــاب عليــه 

النحل : ٩٠  (١)
لقمان : ١٧  (٢)

انظر روضة الناظر ١١٤/١.  (٣)
شــرح خمتصــر الروضــة ٣٥٤/١-٣٥٥، وانظــر أيضــاً هــذا الدليــل يف املســتصفى ٧٥/١، اإلحــكام   (٤)

لآلمــدي ١٠٤/١، روضــة الناظــر ١١٤/١، شــرح الكوكــب املنــري ٤٠٦/١.
انظر فواتح الرمحوت ١١٢/١.  (٥)

انظر املستصفى ٧٥/١.  (٦)
 = املســتصفى ٧٦/١،  ١م١٧٨،  الربهــان  الفصــول ص٧٨،  إحــكام  العــدة ٢٥٠/١،  انظــر   (٧)
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ــواْ  ِطيُع
َ
طاعــة، فاملنــدوب طاعــة، والدليــل علــى أن كل طاعــة مأمــور هبــا قولــه تعــاىل ﴿ أ

ــوَل ﴾ (١)، وقولــه عليــه الصــالة والســالم بلســان احلــال واملقــال يف  ــواْ ٱ�رَُّس ِطيُع
َ
َ َوأ ٱ�َّ

غــري موضــع : ((أطيعــوين)) كمــا أن الطاعــة امتثــال الطلــب، وامتثــال الطلــب مأمــور بــه، 
فالطاعــة مأمــور هبــا(٢)، واســتنتج مــن هــذا أن املنــدوب مأمــور بــه.

واعــرتض عليــه بأنــه ميكــن أن يكــون املنــدوب (طاعــة لكونــه مقتضــى ومطلوبــاً ممــن 
لــه الطلــب واالقتضــاء، وال يلــزم أن يكــون ذلــك لكونــه مأمــوراً بــه، مث لــو كان فعلــه طاعــة 
لكونــه مأمــوراً لــكان تركــه معصيــة لكونــه مأمــوراً، ولذلــك يقــال أُِمــَر، فعصـــى … وليــس 
[أي املنــدوب] كذلــك باإلمجــاع، ويــدل علــى أنــه غــري مأمــور قولــه عليــه الســالم : ((لــو ال أن 
أشــق على أميت ألمرهتم بالســواك عند كل صالة))(٣)، وقوله عليه الســالم لربيرة(٤) وقد عتقت 
حتــت عبــد : ((لــو راجعتيــه)) فقالــت : بأمــرك يــا رســول اهللا، فقــال : ((ال، إمنــا أنــا شــافع))(٥)، 
نفــى األمــر يف الصورتــني مــع أن الفعــل فيهمــا منــدوب، فــدل علــى أن املنــدوب ليــس مأمــوراً)(٦).

وأجيــب عنــه بــأن مــا ذكــرمت مــن االقتضــاء والطلــب هــو األمــر نفســه، فتســليمه تســليم 
ــزاع، وأمــا كــون تــارك املنــدوب ال يســمى عاصيــاً فــألن العصيــان اســم ذم خمتــص  حملــل النـ
مبخالفــة أمــر اإلجيــاب، ال مبخالفــة أي أمــر، وملثــل هــذا حيمــل احلديثــان علــى أمــر اإلجيــاب 

التمهيــد أليب اخلطــاب ١٧٦/١، روضــة الناظــر ١١٥/١، اإلحــكام لآلمــدي ١٠٤/١، شــرح 
الروضــة ٢٥٥/١. خمتصــر 

النساء : ٥٩  (١)
انظر شرح خمتصر الروضة ٢٥٥/١.  (٢)

متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٣٧٤/٢ مــع الفتــح) كتــاب اجلمعــة، بــاب   (٣)
الســـواك يــوم اجلمعــة، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٤٢/٣-١٤٣ مــع شــرح النــووي) كتــاب 

الطهــارة، بــاب الســواك.
هــي الصحابيــة بريــرة مــوالة أم املؤمنــني عائشــة رضــي اهللا عنهــا، كانــت مــوالة لقــوم مــن األنصــار،   (٤)
فكاتبوهــا مث باعوهــا مــن عائشــة فأعتقهــا، فلمــا أعتقــت استشــفع إليهــا زوجهــا مغيثــاً برســول اهللا 
، فاختــارت فراقهــا، ومل أجــد مــن ذكــر ســنة وفاهتــا. (انظــر : االســتيعاب ٢٤٢/٤-٢٤٣، 

أســد الغابــة ٣٩/٧، اإلصابــة ٣٤٥/٤).
رواه البخــاري يف صحيحــه (٤٠٨/٩ مــع الفتــح) كتــاب الطــالق بــاب شــفاعة النــيب  يف زوج   (٥)

بريــرة.
اإلحكام لآلمدي ١٠٤/١-١٠٥.  (٦)
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دون النــدب(١)، وعلــى هــذا فــال يبقــى إشــكال.
٤- (أن أقل أحوال األمر االستحباب إذا قال السيد لعبده «افعل» يقتضي إجياد الفعل 
إما وجوباً أواستحباباً، فإذا قام دليل أنه مل يرد به الوجوب يبقى ما يبقى يقتضي إجياد الفعل، 
فكان حقيقة يف الندب كالعموم إذا دخله التخصيص ما يبقى ويكون حقيقة فيما بقي)(٢). 

ومعــىن هــذا الدليــل أن األمــر يتنــاول الواجــب واملنــدوب، وأن الواجــب هــو املنــدوب 
وزيــادة، ألن املنــدوب هــو مــا طلــب فعلــه وســقط اإلمث عــن التــارك، والواجــب مــا طلــب 
فعلــه ومل يســقط اإلمث عــن التــارك، فطلــب الفعــل معــىن عــام يشــمل الواجــب واملنــدوب 
حقيقــة، فــإذا قــام الدليــل علــى أن املــراد ليــس الواجــب بقــي أن يكــون املــراد هــو املنــدوب، 

فــكان املنــدوب مأمــوراً بــه حقيقــة كذلــك(٣).
واعــرتض عليــه بــأن اللفــظ إذا أطلــق علــى بعــض مدلولــه احلقيقــي كان جمــازاً ومل يبــق 
حقيقــة فيــه، فــإذا أطلــق األمــر علــى املنــدوب وهــو بعــض مدلولــه احلقيقــي كان جمــازاً فيــه، 

كمــا أن العــام إذا أطلــق علــى اخلــاص ُعــدَّ جمــازًا(٤).
وأجيــب عنــه بــأن املنــدوب ليــس بعضــاً للواجــب بــل هــو قســيمه وإن اشــرتكا يف الثــواب 

علــى الفعل(٥).
رابعاً : المخالفون

لقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة مجع من العلماء وهم على أقوال :
القــول األول : أن املنــدوب ليــس مأمــوراً بــه حقيقــة، وإمنــا هــو مأمــور بــه جمــازاً. وإىل هــذا ذهــب 
مجهور احلنفية(٦) ومجاعة من الشافعية منهم الشيخ أبو حامد اإلسفراييين(٧) والشيخ أبو إسحاق 

املصدر السابق ١٠٥/١.  (١)

التمهيد ١٧٥/١-١٧٦.  (٢)
شرح اللمع ١٩٨/١، البحر احمليط ٢٨٦/١.  (٣)

انظر رفع احلاجب ٥٥٩/١.  (٤)
انظر املصدر السابق ٥٥٩/١.  (٥)

انظــر الفصــول يف األصــول ٨٢/٢، أصــول السرخســي ١٤/١، تيســري التحريــر ٢٢٢/٢، فواتــح   (٦)
الرمحــوت ١١١/١.

انظر رفع احلاجب ٥٥٨/١، البحر احمليط ٢٨٦/١.  (٧)
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الشــريازي(١) وابــن الصبــاغ(٢)...(٣) وإلكيــا اهلراســي(٤)...(٥) وابــن الســمعاين(٦) والــرازي(٧) 
احلنابلــة(٩). لبعــض  مذهــب  وهــو  وغريهــم(٨)، 

القــول الثــاين : أن األمــر املطلــق ال يكــون إال إجيابــاً، وأمــا املنــدوب فهــو مأمــور بــه مقيــداً ال 
مطلقــاً، فيدخــل يف مطلــق األمــر ال يف األمــر املطلــق، وأمــا كونــه حقيقــةً أو جمــازاً فبحــث آخــر(١٠).

القول الثالث : أن املندوب مأمور به حقيقة إال أنه عند إطالق لفظ األمر فالظاهر 
منه هو الواجب حسب االستعمال الشرعي(١١).

خامساً : التعليق
إذ  لفظــي،  املســألة  هــذه  اخلــالف يف  أن  إىل  احلرمــني  وإمــام  القشــريي  ابــن  ذهــب 
املنــدوب مطلــوب باالتفــاق ســواء علــى القــول بأنــه مأمــور بــه حقيقــًة أو جمــازًا(١٢). فعلــى 
هــذا يبقــى مطلــوب هــذه املســألة هــل اقتضــاء الشــرع للمنــدوب أمــر حقيقــة أم ال ؟ فالــذي 
يظهــر أن مــا قالــه هــذان اإلمامــان عــود إىل حمــل النـــزاع كمــا تقــدم حتريــره يف بدايــة هــذه 

املســألة.
انظر شرح اللمع ١٩٧/١، التبصرة ص٣٦، البحر احمليط ٢٨٦/١.  (١)

هــو عبــد الســيد بــن حممــد بــن عبــد الواحــد بــن أمحــد، أبــو نصــر، املعــروف بابــن الصبــاغ، كان   (٢)
بارعــا يف الفقــه واألصــول صاحلــا ورعــا حمققــا، مــن مؤلفاتــه : العمــدة يف أصــول الفقــه، والكامــل يف 
اخلــالف بــني احلنفيــة والشــافعية، تــويف ســنة ٤٧٧هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ٢٥٨/١، أصــول الفقــه 

رجالــه وتارخيــه ص١٨٩).
انظر رفع احلاجب ٥٥٨/١، البحر احمليط ٢٨٦/١.  (٣)

هــو علــي بــن حممــد بــن علــي، مشــس اإلســالم عمــاد الديــن أبــو احلســن الطــربي، املعــروف بإلكيــا   (٤)
اهلراسي، تفقه على إمام احلرمني، درس يف النظامية وألف مؤلفات عدة منها شفاء املسرتشدين، 

ولــه كتــاب يف أصــول الفقــه، تــويف ســنة ٥٠٤هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ٢٣١/٧).
انظر البحر احمليط ١٨٦/١.  (٥)
انظر قواطع األدلة ١١٢/١.  (٦)

انظر احملصول ٢١٥/١، ٣٠٠.  (٧)
انظر رفع احلاجب ٥٥٨/١، البحر احمليط ٢٨٦/١.  (٨)

انظر شرح الكوكب املنري ٤٠٦/١.  (٩)
(١٠) نسبه الزركشي إىل قائل غري مسمى، انظر : البحر احمليط ٢٨٧/١.

(١١) ذكره الزركشي بصيغة التمريض ومل ينسبه إىل أحد، انظر : املصدر السابق ٢٨٧/١.
(١٢) انظر الربهان ١٧٨/١، البحر احمليط ٢٨٧/١.
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وذهــب املــازري(١) والزركشــي وغريمهــا إىل أن اخلــالف هنــا معنــوي وذكــر لذلــك أمثلــة(٢) 
وهــو عنــدي أوجــه، فعلــى ذلــك يرتجــح لــدي بعــد النظــر فيمــا ورد يف هــذه املســألة مــن 

أقــوال وأدلــة ومناقشــة القــوُل بــأن املنــدوب مأمــور بــه حقيقــة ملــا يلــي :
١- لقوة أدلة هذا القول وصموده أمام املناقشات اليت وردت عليه.

٢- أن حقائــق كل فــن حيددهــا اســتعمال أهــل ذلــك الفــن لــه، وحيــث إن الشــرع 
أطلــق لفــظ األمــر علــى املنــدوب كمــا أطلقــه علــى الواجــب، وكان اإلطــالق مــن أمــارات 
احلقيقــة، ألن األصــل يف اإلطــالق احلقيقــة، وقــد ورد إطــالق األمــر علــى املنــدوب يف 
نصــوص كثــرية، وقــد تقدمــت اإلشــارة إىل بعضهــا يف أدلــة اجلمهــور، ومـــن ذلــك أيضــاً مــا 
جــاء يف حديــث الــرباء بــن عــازب(٣)  أنــه قــال : ((أمرنــا رســول اهللا  بســبع : بعيــادة 
املريــض واتبــاع اجلنائــز وتشــميت العاطــس ونصــر الضعيــف وعـــون املظلـــوم وإفشـــاء الســـالم 
وإبــرار املقســم …))(٤). فــإن مــن اخلصــال املأمــور هبــا يف هــذا احلديــث مــا هــو منــدوب 

كإفشاء السالم(٥)، وأمثال هذا احلديث كثرية.  

هــو حممــد بــن علــي بــن عمــر، أبــو عبــد اهللا املــازري، مــن كبــار علمــاء املالكيــة، فقيــه أصــويل   (١)
متكلــم طبيــب، مــن آثــاره العلميــة : شــرح الربهــان إلمــام احلرمــني املســمى بإيضــاح احملصــول مــن 
برهــان األصــول، وكتــاب املعلــم يف شــرح مســلم، تــويف ســنة ٥٣٦هـــ. (انظــر ســري أعــالم النيــالء 

املبــني ٢٦/٢-٢٧). الفتــح   ،١٠٤/٢٠
انظر إيضاح احملصول من برهان األصول ص٢٢٠، البحر احمليط ٢٨٧/١.  (٢)

هــو الصحــايب اجلليــل الــرباء بــن عــازب بــن احلــارث األنصــاري، أبــو عمــارة، مــن كــرام الصحابــة   (٣)
وخيارهــم، أتــى النــيب  يــوم بــدر، فــرده عنهــا لصغــر ســنه، فلــم يشــهدها، مث شــهد أحــد وغريهــا 
مــن املشــاهد مــع النــيب  وقــد روى عــن النــيب  كثــريا مــن األحاديــث، تــويف  ســنة ٧٢هـــ. 

(انظــر اإلصابــة ١٤٢/١، االســتيعاب ١٣٩/١).
(٤)  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٨/١١ مــع الفتــح) يف كتــاب االســتئذان، بــاب إفشــاء الســالم، 
كمــا أخرجــه يف كتــاب اجلنائــز واملظــامل والنــكاح واألشــربة واملرضــى واللبــاس واألدب واألميــان 
 ،٦٠٣  ،٣١٥  ،٣٠٧  ،٢٩٢  ،١١٢  ،٩٦/١٠  ،٢٤٠/٩  ،٩٩/٥  ،١١٢/٣) والنــذور 

الفتــح). ٥٤١/١١ مــع 
انظر فتح الباري ١٩/١١.  (٥)
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المسألة السابعة : تعريف المكروه(١)
أوًال : رأي أبي منصور

عــرف األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – املكــروه بأنــه (مــا يثــاب تاركــه وال يعاقــب 
فاعلــه)(٢).

فقولــه : (مــا يثــاب تاركــه) خيــرج بــه الواجــب واملنــدوب واملبــاح ألن تاركهــا ال يثــاب، 
وقولــه : (وال يعاقــب فاعلــه) خيــرج بــه احلــرام ألن فاعلــه يعاقــب.
ويرد على هذا التعريف ما ورد على تعريفه للواجب وغريه.

ثانياً : الموافقون
لقــد عــرف الشــيخ أبــو إســحاق الشــريازي املكــروه بتعريفــني، أحدمهــا موافــق لتعريــف 
األســتاذ أيب منصــور مــن حيــث املعــىن وهــو أنــه (مــا تعلــق الثــواب برتكــه ومل يتعلــق العقــاب 

بفعلــه)(٣).
ثالثاً : تعريفات أخرى للمكروه

وردت تعريفات كثرية للمكروه، أذكر منها ما يلي : 
ــن عليــه  ١- تعريــف الغــزايل : (هــو الــذي أشــعر بــأن تركــه خــري مــن فعلــه وإن مل يكـ
عقــاب)(٤). واختــاره الــرازي باختــالف بســيط يف اللفــظ(٥) كمــا اختصــره ابــن قدامــة بقولــه 

: (هو ما تركه خري من فعله)(٦).

املكــروه يف اللغــة مأخــوذ مــن الكريهــة وهــي النازلــة أو الشــدة يف احلــرب، ومنــه مســي يــوم احلــرب :   (١)
يــوم الكريهــة، ويطلــق يف اللغــة علــى خــالف الرضــا واحملبــة، يقــال : كرهتــه أكرهــه مــن بــاب تعــب 
ضــد أحببتــه، فاملكــروه ضــد احملبــوب. (انظــر : لســان العــرب ٥٣٦/١٣، املصبــاح املنــري ص٢٠٣، 
القامــوس احمليــط ١٦٤٤/٢) وهــذا املعــىن اللغــوي األخــري هــو أقــرب إىل املقصــود منــه شــرعاً، ألن 
املكــروه ال يوجــد فيــه معــىن الشــدة، بــل وجــد فيــه معــىن عــدم الرضــا. (انظــر : الواجــب املوســع عنــد 

األصوليــني ص٣٥). 
انظر أصول الدين ص٩٩، الفرق بني الفرق ص٣٠٦.  (٢)

شرح اللمع ١٦٠/١.  (٣)
املستصفى ٦٧/١.  (٤)

انظر احملصول ٢١/١.  (٥)
روضة الناظر ١٢٣/١.  (٦)
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٢- تعريف البيضاوي بأنه (ما ميدح تاركه وال يذم فاعله)(١). وتبعه عليه الفتوحي(٢).
٣- تعريف القرايف بأنه (ما رجح تركه على فعله شرعاً من غري ذم)(٣).

٤- تعريف ابن جزي بأنه (ما طلب الشرع تركه طلباً غري جازم)(٤).
تنبيــه : إنــه تعــدد تعريــف املكــروه بتعــدد املــراد بــه، قــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : 
(وأمــا يف الشــرع فقــد يطلــق [ أي املكــروه ] ويــراد بــه احلــرام، وقــد يــراد بــه تــرك مــا مصلحتــه 
راجحــة وإن مل يكــن منهيــاً عنــه كــرتك املندوبــات، وقــد يــراد بــه مــا هنــي عنــه هنــي تنـــزيه 
ال حتــرمي، كالصــالة يف األوقــات واألماكــن املخصوصــة، وقــد يــراد بــه مــا يف القلــب منــه 
حــزازة وإن كان غالــب الظــن حلــه كأكل حلــم الضبــع)(٥)، مث ذكــر أربعــة تعريفــات باعتبــار 

إطالقاتــه األربعــة.
واملراد باملكروه الذي حنن بصدد تعريفه هو ما هني عنه هني تنـزيه.

رابعاً : التعريف المختار
بعــد اتضــاح املــراد باملكــروه يف هــذه املســألة والنظــر يف التعريفــات الــواردة لــه يرتجــح 
لــدي  تعريفــه بأنــه (مــا ميــدح تاركــه وال يــذم فاعلــه) أو (مــا رجــح تركــه علــى فعلــه شــرعاً مــن 
غــري ذم) وهــذا مــن حيــث أثــره، أمــا مــن حيــث ذاتــه فاملختــار أنــه (مــا طلــب الشــرع تركــه 

طلبــاً غــري جــازم). واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الثامنة : هل المكروه منهي عنه ؟
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أن تــرد صيغــة النهــي ويــدل الدليــل علــى أن املــراد هبــا الكراهــة ال التحــرمي، 
فهــل يكــون إطــالق النهــي علــى الكراهــة مــن بــاب احلقيقــة أو مــن بــاب اجملــاز ؟

اتفقــوا علــى تقســيم النهــي إىل هنــي حتــرمي وهنــي كراهــة، واختلفــوا هــل املنهــي عــن فعلــه 
املنهاج مع اإلهباج ٦٠/١.  (١)

انظر شرح الكوكب املنري ٤١٣/١.  (٢)
شرح تنقيح الفصول ص١٧.  (٣)

تقريب الوصول ص٢١٢.  (٤)
اإلحكام ١٠٦/١، وانظر أيضاً : احملصول ٢١/١، اإلهباج ٦٠/١.  (٥)
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علــى ســبيل الكراهــة يقــال لــه منهــي عنــه حقيقــة أو جمــازًا(١) ؟ وذهــب بعــض العلمــاء إىل 
أن هــذه املســألة مبنيــة علــى أن املركــب مــن (ن هـــ ي) هــل هــو حقيقــة يف احلرمــة فقــط، أو 

هــو حقيقــة يف طلــب تــرك الفعــل وهــو قــدر مشــرتك بــني احلرمــة وبــني الكراهــة(٢) ؟
ذكــر األصوليــون هــذه املســألة يف بــاب املكــروه كمــا ذكــروا نظريهتــا يف بــاب املنــدوب، فقالــوا 

يف املنــدوب : هــل هــو مأمــور بــه حقيقــة، وقالــوا يف املكــروه : هــل هــو منهــي عنــه حقيقــة؟
ونظــراً إىل أن املوضــوع متشــابه يف املســألتني أحجــم كثــري مــن األصوليــني عــن حبثهــا يف 
املكــروه، اكتفــاًء مبــا مــر يف املنــدوب(٣). وهلــذا ســوف يكــون كالمــي يف هــذه املســألة علــى 

قــدر الضــرورة حتاشــياً للتكــرار.
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن املكــروه قــد ورد عنــه النهــي حيـــث قـــال 
: (ورد النهــي عــن احملظــور وعــن املكــروه)(٤)، وقــال أيضــاً : (ظاهــر النهــي للتحــرمي وال 
يصــرف إىل معــىن التنـــزيه إال بداللــة)(٥)، فإنــه ملــا ذكــر ورود النهــي عــن املكــروه أطلــق 
الــكالم، واألصــل يف اإلطــالق احلقيقــة، وعلــى ذلــك فالظاهــر أن رأيــه أن املكــروه منهــي 

عنــه حقيقــة.
ثالثاً : الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة موافــق ملــا اختــاره مجهــور 
العلمــاء(٦). 

انظر حاشية التفتازاين على شرح العضد ٥/٢، مناهج العقول مع هناية السول ٦٤/١.  (١)
انظر مناهج العقول مع هناية السول ٦٤/١-٦٥.  (٢)

انظــر علــى ســبيل املثــال اإلحــكام لآلمــدي ١٠٦/١، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب   (٣)
٥/٢، البحر احمليط ٢٩٨/١، فواتح الرمحوت ١١٢/١، احلكم التكليفي يف الشــريعة اإلســالمية 

ص٢٢٨.
أصول الدين ص١٩٩.  (٤)

املصدر السابق ص٢١٦.  (٥)
نســبه إىل مجاهــري العلمــاء حمقــق كتــاب شــرح الكوكــب املنــري (٤١٤/١ هامــش ٢)، وهــو املفهــوم   (٦)
مــن كالم اآلمــدي أيضــاً، فإنــه قــال يف اإلحــكام (١٠٦/١) : (فاخلــالف يف كونــه منهيــاً عنــه ويف 
كونــه مــن أحــكام التكاليــف فعلــى حنــو مــا ســبق يف املنــدوب). انظــر أيضــاً : إحــكام الفصــول = 
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قــال ابــن احلاجــب – رمحــه اهللا – : (مســألة : املكــروه منهــي عنــه غــري مكلــف بــه 
كاملنــدوب)(١)، وعلــق عليــه العضــد(٢) بقولــه : (أنــه منهــي عنــه يف األصــح، والــكالم فيــه 

كمــا يف أن املنــدوب مأمــور بــه)(٣).
وقــال صاحــب مناهــج العقــول : (املختــار أن املكــروه منهــي عنــه كمــا أن املنــدوب 

مأمــور بــه، خالفــاً للكرخــي وأيب بكــر الــرازي)(٤).
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (املكــروه تكليــف ومنهــي عنــه حقيقــة، ألن العلمــاء 

ذكــروا علــى أنــه علــى وزان املنــدوب)(٥).
األدلة : 

يتجــه مــن األدلــة يف كــون املكــروه منهيــاً عنــه مــا اجتــه يف كــون املنــدوب مأمــوراً بــه لكونــه 
يف وزانــه(٦)، ومبــا أن تلــك األدلــة حتتــاج إىل ترتيــب يالئــم االســتدالل علــى هــذه املســألة 

أذكرهــا باختصــار :
١- أن النهــي اقتضــاء وطلــب الكــف عــن الفعــل، واملكــروه مطلــوب الكــف عــن فعلــه، 
فيدخــل يف النهــي حقيقــة، قــال تعــاىل ﴿ َوٱنـۡـَه َعــِن ٱ�ُۡمنَكــرِ ﴾ (٧)، ومــن املنكــر مــا هــو 

مكــروه وقــد هنــى اهللا عنــه.
٢- أن اســتعمال النهــي يف املكــروه شــائع يف لغــة العــرب واصطــالح الشــرع، واألصــل 

ص١١١، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ٥/٢، شــرح خمتصــر الروضــة ٣٨٣/١، مناهــج 
العقول شــرح منهاج الوصول مع هناية الســول ٦٤/١، شــرح الكوكب املنري ٤١٤/١، نثر الورود 

.٢١٢/١
خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ٥/٢.  (١)

هــو عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار بــن أمحــد اإلجيــي، امللقــب بعضــد الديــن، الشــافعي   (٢)
األصــويل املنطقــي املتكلــم األديــب، مــن آثــاره العلميــة: شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب يف األصــول، 
واملواقــف يف أصــول الديــن، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٧٥٦ هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ١٦٦/٢، الــدرر 

الكامنــة ٤٢٩/٢، األعــالم ٢٩٥/٣).
شرح العضد على املختصر ٥/٢.   (٣)

.٦٤/١  (٤)
شرح الكوكب املنري ٤١٤/١-٤١٥.  (٥)
انظر شرح خمتصر الروضة ٣٨٣/١.  (٦)

لقمان : ١٧  (٧)
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فيــه احلقيقــة حيــث ال يوجــد مانــع مــن صرفــه إليهــا(١).
٣- أن املكــروه معصيــة وإن مل يتعلــق هبــا إمث(٢)، وال معصيــة إال منهــي عنهــا(٣)، 

فاســتنتج مــن ذلــك أن املكــروه منهــي عنــه.
رابعاً : المخالفون

لقــد ذهــب إىل القــول بــأن املكــروه ليــس منهيــاً عنــه حقيقــًة احلنفية(٤)وبعــض احلنابلــة 
الذيــن يــرون أن املنــدوب مأمــور بــه جمــازًا(٥).

قــال صاحــب فواتــح الرمحــوت : (مســألة : املكــروه كاملنــدوب، ال هنــي وال تكليــف، 
والدليــل عليــه هــو الدليــل الــذي مــرَّ يف عــدم كــون املنــدوب مأمــوراً بــه وتكليفــاً، واالختــالف 

ههنــا هــو االختــالف هنــاك)(٦).
خامساً : التعليق

بعــد النظــر فيمــا ورد يف املســألة يظهــر أن القــول بــأن املكــروه منهــي عنــه حقيقــة هــو 
الصحيــح لألســباب الــيت ذكرهتــا يف مســألة كــون املنــدوب مأمــوراً بــه حقيقــًة أو جمــازاً.

انظر احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ص٢٢٩.  (١)
نقــل الزركشــي عــن القاضــي احلســني أنــه حكــى يف تعليقــه يف كتــاب األميــان عــن اإلمــام الشــافعي   (٢)
بأنــه مــال إىل أن فعــل املكــروه معصيــة، مث قــال القاضــي : املعصيــة ضربــان : حمــرم يتعلــق بــه اإلمث، 

ومعصيــة مــن طريــق املخالفــة ال يتعلــق هبــا إمث. انظــر : البحــر احمليــط ٢٩٨/١.
انظر أصول الدين لألستاذ أيب منصور ص٢١٠.  (٣)

انظر تيسري التحرير ٢٢٥/٢، فواتح الرمحوت ١١٢/١.  (٤)
انظر شرح الكوكب املنري٤٠٦/١، ٤١٤ هامش (٢).  (٥)

.١١٢/١  (٦)
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المسألة التاسعة : تعريف المباح(١)
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور

عــرف األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – املبــاح بقولــه (املبــاح مــن أفعــال املكلفــني مــا 
مل يكــن يف فعلــه وال تركــه ثــواب وال عقــاب)(٢).

وقــال يف كتــاب الفــرق بــني الفــرق : (املبــاح مــا ليــس يف فعلــه ثــواب وال عقــاب، وال 
يف تركــه ثــواب وال عقــاب)(٣).

وهــذا التعريــف غــري مانــع حيــث يدخــل فيــه أفعــال البهائــم واجملانــني واألطفــال، وقــد 
تنبــه األســتاذ أبــو منصــور هلــذا، فقــال (وهــذا كلــه يف أفعــال املكلفــني، فأمــا أفعــال البهائــم 
واجملانــني واألطفــال فإهنــا ال توصــف باإلباحــة والوجــوب واحلظــر حبــال)(٤). وهــذا اجلــواب 
كاٍف أيضــاً يف الــرد علــى مــن قــال إن هــذا التعريــف يشــمل أفعــال اهللا عــز وجــل؛ ألن 

املفهــوم مــن كالمــه هــذا أن املعــرَّف هــو مــا يتعلــق بفعــل املكلَّــف ال بفعــل اهللا تعــاىل.
ولكــن يــرد علــى هــذا التعريــف أيضــاً مــا ورد علــى تعريفــه لألحــكام التكليفيــة الســابقة، 

الشــتماله علــى كلمــيت الثــواب والعقــاب، وقــد مــرَّ توضيحــه.
ثانياً : الموافقون

وافــق أبــا منصــور يف تعريــف املبــاح القاضــي أبــو يعلــى والشــيخ أبــو إســحاق الشــريازي 
مــن حيــث املعــىن مــع االختــالف يف العبــارة، فعــرف أبــو يعلــى – رمحــه اهللا – بقولــه : 

(املبــاح كل فعــل مــأذون فيــه لفاعلــه، ال ثــواب لــه يف فعلــه، وال عقــاب يف تركــه)(٥).
وقد زاد – رمحه اهللا – على تعريف أيب منصور قوله : (كل فعل مأذون فيه) احرتازاً 

املبــاح يف اللغــة : املعلــن واملــأذون، مشــتق مــن اإلباحــة وهــي اإلظهــار واإلعــالن، ومنــه يقــال : بــاح   (١)
الشــيء بوحــاً – مــن بــاب قــال – أي ظهــر، ويتعــدى باحلــرف فيقــال : بــاح بــه صاحبــه، وباهلمــزة 
أيضــاً، فيقــال : أباحــه، وأبــاح الرجــل مالــه، أي أذن يف األخــذ والــرتك وجعلــه مطلــق الطرفــني، 
واســتباحه النــاس : أقدمــوا عليــه. (انظــر : الصحــاح ١٥١٧/٤، لســان العــرب ٤١٦/٢، املصبــاح 

املنــري ص٢٦).
أصول الدين ص١٩٩.  (٢)

ص٣٠٦.  (٣)
الفرق بني الفرق ص٣٠٦.  (٤)

العدة ١٦٧/١.  (٥)



٢٢٧آراؤه في المقدمات ومباحث األحكام  الشرعية 

مــن فعــل اجملانــني والصبيــان والبهائــم، ألنــه ال يصــح إذهنــم وإعالمهــم بــه، وكذلــك احــرتازاً 
مــن أفعــال اهللا تعــاىل؛ ألنــه ال جيــوز أن يوصــف بأنــه مــأذون لــه يف فعلــه(١).

وعرفــه الشــيخ أبــو إســحاق بقولــه : (املبــاح مــا ال يتعلــق العقـــاب برتكـــه وال الثــواب 
بفعلــه)(٢)، ويــرد عليــه مــا يــرد علــى تعريــف أيب منصــور.

وقــد يكــون تعريــف أيب الوليــد الباجــي قريبــاً مــن هــذا االجتــاه الشــتماله علــى كلمــيت 
الثــواب والعقــاب مــع أنــه زاد بعــض التفصيــالت يف التعريــف حيــث قــال : (املبــاح مــا أُْعلِــَم 
الفاعــل لــه مــن جهــة الشــرع أن ال ثــواب يف فعلــه وال عقــاب يف تركــه مــن حيــث هــو تــرك لــه 
علــى وجــه مــا)(٣). واختــاره الــرازي يف احملصــول ولكنــه غــريَّ بعــض ألفاظــه، فقــال : (املبــاح 
هــو الــذي أعلــم فاعلــه أو دل علــى أنــه ال ضــرر يف فعلــه وتركــه وال نفــع يف اآلخــرة)(٤). 
واعــرتض عليــه اآلمــدي بقولــه : (وهــو غــري جامــع، ألنــه خيــرج منــه الفعــل الــذي خّري الشــارع 
فيــه بــني الفعــل والــرتك مــع إعــالم فاعلــه، أو داللــة الدليــل الســمعي، علــى اســتواء فعلــه 
يف املصلحــة واملفســدة دنيــا وأخــرى، فإنــه مبــاح وإن اشــتمل فعلــه وتركــه علــى الضــرر)(٥). 

ثالثاً : تعريفات أخرى للمباح
وردت تعريفات كثرية للمباح ختتلف عن تعريف أيب منصور يف العبارة واملعىن ومنها ما يلي : 
١- تعريــف الغــزايل بأنــه (الــذي ورد اإلذن مــن اهللا تعــاىل بفعلــه وتركــه غــري مقــرون بــذم 

فاعلــه ومدحــه، وال بــذم تاركــه ومدحــه)(٦)، واختصــره ابــن قدامــة يف الروضــة(٧).
٢- تعريــف اآلمــدي بأنــه (مــا دل الدليــل الســمعي علــى خطــاب الشــارع بالتخيــري فيــه 

بــني الفعــل والــرتك مــن غــري بــدل)(٨).

انظر املصدر السابق ١٦٧/١.  (١)
شرح اللمع ١٦٠/١.  (٢)

إحكام الفصول ص٥٠.  (٣)
.٢٠/١  (٤)

اإلحكام ١٠٧/١.  (٥)
املستصفى ٦٦/١.  (٦)

.١١٦/١  (٧)
اإلحكام ١٠٧/١.  (٨)
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٣- تعريــف ابــن جــزي بأنــه (مــا مل يطلــب الشــرع فعلــه وال تركــه)(١)، وهــذا تعريــف مــن 
حيــث ذاتــه وال غبــار عليــه.

٤- تعريف الفتوحي بأنه (فعل مأذون فيه من الشـارع، خـال مـن مدح وذم لذاته)(٢).
رابعاً : التعريف الراجح

بعــد النظــر يف التعريفــات الــواردة للمبــاح يظهــر يل أن تعريــف الغــزايل واآلمــدي وابــن 
جــزي والفتوحــي ال غبــار عليــه، وميكنــين أن أســتخلص مــن هــذه التعريفــات القــول بــأن 

املبــاح هــو مــا أذن الشــارع فيــه مــن غــري مــدح وال ذم لذاتــه، واهللا أعلــم.

المسألة العاشرة  : هل المباح مأمور به ؟
أوًال : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن املبــاح غــري مأمــور بــه، قــال – رمحــه اهللا 
–: (مل يــرد باملبــاح أمــر وال عنــه هنــي)(٣). وقــال يف موضــع آخــر : (يصــح عندنــا ورود 
األمــر بالنوافــل ألهنــا طاعــات، وال طاعــة إال مأمــور هبــا كمــا ال معصيــة إال منهــي عنهــا، 

فأمــا املبــاح فغــري مأمــور بــه عندنــا)(٤).
ثانياً : الموافقون

إن مــا اختــاره األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة موافــق ملــا ذهــب إليــه مجهــور 
األربعــة(٥). املذاهــب  أصحــاب  مــن  العلمــاء 

تقريب الوصول ص٢١٣.  (١)
شرح الكوكب املنري ٤٢٢/١.  (٢)

أصول الدين ص١٩٩.  (٣)
املصدر السابق ص٢١٠.  (٤)

انظــر شــرح اللمــع ١٩٢/١، إحــكام الفصــول ص٧٦، الوصــول إىل األصــول ١٦٧/١، روضــة   (٥)
الناظــر ١٢١/١، اإلحــكام لآلمــدي ١٠٧/١، هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول ١٨٥/١، شــرح 
العضد على املختصر ٦/٢، املوافقات ١٠٩/١، شــرح احمللى على مجع اجلوامع ١٧٢/١، شــرح 
الكوكــب املنــري ٤٢٤/١، تيســري التحريــر ٢٢٦/٢، فواتــح الرمحــوت ١١٣/١، احلكــم التكليفــي 

يف الشــريعة اإلســالمية ص٢٤٥.
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قــال ابــن الســاعايت(١) – رمحــه اهللا – (مســألة : املبــاح غــري مأمــور بــه، والكعــيب(٢) ال 
مبــاح بــل مــا يفــرض مباحــاً فهــو واجــب مأمــور بــه)(٣).

وقــال أبــو الوليــد الباجــي – رمحــه اهللا – : (الــذي عليــه حمققــو أصحابنــا أن اإلباحــة 
ليســت بأمــر)(٤). وقــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : (اتفــق الفقهــاء واألصوليــون قاطبــة علــى 
أن املبــاح غــري مأمــور بــه)(٥). وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (وليــس املبــاح مأمــوراً بــه 

عند األربعة)(٦).
األدلة : 

استدل اجلمهور بأدلة كثرية أمهها ما يلي : 
١- أن القــول بــأن املبــاح مأمــور بــه يــؤدي إىل إنــكار املبــاح يف الشــريعة، وهـــذا خمالــف 
لإلمجــاع، (فــإن األمــة أمجعــت علــى أن األحــكام الشــرعية تنقســم إىل الوجــوب والنــدب 
واإلباحــة واحلظــر والكراهيــة، فمــن أنكــر قســم اإلباحــة فقــد أنكــر مــا أمجعــت األمــة عليــه)(٧).
٢- أن األمر طلب واقتضاء الفعل من املأمور به، فهو يستلزم ترجيح الفعل على الرتك، 
واإلباحة تعليق الفعل مبشيئة املأذون له يف الفعل، فال ترجيح فيها بني الفعل والرتك، فاملأمور 

هــو أمحــد بــن علــي بــن تغلــب، مظفــر الديــن ابــن الســاعايت، حافــظ متقــن يف األصــول والفــروع،   (١)
عــامل بفقــه احلنفيــة وتــوىل تدريــس مذهــب احلنفيــة يف املســتنصرية، مــن مؤلفاتــه بديــع النظــام اجلامــع 
بــني أصــول البــزدوي واإلحــكام، وكتــاب جممــع البحريــن يف الفقــه، تــويف ســنة ٦٩٤هـــ. (انظــر 

الفوائــد البهيــة ص٢٦، الفتــح املبــني ٩٧/٢-٩٨، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه ص٢٩٩).
هــو أبــو القاســم عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــود الكعــيب البلخــي، العــامل املشــهور، كان رأس طائفــة   (٢)
مــن املعتزلــة يقــال هلــم الكعبيــة، وهــو صاحــب مقــاالت، ومــن مقاالتــه : إن اهللا ســبحانه وتعــاىل 
ليســت لــه إرادة، وأن مجيــع أفعالــه واقعــة بغــري إرادة وال مشــيئة منــه هلــا، وكان مــن كبــار املتكلمــني 
ولــه اختيــارات يف علــم الــكالم، مــن مصنفاتــه : حجــة أخبــار اآلحــاد، التهذيــب يف اجلــدل، تــويف 
ســنة ٣١٧هـــ وقيــل : ســنة ٣١٩هـــ. (انظــر : تاريــخ بغــداد ٣٨٤/٩، وفيــات األعيــان ٤٥/٣، 

شــذرات الذهــب ٢٨١/٢، الفتــح املبــني ١٧٠/١).
هناية الوصول إىل علم األصول ١٨٥/١.  (٣)

إحكام الفصول ص٧٦.  (٤)
اإلحكام ١٠٧/١.  (٥)

شرح الكوكب املنري ٤٢٤/١.  (٦)
الوصول إىل األصول ١٦٧/١، وانظر أيضاً : اإلحكام لآلمدي ١٠٧/١.  (٧)
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بــه مطلــوب فعلــه، واملبــاح مــأذون يف فعلــه وتركــه، ولــذا ال يدخــل املبــاح حتــت األمــر(١).
٣- (أن العبــد إذا اســتأذن ســيده يف االســرتاحة وتــرك اخلدمــة، فــأذن لــه يف ذلــك، ال 
يقــال: قــد أمــره بذلــك، والــكالم علــى عــادة العــرب وأهــل اللســان وهــم ال يطلقــون اســم 

األمــر يف هــذه الصــورة)(٢).
ثالثاً : المخالفون

لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة الكعــيب وأتباعــه مــن املعتزلــة وأبــو 
الفــرج(٣) مــن املالكيــة.

قــال األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – : (زعــم بعــض املعتزلــة البغداديــة أنــا مأمــورون 
باملبــاح)(٤). وقــال الغــزايل – رمحــه اهللا – : (املبــاح غــري مأمــور بــه لتناقــض حديهمــا خالفــاً 
للكعــيب، فإنــه قــال : املبــاح مأمــور بــه لكنــه دون النــدب، كمــا أن النـــدب مأمـــور بـــه لكنــه 
دون الواجــب)(٥). ونقــل الزركشــي – رمحــه اهللا – عــن الكعــيب أنــه قــال : (كل فعــل 

يوصــف بأنـــه مبــاح باعتبــار ذاتــه، فهــو واجــب باعتبــار أنــه تــرك بــه احلــرام)(٦).
وقــال أبــو الوليــد الباجــي – رمحــه اهللا – : (ذهــب أبــو الفــرج مــن أصحابنــا إىل أن 

اإلباحــة أمــر، وبــه قــال البلخــي(٧))(٨).
رابعاً : التعليق

إذا تتبعنــا نقــاش األصوليــني هلــذه املســألة يتضــح اختــالف العلمــاء يف فهــم عبــارات 
الكعــيب ومقصــده، فقــال الباجــي : إن كان مرادهــم بكــون املبــاح مأمــوراً بــه أنــه مــأذون 

انظر إحكام الفصول ص٧٧، روضة الناظر ١٢١/١، اإلحكام لآلمدي ١٠٧/١.  (١)
شرح اللمع ١٩٢/١.  (٢)

هــو عمــرو بــن حممــد بــن عمــرو، أبــو الفــرج، الليثــي البغــدادي، املالكــي القاضــي احلافــظ العمــدة. بــرع يف   (٣)
العلــوم والفنــون حــىت صــار فقيهــاً ثبتــاً، مــن مؤلفاتــه : اللمــع يف أصــول الفقــه، احلــاوي يف الفــروع، تــويف 
ســنة ٣٣١هـــ. (انظــر : الديبــاج املذهــب ص٢١٥، شــجرة النــور الزكيــة ص٧٩، الفتــح املبــني ١٨١/١).

أصول الدين ص٢٠٠، انظر أيضاً ص٢١٠.  (٤)
املستصفى ٧٤/١.  (٥)

البحر احمليط ٢٧٩/١.  (٦)
املراد به الكعيب وقد سبقت ترمجته.  (٧)

إحكام الفصول ص٧٧.  (٨)
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يف فعلــه وتركــه فاخلــالف يف العبــارة، وإن أرادوا أن اإلباحــة خــري مــن تركــه فهــو باطــل(١).
ونقل إمام احلرمني يف الربهان(٢) وإلكيا اهلراسي أنه باح بإنكار املباح يف الشريعة(٣).

وقــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (واحلــق أن مقصــود الشــارع خبطــاب اإلباحــة إمنــا 
هــو ذاتــه مــن غــري اعتبــار آخــر، فأمــا مــن جهــة أنــه شــاغل عــن املعاصــي فليــس مبقصــود 
الشــرع، وال هــو املطلــوب مــن املكلــف، ومــا صــوره الكعــيب مــن كــون ذلــك ذريعــة ووســيلة 

فــال ننكــره، ولكــن املنكــر قصــد الشــارع إليــه)(٤).
فاملبــاح إذاً مــن حيــث ذاتــه مســاوي الطرفــني وليــس مأمــوراً بــه وال منهيــاً عنــه، أمــا إذا 
كان ذريعــة إىل منهــي عنــه فيكــون مــن تلــك اجلهــة مطلــوب الــرتك، وإن كان ذريعــة إىل 
مأمــور بــه كاملســتعان بــه علــى أمــر أخــروي كان لــه حكــم مــا توســل هبــا إليــه، أمــا إذا مل 

يكــن ذريعــة إىل شــيء فهــو املبــاح املطلــق الــذي هــو مرادنــا يف هــذه املســألة(٥).
ــر كالم الكعــيب علــى فعــل املبــاح الــذي يكــون ذريعــة إىل فعــل مأمــور بــه  فــإن ُفسِّ
فهــو يأخــذ حكــم ذلــك الفعــل، وعندئــذ يرجــع اخلــالف بينــه وبــني اجلمهــور إىل اللفــظ 
لعــدم تــوارد كالم الفريقــني علــى شــيء واحــد يف آن واحــد، كمــا ذهــب إىل ذلــك بعــض 
العلمــاء(٦)، أمــا إذا كان مــراد الكعــيب هــو املبــاح مــن حيــث ذاتــه، فقولــه بأنــه مأمــور بــه 
باطــل – كمــا قــال الباجــي رمحــه اهللا – ومــا ذهــب إليــه مجهــور العلمــاء هــو الصحيــح 

املوافــق ملقصــود الشــارع، واهللا تعــاىل أعلــم.    

انظر إحكام الفصول ص٧٧ بتصرف.  (١)
انظر الربهان ٢٠٥/١.  (٢)

انظر البحر احمليط ٢٧٩/١.  (٣)
املصدر السابق ٢٨٠/١.  (٤)

انظر املوافقات ١١٣/١-١١٤.  (٥)
انظر البحر احمليط ٢٨١/١، احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ص٢٤٦-٢٤٨.  (٦)
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المبحث الثالث : أراؤه في التكليف
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : معنى التكليف
أوًال : رأي أبي منصور في معنى التكليف.

(أ) معىن التكليف يف اللغة:
قــال األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – : (التكليــف مأخــوذ مــن الكلفــة، وهــي 
التعــب واملشــقة، يقــال منــه : تكلــف األمــر إذا فعلــه علــى كلفــة ومشــقة، فهــذا أصلــه يف 

اللغــة)(١).
ومــا ذكــره أبــو منصــور موافــق ملــا ذهــب إليــه أصحــاب املعاجــم، جــاء يف لســان العـــرب: 
(كلفــه تكليفــاً أي أمــره مبــا يشــق عليــه، وتكلفــت الشــيء : جتشــمته علــى مشــقة وعلــى 
خــالف عادتــك)(٢). ويف القامــوس احمليــط : (التكليــف : األمــر مبــا يشــق عليــه، وتكلفــه: 

جتشــمه)(٣).
(ب) معىن التكليف يف االصطالح:

عــرف األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – التكليــف يف الشــرع بأنــه توجــه اخلطــاب باألمــر 
والنهي على املخاطب. قال – رمحه اهللا – : (أطلق التكليف يف الشرع علـى األمر والنهي، ألن 
املأمور بالفعل يفعل ما أمر به على كلفة من غري أن يدعوه إليه طبعه، وإذا صحت هذه املقدمة 

يف معىن التكليف قلنا : معناه توجه اخلطاب باألمر والنهي على املخاطب)(٤).
وعلــى هــذا التعريــف فإنــه يدخــل يف التكليــف الوجــوب والنــدب واحلرمــة والكراهــة، 
بنــاء علــى أن األمــر قــد يكــون للوجــوب وقــد يكــون للنــدب، وكذلــك النهــي قــد يكــون 

أصول الدين ص٢٠٧.  (١)
.٣٠٧/٩  (٢)

.١١٣٢/٢  (٣)
أصول الدين ص٢٠٧.  (٤)
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للتحــرمي وقــد يكــون للكراهــة(١)، أمــا اإلباحــة فــال تدخــل فيــه لعــدم توجــه اخلطــاب إليهــا 
باألمر والنهي.

ثانياً : الموافقون
مل أطلــع علــى مــن عــرف التكليــف هبــذه العبــارة الــيت عــرف هبــا أبــو منصــور، إال أن 
تعريــف أيب بكــر الباقــالين – رمحــه اهللا – قريــب جــداً مــن تعريفــه حيــث قــال : (املطالبــة 
بالفعـــل أو االجتنــاب لــه)(٢). وقــد نقــل عنــه إمــام احلرمــني أنــه قــال يف تعريفــه : (أنــه [ أي 
التكليــف ] األمــر مبــا فيــه كلفــة والنهــي عمــا يف االمتنــاع عنــه كلفــة)(٣)، والــذي عبـــر عنــه 
إمــام احلرمــني – رمحــه اهللا – بأنــه (الدعــاء إىل مــا فيــه كلفــة)(٤)، كمــا عــرب عنــه بعضهــم بأنــه 

(طلــب مــا فيــه كلفــة)(٥). فــإن الدعــاء والطلــب يــراد هبمــا األمــر والنهــي.
وعلــى هــذا فتعريــف أيب منصــور موافــق ملــا ذهــب إليــه هــؤالء يف تعريــف التكليــف، 
لكــون كل مــن هــذه العبــارات يشــتمل علــى أحــكام التكليــف األربعــة، وخيــرج منــه اإلباحــة، 

أمــا تســمية اإلباحــة بأهنــا أحــد األحــكام التكليفيــة عندهــم فعلــى التجــوز.
ثالثاً : تعريفات أخرى للتكليف

هناك تعريفات أخرى للتكليف، منها : 
١- أنــه (إلــزام مــا فيــه كلفــة)(٦) أي مشــقة، ومقتضــى هــذا أن ال يدخــل يف حــده إال 
الواجب واحلرام، إذ ال توجد الكلفة إال فيهما ألجل احلمل على الفعل، أو الرتك خوف 
العقــاب، واملكلــف بالنســبة ملــا عدامهــا يف ســعة لعــدم املؤاخــذة، فــال كلفــة فيــه. وعلــى ذلــك 
تكــون تســمية بقيــة األحــكام باألحــكام التكليفيــة إمنــا هــو مــن قبيــل تغليــب لفــظ التكليــف 

انظر الربهان ٨٨/١.  (١)
التقريب واإلرشاد الصغري ٢٣٩/١.  (٢)

الربهان ٨٨/١.  (٣)

املصدر السابق.  (٤)
شــرح العضــد علــى املختصــر ٥/٢، نشــر البنــود ١٩/١، مذكــرة أصــول الفقــه للشــيخ حممــد األمــني   (٥)

ص٩.
الربهــان ٨٨/١، فقــد رجحــه إمــام احلرمــني بقولــه (واألوجــه عنــدي) مث ذكــر هــذا التعريــف، وانظــر   (٦)
أيضــاً شــرح العضــد علــى املختصــر ٥/٢، نشــر البنــود ١٩/١، مذكــرة أصــول الفقــه للشــيخ حممــد 

األمــني ص٩.
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علــى غــريه، أو لكوهنــا ال تتعلــق إال بفعــل املكلــف(١).
هــذا يدخــل يف حــد  الشــرع)(٢)، وعلــى  (إلــزام مقتضــى خطــاب  إنــه   : ٢- وقيــل 

الشــرع. مــن مقتضيــات خطــاب  اإلباحــة، ألهنــا  تقــدم –  مــا  مــع  التكليــف – 

انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ حممد األمني ص٩.  (١)
شــرح الكوكــب املنــري ٤٨٣/١، نزهــة اخلاطــر العاطــر ١٣٦/١، املدخــل إىل مذهــب اإلمــام أمحــد   (٢)

ص١٤٥.



الباب الثاني 
  آراؤه في األدلة الشرعية

وفيه تمهيد وستة فصول :

: �� معنى األدلة وأقسامها التمهيد  
الفصل األول   : آراؤه �� مباحث الكتاب

: آراؤه �� مباحث السنة الفصل الثا��  
: آراؤه �� المباحث المش���ة ب�� الكتاب والسنة الفصل الثالث  

: آراؤه �� مباحث ا��جماع الفصل الرابع  
: آراؤه �� مباحث القياس الفصل الخامس  

: آراؤه �� مباحث األدلة المختلف فيها الفصل السادس  





٢٣٧آراؤه في األدلة الشرعية  

التمهيد :  في معنى األدلة وأقسامها  ورأي األستاذ أبي 
منصور في ذلك

يتضمن هذا التمهيد النقاط التالية:
أوًال: معنى األدلة لغة

األدلــة: مجــع دليــل، والدليــل لغــة فعيــل مبعــىن فاعــل مــن الداللــة - مثلثــة الــدال والفتــح 
أفصــح - وهــي مصــدر دل علــى الطريــق وإليــه يدلــه (مــن بــاب قتــل) إذا عّرفــه بــه.

فالدليــل يف اللغــة يطلــق علــى كل مــا فيــه داللــة وإرشــاد، فهــو مبعــىن املرشــد إىل الشــيء 
والكاشــف عنــه، ســواء أكان ذلــك حســياً أم معنويــا قطعيــا أم غــري قطعــي.

ويطلــق ويــراد بــه الــدال أيضــا، وهــو الناصــب للدليــل، ويســمى الدليــل أيضــاً بالداللــة 
مــن بــاب تســمية الشــيء مبصــدره(١). 

قــال األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي يف كتــاب «معيــار النظــر» : قــال أبــو احلســن 
األشــعري: معــىن الدليــل مظهــر الداللــة، ومنــه دليــل القــوم، وقــال: إن تســمية الداللــة دليــال 

جمــاز(٢). 
ومــن تتبــع مــا كتبــه األصوليــون عــن معــىن الدليــل يف اللغــة يالحــظ أن بعضهــم قــد ذكــر 

للدليــل ثالثــة معــاٍن يف اللغــة:
األول: الناصب ملا به اإلرشاد.

الثاين: الذاكر له.
الثالث: ما به اإلرشاد(٣).

انظــر الصحــاح للجوهــري ١٦٩٨/٥، معجــم مقاييــس اللغــة ٢٥٩/٢، املصبــاح املنــري ١٩٩،   (١)
. الكليــات ٣٢٠/٢  العــرب ٢٤٨/١١-٢٤٩،  لســان 

انظر هذا النقل يف البحر احمليط ٣٦/١.  (٢)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٠/١، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب مــع احلواشــي ٣٩/١،   (٣)

شــرح الكوكــب املنــري ٥١/١، التقريــر والتحبــري ٥٠/١، تيســري التحريــر ٣٣/١.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٢٣٨

هــذه املعــاين الثالثــة هــل إطــالق الدليــل عليهــا مــن بــاب احلقيقــة، أو أنــه حقيقــة يف 
بعضهــا وجمــازيف البعــض اآلخــر ؟ اختلــف فيــه األصوليــون.

فذهــب أكثرهــم إىل أن إطــالق الدليــل علــى الــدال أي الناصــب للدليــل والذاكــر لــه 
حقيقــة وعلــى مــا فيــه إرشــاد جمــاز.

وقال بعضهم: حقيقة الدليل هو العالمة اليت تدل على املدلول.
واختــار البعــض اآلخــر القــول بأنــه اســم للــدال يف حقيقــة اللغــة، ولكــن يف عــرف 

فيكــون حقيقــة عرفيــة(١)..(٢). للعالمــة،  امســاً  االســتعمال صــار 
ثانيا: األدلة اصطالحًا

 ختتلــف العبــارات الــيت ســيقت يف تعريــف الدليــل بنــاء علــى اختــالف مدلولــه عنــد 
املعّرفــني مــن كونــه مفــرداً أو مركبــاً، وكونــه موصــال إىل العلــم أو الظــن.

فاألدلــة عنــد مجهــور األصوليــني وعامــة الفقهــاء هــي: «مــا ميكــن التوصــل بصحيــح 
النظــر فيــه إىل مطلــوب خــربي»(٣).

أو «مــا يتوصــل بصحيــح النظــر فيــه إىل حكــم شــرعي عملــي» (٤). وهــذا التعريــف 
ينطبــق علــى املرشــد إىل املطلــوب واملوصــل إىل املقصــود مطلقــاً، ســواء أكان ذلــك علــى 

ســبيل القطــع أم علــى ســبيل الظــن.

احلقيقــة العرفيــة : هــي الكلمــة الــيت غلــب اســتعماهلا يف غــري مــا وضعــت لــه يف اصطــالح بــه   (١)
التخاطــب، حبيــث أصبحــت ال حتتــاج يف فهمهــا إىل قرينــة تعــني مــراد املتكلــم هبــا. انظــر شــرح 

الفصــول ص٤٦. تنقيــح 
انظــر تفصيــل املوضــوع يف احلــدود للباجــي ص٣٧، ميــزان األصــول ص٧٠، خمتصــر ابــن احلاجــب   (٢)
مــع شــرح العضــد واحلواشــي األخــرى ٣٩/١-٤٠، التقريــر والتحبــري ٥٠/١، شــرح الكوكــب املنــري 

.٥١/١
انظــر العــدة ١٣١/١، احلــدود للباجــي ٣٨، شــرح اللمــع للشــريازي ١٥٥/١، اإلحــكام لآلمــدي   (٣)
عليــه  احمللــي  وشــرح  اجلوامــع  مجــع  العضــد ٣٩/١،  شــرح  مــع  احلاجــب  ابــن  خمتصــر   ،٦٠/١
١٢٤/١، شــرح البدخشــي علــى املنهــاج ١٩/١، التقريــر والتحبــري ٥٠/١، شــرح الكوكــب املنــري 

٥٢/١، ٥٣، غايــة الوصــول ص٢٠، تيســري التحريــر ٣٣/١، إرشــاد الفحــول ٤.
راجع أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ٤١٧/١.  (٤)



٢٣٩آراؤه في األدلة الشرعية  

ثالثا : أقسام األدلة
يقســم األصوليــون األدلــة تقســيمات عــدة بالنظــر إىل اعتبــارات خمتلفــة أي بالنظــر إىل 
اجلهــة الــيت ينظــر منهــا إليهــا، والــذي جيــدر بنــا يف هــذا املــكان هــو تقســيمها إىل أدلــة متفــق 

عليهــا وأدلــة خمتلــف فيهــا.
تنقسم األدلة عند األصوليني إىل أدلة متفق عليها وأدلة خمتلف فيها.

النــوع األول: وهــو حمــل اتفــاق بــني مجهــور علمــاء املســلمني مــن األصوليــني والفقهــاء 
ويشــمل هــذا النــوع الكتــاب والســنة واإلمجــاع والقيــاس(١).

ويف هــذا يقــول أبــو منصــور: (إن األحــكام الشــرعية مدركــة مــن الشــرع دون العقــل 
فأدلــة األحــكام الشــرعية مــن الشــرع أربعــة أنــواع: القــرآن والســنة واإلمجــاع والقيــاس)(٢).
ويقــول مفصــال يف موضــع آخــر: (األحــكام الشــرعية مأخــوذة مــن أربعــة أصــول وهــي 
الكتــاب والســنة واإلمجــاع والقيــاس. فالكتــاب هــو القــرآن الكــرمي الــذي ال يأتيــه الباطــل 
مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه، وفيــه عــام وخــاص ومفســر ومطلــق ومقيــد وأمــر وهنــي وخــرب 
واســتخبار وناســخ ومنســوخ وصريــح وكنايــة، وفيــه أيضــا دليــل اخلطــاب ومفهومــه، وكل 
هــذه الوجــوه منــه أدلــة علــى مراتبهــا وإن كان بعضهــا يف االســتدالل بــه علــى مدلولــه أجلــى 
مــن بعــض، ومــا غمــض منــه وجــه داللتــه علــى الضعيــف يف نظــره يعلمــه املســتنبط املوفــق، 
ِيــَن �َۡســَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُهــۡم ﴾ (٣) وأمــا الســنة الــيت يؤخــذ عنهــا  لقولــه  ﴿ لََعلَِمــُه ٱ�َّ
أحــكام الشــريعة فهــي املنقولــة عــن النــيب  إمــا بتواتــر... وإمــا خبــرب مســتفيض... وإمــا 

بروايــة آحــاد...)(٤).
وبــني األســتاذ أبــو منصــور أن الســنة النبويــة تتضمــن مــن أوجــه االســتدالل مــا يتضمنــه 
القــرآن الكــرمي، مث يكمــل األســتاذ بعــد ذلــك احلديــث عــن اإلمجــاع والقيــاس فيقــول: (وأمــا 
اإلمجــاع املعتــرب يف احلكــم الشــرعي فمقصــور علــى إمجــاع أهــل عصــر مــن أعصــار هــذه األمــة 
علــى حكــم شــرعي فإهنــا ال جتتمــع علــى ضاللــة، وأمــا القيــاس يف الشــرعيات فإمنــا يســتدرك 

راجع املستصفى ٢٣٥/١، اإلحكام لآلمدي ٣٤٧/١.  (١)
أصول الدين ص٢٠٤.  (٢)

النساء : ٨٣  (٣)
أصول الدين ص١٧.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٢٤٠

بــه معرفــة حكــم الشــيء الــذي ليــس فيــه نــص وال إمجــاع علــى حكمــه)(١)  .
النوع الثاين: ما هو حمل اختالف بني علماء املسلمني، وهذا النوع يشمل العرف(٢) 
قبلنــا(٦)  مــن  وشــرع  املرســلة(٥)  واملصــاحل  واالستحســان(٤)  واالســتصحاب(٣) 

أصول الدين ص١٨.  (١)
ــۡرِف  ــۡر بِٱۡلُع �ُ

ۡ
العــرف يف اللغــة : ضــد النكــر، أي املعــروف واإلحســان، ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ َوأ  (٢)

ۡعــرِۡض َعــِن ٱۡلَ�ِٰهلـِـَ� ﴾ [األعــراف: ١٩٩]   ويف االصطــالح: (مــا ألفــه النــاس واعتــادوه يف 
َ
َوأ

حياهتــم قــوًال كان أو فعــًال ممــا ال يعــارض الشــرع). (انظــر خمتــار الصحــاح ص ٤٢٦، أصــول الفقــه 
اإلســالمي حملمــد أيب زهــرة ص ٢٧٣، أصــول الفقــه اإلســالمي للربديســي ص ٣٣٣، الوجيــز يف 

أصــول الفقــه ص ٢٥٢).
االســتصحاب يف اللغــة طلــب الصحبــة، وهــي املالزمــة وعــدم املفارقــة يقــال: اســتصحب الرجــل:   (٣)
دعــاه إىل الصحبــة وكل مــا الزم شــيئا فقــد اســتصحبه. ويف االصطــالح: (احلكــم بثبــوت أمــر يف 
الزمــان الثــاين بنــاء علــى ثبوتــه يف الزمــان األول حــىت يقــوم الدليــل علــى التغيــري). (انظــر املصبــاح 
املنــري ص ١٥٤، لســان العــرب ٢٣٦/٩، كشــف األســرار للبخــاري ٦٦٢/٣، إرشــاد الفحــول 
ص ٢٠٨، أصــول الفقــه للربديســي ص ٣٣٨، أصــول مذهــب اإلمــام أمحــد للرتكــي ص ٤١٥).
االستحســان يف أصــل الوضــع اســتفعال مــن احلســن، وهــو عــد الشــيء حســنا ســواء كان أمــرا   (٤)
حســيا كالطعــام أو معنويــا كالــرأي، فهــو عبــارة عمــا مييــل إليــه اإلنســان ويهــواه مــن الصــور واملعــاين. 
ويف االصطــالح هو(العــدول يف مســألة عــن مثــل مــا حكــم بــه يف نظائرهــا إىل خالفــه لوجــه 
هــو أقــوى اقتضــى العــدول). (راجــع الصحــاح ٢٠٩٩/٥، القامــوس احمليــط ٣٠٥/٤، املعتمــد 
٨٣٨/٢، كشــف األســرار للبخــاري ٥/٤ ومــا بعدهــا، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي ٢٠٤/٢، 
التمهيــد للكلــوذاين ٩٢/٤، املســتصفى ٢٧٥/١، الوصــول إىل األصــول ٢٣٢١/٢، اإلحــكام 
املنــري  الكوكــب  العضــد ٢٨٨/٢، شــرح  مــع شــرح  احلاجــب  ابــن  لآلمــدي ٣٩١/٤، خمتصــر 

٤٣١/٤، التعريفــات ص١٨، فواتــح الرمحــوت ٣٢٠/٢).
املصــاحل املرســلة : املصلحــة يف اللغــة اخلــري واملنفعــة، ويف االصطــالح (مــا مل يشــهد لــه الشــرع   (٥)
الــيت روعيــت يف مجــع املصحــف وترتيــب  باالعتبــار أو اإللغــاء بدليــل معــني) مثاهلــا املصلحــة 
الدواويــن وتدويــن العلــوم الشــرعية وغريهــا، فــإن هــذه األمــور مل يشــهد هلــا دليــل خــاص مــن قبــل 
الشــارع، ولكــن يشــهد هلــا أصــول كليــة قطعيــة تالئــم مقاصــد الشــرع وتصرفاتــه حبيــث تؤخــذ أحــكام 
الربهــان ٧٢١/٢،  املنــري ص١٣٢،  الفــروع منهــا، وأهنــا مطلوبــة شــرعا. (انظــر املصبــاح  هــذه 
الفحــول  الناظــر ٤١١/١، إرشــاد  املســتصفى ٢٨٤/١، اإلحــكام لآلمــدي ٣٤٩/٣، روضــة 

ص٢١٢).
شــرع مــن قبلنــا : املــراد بشــرع مــن قبلنــا الــذي اختلــف يف االحتجــاج بــه هــو (مــا ورد يف الكتــاب   (٦)
أو الســنة ممــا كان مشــروعا لألمــم الســالفة، ومل يــرد يف شــرعنا مــا يــدل علــى أنــه منســوخ أو أنــه = 
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ومذهــب الصحايب(١).
وقــد نقــل الزركشــي-رمحه اهللا- آراء األســتاذ أيب منصــور -رمحــه اهللا- يف بعــض مــن 

هــذه األدلــة املختلــف فيهــا(٢).

نَّ ٱ�َّۡفــَس بِٱ�َّۡفــِس َوٱۡلَعــۡ�َ 
َ
خــاص هبــم) وذلــك كمــا يف قولــه تعــاىل ﴿ َوَ�َتۡ�َنــا َعلَۡيِهــۡم �ِيَهــآ أ

ــُروَح قَِصــاٞص ﴾  [املائــدة:  ــّنِ َوٱۡ�ُ ــنَّ بِٱ�ّسِ ُذِن َوٱ�ّسِ
ُ
ُذَن بـِـٱۡ�

ُ
نــِف َوٱۡ�

َ
نــَف بِٱۡ�

َ
بِٱۡلَعــۡ�ِ َوٱۡ�

٤٥]. فهــذه اآليــة الكرميــة ســردت هــذه األحــكام ونصــت علــى تطبيقهــا علــى األمــم املاضيــة، ومل 
  تتعــرض بعــد ذلــك إلقــرار هــذه األحــكام علينــا أو إلغائهــا بالنســبة إلينــا ومل يــرد كذلــك مــن النــيب
يف ذلك شيء. (انظر يف معىن شرع من قبلنا : أصول السرخسي ٩٩/٢، املستصفى ٢٤٥/١، 

إرشــاد الفحــول ص٢١١، مذكــرة أصــول الفقــه ص١٦١).
الصحــايب : هــو عنــد مجهــور احملدثــني «مــن لقــي النــيب  مؤمنــا بــه ومــات علــى اإلســالم»،   (١)
فيدخــل فيمــن لقيــه مــن طالــت جمالســته أو قصــرت، ومــن روى عنــه أو مل يــرو، ومــن غــزا معــه 
أو مل يغــز، ومــن رآه رؤيــة ومل جيالســه، ومــن مل يــره لعــارض كالعمــى. وأمــا الصحــايب عنــد مجهــور 
األصوليــني فهــو «مــن لقــي النــيب  مؤمنــا وطالــت صحبتــه بــه حــىت أصبــح يطلــق عليــه اســم 
الصاحــب عرفــا». (انظــر اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ٤٠٥/١، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن 
احلاجــب ٦٧/٢، شــرح احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ١٤٦/٢)، واملــراد مبذهــب الصحــايب هــو «مــا 
رآه أو قالــه أو أفــىت بــه باالجتهــاد احملــض ومل يعلــم لــه خمالــف وال موافــق». (انظــر مذكــرة أصــول 

الفقــه ص١٦٤، أصــول مذهــب اإلمــام أمحــد ص٤٣٣).
انظر البحر احمليط ٢٥/٦، ٣٩، ٤٦، ٧٠.  (٢)





الفصل األول: آراؤه في مباحث الكتاب
وفيه ثالثة مباحث :

: آراؤه �� �عريف الكتاب وما يتعلق به المبحث األول 
: رأيه �� إعجاز ال��آن المبحث الثا��  

: المحكم والمتشابه �� ال��آن المبحث الثالث  
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المبحث األول : آراؤه في تعريف الكتاب وما يتعلق به
وفيه مسألتان :

المسألة األولى : رأيه في تعريف الكتاب(١)
أوال : تعريف الكتاب اصطالحاً عند أبي منصور

قــال األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- يف تعريــف الكتــاب: (فالكتــاب هــو القــرآن(٢) 
الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه)(٣).

الكتــاب يف اللغــة اســم ملــا كتــب جمموعــاً، واجلمــع كتُــب وكْتــب بضــم التــاء وإســكاهنا، وكتــب   (١)
الشــيء يكتبــه كتبــاً وكتابــاً وكتابــًة، وكّتبــه: خطــه، ويــأيت الكْتــب مبعــىن مجــع الشــيء وضمــه إىل 
شــيء آخــر، ومــن الكتــاب مبعــىن اجلمــع قوهلــم : (الكتيبــة) للجيــش الجتماعهــم وانضمــام بعضهــم 
إىل بعــض. ويــأيت الكتــاب مبعــىن مــا يكتــب فيــه، والــدواة والتــوراة، والصحيفــة والفــرض واحلكــم 
والقدر.  (انظر القاموس احمليط ٢١٨/١، الصحاح للجوهري ٢٠٨/١، وهتذيب اللغة لألزهري 
١٥١/١٠، ومجهــرة اللغــة البــن دريــد ١٩٦/١، ومعجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس ١٥٨/٥، 

لســان العــرب ١٥٨/٥).
اختلفوا يف أصل القرآن يف اللغة على ثالثة آراء :  (٢)

األول: أن القــرآن مصــدر إمــا مــن (قــرأت الشــيء قرآنــا) مبعــىن مجعتــه، وضممــت بعضــه إىل بعــض،   
كمــا يقــال «مــا قــرأْت هــذه الناقــُة ســلًى قــطُّ» أي مل تضــم رمحهــا علــى ولــد، ومســي القــرآن بــه ألنــه 
جيمــع الســور فيضمهــا أو أنــه مصــدر مــن (قــرأت الكتــاب قــراءة وقرآنــا) مبعــىن تلوتــه ومنــه قولــه 
تعــاىل ﴿ إِنَّ َعلَۡيَنــا َ�َۡعــُهۥ َوقُۡرَءانـَـُهۥ ﴾ [القيامــة: ١٧]   أي قراءتــه . (انظــر الصحــاح ٦٥/١، 

هتذيــب اللغــة ٢٧١/٩، نكــت االنتصــار لنقــل القــرآن للباقــالين ص ٥٦).
الثــاين: أنــه مأخــوذ مــن قوهلــم (قرنــت الشــيء بالشــيء) إذا ضممــت أحدمهــا إىل اآلخــر، وهــو قــول   

مجاعــة منهــم األشــعري . (انظــر الكليــات أليب البقــاء ٣٤/٤).
الثالــث: أن القــرآن ليــس مبشــتق أصــًال، بــل هــو اســم جامــد، وهــو علــم علــى كتــاب اهللا تعــاىل   
الــذي أنـــزله علــى حممــد  مثــل التــوراة واإلجنيــل، وليــس مبهمــوز وال هــو مأخــوذ مــن (قــرأت) وهــذا 
مــروي عــن إمساعيــل بــن قســطنطني وقــد حــكاه القرطــيب عــن اإلمــام الشــافعي -رمحــه اهللا تعــاىل- مث 
رجح كون االشــتقاق هو الصحيح يف اجلميع أي القرآن والتوراة واإلجنيل . (انظر: هتذيب اللغة 

٢٧١/٩، تفســري القرطــيب ٢٩٨/٢، الكليــات أليب البقــاء ٣٤/٤).
أصول الدين ص ١٧.  (٣)
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يالحــظ يف هــذا التعريــف أن األســتاذ أبــا منصــور -رمحــه اهللا- عــرف الكتــاب بالقــرآن 
وهــذا تعريــف الشــيء باســم أشــهر، وهــو املســمى بتعريــف لفظــي(١)، وذلــك ألن الكتــاب 
والقــرآن امســان يطلــق كل منهمــا يف عــرف أهــل الشــرع علــى مســمى واحــد وهــو اجملمــوع 
املعــني مــن كالم اهللا تعــاىل فهمــا امســان لشــيء واحــد غــري أن القــرآن يف هــذا املعــىن أشــهر 

وأظهــر مــن لفــظ الكتــاب ومــن مث يفســر الكتــاب بــه(٢).
وأمــا قولــه: (الــذي ال يأتيــه الباطــل...) فهــو وصــف توضيحــي للقــرآن كمــا قــال 
�ِيــهِ ٱۡلَ�ِٰطــُل ِمــۢن َ�ــۡ�ِ يََديـۡـهِ َوَ� ِمــۡن 

ۡ
تعــاىل ﴿ �نَّــُهۥ لَِكَ�ـٰـٌب َعزِ�ــٞز ٤١ �َّ يَأ

ــٖد ٤٢ ﴾ (٣). ــٍ� َ�ِي ــۡن َحِكي ــٞل ّمِ ــهۦِۖ تَ�ِ� َخۡلفِ
ويرد على هذا التعريف اعرتاضات، منها :

األول: أن تعريــف الكتــاب بالقــرآن يلــزم منــه ذكــر احملــدود يف احلــد وهــو حمظــور وذلــك 
ألن الكتاب والقرآن يف العرف الشــرعي علمان على مســمى واحد كما ســبق آنفا وعليه 

فهمــا مرتادفــان ويقصــد تعريفهمــا .
الثــاين: قولــه (الــذي ال يأتيــه الباطــل...) ال يفيــد الغــرض مــن التعريــف وهــو متييــزه عمــا 
ال يســمى بامســه مــن بقيــة الــكالم؛ إذ ال خيتــص هــذا الوصــف بالقــرآن بــل يشــرتك يف ذلــك 
األحاديــث الصحيحــة، فإهنــا مــن كالم النــيب  واهللا تعــاىل يقــول ﴿ َوَمــا يَنِطــُق َعــِن 

ٱ�َۡهــَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهــَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يـُـوَ�ٰ ٤ ﴾ (٤).
الثالــث: أن هــذا التعريــف غــري مانــع ليدخــل فيــه مــا ليــس مــن القــرآن علــى الراجــح 

مثــل اآليــات القرآنيــة املنســوخة والقــراءات املنقولــة إلينــا بطريــق اآلحــاد.
ثانياً: الموافقون

مل أقــف علــى أحــد مــن األصوليــني عــرف الكتــاب هبــذا التعريــف إال أن كثــريا منهــم 
عرفــوا الكتــاب بالقــرآن مث عرفــوا القــرآن مبــا مييــزه عــن بقيــة كالم اهللا عــز وجــل، ومــن هــؤالء 

انظر حاشية البناين على مجع اجلوامع ٢٢٣/١.  (١)
علــى مجــع  البنــاين  الفحــول ص٢٦، حاشــية  إرشــاد  للبخــاري ٧٠/١،  األســرار  انظــر كشــف   (٢)

.٧/٢ الرمحــوت  فواتــح   ،٤٦/١ التوضيــح  علــى  التلويــح   ،٢٢٣/١ اجلوامــع 
فصلت : ٤١-٤٢  (٣)

النجم : ٣، ٤  (٤)
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األصوليــني ابــن احلاجــب وابــن الســبكي وزكريــا األنصــاري(١) والرزكشــي والفتوحــي وعبــد 
العلــي األنصــاري(٢) حيــث قالــوا: (الكتــاب القــرآن).

ومــن األصوليــني مــن عــرف الكتــاب بالقــرآن مــع ذكــر قيــود توضيحيــة واحرتازيــة(٣)، 
ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال تعريــف السرخســي حيــث قــال: (اعلــم أن الكتــاب هــو 
القــرآن املنـــزل علــى رســول اهللا ، املكتــوب يف دفــات املصاحــف، املنقــول إلينــا علــى 

األحــرف الســبعة املشــهوررة نقــال متواتــرا)(٤).
ثالثاً: تعاريف أخرى للكتاب

من التعاريف اليت ختتلف عن عبارة أيب منصور يف تعريف الكتاب(٥):
املنـــزل علــى رســول اهللا املكتــوب يف املصاحــف  القــرآن  بأنــه  ١- تعريــف بعضهــم 

هــو زكريــا بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكريــا، أبــو حيــىي  األنصــاري املصــري الشــافعي، شــيخ اإلســالم   (١)
كان مفســرا من حفاظ احلديث، من مؤلفاته : فتح الرمحن يف التفســري، وغية األصول، وحاشــية 
علــى التلويــح يف أصــول الفقــه، ولــد ســنة ٨٢٣هـــ و تــويف ٩٢٦هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ٦٨/٣-

٦٩، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه ص٤٩٠-٤٩١).
انظــر املختصــر مــع شــرح العضــد ١٨/٢، مجــع اجلوامــع ٢٢٣/١، غايــة الوصــول ص ٣٣، البحــر   (٢)

احمليــط ٤٤١/١، شــرح الكوكــب املنــري ٧/٢، فواتــح الرمحــوت ٧/٢.
انظــر أصــول السرخســي ٢٧٩/١، اإلحــكام لآلمــدي ١٣٧/١، أصــول البــزدوي مــع كشــف   (٣)

.٦٧/١ األســرار 
أصول السرخسي ٢٧٩/١.  (٤)

وردت عــن األصوليــني عبــارات خمتلفــة يف تعريــف الكتــاب، ومنشــأ هــذا االختــالف يف تعريفــه إمنــا   (٥)
هــو راجــع إىل النظــرة األصوليــة إىل مســمى القــرآن الكــرمي، حيــث إنــه يطلــق مث قــد يكــون املــراد بــه 
جمموعــه، وقــد يــراد بــه بعــض منــه ؛ إذ إن اســتنباط األحــكام ال يتوقــف علــى جمموعــه دائمــاً، بــل 
الكل وكل  جزء منه دليل. ومن مث فإهنم جلأوا عند تعريف القرآن إىل استخراج صفات مشرتكة 
بــني الــكل واجلــزء خمتصــة هبمــا، كاإلعجــاز والتعبــد واإلنــزال علــى الرســول  والنقــل بالتواتــر وحنــو 
ذلــك. فذهــب البعــض إىل اجلمــع بــني مجيــع هــذه الصفــات يف تعريفــه زيــادة يف التوضيــح، بينمــا 
اقتصــر بعضهــم علــى ذكــر أهــم الصفــات الــيت هبــا حيصــل متييــزه عمــا عــداه، ونظــر طائفــة منهــم 
إىل أن املقصــود مــن تعريفــه هــو تعريفــه ملــن مل يشــاهد الوحــي ومل يــدرك زمــن النبــوة، فاختــاروا مــن 
بعــض صفاتــه مــا هــو مــن أبــني اللــوازم املميــزة بالنســبة إليهــم وهــو الكتابــة واإلنــزال والنقــل. انظــر 

التلويــح علــى التوضيــح ٤٦/١، فواتــح الرمحــوت ٨/٢، مناهــل العرفــان ١٢/١-١٣.
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بــال شــبهة)(١). متواتــرا  نقــال  الســالم-  النيب-عليــه  عــن  املنقــول 
٣- ومنهــم مــن عرفــه بقولــه هــو: (اللفــظ املنـــزل علــى حممــد-- لإلعجــاز بســورة 

منــه املتعبــد بتالوتــه)(٢).
٤- وعرفــه بعضهــم بأنــه : (الــكالم املنـــزل علــى الرســول املكتــوب يف املصاحــف 

نقــال متواتــرا)(٣). إلينــا  املنقــول 
٥- بينمــا آثــر بعــض املتأخريــن مــن العلمــاء أن يقــال يف تعريفــه هــو: (كالم اهللا املنـــزل 

علــى حممد--املتعبــد بتالوته) (٤).
رابعاً : التعريف المختار

ومبــا أنــه ال يســلم شــيء مــن هــذه التعاريــف املذكــورة مــن االعرتاضــات(٥) إال التعريــف 
األخــري فهــو املختــار لــدي مــن بــني تلــك التعاريــف، وفيمــا يلــي أشــرح هــذا التعريــف بإجيــاز:
(الــكالم) : جنــس يف التعريــف، يشــمل كل كالم، وإضافتــه إىل اهللا خيــرج كالم غــريه 

مــن اإلنــس واجلــن واملالئكــة.
و(املنـــزل) خيــرج كالم النفــس وكل كالم تكلــم اهللا تعــاىل بــه خماطبــا مالئكتــه ليعلمــوا بــه 
ال لينـــزلوه على أحد من البشر؛ إذ ليس كل كالمه تعاىل منـــزال، بل الذي أنـــزل منه قليل 
َّــۡو َ�َن ٱۡ�َۡحــُر ِمــَداٗدا ّلَِ�َِ�ـٰـِت َرّ�ِ َ�َفِــَد  مــن كثــري، ويــدل عليــه قولــه تعــاىل ﴿ قـُـل �
ن تَنَفــَد َ�َِ�ـٰـُت َرّ�ِ َو�ـَـۡو ِجۡئَنــا بِِمۡثلـِـهِۦ َمــَدٗدا ١٠٩ ﴾ (٦)، وقولــه 

َ
ٱۡ�َۡحــُر َ�ۡبــَل أ

هُۥ ِمــۢن َ�ۡعــِدهِۦ  ۡقَ�ـٰـٞم َوٱۡ�َۡحــُر َ�ُمــدُّ
َ
�ِض ِمــن َشــَجَرٍ� أ

َ
َمــا ِ� ٱۡ� َّ�

َ
تعــاىل ﴿ َو�ـَـۡو �

أصول البزدوي مع كشف األسرار ٦٧/١-٧٢.  (١)
مجع اجلوامع ٢٢٣/١.  (٢)

إرشاد الفحول ٢٦.  (٣)
انظر النبأ العظيم حملمد عبداهللا دراز ص١٤، مباحث يف علوم القرآن ص١٦ .  (٤)

اإلحــكام  املســتصفى١٠١/١،  السرخســي٢٨٠/١،  أصــول  يف  االعرتاضــات  هــذه  انظــر   (٥)
علــى  التلويــح   ،٦٨/١-٧٢ للبخــاري  األســرار  كشــف  لآلمــدي١٣٧/١-١٣٨، 
التوضيــح٤٦/١-٥٠، فتــح الغفــار بشــرح املنــار ١٠/١، بيــان املختصــر ٤٥٩/١-٤٦١، شــرح 
العضد على املختصر ١٨/٢-١٩، شرح البدخشي ٢١٧/١، حاشية البناين على مجع اجلوامع 

.٧٤/١ البنــود  نشــر   ،٢٢٥/١
الكهف: ١٠٩  (٦)
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.(١) ﴾ ِ ا نَفَِدۡت َ�َِ�ُٰت ٱ�َّ ۡ�ُرٖ مَّ
َ
َسۡبَعُة �

وتقييــد املنـــزل بكونــه (علــى حممــد ) خيــرج مــا أنـــزل علــى غــريه مــن األنبيــاء الســابقني 
كالتــوراة واإلجنيــل وغريمهــا.

و(املتعبــد بتالوتــه) خيــرج مــا أنـــزله اهللا تعــاىل علــى حممــد  ومل يأمرنــا بقراءتــه يف 
واألحاديــث  املنســوخة،  القرآنيــة  اآليــات  ويشــمل  العبــادة،  وجــه  علــى  وغريهــا  الصــالة 

مطلقــاً. النبويــة  واألحاديــث  اآلحــاد،  بطريــق  إلينــا  املنقولــة  والقــراءات  القدســية، 

المسألة الثانية: هل كالم اهللا تعالى معنى أزلي قائم بنفسه تعالى؟
ملــا  كان كتــاب اهللا  -وهــو الدليــل األول- كالم اهللا تعــاىل نفســه، فاالختــالف 
يف كالم اهللا يعتــرب اختالفــا يف كتــاب اهللا عــز وجــل، وهــذه املســألة - وهــي املرســومة 
مبســألة الــكالم - كانــت بعلــم الــكالم ألصــق ولــه أقــرب وهــي مــن أعظــم املســائل الــيت ضلــت 
فيهــا األفهــام وزلــت فيهــا األقــدام واضطــرب فيهــا األنــام، بــل لقــد قيــل : إنــه مســي علــم الــكالم 
بذلك ألجلها(٢)، إال أين سوف أبسط القول فيها ببيان مذهب األستاذ أيب منصور -رمحه 
اهللا- وبيــان مــن وافقــه وخالفــه يف ذلــك مــع توضيــح وجــه الصــواب فيهــا مــع األدلــة، وذلــك 

لعــدة أمــور:
بينــا يف  أثــرا  األول: أن هــذه املســألة وإن كانــت مــن مســائل االعتقــاد، لكــن هلــا 
مباحــث أصــول الفقــه، كمــا يف تعريــف األمــر والنهــي وهــل هلمــا صيغــة، وكــذا اخلــالف يف 
العمــوم وصيغهمــا، ومقارنــة األمــر والنهــي لــإلرادة وغــري ذلــك مــن املســائل الــيت يعلمهــا 

أهــل التخصــص يف هــذا الفــن.
الثــاين: أن األســتاذ أبــا منصــور -رمحــه اهللا- تعــرض ملســألة كالم اهللا عــز وجــل وبــني 
موقفــه منهــا يف بعــض مؤلفاتــه(٣)، وذهــب فيهــا إىل مذهــب األشــاعرة -كمــا يتضــح بيانــه 
بعــد قليــل- وهــو مذهــب غــري مرضــي، فيجــب إيضــاح احلــق ببســط القــول يف ذلــك مبــا أراه 

مزيًال للغموض ومبينا للحق.

لقمان: ٢٧  (١)
انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ٢١١/١٢، شرح الكوكب املنري ٩/٢.  (٢)

انظر أصول الدين ص١٠٦.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٢٥٠

املســألة،  هلــذه  يتعــرض  ومل  األصــول  علــم  يف  ألــف  مــن  يوجــد  قلمــا  أنــه  الثالــث: 
كمــا ســوف يظهــر ذلــك مــن املراجــع األصوليــة يف املســألة، بــل كتــب بعــض األصوليــني 

-كالفتوحــي مثــال - أكثــر مــن مائــة صفحــة يف هــذه املســألة(١).
الرابــع: أن هــذه املســألة هلــا مســاس باعتقــاد املســلم حيــث يرتتــب عليهــا أمــر عظيــم 
يف عقيــدة املســلم وســلوكه، واختلفــت فيهــا أقــوال األصوليــني اختالفــا كبــريا، فــكان هــذا ممــا 
جــرين إىل بســط القــول فيهــا، واَهللا تعــاىل أســأل أن يلهمــين فيهــا الرشــاد وجيــري علــى قلمــي 

ولســاين احلــق والصــواب. فأقــول وبــاهللا التوفيــق :
أوال : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يرى األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- أن كالم اهللا معىن واحد قدمي، قائم بذات اهللا أزال .
فقــد قــال -رمحــه اهللا- يف كتــاب أصــول الديــن: (كالم اهللا تعــاىل صفــة لــه أزليــة قائمــة 
وهــي أمــره وهنيــه وخــربه ووعــده ووعيــده) (٢). وقــال :(وإذا اســتحال أن يأمــر وينهــى بــكالم 

اهللا غــريه صــح أن كالمــه أزيل قائــم بــه ال بغــريه)(٣).
وقــال: (وقــراءة كالمــه بالعربيــة قــرآن وقراءتــه بالعربانيــة تــوراة وبالســريانية إجنيــل، والقــراءة 
غــري املقــروء ألن املقــروء كالم اهللا وليســت القــراءة كالمــه ولكــن القــراءات ســبع واملقــروء 

واحــد ويقــال قــراءة أيب عمــرو(٤) وقــراءة عاصــم(٥) وال يقــال قــرآن أيب عمــرو وغــريه)(٦).
ونقــل عنــه الزركشــي -رمحــه اهللا-يف مبحــث اإلجيــاز يف كالم اهللا أنــه قــال: (كالم اهللا 

انظر شرح الكوكب املنري ٩/٢-١١٥.  (١)
ص١٠٦.  (٢)
ص١٠٧.  (٣)

هــو أبــو عمــرو بــن العــالء بــن عمــار بــن العريــان التميمــي املــازين البصــري، شــيخ القــراء والعربيــة،   (٤)
اختلــف يف امســه علــى أقــوال أشــهرها زبَّــان وقيــل العريــان، أحــد األئمــة والقــراء الســبعة، كان أعلــم 
النــاس بالقــرآن والعربيــة والعــرب وأيامهــا والشــعر، تــويف ســنة ١٥٤هـــ وقيــل ســنة ١٥٧هـــ. (انظــر 

ســري أعــالم النبــالء ٤٠٧/٦-٤١٠، هتذيــب التهذيــب ١٧٨/١٢).
هــو عاصــم بــن أيب النجــود، أبــو بكــر األســدي موالهــم الكــويف، اإلمــام الكبــري مقــرئ العصــر،   (٥)
تصــدر لإلفتــاء مــدة بالكوفــة، تــويف ســنة ١٢٧هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ٢٥٦/٥، هتذيــب 

التهذيــب ٣٨/٥).
أصول الدين ص١٠٨.  (٦)
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ليــس حبــرف وال صــوت)(١).
وخالصة ما قاله األستاذ ما يلي:

يســمى  مــا  وهــذا  واأللفــاظ،  احلــروف  دون  بالنفــس،  قائــم  معــىن  اهللا  ١-أن كالم 
اهللا حبــرف وصــوت. يكــون كالم  أن  منــع  فمــن مث  النفســي،  بالــكالم 

٢-أنــه قــدمي أزيل قائــم بــذات اهللا تعــاىل كحياتــه وعلمــه، وهلــذا فهــو ال يتعلــق مبشــيئة 
اهللا وقدرتــه، وال يتكلــم إذا شــاء مــىت شــاء.

٣-أنــه معــىن واحــد ال يتجــزأ، هــو األمــر بــكل مأمــور والنهــي عــن كل منهــي عنــه، 
واخلــرب عــن كل خمــرب عنــه، إن عــرب عنــه بالعربيــة كان قرآنــا، وإن عــرب عنــه بالعربيــة كان تــوراة، 

وإن عــرب عنــه بالســريانية كان إجنيــًال.
٤-أن ألفاظ القرآن ليست كالم اهللا، بل هي عبارة عنه .

دليله:
مل يســتدل األســتاذ أبــو منصــور لــكل مــا ســبق مــن كالمــه وإمنــا اســتدل علــى أن كالم 
اهللا صفــة لــه أزليــة ال حمدثــة، حيــث قــال: (ودليلنــا علــى أن كالمــه ليــس مبحــدث إنــه لــو 
كان حادثــا مل جيــز حدوثــه فيــه الســتحالة كونــه حمــال للحــوادث. ويســتحيل حدوثــه ال 
يف حمــل، ألن العــرض ال يكــون إال يف احملــل، ولــو حــدث كالمــه يف جســم مــن األجســام 
لكانــت األمســاء الصــادرة مــن خصــوص أوصــاف الــكالم راجعــة إىل حملــه، فــكان حملــه بــه، 
آمــرا ناهيــا خمــربا كاحليــاة والقــدرة والعلــم إذا حدثــت يف حمــل كان احملــل هبــا قــادرا عاملــا حيــا 

وإذا اســتحال أن يأمــر وينهــى بــكالم اهللا غــريه صــح أن كالمــه عــريب قائــم ال بغــريه)(٢).
قــال: (إذا اســتحال وقــوع فوائــد أوصــاف كالم اهللا تعــاىل إىل غــريه صــح قيــام كالمــه 

بــه ووجــب أنــه صفــة أزليــة غــري خملوقــة وال حادثــة)(٣).
وهــذا مــا يســمى دليــل نفــي حلــول احلــوادث بــذات اهللا وهــو مشــهور عنــد األشــاعرة، 
فإهنــم ينفــون مــا يقــوم بــاهللا مــن الصفــات االختياريــة بنــاء علــى نفــي حلــول احلــوادث بذاتــه 
ســبحانه. ويريــد أبــو منصــور -رمحــه اهللا- هبــذا الدليــل أن كالم اهللا قــدمي غــري حــادث وهلــذا 

البحر احمليط ٤٤٣/١.  (١)
أصول الدين ص١٠٦-١٠٧.  (٢)

املصدر السابق ص ١٠٧.  (٣)
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فــإن املشــيئة ال تتعلــق بــه، فــال يتكلــم ســبحانه إذا شــاء ومــىت شــاء، ألنــه حينئــذ يكــون حمــال 
للحــوادث وهــو مســتحيل عقــال.

وناقــش شــيخ اإلســالم هــذا الدليــل بأنــه مل ينكــر قبلهــم أحــد مــن الســلف واألئمــة مــا 
يقــوم بــاهللا مــن الصفــات االختياريــة وأن نصــوص القــرآن والســنة تتضمــن ذلــك مــع صريــح 
العقــل وتــدل علــى إثبــات صفــة الــكالم بــاهللا  - علــى وفــق مذهــب الســلف كمــا ســيأيت- 

بــل إن فيهــا أن اهللا قــد يوصــف بالســكوت(١) ومــن تلــك النصــوص:
ــا  ــۡن َحۡو�ََه ــارِ َوَم ــن ِ� ٱ�َّ ــورَِك َم ۢن بُ

َ
ــودَِي أ ــا نُ ــا َجآءََه ١-قولــه تعــاىل ﴿ فَلَمَّ

تَٮَٰهــا نـُـودَِي ِمــن َ�ٰــِطيِٕ ٱ�ـۡـَوادِ 
َ
ــآ � ِ رَّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمــَ� ٨ ﴾ (٢) وقولــه ﴿ فَلَمَّ وَُســۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ُ رَبُّ ٱۡلَ�ٰلَِمــَ�  نـَـا ٱ�َّ
َ
� ٓ ن َ�ُٰمــوَ�ٰٓ إِّ�ِ

َ
ــَجَرةِ أ ۡ�َمــِن ِ� ٱۡ�ُۡقَعــةِ ٱ�ُۡمَ�َٰرَ�ــةِ ِمــَن ٱ�شَّ

َ
ٱۡ�

ِس  ــُهۥ بِٱ�ـۡـَوادِ ٱ�ُۡمَقــدَّ تَٮـٰـَك َحِديــُث ُ�ــوَ�ٰٓ ١٥ إِذۡ نَاَدٮـٰـُه َر�ُّ
َ
٣٠ ﴾ (٣) وقولــه ﴿ َهــۡل �

ــَك ﴾ (٥). ــا۠ َر�ُّ نَ
َ
� ٓ ــا نُــودَِي َ�ُٰمــوَ�ٰٓ ١١ إِّ�ِ تَٮَٰه

َ
ــآ � ُطــًوى ١٦ ﴾ (٤) وقــال ﴿ فَلَمَّ

قــال شــيخ اإلســالم معلقــا علــى هــذه النصــوص : (ويف هــذا دليــل علــى أنــه حينئــذ 
نــودي ومل ينــاد مــن قبــل، ملــا فيهــا مــن معــىن الظــرف)(٦).

٢-أنــه ســبحانه وقــت النــداء يف بعــض اآليــات بظــرف حمــدود، كمــا يف قولــه ﴿ َوَ�ــۡوَم 
ــۡم  ــۡوَم ُ�َنادِيِه ــلَِ� ٦٥ ﴾ (٧) وقولــه ﴿ َوَ� ــُم ٱ�ُۡمۡرَس َجۡبُت

َ
ــاَذآ أ ــوُل َم ــۡم َ�َيُق ُ�َنادِيِه

ِيــَن ُكنُتــۡم تَزُۡ�ُمــوَن ٧٤ ﴾ (٨). َ�ٓءَِي ٱ�َّ ۡ�ــَن ُ�َ
َ
َ�َيُقــوُل �

فــدل علــى أن النــداء يقــع يف ذلــك احلــني دون غــريه مــن الظــروف، وجعــل الظــرف 
للنــداء ال يســمع النــداء إال فيــه(٩).

انظر جمموع الفتاوى ١٣١/١٢.  (١)
النمل : ٨  (٢)

القصص : ٣٠  (٣)
النازعات : ١٥-١٦  (٤)

طه : ١١-١٢  (٥)
جمموع الفتاوى ١٣١/١٢  (٦)

القصص : ٦٥  (٧)
القصص :٧٤  (٨)

انظر جمموع الفتاوى ١٣١/١٢.  (٩)
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٣-وهنــاك آيــات فيهــا توقيــت بعــض أقــوال الــرب بوقــت معــني، كقولــه تعــاىل ﴿ �ۡذ 
ــٗة ﴾ (١) وقولــه تعــاىل ﴿ �ۡذ  �ِض َخلِيَف

َ
ــٞل ِ� ٱۡ� ــةِ إِّ�ِ َجاِع ــَك �ِۡلَمَ�ٰٓ�َِك ــاَل َر�ُّ قَ

قُۡلَنــا �ِۡلَمَ�ٰٓ�َِكــةِ ٱۡســُجُدواْ �َدَم ﴾ (٢) وهــذه النصــوص القرآنيــة ومــا شــاكلها واضحــة 
الداللــة يف الــرد علــى مــا قالــه األســتاذ أبــو منصــور، ألنــه إذا كانــت دالــة علــى أن اهللا تكلــم 

بالــكالم املذكــور، يف ذلــك الوقــت، فكيــف يقــال إنــه أزيل؟!
بالصحابــة  ملــا صلــى     النــيب  قــول  منهــا  البــاب كثــرية،  هــذا  ٤-األحاديــث يف 
صــالة الصبــح باحلديبيــة: (أتــدرون مــاذا قــال ربكــم الليلــة؟) قالــوا: اهللا ورســوله أعلــم، قــال: 
((أصبــح مــن عبــادي مؤمــن يب وكافــر...))(٣)، وحديــث: ((إذا قضــي األمــر يف الســماء 
ضربــت املالئكــة بأجنحتهــا خضعانــا لقولــه، كالسلســلة علــى صفــوان، فــإذا فــزع عــن قلوهبــم 
قالــوا: مــاذا قــال ربكــم. قالــوا الــذي قــال احلــق وهــو العلــي الكبــري..))(٤) ويف لفــظ آخــر 
أكثــر صراحــة: ((إذا تكلــم اهللا بالوحــي مســع أهــل الســماء للســماء َصْلَصلَــة كجــر السلســلة 

علــى الصفــا ...))(٥).
وكذلــك وردت أحاديــث فيهــا ذكــر ســكوت اهللا ســبحانه، فمنهــا حديــث : ((مــا 
أحــل اهللا يف كتابــه فهــو حــالل، ومــا حــرم فهــو حــرام، ومــا ســكت عنــه فهــو عفــو...))(٦)، 

البقرة :٣٠  (١)
البقرة : ٣٤  (٢)

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٣٣٣/٢ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب األذان، بــاب   (٣)
يســتقبل اإلمــام النــاس إذا ســلم، ومســلم يف صحيحــه (٥٩/٢ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب 

اإلميان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء.
أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٣٨٠/٨، ٥٣٨/٨ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب التفســري، ســورة   (٤)
ــن  ــّزَِع َع ٰٓ إَِذا فُ ــ�َّ ــۡمَع ﴾ ، وســورة ســبأ بــاب ﴿ َح َق ٱ�سَّ ــَ�َ ــِن ٱۡس احلجــر بــاب ﴿ إِ�َّ َم

ــۡم﴾. قُلُو�ِِه
رواه أبــو داود يف ســننه (٢٣٥/٤) يف كتــاب الســنة، بــاب يف القــرآن، والبخــاري يف صحيحــه   (٥)
(٤٥٢/١٣-٤٥٣ مــع فتــح البــاري) تعليقــا، موقوفــا، يف كتــاب التوحيــد بــاب ﴿ َوَ� تَنَفــُع 
ۥۚ ﴾، وابــن خزميــة يف كتــاب التوحيــد ص٢٠٧-٢٠٩ مرفوعــا  ذَِن َ�ُ

َ
ــۡن أ ۥٓ إِ�َّ �َِم ــَ�َٰعُة ِعنــَدهُ ٱ�شَّ

وموقوفــا، وقــد صححــه األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الصحيحــة  ٢٨٣/٣رقــم (١٢٩٣).
أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك ٣٨٥/٢، مــن حديــث أيب الــدرداء  وقــال : (هــذا حديــث   (٦)
صحيــح اإلســناد) ووافقــه الذهــيب، انظــر التلخيــص بذيــل الذهــيب ٣٧٥/٢، وأورده اهليثمــي يف = 
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وحديــث: ((إن اهللا فــرض فرائــض فــال تضيعوهــا، وحــد حــدودا فــال تعتدوهــا، وحــرم أشــياء 
فــال تنتهكوهــا، وســكت عــن أشــياء رمحــة بكــم غــري نســيان فــال تبحثــوا عنهــا))(١). فثبــت 

أن اهللا يوصــف بالســكوت(٢).
ومــا قيــل مــن أنــه لــو كان حادثــا لــكان إمــا حادثــا يف نفســه تعــاىل أو يف غــريه أو ال يف 
حمــل، واألول يلــزم منــه أن يكــون حمــال للحــوادث وهــو باطــل، والثــاين يلــزم منــه صفــة لذلــك 

احملــل وهــو باطــل، والثالــث ممتنــع  ألن الصفــة ال تقــوم بنفســها.
فيجــاب عنــه بأنــه ال يســلم هلــم اســتحالة كونــه ســبحانه حمــال للحــوادث، ألنــه ليــس 
�ِيِهــم 

ۡ
كل حــادث خملوقــا، بــل يوصــف كالم اهللا بكونــه حمدثــا كمــا قــال تعــاىل ﴿ َمــا يَأ

ۡــَدٍث ﴾ (٣) ولكــن ال يقــال عنــه خملــوق؛ ألن اهللا يتكلــم إذا  ّ�ِِهــم �ُّ ّمِــن ذِۡكــرٖ ّمِــن رَّ
شــاء مــىت شــاء بــكالم بعــد كالم، وكــذا مــا يقــوم بذاتــه بقدرتــه ومشــيئته، فهنــاك فــرق بــني 
هــذه الصفــات، وبــني مــا يكــون بائنــا عنــه مــن املخلوقــات؛ ألهنــا ال بــد هلــا مــن خلــق، أمــا 
صفــة اخللــق أو الــكالم أو غريمهــا، القائــم بذاتــه تعــاىل، فإنــه ال يفتتقــر إىل خلــق، بــل هــو 

حصــل مبجــرد قدرتــه ومشــيئته فــال مانــع مــن أن يكــون كالم اهللا حادثــا غــري خملــوق(٤).
ثالثا: الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه أبــو منصــور هــو قــول ابــن كالب وأيب احلســن األشــعري وأتباعــه 
مــن األشــاعرة واملاتريديــة وكثــري مــن متأخــري احلنفيــة، وإليــه ذهــب أغلــب األصوليــني مــن 
جممــع الزوائــد ٥٥/٧، وقــال : (رواه البــزار ورجالــه ثقــات)، وقــال يف موضــع آخــر مــن كتابــه 
١٧١/١ بعــد إيــراد احلديــث: (رواه البــزار والطــرباين يف الكبــري وإســناده حســن ورجالــه موثقــون)، 

وقــد حســنه الشــيخ األلبــاين يف غايــة املــرام يف ختريــج أحاديــث احلــالل واحلــرام ص١٤-١٥.
ســننه ١٨٤/٤،  مــن  الرضــاع  يف كتــاب  والدارقطــين  املســتدرك ١١٥/٤،  يف  احلاكــم  أخرجــه   (١)
والبيهقــي يف الســنن الكــربى ١٢/١٠-١٣، واخلطيــب يف الفقيــه واملتفقــه ٩/٢ مــن طــرق عــن 
داود بــن أيب هنــد عــن مكحــول عــن أيب ثعلبــة اخلشــين  . قــال الشــيخ األلبــاين رمحــه اهللا : 
(رجالــه رجــال مســلم) إال أنــه مل حيســنه لوجــود علــة قادحــة وهــي أن مكحــوال مل يصــح لــه الســماع 
عــن أيب ثعلبــة وخاصــة يف هــذا احلديــث، انظــر غايــة املــرام يف ختريــج أحاديــث احلــالل واحلــرام 

ص١٧-١٨.  
انظر جمموع الفتاوى ١٧٩/٦.  (٢)

األنبياء : ٢.  (٣)
انظر جمموع الفتاوى ٣٢٠/٦-٣٢٣.  (٤)
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احلنفيــة والشــافعية(١).
قــال إمــام احلرمــني :(الــكالم هــو القائــم بالنفــس، وإن رمنــا تفصيــال فهــو القــول القائــم 

بالنفــس الــذي تــدل عليــه العبــارات ومــا يصطلــح عليــه مــن اإلشــارات)(٢).
وقــال الغــزايل يف األربعــني :(وأنــه متكلــم آمــٌر نــاٍه واعــد متوعــد، فكالمــه أزيل قــدمي 
قائــم بذاتــه ال يشــبه كالم اخللــق، كمــا ال تشــبه ذاتــه ذوات اخللــق، فليــس بصــوت حيــدث 
مــن انســالل واصطــكاك أجــرام، وال حــرف ينقطــع بإطبــاق شــفاه أو حتريــك لســانه)(٣).

قــال اآلمــدي :(ذهــب أهــل احلــق مــن اإلســالميني إىل كــون البــاري تعــاىل متكلمــا 
بــكالم قــدمي أزيل نفســاين، أحــد الــذات، ليــس حبــروف وال أصــوات، وهــو مــع ذلــك ينقســم 

بانقســام املعلقــات مغايــر للعلــم والقــدرة واإلرادة وغــري ذلــك مــن الصفــات)(٤).
والقــرآن عنــد هــؤالء عبــارة عــن ذلــك املعــىن القائــم بــذات اهللا تعــاىل، قــال اآلمــدي يف 

اإلحــكام: (والكتــاب هــو الــكالم املعــرب عــن الــكالم النفســاين)(٥).
وقــد بــّني شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة - رمحــه اهللا - أن قــول األشــاعرة يف كالم اهللا جــزء 
مــن مذهبهــم يف الصفــات االختياريــة القائمــة بــاهللا وأن أول َمــن ابتــدع مقالــة نفــي الصفــات 
الفعليــة القائمــة بــاهللا ومقالــة القــول بقــدم كالم اهللا وأنــه معــىن واحــد ليــس حبــرف وال صــوت 

ابــن كالب وتبعــه علــى ذلــك األشــاعرة(٦).

انظر أصول السرخسي ٢٧٩/١، املستصفى ١٠١/١، الوصول إىل األصول ١٣٠/١، احملصول   (١)
للــرازي ٥٥/١، اإلحــكام لآلمــدي ١٣٨/١، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١٨/٢، 
كشــف األســرار للبخــاري ٧٤/١، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي ١٠٤/٢، التمهيــد لألســنوي 
األصوليــة  والفوائــد  القواعــد  البنــاين ٢٢٤/١، ٣٦٩،  التحريــر ٣/٣، حاشــية  تيســري  ص٣٠، 
١٥٤، شــرح الكوكــب املنــري ٩/٢، ومــا بعدهــا، وانظــر أيضــا األربعــني يف أصــول الديــن للغــزايل 
ص١٧٢، غاية املرام ص٩٧، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ١٧٠/٧، ٦٧/١٢، ١٢، 
١٧٣، شــرح العقيــدة الطحاويــة ص١٧٨، العقيــدة الســلفية يف كالم رب الربيــة وكشــف أباطيــل 

املبتدعــة الربيــة ص٢٩٩. 
اإلرشاد ص٢٣٠.  (٢)

األربعني يف أصول الدين للغزايل ص ١٧٤.  (٣)
غاية املرام يف علم الكالم ص ٨٨.  (٤)

اإلحكام يف أصول األحكام ١٣٨/١.  (٥)
انظر جمموع الفتاوى ١٧٨/١٢.  (٦)
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مث اختلف األشــاعرة يف إطالق الكالم على اللســان أو النفســاين أو أنه مشــرتك بينهما 
علــى ثالثــة مذاهــب كمــا حكــى ذلــك القــرايف بقولــه: (يتحصــل أن األمــر والنهــي ومــا ســوامها 
مما يتعلق بالكالم هل هو موضوع لساين أو نفساين أو مشرتك بينهما؛ ثالثة مذاهب)(١).

وقــد اختلــف النقــل عــن اإلمــام أيب احلســن األشــعري يف هــذا(٢) وإن كان كثــري مــن 
أتباعــه ذهبــوا إىل أنــه مشــرتك بــني املعــىن النفســاين واأللفــاظ الدالــة عليــه، وهــو مــا عليــه 
احملققــون مــن أصحابــه كمــا قــال الفخــر الــرازي: (اعلــم أن لفظــة الــكالم عنــد احملققــني منــا، 
تقــال باالشــرتاك علــى املعــىن القائــم بالنفــس وعلــى األصــوات املتقطعــة املســموعة)(٣)، وكمــا 
قــال الغــزايل: (أمــا النظــر يف حقيقتــه ومعنــاه هــو: الــكالم القائــم بــذات اهللا تعــاىل وهــو 
صفــة قدميــة مــن صفاتــه، والــكالم اســم مشــرتك قــد يطلــق علــى األلفــاظ الدالــة علــى مــا يف 
النفــس، تقــول : مسعــت كالم فــالن وفصاحتــه، وقــد يطلــق علــى مدلــول العبــارات، وهــي: 

املعــاين الــيت يف النفــس...)(٤).
أدلة األشاعرة ومن وافقهم:

اســتدلوا علــى أن الــكالم مــا يقــوم بالنفــس وأنــه الزم للــذات ال ينفــك عنهــا وأن 
األلفــاظ واحلــروف ليســت كالمــا بعــدة حجــج، أمههــا مــا يلــي:

ــوُلۚ  ــا َ�ُق ُ بَِم ــا ٱ�َّ ُ�َن ــۡوَ� ُ�َعّذِ َ ــِهۡم � نُفِس
َ
ــوَن ِ�ٓ أ ُ ١-قولــه تعــاىل ﴿ُ  َوَ�ُقو�

ــُ� ٨ ﴾ (٥). ــَس ٱ�َۡمِص ــاۖ فَبِۡ� ــُم يَۡصلَۡوَ�َه ــُبُهۡم َجَهنَّ َحۡس
وجــه الداللــة: أن اهللا مســى مــا دار يف أنفســهم قــوال وكالمــا، ومــا ذلــك إال ألنــه حقيقــة 

فيهما؛ إذ األصل يف اإلطالق احلقيقة(٦).

شرح تنقيح الفصول ١٢٦، وانظر املستصفى ١٠٠/١، جمموع الفتاوى ٦٧/١٢، مجع اجلوامع   (١)
مــع احمللــي عليــه ١٠٤/٢، فواتــح الرمحــوت ٦/٢.

انظر الربهان ١٩٩/١، شرح الكوكب املنري ١١/٢.  (٢)
احملصــول ١/ ٥٥، وهــو مذهــب الغــزايل وابــن احلاجــب والقــرايف واملقدســي ورجحــه مــن احلنفيــة   (٣)
عبــد العزيــز البخــاري. انظــر املســتصفى١٠٠/١، خمتصــر املنتهــى مــع شــرح العضــد٤٥٧/١، وبيــان 

املختصــر ٧/٢، الــدرر اللوامــع بتحريــر شــرح مجــع اجلوامــع ص١٧٥، كشــف األســرار ٧٤/١.
املستصفى ١٠٠/١.  (٤)

اجملادلة : ٨   (٥)
انظر املستصفى ١٠١/١، وشرح تنقيح الفصول ١٢٦.  (٦)
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ونوقش مبا يلي(١):
أ- أن املــراد أهنــم قالــوه بألســنتهم ســراً، وحينئــذ فــال حجــة هلــم فيــه، وهــذا هــو الــذي 
ذكــره املفســرون، حيــث كانــوا يقولــون : (ســام عليــك)، فــإذا خرجــوا يقولــون يف أنفســهم، 

أي يقــول بعضهــم لبعــض: لــو كان نبيــاً عذبنــا بقولنــا لــه مــا نقــول.
ب- وإن ســلم هلــم بــأن املقصــود بذلــك أهنــم قالــوه بقلوهبــم، فيقــال حيئنــذ إن هــذا 
قــول مقيــد بالنفــس، وإذا قيــد القــول بالنفــس كان داللــة املقيــد خــالف داللــة املطلــق، 
والدليــل قــول النــيب  :((إن اهللا جتــاوز ألمتــين عمــا حدثــت بــه أنفســها مــا مل تتكلــم بــه 
أو تعمــل بــه))(٢). وهــذا رد عليهــم مطلقــاً، فــإن قولــه :((حدثــت بــه أنفســها مــا مل تتكلــم 

بــه)) يــدل علــى أن حديــث النفــس ليــس هــو الــكالم املطلــق.
ــرِ  ــٗة َوُدوَن ٱۡ�َۡه ــَ�ُّٗ� وَِخيَف ــَك تَ ــَك ِ� َ�ۡفِس َّ� ــر رَّ ٢-قولــه تعــاىل ﴿ َوٱۡذُك

ــۡوِل ﴾ (٣). ــَن ٱۡلَق ِم
وجه الداللة : أن اهللا تعاىل أمر بالذكر يف النفس وهو الكالم النفسي.

ونوقشــوا بــأن املقصــود هنــا الذكــر باللســان، وألنــه قــال ﴿ تضرعــا وخفيــة ودون 
الجهــر مــن القــول ﴾، ومــن اســتقراء النصــوص يتبــني أن الــذي يقيــد بالنفــس لفــظ (احلديــث) 
كمــا يف احلديــث الســابق ((ومــا حدثــت بــه أنفســها))، أمــا لفــظ (الــكالم) فلــم يعــرف أنــه أريــد 
بــه مــا يف النفــس فقــط(٤). ألنــه مل يوجــد مــن العــرب أهنــم قالــوا : (كالم النفــس) كمــا قالــوا: 

حديث النفس. 
ــَذاِت  ِ ــُمۢ ب ــُهۥ َعلِي ــهِۦٓۖ إِنَّ ِ ــُرواْ ب وِ ٱۡجَه

َ
ــۡم أ واْ قَۡولَُ� ُّ�ِ

َ
٣-قولــه تعــاىل ﴿ َوأ

ــُدورِ ١٣ ﴾ (٥). ٱ�صُّ

انظر اإلميان البن تيمية ص ١٢٩، جمموع الفتاوى ٣٥/١٥.  (١)
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٥٤٨/١١-٥٤٩ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب األميــان   (٢)
والنــذور، بــاب إذا حنــث ناســيا يف األميــان، ومســلم يف صحيحــه (١٤٧/٢ مــع شــرح النــووي) يف 

كتــاب األميــان، بــاب جتــاوز اهللا عــن حديــث النفــس.
األعراف : ٢٠٤  (٣)

انظر جمموع الفتاوى٣٤/١٥-٣٥.  (٤)
امللك : ١٣  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٢٥٨

وجــه الداللــة : أنــه تعــاىل مســى مــا يســر يف النفــس قــوال، وأثبــت كالم النفــس(١) ألنــه 
ــُدورِ ﴾. تعــاىل قــال يف آخــر اآليــة ﴿ إِنَّــُهۥ َعلِيــُمۢ بـِـَذاِت ٱ�صُّ

اإلســرار  بــل  النفــس  يــدور يف  مــا  ألنــه  لإلســرار  تفســريهم  يســلم  بأنــه ال  ونوقــش 
-كمــا قــال املفســرون- هــو ضــد اجلهــر الــذي هــو رفــع الصــوت بالــكالم واإلعــالن بــه، 
واْ  ُّ�ِ

َ
فاإلســرار ضــده إذ هــو خفــت الصــوت وعــدم اإلعــالن بــه. قــال القرطــيب(٢): (و﴿ َوأ

ـُهۥ  قَۡولَُ�ــۡم﴾ يعــين إن أخفيتــم كالمكــم يف أمــر حممــد  ، أو جهــرمت بــه، فـــ﴿ إِنَـّ
ــُدورِ ﴾ يعــين: مبــا يف القلــوب مــن خــري أو شــر)(٣). ــَذاِت ٱ�صُّ ِ ــُمۢ ب َعلِي

مث ذكــر ســبب نــزول اآليــة وهــو أن املشــركني كانــوا ينالــون مــن النــيب  فأخــربه جربيــل عليــه 
الســالم، فقــال بعضهــم لبعــض : أســروا قولكــم كــي ال يســمع رب حممــد فنـــزلت -أي اآليــة(٤) .
وقــال ابــن تيميــة – رمحــه اهللا – يف الــرد علــى احتجاجهــم بــأن املــراد هنــا القــول الــذي 
تــارة يســر بــه، فــال يســمعه إال إنســان، وتــارة جيهــر بــه فيســمعونه، كمــا يقــال: أســر القــراءة 
وجهــر هبــا، وصــالة الســر وصــالة اجلهــر، وهلــذا مل يقــل: قولــوه بألسنـــتكم أو بقلوبكــم، 
ومــا يف النفــس ال يتصــور اجلهــر بــه وإمنــا جيهــر مبــا يف اللســان،  وقولــه بعــد ذلــك: ﴿ إِنَّــُهۥ 
ــُدورِ ﴾(٥) مــن بــاب التنبيــه بــاألدىن علــى األعلــى، فإنــه إذا كان  ــَذاِت ٱ�صُّ ِ ــُمۢ ب َعلِي

عليمــا بــذات الصــدور بعلمــه بالقــول املســر واجملهــور بــه أوىل(٦).
٤-قــول عمــر  يف يــوم الســقيفة :(قــد زورت مقالــة أعجبتــين أردت أن أقوهلــا بــني 

يــدي أيب بكــر...)(٧).
انظر احملصول ١٩٦/١، شرح الكوكب املنري ٣٢/٢، هناية السول ٢٢٧/٢.  (١)

هــو حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي املالكــي أبــو عبــد اهللا القرطــيب، إمــام   (٢)
متقــن متبحــر يف العلــم، مــن آثــاره العلميــة: اجلامــع ألحــكام القــرآن واملبــّني ملــا تضمنــه مــن الســنة 
وآي الفرقــان، مــات ســنة ٦٧١ هـــ. (انظــر طبقــات املفســرين للــداودي ٦٥/٢، طبقــات املفســرين 

للســيوطي ص٩٢).
اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب اجمللد التاسع ١٩١/١٧.  (٣)

املصدر السابق، وانظر تفسري ابن كثري ٣٢٣/٤ .  (٤)
امللك : ١٣  (٥)

انظر اإلميان ص١٣٠، جمموع الفتاوى٣٦/١٥.  (٦)
رواه البخــاري يف صحيحــه مــع الفتــح (١٤٤/١٢-١٤٥) يف كتــاب احلــدود، بــاب رجــم احلبلــى   (٧)

مــن الزنــا إذا أحصنــت، حيــث ســاق حديــث الســقيفة بطولــه وفيــه هــذا الــكالم.



٢٥٩آراؤه في األدلة الشرعية  

وجــه الداللــة : أن عمــر  مســى مــا أراد يف نفســه قــوال وكالمــا، وهــذا دليــل علــى 
إثبــات كالم النفــس.

ونوقش بأن هذا حجة عليهم، ألن التزوير إصالح الكالم وهتيئته وحتسينه(١)، (فلفظها يدل 
علــى أنــه قــدر يف نفســه مــا يريــد أن يقولــه ومل يقلــه، فعلــم أنــه ال يكــون قــوال إال إذا قيــل باللســان، 
وقبل ذلك مل يكن قوال، لكن كان مقدرا يف النفس، يراد أن يقال: كما يقدر اإلنسان يف نفسه 
أنه حيج وأنه يصلي، وأنه يسافر، إىل غري ذلك فيكون ملا يريده من القول والعمل صورة ذهنية 

مقدرة يف النفس، ولكن ال يسمى قوال وعمال إال إذا وجدت يف اخلارج)(٢).
ويؤيــده مــا ورد يف روايــة عائشــة - رضــي اهللا عنهــا - قالــت :(كان عمــر يقــول : واهللا 
مــا أردت بذلــك إال أين قــد هيــأت كالمــا قــد أعجبــين فخشــيت أن ال يبلغــه أبــو بكــر)(٣).

٥- قول األخطل النصراين(٤):
إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا             جعل اللسان على الفؤاد دليًال

وجه الداللة : قد أشار إليه ابن القيم -رمحه اهللا- يف النونية بقوله: (ودليلهم يف ذلك 
بيــت قالــه فيمــا يقــال األخطــل النصــراين)(٥) وقــال اجلويــين : (وإن رددنــا إىل إطــالق أهــل 
اللســان عرفنــا قطعــاً أن العــرب تطلــق كالم النفســي، والقــول الدائــر يف اخللــد وتقــول : «كان 
يف نفســي كالمــا»، و«زورت يف نفســي قــوًال»، واشــتهار ذلــك يغــين عــن االستشــهاد عليــه 

بنـــثر لناثــر، أو شــعر لشــاعر وقــد قــال األخطــل : إن الــكالم ... فذكــره)(٦).
ونوقش من وجوه:

أ- أن هــذا البيــت ال تصــح نســبته إىل األخطــل، قــال ابــن النجــار الفتوحــي: (البيــت 

انظر فتح الباري ١٥٢/١٢.  (١)
اإلميان ص١٣١-١٣٢.  (٢)

انظر فتح الباري ١٥٢/١٢.  (٣)
هــو أبــو مالــك غيــاث بــن غــوث التغلــيب مــن شــعراء العصــر األمــوي، وقــد عاصــر جريــرا وفرزدق،قيل   (٤)
إنــه مســي األخطــل ألجــل فحشــه وبذائتــه؛ ألن اخلطــل : هــو الفحــش والســفه، تــويف ســنة ٩٠هـــ. 

(انظــر معجــم املؤلفــني ٤٢/٨، األعــالم ٣١٨/٥).
القصيدة النونية مع شرحها حملمد خليل هراس ١٠٦/١.  (٥)

اإلرشــاد للجويين ١٠٧، وانظر أيضا املســتصفى ١٠٠/١، بيان املختصر ٤٥٧/١، شــرح تنقيح   (٦)
الفصــول ١٢٦، هنايــة الســول ٢٢٧/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٤٢/٢، حاشــية البنــاين ١٠٤/٢.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٢٦٠

موضــوع علــى األخطــل فليــس هــو يف نســخ ديوانــه)(١)، ونقــل عــن شــيخ اإلســالم املوفــق 
أنــه قــال: (.. فتحتاجــون إىل إثبــات هــذا الشــعر ببيــان إســناده ونقــل الثقــات لــه وال نقــل 
بدعــوى شــهرته وقــد يشــتهر الفاســد، وقــد مسعــت شــيخنا أبــا حممــد اخلشــاب(٢) إمــام أهــل 
العربيــة يف زمانــه يقــول : قــد فتشــت دواويــن األخطــل العتيقــة فلــم أجــد هــذا البيــت فيهــا)(٣).

وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: (ولــو احتــج حمتــج يف مســألة حبديــث أخرجــاه يف 
الصحيحــني عــن النــيب  لقالــوا: هــذا خــرب واحــد ويكــون ممــا اتفــق العلمــاء علــى تصديقــه، 
وتلقيــه بالقبــول، وهــذا البيــت مل يثبــت عــن قائلــه بإســناد صحيــح ال واحــد وال أكثــر مــن 
واحــد، وال تلقــاه أهــل العربيــة بالقبــول. فكيــف يثبــت بــه أدىن شــيء يف اللغــة فضــال عــن 

مســمى الــكالم؟!)(٤).
ب- أن ألفــاظ البيــت حرفــت لتوافــق مقصــود مــن استشــهد بــه مــن أهــل الــكالم، فــإن 

ألفاظــه كانــت (إن البيــان لفــي الفــؤاد) وحينئــذ ال يكــون فيــه حجــة(٥).
جـــ- أن مســمى الــكالم والقــول وحنومهــا ليــس ممــا حيتــاج إىل قــول شــاعر، فــإن هــذا ممــا 
تكلــم بــه األولــون واآلخــرون مــن أهــل اللغــة، وعرفــوا معنــاه يف لغتهــم، كمــا عرفــوا مســمى 

الــرأس واليــد والرجــل)(٦).
د- (وأيضــا فالناطقــون باللغــة ُحيتَــجُّ باســتعماهلم لأللفــاظ يف معانيهــا، ال مبــا يذكرونــه 
مــن احلــدود، فــإن أهــل اللغــة الناطقــني ال يقــول أحــد منهــم: «إن الــرأس كــذا، واليــد كــذا، 

شــرح الكوكــب املنــري٤٢/٢، وهــو كمــا قــال، فلــم يوجــد هــذا البيــت يف ديوانــه وال يف تكلمــة   (١)
الديــوان، وإمنــا ورد منســوبا إليــه يف بعــض كتــب األصــول وبعــض كتــب التفســري والــكالم، انظــر 
تفســري الفخــر الــرازي ١٥/١، اإلرشــاد إلمــام احلرمــني ١٠٨، املســتصفى ١٠٠/١، وشــرح تنقيــح 

الفصــول ١٢٦، بيــان املختصــر ٤٥٧/١، حاشــية البنــاين ١٠٤/٢.
هــو عبــد اهللا بــن أمحــد بــن عبــد اهللا بــن نصــر البغــدادي، أبــو حممــد املعــروف بابــن اخلشــاب،   (٢)
النحــوي احملــدث الفقيــه احلنبلــي، ولــد ســنة ٤٩٢هـــ، أتقــن العربيــة واهلندســة والنســب والفرائــض 
واحلســاب، مــن مصنفاتــه : شــرح اللمــع، واملرجتــل يف شــرح اجلمــل، تــويف ببغــداد ســنة ٥٦٧هـــ. 

(انظــر وفيــات األعيــان ٢٨٨/٢، إنبــاه الــرواة ٩٩/٢، ذيــل طبقــات احلنابلــة ٣١٦/١).
شرح الكوكب٤٢/٢.  (٣)

جمموع الفتاوى١٣٨/٧، شرح الكوكب٤٢/٢.  (٤)
املرجعني السابقني.  (٥)

جمموع الفتاوى١٣٨/٧.  (٦)



٢٦١آراؤه في األدلة الشرعية  

والــكالم كــذا، واللــون كــذا»، بــل ينطقــون هبــذه األلفــاظ دالــة علــى معانيهــا، فتـُْعــَرف لغتهــم 
مــن اســتعماهلم.

فعلــم أن األخطــل مل يــرد هبــذا أن يذكــر مســمى «الــكالم» وال أحــد مــن الشــعراء 
يقصــد ذلــك البتــة، وإمنــا أراد(إن كان قــال ذلــك مــا فســر بــه املفســرون للشــعر، أي أصــل 
الــكالم مــن الفــؤاد، وهــو املعــىن؛ فــإذا قــال اإلنســان بلســانه مــا ليــس يف قلبــه فــال تثــق بــه؛ 
وهــذا كاألقــوال الــيت ذكرهــا اهللا عــن املنافقــني، ذكــر أهنــم يقولــون بألســنتهم مــا ليــس يف 

قلوهبــم، وهلــذا قــال : 
ال يعجبك من أثري لفظه            حىت يكون مع الكالم أصيال
إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا          جعل اللسان على الفؤاد دليال

هنــاه عــن أن يعجــب بقولــه الظاهــر حــىت يعلــم مــا يف قلبــه مــن األصــل، وهلــذا قــال : 
حــىت يكــون مــع الــكالم أصــال، وقولــه : «مــع الــكالم» دليــل علــى أن اللفــظ الظاهــر قــد 
مســاه كالمــا، وإن مل يعلــم قيــام معنــاه بقلــب صاحبــه، وهــذا حجــة عليهــم، فقــد اشــتمل 
شــعره علــى هــذا وهــذا؛ بــل قولــه «مــع الــكالم» مطلــق، وقولــه «إن الــكالم لفــي الفــؤاد» 

أراد بــه أصلــه ومعنــاه املقصــود بــه، واللســان دليــل علــى ذلــك)(١).
هـــ- أن األخطــل شــاعر نصــراين، ومثلــه ال حيتــج بقولــه، فــإن النصــارى قــد ضلــوا يف 
معــىن الــكالم حيــث جعلــوا املســيح القائــم هــو نفــس كلمــة اهللا(٢) وأنــه احتــد الالهــوت يف 

الناســوت(٣) أي شــيء مــن اإللــه بشــيء مــن النــاس. ويف هــذا يقــول ابــن القيــم: 
معىن الكالم وما اهتـدوا لبيـان يا قوم قد غلط النصارى قبل يف 

إذ قيل كلمـة خـالق رمحـن وألجل ذا، جعلوا املسيح إهلهـم 
هـوتا قدميـا بعـد متحـدان وألجل ذا، جعلـوه ناسـوتا وال 

معـىن قديـم غـري ذي حدثان ونظري هـذا من يقـول كالمـه 
نـاسوتـه لـكنهمـا غـريان والشطر خملـوق وتـلك حروفه 

عجب وطالـع سنـة الرمحـن(٤) فانظـر إلـى ذاك االتفاق فإنـه 
جمموع الفتاوى١٣٨/٧-١٣٩.  (١)

املرجع السابق ١٤٠/٧.  (٢)
انظر شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق أمحد حممد شاكر ١٤٨.  (٣)

القصيــدة النونيــة مــع شــرحها ١٠٦/١، وانظــر مــا قالــه شــارح العقيــدة الطحاويــة ص ١٤٨، =   (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٢٦٢

و- أنه يلزم عليه لوازم باطلة(١) منها:
* أن يسمى األخرص متكلما، لقيام الكالم بقلبه وإن مل ينطق به، ومل يسمع منه.

* أال يكــون الــذي يف املصحــف عنــد اإلطــالق هــو القــرآن وليــس كالم اهللا، ولكــن 
عبــارة عنــه، والعبــارة غــري الــكالم.

* أن من أشار يسمى متكلما فصيحا ألنه قد أوضح وأبان.
وال شك أن هذه اللوازم كلها باطل.

هــذا، وقــد اســتدل األشــاعرة مبــا تقــرر عندهــم أن كالم اهللا هــو الــكالم النفســي القائــم 
بــه علــى أن األلفــاظ واحلــروف ليســت كالمــا، ألن الــكالم النفســي ال حيتــاج إليهــا، وألن 
ألفاظــا  العــادي، فيجــب أال يكــون كالم اهللا  الــكالم  مــن أوصــاف  األلفــاظ واحلــروف 

وحروفــاً لئــال ُتشــِبَه صفُتــه صفــاِت اآلدميــني(٢).
ونوقــش بــأن نصــوص القــرآن والســنة -كمــا ســيأيت- داللــة علــى أن اهللا تعــاىل تكلــم 

حبــروف وصــوت.
وما قالوا من أن فيه تشبيها بصفات اآلدميني جياب عنه(٣):

-أن االتفــاق يف أصــل احلقيقــة ليــس بتشــبيه، كمــا أن اتفــاق البصــر يف أنــه إدراك 
ليــس  أنــه إدراك املعلومــات  أنــه إدراك املســموعات، والعلــم يف  املبصــرات، والســمع يف 

بتشــبيه، كذلــك هنــا.
-أهنــم إن نفــوا هــذه الصفــة لكــون هــذا تشــبيها، فينبغــي أن ينفــوا ســائر الصفــات مــن 

الوجــود واحليــاة والســمع والبصــر وغريهــا.
وأمــا اســتدالهلم علــى قــدم الــكالم وعلــى أن اهللا ال يتكلــم مبشــيئته فقــد بينــه األســتاذ 

أبــو منصــور وقــد تقــدم دليلــه مــع املناقشــة.
وأمــا دليلهــم علــى أن كالم اهللا معــىن واحــد فهــو أن الــكالم النفســي ال يتعــدد وال 
يتجــزأ، ويف هــذا يقــول أبــو بكــر الباقــالين : (الــكالم القــدمي القائــم بالنفــس شــيء واحــد ال 

فإنــه كالم نفيــس.
انظر شرح العقيدة الطحاوية ١٨٣، وشرح الكوكب املنري ٤٦/٢.  (١)

انظر شرح الكوكب املنري ٤١/٢، ٤٤.  (٢)
املرجع السابق.  (٣)
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خيتلــف وال يتغــري)(١). وقــال الباجــوري : (وكالمــه تعــاىل صفــة واحــدة ال تعــدد فيهــا ولكــن 
هلــا أقســام اعتباريــة). مث ذكــر أهنــا األمــر والنهــي واخلــرب والوعــد والوعيــد(٢).

وقال البيهقي -رمحه اهللا-:  (وكالم اهللا تعاىل واحد، ال خيتلف باختالف العبارات، 
تــوراة إذا قــرئ  أنــه إمنــا يســمى  قــد قــرئ ككالم اهللا تعــاىل، إال  فيــأيت لســان يقــرأ كان 
بالعربانيــة، وإمنــا يســمى إجنيــال إذا قــرئ بالســريانية، وإمنــا يســمى قرآنــا إذا قــرئ بالعربيــة، 
علــى اللغــات الســبع الــيت أذن صاحــب الشــرع يف قراءتــه عليهــن، لنزولــه علــى لســان جربيــل 
عليــه الصــالة والســالم علــى تلــك اللغــات دون غريهــن، وملــا يف نظمــه مــن اإلعجــاز)(٣).
ونوقــش بأنــه خمالــف لبدائــه العقــول ولواقــع األمــر أيضــا، وال شــك أن أعــالم األشــاعرة 
-وفيهــم األئمــة والقضــاة والفقهــاء- مل يكونــوا ليقبلــوا اإلقــرار مبثــل هــذا لــو ال أن هنــاك 
أصــوال عقليــة ســلموها تســلطت علــى رؤوســهم ورقاهبــم مل يســتطيعوا منهــا فــكاكاً وال هلــا 
دفعــا. فأصبحــوا يســلمون مبثــل هــذه األقــوال املخالفــة للعقــل والنقــل والفطــر ويبحثــون هلــا 

عــن تعليــالت وتربيــرات وخترجيــات ال تغــين شــيئا.
ولذلــك اعــرتف بعــض أعالمهــم مبــا يف املذهــب األشــعري مــن إشــكاالت، حــىت قــال العــز 
بــن عبــد الســالم(٤) ملــا ســئل يف مســألة القــرآن: (كيــف يعقــل شــيء واحــد هــو أمــر وهنــي وخــرب 
واســتخبار؟ فقــال أبــو حممــد [يعــين ابــن عبــد الســالم]: مــا هــذا بــأول إشــكال ورد علــى مذهــب 

األشعري)(٥).
وممــن اعــرتف بذلــك اآلمــدي، حيــث قــال - بعــد ذكــر اعــرتاض علــى هــذا وجــواب 
أصحابــه األشــاعرة عنــه-: (واحلــق أن مــا أوردوه مــن اإلشــكال علــى القــول باحتــاد الــكالم 
وعــود االختــالف إىل التعلقــات واملتعلقــات مشــكل، وعســى أن يكــون عنــد غــريي حلــه، 
ولعســر جوابــه فــرَّ بعــض أصحابنــا إىل القــول بــأن كالم اهللا القائــم بذاتــه مخــس صفــات 

اإلنصاف ص١٠٧.  (١)
شرح اجلوهرية املسماة بـ«حتفة املريد» ص٧٢.  (٢)

األمساء والصفات ص٢٧٠.  (٣)
هــو عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم بــن أيب القاســم بــن احلســن، عــز الديــن أبــو حممــد الســلمي   (٤)
الكــربى،  القواعــد   : مصنفاتــه  مــن  العلمــاء،  ســلطان  العالمــة  الشــيخ  املصــري،  مث  الدمشــقي 

.(٢٠٩/٨-٢٥٥ الكــربى  الشــافعية  (طبقــات  ٦٦٠هـــ.  ســنة  تــويف  الصغــرى،  والقواعــد 
انظر هذا الكالم يف التسعينية ص٢٦١.  (٥)
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خمتلفــة وهــي األمــر والنهــي واخلــرب واالســتخبار والنــداء)(١).
وقد رد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية بردود كثرية، منها :

أ-أن هــذا القــول انفــردوا بــه عــن ســائر الفــرق، كمــا ذكــره الــرازي(٢)، ســواء قالــوا -كمــا 
هــو قــول مجهورهــم- إنــه معــىن واحــد، أو قالــوا إنــه مخســة معــان، كمــا هــو قــول بعضهــم.

فالذيــن قالــوا هــو معــىن واحــد قالــوا: ذلــك املعــىن هــو معــىن كل أمــر أمــر اهللا بــه، ســواء 
كان أمــر تكويــن، أو أمــر تشــريع، ســواء أمــر ورد يف القــرآن وورد يف التــوراة، وكذلــك هــو 

معــىن هنــي هنــى اهللا عنــه، وهــو معــىن كل خــرب أخــرب اهللا بــه.
والذيــن قالــوا إنــه مخســة معــاٍن يقولــون األمــر الواحــد هــو األمــر بالصــالة والــزكاة واحلــج 
والســبت - الــذي لليهــود- وهــو األمــر بالناســخ واملنســوخ، وباألقــوال وباألفعــال، وبالعــريب 
وبالعــرباين، كل ذلــك أمــر اهللا، ومثلــه النهــي، ومثلــه اخلــرب، حيــث يقولــون إن مــا أخــرب اهللا 
بــه يف آيــة الكرســي وســورة اإلخــالص وقصــص األنبيــاء والكفــار، وصفــة اجلنــة والنــار، كل 

ذلــك خــرب واحــد(٣).
يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة معلقــا علــى هــذا : (ومــن املعلــوم أن جمــرد تصــور هــذا 
القــول يوجــب العلــم الضــروري بفســاده، كمــا اتفــق علــى ذلــك ســائر العقــالء، فــإن أظهــر 
املعــارف أن األمــر ليــس هــو اخلــرب، وأمــر بالســبت ليــس هــو األمــر باحلــج، وأن اخلــرب عــن 
اهللا ليــس هــو اخلــرب عــن الشــيطان الرجيــم)(٤)، وال شــك أيضــا أن معــىن آيــة الكرســي ليــس 
َحــٌد ١ ﴾ (٥) ليســت هــي معــاين 

َ
ُ أ هــو معــىن آيــة الديــن، كمــا أن معــاين ﴿ قُــۡل ُهــَو ٱ�َّ

ِ� �ََهــٖب َوتـَـبَّ ١ ﴾ (٦)...(٧).  
َ
﴿ َ�بَّــۡت يـَـَدآ أ

انظــر هــذا النقــل عنــه يف درء تعــارض العقــل والنقــل ١١٩/٤، وذكــر حمقــق الكتــاب أن هــذا   (١)
الــكالم منقــول مــن كتــاب أبــكار األفــكار لآلمــدي وهــو خمطــوط، انظــر هامــش ١ مــن درء تعــارض 

العقــل والنقــل ١١٩/٤ ومــا قبلهــا.
انظر التسعينية ص ١٧٥.  (٢)

املصدر السابق.  (٣)
املصدر السابق ١٧٥، ١٧٧.  (٤)

اإلخالص : ١  (٥)
املسد : ١  (٦)

انظر جمموع الفتاوى١٢٢/١٢، ٢٦٧، ٧١/١٧، ومنهاج السنة ١٠٤/٣.  (٧)
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وكذلــك أيضــا فــإن (املعــاين الــيت أخــرب اهللا هبــا يف القــرآن يف قصــة بــدر وأحــد واخلنــدق 
  وحنــو ذلــك مل ينـــزهلا اهللا علــى لســان موســى بــن عمــران، كمــا مل ينـــزل علــى حممــد
حتــرمي الســبت، وال األمــر بقتــال عبــاد العجــل، فكيــف يكــون كالم اهللا معــىن واحــدا)(١) 
ومــن املعلــوم أن التــوراة إذا عربــت مل تكــن هــي القــرآن، كمــا أن آيــة الكرســي ليســت معــىن 
آيــة الديــن(٢)، وهــذا واضــح جــدا، ويالحــظ أن األشــاعرة يلتزمــون هــذه اللــوازم الفاســدة، 
فيقولــون: إن كالم اهللا معــىن واحــد، فــال يفرقــون بــني آيــة الديــن وآيــة الكرســي، وال بــني 
القــرآن والتــوراة، بــل كل ذلــك معــىن واحــد ال يتبعــض وال يتجــزأ، وال يتكلــم اهللا بشــيء 
منــه دون شــيء. ويــرى شــيخ اإلســالم أنــه يلــزم علــى قوهلــم أن تكــون احلقائــق املوجــودة 
كاملالئكــة واجلــن واجلنــة والنــار شــيئا واحـــدا، ألن معانـــي الــكالم تتبـــع احلقائـــق اخلارجـــــة، 

وهـــذا الزم ال حميــد هلــم عنــه(٣).
ب- أنه يلزم من القول بذلك أن يقولوا يف الصفات ما قالوه يف الكالم، وبالعكس، 
وذلــك أنــه إذا جــاز أن جيعــل احلقائــق املتنوعــة -كآيــة الديــن وآيــة الكرســي وقصــة موســى 
وقصــة نــوح، واألمــر بالصــالة واألمــر بالســبت، والنهــي عــن الزنــا وعــن الربــا والقــرآن والتــوراة 
واإلجنيــل شــيئا واحــدا فيلزمهــم أن جيــوزوا أن يكــون العلــم والقــدرة والــكالم والســمع والبصــر 
واحليــاة واإلرادة صفــة واحــدة، أو أن يقولــوا يف الــكالم مــا يقولونــه يف الصفــات مــن أن 

العلــم غــري القــدرة واإلرادة غــري احليــاة وإن كانــت صفــات قائمــة بــاهللا(٤).
وقــد أســهب شــيخ اإلســالم يف شــرح هــذا اإللــزام وبــني أنــه ال حميــد لألشــاعرة عنــه، 
وأن أئمتهــم اعرتفــوا بفســاد قــول ابــن كالب واألشــعري يف اهللا، ومــن هــؤالء : أبــو حامــد 
اإلســفراييين، وأبــو حممــد اجلويــين، وأبــو احلســن الكرخــي، والعــز بــن عبدالســالم وغريهــم(٥)، 
واإلســفراييين كانــت لــه مواقــف مشــهورة يف اإلنــكار علــى الباقــالين وأقوالــه يف كالم اهللا(٦).

منهاج السنة ١٠٤/٣.  (١)
انظر جمموع الفتاوى٥٥٨/١٢، درء التعارض ١١٢/١-١١٣، ٢٦٧.  (٢)

انظر التسعينية ص١٧٧.  (٣)
انظر جمموع الفتاوى١٢٢/١٢-١٢٣.  (٤)

انظر التسعينية ص٢٣٦-٢٣٨.  (٥)
املصدر السابق ص٢٣٨، ودرء التعارض ٩٥/٢-٩٦.  (٦)
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رابعاً: المخالفون
خالــف أبــا منصــور ومــن وافقــه مــن األصوليــني املتكلمــني يف هــذه املســألة األصوليــون 
مــن احلنابلــة حيــث ذهبــوا إىل أن كالم اهللا حــروف وأصــوات وأن اهللا متكلــم مــىت شــاء 

ومنعــوا القــول باملعــىن القائــم بالنفــس وحــده.
قــال القاضــي أبــو يعلــى: (الــكالم يف اللغــة عبــارة عــن أصــوات وحــروف وقــد نــص 

أمحــد -رمحــه اهللا- علــى هــذا يف كالم اهللا تعــاىل وأن اهللا تعــاىل تكلــم بصــوت)(١).
قــال ابــن قدامــة يف الروضــة عنــد كالمــه علــى صيغــة األمــر : (وزعمــت فرقــة مــن 
املبتدعــة أنــه ال صيغــة لألمــر بنــاء علــى خيارهــم أن الــكالم معــىن قائــم بالنفــس فخالفــوا 

الكتــاب والســنة وأهــل اللغــة والعــرف)(٢).
وقــال يف قواعــد األصــول : (الكتــاب كالم اهللا عــز وجــل وهــو القــرآن املتلــو باأللســنة 
واملكتــوب يف املصاحــف، واحملفــوظ يف الصــدور، وهــو كغــريه مــن الــكالم يف أقســامه)(٣).

وقــال الفتوحــي: (أمجعنــا علــى أن القــرآن كالم اهللا... والــكالم هــو احلــروف املنظومــة 
والكلمــات املفهومــة، واألصــوات املفهومــة)(٤).

ومــا ذهــب إليــه أهــل األصــول مــن احلنابلــة هــو مذهــب الســلف مــن الصحابة وأتباعهم 
وأئمة اهلدى وهو املأثور عن أئمة احلديث والســنة.

قــال يف العقيــدة الطحاويــة : (إن القــرآن كالم اهللا، منــه بــدأ بــال كيفيــة قــوال، وأنـــزله 
علــى رســوله وحيــا، وصدقــه املؤمنــون علــى ذلــك حقــا، وأيقنــوا أنــه كالم اهللا تعــاىل باحلقيقــة، 
ليــس مبخلــوق ككالم الربيــة. فمــن مسعــه فزعــم أنــه كالم البشــر فقــد كفــر، وقــد ذمــه اهللا 
ۡصلِيهِ َســَقَر ٢٦ ﴾  (٥)، فلمــا أوعــد اهللا 

ُ
وعابــه وأوعــده بصقــر، حيــث قــال تعــاىل ﴿ َســأ

ــَ�ِ ٢٥ ﴾(٦)، علمنــا وأيقنــا أنــه قــول خالــق  ــۡوُل ٱۡل�َ ــَذآ إِ�َّ قَ بســقر ملــن قــال ﴿ إِۡن َ�ٰ

العــدة١٨٥/١، وذكــر أنــه مــن روايــة يعقــوب بــن خبتــان املــروذي وابنــه عبــداهللا بــن أمحــد بــن حنبــل.   (١)
وانظــر أيضــا ص٢١٤، ٢٢٢.

روضة الناظر٦٤/٢.  (٢)
قواعد األصول ومعاقد الفصول ص ٣٦.  (٣)

شرح الكوكب ٥٩/٢.  (٤)
املدثر : ٢٦  (٥)
املدثر : ٢٥  (٦)



٢٦٧آراؤه في األدلة الشرعية  

البشر، وال يشبه قول البشر)(١).
وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة -رمحــه اهللا - يف العقيــدة الواســطية: (ومــن اإلميــان 
بــاهللا وكتبــه: اإلميــان بــأن القــرآن كالم اهللا منـــزل غــري خملــوق، منــه بــدأ وإليــه يعــود، وأن اهللا 
تكلــم بــه حقيقــة، وأن هــذا القــرآن الــذي أنـــزل علــى حممــد  هــو كالم اهللا حقيقــة ال 
كالم غــريه، وال جيــوز إطــالق القــول بأنــه حكايــة عــن كالم اهللا أو عبــارة عنــه، بــل إذا قــرأه 
النــاس أو كتبــوه بذلــك يف املصاحــف مل خيــرج عــن أن يكــون كالم اهللا تعــاىل حقيقــة، فــإن 
الــكالم إمنــا يضــاف حقيقــة إىل مــن قــال مبتدئــا، ليــس كالم اهللا احلــروف دون املعــاين وال 

املعــاين دون احلــروف)(٢).
قال ابن القيم -رمحه اهللا- يف النونية :

وحممــد وأئمـة اإلميــان واآلخرون أولوا احلديث كأمحد 
متكلمـا مبشـيئـة وبيــان قالوا بـأن اهللا حقـا مل يـزل 

لو عنـه فـي أزل بال إمكـان؟ إن الكالم هو الكمال فكيف يخ 
ماذا اقتضاه له من اإلمكـان؟(٣) ويصري فيمـا مل يزل متكلمـا 

وقال:
بالنقـل وباملعقـول والربهـان واهللا جـل جاللـه متكلـم 
ينكـره من أتباعهـم رجـالن قد أمجعت رسل اإلله عليه مل 
لـم يكـن متكلمـا بقـرآن(٤). فكالمه حقا يقـوم بـه وإال 

وقال يف إثبات أنه تعاىل يتكلم بصوت:
مسـع الندا يف اجلـنة األبـوان واهللا قد نادى الكليم وقبلـه 

وصفا فراجعـه من القـرآن(٥) وأتى الندا يف تسـع آيات له 
وقال :

فهو النجـاء وكالمها صوتـان إن الندا الصوت الرفيع وضـده 
شرح العقيدة الطحاوية ص ١٦٨.  (١)

العقيدة الواسطية ص١٨.  (٢)
القصيدة النونية ١١٧/١-١١٨.  (٣)

املصدر السابق١١٩/١.  (٤)
املصدر السابق ١٢٠/١.  (٥)
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هذا احلديث وحمكم القـرآن(١) واهللا موصوف بذاك حقيقـة 
فخالصــة مذهــب هــؤالء يف صفــة كالم اهللا : أنــه صفــة قائمــة بــه ســبحانه غــري بائنــة عنــه 
يتكلــم مــىت شــاء وكيــف شــاء ومبــن شــاء حبــرف وصــوت وبألفــاظ ومعانيهــا، منــه بــدأ وإليــه يعــود.

أدلتهم:
استدلوا بأدلة كثرية جدا ميكن ترتيب أمهها يف النقاط التالية:

النقطة األولى: األدلة على إثبات صفة الكالم هللا تعاىل وهي كثرية منها :
فمن أدلة الكتاب :

ــن  ــم مَّ ــٖض� ّمِۡنُه ٰ َ�ۡع ــۡم َ�َ ــا َ�ۡعَضُه ۡلَن ــُل فَضَّ ــَك ٱ�رُُّس ١- قولــه تعــاىل ﴿ تِۡل
.(٢) ﴾ ُ ــَم ٱ�َّ َّ�َ

ُ ُ�وَ�ٰ تَۡ�لِيٗما ١٦٤ ﴾ (٣). ٢-وقوله تعاىل ﴿ َوَ�ََّم ٱ�َّ
ا َجآَء ُ�وَ�ٰ �ِِميَ�ٰتَِنا َوَ�ََّمُهۥ َر�ُُّهۥ ﴾ (٤). ٣-وقوله تعاىل ﴿ َو�َمَّ

ۡ�َمــِن ِ� ٱۡ�ُۡقَعــةِ 
َ
تَٮَٰهــا نـُـودَِي ِمــن َ�ٰــِطيِٕ ٱ�ـۡـَوادِ ٱۡ�

َ
ــآ � ٤-وقولــه تعــاىل ﴿ فَلَمَّ

ُ َربُّ ٱۡلَ�ٰلَِمــَ� ٣٠ ﴾ (٥). نـَـا ٱ�َّ
َ
� ٓ ن َ�ُٰمــوَ�ٰٓ إِّ�ِ

َ
ــَجَرةِ أ ٱ�ُۡمَ�َٰرَ�ــةِ ِمــَن ٱ�شَّ

ــن  ــوَل َ�ُۥ ُ� ُق ن �َّ
َ
َرۡدَ�ٰــُه أ

َ
ٍء إَِذآ أ ــَ�ۡ ِ ــا � ــا قَۡوُ�َ َم ٥-وقولــه تعــاىل ﴿ إِ�َّ

َ�َيُكــوُن ٤٠ ﴾ (٦).
َل لَِ�َِ�ٰتِهِۦ ﴾(٧). ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ �َّ ُمَبّدِ ٦-وقوله تعاىل ﴿ َوَ�مَّ

ٰ �َۡســَمَع  ِجــۡرهُ َح�َّ
َ
َحــٞد ّمِــَن ٱ�ُۡمۡ�ِ�ـِـَ� ٱۡســَتَجاَرَك فَأ

َ
٧-وقولــه تعــاىل ﴿ �ۡن أ

َمَنــُهۥ ﴾ (٨).
ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُ�ــمَّ � َكَ�ـٰـَم ٱ�َّ

املصدر السابق ١٢٢/١.  (١)
البقرة : ٢٥٣  (٢)

النساء : ١٦٤  (٣)
األعراف : ١٤٢  (٤)
القصص : ٣٠  (٥)

النحل : ٤٠  (٦)
األنعام : ١١٥  (٧)

التوبة : ٦  (٨)



٢٦٩آراؤه في األدلة الشرعية  

واآليات يف ذلك كثرية جدا.
ومن أدلة السنة :

١-حديــث أيب هريــرة  عــن النــيب  قــال: ((احتــج آدم موســى، فقــال لــه موســى: 
يــا آدم، أنــت أبونــا، خيبتنــا وأخرجتنــا مــن اجلنــة، قــال لــه آدم: يــا موســى أصفــاك اهللا 
بكالمــه وخــط لــك [التــوراة] بيــده، أتلومــين علــى أمــر قــّدره اهللا علــّي قبــل أن خيلقــين بأربعــني 

ســنة، فحــج آدم موســى، فحــج آدم موســى ثالثــا))(١).
النــاس  علــى  نفســه  يعــرض    النــيب   قــال: كان  اهللا  عبــد  بــن  ٢-حديــث جابــر 
باملوقــف فيقــول: هــل مــن رجــل حيملــين إىل قومــه؟ فــإن قريشــا قــد منعــوين أن أبلــغ كالم 

ريب عــز وجــل)(٢).
٣- حديــث أيب هريــرة  عــن النــيب  قــال: ((فضــل كالم اهللا علــى ســائر الــكالم 

كفضــل اهللا علــى ســائر خلقــه))(٣).
ومن األثر:

١- أن أبا بكر  خاطب قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس، فغلبت 
وُم ٢ ﴾ (٤) فأتــى قريشــا، فقرأهــا عليهــم، فقالــوا:  الــروم، فنـــزلت ﴿ ا�ـٓـٓم ١ ُغلَِبــِت ٱ�ــرُّ

متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٥٠٥/١١ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب القــدر   (١)
بــاب حتــاج آدم وموســى عنــد اهللا، ومســلم يف صحيحــه (٢٠٠/١٦ مــع شــرح النــووي) يف بــاب 

حجــاج آدم وموســى عليهمــا الســالم مــن كتــاب القــدر.
أخرجــه أمحــد ٣٩٠/٣، وأبــو داود يف ســننه (٢٣٥/٤٢)كتــاب الســنة بــاب يف القــرآن، والرتمــذي   (٢)
يف ســننه (١٦٨/٥) كتــاب فضائــل القــرآن بــاب رقــم٢٤، واحلاكــم يف املســتدرك ٦١٢/٢ وقــال 
احلاكــم :«صحيــح علــى شــرط الشــيخني»، ووافقــه الذهــيب، وقــال الرتمــذي :«حديــث حســن 

صحيــح غريــب».
برقــم (٥٥٧) مــن  (الــرد علــى اجلهميــة) رقــم ٢٨٧، ٣٤٠، والاللكائــي  الدارمــي يف  أخرجــه   (٣)
طريقــني، األوىل عنــد الدارمــي : حممــد بــن ســواء، والثانيــة عنــد الاللكائــي: عبدالوهــاب بــن عطــاء، 
  كالمهــا عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن أشــعث احلدثــاين عــن شــهر بــن حوشــب عــن أيب هريــرة
بــه، وقــد حســنه بعــض مــن أخــرج هــذا احلديــث، وذكــر للحديــث شــاهدا مــن روايــة أيب ســعيد 
اخلدري--مرفوعــا، انظــر هامــش رقــم (٣) مــن كتــاب العقيــدة الســلفية يف كالم رب الربيــة ... 

ص٨٥-٨٦.
الروم: ١-٢.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٢٧٠

كالمــك هــذا؟ أم كالم صاحبــك؟ قــال: (ليــس بكالمــي، وال كالم صاحــيب، ولكنــه كالم 
اهللا عــز وجــل)(١).

٢- عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت يف قصــة اإلفــك: (واهللا مــا كنــت أظــن أن 
اهللا ينـــزل بــراءيت وحيــا يتلــى، ولشــأين يف نفســي كان أحقــر مــن أن يتكلــم اهللا ّيف بأمــر 

يتلــى...)(٢).
واخلــرب عــن رســول اهللا  وعــن أصحابــه املرضيــني رضــي اهللا عنهــم وأتباعهــم رمحهــم 

اهللا يف ذلــك ال يدخــل حتــت احلصــر.
ومن المعقول:

إن الــكالم صفــة كمــال، ومــن يتكلــم أكمــل ممــن ال يتكلــم، فضدهــا صفــة نقــص وهــي 
البكــم واخلــرس،  وهــذه الصفــة إن وجــدت يف املخلــوق العاجــز الضعيــف كانــت نقصــا 

بينــا، فكيــف يصلــح إثباهتــا ملــن لــه الكمــال املطلــق ســبحانه؟!(٣)
ولقــد جــاء القــرآن العظيــم لتقريــر هــذا املعقــول أحســن تقريــر، فقــال تعــاىل يف العجــل 
نَّــُهۥ َ� يَُ�ّلُِمُهــۡم َوَ� 

َ
�ـَـۡم يـَـَرۡواْ �

َ
الــذي اختــذه قــوم موســى إهلــا يعبودنــه دون اهللا : ﴿ �

ــۡوٗ� َوَ�  ــۡم قَ ــُع إَِ�ِۡه �َّ يَرِۡج
َ
ــَرۡوَن � ــَ� يَ فَ

َ
ــ�ِيً� ﴾ (٤) وقــال تعــاىل ﴿ أ ــۡم َس َ�ۡهِديِه

� َوَ� َ�ۡفٗعــا ٨٩ ﴾ (٥)، فعــاب العجــل بكونــه قــد ُســلب صفــة الــكالم،  َ�ۡملـِـُك �َُهــۡم َ�ّٗ
فــدل علــى أن ســلبها صفــة نقــص ال تليــق باإللــه املعبــود، ومــا كان ليعيــب إهلهــم الباطــل 

مبــا هــو عيــب فيــه، تعــاىل وتقــدس .

واألمســاء  االعتقــاد ص١٠٢،  والبيهقــي يف  التوحيــد ص١٦٦-١٦٧،  يف  خزميــة  ابــن  أخرجــه   (١)
والصفــات ٢٣٩، مــن طريــق ســريج بــن النعمــان حدثــين عبــد الرمحــن بــن أيب الزنــاد عــن أبيــه 
عــن عــروة بــن الزبــري عــن ينــار بــن مكــر بــه. قــال مؤلــف كتــاب العقيــدة الســلفية يف كالم رب 
الربيــة ص٩٠ :«إســناده جيــد»، وهــو عنــد الرتمــذي، رقــم (٣١٩٤) مــن غــري موضــع الشــاهد 

وصححــه.
أخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٠٢/١٧ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب التوبــة بــاب يف حديــث   (٢)

اإلفــك وقبــول توبــة القــاذف.
انظر شرح الكوكب املنري ٢٤/٢، العقيدة السلفية يف كالم رب الربية ٩٣.  (٣)

األعراف:١٤٧  (٤)
طه : ٨٩  (٥)



٢٧١آراؤه في األدلة الشرعية  

النقطــة الثانيــة: األدلــة علــى أن الــكالم هــو احلــروف املنظومــة والكلمــات املفهومــة 
واألصــوات املســموعة حقيقــة.

فمن أدلة الكتاب:
ـاَس  �َّ تَُ�ّلِــَم ٱ�َـّ

َ
ــه تعــاىل لزكريــا -عليــه الســالم- ﴿ قَــاَل َءاَ�ُتــَك � ١-قول

ن 
َ
ــۡم أ وَۡ�ٰٓ إَِ�ِۡه

َ
ــأ ــَن ٱ�ِۡمۡحــَراِب فَ ــهِۦ ِم ٰ قَۡوِم ــاٖل َســوِّ�ٗا ١٠ فََخــَرَج َ�َ ٰــَث َ�َ ثََ�

ــّيٗا ١١ ﴾ (١). ــَرٗة وََعِش ــّبُِحواْ بُۡ� َس
وجــه الداللــة منهــا: أن اهللا ســبحانه وتعــاىل هنــى نبيــه زكريــا أن يكلــم النــاس ثــالث ليــال 

ســويا. ومل يســم إشــارته إليهم كالما، مع أهنا معربة عما قام يف نفســه.
َ�ّلـِـَم ٱۡ�َــۡوَم 

ُ
٢-قولــه تعــاىل ملــرمي ﴿ َ�ُقــوِ�ٓ إِّ�ِ نـَـَذۡرُت �ِلــرَّ� َصۡوٗمــا فَلَــۡن أ

ــن َ�َن ِ�  ــُم َم ــَف نَُ�ّلِ ــواْ َكۡي ُ ــهِ� قَا� ــاَرۡت إَِ�ۡ َش
َ
ــّيٗا ٢٦ ﴾ (٢) مــع قولــه ﴿ فَأ إِ�ِس

ــا ٢٩ ﴾ (٣). ٱ�َۡمۡهــِد َصبِّيٗ
وجــه الداللــة : أهنــا مل حتنــث باإلشــارة مــع أهنــا معــربة عمــا يف النفــس، فلــو أن الــكالم 
حقيقــة فيهــا للــزم مــن ذلــك حنثهــا ونكثهــا يف حلفهــا، ونقــل ابــن قدامــة والفتوحــي اإلمجــاع 

علــى أنــه إذا حلــف ال يتكلــم ال حينــث إال بالنطــق(٤).
ومن أدلة السنة:

١-قوله  : ((إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس))(٥).
وجــه الداللــة: أن العلمــاء مــن قــدمي الزمــان وحديثــه - علــى خمتلــف مذاهبهــم - اتفقــوا 
علــى أن املصلــي إذا تكلــم يف الصــالة عامــدا لغــري مصلحتهــا بطلــت صالتــه ومل يقــل واحــد 
منهــم إن مــا يقــوم يف القلــب مــن ذلــك يبطــل الصــالة، إمنــا يبطلهــا التكلــم بــه ولــو ســرًا(٦) 

مرمي : ١١،١٠  (١)
مرمي : ٢٦  (٢)
مرمي: ٢٩  (٣)

انظر شرح الكوكب ٦١/٢، روضة الناظر ٦٥/٢.  (٤)
رواه مســلم بطولــه يف قصــة معاويــة بــن احلكــم الســلمي يف صحيحــه (٢٠/٥ مــع شــرح النــووي)   (٥)
يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب حتــرمي الــكالم يف الصــالة ونســخ مــا كان مــن إباحتــه. 

انظر جمموع الفتاوى ١٣٢/٧-١٣٣.  (٦)
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فيكــون إمجاعــا ال منــازع لــه علــى أن مــا قــام بالقلــب ليــس بــكالم وال يســمى بــه علــى 
ســبيل احلقيقــة.

٢-قوله  :((إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم به أو تعمل)).
قــال شــارح العقيــدة الطحاويــة : (فقــد أخــرب أن اهللا عفــا عــن حديــث النفــس إال أن 
تتكلــم، ففــرق بــني حديــث النفــس والــكالم، وأخــرب أنــه ال يؤاخــذ بــه حــىت يتكلــم بــه واملــراد 
حــىت ينطــق بــه اللســان باتفــاق العلمــاء، فعلــم أن هــذا هــو الــكالم يف اللغــة، ألن الشــارع 

إمنــا خاطبنــا بلغــة العــرب)(١).
وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة -رمحــه اهللا-: (وهلــذا كان مــا يهــم بــه املــرء مــن األقــوال 
احملرمة، واألفعال احملرمة ال تكتب عليه حىت يقوله ويفعله، وما هّم به من القول احلســن، 
والعمــل احلســن إمنــا يكتــب لــه بــه حســنة واحــدة، فــإذا صــار قــوال أو فعــال، كتــب بــه عشــر 
حســنات إىل ســبعمائة، وعوقــب عليــه إذا قــال أو فعــل، كمــا قــال النــيب  :((إن اهللا 

جتــاوز ألمــيت عمــا حدثــت بــه أنفســها، مــا مل تتكلــم بــه أو تعمــل))....)(٢).
٣- قولــه  ملعــاذ بــن جبــل  حــني ســأله بقولــه: يــا رســول اهللا! وإنــا ملؤاخــذون مبــا 

نتكلــم بــه؟ قال:((وهــل يكــب النــاس يف النــار علــى مناخرهــم إال حصائــد ألســنتهم))(٣).
وجــه الداللــة : أن معــاذا  ملــا قــال : (وإنــا ملؤاخــذون مبــا نتكلــم بــه) أخــربه الرســول 

 أن ذلــك مــن حصائــد األلســنة وبــني أن الــكالم إمنــا هــو مــا يكــون باللســان(٤).
ومن اإلجماع:

أنــه مل يكــن مســمى الــكالم حمــل النـــزاع عنــد الســلف ومــن تبعهــم بإحســان، بــل كان 
معلومــا لديهــم وكانــوا متفقــني عليــه، وإمنــا حصــل النـــزاع بــني املتأخريــن مــن أهــل البــدع ممــن 
تأثــر بالفالســفة حــني قدمــوا العقــل علــى النقــل(٥) يقــول ابــن قدامــة رمحــه اهللا :(وأهــل العــرف 

شرح العقيدة الطحاوية ١٨٥، وانظر أيضا جمموع الفتاوى١٣٣/٧.  (١)
جمموع الفتاوى١٣٧/٧-١٣٨.   (٢)

أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده ٢٣١/٥، ٢٢٦، والرتمــذي يف ســننه (١٣/٥) يف كتــاب اإلميــان   (٣)
بــاب حرمــة الصــالة عــن معــاذ بــن جبــل ، وقــال : هــذا حديــث حســن صحيــح، وصححــه 

األلبــاين يف صحيــح ســنن الرتمــذي ٣٢٨/٢، برقــم (٢١١٠-٢٧٦٢).
انظر جمموع الفتاوى١٣٣/٧.  (٤)

انظر شرح العقيدة الطحاوية ص١٨٥.  (٥)
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كلهــم يســمون الناطــق متكلمــا ومــن عــداه ســاكتا أو أخــرص، ومــن خالــف كتــاب اهللا 
تعــاىل وســنة رســوله  وإمجــاع النــاس كلهــم علــى اختــالف طبقاهتــم فــال يعتــد خبالفــه)(١).

النقطة الثالثة: األدلة على أن كالم اهللا تعاىل مبشيئته واختياره وهي كثرية، منها:
ن َ�ُقــوَل َ�ُۥ ُ�ــن َ�َيُكــوُن 

َ
ا أ َراَد َشــۡ� ًٔ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡ�ــُرهُ

َ
قولــه تعــاىل ﴿إِ�ََّمــآ أ

.(٢ )﴾٨٢
فهــو تعــاىل يقــول لــكل مــا يريــد خلقــه وتكوينــه ﴿ ُ�ــن ﴾ ليكــون، وقولــه ﴿ُ�ن﴾ 
كالمــه وصفتــه، جعلــه متعلقــاً بإرادتــه، فمــىت يريــد تكويــن شــيء قــال ﴿ ُ�ــن ﴾ فيكــون، 
ــقُّ ﴾ (٣) هــو يــوم القيامــة،  ــۡوُ�ُ ٱۡ�َ ــوُنۚ قَ ــوُل ُ�ــن َ�َيُك ــۡوَم َ�ُق فقولــه تعــاىل ﴿ َوَ�
ويــوم القيامــة مل يكــن بعــد، واهللا تعــاىل مل يقــل لــه بعــد ﴿ ُ�ــن ﴾ وإمنــا يقــول ذلــك حيــث 

يشــاء ذلك.
وهذا من أظهر األدلة على تعلق كالمه تعاىل مبشيئته.

وهنــاك أقــوال أخــرى يف املســألة لبعــض الفــرق الضالــة كالفالســفة واملعتزلــة، أرى أن ال 
داعــي لذكرهــا لفســادها وضاللــة قائليهــا .

خامساً: التعليق 
إن مــا ذهــب إليــه األصوليــون مــن احلنابلــة ومــن وافقهــم يف كالم اهللا تعــاىل هــو الراجــح 

عنــدي ملــا يــأيت :
١-أنــه مذهــب أهــل الســنة واجلماعــة وهــو مذهــب الســلف قاطبــة مــن الصحابــة ومــن 

تبعهم بإحســان.
٢-أن هــذا القــول هــو الــذي دلــت عليــه نصــوص القــرآن والســنة، وهــو موافــق أيضــا 
لصريــح العقــل، وأمــا مــا قالــه أبــو منصــور وأصحابــه مــن األشــاعرة واملاتريديــة فهــو خمالــف 

للعقــول فضــال عــن كونــه خمالفــا للنصــوص.
٣- أنــه يلــزم مــن القــول بالــكالم النفســي لــوازم باطلــة كثــرية، ذكرهــا ابــن القيــم -رمحــه 
اهللا- فقال:(وعندهــم أن اهللا تعــاىل مل يكلــم موســى، وإمنــا اضطــره إىل معرفــة املعــىن القائــم 

روضة الناظر ٦٥/٢.  (١)
يس : ٨٢  (٢)

األنعام : ٧٣  (٣)
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بالنفــس، مــن غــري أن يســمع منــه كلمــة واحــدة، ومــا يقــرأه القارئــون، ويتلــوه التالــون فهــو 
عبــارة عــن ذلــك املعــىن، وفرعــوا علــى هــذا األصــل فروعــا منهــا: أن كالم اهللا ال يتكلــم بــه 
غــريه، فإنــه عــني القائــم بنفســه، وحمــال قيامــه بغــريه، فلــم يقــل أحــد قــط... كالم اهللا وال 

قرآنــه.
ومنها : أن هذا الذي جاء به الرسول  ليس كالم اهللا إال على سبيل اجملاز.

ومنهــا: أنــه ال خياطــب، فــإن هــذه كلهــا أفعــال إراديــة تكــون باملشــيئة وذلــك املعــىن 
صفــة أزليــة ال تتعلــق باملشــيئة.

ومنهــا: أهنــم قالــوا: ال جيــوز أن ينـــزل القــرآن إىل األرض فألفــاظ النـــزول والتنـــزيل ال 
حقيقــة لشــيء منهــا عندهــم.

ومنها: أن القرآن القدمي ال نصف هلم وال ربع، وال مخس وال عشر، وال جزء له البتة.
ومنهــا: أن معــىن األمــر هــو معــىن النهــي، ومعــىن اخلــرب واالســتخبار، وكل ذلــك معــىن واحــد 

بالعني.
ومنهــا: أن نفــس التــوراة هــي نفــس القــرآن ونفــس اإلجنيــل والزبــور، واالختــالف يف 

التأويــالت فقــط.
ومنهــا: أن هــذا القــرآن العــريب تأليــف جربائيــل أو حممــد   أو خملــوق خلقــه اهللا يف اللــوح 

احملفــوظ فنـــزل بــه جربائيــل مــن اللــوح ال مــن اهللا علــى احلقيقــة كمــا هــو معــروف مــن أقواهلــم.
ومنهــا: أن ذلــك العــني القــدمي جيــوز أن تتعلــق بــه اإلدراكات اخلمــس فيســمع ويــرى 

ويشــم ويــذاق ويلمــس إىل غــري ذلــك مــن الفــروع الباطلــة مسعــا وعقــال وفطــرة)(١).

خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية املعطلة ٢٩٥/٢-٢٩٦.  (١)
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المبحث الثاني  :  رأيه في إعجاز القرآن

ملــا كان إعجــاز القــرآن يــدل علــى حجيتــه ناســب أن أحتــدث حولــه يف املســائل الثالثــة 
التاليــة، فأقــول وبــاهللا التوفيــق :

المسألة األولى : فيما يقع به اإلعجاز(١) من كالم اهللا تعالى
أوًال: رأي أيب منصور يف املسألة

يرى األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- أن اإلعجاز يقع يف قراءة كالم اهللا ال يف نفس 
كالمــه أي يكــون اإلعجــاز عنــده يف ألفــاظ وحــروف القــرآن املعــرب هبــا عــن كالم اهللا وال 

يكــون يف كالمــه تعــاىل القائــم بنفســه.

اإلعجــاز يف اللغــة إفعــال مــن العجــز وهــو مــا يقابــل القــدرة، والعجــز نقيــض احلــزم، والعجــز   (١)
ــا  ــَعۡواْ ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِن ــَن َس ِي الضعــف، وعجــز عــن األمــر إذا قصــر عنــه، ويف القــرآن الكــرمي : ﴿ َوٱ�َّ
ــَن ﴾ [احلــج : ٥١]  قــال الزجــاج : معنــاه ظانــني أهنــم يعجزوننــا، ألهنــم ظنــوا أهنــم ال  ُمَ�ِٰجزِ�
يبعثــون وأنــه ال جنــة وال نــار، وقيــل معنــاه: معــا نديــن، وهــو راجــع إىل األول ومعــىن اإلعجــاز 
القــوت الســبق، يقــال: أعجــزين فــالن أي فاتــين. يــرى ابــن فــارس أن العــني واجليــم والــزاء أصــالن 
صحيحــان أحدمهــا علــى الضعــف، واآلخــر علــى مؤخــر الشــيء، فــاألول: عجــز عــن الشــيء عجــزا 
فهــو عاجــز أي ضعيــف وجعــل تفســريه بأنــه نقيــض احلــزم مــن هــذا البــاب. (انظــر معجــم مقاييــس 

اللغــة ٢٣٢/٤، لســان العــرب ٣٦٩/٥، خمتــار الصحــاح ص٤١٤).
واختلف العلماء يف حتديد اإلعجاز يف االصطالح على قولني :

األول: أن املراد به إظهار عجزهم عن اإلتيان مبثله.
إعجــاز  اصطالحــا يف  اإلعجــاز  تعريــف  (انظــر   .   الرســول  إظهــار صــدق  بــه  املــراد  أن  الثــاين: 
القــرآن للباقــالين ١١٨/٢، الشــفاء ٢٥٢/١، الربهــان يف علــوم القــرآن ٩١/٢). ومبــا أن املعنيــني 
متالزمــان، فإنــه يلــزم مــن عجزهــم عــن اإلتيــان مبثلــه إظهــار صــدق مــن أرســل بــه، فــال مانــع مــن 
إرادهتمــا مجيعــاً، فيقــال : هــو إظهــار صــدق النــيب-- يف دعــوى الرســالة بإظهــار عجــز العــرب 
عــن معارضتــه يف معجزاتــه اخلالــدة -وهــي القــرآن- وعجــز األجيــال بعدهــم. (انظــر مباحــث يف 

علــوم القــرآن ملنــاع القطــان ٢٥١).
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وقال يف كتابه أصول الدين: « ونقول إن نظم القرآن معجز»(١). 
وقــد نقــل الزركشــي-رمحه اهللا- عنــه ذلــك حيــث قــال: «اإلعجــاز يقــع عندنــا يف قــراءة 
كالم اهللا ال يف نفــس كالمــه علــى الصحيــح مــن أقاويــل أصحابنــا كمــا قالــه األســتاذ أبــو 

منصــور يف املقنــع»(٢).
وقال : «إمنا أراد [أي اهللا] به حتقيق إعجازه من جهة النظم والفصاحة»(٣).

دليله : 
وميكن تلخيص ما استدل به أبو منصور يف وجهني :

١- أن اإلعجــاز وقــع يف القــرآن، بــل هــو عنــده أفضــل معجــزات النــيب  (٤) ومعلــوم 
أن القــرآن ألفــاظ وحــروف فهــو عبــارة عــن كالم اهللا الــذي هــو قائــم بنفســه تعــاىل، فــإذا 
ثبــت اإلعجــاز يف نظــم القــرآن مل يلــزم منــه ثبــوت ذلــك يف مدلولــه الــذي هــو كالم اهللا 

القائــم بــه كمــا تقــرر عنــده يف مبحــث كالم اهللا.
وميكــن مناقشــة هــذا الدليــل بــأن الفــرق الــذي ذكــروه بــني ألفــاظ القــرآن وبــني مدلولــه 
ال يســلم، بــل يطلــق كالم اهللا علــى ألفــاظ القــرآن ومعانيــه كمــا أثبتنــا ذلــك بالنصــوص يف 

أدلــة القــول احلــق يف املســألة الســابقة.
ولذا فإذا ثبت اإلعجاز يف نظم القرآن ثبت كذلك يف مدلوله.

٢- أن كالم اهللا أزيل فوجب أن ينصرف ذلك إىل القراءة احلادثة(٥) .
ويناقــش بــأن نــوع كالم اهللا ســبحانه وإن كان قدميــا إال أن آحــاد كالمــه حادثــة بدليــل 
أنــه يتكلــم مبشــيئته وقدرتــه إذا شــاء وكيــف شــاء ومبــن شــاء كمــا دلــت عليــه نصــوص القــرآن 

والســنة فــال مينــع أن يكــون اإلعجــاز يف كالم اهللا تعــاىل.
٣- وألن اإلعجــاز وقــع يف النظــم، والنظــم يقــع يف القــراءة وكالم اهللا ليــس حبــرف 

وصــوت(٦).

أصول الدين ص ١٠٨.  (١)
البحر احمليط ٤٤٣/١.  (٢)

املصدر السابق ص١٨٤.  (٣)
انظر املصدر السابق ص١٨٣.  (٤)

انظر البحر احمليط٤٤٣/١.  (٥)

انظر البحر احمليط٤٤٣/١.  (٦)
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ويناقــش بــأن دعــوى وقــوع اإلعجــاز يف نظــم القــرآن فقــط حتكــم، بــل يقــع يف نظــم 
القــرآن ومدلولــه؛ ألن اجملمــوع هــو مســمى كالم اهللا علــى الصحيــح وليــس كمــا يدعــون أن 

كالم اهللا ليــس حبــرف وال صــوت وقــد نوقــش هــذا األمــر يف املســألة الســابقة.
ثالثاً: الموافقون 

وافقــه يف هــذا أكثــر أصحابــه مــن األشــاعرة كمــا هــو مفهــوم مــن قــول أيب منصــور 
الســابق. ووافقهــم القاضــي أبــو يعلــى مــن احلنابلــة(١).

واألدلة املذكورة هي: أدلة هؤالء مجيعاً وأما القاضي أبو يعلى فقد استدل بوجهني:
١- أن اهللا حتــدى مبثلــه يف اللفــظ والنظــم(٢)، وميكــن أن يناقــش بــأن قولــه تعــاىل ﴿ْ 
بِِمۡثــِل َ�ٰــَذا ٱۡلُقــۡرَءاِن ﴾ (٣) يشــمل اللفــظ واملعــىن، ودعــوى أن يكــون املــراد بــه اللفــظ 

فقــط حتكــم.
٢- ممــا يــدل علــى أن اإلعجــاز نظمــا ولفظــا ال معــىن أن املعــىن يقــدر علــى مثلــه كل 
َ�ٰٖت  تـُـواْ بَِعۡ�ِ ُســَورٖ ّمِۡثلـِـهِۦ ُمۡفَ�َ

ۡ
أحــد، يبــني صحــة هــذا القــول قولــه تعــاىل ﴿ قُــۡل فَ�

َ�ـٰـٖت ﴾ والكــذب  ﴾ (٤) وهــذا يقتضــي أن التحــدي بألفاظهــا وألنــه قــال ﴿ ّمِۡثلـِـهِۦ ُمۡفَ�َ
ال يكــون مثــل الصــدق. فــدل علــى أن املــراد بــه (مثلــه يف اللفــظ والنظــم)(٥).

ويناقــش بــأن اآليــة املذكــورة كمــا تــدل علــى اإلعجــاز نظمــا كذلــك تــدل علــى اإلعجاز 
معىن، ألهنم  لو افرتوا شــيئا من املعاين لن يســتطيعوا أن يعارضوا به القرآن، فإن ما أفرتوا 
كــذب ال يكــون مثــل الصــدق، ألن الكــذب ال يعــارض الصــدق، وهــذا هــو اإلعجــاز 

نفسه.
رابعاً: المخالفون

خالــف أبــا منصــور ومــن معــه يف هــذه املســألة اإلمــام أمحــد -رمحــه اهللا- يف قــول مجاعــة 

انظر الفروع٤١٨/١، شرح الكوكب املنري ١١٦/٢.  (١)
انظر الفروع٤١٨/١، الفصل يف امللل والنحل١٦/٣، شرح الكوكب١١٦/٢.  (٢)

اإلسراء : ٨٨  (٣)
هود : ١٣  (٤)

انظر الفروع٤١٨/١، شرح الكوكب١١٦/٢.  (٥)
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من أصحابه(١)، وهو رأي أكثر احلنفية(٢) حيث قالوا إن القرآن معجز يف لفظه ومعناه ونظمه 
وهذا مقتضى مذهب أهل السنة واجلماعة القائلني بأن كالم اهللا هو القرآن لنظمه ومعانيه.

ــِن  ــل لَّ�ِ واســتدلوا علــى ذلــك بــأن اهللا تعــاىل حتــدى املشــركني مبعارضتــه بقولــه ﴿ قُ
ــوَن  تُ

ۡ
ــۡرَءاِن َ� يَ� ــَذا ٱۡلُق ــِل َ�ٰ ــواْ بِِمۡث تُ

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ ــنُّ َ�َ ــُس َوٱۡ�ِ � ــِت ٱۡ�ِ ٱۡجَتَمَع

ٮُٰهۖ  ۡم َ�ُقو�ـُـوَن ٱۡ�َ�َ
َ
بِِمۡثلـِـهِۦ َو�ـَـۡو َ�َن َ�ۡعُضُهــۡم ِ�َۡعــٖض َظِهــٗ�� ٨٨ ﴾ (٣)، وقولــه ﴿ أ

ــن ُدوِن  َ�ٰــٖت َوٱۡدُعــواْ َمــِن ٱۡســَتَطۡعُتم ّمِ ــواْ بَِعــۡ�ِ ُســَورٖ ّمِۡثلِــهِۦ ُمۡفَ�َ تُ
ۡ
ــۡل فَ� قُ

نــزَِل بِعِۡلــِم 
ُ
َمــآ أ َّ�

َ
َّــۡم �َۡســَتِجيُبواْ لَُ�ــۡم فَٱۡعلَُمــٓواْ � ِ إِن ُكنُتــۡم َ�ِٰد�ـِـَ� ١٣ فَإِ� ٱ�َّ

تـُـواْ �ُِســوَر�ٖ ّمِۡثلـِـهِۦ ﴾ (٥) وقولــه      
ۡ
ٮـٰـُهۖ قُــۡل فَ� ۡم َ�ُقو�ـُـوَن ٱۡ�َ�َ

َ
ِ﴾ (٤) وقولــه تعــاىل ﴿ أ ٱ�َّ

تـُـواْ �ُِســوَر�ٖ ّمِــن ّمِۡثلـِـهِۦ ﴾ (٦)، 
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنـَـا فَ� ۡ�ـَـا َ�َ ــا نَزَّ ﴿�ن ُكنُتــۡم ِ� َرۡ�ــٖب ّ�ِمَّ

فلمــا مل يســتطيعوا علــى معارضتــه دل علــى إعجــاز القــرآن نظمــا ومعــىن.
وهــذا وقــد حكــى أبــو منصــور عــن بعــض أصحابــه أهنــم ذهبــوا إىل إثبــات نفــس كالم 

اهللا معجــزة للرســول  كمــا نقــل عنــه ذلــك الزركشــي ومل يذكــر أدلتهــم(٧).
خامساً: التعليق

إن القول بأن اإلعجاز وقع يف كالم اهللا الذي هو القرآن بنظمه ومعانيه هو الراجح 
عنــدي ملــا يلــي :

أ- أن هذا مذهب أهل السنة واجلماعة الذي دلت عليه النصوص.
ب- أن مذهب أيب منصور ومن وافقه خمالف للكتاب والسنة كما هو ظاهر يف املناقشة.
جـــ- أن قولــه يف إعجــاز القــرآن مبــين علــى مذهبــه يف كالم اهللا عــز وجــل، وهــو فاســد 

مــن ناحيــة النقــل والعقــل كمــا ســبق يف مبحــث كالم اهللا.
انظر شرح الكوكب١١٦/٢، الفروع٤١٨/١.  (١)

انظر أصول السرخسي٢٨١/١-٢٨٢، الربهان يف علوم القرآن٩٩/٢، فواتح الرمحوت٨/٢.  (٢)
اإلسراء : ٨٨  (٣)

هود : ١٣-١٤  (٤)
يونس : ٣٨  (٥)
البقرة : ٢٣  (٦)

انظر البحر احمليط ٤٤٣/١.  (٧)
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المسألة الثانية : وجوه اإلعجاز في القرآن
اختلــف العلمــاء يف عــد وجــوه اإلعجــاز يف القــرآن الكــرمي، فمنهــم مــن ذكــر اإلعجــاز 
أربعــة أوجــه(١)، ومنهــم مــن ذكــر مخســة(٢)، ومنهــم مــن أوصــل وجوهــه إىل عشــرة(٣) أو إىل 

اثــىن عشــر وجهــا(٤) أو أقــل أو أكثــر.
وقد ذكر األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- من وجوه اإلعجاز يف القرآن ما يلي(٥):

١- نظمــه العجيــب يف البالغــة والفصاحــة اخلارجــة عــن العــادة يف نظــم اخلطــب 
والشــعر مــن الــكالم وحنــو ذلــك.

٢- مــا فيــه مــن األخبــار عــن غيــوب ســالفة، وذلــك عجيــب إذا وردت ممــن مل يعــرف 
الكتــب ومل جيالــس أصحــاب التواريــخ.

٣- األخبــار عــن غيــوب كانــت يف املســتقبل كمــا وقــع يف اخلــرب عنهــا علــى التفصيــل 
ال علــى وجــه ختمــني الكهنــة واملنجمــني.

وقد ذكر القرطيب -رمحه اهللا- عشرة وجوه من إعجاز القرآن(٦) أذكرها فيما يلي باختصار:
١-النظم البديع املخالف لكل نظم معهود يف لسان العرب ويف غريها.

٢-األسلوب املخالف جلميع أساليب العرب.
ــۡرَءاِن  ٣-اجلزالــة الــيت ال تصــح مــن خملــوق حبــال، وتأمــل ذلــك يف ســورة ﴿ ٓقۚ َوٱۡلُق
ــۡوَم  ــُهۥ يَ ــا َ�ۡبَضُت �ُض َ�ِيٗع

َ
ــِد ١ ﴾ (٧) إىل آخرهــا، وكــذا قولــه تعــاىل ﴿ َوٱۡ� ٱ�َۡمِجي

ٱۡلقَِ�َٰمــةِ ﴾ (٨) إىل آخــر الســورة.
٤-التصرف يف لســان العرب على وجه ال يســتقل به عريب، حىت وقع منهم االتفاق 

مجيعهم على إصابته يف موضع كل كلمة، وحرف.

وهو القاضي عياض، ذكرها يف كتابه الشفا بتعريف حقوق املصطفى ١٥٨/١.  (١)
وهو الباقالين، ذكرها يف كتابه إعجاز القرآن١١٨/١.  (٢)

وهو القرطيب يف تفسريه٥٢/١.  (٣)
وهو الزركشي يف الربهان يف علوم القرآن٩٣/٢.  (٤)

انظر أصول الدين له ص١٨٣-١٨٤.  (٥)
انظر اجلامع ألحكام القرآن٥٢/١-٥٤.  (٦)

ق : ١  (٧)
الزمر : ٦٧  (٨)
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٥-اإلخبــار عــن األمــور الــيت تقدمــت يف أول الدنيــا إىل وقــت نزولــه مــن أمــي مــا كان 
يتلــو مــن قبلــه مــن كتــاب، وال خيطــه بيمينــه.

٦-الوفــاء بالوعــد املــدرك باحلــس يف العبــارة، يف كل مــا وعــد اهللا ســبحانه بــه كوعــده 
نصــر رســوله-عليه الصــالة والســالم-، وإخــراج الذيــن أخرجــوه مــن وطنــه وغــري ذلــك.

٧-اإلخبار عن املغيبات يف املستقبل اليت ال يطلع عليها إال بوحي.
٨-مــا تضمنــه القــرآن مــن العلــم الــذي هــو قــوام مجيــع األنــام يف احلــالل واحلــرام، ويف 

ســائر األحــكام.
٩-احلكم البالغة اليت مل جتر العادة بأن تصدر يف كثرهتا وشرفها من آدمي.

١٠-التناســب يف مجيــع مــا تضمنــه ظاهــرا وباطنــا مــن غــري اختــالف قــال تعــاىل ﴿َو�َۡو 
ِ �َوََجــُدواْ �ِيــهِ ٱۡختَِ�ٰٗفــا َكثـِـٗ�� ٨٢ ﴾ (١). َ�َن ِمــۡن ِعنــِد َ�ــۡ�ِ ٱ�َّ

ويــرى الزركشــي أن اإلعجــاز وقــع جبميــع مــا ســبق مــن األقــوال، ال كل واحــد علــى 
انفــراده؛ ألنــه مجــع كل ذلــك، فــال معــىن لنســبته إىل واحــد منهــا مبفــرد مــع اشــتماله علــى 

اجلميــع، وقــال إنــه مذهــب أهــل التحقيــق(٢).

المسألة الثالثة : القدر المعجز من القرآن(٣)
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن اإلعجــاز وقــع بســورة مــن القــرآن، وظاهــر 
عباراتــه يــدل علــى أن ذلــك ال خيتــص بالطــوال دون القصــار، بــل هــو شــامل للــكل.

قــال -رمحــه اهللا-: (والدليــل علــى صحــة معجــزة القــرآن أنــه حتــدى قومــه بســورة مثلــه، 
النساء : ٨٢  (١)

الربهان يف علوم القرآن ١٠٦/٢.   (٢)
أغلــب األصوليــني الذيــن حبثــوا يف هــذه املســألة حرروهــا أثنــاء تعريفهــم للقــرآن الكــرمي وخباصــة مــن   (٣)
اختــار منهــم تعريفــه (باملعجــز) . انظــر أصــول السرخســي ٢٨١/١-٢٨٢، املســتصفى ١٠١/١، 
خمتصــر ابــن احلاجــب مــع بيــان املختصــر ٤٥٧/١، اإلحــكام لآلمــدي١٣٨/١، غايــة الوصــول 
ص٣٤، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب١٨/٢، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى٢٢٣/١، 
هنايــة الســول ٢٠٤/١، البحــر احمليــط٤٤٣/١، شــرح الكوكــب١١٧/٢، فواتــح احلمــوت ٧/٢-

.٨
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فلــو أعرضــوه هبــا لكذبــوه. فلمــا عدلــوا عــن املعارضــة الــيت لــو متــت لدلــت علــى كذبــه إىل 
قتالــه الــذي لــو مت مرادهــم فيــه مل يــدل علــى كذبــه، علمنــا أهنــم إمنــا عدلــوا عمــا يــدل علــى 
التكذيــب إىل مــا ال يــدل عليــه، لعجزهــم عمــا يكــون دليــال علــى ذلــك. ولــو أعرضــوه 
لنقــل ذلــك ألن الذيــن ال يتواطئــون علــى الكــذب ال يتواطئــون علــى كتمــان مــا قــد علمــوه 
بالضــرورة، أال تــرى أنــه نقــل مــا عــورض بــه ممــا ال َيْشــبـَُهه كقــول مســيلمة(١) :«والطاحنــات 
طحنــا واخلابــزات خبــزا» يف معارضــات ﴿ َوٱۡلَ�ِٰدَ�ٰــِت َضۡبٗحــا ١ ﴾ (٢)، ويف عــدم 

املعارضــة داللــة علــى صحــة املعجــزة)(٣).
ونقــل عنــه الزركشــي يف معــرض اســتدالله علــى أن اإلعجــاز يقــع يف قــراءة القــرآن ال 
 ٰٓ نُّ َ�َ �ــُس َوٱۡ�ِ يف كالم اهللا نفســه قولــه :(فأمــا قولــه تعــاىل ﴿ قـُـل لَّ�ـِـِن ٱۡجَتَمَعــِت ٱۡ�ِ
تـُـوَن بِِمۡثلـِـهِۦ ﴾ (٤) فاملــراد قــراءة القــرآن بدليــل 

ۡ
تـُـواْ بِِمۡثــِل َ�ـٰـَذا ٱۡلُقــۡرَءاِن َ� يَ�

ۡ
ن يَ�

َ
أ

أنــه حتــدى بالســورة والســورة ترجــع إىل القــرآن ال إىل املقــروء)(٥).
ثانيا : الموافقون

إن ما ذهب إليه أبو منصور يف هذه املسألة هو قول مجهور العلماء(٦).
قال القاضي أبو بكر الباقالين : (ذهب عامة أصحابنا - وهو قول أيب احلسن األشعري 

يف كتبه - إىل أن أقل ما يعجز عنه من القرآن الســورة قصرية كانت أو ما كان بقدرها)(٧).

هــو مســيلمة بــن مثامــة بــن كبــري بــن حبيــب احلنفــي الوائلــي الكــذاب، مدعــي النبــوة، ولــد ونشــأ   (١)
باليمامــة يف القريــة املســماة اليــوم باجلبيلــة تقــرب العيينــة لــوادي حنيفــة يف جنــد، تــويف ســنة ٣٢هـــ. 

(انظــر األعــالم ٢٢٦/٧).
العاديات : ١  (٢)

أصول الدين ص ١٨٣.  (٣)
اإلسراء : ٨٨  (٤)

البحر احمليط٤٤٣/١.  (٥)
أصــول   ،١٨/٢ احلاجــب  ابــن  خمتصــر  علــى  العضــد  شــرح  املختصــر٤٥٩/١،  بيــان  انظــر   (٦)
السرخســي ٢٨٠/١، غايــة الوصــول ص٣٨، مجــع اجلوامــع وشــرح احمللــي عليــه٢٢٥/١-٢٢٦، 

.٧/٢ الرمحــوت  فواتــح  واإلتقــان١٢٣/٢، 
إعجــاز القــرآن أليب بكــر الباقــالين وهــو مطبــوع يف هامــش اإلتقــان١٥١/٢. وانظــر نــص كالمــه   (٧)
أيضــا يف الربهــان يف علــوم القــرآن للزركشــي ١٠٨/٢، وانظــر اإلهبــاج١٨٩/١، واإلتقــان ١٢٣/٢.
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وقال يف موضع آخر: (فأما ما قلنا من أن ما بلغ قدر السورة معجز فإن ذلك صحيح)(١).
بــل قــد حكــى ابــن عقيــل اإلمجــاع علــى ذلــك يف املســألة حيــث قــال: (أمجعنــا علــى أن 

التحــدى ال يقــع باآليــة والكلمــة والكلمتــني، وإمنــا يقــع بالســورة)(٢).
أدلتهم:

أن اهللا تعــاىل بعــد أن حتــدى املشــركني بالقــرآن كلــه يف قولــه ﴿ قـُـل لَّ�ـِـِن ٱۡجَتَمَعــِت 
ــهِۦ ﴾(٣)  ــوَن بِِمۡثلِ تُ

ۡ
ــۡرَءاِن َ� يَ� ــَذا ٱۡلُق ــِل َ�ٰ ــواْ بِِمۡث تُ

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ ــنُّ َ�َ ــُس َوٱۡ�ِ � ٱۡ�ِ

تـُـواْ بَِعــۡ�ِ ُســَورٖ ّمِۡثلـِـهِۦ ﴾ (٤) حتداهــم إىل اإلتيــان 
ۡ
وكذلــك بعشــر ســور يف قولــه ﴿ فَ�

بســورة واحــدة مــن مثلــه يف موضعــني :
تـُـواْ �ُِســوَر�ٖ ّمِۡثلـِـهِۦ َوٱۡدُعــواْ َمــِن 

ۡ
ٮـٰـُهۖ قُــۡل فَ� ۡم َ�ُقو�ـُـوَن ٱۡ�َ�َ

َ
١-قولــه تعــاىل ﴿ أ

ِ إِن ُكنُتــۡم َ�ِٰد�ـِـَ� ٣٨ ﴾ (٥). ٱۡســَتَطۡعُتم ّمِــن ُدوِن ٱ�َّ
تـُـواْ �ُِســوَر�ٖ 

ۡ
ٰ َ�ۡبِدنـَـا فَ� ۡ�ـَـا َ�َ ــا نَزَّ ٢-قولــه تعــاىل ﴿ �ن ُكنُتــۡم ِ� َرۡ�ــٖب ّ�ِمَّ

ــإِن  ِ إِن ُكنُتــۡم َ�ِٰد�ِــَ� ٢٣ فَ ــن ُدوِن ٱ�َّ ــن ّمِۡثلِــهِۦ َوٱۡدُعــواْ ُشــَهَدآَءُ�م ّمِ ّمِ
ــاَرةُۖ  ــاُس َوٱۡ�َِج ــا ٱ�َّ ــِ� َوقُوُدَه ــاَر ٱلَّ ــواْ ٱ�َّ ُق ــواْ فَٱ�َّ ــن َ�ۡفَعلُ ــواْ َولَ ــۡم َ�ۡفَعلُ َّ �

ــَن ٢٤ ﴾ (٦). ۡت �ِۡلَ�ٰفِرِ� ــدَّ ِع
ُ
أ

قالــوا إنــه مل يقــم دليــل علــى العجــز عــن املعارضــة يف أقــل مــن هــذا القــدر، وأمــا قولــه 
تـُـواْ ِ�َِديــٖث ّمِۡثلـِـهِۦٓ ﴾ (٧) فــال معارضــة بينــه وبــني اآليتــني، ألن احلديــث 

ۡ
تعــاىل ﴿ فَۡلَي�

التــام ال تتحصــل حكايتــه يف أقــل مــن كلمــات ســورة قصــرية(٨).

اعجاز القرآن مطبوع يف هامش اإلتقان١٥٧/٢، وانظر اإلتقان١٢٣/٢.  (١)
انظر خمتصر ابن اللحام ص٧١.  (٢)

اإلسراء : ٨٨  (٣)
هود : ١٣  (٤)

يونس : ٣٨  (٥)
البقرة : ٢٣-٢٤  (٦)

الطور : ٣٤  (٧)
انظــر إعجــاز القــرآن للباقــالين ٢٥٤، أصــول السرخســي ٢٨٠/١، غايــة الوصــول ص٣٤، مجــع   (٨)

اجلوامــع وشــرح احمللــي عليــه٢٢٦/١.
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ثالثاً: المخالفون
هناك أقوال كثرية ختالف قول أيب منصور ومن معه، يف القدر املعجز من القرآن، منها:   

١-أن املعجــز هــو الســورة ولكــن ال علــى إطالقهــا، بــل يقــع اإلعجــاز بســورة تبلــغ 
يف الطــول مبلغــا يتبــني فيــه رتــب ذوي البالغــة، وهــذا اختيــار أيب إســحاق اإلســفراييين 

واآلمــدي(١) وهــو ظاهــر عبــارة الفخــر الــرازي(٢).
تـُـواْ 

ۡ
٢-أن املعجــز منــه القليــل والكثــري دون تقييــد بالســورة، لظاهــر قولــه تعــاىل ﴿ فَۡلَي�

ِ�َِديــٖث ّمِۡثلـِـهِۦٓ ﴾(٣) غــري أهنــم يقيــدون مبــا فيــه اإلعجــاز، يقــول ابــن النجــار: (قــال أبــو 
املعــايل يف «الشــامل» وغــريه: إمنــا يتحــدى باآليــة إذا كانــت مشــتملة علــى مــا بــه التعجيــز؛ 
ــواْ  تُ

ۡ
ــَر ٢١ ﴾ (٤) فيكــون املعــىن يف قولــه تعــاىل ﴿ فَۡلَي� ــمَّ َ�َظ ال يف حنــو قولــه تعــاىل ﴿ ُ�

ِ�َِديــٖث ّمِۡثلـِـهِۦٓ ﴾(٥) أي مثلــه يف االشــتمال علــى مــا بــه يقــع اإلعجــاز ال مطلقــا)(٦).
وهــذا اختيــار القاضــي أيب يعلــى وأيب اخلطــاب وابــن النجــار الفتوحــي مــن احلنابلــة(٧) 

والزركشــي مــن الشــافعية(٨).
وذهــب ابــن حــزم إىل أن القــرآن كلــه معجــز قليلــه وكثــريه وال يقيــد ذلــك بســورة وال 

آيــة وال حنوهــا(٩).
٣-أن املعجــز هــو القــرآن كلــه، أو كل ســورة برأســها، وال إعجــاز يف بعــض القــرآن أو 

يف بعــض الســورة، وهــذا قــول املعتزلــة(١٠).
٤- مــن العلمــاء املعاصريــن مــن مييــل إىل القــول بــأن اإلعجــاز ليــس لــه قــدر معــني، 

فكمــا أنــه واقــع باآليــة والســورة واقــع أيضــا بأصــوات حروفــه وَوْقــِع كلماتــه(١١).
انظر اختيارمها يف األبكار ٦٤٣/٢، والبحر احمليط٤٤٢/١.  (١)

انظر التفسري الكبري للرازي ١٢٨/١.  (٢)
الطور : ٣٤  (٣)
املدثر : ٢١  (٤)
الطور : ٣٤  (٥)

شرح الكوكب املنري١١٧/٢.  (٦)
انظر شرح الكوكب١١٥/٢، الفروع البن مفلح٤١٨/١، خمتصر ابن اللحام٧١، التمهيد ٣٧١/٢.  (٧)

انظر البحر احمليط ٤٤٢/١.  (٨)
الفصل يف امللل والنحل ١٢/٣-١٤.  (٩)

انظر اإلتقان١٢٣/٢، ومل أجده يف مظانه يف كتب املعتزلة.  (١٠)
انظر مباحث علوم القرآن ملناع القطان ص ٢٥٧.  (١١)
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المبحث الثالث : المحكم والمتشابه في القرآن
وفيه مسألتان :

المسألة األولى : تعريف المحكم(١) والمتشابه(٢) في االصطالح
الــذي يهمنــا يف هــذه املســألة مــن اصطالحهــم يف تفســري احملكــم واملتشــابه، مــا قالــوه 
يف بيــان احملكمــات واملتشــاهبات الــيت تنقســم إليهــا آيــات الكتــاب املبــني، والــيت دل عليهــا 

احملكــم لغــة مأخــوذ مــن أحكــم  مبعــىن وثــق وأتقــن يقــال: أحكمــه: أتقنــه فاســتحكم، وأحكمــت   (١)
الشــيء فاســتحكم : صــار حمكمــاً، واحتكــم األمــر واســتحكم: وثــق. أو أنــه مأخــوذ مــن قــول 
العــرب: حكمــت وأحكمــت وحّكمــت مبعــىن: منعــت ورددت، ومنــه قيــل للحاكــم بــني النــاس 
«حاكــٌم»، ألنــه مينــع الظــامل مــن الظلــم، وأصــل احلكومــة رد النــاس عــن الظلــم، ومنــه مسيــت 
َحَكمــة اللجــام ألهنــا تــرد الدابــة. ومعلــوم أن كال املعنيــني ممــا تشــمله مــادة (حكــم) يف معناهــا 
العــام وهــو املنــع، فــإن كل حمكــم متقــن مينــع بإحكامــه تطــرق اخللــل إىل نفســه أو غــريه، حــىت صــح 
أن تفســر قوهلــم (بنــاء حمكــم) بأنــه وثيــق مينــع مــن تعــرض لــه. (انظــر املفــردات يف غريــب القــرآن 

احمليــط١٤٤٤/٢). العرب١٤٣/١٢،القامــوس  لســان   ،١٣٣-١٣٤
ــبه والشــبيه : املثــل، وأشــبه الشــيء  واملتشــابه لغــة: مأخــوذ مــن التشــابه وهــو التماثــل، والّشــبه والشَّ  (٢)
الشــيء وشــاهبه : ماثله، ويف املثل: من أشــبه أباه فما ظلم، وأشــبهُت فالنا وشــاهبُته واشــتبه علي 
وتشــابه الشــيئان واشــتبها: أشــبه كل واحــد منهمــا صاحبــه. والشــبهة: االلتبــاس، وأمــور مشــتبهة 
ومشــبـََّهة: مشــكلة يشــبه بعضها بعضا، وبينهم أشــباه أي أشــياء يتشــاهبون فيها. (انظر  املفردات 
يف غريــب القــرآن، لســان العــرب ٥٠٣/١٣-٥٠٤،٢٥٧، القامــوس احمليــط١٦٣٨/٢.) قــال ابــن 
قتيبــة :«وأصــل التشــابه أن يشــبهه اللفــُظ اللفــَظ يف الظاهــر، واملعنيــان خمتلفــان، قــال اهللا  يف 
ــبِٗها ﴾ [البقــرة: ٢٥] أي متفــق املناظــر، خمتلــف املطعــوم،  ِــهِۦ ُم�ََ�ٰ ــواْ ب تُ

ُ
﴿ َو� وصــف مثــر اجلنــة

وقــال ﴿�ََ�ٰــَبَهۡت قُلُوُ�ُهــۡم﴾ [البقــرة : ١١٨] أي يشــبه بعضهــا بعضــا يف الكفــر والقســوة. ومنــه 
يقــال: اشــتبه علــي األمــر إذا أشــبه غــريه فلــم تكــد تفــرق بينهمــا، وشــبهت علــّي إذا لبســت احلــق 
بالباطــل. ورمبــا توســعوا بعــد ذلــك يف هــذا املعــىن، فربطــوا املتشــابه بااللتبــاس والشــك، وإن مل يكــن 
هــذا حاصــال يف األمــر أو الشــيء لَشــَبهه بغــريه، فقالــوا يف كل مــا غمــض ودق : متشــابه، وإن مل 
تقــع احلــرية فيــه مــن جهــة الشــبه بغــريه، أال تــرى أنــه قــد قيــل للحــروف املقطعــة يف أوائــل الســور: 
متشــابه، وليــس الشــك فيهــا الوقــوف عندهــا ملشــاكلتها غريهــا والتباســها هبــا». (تأويــل مشــكل 

القــرآن بشــرح وحتقيــق األســتاذ الســيد أمحــد صقــر ص٧٤).
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ــبَِ�ٰٞت ﴾  ــُر ُم�ََ�ٰ َخ
ُ
ــِب َوأ مُّ ٱۡلِكَ�ٰ

ُ
ــنَّ أ ــٌت ُه َۡكَ�ٰ ــٞت �ُّ ــُه َءاَ�ٰ قولــه تعــاىل ﴿ ِمۡن

(١) دون أن أتعــرض للمحكــم الــذي قــد وصــف بــه القــرآن الكــرمي كلــه يف قولــه تعــاىل 

ــُهۥ ﴾ (٢) والــذي اصطلحــوا علــى مقابلتــه باملنســوخ، أو  ــۡت َءاَ�ُٰت ۡحِكَم
ُ
ــٌب أ ﴿ كَِ�ٰ

ۡحَســَن ٱۡ�َِديــِث 
َ
َل أ ُ نـَـزَّ للمتشــابه الــذي وصــف بــه القــرآن كلــه يف قولــه تعــاىل : ﴿ ٱ�َّ

ــبِٗها ﴾ (٣). ٰ�ََ� ــا مُّ كَِ�ٰٗب
أوال: رأي أبي منصور في تعريفهما االصطالحي

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن احملكــم هــو مــا أمكــن معرفــة املــراد بظاهــره 
أو بداللــة تكشــف عنــه، واملتشــابه مــا ال يعلــم تأويلــه إال اهللا، كــذا نقــل عنــه الزركشــي يف 

البحــر احمليــط، مث قــال: ( قــال األســتاذ أبــو منصــور: هــذا هــو الصحيــح عندنــا)(٤).
ثانياً: الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه أبــو منصــور يف تعريفهمــا يتفــق معــه تعريــف ابــن الســمعاين، فقــد قــال 
-رمحــه اهللا- :«وأحســن األقاويــل أن املتشــابه مــا اســتأثر اهللا تعــاىل بعلمــه ومل يطلــع عليــه 
أحــدا مــن خلقــه وكلفهــم اإلميــان بــه واحملكــم : مــا اطلــع عليــه وأوقفهــم علــى املــراد بــه»(٥).

آل عمران : ٧  (١)
هــود :١، ومعــىن قولــه أحكمــت آياتــه أي نظمــت نظمــا رصينــا، متقنــا، حبيــث ال يقــع فيــه تفــاوت،   (٢)
وال ميكن أن يعرتيه اضطراب، وال أن يتطرق إليه خلل، وال أن يشوبه فساد، ال من جهة اللفظ 
وال مــن جهــة املعــىن. انظــر قواطــع األدلــة٧٢/٢، احملكــم واملتشــابه يف القــرآن الكــرمي حملمــد التومــي 
ص١٢، ومباحــث يف علــوم القــرآن ملنــاع القطــاع ص٢٠٨، احملكــم واملتشــابه يف القــرآن العظيــم 

للمطــرودي ص ١٠-١١.
الزمــر : ٢٣، ومعــىن كــون القــرآن كتابــا متشــاهبا : أنــه يشــبه بعضــه بعضــا يف الداللــة واإلعجــاز   (٣)
والصــدق، والكمــال واجلــودة وترتيــب ألفاظــه وتنظيــم تراكيبــه وإتقــان تآليفــه وتناســق معانيــه وكونــه 
يف مأمــن مــن اخللــل واالضطــراب والنقــص ومــن كل تغــري مطلقــا مصداقــا لقولــه تعــاىل ﴿َو�ـَـۡو َ�َن 
ِ �َوََجــُدواْ �ِيــهِ ٱۡختَِ�ٰٗفــا َكثِــٗ��﴾ [النســاء: ٨٢]. انظــر املراجــع الســابقة. ِمــۡن ِعنــِد َ�ــۡ�ِ ٱ�َّ

البحر احمليط ٤٥٢/١.  (٤)
قواطع األدلة ٧٤/٢.  (٥)
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الطــربي(٣) يف  ابــن جريــر  وقــد رجحــه   (٢) مالــك  وإىل  احلنفيــة(١)  إىل  نســب  وهــذا 
تفســريه(٤)، وقال القرطيب هو مقتضى قول الشــعيب(٥) وســفيان الثوري(٦) وغريمها، وقال : (هذا 
أحسن ما قيل يف املتشابه)(٧). وقال ابن السمعاين بعد ذكر هذا التعريف : (هذا هو املختار 

علــى طريقــة الســنة وعليــه يــدل مــا ورد مــن األخبــار ومــا عــرف مــن اعتقــاد الســلف)(٨).
ثالثاً: المخالفون

عــرف كثــري مــن العلمــاء احملكــم واملتشــابه بتعاريــف خمتلفــة بعضهــا متقاربــة يف املعــىن 
واألخــرى متباينــة(٩)، وقــد ذكــر الزركشــي -رمحــه اهللا-أكثــر مــن اثــين عشــر تعريفــا هلمــا(١٠)، 

وذكرهــا ابــن جريــر موثقــا بأســانيدها(١١) . 
وأذكر  فيما يلي بعضا منها:

انظر روح املعاين لأللوسي ٨٢/٣.  (١)
يف رواية أشهب، انظر التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور ١٥٦/٣.  (٢)

هــو حممــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــربي، أبــو جعفــر، مفســر مقــرئ حمــدث مــؤرخ فقيــه أصــويل جمتهــد،   (٣)
اختــار لنفســه مذهبــا يف الفقــه، مــن مؤلفاتــه : جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن، وتاريــخ األمــم 
وامللــوك، ولــد بآمــل طربســتان ســنة ٢٢٤هـــ، وتــويف ســنة ٣١٠هـــ. (انظــر وفيــات األعيــان٥٧٧/١، 

النجــوم الزاهــرة ٢٠٥/٣).
تفسري ابن جرير الطربي ١٨٠/٦.  (٤)

العلــم عظيــم  التابعــني، كان كثــري  أئمــة  مــن كبــار  احلمــريي،  الشــعيب  شــراحيل  بــن  عامــر  هــو   (٥)
احللــم، وكان فقيهــا عاملــا شــاعرا، أدرك مخســمائة مــن الصحابــة، ولــد ســنة ١٩هـــ وتــويف ســنة 

التهذيــب ٦٥/٥). هتذيــب  احلفــاظ ٧٩/١،  تذكــرة  (انظــر  ١٠٩هـــ. 
مصنــف كتــاب  اجملتهــد  الكــويف،  الثــوري  حبيــب  بــن  مســروق  بــن  ســعيد  بــن  ســفيان  هــو   (٦)
اجلامــع، ولــد ســنة ٩٧هـــ وتــويف ســنة ١٦١هـــ. (انظــر وفيــات األعيــان ٣٨٦/٢-٣٩١، شــذرات 

.(٢٥٠/١-١٥١ الذهــب 
تفسري القرطيب ١٢٥٢/٢.  (٧)

قواطع األدلة ٧٤/٢.  (٨)
األدلــة ٧٢/٢-٧٤،  قواطــع  العــدة ١٥١/١-١٥٢،  اللمــع ١٥١،  الربهــان ٢٨١/١،  انظــر   (٩)
املنــري  الكوكــب  شــرح   ،١٤٢/١ لآلمــدي  اإلحــكام   ،١٧٠ املنخــول   ،١٠٦/١ املســتصفى 
.٢٨ الفحــول  إرشــاد  عليــه٢٦٨/١،  احمللــي  وشــرح  اجلوامــع  مجــع   ،١٦١ املســودة   ،١٤٠/٢

انظر البحر احمليط ٤٥٠/٢-٤٥٢.  (١٠)
تفسري ابن جرير الطربي ١٨٠/٦.  (١١)
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١- (احملكم هو الذي مل يتكرر لفظه، واملتشابه الذي تكررت ألفاظه)(١).
٢-أن احملكم الناسخ، واملتشابه املنسوخ(٢).

٣-(احملكم ما ال تتشابه معانيه، واملتشابه: ما اشتبهت معانيه)(٣).
٤-أن احملكــم مــا اســتقل بنفســه ومل حيتــج إىل بيــان، واملتشــابه هــو الــذي حيتــاج إىل 

بيــان، فتــارة يبــني بكــذا وتــارة بكــذا حلصــول االختــالف يف تأويلــه(٤).
مــا احتمــل  التأويــل إال وجهــا واحــدا، واملتشــابه  مــن  مــا ال حيتمــل  ٥-أن احملكــم 

أوجهــا(٥).
رابعاً: التعليق

ــُخوَن ِ�  ِٰس ۗ َوٱل�َّ ُ ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ ــُه وِ�لَ
ۡ
ــُم تَأ ــا َ�ۡعلَ مــن املعلــوم أن يف قولــه تعــاىل ﴿ َوَم

ــهِۦ ﴾ (٦) قراءتــني متواترتــني ومهــا: قــراءة الوقــف علــى لفــظ  ِ ــا ب ــوَن َءاَمنَّ ُ ــِم َ�ُقو� ٱۡلعِۡل
اجلاللة (اهللا) وقراءة الوصل. ولذلك فإن املتشــابه على القراءتني ينقســم إىل قســمني مها:

١-املتشابه الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل.
٢-املتشابه الذي يعلمه العلماء الراسخون يف العلم.

وبنــاء علــى ذلــك فــإن مفهــوم املتشــابه علــى قــراءة الوصــل غــري مفهــوم املتشــابه علــى 
قــراءة الوقــف، ومبــا أن احملكــم يف مقابــل املتشــابه، لــذا فــإن مفهــوم احملكــم علــى قــراءة 

الوصــل غــري مفهــوم احملكــم علــى قــراءة الوقــف.
علــى  تعاريفهمــا  لــه  يظهــر  واملتشــابه  احملكــم  تعريــف  يف  العلمــاء  آراء  يف  واملتأمــل 

اجتاهــني:
١-التعاريف اليت تتفق مع قراءة الوقف:

تعريف أيب منصور -رمحه اهللا- ومن وافقه من هذا القبيل.
وهو تعريف عبد الرمحن بن زيد، انظر قواطع األدلة ٧٣/٢.  (١)

هذا تعريف ابن عباس، انظر قواطع األدلة ٧٣/٢، والبحر احمليط ٤٥١/١.  (٢)
وهو تعريف جماهد، انظر قواطع األدلة ٧٣/٢.  (٣)

حــكاه القاضــي أبــو يعلــى عــن اإلمــام أمحــد، انظــر العــدة ١٥١/١، املســودة ١٦١، البحــر احمليــط   (٤)
.٤٥١/١

قال الزركشي :«جرى عليه أكثر األصوليني» البحر احمليط ٤٥١/١.  (٥)
آل عمران : ٧  (٦)
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٢- التعاريف اليت تتفق مع قراءة الوصل:
تعاريــف املخالفــني مــن هــذا القبيــل وهــي ال تتفــق مــع مفهــوم املتشــابه علــى قــراءة 

الوقــف ممــا ال يعلمــه إال اهللا تعــاىل.

المسألة الثانية: هل يمكن إدراك علم المتشابه في القرآن
أوًال: رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن علــم املتشــابه ال يدركــه إال اهللا وأنــه ال يعلــم 
تأويلــه إال اهللا.

قال الزركشــي-رمحه اهللا-: (قال األســتاذ أبو منصور: اختلفوا يف إدراك علم املتشــابه 
فقــال كثــري مــن أصحابنــا املتكلمــني والفقهــاء كاحلــارث والقالنســي: إنــه ال يعلــم تأويلــه إال 
اهللا، ووقفــوا علــى قولــه ﴿ إال اهللا ﴾، وذهــب أبــو احلســن األشــعري واملعتزلــة إىل أنــه ال بــد 
أن يكــون يف مجلــة الراســخني مــن يعلــم املتشــابه، ووقفــوا علــى قولــه ﴿ والراســخون فــي 
العلــم ﴾ قــال: والقــول األول أصــح عندنــا؛ ألنــه قــول الصحابــة مثــل ابــن عبــاس(١) وابــن 

مســعود(٢)... وبــه نقــول)(٣).
قال: [أي أبو منصور -رمحه اهللا-]: (وتدخل احلروف املتقطعة يف أوائل السور يف املتشابه 

الذي ال يعلم تأويله إال اهللا وأقوال املتأولني هلا متعارضة ليس بعضها أوىل من بعض)(٤).

هــو عبــد اهللا بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب، القرشــي اهلامشــي، ابــن عــم رســول اهللا صلــى اهللا عليــه   (١)
وســلم، ولــد قبــل اهلجــرة بثــالث أو مخــس، كان مــن فقهــاء الصحابــة، ودعــا لــه النــيب صلــى اهللا 
عليــه وســلم بقولــه: ((اللهــم فقهــه يف الديــن وعلمــه التأويــل))، تــويف رضــي اهللا عنــه ســنة ٦٨، 
الغابــة  أســد  االســتيعاب ٩٣٣/٣،  اإلصابــة ٣٣٠/٢،  (انظــر  ذلــك.  غــري  وقيــل  هـــ،  أو ٧١ 

 .(٢٩٠/٣
هــو عبــد اهللا بــن مســعود بــن غافــل، أحــد الســابقني األولــني، فقــد كان ســادس مــن أســلم، هاجــر   (٢)
اهلجرتــني، شــهد بــدرا واملشــاهد بعدهــا، وهــو أحــد العبادلــة والنجبــاء، أّمــره عثمــان رضــي اهللا عنــه 
علــى الكوفــة مث عزلــه وأمــر أن يرجــع إىل املدينــة حــىت تــويف رضــي اهللا عنــه ســنة ٣٢هـــ. (انظــر 

اإلصابــة ٣٦٨/٢، أســد الغابــة ٣٨٤/٣، االســتيعاب ٩٨٧/٣).  
البحر احمليط ٤٥٢/١-٤٥٣.  (٣)

املصدر السابق ٤٥٣/١.  (٤)
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دليله :
أن هــذا قــول الصحابــة منهــم عائشــة(١) وابــن عبــاس وابــن مســعود رضــي اهللا عنهــم 

وغريهــم فـَُهــْم(٢) إىل فـَْهــِم قصــد الشــارع أقــرب وهلــذا األخــذ بقوهلــم أوىل.
ثانيا : الموافقون

إن مــا اختــاره األســتاذ أبــو منصــور موافــق ملــا ذهــب إليــه كثــري مــن العلمــاء. فقــد حــكاه 
البغــوي(٣) يف تفســريه عــن األكثريــن مــن الصحابــة والتابعــني والنحويــني حيــث قالــوا ال يعلــم 

تأويل املتشــابه إال اهللا(٤). ورجحه ابن الســمعاين(٥) واختاره الزركشــي(٦).
دليلهم:

ِيــَن ِ� قُلُو�ِِهــۡم َزۡ�ــٞغ َ�َي�َّبُِعــوَن َمــا �ََ�ٰــَبَه ِمۡنــُه  ــا ٱ�َّ مَّ
َ
١-أن قولــه تعــاىل ﴿ فَأ

وِ�لـِـهۦِۖ ﴾ (٧) يــدل علــى ذم مبتغــي املتشــابه ووصفهــم بالزيــغ 
ۡ
ٱبۡتَِغــآَء ٱۡلفِۡتَنــةِ َوٱبۡتَِغــآَء تَأ

وابتغــاء الفتنــة، وقــد صرحــت الســنة بذمهــم، فعــن عائشــة قالــت: تــال رســول اهللا  هــذه 
نــَزَل َعلَۡيــَك ٱۡلِكَ�ـٰـَب ﴾ (٨) إىل قولــه تعــاىل ﴿ أولــو األلبــاب ﴾ 

َ
ِٓي أ اآليــة ﴿ ُهــَو ٱ�َّ

قــال رســول اهللا  :((فــإذا رأيــت الذيــن يتبعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك الذيــن مســى اهللا 

هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم،   (١)
ولــدت بعــد البعثــة بأربــع ســنوات، كانــت مــن فقهــاء الصحابــة رضــي اهللا عنهــم ومــن املكثريــن 
مــن روايــة احلديــث، توفيــت رضــي اهللا عنهــا ســنة ٥٧هـــ. (انظــر اإلصابــة ٣٥٩/٤، االســتيعاب 

١٨٨١/٤، أســد الغابــة ١٨٨/٧).  
انظــر تفســري البغــوي ٣٢١/١، تفســري اخلــازن ٣٢١/١، اإلتقــان يف علــوم القــرآن ٣/٢، البحــر   (٢)

احمليــط ٤٥٣/٤، شــرح الكوكــب املنــري ١٥٢/٢، فواتــح الرمحــوت ١٨/٢.
هــو أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد البغــوي الشــافعي، يعــرف بابــن الفــراء، ويلقــب   (٣)
حمــي الســنة وركــن الديــن، كان إمامــا يف التفســري واحلديــث والفقــه، مــن آثــاره : معــامل التنـــزيل يف 
التفســري، وشــرح الســنة، تويف ســنة ٥١٦هـ. (انظر طبقات املفســرين للســيوطي، طبقات املفســرين 

للــداودي، تذكــرة احلفــاظ للذهــيب ١٢٥٧/٤).
انظر شرح الكوكب املنري ١٥١/٢.  (٤)

انظر قواطع األدلة ٧٤/٢.  (٥)
انظر البحر احمليط ٤٥٥/١.  (٦)

آل عمران : ٧  (٧)
آل عمران : ٧  (٨)
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فاحذرهــم))(١) فــدل علــى أن املتشــابه ال يــدرك علمــه إال اهللا.
٢-أن مــن القــرآن شــيئا غيبــه اهللا عــن خلقــه -كمــا دل عليــه اآليــة حســب قــراءة 
الوقــف- ليلزمهــم النقــص  يف أنفســهم، ألهنــم ال يبلغــون مــن األمــر إال مــا قــدر اهللا هلــم، 
ءٖ ّمِــۡن ِعۡلِمــهِۦٓ  وقــد بــني ذلــك يف آيــة أخــرى مــن كتابــه، فقــال ﴿ َوَ� ُ�ِيُطــوَن �ـِـَ�ۡ

ــآَء ﴾ (٢)...(٣). ــا َش إِ�َّ بَِم
٣-أن قــراءة الوقــف علــى قولــه تعــاىل ﴿ إال اهللا ﴾ تــدل علــى مــا قلنــا، وقــراءة الوقــف 
هــي الــيت تتناســب هنــا قواعــد اللغــة، ألن (أمــا) يف لغــة العــرب تــأيت لتفصيــل اجملمــل (فــال 
بد أن يذكر يف ســياقه قســمان : إما لفظا وهو األكثر، وإما تقديرا، وســببه إما االســتغناء 
ــَل  ــَن وََعِم ــاَب َوَءاَم ــن تَ ــا َم مَّ

َ
بذكــر أحــد القســمني عــن اآلخــر كقولــه تعــاىل ﴿ فَأ

ــَ� ٦٧ ﴾ (٤) ومل يذكــر القســم اآلخــر  ــَن ٱ�ُۡمۡفلِِح ــوَن ِم ن يَُ�
َ
ــَ�ٰٓ أ ــا َ�َع َ�ٰلِٗح

لداللــة املذكــور عليــه، فكأنــه قــال : وأمــا مــن مل يؤمــن ومل يعمــل صاحلــا فــال يصلــح أن 
يكــون مــن املفلحــني، وإمــا بــكالم يذكــر بعدهــا يف موضــع ذلــك كهــذه اآليــة فإنــه ســبحانه 
ِيــَن ِ� قُلُو�ِِهــۡم َزۡ�ــٞغ َ�َي�َّبُِعــوَن َمــا �ََ�ٰــَبَه ِمۡنــُه ٱبۡتَِغــآَء ٱۡلفِۡتَنــةِ  ــا ٱ�َّ مَّ

َ
قــال ﴿ فَأ

ـه ﴾ (٥) فهــذا متــام القســم األول املذكــور يف ســياق (أمــا)  وِ�لِــهۦِۖ إ� اللـَّ
ۡ
َوٱبۡتَِغــآَء تَأ

فاقتضــى وضــع اللغــة ذكــر قســم آخــر فــكان تقديــره: وأمــا غريهــم فيؤمنــون بــه ويكلــون 
ِٰســُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلــِم َ�ُقو�ـُـوَن َءاَمنَّــا بـِـهِۦ  معنــاه إىل رهبــم، ودل علــى ذلــك قولــه ﴿ َوٱل�َّ
ــا ﴾ (٦) أي احملكــم واملتشــابه مــن عنــد اهللا واإلميــان هبمــا واجــب،  ــِد َرّ�َِن ــۡن ِعن ٞ ّمِ ّ�ُ
فكأنــه قيــل: أمــا الراســخون يف العلــم فيقولــون، ويــدل علــى ذلــك قولــه تعــاىل يف ســورة البقــرة 
ِيــَن َ�َفــُرواْ  ــا ٱ�َّ مَّ

َ
ّ�ِِهــۡمۖ َوأ نَّــُه ٱۡ�َــقُّ ِمــن رَّ

َ
ِيــَن َءاَمُنــواْ َ�َيۡعلَُمــوَن � ــا ٱ�َّ مَّ

َ
﴿ فَأ

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٢٠٩/٨ مــع الفتــح يف كتــاب التفســري،باب منــه   (١)
برقــم (٢٦٦٥). ومســلم يف صحيحــه (٢٠٥٣/٤)،  آيــات حمكمــات، 

البقرة : ٢٥٥  (٢)
انظر البحر احمليط ٤٥٣/١.  (٣)

القصص : ٦٧  (٤)
آل عمران : ٧  (٥)
آل عمران : ٧  (٦)



٢٩١آراؤه في األدلة الشرعية  

ُ بَِ�ـٰـَذا َمَثــٗ� ﴾ (١)...)(٢). َراَد ٱ�َّ
َ
َ�َيُقو�ـُـوَن َمــاَذآ أ

وإن   ﴾ والراســخون   ﴿ قولــه  الــواو يف  أن  الوقــف  قــراءة  قــوة  علــى  يــدل  ٤-وممــا 
وجهــني(٣): مــن  اســتئنافية  ههنــا  أهنــا  غــري  عاطفــة  غــري  تكــون  أن  احتملــت 

أ-أنــه لــو أراد العطــف لقــال: (ويقولــون آمنــا بــه) حــىت يكــون معطوفــا علــى (يعلمــون) 
املقــدرة، ألن تقديــره (ومــا يعلــم تأويلــه إال اهللا، والراســخون يف العلــم يعلمونــه ويقولــون آمنــا 
بــه)، ومــا قالــوا مــن أن قولــه ﴿ يقولــون ﴾ مجلــة حاليــة مــع إضمــار فعلهــا العامــل فيهــا ال 
يصــح، ألنــه لــو جــاز هــذا جلــاز (عبــد اهللا راكبــا) مبعــىن أقبــل وهــو ممتنــع، ولذلــك ال جيــوز 

(والراســخون قائلــون) بتقديــر يعلمونــه قائلــني. 
ب-أن قــراءة ابــن عبــاس  تبــني أن الــواو اســتئنافية وليســت عاطفــة، فإنــه قــرأ (ومــا 
يعلــم تأويلــه إال اهللا ويقــول الراســخون آمنــا بــه)، وإن كان  مسعهــا مــن النــيب  فهــي 

تفســري منــه لآليــة، وإن مل يســمع فهــو مرجــح لكونــه قــول الصحــايب.
ِٰســُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلــِم َ�ُقو�ـُـوَن َءاَمنَّــا بـِـهِۦ ﴾(٤) علــى إمياهنــم  ٥-أن قولــه ﴿ َوٱل�َّ
وتســليمهم ممــا مل يطلعــوا علــى حقيقــة املــراد بــه، فهــو مــن قبيــل اإلميــان بالغيــب الــذي أثــىن 

اهللا علــى أهلــه وهــو ظاهــر يف التســليم ملــراد اهللا وإن كان ال ينــايف فهمهــم املــراد بــه(٥).
ثالثاً: المخالفون

إن مــا اختــاره أبــو منصــور -رمحــه اهللا- قــد خالفــه مجــع مــن العلمــاء حيــث قالــوا إن 
الراســخني يف العلــم يدركــون علــم املتشــابه .

وممــن اختــار هــذا القــول ســليم الــرازي(٦) وبعــض احلنابلــة(٧) واآلمــدي(٨) ورجحــه الشــيخ 

البقرة : ٢٦  (١)
البحر احمليط٤٥٥/١.  (٢)

انظر املرجع السابق ٤٥٥/٥-٤٥٦.  (٣)
روى هذه القراءة عبُد الرزاق عن ابن طاووس.  (٤)

انظر البحر احمليط ٤٥٦/١.  (٥)

انظر البحر احمليط ٤٥٣/١.  (٦)
انظر شرح الكوكب ١٥٢/٢.  (٧)

انظر اإلحكام ١٤٤/١.  (٨)
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أبــو إســحاق الشــريازي(١) وحــكاه أبــو املعــايل اجلويــين واختــاره(٢) وهــو قــول ابــن عبــاس يف 
روايــة(٣).

واختــاره اإلمــام النــووي(٤)...(٥) وقــال ابــن احلاجــب إنــه الظاهــر(٦). فهــذا القــول يقابــل 
القــول الســابق يف كثــرة القائلــني بــه وهلــذا جيــدر يب أن أذكــر أدلتهــم. 

األدلة :
استدلوا مبا يلي:

١- قــراءة الوصــل وهــي متواتــرة، قالــوا إن الــواو للعطــف ألن تســميتهم الراســخني يف 
العلــم يقتضــي علمهــم بتأويــل املتشــابه وإال مل يكــن هلــم فضيلــة علــى غريهــم(٧).

وأجيــب بــأن املــراد بالراســخني يف العلــم الراســخون يف العلــم بــاهللا ومعرفتــه وأنــه ال 
ســبيل للوقــوف علــى كنــه ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه بغــريه(٨).

لَۡت ﴾ (٩). ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتُهۥ ُ�مَّ فُّصِ
ُ
٢-قوله تعاىل ﴿ كَِ�ٌٰب أ

وجه الداللة: أخرب اهللا سبحانه أن الكتاب فصلت آياته، وبينت مكان مفهوم املعىن(١٠).
وميكــن أن يناقــش بــأن املــراد باآليــة هنــا أن آيــات الكتــاب متقنــة ال يقــع فيهــا تفــاوت 

انظر اللمع ١٥١.  (١)
انظر الربهان ٢٨٤/١-٢٨٥، التلخيص ١٨٠/١.  (٢)

القــرآن ٧٢/٢،  علــوم  الربهــان يف  املنثــور ٨/٢،  الــدر  القــرآن ٣/٢،  علــوم  اإلتقــان يف  انظــر   (٣)
.١٠٦/١ املســتصفى 

هــو اإلمــام احلافــظ القــدوة شــيخ اإلســالم حميــي الديــن أبــو زكريــا حيــىي بــن شــرف الشــافعي، كان   (٤)
حافظــا للحديــث وفنونــه ورجالــه، مــن آثــاره العلميــة: شــرح صحيــح مســلم، ريــاض الصاحلــني، 
للذهــيب ١٤٧٠/٤،  احلفــاظ  تذكــرة  (انظــر  هـــ.  ســنة ٦٧٦  تــويف  واألذكار وغريهــا،  اجملمــوع، 

طبقــات الشــافعية البــن الســبكي ٣٩٥/٨، النجــوم الزاهــرة ٢٧٨/٧). 
انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٢١٨/١٦.  (٥)

انظر خمتصر ابن احلاجب ٢١/٢.  (٦)
انظر البحر احمليط ٤٥٦/١.  (٧)

املرجع السابق.  (٨)
هود : ١  (٩)

(١٠) انظر البحر احمليط٤٥٣/١.
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وال ميكن أن يعرتيه اضطراب وال يشوبه فساد، ال من جهة اللفظ وال من جهة املعىن(١)، 
وليــس املــراد أن اآليــات كلهــا مدركــة املعــاين.

٣- أنــه يبعــد أن خياطــب اهللا عبــاده مبــا ال ســبيل ألحــد مــن اخللــق إىل معرفتــه ألنــه 
يســتحيل أن يتكلــم اهللا تعــاىل مبــا ال يفيــد(٢).

وميكــن أن يناقــش بــأن اهللا تعــاىل غيــب شــيئا مــن القــرآن عــن خلقــه ليلزمهــم النقــص يف 
أنفســهم؛ ألهنــم ال يبلغــون مــن األمــر إال مــا قــدر اهللا هلــم، ويــدل عليــه قولــه تعــاىل ﴿ َوَ� 

ءٖ ّمِــۡن ِعۡلِمــهِۦٓ إِ�َّ بَِمــا َشــآَء ﴾ (٣) فذكــر املتشــاهبات فيــه فائــدة. ُ�ِيُطــوَن �ـِـَ�ۡ
رابعاً: التعليق

بعــد التأمــل والنظــر يف آراء العلمــاء يف هــذه املســألة يتبــني أنــه ال منافــاة بــني الرأيــني، 
ذلــك ألن املتشــابه علــى قــراءة الوقــف علــى قولــه ﴿ إال اهللا ﴾ غــري املتشــابه علــى قــراءة 

الوصــل كمــا ســبق كالمنــا يف تعريــف احملكــم واملتشــابه.
فالقائلــون بقــراءة الوقــف علــى قولــه ﴿ إال اهللا ﴾ مثلــوا للمتشــابه بوقــت قيــام الســاعة 
واحلروف املقطعة يف آوائل السور(٤) وحقيقة ذات الباري تعاىل وال شك أن هذه األشياء 

ممــا اســتأثر اهللا بعلمــه ومل خيتلــف فيــه خمالفوهــم.
أمــا القائلــون بقــراءة الوصــل فوقفــوا علــى قولــه ﴿ والراســخون فــي العلــم ﴾ مثلــوا 
للمتشــابه باألمســاء املشــرتكة(٥)، ويــدرك الراســخون مثــل هــذه املتشــاهبات بــدون خــالف، 
وإذا ثبــت هــذا فلــم يكــن كالم اجلميــع علــى مثــال واحــد وجهــة واحــدة فانفكــت اجلهــة 

ــزاع لفظيــا. واهللا تعــاىل أعلــم. فصــار النـ

انظر قواطع األدلة ٧٢/٢، مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ٢٠٨.  (١)
انظر شرح النووي ملسلم ٢١٨/١٦، شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ٢٢/٢.  (٢)

البقرة : ٢٥٥.  (٣)
انظر البحر احمليط ٤٥٣/١-٤٥٤.  (٤)

انظر املصدر السابق ٤٥٢/١.  (٥)





الفصل الثاني : آراؤه في مباحث السنة
وفيه ستة مباحث :

: آراؤه �� �عريف السنة وحجيتها  المبحث األول  
: آراؤه �� عصمة األنبياء المبحث الثا��  

: آراؤه �� أقسام السنة والخ�� المبحث الثالث  
: آراؤه �� مباحث المتواتر المبحث الرابع  

: آراؤه �� مباحث ا��حاد المبحث الخامس  
: آراؤه �� أح�ام أفعال الرسول  و���يراته المبحث السادس  
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المبحث األول : آراؤه في تعريف السنة وحجيتها
وفيه مسألتان :

المسألة األولى : تعريف السنة(١) اصطالحا

أوًال: رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
قــال األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - يف كتــاب أصــول الديــن يف بيــان مآخــذ 
الشــريعة: (وأمــا الســنة الــيت يؤخــذ عنهــا أحــكام الشــريعة فهــي املنقولــة عــن النــيب  إمــا 

بتواتــر ... وإمــا خبــرب مســتفيض ... وإمــا بروايــة آحــاد ...)(٢).
فهو يرى تعريف السنة كمصدر ألحكام الشريعة وظاهر عباراته يف هذا املوضع يدل على 
أن السنة هي كل ما نقل عن النيب  بإحدى الطرق الثالث املذكورة، ولكن بالرجوع إىل أقواله 

الســنة يف اللغــة تطلــق علــى الســرية والطريقــة محيــدة كانــت أو ذميمــة، قــال رســول اهللا  : ((مــن   (١)
ســن يف اإلســالم ســنة حســنة، فعمــل هبــا بعــده كتــب لــه مثــل أجــر مــن عمــل هبــا وال ينقــص مــن 
أجورهــم شــيء، ومــن ســن يف اإلســالم ســنة ســيئة، فعمــل هبــا بعــده كتــب لــه مثــل وزر مــن عمــل 
هبــا، وال ينقــص مــن أوزارهــم شــيء)). (رواه مســلم يف صحيحــه ٢٢٥/١٦-٢٢٦ مــع شــرح 
النــووي يف كتــاب العلــم بــاب مــن ســن ســنة حســنة أو ســيئة....). وذهــب بعــض أئمــة اللغــة إىل 
أن األصــل فيهــا الطريقــة احملمــودة، ولذلــك قيــل : فــالن مــن أهــل الســنة، معنــاه مــن أهــل الطريقــة 
املســتقيمة، فــإذا أطلقــت انصرفــت إليهــا، وال يســتعمل يف غــري احملمــود إال مقيــدة، كقوهلــم : مــن 
ســن ســنة حســنة. وأصــل اشــتقاقها مــن قوهلــم : ســن الشــيء يســنه باملســن ســنا مــن بــاب قتــل إذا 
أمــره عليــه حــىت يظهــر عليــه آثــار الســن وهــو الصقــل والتحديــد، أو مــن قوهلــم : ســننت املــاء إذا 
داومــت يف صبــه علــى شــيء حــىت يؤثــر فيــه ســننا أي طرائــق. وقــد اســتعملت الســنة يف القــرآن 
رَۡســۡلَنا َ�ۡبلَــَك ِمــن رُُّســلَِناۖ َوَ� َ�ُِد �ُِســ�َّتَِنا 

َ
الكــرمي مبعــىن الطريقــة، قــال تعــاىل ﴿ ُســنََّة َمــن قَــۡد أ

َ�ۡوِ�ــً� ﴾ [اإلســراء : ٧٧]. هــذا وقــد ورد معــان أخــرى للســنة وحملهــا كتــب اللغــة، فلرياجــع فيهــا 
مــن أراد اســتقصائها. (انظــر مجهــرة اللغــة ٩٥/١، معجــم مقاييــس اللغــة ٦٠/٣-٦١، الصحــاح 
٢١٣٩/٥، لســان العــرب ٢٢٤/١٣، املصبــاح املنــري ص١١١، البحــر احمليــط ١٦٣/٤، إرشــاد 

الفحــول ص٢٩).
أصول الدين ص١٧.  (٢)
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املبثوثة يف ثنايا الكتب يتضح مراده باملنقول عن النيب  يف تفســري الســنة.
فقــد نقــل الزركشــي يف البحــر احمليــط أن مذهــب اجلمهــور تقــدمي القــول لقوتــه بالصيغــة 

وأنــه حجــة بنفســه وذكــر أن هــذا جــزم بــه األســتاذ أبــو منصــور(١) .
ونقــل عنــه أيضــا أنــه قــال : ويقــدم القــول، مث الفعــل، مث اإلشــارة، مث الكتابــة، مث التنبيــه 

علــى العلة(٢).
ويف املســألة الثالثــة عشــرة مــن األصــل العاشــر مــن كتــاب أصــول الديــن بــني أبــو منصــور 
-رمحــه اهللا- أقســام أفعــال النــيب  مــع ذكــر مــا يــدل مــن تلــك األفعــال علــى الوجــوب ومــا 
يــدل علــى اإلباحــة أو النــدب، وذكــر أن القســم التاســع مــن أفعــال النــيب  تركــه إنــكار 

مــا فعــل حبضرتــه فيكــون تــرك النكــري دليــال علــى اإلباحــة(٣).
قلــت: وهــذا القســم هــو مــا يســميه العلمــاء التقريــر، قــال الزركشــي : (التقريــر هــو أن 
يســكت النــيب  عــن إنــكار قــول أو فعــل قيــل، أو فعــل بــني يديــه أو يف عصــره، وعلــم 

بــه، فذلــك منـــزل منـــزلة فعلــه يف كونــه مباحــا؛ إذ ال يقــر علــى باطــل)(٤).
فمــن خــالل هــذه النصــوص املنقولــة عــن األســتاذ أيب منصــور ميكــن حتديــد معــىن الســنة 
يف االصطــالح عنده-رمحــه اهللا- حيــث إن مــا نقــل عنــه الزركشــي يــدل علــى أن قــول 
النــيب-- عنــده حجــة، بــل رأيــه أن يقــدم القــول علــى غــريه مــن الســنة، ونــص كالمــه يف 
كتابــه أصــول الديــن يــدل علــى أن فعــل النــيب  حيتــج بــه ومــا يفعــل حبضرتــه فــال ينكــره 
- وهــو مــا يســمى باإلقــرار أو التقريــر- يــدل علــى اإلباحــة، ولكــن التقريــر عنــده يعــد مــن 

أقســام األفعــال(٥).
وهبذا يكون معىن الســنة اصطالحا عند أيب منصور: « هو املنقول عن النيب  من 
قــول أو فعــل إمــا بتواتــر أو خبــرب مســتفيض أو خبــرب اآلحــاد». ويكــون قــد عــرف الســنة 

بذكــر أقســامها مــن حيــث ذاهتــا ومــن حيــث ثبوهتــا.

انظر البحر احمليط ١٩٨/٤.  (١)
انظر البحر احمليط١٩٩/٤.  (٢)

ص٢٢٥.  (٣)
البحر احمليط٢٠١/٤.  (٤)

انظر أصول الدين ص٢٢٥.  (٥)



٢٩٩آراؤه في األدلة الشرعية  

ثانيا :الموافقون
إن تعريــف أيب منصــور للســنة يف االصطــالح -مــع حتديــد مرادهــا باملنقــول عــن النــيب 
 متفــق مــع تعريــف بعــض األصوليــني مــن أن الســنة هــي قــول النــيب  وفعلــه، كمــا 

عرفــه القاضــي البيضــاوي مــن الشــافعية(١) وصاحــب مراقــي الســعود مــن املالكيــة(٢). 
ثالثاً: تعريفات أخرى للسنة

هناك تعريفات عديدة للسنة خمالفة لتعريف أيب منصور ومن وافقه وأبرزها ما يلي:
األول: تعريــف مجهــور األصوليــني خالصتــه أن الســنة هــي: مــا صــدر عــن الرســول 
 غــري القــرآن مــن قــول أو فعــل أو تقريــر(٣) ممــا يصلــح أن يكــون دليــال حلكــم شــرعي(٤).

فأصحــاب هــذا التعريــف يعتــربون الســنة التقريريــة قســما مســتقال كمــا أن يف هــذا 
التعريــف قيــودا زائــدة مفيــدة.

الثاين: تعريف احملدثني، وهؤالء قد عرفوا الســنة مبا هو أوســع من تعريف األصوليني، 
فقالــوا: الســنة اصطالحــا « هــو كل مــا أثــر عــن النــيب  مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو 
صفــة خلقيــة أو ُخلقيــة أو ســرية ســواء كان ذلــك قبــل البعثــة أم بعدهــا»(٥). والســنة علــى 

هــذا التعريــف مرادفــة للحديــث واخلــرب(٦).
وهــذا التعريــف شــامل ملــا ذكــره األصوليــون وزيــادة، فبينــه وبــني تعريــف األصوليــني عمــوم 
وخصــوص مطلقــاً، فــكل مــا هــو ســنة عنــد األصوليــني فهــو ســنة عنــد احملدثــني، ال العكــس.
الثالــث : تعريــف الفقهــاء وهــؤالء عرفــوا الســنة بأهنــا « مــا ثبــت عــن النــيب  مــن 

منهاج األصول مع هناية السول٣/٣.  (١)
انظر مراقي السعود مع فتح الودود ص٢٠٣.  (٢)

انظــر تعريــف الســنة عنــد اجلمهــور يف أصــول السرخســي ١١٣/١، اإلحــكام لآلمــدي ١٤٥/١،   (٣)
شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٢٢/٢، حاشــية التفتــازاين علــى ابــن احلاجــب٢٢/٢، 
شــرح  اجلوامــع٩٤/٢،  علــى مجــع  احمللــى  الســول٢٣٨/٢،  هنايــة  التوضيــح٢/٢،  علــى  التلويــح 
مناهــج   ،٩٧/٢ الرمحــوت  فواتــح   ،١٩/٣ التحريــر  تيســري   ،١٦٠/٢-١٦٦ املنــري  الكوكــب 

العقــول٢٣٦/٢، أصــول مذهــب اإلمــام أمحــد ص٢٠٠، إرشــاد الفحــول ص٢٩.    
راجع اإلحكام لآلمدي١٤٥/١.  (٤)

انظر توجيه النظر ص٢، قواعد التحديث ص٦٢، السنة قبل التدوين ص١٦.  (٥)
انظر السنة قبل التدوين ص١٦، أصول مذهب اإلمام أمحد ص٢١٨.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٠٠

غــري افــرتاض وال وجــوب، وقــد تطلــق عندهــم علــى مــا يقابــل البدعــة، كقوهلــم طــالق 
الســنة كــذا، وطــالق البدعــة كــذا(١) ولكــن الغالــب علــى ألســنتهم إطالقهــا علــى مــا ليــس 

بواجــب(٢).
رابعاً: التعليق 

لعــل ســبب اختــالف هــؤالء العلمــاء يف تعريــف الســنة يرجــع إىل اختــالف األغــراض 
الــيت اجتهــوا إليهــا مــن أحباثهــم.

فاألصوليون إمنا حبثوا عن رســول اهللا  املشــرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من 
بعــده ويبــني للنــاس أحــكام الشــريعة، ونظــروا إىل جانــب التشــريع ومــا يثبــت بــه األحــكام ممــا 

أثــر عنــه، فعنــوا بأقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه الــيت تثبــت  األحــكام وتقررهــا .
أمــا علمــاء احلديــث فإمنــا حبثــوا عــن الرســول  اإلمــام اهلــادي الــذي أخــرب اهللا عنــه أنــه 
أســوة لنــا وقــدوة، فنقلــوا كل مــا يتصــل بــه مــن ســرية وخلــق ومشائــل وأخبــار وأقــوال وأفعــال 

ســواء أثبــت حكمــا شــرعيا أم ال.
وأمــا الفقهــاء فإمنــا حبثــوا عــن رســول اهللا  الــذي ال ختــرج أفعالــه عــن الداللــة علــى حكــم 
شــرعي وهــم يبحثــون عــن حكــم الشــرع علــى أفعــال وجوبــا أو حرمــة أو إباحــة أو غــري ذلــك(٣).

مث إذا دقــق يف تعريــف أيب منصــور ومــن وافقــه اتضــح أهنــم ليســوا خمالفــني للجمهــور 
حقيقــة وإن اختلفــوا يف العبــارة ألهنــم مل يقصــدوا بتحديدهــم الســنة بأهنــا القــول والفعــل 
إخــراج التقريــر مــن كونــه ســنة متبعــة، وإمنــا اعتــربوه داخــال يف األفعــال كمــا هــو مالحــظ يف 

َهــه األســنوي(٥), وصــرح بــه صاحــب املراقــي يف قولــه : عبــارات أيب منصــور(٤) ووجَّ
(والقول والفعل ويف الفعل احنصر            تقريره كذي احلديث واخلرب)

 يعين تقريره  داخل يف األفعال دخول احنصار ال خيرج شيء منه عنها(٦).

انظر إرشاد الفحول ص٢٩.  (١)
انظر العدة يف أصول الفقه١٦٦/١.  (٢)

السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص٤٩.  (٣)
انظر أصول الدين ١٧، البحر احمليط١٩٨/٤-١٩٩.  (٤)

انظر شرح األسنوي على املنهاج مع البدخشي ٢٧١/٢.  (٥)
انظر نشر البنود على مراقي السعود٣/٢، ٤.  (٦)



٣٠١آراؤه في األدلة الشرعية  

وهبــذا يتضــاءل اخلــالف بــني اجلمهــور وأيب منصــور يف تعريــف الســنة، ولكــن ملــا كانــت 
القيــود الزائــدة يف تعريــف اجلمهــور مفيــدة كان تعريفهــم يف نظــري راجحــا وفيمــا يلــي شــرح 

هــذا التعريــف :
قوهلــم (مــا صــدر عــن الرســول) مبنـــزلة اجلنــس يف التعريــف شــامل لــكل مــا صــدر عنــه 
مــن القــرآن والســنة، ألن املــراد بالصــدور منــه أنــه مســع منــه والقــرآن مسعــه املســلمون مــن النــيب 
 وإن كان منـــزال نظمــه ومعنــاه مــن عنــد اهللا تعــاىل بواســطة جربيــل عليــه الســالم ولكــن 

. األمــة مل تتلقــه منــه إال مــن النــيب
فلمــا دخــل القــرآن يف جنــس التعريــف احــرتز منــه بقوهلــم (غــري القــرآن) . وهــذا القيــد 
مل يــرد يف تعريــف أيب منصــور إال أنــه مالحــظ يف تصرفــه يف العبــارات، ألنــه ملــا ذكــر أدلــة 
األحــكام الشــرعية بــدأ بالقــرآن مث ثــىن بالســنة وقــد بــني الســنة الــيت حيتــج هبــا يف مواضــع 
كثــرية، فعلــم قطعــا أن املقصــود مــن قــول النــيب  مــا كان مــن إنشــائه نظمــا ومعــىن أو 

نظمــا فقــط، ال مــا أوحــي إليــه نظمــا ومعــىن ومسعــه املســلمون منــه وهــو القــرآن.
وقوهلــم (مــن قــول أو فعــل أو تقريــر) بيــان لإلمجــال الــذي يوجــد يف كلمــة (مــا) يف 
مســتهل التعريــف، قوهلــم (مــن قــول) يدخــل فيــه أوامــره ونواهيــه وإرشــاداته ومــا أمــر بكتابتــه 

إىل النــاس أو هلــم، وكتاباتــه إىل ملــوك األرض يدعوهــم إىل اإلســالم(١).
وقوهلــم: (أو فعــل) املقصــود منــه أفعــال اجلــوارح غــري جارحــة اللســان فهــو املخصــوص 
بالقول. ويدخل يف ذلك إشــاراته وتركه وأعماله القلبية، كأعماله يف مناســك احلج حيث 
كان  يبني للناس كيفية تلك املناســك كالوقوف بعرفة والرمي والطواف. ومن اإلشــارة 
مــا جــاء يف احلديــث أنــه أشــار إىل كعــب(٢) بيــده أن يضــع عــن غرميــه شــطر الديــن(٣)، ومــن 
الــرتك تركــه  أكل الضــب، فقــد تــرك الصحابــة برتكــه أكل الضــب حــىت بــني هلــم حلــه 

انظر شرح الكوكب املنري١٦٠/٢-١٦١.  (١)
هــو كعــب بــن مالــك األنصــاري اخلزرجــي، شــاعر رســول اهللا  وأحــد الثالثــة الذيــن خلفــوا فتــاب   (٢)
اهللا عليهــم، شــهد العقبــة، قيــل إنــه تــويف ســنة ٤٠هـــ وقيــل ســنة ٥٠هـــ وقيــل ســنة ٥١هـــ. (انظــر 

ســري أعــالم النبــالء ٥٢٣/٢-٥٣٠، هتذيــب التهذيــب ٣٩٤/٨).
متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه (٥٥١/١ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب الصــالة، بــاب   (٣)
التقاضي واملالزمة يف املسجد، ورواه مسلم يف صحيحه (٢٢٠/١٠ مع شرح النووي) يف كتاب 

املســاقاة واملزارعــة، بــاب اســتحباب الوضــع مــن الديــن.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٠٢

  وأنــه إمنــا امتنــع عــن أكلــه ألنــه يعافــه(١)، ومثــال مــا أراد فعلــه مــا جــاء يف حديــث أنــس
أنــه أراد أن يكتــب إىل رهــط أو نــاس مــن العجــم، فقيــل إهنــم ال يقبلــون كتابــا إال خبــامت، 

فاختــذ خامتــا مــن فضــة(٢).
وقوهلــم (أو تقريــر) املــراد بــه كمــا عــرب أبــو منصــور البغدادي-رمحــه اهللا- :(تركــه إنــكار 
مــا فعلــه حبضرتــه) والــذي يفعــل حبضرتــه قــد يكــون قــوال أو فعــال، ويأخــذ حكــم ذلــك مــا 

فعــل يف زمانــه واطلــع عليــه ومل ينكــر عليــه.
ولــو  للتشــكيك،  وليــس  ذاهتــا،  الســنة حســب  أنــواع  لبيــان  (أو)  حــرف  وإيرادهــم 
الــكل(٣). الســنة اجملمــوع دون  أن  أوهــم  لرمبــا  البعــض-  ارتضــاه  بالــواو -كمــا  أبدلوهــا 

وخــرج بقيــد (ممــا يصلــح أن يكــون دليــال حلكــم شــرعي) مــا ال يصلــح أن يكــون دليــال 
حلكــم شــرعي كاألمــور اجلبليــة مــن النــوم واالســتيقاظ والقيــام والقعــود واألكل والشــرب(٤) 

وحنوهــا، فإهنــا ال تعتــرب تشــريعا لألمــة وبالتــايل فــال تعتــرب مــن الســنة عنــد األصوليــني.

المسألة الثانية :  حجية السنة
أوًال: رأي أبي منصور في المسألة

يــرى أبــو منصــور البغدادي-رمحــه اهللا- حجيــة الســنة بأقســامها الثالثــة أي القوليــة 
والفعليــة والتقريريــة وجيعلهــا يف املرتبــة الثانيــة بعــد كتــاب اهللا تعــاىل، ويــدل علــى ذلــك مــا يلــي:
والســنة  الكتــاب  وهــي:  أصــول  أربعــة  مــن  مأخــوذة  الشــرعية  :(األحــكام  ١-قولــه 

والقيــاس)(٥). واإلمجــاع 
٢-وقولــه: (فأدلــة األحــكام الشــرعية مــن الشــرع أربعــة أنــواع : القــرآن والســنة واإلمجــاع 

متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه (٦٦٣/٩ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب الذبائــح والصيــد،   (١)
بــاب الضــب، ورواه مســلم يف صحيحــه (٩٨/١٣-٩٩ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب الصيــد 

والذبائــح بــاب إباحــة أكل الضــب.
متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه (١٥٥/١ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب العلــم، بــاب مــا   (٢)
يذكــر يف املناولــة وكتــاب أهــل العلــم بالعلــم إىل البلــدان، ورواه مســلم يف صحيحــه (٦٩/١٤ مــع 

شــرح النــووي) يف كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب حتــرمي خــامت الذهــب علــى الرجــال.
انظر شرح البدخشي٢٦٩/٢.  (٣)

انظر أصول مذهب اإلمام أمحد ص٢٢١.  (٤)
أصول الدين ص١٧.  (٥)
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والقياس)(١).
٣-أنه يقول حبجية اخلرب املتواتر واملستفيض واآلحاد(٢).

٤- أنــه يقــول حبجيــة أفعــال الرســول  مبــا فيــه تقريــره حيــث عقــد مســألة يف أحــكام 
.(٣)  أفعــال الرســول

فــكل مــا نقــل عنــه  مــن قــول أو فعــل أو تقريــر ســواء أكان بالتواتــر أو خبــرب مســتفيض أو 
خبــرب اآلحــاد فهــو حجــة عنــده، ومل يفــرق بــني مــا كان بيانــا لكتــاب اهللا أو تأكيــدا لــه أو تأسيســا 

حبكــم مل يــرد ذكــره يف القــرآن، وعــدم تفريقــه بــني ذلــك دليــل علــى أن الــكل حجــة عنــده.
ثانياً: الموافقون

إن القــول حبجيــة الســنة هــو قــول مجيــع املســلمني الذيــن يعتــد بقوهلــم يف الديــن. 
فجميــع أقســام الســنة الــيت ورد ذكرهــا عنــد التعريــف حجــٌة شــرعيٌة عنــد عامــة املســلمني(٤) 

ومل خيالــف يف ذلــك أحــد منهــم .
املطهــرة  الســنة  حجيــة  ثبــوت  أن  (واحلاصــل  اهللا-:  الشــوكاين-رمحه  اإلمــام  قــال 
واســتقالهلا بتشــريع األحــكام ضــرورة دينيــة وال خيالــف يف ذلــك إال مــن ال لــه حــظ يف ديــن 
اإلســالم)(٥). ونصــوص األئمــة يف حجيــة الســنة مشــهورة معروفــة. يقــول احملــدث اإلمــام 
إســحاق بــن راهويــه(٦) -رمحــه اهللا-:  (مــن بلغــه عــن رســول اهللا  خــرب يقــر بصحتــه مث 
رده بغــري تقيــة فهــو كافــر)(٧). ألن الســنة مكلمــة للقــرآن يف بيــان أحــكام الديــن فــال يســع 
ألحــد يديــن بــه أن يســتغين عنهــا. وقــد صــرح بذلــك اإلمــام الشــاطيب(٨) -رمحــه اهللا- حيــث 

املرجع السابق ص٢٠٤.  (١)
املرجع السابق ص١٢-١٣.  (٢)

املرجع السابق ص٢٢٥.  (٣)
انظر شرح الكوكب املنري١٦٧/٢.  (٤)

إرشاد الفحول ص٣٣.  (٥)
هــو أبــو حممــد إســحاق بــن إبراهيــم بــن خملــد احلنظلــي، املــروزي، الشــهري بابــن راهويــه، ثقــة حافــظ   (٦)
جمتهــد، قريــن أمحــد بــن حنبــل، ذكــر أبــو داود أنــه تغــري قبــل وفاتــه بيســري، مــات -رمحــه اهللا- 
ســنة٢٣٨هـ، ولــه اثنــان وســبعون ســنة. انظــر: تذكــرة احلفــاظ٤٣٣/٢، هتذيــب التهذيــب٢١٦/١.

اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم٩٥/١.  (٧)
هــو إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الغرناطــي املالكــي، أصــويل نظــار، حمقــق، فقيــه بــارع، لغــوي،   (٨)
حمــدث، كان زاهــدا ورعــا وكان مــن أكابــر األئمــة املتقنــني الثقــات، ولــه تآليــف نفيســة منهــا: = 
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قــال: (ال ينبغــي يف االســتنباط مــن القــرآن االقتصــار عليــه دون النظــر يف شــرحه وبيانــه وهــو 
الســنة، ألنــه إذا كان كليــا وفيــه أمــور كليــة [أي جمملــة] كمــا يف شــأن الصــالة والــزكاة واحلــج 

والصــوم وحنوهــا فــال حميــص عــن النظــر يف بيانــه..)(١).
ومــن أنكــر كــون الســنة النبويــة حجــة يف الديــن فهــو خــارج عــن دائــرة اإلســالم والديــن، 
يقــول الســيوطي -رمحــه اهللا-: (مــن أنكــر كــون حديــث النــيب  قــوال كان أو فعــال بشــرطه 
املعــروف يف األصــول حجــة، كفــر وخــرج عــن دائــرة اإلســالم وحشــر مــع اليهــود والنصــارى، 

أو مــع مــن شــاء اهللا مــن فــرق الكفــرة).
األدلة على حجية السنة:

إن القرآن الكرمي -الذي يصفه أبو منصور بأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه- 
اعتــىن أميــا عنايــة بإبــراز مكانــة الســنة مــن الديــن اإلســالمي، وســلك يف ســبيل إثبــات حجيتهــا 
مســالك متعــددة، فقــد تضافــرت فيــه اآليــات علــى وجــه ال يــدع جمــاال للشــك يف وجــوب اتبــاع 
الســنة النبويــة وحتــرمي خمالفتهــا، وهــذه اآليــات الــيت وردت لبيــان هــذا الغــرض متنوعــة يف أســاليبها، 

وهــي كمــا يلــي:
١- هنــاك طائفــة مــن اآليــات تــدل علــى صــدق الرســول  فيمــا خيــرب عــن اهللا ويف أمــره 
كلــه، وأنــه معصــوم عــن اخلطــأ والزلــل فيمــا يبلــغ عــن ربــه وأنــه األســوة احلســنة لألمــة. فمــن هــذه 

اآليــات :
قوله تعاىل ﴿ َوَما يَنِطُق َعِن ٱ�َۡهَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ ٤ ﴾ (٢).

ــن َ�َن  ــَنةٞ �َِّم ــَوةٌ َحَس ۡس
ُ
ِ أ ــوِل ٱ�َّ ــۡم ِ� رَُس ــۡد َ�َن لَُ� وقولــه تعــاىل ﴿ لََّق

ــٗ�� ٢١ ﴾ (٣). َ َكثِ ــَر ٱ�َّ ــَر َوَذَك ــۡوَم ٱ�ِخ َ َوٱۡ�َ ــواْ ٱ�َّ يَرُۡج
٢- مثــة جمموعــة مــن اآليــات قــد فــرض اهللا فيهــا طاعــة الرســول  وأخــذ مجيــع مــا 
  أتــى بــه مضمومــة إىل طاعتــه عــز وجــل ســواء بســواء، ويف بعــض اآليــات اعتــرب اتباعــه

املوافقات، واالعتصام، تويف رمحه اهللا ســنة ٧٩٠ هـ. (انظر شــجرة النور الزكية ص٢٣١، والفتح 
املبــني ٢٠٤/٢).

املوافقات ٣٦٩/٣.  (١)
النجم : ٣،٤  (٢)

األحزاب : ٢١  (٣)
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وســيلة لنيــل حمبــة اهللا ورضــاه وبــني أن ليــس للمؤمــن خيــار فيمــا جــاء بــه  وأن العاقبــة 
الســيئة مصــري مــن أعــرض عــن أمــره. فمــن ذلــك:

ۡ�ــرِ 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِطيُعــواْ ٱ�رَُّســوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعــواْ ٱ�َّ

َ
ِيــَن َءاَمُنــوٓاْ أ َهــا ٱ�َّ ُّ�

َ
� قولــه تعــاىل ﴿ َ�ٰٓ

ِمنُ�ــۡم ﴾ (١).
وقوله تعاىل ﴿ َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱ�رَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهواْ ﴾(٢).
.(٣) ﴾ ُ َ فَٱتَّبُِعوِ� ُ�ۡبِۡبُ�ُم ٱ�َّ وقوله تعاىل ﴿ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ

ۡو 
َ
ــٌة أ ــۡم فِۡتَن ن تُِصيَبُه

َ
ۦٓ أ ِ ــرِه �ۡ

َ
ــۡن أ ــوَن َ� ــَن ُ�َالُِف ِي ــَذرِ ٱ�َّ وقولــه تعــاىل ﴿ فَۡلَيۡح

ــٌم ٦٣ ﴾ (٤). �ِ
َ
ــَذاٌب أ ــۡم َع يُِصيَبُه

.(٥) ﴾ َ َطاَع ٱ�َّ
َ
ن يُِطِع ٱ�رَُّسوَل َ�َقۡد أ وقوله تعاىل ﴿ مَّ

بِ�ٗنــا ٣٦ ﴾  َ َورَُســوَ�ُۥ َ�َقــۡد َضــلَّ َضَ�ـٰـٗ� مُّ وقولــه تعــاىل ﴿ َوَمــن َ�ۡعــِص ٱ�َّ
.(٦)

املشــاجرة  عنــد  إليــه  والــرد  إليــه  التحاكــم  وجــوب  علــى  تــدل  آيــات  هنــاك   -٣
ذلــك: فمــن  واالختــالف، 

ِيــَن  ــُه ٱ�َّ ۡ�ــرِ ِمۡنُهــۡم لََعلَِم
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ـَـۡو َردُّوهُ إَِ� ٱ�رَُّســوِل �َ�ٰٓ أ قولــه تعــاىل ﴿ َو�

ــۡم ﴾ (٧). �َۡســَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُه
ٰ ُ�َّكُِمــوَك �ِيَمــا َشــَجَر بَۡ�َنُهــۡم  وقولــه تعــاىل ﴿ فَــَ� َوَرّ�ـِـَك َ� يُۡؤِمُنــوَن َحــ�َّ

ــا قََضۡيــَت َو�َُســّلُِمواْ �َۡســلِيٗما ٦٥ ﴾ (٨). نُفِســِهۡم َحرَٗجــا ّ�ِمَّ
َ
ُ�ــمَّ َ� َ�ِــُدواْ ِ�ٓ أ

٤- مثــة آيــات تــدل علــى أن الســنة وحــي إهلــي ومنـــزل مــن عنــد اهللا عــز وجــل وأن 
الفــرق بينهــا وبــني القــرآن أن القــرآن منـــزل بلفظــه ومعنــاه ويتلــى خبــالف الســنة، وأن الســنة 

النساء : ٥٩  (١)
احلشر : ٧  (٢)

آل عمران : ٣١  (٣)
النور : ٦٣  (٤)

النساء : ٨٠  (٥)
األحزاب : ٣٦  (٦)

النساء : ٨٣  (٧)
النساء : ٦٥  (٨)
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معناهــا مــن اهللا دون لفظهــا وأهنــا مبينــة ملــا جــاء يف القــرآن وأن الــكل جيــب األخــذ بــه، 
فمــن ذلــك :

َ �ِلنَّــاِس َمــا نـُـّزَِل إَِ�ِۡهــۡم َولََعلَُّهــۡم  نَزۡ�ـَـآ إَِ�ۡــَك ٱّ�ِۡكــَر ِ�ُ�ـَـّ�ِ
َ
قولــه تعــاىل ﴿ َوأ

ــُروَن ٤٤ ﴾ (١). َ�َتَفكَّ
ــَن  ــَزَل َعلَۡيُ�ــم ّمِ ن

َ
ــآ أ ِ َعلَۡيُ�ــۡم َوَم ــَت ٱ�َّ ــُرواْ نِۡعَم وقولــه تعــاىل ﴿ َوٱۡذُك

ِــهِۦ﴾ (٢). ــةِ يَعُِظُ�ــم ب ــِب َوٱۡ�ِۡكَم ٱۡلِكَ�ٰ
ِ َوٱۡ�ِۡكَمــةِ ﴾(٣)  وقولــه تعــاىل ﴿ َوٱۡذُكــۡرَن َمــا ُ�ۡتــَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�ــنَّ ِمــۡن َءاَ�ـٰـِت ٱ�َّ

فســرت احلكمــة بأهنــا الســنة(٤).
فــكل هــذه اآليــات القرآنيــة ومــا شــاكلها تــدل داللــة واضحــة علــى أن مــا أتــى بــه 

الرســول  وصــدر منــه حجــة يعمــل هبــا يف إثبــات الشــرائع.
ومــا جــاء يف القــرآن مــن األدلــة الواضحــة كاف يف الداللــة علــى حجيــة الســنة املطهــرة، 
ولقــد اســتدل بعــض العلمــاء كاإلمــام الشــوكاين بنصــوص الســنة علــى حجيــة الســنة(٥)، 
وعمــل مثــل ذلــك بعــض املؤلفــني املعاصريــن(٦)، ومل يكــن مقصودهــم مــن ذلــك االحتجــاج 
بالســنة علــى حجيتهــا، وإمنــا أرادوا التأكيــد ملــا يف القــرآن، ألن األخــذ بــكل مــا جــاء 
الرســول  مــن مقتضــى الرســالة ووجــوب اإلميــان بــه، ومــن ذلــك مــا أخــرب النــيب  مــن 

حجيــة الســنة.
وباإلضافــة إىل هــذه األدلــة فقــد أمجعــت األمــة اإلســالمية ســلفا وخلفــا علــى وجــوب 

النحل : ٤٤  (١)
البقرة : ٢٣١  (٢)

األحزاب : ٣٤  (٣)
انظــر الســنة ومكانتهــا يف التشــريع اإلســالمي للســباعي ص٥٠، وانظــر أقــوال العلمــاء يف تفســري   (٤)
ــواْ َعلَۡيِهــۡم َءاَ�ٰتِــَك َوُ�َعّلُِمُهــُم ٱۡلِكَ�ٰــَب  قولــه تعــاىل (َر�ََّنــا َوٱۡ�َعــۡث �ِيِهــۡم رَُســوٗ� ّمِۡنُهــۡم َ�ۡتلُ

ــَة) [البقــرة: ١٢٩]. َوٱۡ�ِۡكَم
إرشاد الفحول ص٣٣.  (٥)

انظر أصول مذهب اإلمام أمحد ص٢٢٥.  (٦)



٣٠٧آراؤه في األدلة الشرعية  

األخــذ باألحــكام الــيت جــاءت هبــا الســنة النبويــة(١) وكذلــك العقــل الســليم ومنطــق البحــث 
املستقيم حيكم حبجية السنة(٢).

وممــا درج األصوليــون علــى االســتدالل بــه يف حجيــة الســنة قضيــة العصمــة وســيأيت 
. الــكالم عليهــا يف مســألة مســتقلة إن شــاء اهللا

انظر الوجيز يف أصول الفقه للزيدان ص١٦٣، أصول مذهب اإلمام أمحد ص٢٢٥.  (١)
انظــر أصــول الفقــه حملمــد أبــو زهــرة ص١٠٦، أصــول الفقــه للخــالف ص٣٨، الوجيــز للزيــدان   (٢)

ث١٦٣، أصــول الفقــه اإلســالمي للزحيلــي ٤٥٨/١.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٠٨

المبحث الثاني: آراؤه في عصمة األنبياء عليهم أفضل 
الصالة والسالم

وفيه تمهيد ومسألتان :

التمهيد : في تعريف العصمة لغة واصطالحا وبيان سبب 
بحث األصوليين لهذه المسألة

أوًال: تعريف العصمة لغة
العصمــة يف اللغــة املنــع واحلفــظ والوقايــة، يقــال عصمــه يعصمــه عصمــا أي منعــه 
ووقــاه، واعتصــم فــالن بــاهللا إذا امتنــع بــه واعتصمــت بــاهللا إذا امتنعــت بلفظــه مــن املعصيــة، 
وعصمــه الطعــام: منعــه مــن اجلــوع(١)، وقــال تعــاىل علــى لســان ابــن نــوح عليــه الســالم 

﴿ َ� َٔاوِٓي إَِ�ٰ َجَبٖل َ�ۡعِصُمِ� ِمَن ٱ�َۡمآءِ ﴾ (٢) أي مينعين من تغريق املاء.
ويقــال: دعــي إىل مكــروه فاســتعصم أي امتنــع وأىب وطلــب العصمــة منــه، قــال اهللا 
عــز وجــل حكايــة عــن امــرأة العزيــز حــني راودت يوســف عليــه الســالم عــن نفســه ﴿ َولََقــۡد 
َ�َٰودتُّــُهۥ َعــن �َّۡفِســهِۦ فَٱۡســَتۡعَصَم ﴾ (٣) أي تــأىب عليهــا ومل جيبهــا إىل مــا طلبــت(٤).

قــال يف األســاس: (وكل مــا ُعصــم بــه الشــيء فهــو عصــام وعصمــة)(٥) ويــرى ابــن 
فــارس أن للعــني والصــاد وامليــم أصــال واحــدا صحيحــا يــدل علــى إمســاك ومنــع ومالزمــة(٦).

قلت: هذه املعاين كلها متوفرة يف املعىن املقصود.
انظر القاموس احمليط ١٤٩٨/٢، لسان العرب ٤٠٣،٤٠٤/١٢.  (١)

هود : ٤٣  (٢)
يوسف : ٣٢  (٣)

انظر لسان العرب ٤٠٤/١٢.  (٤)
أساس البالغة ١٢١/٢.  (٥)

معجم مقاييس اللغة ٣٣١/٤.  (٦)



٣٠٩آراؤه في األدلة الشرعية  

ثانيا: تعريف العصمة اصطالحا
قــد اختلــف النــاس يف العصمــة بنــاء علــى مذاهبهــم يف األفعــال -أفعــال العبــاد- وأثــر 

قدرهتــم يف أفعاهلــم:
فذهــب املعتزلــة إىل أن العصمــة خلــق ألطــاف بالنــيب تقرِّبُــه إىل الطاعــة(١) وذلــك أن 
املعصــوم ميكنــه اإلتيــان باملعصيــة ولكــن اهللا مينعــه منهــا باللطــف، واللطــف عندهــم هــو أن 
يكــون املعصــوم أقــرب إىل اختيــار الواجــب منــه إىل فعــل القبيــح، مــع أنــه متمكــن مــن فعــل 

األمريــن(٢).
فهــم الحظــوا أن حقيقــة التكليــف تســتلزم بقــاء االختيــار، ولذلــك مل ينفــوا االختيــار، 
ومذهبهــم هنــا كمذهبهــم يف ســائر أفعــال العبــاد أن اهللا ال خيلقهــا. وحاصــل التعريــف أنــه 
ال يقع من نيب خطأ وال ذنب وهذا ظاهر املعارضة لنصوص الكتاب والســنة اليت ذكرت 
أن النــيب  خيطــئ وإن كان ال يقــر علــى اخلطــأ. ومــن هنــا دخــل اخللــل يف هــذا التعريــف.
وقــد ذهــب األشــاعرة إىل أن العصمــة: عــدم خلــق الذنــب فيهــم(٣). ويكــون ذلــك 

بســلب القــدرة علــى املعصيــة فــال ميكنــه فعلهــا(٤). 
ويرد على هذا التعريف ما يلي:

١) أنــه غــري مانــع؛ ألن عــدم خلــق الذنــب يدخــل فيــه غــري األنبيــاء، كأن يبلــغ إنســان 
فينطــق بالتوحيــد وميــوت بلحظــات يســرية بعــد بلوغــه وشــهادته(٥).

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ  َ�ۡ
َ
٢) لو مل يكن النيب  قادرا على املعصية ملا قال اهللا تعاىل ﴿ لَ�ِۡن أ

َ�َملُــَك َوَ�َُكوَ�ــنَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�ــَن ٦٥ ﴾ (٦) وملا عوتب مــن عوتب مــن األنبياء.
انظر البحر احمليط ١٧٢/٤، شرح الكوكب املنري ١٦٨/٢، اآليات البينات للعبادي ٢٢٤/٣.  (١)

انظر املغين للقاضي عبداجلبار ٩٣/١٣، ٢٣٠/٢٠.  (٢)
انظر البحر احمليط للزركشي ١٧٢/٤ نقال عن«احملصل»،اآليات البينات للعبادي ٢٢٤/٣.  (٣)

وهــذا منســوب إىل أيب احلســن األشــعري، انظــر املراجــع الســابقة، وهنــاك احتمــال آخــر وهــو أن   (٤)
ذلــك مــع بقــاء القــدرة واالختيــار لكــن عــدم خلــق الذنــب يكــون خبلــق مانــع غــري ملجــئ حبيــث ال 
يســلب القــدرة واالختيــار، كأن يكــون ذلــك بصرفهــم عــن دواعــي املعصيــة . انظــر شــرح الكوكــب 
املنــري ١٦٧/٢، وتيســري التحريــر ٢٠/٣، فواتــح الرمحــوت ٩٧/٢، باإلضافــة إىل املراجــع الســابقة.

انظر نفائس األصول للقرايف ٢٣٠٤/٢، واآليات البينات للعبادي ٢٢٥/٣.  (٥)
الزمر : ٦٥  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣١٠

٣) القــول بســلب القــدرة عنــه خيرجــه عــن النصــوص العامــة الدالــة علــى أن اإلنســان 
ــا َكُفــوًرا ٣﴾ (١)،  ــا َشــاكِٗر� �مَّ ــ�ِيَل إِمَّ خمتــار يف فعلــه، كقولــه تعــاىل ﴿ إِنَّــا َهَديَۡ�ـٰـُه ٱ�سَّ
نـَـا۠ �ـَـَ�ٞ 

َ
َمــآ � بــل يف هــذا إخــراج لــه عــن إنســانيته املنصــوص عليهــا بقولــه تعــاىل ﴿ قُــۡل إِ�َّ

ّمِۡثلُُ�ــۡم يـُـوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴾ (٢).
ن 

َ
٤) النصــوص دالــة علــى بقــاء االختيــار مــع العصمــة، ومــن ذلــك قــول اهللا تعــاىل ﴿أ

ا قَلِيــً� ٧٤ ﴾ (٣) وهــذا ال يكــون مــع  ثَ�َّۡتَ�ـٰـَك لََقــۡد كِــدتَّ تَرَۡ�ــُن إَِ�ِۡهــۡم َشــۡ� ٔٗ
عــدم القــدرة، وقــال اهللا تعــاىل ﴿ َولََقــۡد َ�َٰودتُّــُهۥ َعــن �َّۡفِســهِۦ فَٱۡســَتۡعَصَم ﴾ (٤) وال 

يتحقــق لــه أن يســتعصم إذا كان مســلوب القــدرة واالختيــار.
وأحســن مــا وجــدت يف تعريفــه مــا ذهــب إليــه بعــض املعاصريــن حيــث قــال: (عصمــة 
األنبيــاء هــي حفــظ اهللا أنبيــاءه ممــا خيــل بتبليــغ رســاالته، وممــا ال يليــق مبقامهــم بتوفيقهــم إىل 

اخلــري وصرفهــم عــن الشــر، مــع بقــاء قدرهتــم واختيارهــم حتقيقــا لالبتــالء)(٥).
ثالثاً: بيان سبب بحث األصوليين لهذه المسألة

جــرت عــادة األصوليــني أن يبحثــوا مســألة حتقيــق عصمــة األنبيــاء عليهــم الصــالة 
والســالم يف كتــب األصــول مــع أن أصــل مبحثهــا هــو علــم العقيــدة ؛ ذلــك مــن بــاب توقــف 
التأســي واالقتــداء برســول اهللا  عليهــا(٦)، وغالبــا مــا جيعلــون هــذا املبحــث عنــد احلديــث 
علــى أفعــال الرســول ، معللــني بــأن أفعالــه َشــرٌْع يتأســى بــه وحيتــذى عليــه، فــال يكــون 
ذلــك إال إذا كان صــادرا عــن معصــوم. فــكان هــذا التعليــل منشــأ احلديــث عــن العصمــة 

يف كتــب األصــول(٧).
اإلنسان : ٣  (١)

الكهف : ١١٠  (٢)
اإلسراء : ٧٤  (٣)
يوسف : ٣٢  (٤)

مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف علــم أصــول الفقــه : عــرض ونقــد علــى ضــوء الكتــاب والســنة   (٥)
ص٣٩٢.

راجع املنخول ص٢٢٣، املستصفى ٢١٢/٢، املنهاج مع شرح األسنوي والبدخشي ٢٧٠/٢،   (٦)
هناية األصول إىل دراية األصول ١٨٢٨/٤، البحر احمليط ١٦٩/٤، تشنيف املسامع ٨٩٩/٢، 

تيســري التحريــر ٢٠/٣، فواتــح الرمحــوت ٩٧/٢.
راجع املراجع السابقة.  (٧)
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ونظرا إىل حبث األصوليني هلذه املسألة أود أن أذكر هنا النقاط التالية:
النقطــة األولــى: أن ختصيــص مســألة العصمــة باألفعــال النبويــة، حمــل نظــر وذلــك أن 
التأســي واالقتــداء ليــس خاصــا باألفعــال النبويــة، بــل هــو شــامل هلــا ولألقــوال واالعتقــدات علــى 
حد ســواء، فينبغي - إذا ذكرت هذه املســألة يف الكتب األصولية- أن تذكر يف أول مباحث 
الســنة؛ إذ إن تعلقهــا إمنــا هــو بالســنة بصفتهــا الشــاملة للقــول والفعــل، ال بالفعــل علــى وجــه 
اخلصــوص(١)، إال إذا قيــل إن األقــوال واالعتقــادات أفعــال باعتبــار فعــل النــيب  فــال يبعــد.

النقطــة الثانيــة: أن إقــرار اهللا تعــاىل ألفعــال النــيب  وأقوالــه مــن غــري إنــكار ومعاتبــة 
أو تبيــني خطــأ أو ســهو وقــع فيــه هــو معتمــد التأســي واالقتــداء بــه، ومــا كان مــن هــذا 
القبيــل فــإن ســلف هــذه األمــة مــن الصحابــة والتابعــني ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن 
مل يعــرف منهــم خــالف وال اختــالف يف أنــه يقــع مــن األنبيــاء عليهــم أفضــل الصلــوات وأمت 
التســليم مــن الســهو واخلطــأ واالجتهــاد الــذي يريــدون بــه وجــه اهللا تعــاىل والــدار اآلخــرة وإن 
أخطــأوا فيــه، لكــن اهللا ســبحانه وتعــاىل ال يقرهــم علــى ذلــك؛ بــل ينبههــم عليــه ويبينــه هلــم، 
فهــم ال يقــرون علــى اخلطــأ وال علــى الذنــوب. ومــا اســتغفر منــه األنبيــاء عليهــم الصــالة 
والســالم ويتوبــون منــه هــو مــن هــذا املعــىن، وعلــى هــذا ينـــزل النصــوص واآلثــار الــواردة يف 

ذلــك.
فمــا وقــع مــن ذلــك فهــو واقــع بغــري قصــد أو وقــع علــى خــالف مــراد اهللا الشــرعي مــع 
إرادهتــم احلــق وطلبهــم لــه مــع بــذل اجلهــد والوســع. وهــذا املعــىن اجلليــل أشــار إليــه شــيخ 

اإلســالم ابــن تيميــة بعــد ذكــر أقــوال النــاس فيمــا يتعلــق بالعصمــة(٢). 
النقطــة الثالثــة: أن الــكالم عــن العصمــة واحلديــث فيهــا وأن األنبيــاء ال يصــدر عنهــم 
معصيــة صغــرية وال كبــرية، ال ســهوا وال عمــدا، وخمالفــة مجاعــة أو مجاعــات هبــذا القــول، 
واحلكــم جبــواز ذلــك عقــال ووقوعــه شــرعا، وحكــم آخــر جبــوازه عقــال دون وقوعــه شــرعاً 
إىل غــري ذلــك مــن األقــوال -كل ذلــك كمــا قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة- كالم مبتــدع 
مســتحدث عــن أهــل البــدع مــن الرافضــة واملعتزلــة واألشــعرية ومل يعــرف عــن الســلف مــن 

كمــا فعلــه الفتوحــي وابــن اهلمــام واألنصــاري، انظــر شــرح الكوكــب ١٦٧/١، تيســري التحريــر   (١)
.٩٢/٢ الرمحــوت  فواتــح   ،٢٠/٣

انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ٢٩٣/١٠.  (٢)
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القــرون املفضلــة وإمنــا قالــه طوائــف مــن أهــل البــدع والــكالم والشــيعة وكثــري مــن املعتزلــة 
وبعض األشــعرية(١) ولو ال أين رأيت لألســتاذ أيب منصور فيها مقاالت ملا عرجت عليها.

المسألة األولى : انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر
توطئة :

ممــا يتعلــق مبســألة العصمــة مســألة انقســام الذنــوب إىل صغائــر وكبائــر، بــل يــرى بعــض 
العلماء أهنا أصل هلا، قال ابن برهان -رمحه اهللا- : (فهذه املسألة [أي مسألة العصمة] 
تبتين على أصل، وهو أن املعاصي هل تنقسم إىل صغائر وكبائر أم هي بأمجعها كبائر؟)(٢).
وهلــذا أقــدم الــكالم فيهــا علــى ذكــر أقــوال العلمــاء يف العصمــة خاصــة أن األســتاذ أبــا 
منصــور لــه رأي يف هــذه املســألة، فالتعــرف علــى رأيــه يف هــذا األصــل يســهل معرفــة رأيــه 

يف عصمــة األنبيــاء.
أوًال: رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

ذهــب األســتاذ أبــو منصــور إىل انقســام الذنــوب كمــا واضــح مــن قولــه يف كتابــه أصــول 
الديــن حيــث صــرح بقولــه: (واملعاصــي أيضــا أقســام : قســم منهــا كفرحمــض كعقــد القلــب 
علــى مــا يضــاد القســم األول مــن أقســام الطاعــات أو الشــك فيهــا أو يف بعضهــا ومــن 
مــات علــى ذلــك كان خملــدا يف النــار. والقســم الثــاين منهــا ركــوب الكبائــر أو تــرك الفرائــض 
مــن غــري عــذر وذلــك فســق ســقط بــه الشــهادة، وفيــه مــا يوجــب احلــد أو القتــل أو التعزيــر 
وهــو مــع ذلــك مؤمــن إن صــح لــه القســم األول مــن الطاعــات خــالف قــول اخلــوارج أنــه 
كافــر وخــالف قــول القدريــة أنــه ال مؤمــن وال كافــر..... والقســم الثالــث منهــا مــا يســميه 
بعــض املتكلمــني صغائــر وليــس فيهــا تــرك فريضــة راتبــة وال ارتــكاب مــا يوجــب حــدا)(٣).

والقســم الثالــث ال يســمى عنــده وال عنــد بعــض أصحابــه مــن األشــاعرة صغــرية، 
واألمــر فيهــا عندهــم إىل اهللا تعــاىل يفعــل فيهــا مــا يشــاء(٤) .

انظر املصدر السابق ٨٨/٢٠-٨٩.  (١)
الوصول إىل األصول ٣٥٩/١.  (٢)
أصول الدين ص٢٦٨-٢٦٩.  (٣)
راجع املصدر السابق ص٢٦٩.  (٤)
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ومل يتعرض األستاذ لالستدالل على هذا الرأي.
ثانياً: الموافقون

وافقــه اجلــم الغفــري مــن العلمــاء يف انقســام الذنــوب، إال أن الذنــوب عنــد اجلمهــور 
منهــا كبائــر ومنهــا صغائــر(١)، بــل يــرى الغــزايل أن انقســام الذنــوب إىل كبائــر وصغائــر ال 

يليــق إنــكاره(٢) بعــد وجــود النصــوص الكثــرية كمــا ســيأيت.
أهم أدلتهم:

(أ) اآليات اليت شرطت اجتناب الكبائر لتكفري الصغائر، منها على سبيل املثال:
قولــه تعــاىل ﴿ إِن َ�َۡت�ُِبــواْ َكَبآ�ـِـَر َمــا ُ�ۡنَهــۡوَن َ�ۡنــُه نَُ�ّفِــۡر َعنُ�ۡم َســّ�ِ َٔاتُِ�ۡم 

ۡدَخــٗ� َكرِ�ٗمــا ٣١ ﴾ (٣). َونُۡدِخۡلُ�ــم مُّ
ــَمۚ إِنَّ  ــَش إِ�َّ ٱ�لََّم ــِم َوٱۡلَفَ�ِٰح ثۡ ــَر ٱۡ�ِ ِ� ــوَن َكَ�ٰٓ ــَن َ�َۡت�ُِب ِي وقولــه تعــاىل ﴿ ٱ�َّ
ــۡم  نُت

َ
�ِض �ۡذ أ

َ
ــَن ٱۡ� ُ�م ّمِ

َ
�َشــأ

َ
ــُم بُِ�ــۡم إِۡذ أ ۡعلَ

َ
ــَو أ ِ� ُه ــَرة ــُع ٱ�َۡمۡغفِ ــَك َ�ِٰس َر�َّ

ــَ�ٰٓ  ــِن ٱ�َّ ــُم بَِم ۡعلَ
َ
ــَو أ ــُ�ۡمۖ ُه نُفَس

َ
ــٓواْ أ ــَ� تَُز�ُّ ــۡمۖ فَ َ�ٰتُِ� مَّ

ُ
ــوِن أ ــةٞ ِ� ُ�ُط ِجنَّ

َ
أ

.(٤)﴾٣٢
ــَتَطٌر  ۡس ــ�ٖ �ُّ ــ�ٖ َوَ�بِ ــرِ ٥٢ َوُ�ُّ َصغِ �ُ ــوهُ ِ� ٱ�زُّ ءٖ َ�َعلُ وقولــه تعــاىل ﴿ َوُ�ُّ َ�ۡ

.(٥)﴾٥٣
وجــه الداللــة: أن اآليــات الســابقة تــدل داللــة واضحــة علــى أن مــن الذنــوب مــا يكفــر 

عنــد اجتنــاب الكفــر وكبائــر الذنــوب ممــا يــدل علــى انقســام الذنــوب إىل كبائــر وصغائــر.
(ب) األحاديــث الــيت جــاءت بذلــك أيضــا، كقولــه  :((الصلــوات اخلمــس واجلمعــة 

إىل اجلمعــة  ورمضــان إىل رمضــان مكفــرات ملــا بينهــن إذا اجتنبــت الكبائــر))(٦).

راجع الكبائر للذهيب.  (١)
انظر الزواجر عن اقرتاف الكبائر ص٧.  (٢)

النساء : ٣١  (٣)
النجم : ٣٢  (٤)

القمر : ٥٢-٥٣  (٥)
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه (٢٣٣/١٦ مع شرح النووي) يف كتاب الطهارة، باب الصلوات   (٦)

اخلمــس واجلمعــة إىل اجلمعــة ورمضــان إىل رمضــان مكفــرات مــا بينهــن مــا اجتنبــت الكبائــر.
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وأمثال هذه النصوص كثرية جداً.
ثالثاً: المخالفون

ذهــب إىل عــدم انقســام الذنــوب إىل كبائــر وصغائــر مجــع مــن العلمــاء منهــم شــيخه 
األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين، حيــث نقــل عنــه ابــن برهــان(١) وابــن الســبكي واحمللــي(٢) 

والقرطــيب والفتوحــي وغريهــم هــذا الــرأي(٣).
وممــن رأى هــذا الــرأي : القاضــي أبــو بكــر الباقــالين وابــن فــورك وأبــو املعــايل اجلويــين، 
والقاضــي عبدالوهــاب والســبكي والــد تــاج الديــن عبدالوهــاب الســبكي، وعبــارة القرطــيب 

يف تفســريه توحــي بأنــه يــرى ذلــك(٤).
األدلة :

واستدلوا بأدلة أمهها:
ِــَك  ــا ُدوَن َ�ٰ� ــُر َم ــهِۦ َوَ�ۡغفِ ِ َك ب ُــۡ�َ ن �

َ
ــُر أ َ َ� َ�ۡغفِ ١) قولــه تعــاىل ﴿ إِنَّ ٱ�َّ

ــآُء ﴾ (٥). ــن �ََش �َِم
وجــه الداللــة: أن اآليــة صرحــت بــأن الذنــوب كلهــا حتــت مشــيئة اهللا تعــاىل، إن شــاء 
غفرهــا وإن شــاء عــذب عليهــا، مــا عــدا الكفــر، فــال يقــال: إن هنــاك كبائــر وإن اجتنبــت 

هــو أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن برهــان، تفقــه علــى الغــزايل وإلكياالطــربي، كان حنبليــا مث صــار   (١)
شــافعيا، بــرع يف الفقــه واألصــول، مــن مؤلفاتــه : البســيط والوســيط والوجيــز، ولــد ســنة ٤٧٩هـــ 

وتــويف ســنة ٥١٨هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى ٣٠/٦).
هــو حممــد بــن أمحــد بــن حممــد، جــالل الديــن احمللــي الشــافعي، األصــويل الفقيــه املفســر، كان آيــة   (٢)
يف الــذكاء والفهــم، يــأيت إليــه احلــكام وال يأتيهــم، مــن مؤلفاتــه : شــرح مجــع احلوامــع يف األصــول، 

تــويف ســنة ٨٦٤هـــ. (الفتــح املبــني ٤٠/٣).
راجــع الوصــول إىل األصــول ٣٦٠/١، تفســري القرطــيب ١٠٤/٥، مجــع اجلوامــع مــع حاشــية البنــاين   (٣)
١٥٢/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٣٨٨/٢، الزواجــر عــن اقــرتاف الكبائــر للهيتمــي ص٧، تفســري 

املنــار ٢٦/٥.
انظــر الوصــول إىل األصــول ٣٦٠/١، الفــروق للقــرايف ١٢١/١، تفســري القرطــيب ١٠٤/٥، مجــع   (٤)
اجلوامــع مــع حاشــية البنــاين ١٥٢/٢. شــرح الكوكــب املنــري ١٨٨/٢، الزواجــر عــن اقــرتاف الكبائــر 

ص٨٠٧، إرشــاد الفحــول ٣٤، الشــفاء بتعريــف حقــوق املصطفــى ١١٥/٢-١٤٤.
النساء : ٤٨، ١١٦.  (٥)
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غفــرت الصغائــر، ملخالفــة ذلــك نــص اآليــة(١).
ونوقــش بــأن العمــل هبــذه اآليــة يتوافــق مــع العمــل بقولــه تعــاىل ﴿ إِن َ�َۡت�ُِبــواْ َكَبآ�ـِـَر 
ۡدَخــٗ� َكرِ�ٗمــا  اتُِ�ۡم َونُۡدِخۡلُ�ــم مُّ َمــا ُ�ۡنَهــۡوَن َ�ۡنــُه نَُ�ّفِــۡر َعنُ�ــۡم َســّ�ِ َٔ
٣١ ﴾ (٢)، وغريهــا مــن اآليــات  واألحاديــث الــيت دلــت علــى أن مــن الذنــوب مــا يكفــر 
باجتنــاب غريهــا كمــا مــر يف أدلــة املوافقــني، وهــذا مــن بــاب العــام املخصــوص، كيــف ال 
وقــد أمجعــت األمــة علــى أن مــن الذنــوب مــا يكفــر عنــد اجتنــاب الكفــر وكبائــر الذنــوب 

قالــه ابــن برهــان وغــريه(٣).
٢) جــاء الوعيــد الشــديد علــى األمــر اليســري كمــا قــد جــاء علــى األمــر الكثــري، فمــن 
ذلــك قولــه  ((مــن اقتطــع حــق امــرئ مســلم بيمينــه فقــد أوجــب اهللا لــه النــار وحــرم عليــه 
اجلنــة)) فقــال رجــل : يــا رســول اهللا، وإن كان شــيئا يســريا ؟ قــال: ((وإن كان قضيبــا مــن 

أراك))(٤).
ونوقــش بــأن يقــال إن مــا ذكــر يف احلديــث يعــد كبــرية مــن الكبائــر ألنــه دخــل يف أخــذ 
مــال النــاس بغــري حــق، وهــو كبــرية. فاحلديــث خــارج عــن حمــل النـــزاع فيمــا جــاء بــه وعيــد 
بعــذاب أو حــد يف الدنيــا، فهــو مــن الكبائــر كمــا هــو الراجــح يف حــد الكبــرية(٥)، وهــذا ال 

يتعــارض مــع انقســام الذنــوب إىل كبائــر وصغائــر.
٣) (أن املعاصي بأســرها عبارة عن خمالفة اهللا تعاىل، وخمالفة أمر اهللا تعاىل ال تكون 
صغــرية أبــدا، فــإن األمــر حبســب اآلمــر، وملــا كان اهللا تعــاىل أجــلَّ موجــود كان أمــره أعظــم 
األوامــر، وخمالفتــه كبــرية يف نفســها و... أن املعاصــي الكبائــر بأســرها ليســت يف درجــة 
واحــدة، بــل هــي يف درجــات متفاوتــات وطبقــات خمتلفــات، فــإذا قيــس بعضهــا ببعــض 
فالقتــل كبــرية إذا نســب إىل الضــرب بالعصــا، وإذا قيــس بالكفــر كانــت صغــرية، والضــرب 
بالعصــا إذا قيــس بالشــتم والــكالم املــؤمل كان كبــرية علــى معــىن أنــه أكــرب منــه، وإذا نســبت 

انظر تفسري القرطيب ١٠٤/٧.  (١)
النساء : ٣١  (٢)

انظر الوصول إىل علم األصول ٣٦٢/١.  (٣)
أخرجــه اإلمــام مســلم يف صحيحــه (١٥٧/٢ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب اإلميــان، بــاب وعيــد   (٤)

مــن اقتطــع حــق مســلم بيمــني فاجــرة بالنــار.
راجع تعريف الكبرية يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر ص٧-١٢.  (٥)
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إىل القتــل كان صغــرية، وهــي بأســرها إذا نســبت إىل اهللا تعــاىل فهــي كبائــر، فإطــالق اســم 
الكبائــر عليهــا مل يكــن مــن الوجــه األول، فــال يوجــب إطــالق اســم الكبائــر علــى الكفــر 
فإنــه ال شــيء أعظــم منــه، فــدل علــى أهنــا إمنــا مسيــت كبائــر، ألهنــا تضمنــت خمالفــة ألمــر 
اهللا تعــاىل، وهــذا ال اختصــاص لــه مبعصيــة دون معصيــة، فــدل علــى أنــه ال صغــرية يف 

املعاصــي)(١).
رابعاً: التعليق 

ذهــب كثــري مــن العلمــاء إىل اعتبــار اخلــالف يف هــذه املســألة خالفــا لفظيــا، قــال ابــن 
حجــر اهليثمــي -رمحــه اهللا- :

(وال خــالف بــني الفريقــني يف املعــىن، وإمنــا اخلــالف يف التســمية واإلطــالق؛ إلمجــاع 
الــكل علــى أن مــن املعاصــي مــا يقــدح يف العدالــة، ومنهــا مــا اليقــدح فيهــا، وإمنــا األولــون 
فــروا مــن التســمية فكرهــوا تســمية معصيــة اهللا صغــرية، نظــرا إىل عظمــة اهللا تعــاىل وشــدة 
عقابــه وإجــالًال لــه ، عــن تســمية معصيتــه صغــرية، ألهنــا بالنظــر إىل باهــر عظمتــه كبــرية، 

ومل ينظــر اجلمهــور إىل ذلــك)(٢).
وكذلــك إذا نظرنــا إىل مســتندهم العقلــي يف منــع التقســيم وهــو قولــه إن  املعاصــي 
بأســرها عبــارة عــن خمالفــة اهللا تعــاىل، وخمالفــة اهللا تعــاىل كبــرية أبــدا ال تكــون أي املعاصــي 
صغــرية، لعظمــة املعصــي وهــو اهللا تعــاىل، ولذلــك قيــل: ال تنظــر إىل صغــر املعصيــة ولكــن 
انظــر إىل عظمــة مــن عصيــت . وإمنــا تـــتفاوت طبقاهتــا ودرجاهتــا حســب النظــر واملقارنــة بــني 
بعضهــا والبعــض اآلخــر، فإنــه إذا مــا قيــس القتــل بالضــرب بالعصــا قيــل إن القتــل كبــرية أي أكــرب 
مــن الضــرب بالعصــا، فهــو كبــرية بالنســبة إىل مــا هــو أصغــر منــه، وكذلــك الزنــا كبــرية بالنســبة إىل 
مــا هــو أصغــر منــه وهــو النظــر واللمــس احملــرم، وشــرب اخلمــر كبــرية بالنســبة إىل بيعــه أو ســقايته 

وحنــو ذلــك.
ولكن يرد اإلشــكال حيث إن القائلني بعدم التقســيم ذهبوا إىل أنه ليس هناك ذنب 
يغفــر باجتنــاب ذنــب آخــر، بــل كل ذلــك كبــرية، ومرتكبــه يف مشــيئة اهللا وحتــت رمحتــه، 

الوصول إىل األصول ٣٦٠/١.  (١)
الزواجــر عــن اقــرتاف الكبائــر ص٧، وانظــر أيضــا الفــروق للقــرايف ١٢١/١، شــرح تنقيــح الفصــول   (٢)

ص٣٦١، شــرح الكوكــب املنــري ٣٨٨/٢.
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إن شــاء غفــر لــه وإن شــاء عذبــه، فإهنــا دون الكفــر وحتــت املشــيئة، وعلــى هــذا يكــون 
اخلــالف معنويــا ولــه مثــرة.

قلــت: إذا كان اخلــالف معنويــا فــال بــد مــن الرتجيــح، فالــذي يظهــر يل - والعلــم عنــد 
اهللا- هو القول بانقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر لقوة أدلتهم، ومناقشتهم ألدلة املخالفني.

المسألة الثانية: عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم من المعاصي
أوًال: رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

ذهــب أبــو منصــور إىل أن األنبيــاء  معصومــون بعــد النبــوة عــن الذنــوب كلهــا، فإنــه 
حكــى اإلمجــاع علــى ذلــك مــن األشــاعرة حيــث قــال :(أمجــع أصحابنــا علــى  وجــوب كــون 
األنبيــاء معصومــني بعــد النبــوة عــن الذنــوب كلهــا، وأمــا الســهو واخلطــأ فليســا مــن الذنــوب 
فلذلــك ســاغا عليهــم وقــد ســهى نبينــا  يف صالتــه حــىت عــن الركعتــني مث بــىن عليهمــا 
وســجد ســجديت الســهو. وأجــازوا عليهــم الذنــوب قبــل النبــوة وتأولــوا علــى ذلــك كل مــا 

حكــي يف القــرآن مــن ذنوهبــم)(١).
فظاهر عبارته يدل على أهنم معصومون عن الذنوب مطلقا سواء كان يف األمور التشريعية 
أو غريها. وأما ما وقع منهم من السهو واخلطأ فيجوز أن يصدر منهم، ألن ذلك ال يعترب ذنباً.

ثانياً: الموافقون
وقــد وافقــه علــى قولــه هــذا كثــري مــن أصحابــه مــن األشــاعرة، كمــا هــو حيكــي بنفســه 
يف العبــارة الســابقة، ومنهــم األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين(٢)، وابــن فــورك(٣)و علــي بــن 
عبــد الــكايف الســبكي وكذلــك ابنــه عبــد الوهــاب يف كتاهبمــا (اإلهبــاج شــرح املنهــاج)(٤) وهــو 

أصول الدين ص١٦٧-١٦٨.  (١)
اجلوامــع  مجــع  اإلهبــاج٢٨٩/٢،  املســودة ١٣١،  لآلمــدي ١٤٦/١،  اإلحــكام  رأيــه يف  انظــر   (٢)
مــع حاشــية البنــاين ٩٥/٢، الشــفا بتعريــف حقــوق املصطفــى ١٤٤/٢، شــرح الكوكــب املنــري 

ص٣٠. الفحــول  إرشــاد   ،١٧٤/٢
انظــر رأيــه يف الفصــل يف امللــل والنحــل البــن حــزم ٢/٤، شــرح الكوكــب املنــري ١٧٥/٢، إرشــاد   (٣)

الفحــول ص٣٠.

اإلهباج ٢٨٩/٢.  (٤)
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رأي ابن برهان، بل هو نقل اإلمجاع على ذلك(١).
وذهــب إليــه ابــن حــزم(٢) والقاضــي عيــاض(٣)...(٤) والزركشــي يف تشــنيف املســامع(٥) 
والفتوحــي(٦)، وهــو قــول احلنفيــة(٧) ورجحــه النــووي وإن كان مل يتعــرض للســهو ألنــه لــو 

صــح وقــوع الصغائــر منهــم مل يلزمنــا االقتــداء هبــم(٨).
من أهم أدلتهم:

عــن  الذنــوب  مــن صــدور  تــدل علــى عصمتهــم  قرآنيــة  آيــات  قالــوا : وردت   -١
ٰلِِمــَ� ١٨ ﴾ (٩) واملعــروف أن  ِ َ�َ ٱل�َّ َ� لَۡعَنــُة ٱ�َّ

َ
األنبيــاء، مثــل قولــه تعــاىل ﴿ �

العاصــي ظــامل، فلــو صــدرت املعصيــة عــن النــيب  لتوجــه إليــه حكــم اآليــة، وال شــك أن 
ــۡيَ�ِٰن  ــۡزَب ٱ�شَّ َ�ٓ إِنَّ ِح

َ
اعتقــاد ذلــك يف حــق النــيب  كفــر، وكذلــك قولــه تعــاىل ﴿ �

وَن ١٩ ﴾ (١٠) فلــو صــدرت منهــم الذنــوب كانــوا مــن حــزب الشــيطان  ُهــُم ٱۡلَ�ٰــِ�ُ

انظر الوصول إىل األصول ٣٦٢/١.  (١)
انظر الفصل يف امللل والنحل له ٢/٤، شرح الكوكب املنري ١٧٥/٢.  (٢)

هــو القاضــي عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو اليحصــيب، الســبيت، املالكــي، حمــدث،   (٣)
املصطفــى، ومشــارق  بتعريــف حقــوق  الشــفا   : مــن مصنفاتــه  أصــويل،  فقيــه،  مــؤرخ،  حافــظ، 
 .(١٦/٨ املؤلفــني  معجــم  ٤٩٧/١ـ٤٩٧،  األعيــان  وفيــات   : (انظــر   .٥٤٤ ســنة  األنوار،تــويف 
انظــر الشــفا بتعريــف حقــوق املصطفــى ١٤٧/٢، شــرح الكوكــب املنــري ١٧٤/٢. وقــال الشــيخ   (٤)
عبداللطيــف: (نســبة هــذا املذهــب إىل القاضــي عيــاض فيهــا نظــر، فهــو وإن كان ممــن بالــغ يف 
العصمــة لكنــه نــص علــى جــواز صــدور الصغــرية غــري اخلسيســة منهــم ســهوا وغلطــا ال تعمــدا، 
ونوعــه فيمــا ليــس طريقــه البــالغ، رمبــا وهــم ابــن الســبكي والزركشــي يف نســبة هــذا املذهــب للقاضــي 
عيــاض، لصنــع عيــاض نفســه؛ إذ عقــد فصــال يف الــرد علــى مــن جــوَّز الصغائــر، فأفهــم هــذا منعــه 
هلــا). انظــر مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف أصــول الفقــه ٤١٦، وانظــر الشــفا ٨٠٩/٢، ٨٤٠.

انظر تشنيف املسامع ٨٠٩/٢-٩٠٠.  (٥)
انظر شرح الكوكب املنري ١٧٧/٢،وسواء عنده قبل النبوة وبعدها من حيث الثبوت.  (٦)

قــال ابــن عبــد الشــكور :(وهــو احلــق فــإن صغريهتــم كبــرية). انظــر فواتــح الرمحــوت ٢٩٩/٢،   (٧)
وانظــر أيضــاً: كشــف األســرار للبخــاري ١٩٩/١، مجــع اجلوامــع ٩٥/٢، تيســري التحريــر ٢١/٣.

انظر شرح مسلم للنووي ٥٣/٣-٥٤.  (٨)
هود : ١٨  (٩)

(١٠) اجملادلة : ١٩



٣١٩آراؤه في األدلة الشرعية  

ِ ُهــُم ٱ�ُۡمۡفلُِحــوَن ٢٢ ﴾  َ�ٓ إِنَّ ِحــۡزَب ٱ�َّ
َ
والعيــاذ بــاهللا، ولــكان مــن قــال اهللا فيهــم ﴿ �

(١) مــن العبــاد والصلحــاء خــريا مــن األنبيــاء وذلــك باطــل.

وقــد ناقــش شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة مثــل هــذا االســتدالل، بــأن الظــامل هــو  مــن أصــر 
علــى الذنــب ومل يتــب منــه، أمــا مــن وقــع منــه فبــادر إىل التوبــة واإلنابــة إىل اهللا، فلعلــه يكــون 
خــريا ممــن مل يقــع منــه الذنــب أصــال(٢)، فالتوبــة النصــوح الــيت يقبلهــا اهللا يرفــع هبــا صاحبهــا 
إىل أعظــم ممــا كان عليــه، قــال (وهلــذا قــال بعضهــم) كان داود  بعــد التوبــة خــريا مــن قبــل 

اخلطيئــة)(٣) فلــم يذكــر اهللا تعــاىل مــن نــيب ذنبــا إال مقرونــا بتوبــة واســتغفار(٤).
٢- دليل اإلمجاع:

قالــوا: أمجعــت األمــة علــى عصمــة األنبيــاء، ولكــن األصوليــني وغريهــم اختلفــوا يف 
ادعــاء اإلمجــاع عليهــا.

فالقاضــي عيــاض ذكــر اإلمجــاع علــى عصمتهــم يف العقيــدة ويف األقــوال البالغيــة عــن 
العمد والســهو والنســيان والغلط وغري ذلك، ومن اخللف يف األقوال الدينية عمدا وســهوا 

ومــن الذنــوب الكبائــر(٥).
والــرازي أنكــر اإلمجــاع فيمــا كان ســببه الســهو والغلــط دون العمــد وادعــى اإلمجــاع 

علــى العصمــة مــن تعمــد الصغائــر والكبائــر(٦) .
وابــن تيميــة حكــى اإلمجــاع، لكــن جعلــه إمجاعــا علــى امتنــاع إقــرار األنبيــاء علــى 

مــا ســوى ذلــك(٧). التبليــغ دون  اســتقرار اخللــف يف  امتنــاع  الذنــوب، وعلــى 
وهكــذا يتضــح لنــا بعــد تعمــق النظــر يف ادعــاء اإلمجــاع يف هــذه املســألة أن مــا يتحقــق 
فيــه اإلمجــاع هــو العصمــة مــن اإلقــرار علــى الذنــوب الكبائــر املتعمــدة، ومــن اســتقرار اخللــف 

اجملادلة : ٢٢  (١)
جمموع الفتاوى ٢٩٣/١٠-٢٩٥.  (٢)

منهاج السنة ٤٣٢/٢، وجمموع الفتاوى ٢٩٤/١٠.  (٣)
جمموع الفتاوى ٢٩٦/١٠، ١٤٧/١٥.  (٤)

الشفا ١٤٧/٢، ١٢٨، ١٦٠.  (٥)
انظر عصمة األنبياء للرازي ص٢، األربعني يف أصول الدين للرازي ص٣٢٩.  (٦)

انظر جمموع الفتاوى ٢٩٠/١٠-٢٩١، ١٤٨/١٥.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٢٠

يف التبليــغ(١).
٣- قالــوا: إنــا مأمــورون بالتأســي بالنــيب  بقولــه تعــاىل ﴿ قُــۡل إِن ُكنُتــۡم ُ�ِبُّــوَن 
َ فَٱتَّبُِعــوِ� ﴾ (٢) وحنــو ذلــك مــن اآليــات، فلــو صــدر تعمــد املخالفــة أو الغلــط لُكنــا  ٱ�َّ

مأموريــن باالقتــداء بــه فيــه، وهــذا ال جيــوز، فثبــت اســتحالة صــدور املعصيــة عنــه(٣).
ونوقــش هــذا الدليــل بأنــه ال ينتــج إال منــع اســتقرار الشــرع علــى غــري الوجــه الصحيــح. 
قــال ابــن تيميــة -رمحــه اهللا-:(حجــة التأســي باألنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم ال تنتــج منــع 
الذنــب، ولكــن منــع اإلقــرار عليــه)، قــال : املختــار أن العصمــة ثابتــة  عــن اإلقــرار علــى 

الذنــوب مطلقــا. واحلجــج العقليــة والنقليــة تنتــج هــذا ال غــري)(٤).
وقــال أيضــا :(إن هــؤالء مــن أعظــم حججهــم مــا اعتمــده القاضــي عيــاض وغــريه 
حيــث قالــوا إنــا مأموريــن بالتأســي هبــم يف األفعــال وجتويــز ذلــك يقــدح يف التأســي فأجيبــوا 
بــأن التأســي هــو فيمــا أقــروا عليــه، كمــا أن النســخ جائــز يف مــا يبلغونــه مــن األمــر والنهــي، 
وليــس ذلــك مانعــا مــن وجــوب الطاعــة؛ ألن الطاعــة جتــب فيمــا مل ينســخ، فعــدم النســخ 

يقــرر احلكــم، وعــدم اإلنــكار يقــرر الفعــل، واألصــل عــدم كل منهمــا)(٥).
٤- دليــل اقتضــاء املعجــزة للعصمــة : وهــو دليــل عقلــي وبــه أخــذ ابــن  فــورك والغــزايل 

فيمــا خالــف مقتضــى املعجــزة.
قــال الغــزايل -رمحــه اهللا-:(كل مــا يناقــض مدلــول املعجــزة فهــو حمــال عليهــم بطريــق 
العقــل. ويناقــض مدلــول املعجــزة جــواز الكفــر، واجلهــل بــاهللا تعــاىل، وكتمــان رســالة اهللا 
تعــاىل، والكــذب واخلطــأ والغلــط فيمــا يبلــغ، والتقصــري يف التبليــغ، واجلهــل بتفاصيــل الشــرع 

الــذي أمــر بالدعــوة إليــه.
أمــا مــا يرجــع إىل مقارفــة الذنــب فيمــا خيصــه، وال يتعلــق بالرســالة فــال يــدل علــى 

التوقيــف واإلمجــاع)(٦). بــل دليــل  عصمتهــم منــه دليــل العقــل، 

جمموع الفتاوى ٢٩٠/١٠-٢٩١، والفتوحي يف شرح الكوكب ١٦٩/٢.  (١)
آل عمران : ٣١.  (٢)

انظر الشفا بتعريف حقوق املصطفى ١٤٦/٢، وعصمة األنبياء للرازي ص٥.  (٣)
الفتاوى الكربى ٢٩٣/٦.  (٤)

املصدر السابق ١٤٨/١٥.  (٥)
املستصفى ٢١٢/٢-٢١٣.  (٦)



٣٢١آراؤه في األدلة الشرعية  

ونوقــش بــأن داللــة املعجــزة علــى العصمــة وإن كانــت داللــة صحيحــة إال أهنــا داللــة 
حمــدودة بدعــوى الرســالة ومــا وقــع عليــه التحــدي، ومــا يســتقر يف الشــرع ممــا يبلغــه  بقولــه 

أو فعلــه دون ســائر األقــوال واألفعــال، كمــا يعرتفــه الغــزايل نفســه.
٥- قالــوا: إن الذنــوب تنــايف الكمــال وإن األنبيــاء لكرامتهــم علــى اهللا ال يصــدر عنهــم 

ذنــب(١).
ونوقش هذا بأن التوبة النصوح اليت يقبلها اهللا يرفع هبا صاحبها إىل أعظم مما كان عليه(٢).

ثالثاً: المخالفون
سلك املخالفون له يف هذه املسألة على مذهبني :

األول : جــواز تعمــد األنبيــاء الكبائــر ونســب هــذا الــرأي إىل احلشــوية(٣)، ويلــزم مــن 
ذلــك جــواز مــا عــداه مــن تعمــد الصغائــر وارتكاهبــا خطــأ وســهوا مــن بــاب أوىل.

ويدخــل يف هــذا املذهــب بعــض فــرق اخلــوارج(٤)، علــى أن ابــن حــزم قــد نســب هــذا 
املذهب إىل الباقالين وغريه من األشعرية(٥).

وإمنــا جــوز احلشــوية مــا ذكــر إمــا لعــدم دليــل االمتنــاع، وإمــا ملــا ورد مــن شــبه الوقــوع (٦). 
أمــا اخلــوارج فلعلهــم ذهبــوا إىل هــذا القــول لعــدم قيــام  دليــل عندهــم علــى امتنــاع الذنــوب 
والكفــر، علــى أن كل ذنــب عندهــم كفــر، فــإذا جــاز أن يصــدر منهــم ذنــب جــاز منهــم 
صــدور الكفــر(٧)، وصــرح شــيخ اإلســالم بــأن هــذا القــول ســبق بطريــق الــالزم علــى مذهبهــم 

انظر مجع اجلوامع ٩٥/٢.  (١)
انظر جمموع الفتاوى البن تيمية ٢٨٣/٢.  (٢)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٤٦/١، قلــت: إن أريــد باحلشــوية أهــل الســنة كمــا هــو عــادة املبتدعــة   (٣)
يف وصمهــم بذلــك، فهــم بــراء مــن هــذا القــول، وإن أريــد غريهــم فمــن هــم وأيــن مصــدر أقواهلــم؟!
منهــم األزارقــة، فقــد نقــل عنهــم جتويــز ارتــكاب الكفــر، فيلــزم جتويــز غــريه، ممــا هــو مذكــور كذلــك،   (٤)
ومنهــم الفضيلــة؛ ألن املنقــول عنهــم التصريــح جبــواز الذنــوب عليهــم. انظــر اإلحــكام لآلمــدي 

.١٤٦/١
انظر الفصل يف األهواء وامللل والنحل البن حزم ٥/٤.  (٥)

انظر املصدر السابق ١٤٢/٢.  (٦)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٤٦/١، أفعــال الرســول وداللتهــا علــى األحــكام الشــرعية حملمــد األشــقر   (٧)

.١٤٣/١
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وقصــد بــه بيــان فســاد قوهلــم بــأن كل معصيــة كفــر(١)، وهلــذا ال داعــي ملناقشــة هــذا الــرأي 
وأدلتهم.

الثــاين : أهنــم معصومــون مــن الكبائــر والصغائــر اخلسيســة مطلقــا، وأمــا الصغائــر غــري 
اخلسيســة فيجــوز صدورهــا منهــم، لكنهــم يوفَّقــون إىل التوبــة منهــا، وهــذا قــول مجهــور 

العلمــاء املتحققــني مــن الســلف واملتأخريــن.
بــأن األنبيــاء معصومــون عــن  ابــن تيميــة -رمحــه اهللا-:(القــول  قــال شــيخ اإلســالم 
الكبائــر دون الصغائــر هــو قــول أكثــر علمــاء اإلســالم ومجيــع الطوائــف، حــىت إنــه قــول أكثــر 
أهــل الــكالم، كمــا ذكــر أبــو احلســن اآلمــدي أن هــذا قــول أكثــر األشــعرية،  وهــو أيضــا 
قــول أكثــر أهــل التفســري واحلديــث والفقهــاء، بــل مل ينقــل عــن الســلف واألئمــة والصحابــة 
والتابعــني وتابعيهــم إال مــا يوافــق هــذا القــول)(٢). وقــال : (القــول الــذي عليــه مجهــور النــاس 
وهو املوافق لآلثار املنقولة عن السلف إثبات العصمة من اإلقرار على الذنوب مطلقا، والرد 
علــى مــن يقــول إنــه جيــوز إقرارهــم عليهــا، وحجــج القائلــني بالعصمــة إذا حــررت إمنــا تــدل علــى 

هــذا القــول)(٣).
واملقصــود بالصغائــر اخلسيســة مــا يوجــب احلكــم علــى فاعلــه باخلســة ودنــاءة اهلمــة 

وســقوط املــروءة كســرقة حبــة أو كســرة(٤).
وممــا ينبغــي أن يعلــم أن بعــض أهــل العلــم يفصــل يف شــأن الصغائــر غــري اخلسيســة 
فبعضهــم يذكــر وقوعهــا ســهوا وخطــأ ال عمــدا، وبعضهــم ال يذكــر هــذا القيــد أصــال، ممــا 

حــدى ببعــض أهــل العلــم إىل تعديــد املذاهــب. 
أهم أدلتهم على إمكان صدور المخالفة من األنبياء:

١- اســتدلوا لذلــك مبــا ورد يف كتــاب اهللا تعــاىل وســنة رســوله  مــن نســبة العصيــان 
والذنــوب والظلــم إىل بعــض األنبيــاء.

انظر منهاج السنة ٤١٨/٢-٤١٩، اآليات البينات للعبادي ٢٢٦/٣.  (١)
جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ٣١٩/٤، وانظــر أيضــا ٣٢٠/٤، منهــاج الســنة النبويــة   (٢)

.٤٧٢/١
جمموع الفتاوى ٢٩٣/١٠.  (٣)

انظر  اإلحكام لآلمدي ١٤٦/١.  (٤)
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ۥ َ�َتــاَب  ۥ َ�َغــَوٰى ١٢١ ُ�ــمَّ ٱۡجَتَ�ـٰـُه َر�ُّــُه ومــن ذلــك قولــه تعــاىل ﴿ وََعــَ�ٰٓ ءَادَُم َر�َّــُه
َعلَۡيــهِ وََهــَدٰى ١٢٢ ﴾ (١).

ــَر ﴾ (٢) وقــال  خَّ
َ
َم ِمــن َذ�بـِـَك َوَمــا تَأ ُ َمــا َ�َقــدَّ َۡغفِــَر �ـَـَك ٱ�َّ وقولــه تعــاىل ﴿ ّ�ِ

نُفَســَنا ﴾ (٣) وعن يونس أنه قال ﴿ ُســۡبَ�َٰنَك 
َ
عــن آدم وزوجــه ﴿ قَــاَ� َر�ََّنــا َظلَۡمَنآ أ
ٰلِِمــَ� ٨٧ ﴾ (٤). إِّ�ِ ُكنــُت ِمــَن ٱل�َّ

٢- قالــوا : حــذر اهللا أنبيــاءه مــن الوقــوع يف الشــرك واملعاصــي بنحــو قولــه تعــاىل 
ۡ�ــَت َ�َۡحَبَطــنَّ َ�َملُــَك  َ�ۡ

َ
ِيــَن ِمــن َ�ۡبلـِـَك لَ�ـِـۡن أ وِ�َ إَِ�ۡــَك �َ� ٱ�َّ

ُ
﴿ َولََقــۡد أ

ــدتَّ  ــۡد كِ ــَك لََق ن ثَ�َّۡتَ�ٰ
َ
ـَـۡوَ�ٓ أ ــَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�ــَن ٦٥ ﴾ (٥) وقــال ﴿ َو� ــنَّ ِم َوَ�َُكوَ�

ــَف  ــٰوةِ َوِضۡع ــَف ٱۡ�ََي ــَك ِضۡع َذۡقَ�ٰ
َ ــً� ٧٤ إِٗذا �َّ ا قَلِي ــۡ� ٔٗ ــۡم َش ــُن إَِ�ِۡه تَرَۡ�

ــاِت ﴾ (٦). ٱ�َۡمَم
قالوا: فلو كان ال يتصور أن يقع منهم ذنب ملا كان هلذا التحذير معىن.

وذكــر اهللا يف قصــص األنبيــاء يف مواضــع كثــرية جــدا وقــوع الذنــوب منهــم، ولكــن اهللا 
عــز وجــل ال يذكــر عــن نــيب ذنبــا إال أتبعــه بذكــر توبــة النــيب منــه أو تذكــريه وتنبيهــه إىل ذلــك 
كمــا يف قصــة آدم مــن الشــجرة، وطلــب نــوح جنــاة ابنــه، ويف مغاضبــة يونــس، وقتــل موســى 

القبطــي وأمثــال ذلــك.
وقــد نوقشــت هــذه األدلــة وأمثاهلــا مناقشــات طويلــة(٧) وليــس هــذا مــكان ذكرهــا، 
خاصــة أن كثــريا مــن تلــك املناقشــات متكلفــة وبعيــدة عــن احلــق، فأحيــل القــارئ إىل 

مراجعهــا.

طه : ١٢١-١٢٢  (١)
الفتح : ٢  (٢)

األعراف : ٢٣  (٣)
األنبياء : ٨٧    (٤)

الزمر : ٦٥  (٥)
اإلسراء : ٧٤-٧٥  (٦)

راجع الشفا ١٤٩/٢-١٦٩، وعصمة األنبياء للرازي ٨ وما بعدها.  (٧)
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رابعا: التعليق
بعد النظر فيما ورد يف هذه املسألة يالحظ ما يلي :

أن النــاس كانــوا يف هــذه املســألة علــى طــريف نقيــض ووســط، فأمــا الطــرف األول فهــم 
مــن غــاىل يف دعــوة العصمــة وادعــى امتنــاع الذنــوب عنهــم مطلقــا حــىت غــاىل يف حتريــف 
النصــوص مــن الكتــاب والســنة، ومــا وقــع مــن األنبيــاء صلــوات اهللا وســالمه عليهــم مــن 
تابــوا عليهــا ورجعــوا عنهــا حــىت كان رجوعهــم رفعــا لدرجاهتــم وتعظيمــا  الــيت  الذنــوب 
إليــه مجــع مــن  فــال ُيســلَّم مــا ذهــب  التوابــني وحيــب املتطهريــن،  فــاهللا حيــب  ملكانتهــم، 

األصوليــني وغريهــم مــن حتميــل النصــوص فــوق طاقتهــا وغلوهــم يف ذلــك(١).
وال يســلَّم مــا ذهــب إليــه طائفــة أخــرى مــن إفــراط يف نســبة الذنــوب واملعاصــي بــل 
والفواحــش إىل األنبيــاء عليهــم أفضــل الصــالة وأمت التســليم كالنصــوص الــيت  حتكــي عــن نــيب 
اهللا داود ويوسف عليهم السالم مما شهد القرآن برباءهتم منها، فهذا طرف نقيض آخر(٢).

الــيت صرحــت بنســبة  النصــوص  تأويــل  الــكالم وغريهــا  يوجــد يف بعــض كتــب األصــول وعلــم   (١)
الذنــوب إىل األنبيــاء، فمــن ذلــك مــا ذكــره ابــن برهــان يف الــرد علــى أدلــة مــن اســتدل علــى وجــود 
ــُهۥ َ�َغــَوٰى ١٢١ ﴾  [طــه : ١٢١]، وقولــه  املعاصــي مــن األنبيــاء بقولــه تعــاىل  ﴿ وََعــَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّ
ــآ َءاتَٮُٰهَما َ�ٰلِٗحا  نـَـاَب ٢٤ ﴾  [ص : ٢٤]، وقولــه تعــاىل ﴿ فَلَمَّ

َ
﴿ فَٱۡســَتۡغَفَر َر�َّــُهۥ َو� � َو�

َ�َٓء �ِيَمــآ َءاتَٮُٰهَمــا ﴾ [األعــراف : ١٩٠] وغريهــا مــن اآليــات، قــال: (أمــا قوهلــم  َجَعــَ� َ�ُۥ ُ�َ
﴿ وََعــَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّــُهۥ َ�َغــَوٰى﴾ قلنــا معنــاه تــرك وخالــف، واملخالفــة تكــون معصيــة وغــري معصيــة، 
ويف كتــاب اهللا مــا يــدل علــى أنــه مل يعــص، قــال اهللا تعــاىل ﴿ َولََقــۡد َعِهۡدنـَـآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمــن َ�ۡبــُل 
فَ�ـَـِ�َ َو�ـَـۡم َ�ِــۡد َ�ُۥ َعۡزٗمــا ١١٥ ﴾ [طــه : ١١٥]، والناســي ليــس بعــاٍص. مث قــال: ﴿ َو�ـَـۡم َ�ِــۡد 
َمــا  َّ�

َ
َ�ُۥ َعۡزٗمــا ﴾ قيــل يف التفســري :(مل جنــد لــه عزمــا علــى املعصيــة، وقولــه تعــاىل ﴿ َوَظــنَّ َداوُۥُد �

ٰــُه ﴾ [ص : ٢٤] فالــذي صــح أن داود عليــه الســالم مــا قتــل الرجــل وال أمــر بقتلــه وال هــّم  َ�َت�َّ
بقتلــه، ولكنــه جــرى خباطــره إن قتــل الرجــل يف هــذه الزمحــة تــزوج امرأتــه، ومتــىن قتلــه، ومل يســع يف 
ــۡت بـِـهۦِۖ َوَهــمَّ  ذلــك بيــد وال لســان، فعاتبــه اهللا علــى ذلــك)، وقــال عنــد قولــه تعــاىل ﴿ َولََقــۡد َهمَّ
بَِهــا ﴾ [يوســف : ٢٤] :(قــال املفســرون : املعــين بــه غــري مــا ذكــروه، ففــي اآليــة تقــدمي وتأخــري، 
فتقديــر اآليــة : ولقــد مهــت بــه لــو ال أن رأى برهــان ربــه فهــم هبــا)، وقــال عــن قولــه تعــاىل ﴿ َ�َفــا 
ذِنــَت �َُهــۡم ﴾ [التوبــة : ٤٣] : (حيتمــل أنــه أضــاف العفــو والغفــران إىل تــرك فعــل 

َ
ُ َعنــَك �ـِـَم أ ٱ�َّ

األوىل، أو أضــاف ذلــك إىل الغفلــة عــن اهللا تعــاىل) إىل آخــر مــا قــال يف الوصــول إىل األصــول 
٣٦٣/١-٣٦٦، ويف كتــاب الشــفا ١٥٥/٢-٢٦٩ مــا هــو أعظــم مــن ذلــك.

انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ١٤٨/١٥.  (٢)
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واحلــق الوســط -وهــو الراجــح عنــدي- هــو مــا ذهــب إليــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
وذكــر أنــه ذهــب إليــه مجهــور العلمــاء املتحققــني ملوافقتــه لنصــوص القــرآن والســنة ومنهــم 

الســلف الصــاحل.
فــإن العصمــة املعلومــة بدليــل الشــرع والعقــل واإلمجــاع هــي العصمــة يف التبليــغ ال يف 

مجيــع األحــوال.
وإذ قــد علــم هــذا فإنــه ينبغــي معرفــة أن مقــام األنبيــاء مقــام رفيــع عظيــم، وإمنــا يقعــون 
يف بعــض الصغائــر وقــد تكــون ذلــك  مــن جهــة اخلطــأ والتأويــل، وقــد تكــون هــذه األعمــال 
يف حــق غريهــم ليســت مــن الذنــوب(١)، لكــن لرفعــة مكانتهــم يعاتبــون، ومــع ذلــك فــإن 
اهللا يوفقهــم إىل التوبــة، بــل مــا ذكــر اهللا ذنــب نــيب إال مقرونــا بالتوبــة واالســتغفار(٢)، كقــول 
َّــۡم َ�ۡغفـِـۡر َ�ـَـا َوتَرَۡ�َۡنــا َ�َُكوَ�ــنَّ ِمــَن  نُفَســَنا �ن �

َ
آدم وزوجتــه ﴿ َر�ََّنــا َظلَۡمَنــآ أ

لََك َمــا لَۡ�ــَس ِ�  ــ َٔ �ۡ
َ
ۡن أ

َ
ُعــوُذ بـِـَك أ

َ
ٓ أ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�ــَن ٢٣ ﴾ (٣) وقــول نــوح ﴿ َرّبِ إِّ�ِ

ُ�ــن ّمِــَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�ــَن ٤٧ ﴾ (٤).
َ
بـِـهِۦ ِعۡلــٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِــۡر ِ� َوتَرَۡ�ۡــِ�ٓ أ

وهبــذا يعلــم أن األنبيــاء ال يتعمــدون صغائــر الذنــوب تشــهيا، وهــم مــع ذلــك يوفقــون 
إىل التوبــة منهــا، بــل وال يصــرون  علــى أي صغــرية إن وقعــت منهــم، واألنبيــاء صلــوات اهللا 
وســالمه عليهــم كانــوا ال يؤخــرون التوبــة، بــل يســارعون إليهــا ويســابقون إليهــا، وال يصــرون 
علــى الذنــب بــل هــم معصومــون مــن ذلــك، ومــن أخــر زمنــا قليــال كفَّــر اهللا ذلــك مبــا يبتليــه 
بــه كمــا فعــل بــذي النــون عليــه الســالم، هــذا علــى املشــهور أن إلقــاءه كان بعــد التوبــة، وأمــا 

مــن قــال إن إلقــاءه كان قبــل النبــوة، فــال حيتــاج إىل هــذا(٥).

انظر منهاج السنة النبوية ٤٢١/٢.  (١)
انظر جمموع الفتاوى ٢٩٦/١٠.  (٢)

األعراف : ٢٣  (٣)
هود : ٤٧  (٤)

انظر جمموع الفتاوى ٢٩٦/١٠.   (٥)
وانظر أقوال الناس يف عصمة األنبياء عليهم السالم يف املصادر التالية :  

املعتمد٣٧١/١، الربهان٣١٩/١، أصول السرخسي ٨٦/٢، املنخول ٢٢٣، املستصفى٢١٢/٢،   
للــرازي ٥٠١/١،،  احملصــول  األصــول ٣٥٥/١،  إىل  الوصــول  لألشــبيلي ص٤٦٠،  احملصــول 
اإلحــكام لآلمــدي ١٤٥/١-١٤٦، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع حواشــيه٢٢/٢، املســودة ص١٩٠، = 
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المبحث الثالث: آراؤه في أقسام السنة والخبر
وفيه تمهيد وثالث مسائل :

التمهيد : في العالقة بين السنة والخبر

الســنة كمــا ســبق هــي مــا أثــر عــن النــيب  مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، وأمــا اخلــرب فهــو  
واحــد األخبــار وهــو النبــأ(١) وهــو كمــا قــال اآلمــدي -رمحــه اهللا- : (عبــارة مــن اللفــظ الــدال 
بالوضــع علــى نســبة معلــوم أو ســلبها علــى وجــه حيســن الســكوت عليــه مــن غــري حاجــة 
إىل متــام مــع قصــد املتكلــم بــه الداللــة علــى النســبة أو ســلبها)(٢). وبنــاء علــى هــذا التعريــف 

فاخلــرب جيــوز أن يــروي عــن النــيب  وجيــوز عــن غــريه، فهــو علــى هــذا أعــم مــن الســنة.
وأمــا اخلــرب عنــد احملدثــني فــريى بعضهــم أنــه مــرادف للحديــث مراعــاة ملدلــول اللفــظ 

ابــن تيميــة٢٨٣/٢، ٣١٩/٤-٣٢٠، ٢٩٠/١٠-٢٩٦، ١٤٧/١٥،  فتــاوى شــيخ اإلســالم 
منهــاج الســنة النبويــة ١٣٠/٤، هنايــة الوصــول إىل درايــة األصــول ١٨٢٨/٤، كشــف األســرار 
املســامع٨٩٩/٢،  البدخشــي ٢٧٢/٢، تشــنيف  مــع شــرح  الســول  للبخــاري ٣٧٥/٣، هنايــة 
حاشــية البنــاين علــى مجــع اجلوامــع٩٥/٢، تيســري التحريــر٢١/٣، شــرح الكوكــب املنــري١٧٠/٢، 
فواتــح الرمحــوت ٩٧/٢، إرشــاد الفحــول ص٢٩، مراقــي الســعود ص١٢٣، مقــاالت اإلســالميني 
٤٨، ٢٢٦، ٢٦٣، أصــول الديــن للبغــدادي ١٦٧-١٦٩، اإلرشــاد لإلمــام احلرمــني ٣٥٨، 
الفصــل يف األهــواء وامللــل والنحــل البــن حــزم٢/٤، األربعــني يف أصــول الديــن٣٢٩، عصمــة 
األنبيــاء للــرازي ٥-٨، غايــة املــرام لآلمــدي ٣١٣، امللــل والنحــل للشهرســتاين ١٣٤/١، تفســري 

القرطــيب ١١/٧، تفســري املنــار٩٤/١٠، وغريهــا.
انظر الصحاح ٦٤١/٢، ولسان العرب ٢٢٧/٤، والقاموس احمليط ٥٤١/١.  (١)

انظر اإلحكام لآلمدي ٢٥٣/٢.  (٢)
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اللغــوي يف اللفظــني، فيطلقــان علــى املرفــوع واملوقــوف واملقطــوع(١).. (٢)، فيشــمل مــا جــاء 
عــن النــيب  والصحــايب والتابعــي.

ويــدل لذلــك  قــول احلافــظ ابــن حجر-رمحــه اهللا- يف شــرح خنبــة الفكــر :«اخلــرب عنــد 
علمــاء هــذا الفــن مــرادف للحديــث»(٣).

وبناء على رأي هؤالء فإن الســنة أخص من احلديث واخلرب حيث إهنما يشــمالن ما جاء 
عن النيب  وكذلك ما جاء عن  الصحايب والتابعي، والسنة ما جاء عن النيب  فقط.

ويفــرق بعضهــم بينهمــا بــأن احلديــث مــا جــاء عــن النــيب  واخلــرب مــا جــاء عــن غــريه، 
ومن مث قيل ملن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها اإلخباري، وملن يشتغل بالسنة النبوية احملدث(٤).

وقيل بينهما عموم وخصوص مطلقا، فكل حديث خرب من غري عكس.
قلت : جيوز إطالق كل من السنة واحلديث واخلرب على اآلخر.

المسألة األولى : تقسيم السنة باعتبار ذاتها
العبــارات املنقولــة عــن األســتاذ أيب منصــور عنــد ذكــر رأيــه يف تعريــف الســنة تــدل علــى 
أن الســنة قســمان : القوليــة والفعليــة، أمــا الســنة التقريريــة فقــد ســبق أهنــا معــدودة عنــده يف 
الســنة الفعليــة(٥)، إذا التقســيم الثنائــي للســنة عنــده ال يبعــد كثــريا عــن تقســيم اجلمهــور هلــا 

إىل قوليــة وفعليــة وتقريريــة(٦).

املرفــوع هــو مــا أضيــف إىل النــيب  خاصــة، ســواء كان بإســناد متصــل أو ال، واملوقــوف هــو: مــا   (١)
انتهــى إىل الصحــايب، واملقطــوع هــو: مــا انتهــى إىل التابعــي . انظــر شــرح خنبــة الفكــر البــن حجــر 

ص٣٠، وتدريــب الــراوي للســيوطي ١٨٣/١-١٨٤ .
راجع تدريب الراوي ٤٢/١.  (٢)
انظر شرح خنبة الفكر ص٣.  (٣)
انظر املصدر السابق ص٣.  (٤)

حيــث قــال : (القســم التاســع مــن أفعــال النــيب  تركــه مــا فعــل حبضرتــه  فيكــون تــرك النكــري دليــال   (٥)
علــى اإلباحــة) أصــول الديــن ص٢٢٥.

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٤٥/١، شــرح الكوكــب املنــري ١٦٠/٢-١٦٦، التلويــح علــى التوضيــح   (٦)
٢/٢، فتــح الــودود شــرح مراقــي الســعود ص٢٠٣-٢٠٤، شــرح احمللــى علــى مجــع اجلوامــع مــع 

حاشــية العطــار ١٢٨/٢.
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فالســنة القوليــة هــي األحاديــث الــيت قاهلــا النــيب  يف خمتلــف األغــراض واملناســبات 
ممــا يتعلــق بتشــريع األحــكام كقولــه  : (إنمــا األعمــال بالنيــات)(١).

والســنة الفعليــة هــي مــا نقلــه الصحابــة رضــي اهللا عنهــم  مــن أفعــال النــيب  يف شــؤون 
. العبادات وغريها، كأداء الصلوات ومناسك احلج وأداء الصيام وأقضيته

والســنة التقريريــة مــا أقــره النــيب  ممــا صــدر مــن بعــض أصحابــه مــن أقــوال وأفعــال 
بســكوت منــه وعــدم إنــكاره، أو مبوافقتــه بإظهــار استحســان وتأييــد.

 مثــال التقريــر: كإقــراره  الجتهــاد الصحابــة يف صــالة العصــر يف بــين قريظــة، فعــن 
ابن  قال : قال النيب  يوم األحزاب :((ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة))، 
فــأدرك بعضهــم العصــر يف الطريــق، فقــال بعضهــم : ال نصلــي حــىت نأتيهــم، وقــال بعضهــم 

: بــل نصلــي، مل يــرد منــا ذلــك، فذكــر ذلــك للنــيب  فلــم يعنــف واحــدا منهــم(٢).

المسألة الثانية : انقسام الخبر باعتبار عدد رواته
ينقسم اخلرب عند األستاذ أيب منصور إىل ثالثة : متواتر ومستفيض وآحاد.

فإنــه عقــد يف كتابــه املســألة الثامنــة مــن األصــل األول يف بيــان أقســام األخبــار حيــث 
قال: (واألخبار عندنا على ثالثة أقســام : متواتر وآحاد ومتوســط بينهما مســتفيض جار 

جمــرى التواتــر يف بعــض أحكامــه)(٣).
وكــرر هــذه األقســام يف معــرض كالمــه علــى بيــان  مآخــذ العلــوم الشــرعية حيــث قــال : 
(وأمــا الســنة الــيت يؤخــذ عنهــا أحــكام الشــريعة فهــي املنقولــة عــن النــيب  إمــا بتواتــر يوجــب 
العلــم الضــروري كنقــل أعــداد الركعــات وأركان الصــالة وحنوهــا، وإمــا خبــرب مســتفيض يوقــع 
العلــم املكتســب  كنقــل نصــب الزكــوات وأركان احلــج، وإمــا بروايــة آحــاد توجــب روايتهــم 

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٩/١ مــع الفتــح) يف كتــاب بــدء الوحــي بــاب كيــف   (١)
كان بــدء الوحــي إىل النــيب ، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٥٣/١٣ مــع شــرح النــووي) يف 

كتــاب اإلمــارة بــاب قولــه  إمنــا األعمــال بالنيــة.
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٤٠٧/٧-٤٠٨ مــع الفتــح) يف كتــاب املغــازي بــاب   (٢)
مرجــع النــيب  مــن األحــزاب وخمرجــه إىل بــين قريظــة، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٩٧/١٢ مــع 

شــرح النــووي) كتــاب اجلهــاد والســري بــاب املبــادرة بالغــزو وتقــدمي أهــم األمريــن املتعارضــني.
أصول الدين ص١٢.  (٣)
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العمــل دون العلــم)(١).
وهــو هبــذا التقســيم موافــق للحنفيــة الذيــن قســموا اخلــرب إىل ثالثــة أقســام : متواتــر 
ومشهور وآحاد(٢)، هذا على التسليم بأن املستفيض هو املشهور يف مصطلح احلديث(٣).

وأمــا اجلمهــور فقــد قســموا الســنة باعتبــار الــرواة إىل قســمني: متواتــر وآحــاد(٤)، وأمــا 
املســتفيض فهــو يعــد عندهــم مــن اآلحــاد كمــا ســيأيت.

ذلــك يف موضعهــا  أبــني  أنــين ســوف  األقســام علــى  هــذه  تعاريــف  هنــا  نذكــر  وال 
تعــاىل. اهللا  شــاء  إن  القادمــة  املباحــث  يف  األصلــي 

المسألة الثالثة : أقسام الخبر باعتبار صدقه وكذبه
يــرى األســتاذ أبــو منصــور أن اخلــرب يف أصلــه منقســم إىل صــدق وكــذب، وعــرف 

الصــدق بأنــه مــا وقــع علــى وفــق خمــربه وعــرف الكــذب بأنــه مــا كان خبــالف خمــربه.
وذهــب إىل أنــه ال يوجــد يف األخبــار مــا هــو صــدق وكــذب معــاً، إال خــرب واحــد وهــو 
أن خيــرب الشــخص الصــادق الــذي مل يكــذب قــط عــن نفســه  بأنــه كاذب، واســتدل بــأن 
هــذا اخلــرب كــذب منــه والــكاذب إذا أخــرب عــن نفســه بأنــه كاذب كان صادقــا، فيكــون هــذا 

اخلــرب صدقــا وكذبــا يف الوقــت نفســه.
قال -رمحه اهللا-:(واعلموا أســعدكم اهللا أن اخلرب يف أصله منقســم إىل صدق وكذب 
والصــدق منــه واقــع علــى وفــق خمــربه والكــذب مــا كان خبــالف خمــربه، وليــس يف األخبــار 

املصدر السابق ص١٧-١٨.  (١)
انظــر أصــول السرخســي ٢٩١/١، كشــف األســرار للبخــاري ٦٨٣/٢، كشــف األســرار للنســفي   (٢)
١١/٢-١٣، التلويــح علــى التوضيــح ٣/٢، التقريــر والتحبــري ٢٣٥/٢، تيســري التحريــر ٣٧/٣، 

فواتــح الرمحــوت ١١١/٢. 
قــال ابــن حجــر : (املشــهور لــه طــرق حمصــورة بأكثــر مــن اثنــني، ومل يبلــغ حــد التواتــر، وقــد مســي   (٣)
بذلــك لوضوحــه، ومســاه مجاعــة مــن أئمــة الفقهــاء  «املســتفيض» النتشــاره، مــن فــاض املــاء يفيــض 
فيضا، ومنهم من غاير بني املســتفيض واملشــهور بأن املســتفيض يكون يف ابتدائه وانتهائه ســواء، 
واملشــهور أعــم مــن ذلــك، ومنهــم مــن عكــس ذلــك . انظــر: خنبــة الفكــر ص٥، تدريــب الــراوي 

ص٣٦٨-٣٦٩.
انظر إحكام الفصول ص ٢٣٥، قواطع األدلة ٢٣٤/٢، اإلحكام لآلمدي ٢٥٧/٢، املختصر   (٤)

والعضــد عليــه ٥١/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٣٢٣/٢.  
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مــا هــو صــدق وكــذب معــا إال خــرب واحــد، وهــو إخبــار مــن مل يكــذب قــط عــن نفســه 
بأنــه كاذب، وأن هــذا اخلــرب كــذب منــه، والــكاذب إذا أخــرب عــن نفســه  بأنــه كاذب كان 

صادقــا فصــار هــذا اخلــرب الواحــد صدقــا وكذبــا وفاعلــه واحــد)(١).
وقــد وافقــه مجهــور األصوليــني علــى هــذا التقســيم الثنائــي للخــرب(٢)، وخالفــه اجلاحــظ(٣) 
حيــث قســم اخلــرب إىل ثالثــة أقســام : صــدق وكــذب وواســطة بينهمــا أي مــا ليــس بصــدق 

وال كــذب(٤).

أصول الدين ص١٣-١٤، وأعاد قريبا من مثل هذا الكالم يف ص٢١٧.  (١)
انظــر قــول اجلماهــري مــع توجيهــه وبيانــه يف املعتمــد ٥٤٤/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٥٣/٢، خمتصــر   (٢)
الفــروق  الفصــول ص٣٤٧،  تنقيــح  بيــان املختصــر ٦٣١/١-٦٣٦، شــرح  مــع  ابــن احلاجــب 
٢٥/١، املســودة ص٢٣٢،رفــع احلاجــب ٢٩٢/٢، التمهيــد لألســنوي  ص١٣٥، هنايــة الســول 
٢٦١/٢، احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ١١٠/٢، تيســري التحريــر ٢٨/٣، شــرح الكوكــب املنــري 

٣٠٩/٢، فواتــح الرمحــوت ١٠٧/٢، إرشــاد الفحــول ص٤٤.
هــو عمــرو بــن حبــر بــن حمبــوب، أبــو عثمــان، املعــروف باجلاحــظ الكنــاين الليثــي البصــري، صاحــب   (٣)
التصانيــف يف كل فــن، ولــه مقالــة يف أصــول الديــن وإليــه تنســب الفرقــة اجلاحظيــة مــن املعتزلــة. 
كان حبــرا مــن حبــور العلــم، رأســا يف الــكالم واالعتــزال، مــن تصانيفــه : احليــوان، والبيــان والتبيــني، 
وغريمهــا، تــويف بالبصــرة ســنة ٢٥٥هـــ. (انظــر وفيــات األعيــان ١٤٠/٣، بغيــة الوعــاة ٢٢٨/٢).

بيــان املختصــر ٦٣١/١، رفــع  مــع  ابــن احلاجــب  انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢٥٣/٢، خمتصــر   (٤)
.٣٠٩/٢ املنــري  الكوكــب  شــرح   ،٢٩٢/٢ احلاجــب 
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المبحث الرابع : آراؤه في مباحث المتواتر
وفيه سبع مسائل :

المسألة األولى: تعريف المتواتر(١) في االصطالح
أوًال: رأي األستاذ أبي منصور في تعريف المتواتر

عــرف أبــو منصــور املتواتــر يف كتابــه أصــول الديــن حيــث قــال: (املتواتــر هــو الــذي 
يســتحيل التواطــؤ علــى وضعــه)(٢). 

وميكن زيادة قيد (عن مشاهدة أو علم ..) فإنه اعترب ذلك من شروط املتواتر(٣).
ثانيا: الموافقون

إن مــا اختــاره أبــو منصــور يف تعريــف املتواتــر موافــق ملــا ذهــب إليــه مجهــور العلمــاء 
مــن احملدثــني وبعــض األصوليــني مــع اختــالف يســري يف العبــارة، فقــد عــرف بعضهــم بأنــه : 

(خــرب مجاعــة يســتحيل تواطؤهــم علــى الكــذب عــادة عــن  أمــر حمســوس)(٤).

املتواتــر يف اللغــة اســم فاعــل مــن تواتــر يتواتــر، والتواتــر هــو تتابــع األشــياء واحــدا بعــد واحــد بينهمــا   (١)
ا ﴾ [ املؤمنــون : ٤٤] أي متتابعــني وتــرا بعــد  رَۡســۡلَنا رُُســلََنا َ�ــۡ�َ

َ
فــرتة، ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ ُ�ــمَّ أ

وتــر، والوتــر: الفــرد، قــال ابــن عبــاس :(يعــين: يتبــع بعضهــم بعضــا) وتواتــر اخلــرب هــو جمــيء املخربيــن 
بــه واحــدا بعــد واحــد مــن غــري اتصــال، فاملتواتــر يف اللغــة إذن هــو املتتابــع مــن األشــياء بــأن يــأيت 
املفــردات  العــرب ٢٧٥/٥،  لســان  احمليــط ٦٧٩/١،  القامــوس  (انظــر   . بعــض.  بعــد  بعضهــا 

للراغــب ص٥١١، املصبــاح املنــري ص٢٤٧، تفســري القــرآن العظيــم البــن كثــري ٢٥٥/٣).
ص ١٢.  (٢)

أصول الدين ص٢١.  (٣)
انظــر مقدمــة ابــن الصــالح ص١٠٩، وفتــح املغيــث للعراقــي ٦/٤، الكفايــة للخطيــب ص٥٠،   (٤)
شــرح النــووي لصحيــح مســلم ١٣١/١، تدريــب الــراوي ص٣٧١، شــرح الديبــاج ص٨، شــرح 
خنبــة الفكــر ص٤، فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ١٦/١٨، ٤٠، شــرح املنهــاج لألصفهــاين 
٥٢١/٢، مجــع اجلوامــع مــع احمللــي ١١٩/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٣٢٤/٢، مذكــرة أصــول الفقــه 

ص١٠٠. 
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فقوهلــم: (خــرب) جنــس يشــمل املتواتــر واآلحــاد، وقوهلــم (مجاعــة) خيــرج بــه اآلحــاد؛ 
ألنــه ليــس خــرب مجاعــة، وقوهلم(يســتحيل تواطؤهــم علــى الكــذب عــادة) قيــد توضيحــي يبــني 
صفــة اجلماعــة الراويــة للمتواتــر، واحــرتز بــه اجلماعــة الــيت ال حييــل العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب 
كأن جتمعهــم إمــارة وقيــادة أو مصلحــة وحيملهــم علــى االتفــاق علــى الكــذب، وقوهلــم : (عــن 
أمــر حمســوس) احــرتز بــه عمــا خيــرب بــه اجلماعــة ممــا يتعلــق باملعقــوالت، فــإن الكــذب ال يســتبعد 
منهم كاتفاق مجاعة املتفلسفة على قدم العامل، ومثال احملسوس ما كان مشاهدا أو مسموعاً.

ثالثا : المخالفون
 ويعرفــه كثــري مــن األصوليــني بعبــارة خمتلفــة عمــا ســبق، وإن كان املفهــوم واحــدا فقالــوا 

إنــه كل خــرب وقــع العلــم  خبــربه ضــرورة(١) .
 ومعنــاه أن املتواتــر هــو مــا أخــرب بــه خمــربون، وحصــل العلــم اليقيــين باملخــرب بــه عنــد 
الســامع ضــرورة أي حبيــث ال يقــدر علــى دفعــه بالشــك والشــبهة، وقولــه :(ضــرورة) احــرتز 
بــه عمــا حصــل العلــم لســامعه باالســتدالل كأخبــار اآلحــاد احملفوفــة بالقرائــن، فالعلــم 
املســتفاد هبــا نظــري كمــا ســيأيت، واملتواتــر يســتفاد منــه علــم ضــروري، وذلــك ألن الذيــن 
خيــربون اخلــرب املتواتــر كثــرة متنــع العــادة اتفاقهــم وتواطؤهــم علــى الكــذب مــن حيــث كثرهتــم 
لذلــك، قــال الباجــي رمحــه اهللا :(فخــرب التواتــر كل خــرب وقــع العلــم ملخــربه ضــرورة مــن جهــة 
اإلخيــار بــه)(٢). أي العلــم حصــل مــن ذات اخلــرب نظــرا لكيفيــة اإلخبــار وهــي كونــه مــن 

جهــة هــذا العــدد الكبــري الــذي حييــل العــادة اتفاقهــم علــى الكــذب.
رابعاً: التعليق 

هذه التعاريف وإن اختلفت ألفاظها إال أهنا متفقة يف املعىن، وهلذا ليس من املستحسن 
أن يقــال إن هــذا التعريــف خمالــف لــذاك ولكــن ال مانــع أن أذكــر أحســن  وأوضــح تعريــف يف 
نظــري وهــو أن املتواتــر (مــا رواه مجــع حتيــل العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب، عــن مثلهــم مــن أول 

الســند إىل منتهــاه، علــى أن ال خيتــل هــذا اجلمــع يف أي طبقــة مــن طبقــات الســند)(٣).

انظــر شــرح اللمــع ٥٦٩/٢، اإلحــكام لآلمــدي١٤/٢، شــرح الطــويف ٧٣/٢، تيســري التحريــر   (١)
.٣٠/٣

إحكام الفصول ص٢٣٥.  (٢)
انظر أصول احلديث وعلومه ومصطلحاته ص٣٠١.   (٣)
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المسألة الثانية : نوع العلم الذي يفيده الخبر المتواتر
أوًال: تحرير محل النـزاع

مجيــع  عنــد  تضمنــه  مبــا  واليقيــين  القطعــي  العلــم  يســمعه  ملــن  يفيــد  املتواتــر  اخلــرب 
  املســلمني(١)، فــال يشــك ســامع هــذا اخلــرب يف صدقــه، وذلــك كعلمنــا بوجــود النــيب
وصحابتــه الكــرام، واألئمــة األربعــة، وكالعلــم بوجــود مكــة وبغــداد وغريمهــا مــن البلــدان 

ملــن مل يرهــا. املوجــودة 
مث اختلفــوا يف كــون هــذا العلــم القطعــي املســتفاد مــن اخلــرب املتواتــر ضروريــا كعلمنــا بــأن 
الشــمس طالعــة يف النهــار ملشــاهدتنا إياهــا وأن النــار حمرقــة وحنــو ذلــك مــن احملسوســات 

والبديهيــات، أو نظريــا حصــل عــن كســب ونظــر واســتدالل(٢).
ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة

لقــد صــرح األســتاذ أبــو منصور-رمحــه اهللا- بــأن العلــم احلاصــل باخلــرب املتواتــر ضــروري 
الديــن)  ذلــك يف كتابــه (أصــول  نظــر واســتدالل، وقــد ذكر-رمحــه اهللا-  ال حيتــاج إىل 
أكثــر مــن مــرة حيــث قــال : (فاملتواتــر هــو الــذي يســتحيل التواطــؤ علــى وضعــه وهــو 
موجــب للعلــم الضــروري بصحــة خمــربه)(٣). وقــال : (العلــم الواقــع عــن التواتــر ضــروري غــري 
مكتســب)(٤)، وقــال يف معــرض بيانــه لشــروط التواتــر (أمــا التواتــر املوجــب للعلــم الضــروري 

... مخــس شــروط...)(٥).

انظــر نقــل اتفــاق املســلمني علــى ذلــك يف اإلحــكام البــن حــزم ١١٦/١، ١١٧، جامــع بيــان   (١)
العلــم وفضلــه البــن عبدالــرب ٣٣/١-٣٤، قواطــع األدلــة٢٤٠/٢-٢٤١، اإلحــكام لآلمــدي  
٢٥٩/٢، وقــد ذكــر أبــو منصــور يف كتابــه أصــول الديــن ص١١ وغــريه مــن األصوليــني خــالف 
الربامهــة والســمنية يف هــذه املســألة، ومهــا فرقتــان مــن عبــدة األصنــام يف اهلنــد تقــوالن بــأن العلــم ال 
يثبتــه إال احملسوســات، واحلقيقــة أن ذكــر األصوليــني هلــذا اخلــالف ال معــىن لــه، وذلــك ألن الــكالم 
يف أصــول الفقــه منحصــر بــني علمــاء املســلمني، وخــالف غــري املســلمني  ال يدخــل يف هــذا الفــن.
انظــر أصــول الديــن ص١٢، هنايــة الوصــول ٢٧١٦/٧، ٢٧٢٧، شــرح العضــد ٥٣/٢، إرشــاد   (٢)

الفحــول ٤١.
أصول الدين ١٢.  (٣)

املصدر السابق ١٢.  (٤)
املصدر السابق٢٠.  (٥)
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وقــال أيضــا : (وطــرق الســنة ثالثــة أحدهــا التواتــر املوجــب للعلــم الضــروري ومبثلــه 
علمنــا أعــداد الصلــوات املفروضــة وأعــداد ركعاهتــا وأكثــر أركاهنــا وحنــو ذلــك كثــري)(١).

دليله :
قــال رمحــه اهللا :(ودليــل كونــه ضروريــا امتنــاع وقــوع الشــك يف املعلــوم بــه كمــا ميتنــع ذلــك 

يف املعلوم باحلواس والبدائه)(٢).
ثالثاً : الموافقون

إن مــا اختــاره أبــو منصــور -رمحــه اهللا- يف هــذه املســألة  هــو مذهــب مجهــور العلمــاء 
مــن احلنفيــة(٣) واملالكيــة(٤)، والشــافعية(٥) واحلنابلــة(٦)، واجلبائيــني مــن املعتزلــة(٧)، واحلقيقــة 
أنــه مل خيتلــف يف هــذه املســألة إال أفــراد معــدودون مــن العلمــاء، ونظــرا إىل قلــة عددهــم 
قــال ســليم الــرازي -رمحــه اهللا- فيمــا نقــل عنــه الزركشــي -رمحــه اهللا- : (إنــه قــول الكافــة 

إال البلخــي)(٨)، وإن كان الصحيــح أن مــع البلخــي آخريــن كمــا ســيأيت.
قال السرخسي(٩) -رمحه اهللا-: (مث املذهب عند علمائنا أن الثابت باملتواتر من األخبار 
علم ضروري كالثابت باملعاينة)(١٠)، وقال الباجي -رمحه اهللا-: (إن العلم يقع به ضروريا)(١١).

املصدر السابق ص٢٠٢.  (١)
ص ١٢.  (٢)

انظر أصول السرخسي ٩١/٢، تيسري التحرير ٣٢/٣، فواتح الرمحوت ١١٤/٢.  (٣)
انظر إحكام الفصول ٢٣٨، الذخرية ١١٩/١، خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ٥٣/٢.  (٤)

انظر شرح اللمع ٥٧٥/٢، احملصول ١١٠/٢، اإلهباج ٢٨٦/٢، البحر احمليط ٢٣٩/٤.  (٥)
الناظــر ٢٤٧/١-٢٤٨، املســودة ٢٣٤، شــرح الكوكــب املنــري  العــدة ٨٤٧/٣، روضــة  انظــر   (٦)

.٣٢٦/٢
انظر  املعتمد ٥٥٢/٢.  (٧)
البحر احمليط ٢٣٩/٥.  (٨)

احلنفــي،  الفقيــه  السرخســي،  األئمــة  بشــمس  املعــروف  ســهل،  أيب  بــن  أمحــد  بــن  حممــد  هــو   (٩)
األصــويل العالمــة املتكلــم املناظــر، مــن آثــاره العلميــة: أصــول السرخســي، شــرح خمتصــر الطحــاوي، 
وشــرح كتــب حممــد، تــويف ســنة ٤٩٠ هـــ تقريبــا. (انظــر الفتــح املبــني ٢٦٤/١، اجلواهــر املضيــة 

٧٨/٢، الفوائــد البهيــة ص ١٥٨).
(١٠) أصول السرخسي ٢٩١/١.
(١١) إحكام الفصول ص ٢٣٨.
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وقال القرايف -رمحه اهللا-: (والعلم احلاصل منه ضروري عند اجلمهور)(١).
وقــال القاضــي أبــو يعلــى -رمحــه اهللا-: (العلــم الواقــع باألخبــار املتواتــرة معلــوم مــن 
جهــة الضــرورة ال مــن جهــة االكتســاب واالســتدالل وهــو قــول أكثــر أهــل العلــم) (٢) ونقــل 
أبــو احلســني البصــري عــن أيب علــي(٣) وأيب هاشــم أهنمــا قــاال يف العلــم الواقــع عنــد التواتــر 

(إنــه ضــروري غــري مكتســب)(٤).
أدلة هذا القول :

باإلضافــة إىل مــا ذكــره األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- اســتدل اجلمهــور بأدلــة أمههــا مــا 
يلي:

١-أن العلم احلاصل بالتواتر لو كان من جهة النظر والكسب واالستدالل مل يقع إال ملن 
هو من أهل التأويل والنظر، فلما وقع ذلك ملن ليس من أهل التأويل والنظر كالصبيان وغريهم 
ممن ال يصح منهم النظر واالستدالل، ثبت أنه معلوم من جهة الضرورة، ال من جهة النظر(٥).
٢- أن هــذا النــوع مــن العلــم احلاصــل بالتواتــر ال ميكــن دفعــه لإلنســان الــذي يعلمــه 
عــن نفســه بالشــك والشــبهة واالرتيــاب كمــا ال يقــدر علــى دفــع مــا يقــع لــه مــن العلــم 
باحلــواس اخلمــس، بشــك أو شــبهة، مث ثبــت أن العلــم الواقــع هبــذه احلــواس ضــروري غــري 

مكتســب فكذلــك العلــم الواقــع بالتواتــر وجــب أن يكــون ضروريــا(٦).
٣-أن الســامع جيــد نفســه مضطــرا للعلــم يقينــا بــه كوجــود األئمــة األربعــة، ووجــود مكــة 
وبغــداد بالنســبة ملــن مل يرمهــا فلــو أراد التخلــص مــن العلــم بذلــك مل يقــدر، وهــذا العلــم 

الذخرية ١١٩/١.  (١)
العدة ٨٤٧/٣.  (٢)

هــو حممــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســالم اجلبائــي، أبــو علــي، مــن أئمــة املعتزلــة ورئيــس علمــاء الــكالم   (٣)
يف عصــره، وإليــه نســبة الطائفــة اجلبائيــة، مــن مؤلفاتــه : تفســري القــرآن ومتشــابه القــرآن، تــويف ســنة 

٣٠٣هـــ. (انظــر وفيــات األعيــان ٣٩٨/٣، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه ص٩٤).
املعتمد٥٥٢/٢.  (٤)

انظــر العــدة ٨٤٨/٣، إحــكام الفصــول ٢٣٨، شــرح اللمــع ٢٧٦/٢، احملصــول١١٠/٢، أصــول   (٥)
السرخســي ٢٩١/١، اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٢/٢.

السرخســي  أصــول   ،٢٧٦/٢ اللمــع  شــرح   ،٢٣٨ الفصــول  إحــكام   ،٨٤٨/٣ العــدة  انظــر   (٦)
.٢٩١ /١
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أجلــى مــن علمــه باملقــدرات الــيت يســتفاد منهــا هــذا العلــم علــى رأي القائلــني بأنــه نظــري، 
وبنــاء القــول اجللــي علــى الضعيــف غــري ســديد(١).

٤-لو كان نظريا ملا اتفق عليه العقالء ألنه كما يستحيل اختالف العقالء يف الضروريات 
يســتحيل اتفاقهــم يف النظريــات عــادة، وملــا اتفــق العقــالء عليــه ســوى شــذوذ مــن النــاس(٢)، إمــا 

عنادا أو خطأ كاحملسوسات اليت عاند فيها السفسطائية(٣) علما أنه ضروري(٤).
وقــد اعــرتض القائلــون بــأن العلــم هنــا نظــري علــى هــذه األدلــة باعرتاضــات خالصتهــا 
أن العلــم احلاصــل بالتواتــر نظــري وأن النظــري يف ذلــك ليــس إال ترتيــب العلــوم بأحــوال 
املخربيــن، وهــذا القــدر حاصــل لــكل أحــد حــىت الصبيــان والعــوام، ألنــه قــد حصــل يف 

عقوهلــم علــوم كثــرية وهــم يســتنتجون مــن تركيبهــا علومــا أخــرى(٥).
ورد بــأن العلــم بالرتتيــب الــذي ذكرمتــوه ليــس حاصــال لــكل أحــد، بــل هــو خفــي حيتــاج 

إىل اســتدالل غــري معهــود مــن الصبيــان والعــوام(٦).
وقــال الشــوكاين-رمحه اهللا-:(إن العلــم حيصــل بالعــادة فقــط ال بتلــك الرتتيبــات واملقدمــات)

.(٧)

رابعاً: المخالفون
هناك أقوال ثالثة ختالف القول الذي اختاره أبو منصور -رمحه اهللا- واجلمهور يف هذه املسألة.

األول: أن العلــم املســتفاد مــن اخلــرب املتواتــر كســيب نظــري، وإليــه ذهــب الكعــيب وأبــو 

انظر هناية الوصول ٢٧٣٠/٧، مذكرة أصول الفقه ٩٨.  (١)
هم الربامهة والسمنية.  (٢)

السوفســطائية : فرقــة يونانيــة فلســفية معــىن امسهــا: (علــم املغالطــات) ومــن مذهبهــم نفــي احلقائــق   (٣)
أو الشــك فيهــا وإنــكار احملسوســات والبديهيــات . (انظــر الفصــل يف امللــل والنحــل ٨/١، كشــاف 

اصطالحــات الفنــون ١٧٣/٤).
انظر هناية الوصول إىل دراية األصول ٢٧٣٠/٧.  (٤)

انظر املعتمد ٥٥٢/٢، احملصول ١١٠/٢.  (٥)
انظر هناية الوصول إىل دراية األصول ٢٧٢٧/٧-٢٧٣١.  (٦)

انظر إرشاد الفحول ٤١.  (٧)
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احلســني البصـــري مــن املعتــزلة(١)، وبــه قــال الدقــاق(٢) الشافعي(٣) وأبو اخلطاب(٤) احلنبلي 
وغريهــم(٥).

الثــاين: التوقــف عــن اجلــزم بأحــد األمريــن، وهــو مذهــب منســوب إىل بعــض الشــيعة(٦)، 
وهــو اختيــار اآلمدي(٧).

الثالث: أنه وسط بني املكتسب والضروري أي أنه أقوى من املكتسب وليس يف قوة الضروري(٨).
خامساً: التعليق

صــرح بعــض العلمــاء كالطــويف(٩) والشــيخ زكريــا األنصــاري(١٠) وغريمهــا(١١) أن النـــزاع 
يف هــذه املســألة يرجــع إىل اللفــظ؛ ألن اجلميــع متفقــون علــى أن املتواتــر هــو خــرب مجاعــة 
كثــرية حتيــل العــادة توافقهــم علــى الكــذب، وينتهــي علمهــم إىل حمســوس، كمــا اتفقــوا علــى 
أن هــذا اخلــرب يفيــد العلــم اليقيــين لســامعه لكونــه خــرب مجاعــة علــى الصفــة املذكــورة، فمــن 
جعــل هــذا الســبب الــذي مــن أجلــه كان التواتــر مفيــدا للعلــم كاملقدمــات وركــب منهــا 
قضيــة عقليــة قــال العلــم نظــري، ومــن مل يلتفــت إىل ذلــك ورأى أن هــذا العلــم حاصــل لنــا 

ــب تلــك القضيــة قــال هــو ضــروري. وإن مل نُركِّ
ويف كالم إمام احلرمني اجلويين والغزايل -رمحهما اهللا- ما يوحي إىل كون اخلالف لفظياً.

انظر املعتمد ٥٥٢/٢، احملصول ١١٠/٢، اإلحكام لآلمدي ٢٦٢/٢.  (١)
هــو أبــو بكــر حممــد بــن حممــد بــن جعفــر بــن الدقــاق، شــافعي املذهــب، أصــويل فقيــه عــامل بعلــوم   (٢)
كثــرية، يلقــب خبّبــاط، مــن آثــاره العلميــة: كتــاب يف األصــول، وشــرح املختصــر، ولــد عــام ٣٠٦ 
هـــ، وتــويف عــام ٣٩٢ هـــ. (انظــر طبقــات الشــريازي ص ١١٨، تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي 

٢٢٩/٣، طبقــات الشــافعية لألســنوي ٥٢٢/١).  
انظر شرح اللمع ٥٧٥/٢، اإلحكام لآلمدي ٢٦٢/٢.  (٣)

انظر التمهيد ٢٢/٣.  (٤)
انظر البحر احمليط ٢٣٩/٤.  (٥)

انظر اإلحكام ٢٦٢/٢، البحر احمليط ٢٤١/٤.  (٦)
انظر اإلحكام ٢٦٥/٢.  (٧)

انظر البحر احمليط ٢٤١/٤، وقد نسبه الزركشي إىل صاحب الكربيت األمحر.  (٨)
انظر البلبل ص٥٠.  (٩)

انظر غاية الوصول ص٩٦.  (١٠)
انظر احمللي على مجع اجلوامع ١٢٢/٢، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ٢٠٢.  (١١)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٣٨

قــال إمــام احلرمــني -رمحــه اهللا-:(وذهــب الكعــيب إىل أن العلــم بصــدق املخربيــن تواتــرا 
نظــري، وقــد كثــرت املطاعــن عليــه مــن أصحابــه ومــن عصبــة احلــق، الــذي أراه تنـــزيل مذهبــه 
عنــد كثــرة املخربيــن علــى النظــر يف ثبــوت إيالــة جامعــة وانتفائهــا، فلــم يعــن الرجــل  نظريــا 

عقليــا وفكــرا ســربيا، علــى مقدمــات ونتائــج، وليــس مــا ذكــره إال احلــق)(١). 
عمــا  عبــارة  إن كان  الضــروري  أن  فيــه  القــول  اهللا-:(وحتقيــق  الغزايل-رمحــه  وقــال 
حيصــل بغــري واســطة كقولنــا القــدمي ال يكــون حمدثــا واملوجــود ال يكــون معدومــا، فهــو ليــس 
ضــروري، فإنــه حصــل بواســطة املقدمتــني ... وإن كان عبــارة عمــا حيصــل بــدون تشــكل 
الواســطة يف الذهــن فهــذا ضــروري ورب واســطة  حاضــرة يف الذهــن ال يشــعر هبــا اإلنســان 
بوجــه توســطها، وحصــول العلــم بواســطتها ... االثنــان نصــف األربعــة فإنــه ال يعلــم ذلــك 
إال بواســطة وهــو أن النصــف أحــد جزئــي اجلملــة املســاوي لآلخــر، واالثنــان أحــد جزأيــن 
املســاوي للثــاين مــن مجلــة األربعــة فهــو إذا نصــف، فقــد حصــل هــذا العلــم بواســطة لكنهــا 
جليــة يف الذهــن حاضــرة وهلــذا لــو قيــل ســتة وثالثــني هــل هــو نصــف اثنــني وســبعني يفتقــر 

فيــه إىل تأمــل ونظــر)(٢).
وقــد قــال ابــن الســبكي بعــد حتقيــق مذهــب إمــام احلرمــني والغــزايل بأنــه ال ينبغــي أن 

يكــون يف املســألة خــالف(٣)، وأيــده الزركشــي(٤) رمحهــم اهللا مجيعــاً.
وقــال الشــيخ ابــن بــدران(٥) -رمحــه اهللا-:(واخلــالف لفظــي ألن القائــل بأنــه ضــروري ال 
ينازع يف توقفه على النظر يف املقدمات، والقائل بأنه نظري ال ينازع يف أن العقل يضطر 
إىل التصديــق بــه، وإذا وافــق كل واحــد مــن الفريقــني صاحبــه علــى مــا يقولــه يف حكــم هــذا 

العلــم وصفتــه مل يبــق النـــزاع بينهمــا إال يف اللفــظ)(٦) واهللا تعــاىل أعلــم.

الربهان ٣٧٥/١-٣٧٦.  (١)
املستصفى ١٣٣/١.  (٢)

انظر اإلهباج ٢٨٧/٢.  (٣)
انظر البحر احمليط ٢٤٠/٤.  (٤)

هــو عبــد القــادر بــن أمحــد بــن مصطفــى بــن عبــد الرحيــم الدومــي مث الدمشــقي، املعــروف بابــن   (٥)
بــدران، فقيــه أصــويل أديــب مــؤرخ، مــن مؤلفاتــه : املدخــل إىل مذهــب اإلمــام أمحــد، ونزهــة اخلاطــر 

العاطــر شــرح روضــة الناظــر، تــويف ســنة ١٣٤٧هـــ. (انظــر معجــم املؤلفــني ٢٨٣/٥-٢٨٤).
املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص٢٠٢.  (٦)



٣٣٩آراؤه في األدلة الشرعية  

المسألة الثالثة : عدد الرواة في الخبر المتواتر
أوال : تحرير محل النـزاع 

ذكــر العلمــاء عنــد حديثهــم علــى اخلــرب املتواتــر شــروطا، منهــا مــا يرجــع إىل املخربيــن، 
ومــا يرجــع إىل الســامعني، ومنهــا مــا هــو متفــق عليــه، ومنهــا مــا هــو خمتلــف فيــه، واختلفــت 

وجهــات نظرهــم يف اشــرتاط بعضهــا ورد اآلخــر(١).
علــى  اتفاقهــم  يســتحيل  الــرواة مجعــا كبــريا  يكــون  أن  عليهــا  املتفــق  الشــروط  فمــن 
الكــذب عــادة، أي مــن حيــث كثرهتــم(٢)، مث وقــع بعــد ذلــك اخلــالف هــل يشــرتط يف هــذا 

اجلمــع عــدد معــني أو ال يشــرتط؟ هــذا موضــع النـــزاع يف املســألة.
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يقــول أبــو منصــور -رمحــه اهللا- :(أمــا التواتــر املوجــب للعلــم الضــروري فمــن شــروطه أن 
يكــون رواتــه يف كل عصــر مــن أعصــاره علــى جهــة يســتحيل التواطــؤ منهــم علــى الكــذب)

.(٣)

فاملفهــوم مــن عبارتــه أنــه ال يشــرتط يف التواتــر عــددا معينــا، وإمنــا املطلــوب اجلمــع الكثــري 
الــذي حتيــل العــادة تواطؤهــم وتوافقهــم علــى الكــذب، والــذي حيصــل العلــم الضــروري 
خبربهــم نظــرا إىل كوهنــم مجعــا، وال  ميكــن حتديدهــم بعــدد معــني، ولكــن لــو روى اخلــَرب قــوٌم 

يصــح تواطؤهــم علــى الكــذب مل يكــن متواتــراً.
ولتوضيــح هــذا الــكالم يقــول -رمحــه اهللا-:(وإن كان رواتــه يف بعــض األعصــار قومــا 

يصــح علــى مثلهــم التواطــئ عليــه مل يكــن خربهــم موجبــا للعلــم الضــروري)(٤).

املســتصفى  الربهــان ٣٦٨/١، ٣٧٠، ٣٧٧،  اللمــع٥٧٢/٢،  شــرح  املتواتــر يف  شــروط  انظــر   (١)
١٤٠/١، احملصــول ١٢٧/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٧/٢، روضــة الناظــر ٢٥٤/١، خمتصــر 
ابــن احلاجــب مــع العضــد٥٤/٢، كشــف األســرار للبخــاري ٣٦٠/٢، بيــان املختصــر لألصفهــاين 
٦٤٨/١، اإلهبــاج ٣١٧/٢، املســودة ص٢١١، شــرح خمتصــر الروضــة ٨٧/٢، تيســري التحريــر 

٣٠/٣، إرشــاد الفحــول ص٤٢، شــرح النخبــة للمــال علــي قــاري ص٢١ وغريهــا.
راجع مجع اجلوامع ١٢٠/٢، البحر احمليط ٢٣٢/٤، هناية الوصول ٢٧٤١/٧.  (٢)

أصول الدين ص٢٠.  (٣)

أصول الدين ص٢٠.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٤٠

ثالثاً:الموافقون
إن القول بعدم اشرتاط عدد معني للتواتر هو قول مجهور العلماء من كل املذاهب(١).

أدلة الجمهور:
استدل اجلمهور على عدم اعتبار عدد معني يف املتواتر مبا يلي :

١- أنــه ال دليــل علــى اشــرتاط عــدد معــني يف املتواتــر  ال مــن جهــة العقــل وال مــن 
جهــة الســمع، فالتحديــد بــال دليــل ضــرب مــن التحكــم(٢).

٢- إن ضبــط العــدد الــذي حيصــل بــه العلــم الضــروري عســري ال ميكــن للقــوة البشــرية 
إدراكــه وإن تكلفــوه، وسبـــيل تكلــف ذلــك كمــا قالــه أبــو حامــد الغــزايل (أن يراقــب أنفســنا 
إذا قتــل رجــل يف الســوق مثــال وانصــرف مجاعــة عــن موضــع القتــل ودخلــوا علينــا خيربوننــا 
عــن قتلــه، فــإن قــول األول حيــرك الظــن وقــول الثــاين والثالــث يؤكــده، وال يتزايــد تأكيــده 
إىل أن يصــري ضروريــا ال ميكــن أن نشــك فيــه أنفســنا، فلــو تصــور الوقــوف علــى اللحظــة 
الــيت حيصــل العلــم فيهــا ضــرورة وحفــظ حســاب املخربيــن وعددهــم ألمكــن الوقــوف ولكــن 
درك تلــك اللحظــة عســري، فإنــه تتزايــد قــوة االعتقــاد تزايــدا خفــي التدريــج حنــو تزايــد عقــل 
الصــيب املميــز إىل أن يبلــغ حــد التكليــف وحنــو تزايــد ضــوء الصبــح  إىل أن ينتهــي إىل حــد 
الكمــال فلذلــك بقــي هــذا يف غطــاء مــن اإلشــكال وتعــذر علــى القــوة البشــرية إدراكــه)(٣).
٣- قالــوا: لــو اقتضــى عــددا حمصــورا القتضــى صفــات النقلــة مــن اإلســالم والعدالــة 
والبلــوغ واحلريــة، كمــا يف الشــهادة، وملــا مل تعتــرب صفــات الناقــل مل يعتــرب العــدد(٤)، وهــذا 
علــى الــرأي الصحيــح، وإال يقــال بــأن بعــض العلمــاء اشــرتطوا بعضــا مــن هــذه الشــروط 

الــيت تتعلــق بصفــات النقلــة.

انظــر العــدة ٨٥٥/٣، اللمــع ١٥٣، التبصــرة ٢٩٥، أصــول السرخســي ٢٩٤/١، املســتصفى   (١)
 ،١٥٠  ،١٤٩/٢ األصــول  إىل  الوصــول   ،٢٨/٣ اخلطــاب  أليب  التمهيــد   ،١٣٧  ،١٣٥/١
اإلحــكام لآلمــدي ٢٦/٢، كشــف األســرار ٢٥٨/٢، تيســري التحريــر ٣٤/٣، نشــر البنــود إىل 

مراقــي الســعود ص٢٦٨، فتــح الــودود ٢١٦، شــرح الكوكــب املنــري ٣٣٣/٢.
انظر العدة ٨٥٦/٣، التمهيد ٢٩/٣.  (٢)

املستصفى ١٣٧/١، وانظر روضة الناظر ٢٥٥/١-٢٥٦، وشرح الكوكب املنري ٣٣٤/٢.  (٣)
انظر شرح اللمع ٥٧٤/٢.  (٤)
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رابعاً : المخالفون
لقــد خالــف القــول الــذي صــار إليــه أبــو منصــور -رمحــه اهللا- واجلمهــور يف هــذه 

املســألة  فريقــان مــن العلمــاء :
الفريــق األول : الذيــن ذهبــوا إىل حتديــد عــدد معــني للمتواتــر وهــم خمتلفــون فيمــا بينهــم 

اختالفــا كبريا.
فــوق، وهــو  فمــا  للمتواتــر عشــرة  املشــروط  العــدد  أن  إىل  منهــم  فريــق  ذهــب  فقــد 

الشــافعية(١). لبعــض  منســوب 
وذهب فريق منهم إىل أن املطلوب اثنا عشر وهو لبعض املالكية(٢).

وذهب آخرون إىل اشرتاط عشرين وهو منقول عن بعض املتكلمني(٣) وبعض املالكية(٤).
وقيــل بــل أكثــر مــن عشــرين وهــو أيضــا لبعــض املالكيــة(٥) وقيــل ثالثــون فأكثــر وقيــل 
أربعــون وقيــل ســبعون وقيــل ثالمثائــة وقيــل بعــدد بيعــة الرضــوان، وقيــل بعــدد كبــري ال حيويهــم 

بلــد وال حيصرهــم عــدد(٦).
وكل هــذه األقــوال ال دليــل عليهــا إال االســتناد إىل وقائــع حصلــت  واتفــق أن عــدد 
املعنيــني يف الواقعــة أحــد األعــداد املذكــورة ككــون نقبــاء موســى اثنــا عشــر نقيبــا، وكــون عــدد 
املختاريــن مــن قومــه إىل امليقــات ســبعني، وعــدد أهــل بــدر ثالمثائــة وبضعــة عشــر وهكــذا، 
وكمــا قــال الغــزايل -رمحــه اهللا-:(كل ذلــك حتكمــات فاســدة بــاردة ال تناســب الغــرض 
وال تــدل عليــه، ويكفــي تعــارض أقواهلــم دليــال علــى فســادها)(٧). وذلــك ألن املواضــع الــيت 

ذكروها إمنا اتفق حصول ذلك العدد ال أنه اشرتط العلم خبربهم(٨).
انظر البحر احمليط٢٣٢/٤، ومن القائلني به أبو سعيد األصطخري، انظر املصدر نفسه.  (١)

انظر فتح الودود ص٢١٦.  (٢)
كاملعتزلة. انظر البحر احمليط ٢٣٣/٤، احملصول ١٣٢/٢-١٣٣.  (٣)

انظر فتح الودود ص٢١٦، ومن القائلني به من املالكية ابن القاسم.  (٤)
انظر فتح الودود ص٢١٦، ومن القائلني به من املالكية سحنون.  (٥)

انظــر هــذه األقــوال كلهــا يف العــدة ٨٥٦/٣، الربهــان ٣٧٠/١، املســتصفى ١٣٨/١، التمهيــد   (٦)
أليب اخلطــاب ٢٨/٣-٢٩، اإلحــكام لآلمــدي ٢٥/٢-٢٦، كشــف األســرار ٦٥٧/٢-٦٥٨، 

البحــر احمليــط ٢٣٣/٤، فتــح الــودود ص٢١٦. 
املستصفى ١٣٨/١.  (٧)

العدة ٨٥٧/٣، وانظر الربهان ٣٧١/١.  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٤٢

الفريــق الثــاين : الذيــن ال يشــرتطون يف املتواتــر عــددا معينــا ولكنهــم يــرون أن األربعــة 
فمــا دوهنــا ال تدخــل يف عــدد املتواتــر بــل جيــب أن يكونــوا أكثــر مــن أربعــة.

وهــذا القــول ذهــب إليــه القاضــي أبــو الطيــب الطــربي(١) وهــو قــول القاضــي الباقــالين(٢) 
والباجــي(٣) وحــكاه األســتاذ أبــو منصــور عــن اجلبائــي(٤) واختــاره القاضــي أبــو يعلــى مــن 
إىل  املالكــي  ابــن جــزي  نســبه  التواتــر  عــدد  مــن  فمــا دوهنــا  األربعــة  وإلغــاء  احلنابلــة(٥). 
اجلمهــور(٦)، واختــاره ابــن الســبكي(٧) ورجحــه صاحــب املراقــي أيضــا(٨). ومبــا أن هــذا القــول 
قــال بــه مجــع مــن  العلمــاء وهــو رأي اجلمهــور عنــد ابــن جــزي أذكــر فيمــا يلــي حجتهــم يف 

إخــراج األربعــة فمــا دوهنــا مــن مجــع التواتــر:
أن الشــرع طلــب التثبــت مــن عدالــة شــهود الزنــا وعددهــم أربعــة، وهــذا يــدل علــى 
أن جمــرد كوهنــم أربعــة ليــس كافيــا إلفــادة العلــم باخلــرب بــه مــع أن العــدد الــذي يفيــد العلــم 
باملخــرب بــه واملوســوم باملتواتــر يكتفــى بــه وال يلتفــت إىل عدالــة الــرواة وفســقهم، ألن املتواتــر 
أفــاد العلــم  بالنظــر إىل كثــرة املخربيــن مــن حيــث هــي كثــرة(٩)  ال مــن قرينــة خارجيــة، وهــذا 
الــذي مل يتحقــق يف األربعــة (فاألربعــة حمتاجــون إىل التزكيــة إذا شــهدوا علــى أحــد بالزنــا، 

وال ميكــن طلــب تزكيــة املخربيــن عمــا علــم ضــرورة)(١٠).
وقــد رد إمــام احلرمــني والغزايل-رمحهمــا اهللا- علــى مــا ذكــروه بــأن األربعــة قــد يفيــد 
العلــم اليقيــين إذا احتفــت هبــا قرائــن أخــرى(١١)، واملخالفــون يوافقــون علــى هــذا إال القاضــي 

انظر املسودة ٢٣٥-٢٣٦، البحر احمليط ٢٣٢/٤، إرشاد الفحول ص٤٧.  (١)
انظر التلخيص ٢٨٨/٢، الربهان ٣٧٠/١، احملصول ١٢٩/٢، اإلهباج ٢٨٠/٢.   (٢)

انظر إحكام الفصول ص٢٤١.  (٣)
انظر التبصرة ص٢٩٥، املسودة ص٢٣٦، البحر احمليط ٢٣٢/٤.  (٤)

انظر العدة ٨٥٦/٣.  (٥)
انظر تقريب الوصول ص٢٨٦.  (٦)

انظر مجع اجلوامع مع حاشية البناين ١٢٠/٢.  (٧)
انظر مراقي السعود مع نشر البنود٢٤/٢.  (٨)

انظــر الربهــان ٣٧٤/١، املســتصفى ١٣٥/١، البحــر احمليــط ٢٣١/٤-٢٣٢، شــرح الكوكــب   (٩)
املنــري ٣٢٤/٢.

(١٠) تقريب الوصول ص٢٨٦ .
(١١) انظر الربهان ٣٧٤/١، املستصفى ١٣٥/١.
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الباقالين فإنه مينع ذلك حىت مع القرائن(١).
وميكــن مناقشــة مــا ذكــره اإلمامــان بــأن حمــل النـــزاع يف عــدد يفيــد العلــم الضــروري 
مــن حيــث هــو عــدد كثــري، أمــا مــع القرائــن فإهنــا قــد يفيــد لوحدهــا كمــا أن األخبــار تفيــد 
لوحدهــا وبانضمــام بعضهــا إىل بعــض حيصــل العلــم أو الظــن، ولكــن ليــس النـــزاع يف هــذا 
وإمنــا هــو يف عــدد يفيــد العلــم الضــروري مــن حيــث هــو عــدد كثــري، ألن املتواتــر هــو الــذي 
يفيــد العلــم مــن جهــة اإلخبــار بــه أي مــن حيــث كونــه مجاعــة كبــرية حتيــل العــادة تواطؤهــم 
وتوافقهــم علــى الكــذب، فــكأن اإلمامــني يوافقــان علــى أن األربعــة مــن حيــث هــي أربعــة 

ال تفيــد تواتــرا وال علــم يقــني.
أمــا مــا ذهــب إليــه القاضــي الباقــالين مــن أن األربعــة ال تفيــد العلــم مــع القرائــن فلعــل 
مــراده أنــه ال يســمى متواتــرا وإن احتفــت بــه القرائــن، أمــا أنــه ال يفيــد العلــم اليقيــين مــع 
احتفــاء القرائــن القويــة بــه فهــو غــري مرضــي، ألن املســلم لــو أخــربه اخللفــاء األربعــة بأمــر مــن 

الديــن ينقلونــه عــن النــيب  حلصــل لــه العلــم اليقيــين بذلــك األمــر قطعــاً.
خامساً : التعليق

بعــد النظــر يف األقــوال الــواردة يف هــذه املســألة ومــا متســك بــه كل فريــق ميكــن القــول 
بــأن مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن أن العــدد الــذي حيصــل بــه التواتــر ليــس معلومــا لنــا يعســر 
ضبطــه هــو األقــوى واألوىل، لقــوة مــا ذكــروه وال ســيما مــا ذكــره الغــزايل  ووافقــه عليــه ابــن 
قدامــة وابــن النجــار الفتوحــي، وهــو الدليــل الثــاين للجمهــور كمــا ســبق، ويكفــي يف رد مــا 

ذكــره القائلــون بتحديــد العــدد اضطراهُبــم وعــدم ورود مــا يــدل عليــه مــن نقــل أو عقــل.
أمــا مــا ذكــر مــن نفــي داللــة األربعــة فمــا دوهنــا علــى التواتــر فــإين أرى أن هــذا القــول 
مســلم بــه ال ينبغــي النـــزاع فيــه، ألن الذيــن يقولــون إن األربعــة أو مــا دوهنــا  قــد تفيــد العلــم 
قيــدوا ذلــك باحتفائهــا بالقرائــن، والذيــن منعــوا إفادهتــا العلــم منعــوا إفادهتــا مــن حيــث هــي 
أربعــة، فــكان احملــل ليــس واحــدا، هــذا إذا اســتثين القاضــي الباقــالين الــذي قــال بأنــه ال يفيــد 

مــع القرائــن أو بدوهنــا، وقــد تقــدم بيــان بعــد هــذا القــول ووجــه تأويلــه.
إذا  الــيت تدخــل يف حــد اآلحــاد كالواحــد واالثنــني والثالثــة وحنوهــا  األعــداد  وأمــا 
احتفــت هبــا القرائــن الــيت جتعلهــا مفيــدة للعلــم ال تســمى متواتــرا وإمنــا يقــال هلــا آحــاد احتــف 

انظر املستصفى ١٣٧/١.  (١)
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هبــا القرائــن فأفــادت العلــم، وإال مل يكــن هنــاك فــرق بــني املتواتــر واآلحــاد. ويف احلقيقــة 
أن هنــاك فرقــا بــني املتواتــر وإفــادة العلــم إذ بينهمــا عمــوم وخصــوص مطلــق، فــكل متواتــر 
مفيــد للعلــم  وليــس كل مــا أفــاد العلــم متواتــرا، فاملتواتــر مــا أفــاد العلــم بذاتــه أي بالنظــر إىل 
جهــة اإلخبــار وهــي كثــرة الــرواة حبيــث يســتحيل اتفاقهــم وتواطؤهــم علــى الكــذب عــادة(١).
وهنــاك أنــواع أخــرى مــن األخبــار تفيــد العلــم بقرائــن أخــرى خارجــة  عــن جهــة اإلخبــار 
كاآلحــاد املتلقــى بالقبــول لــدى األمــة عنــد بعــض العلمــاء، واألمــور احملسوســة والبديهيــة 

والعقليــات كالواحــد نصــف االثنــني وحنــو ذلــك واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الرابعة : استواء طرفي الخبر المتواتر وواسطته في كمال عدد الرواة
أوًال: التعريف بالمسألة

اشرتط العلماء يف املتواتر أن يكون عدد التواتر موجودا يف طريف اخلرب وواسطته.
والطرفان مها:

. األول: الطبقة املشاهدة للخرب عنه كالصحابة املشاهدين لنبينا
الثاين: الطبقة املخربة بوجوده .

والواسطة ما كان بينهما من طبقات املخربين(٢) .
فخالصــة هــذا الشــرط أنــه ينبغــي أن تكــون كل واحــدة مــن هــذه الطبقــات مســتكملة 
لعــدد التواتــر، فلــو نقــص بعضهــا مــن عــدد التواتــر خــرج اخلــرب عــن كونــه متواتــرا، ألنــه صــار 

آحــادا يف وقــت مــن األوقــات، فــال ينقلــب متواتــرا بعــده(٣).
ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة

ذهــب األســتاذ أبــو منصور-رمحــه اهللا- إىل اشــرتاط هــذا الشــرط حيــث قــال : (أمــا 
التواتــر املوجــب للعلــم الضــروري فمــن شــروطه أن يكــون رواتــه يف كل عصــر مــن أعصــاره 

انظر شرح الكوكب املنري ٣٣٦/٢.  (١)
انظــر شــرح خمتصــر الروضــة للطــويف ٨٨/٢، نزهــة اخلاطــر العاطــر شــرح روضــة الناظــر ٢٥٤/١-  (٢)

.٢٥٥
انظر املرجعني السابقني.  (٣)



٣٤٥آراؤه في األدلة الشرعية  

علــى جهــة يســتحيل التواطــؤ منهــم علــى الكــذب، وإن كان رواتــه يف بعــض األعصــار 
يصــح علــى مثلهــم التواطــؤ عليــه مل يكــن خربهــم موجبــا للعلــم الضــروري)(١) فــريى -رمحــه 
اهللا- أنــه إذا اختلــت طبقــة مــن الطبقــات مــن العــدد املطلــوب يف التواتــر فــال يعتــرب ذلــك 

اخلــرب متواتــرا موجبــا للعلــم الضــروري.
وقــد اســتدل -رمحــه اهللا- علــى ذلــك بعــدم اكتمــال عــدد التواتــر املطلــوب يف بعــض 
طبقــات اليهــود والنصــارى يف إخبارهــم عــن قتــل عيســى عليــه الســالم فقــال -رمحــه اهللا: 
(ولذلــك مل يكــن خــرب اليهــود والنصــارى عــن قتــل عيســى وصلبــه موجبــا للعلــم ..... ألن 
النصــارى وإن تواتــر نقلهــم يف األعصــار املتأخــرة فإهنــم يعــزون خربهــم إىل أربعــة زعمــوا أهنــم 
هــم الذيــن كانــوا مــع املســيح يف الوقــت الــذي أقــدم عيــه اليهــود بالقتــل بزعمهــم، ولــو كان 
أتبــاع املســيح عليــه الســالم يف ذلــك الوقــت عــدد أهــل التواتــر لدفعــوا عنــه اليهــود ال ســيما 
وقــد زعمــوا أن الذيــن قصــدوه مــن اليهــود كانــوا ثالثــني والتواطــئ علــى هــذا املقــدار مــن 
العــدد جائــز والتواطــئ علــى ضعــف هــؤالء جائــز فضــال عنهــم . فأمــا نقلهــم عــن مشــاهدة 
شخص مصلوب فهو صحيح وإمنا الكالم يف ذات املصلوب هل كان عيسى أو املشتبه 
بــه يف الصــورة، وبعضهــم يزعــم أن الــذي دل عليــه مــن أصحابــه هــذا الــذي ألقــي عليــه 
شــبهه فقتــل دونــه مث إن دعاويهــم يف املســيح منافيــة لنقلهــم قتلــه، ألن منهــم مــن يزعــم أنــه 
إلــه، ومنهــم مــن يزعــم أنــه أحــد أقانيــم اإللــه القــدمي وأيهمــا كان بزعمهــم وجــب اســتحالة 
حلــول القتــل بــه، ..... واخلــرب الراجــع ألصلــه إىل واحــد أو طائفــة جيــوز عليهــا التواطــؤ ال 

يكــون موجبــا للعلــم الضــروري)(٢).
ثالثاً: الموافقون

وافقــه األصوليــون واحملدثــون يف اشــرتاط توافــر العــدد املطلــوب يف املواتــر يف كل طبقــة مــن 
طبقــات الســند مــن أولــه إىل آخــره. ومل أطلــع علــى خــالف يف هــذا بــني القائلــني حبجيــة املتواتــر. 

بــل ذكــر كثــري مــن األصوليــني أن هــذا الشــرط مــن الشــروط املتفــق عليهــا(٣) وهــو صحيــح.

أصول الدين ص٢٠.  (١)
أصول الدين ص٢٠-٢١.  (٢)

 ،١٣٣/٢ احملصــول   ،١٣٤/١ املســتصفى   ،٣٧٧/١ الربهــان  اللمــع٥٧٢/٢،  شــرح  راجــع   (٣)
مــع شــرح =  احلاجــب  ابــن  الناظــر ٢٥٤/١،خمتصــر  اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٧/٢، روضــة 



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٤٦

المسألة الخامسة : كون مستند الخبر المتواتر أمرا محسوسًا
أوًال: التعريف بالمسألة

هــذا شــرط آخــر مــن شــروط اخلــرب املتواتــر وخالصتــه أن يكــون اخلــرب املتواتــر يف العصــر 
األول مســتندا إىل علــم احلــس مــن مشــاهدة أو مســاع(١)، ال إىل دليــل العقــل(٢) بــأن يقــال: 
رأينــا مكــة وبغــداد، ورأينــا موســى وقــد ألقــى عصــاه، فصــارت حيــة تســعى، ورأينــا املســيح 
وقــد أحيــي املوتــى ورأينــا حممــدا  وقــد انشــق لــه القمــر ومسعنــاه يتلــو القــرآن، ويتحــدى 

العــرب بــه، فعجــزوا عــن معارضتــه(٣).
وهــذا الشــرط يســتلزم أن ال يصــح التواتــر عــن معقــول، الشــرتاك املعقــوالت يف إدراك 
العقــالء هلــا، فليــس االعتمــاد فيهــا علــى إخبــار املخربيــن مفيــدا لنــا مــا ليــس عندنــا، ألن 
مســتندهم يف اإلخبــار عــن ذلــك النظــُر يف أن العــاَمل مثــال حمــدث، وميكــن للســامع أن 
ينظــر فيــه فيعلــم أنــه حمــدث، خبــالف احملسوســات فــإن بعــض النــاس خيتــص هبــا دون بعــض، 
فــكان اإلخبــار عنهــا مفيــدا للســامع مــا ليــس عنــده، ومــا قــد ال يكــون لــه إىل مشــاهدته 
ســبيل لبعــد املــكان، كمــن بالصــني بالنســبة إىل مكــة ومصــر، أو النقضــاء الزمــن، كأهــل 

عصرنــا مثــال بالنســبة إىل عصــر موســى عليــه الســالم ومــا قبلــه مــن األعصــار واألمــم(٤).
ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أنــه ال بــد مــن أن يكــون رواة املتواتــر يــروون 
يف العصــر األول عــن مشــاهدة، أمــا إذا كان مســتند املتواتــر أمــرا غــري حمســوس بــأن يكــون 

املســتند النظــر واالســتدالل فــريى -رمحــه اهللا- أنــه حينئــذ ال يوجــب العلــم.
ويف هــذا قــال -رمحــه اهللا-:(ومــن شــروط التواتــر -أيضــا- أن يكــون ناقلــوه يف العصــر 

تيســري  الروضــة ٨٨/٢،  شــرح خمتصــر  املختصــر لألصفهــاين ٦٤٨/١،  بيــان  العضــد ٥٤/٢، 
الفقــه ص١٠٠. أصــول  مذكــرة   ،٤٢ الفحــول  إرشــاد  التحريــر ٣٢/٣، 

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٧/٢، روضــة الناظــر ٢٥٤/١، شــرح خمتصــر الروضــة ٨٧/٢، البحــر   (١)
احمليــط ٢٣١/٤، مذكــرة أصــول الفقــه ص١٠٠.

انظر اإلحكام ٢٦٧/٢، شرح خمتصر الروضة ٨٧/٢.  (٢)
انظر شرح خمتصر الروضة ٨٧/٢.  (٣)

انظراملرجع السابق.  (٤)



٣٤٧آراؤه في األدلة الشرعية  

الــيت  البلــدان  قــد نقلــوه عــن مشــاهدة أو علــم مبــا نقلــوه ضــرورة كنقلهــم أخبــار  األول 
شــاهدوها ونقلهــم أخبــار األمــم الذيــن شــاهدهم أهــل العصــر األول مــن املخربيــن عنهــم 
وكنقلهــم األخبــار عــن الــزالزل يف احلــر والــربد وســائر األحــداث يف األزمنــة املاضيــة وحنوهــا)

.(١)

قال : (فأما إن تواتر اخلرب يف شيء يعرف صحته بالنظر واالستدالل فإنه ال يوجب 
العلــم(٢) وهلــذا ال يقــع للدهريــة وســائر الكفــرة العلــم بصــدق أخبــار املســلمني عــن صحــة 
ديــن اإلســالم؛ ألن صحــة الديــن معلومــة بالنظــر واالســتدالل دون الضــرورة(٣)، ولذلــك 
أهــل الكفــر كل صنــف منهــم يتواتــر نقلهــم اخلــرب عــن صحــة أدياهنــم لشــبه اعرتضــت هلــم 
وألســالفهم فيهــا، وال يقــع مــن خربهــم علــم ومــىت وقــع التواتــر يف أصلــه عــن شــيء علمــه 

الناقلــون باحلــس أو الضــرورة  وقــع العلــم خبربهــم علــى العــادة املعتــادة فيــه)(٤).
ثالثاً : الموافقون

لقــد وافــق أبــا منصــور يف هــذه املســألة مجــع غفــري مــن العلمــاء(٥) بــل يعــد كثــري مــن 
األصوليــني أن هــذا الشــرط مــن الشــروط املتفــق عليهــا(٦). ومل أطلــع علــى مــن خالفــه.

أصول الدين ص٢١-٢٢.  (١)
أي إذا كان مســتند التواتــر غــري احلــس واملشــاهدة بــل النظــر واالســتدالل فحينئــذ ال يوجــب التواتــر   (٢)

العلم.
هــذا بنــاء علــى مــا زعــم املتكلمــون مــن أن أول واجــب علــى املكلــف هــو النظــر املــؤدي إىل العلــم   (٣)
حبــدوث العــامل ومعرفــة الصانــع، وهلــذا فــإن معرفــة وجــود اهللا وصحــة دينــه - يف رأيهــم - نظريــة 
عنــد عامــة اخللــق غــري ضروريــة حيــث قالــوا إن الطريــق إليهــا هــو النظــر الصحيــح، ويــرى أهــل الســنة 
واجلماعــة أن أول مــا يؤمــر بــه العبــاد الشــهادتان أي اإلقــرار بتوحيــد األلوهيــة وأن كل مــن ســلمت 
فطرتــه تكــون معرفتــه بــاهللا ضروريــة وإمنــا تكــون نظريــة كســبية يف حــق مــن فســدت فطرتــه، مبؤثــر 
خارجــي فيحتــاج عندئــذ إىل النظــر . انظــر درء تعــارض العقــل والنقــل ٣٠٣/٣ -٣٠٤، ٣٠٦، 

١١/٨، والبحــر احمليــط ٧٠/١-٧١.
أصول الدين ٢٢، وانظر البحر احمليط ٢٣١/٤.  (٤)

انظــر املســتصفى ٢٥٤/١، اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٧/٢،، روضــة الناظــر ٢٥٤/١، شــرح خمتصــر   (٥)
الروضــة ٨٧/٢-٨٨.

انظر: اإلحكام لآلمدي ٢٦٧/٢، أصول مذهب اإلمام أمحد ٢٦٠.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٤٨

المسألة السادسة: اشتراط إسالم الرواة وعدالتهم في الخبر المتواتر
أوًال: التعريف بالمسألة

العــادة  الــرواة حتيــل  مــا يرويــه مجاعــة كثــرية مــن  املتواتــر هــو  تقــدم ســابقا أن اخلــرب 
تواطؤهــم علــى الكــذب، فهــل يشــرتط أن يكــون مجيــع رواة اخلــرب املتواتــر مســلمني عــدوال 

حبيــث ال يصــح التواتــر إذا كان بعــض الــرواة أو مجيعهــم كفــارا؟
الظاهــر اتفــاق العلمــاء علــى اشــرتاط اإلســالم والعدالــة يف روايــة األحاديــث(١) مطلقــاً، 

واختلفــوا يف اشــرتاط هــذا الشــرط يف اخلــرب املتواتــر يف مطلــق األخبــار.
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أنــه ال يشــرتط أن يكــون نقلــة اخلــرب املتواتــر 
مؤمنــني أو عــدوًال، فقــد نقــل عنــه الزركشــي هــذا القــول يف البحــر احمليــط حيــث قــال: 
(وصــرح القفــال الشاشــي بــأن اإلســالم ليــس بشــرط، وإمنــا رددنــا خــرب النصــارى بقتــل 
عيســى؛ ألن أصلــه ليــس مبتواتــر، ألهنــم بلغــوه عــن خــرب ولومــا ومارقــني(٢) مث تواتــر اخلــرب 
مــن بعدهــم، وكذلــك قــال األســتاذ أبــو منصــور، قــال: وال يشــرتط أن يكــون نقلتــه مؤمنــني 

عــدوًال...)(٣). أو 
وعباراتــه يف كتــاب (أصــول الديــن) تــدل علــى هــذا القــول أيضــا، فإنــه ملــا منــع حصــول 
التواتــر مــن خــرب النصــارى عــن قتــل عيســى عليــه الســالم وصلبــه مل مينــع ألجــل كفرهــم،  

بــل ألجــل أن التواتــر مل حيصــل يف العصــر األول، وإن حصــل يف األعصــار املتأخــرة(٤).

انظر اإلحكام لآلمدي ٣٠٥/٢، روضة الناظر ٢٨١/١، شــرح الكوكب املنري ٣٧٩/٢، فواتح   (١)
الرمحــوت ١٣٩/٢، مقدمــة ابــن الصــالح ١١٤، تقريــب النــووي مــع تدريــب الســيوطي ٣٥٢/١.
قــال حمقــق كتــاب «البحــر احمليــط» :(هكــذا العبــارة يف [النســخة] الباريســية، ويف األزهريــة لومــا   (٢)
ومارقــص، والصــواب : لوقــا ومرقــص، ومهــا اللــذان أخــربا بقتــل املســيح ونقــل النصــارى اخلــرب عنهمــا 

بعــد ذلــك) انظــر هامــش (١)مــن كتــاب البحــر احمليــط ٢٣٥/٤.
البحر احمليط ٢٣٥/٤.  (٣)

انظر أصول الدين ٢٠-٢١.  (٤)



٣٤٩آراؤه في األدلة الشرعية  

ثالثاً : الموافقون
إن القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور يف هــذه املســألة هــو مذهــب مجهــور العلمــاء مــن 
األصوليني واحملدثني حيث ذهبوا إىل عدم اشرتاط إسالم املخربين وعدالتهم يف اخلرب املتواتر(١).

أدلة هذا القول :
استدل اجلمهور مبا يلي :

أن العلــم يقــع بالســامع بتواتــر أخبــار الكفــار والفســقة واملرجئــة والقدريــة إذا توفــرت فيهــا 
شــرائط التواتر، كما يقع بتواتر أخبار املســلمني، فدل على أنه ال اعتبار باإلســالم والعدالة(٢).

ونوقــش بأنــه لــو كان العلــم يقــع بتواتــر الكفــار لوقــع لنــا العلــم مبــا أخــربت بــه النصــارى 
عــن صلــب عيســى عليــه الســالم، وملــا مل يقــع لنــا العلــم بذلــك دل علــى بطــالن هــذا 

املذهــب وأن خربهــم ال يوجــب العلــم وإن تواتــر(٣).
وأجيــب بــأن العلــم مل يقــع هنــاك، ال ألجــل أن الــرواة كفــار، بــل ألجــل عــدم تكامــل 
شــرط التواتــر وهــو اســتواء طــريف العــدد ووســطه، فــإن طرفــه األول يرجــع إىل عــدد يســري 
يصــح منهــم التواطــؤ علــى الكــذب، فلــم يقــع العلــم خبربهــم. أمــا إذا تكاملــت يف اخلــرب 

شــرائط التواتــر كلهــا وقــع بــه العلــم(٤) .
رابعاً: المخالفون

لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة بعــض العلمــاء، فقــد ذهــب مجاعــة 

انظر اللمع ٢٠٩، التبصرة ص٢٩٧، املستصفى ١٤٠/١، اإلحكام لآلمدي ٢٦٩/٢، روضة   (١)
الناظر ٢٥٧/١، خمتصر ابن احلاجب مع شــرح العضد ٥٥/٢، املســودة ٢٣٤، كشــف األســرار 
للبخــاري ٦٥٩/٢، غايــة الوصــول ص٩٦، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي ٣٠٩/٢، احمللــي 
علــى مجــع اجلوامــع ١٢٢/٢، تيســري التحريــر ٣٥/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٣٣٩/٢، إرشــاد 
الفحــول ص٤٢، املدخــل إىل مذهــب اإلمــام أمحــد ص٩١، نزهــة النظــر شــرح خنبــة الفكــر ص٦٠.
لآلمــدي  اإلحــكام   ،١٤٠/١ املســتصفى  ص٢٩٧،  التبصــرة  اللمــع٥٧٢/٢،  شــرح  انظــر   (٢)

ص٤٢. الفحــول  إرشــاد   ،٢٦٩/٢-٢٧٠
انظر شرح اللمع٥٧٣/٢، التبصرة ص٢٩٧.  (٣)

انظر املصدرين السابقني.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٥٠

مــن احلنفيــة إىل اشــرتاط اإلســالم والعدالــة مطلقــا(١)، كمــا ذهــب مجاعــة مــن الشــافعية منهــم 
ابــن عبــدان(٢) إىل اشــرتاطهما(٣).

المسألة السابعة : ما يفيده ما أخبر به واحد في حضرة خلق كثير
أوًال: التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع فيها

املســألة هــي أن خيــرب واحــد حبضــرة مجــع كثــري مــن النــاس عــن شــيء حمســوس حبيــث 
حتيــل العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب ويعلــم هــذا اجلمــع  مــا أخــرب بــه املخــرب، فيســكت 
اجلميــع وال يكذبونــه، فهــل ســكوهتم عــن تكذيبــه دليــل علــى تصديقهــم إيــاه وحيصــل العلــم 
مبــا أخــرب بــه يقينــا أو ال؟ وذلــك أن هــذا اجلمــع املوصــوف مــن النــاس لــو أخــربوا خبــرب عــن 
مثلهــم أفــاد خربهــم العلــم اليقيــين ألنــه متواتــر  فهــل إقــرار أهــل التواتــر  ينـــزل منـــزلة إخبارهــم 

يف إفــادة العلــم اليقيــين باملخــرب بــه، هــذا هــو حمــل النـــزاع يف هــذه املســألة(٤) .
مثــال هــذه املســألة : مــا قالــه أمــري املؤمنــني عمــر حيــث بايــع أمــري املؤمنــني الصديــق 
األكــرب: (قدمــك رســول اهللا  يف أمــر ديننــا فمــن يؤخــرك يف أمــر دنيانــا)(٥) حبضــرة مجــع 
غفــري قــد شــاركوه يف ســبب العلــم، وكان اجتماعهــم لتعيــني اخلليفــة  فلــم ينكــر علــى عمــر 

املذكــور(٦). قولــه  يف   

انظر كشف األسرار للبخاري ٦٥٩/٢، فواتح الرمحوت ١١٨/٢.  (١)
هــو عبــد اهللا بــن عبــدان بــن حممــد بــن عبــدان، الفقيــه أبــو الفضــل، شــيخ مهــذان وفقيههــا وعاملهــا،   (٢)
كان ثقــة ورعــا جليــل القــدر وممــن يشــار إليــه، مــن آثــاره العلميــة : شــرائط اإلســالم، وشــرح 
العبــادات، تــويف  ســنة ٤٣٣هـــ. (انظــر ترمجتــه يف طبقــات الشــافعية الكــربى ٦٥/٥، شــذرات 

الذهــب ٢٥١/٣، طبقــات الشــافعية البــن هدايــة اهللا ص١٤٣).
انظر التبصرة ص٢٩٧، البحر احمليط ٢٣٥/٤، شرح الكوكب املنري ٣٣٩/٢.  (٣)

انظر املستصفى ١٤١/١، اإلحكام لآلمدي ٢٨١/٢، احملصول ١٤٤/٢، شرح الكوكب املنري   (٤)
٣٥٤/٢، آراء القاضــي أيب الطيــب الطــربي ص٣٣٧.

هــذا األثــر رواه ابــن ســعد يف الطبقــات عــن علــي بــن أيب طالــب  وليــس عــن عمــر، ولفظــه   (٥)
عنــده  (نظرنــا يف أمرنــا فوجدنــا النــيب  قــد قــدم أبــا بكــر)  يف الصــالة فرضينــا لدنيانــا مــن 

رضــي رســول اهللا  لديننــا فقدمنــا أبــا بكــر)  الطبقــات الكــربى ١٨٣/٢.
انظر فواتح الرمحوت ١٢٥/٢.  (٦)



٣٥١آراؤه في األدلة الشرعية  

ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور البغدادي-رمحــه اهللا- أن هــذا اخلــرب يفيــد العلــم اليقيــين، إذا 

توفــرت فيــه الشــروط التاليــة :  
أ- أن يكون احلاضرون عند اإلخبار خلقا كثريا حبيث ال جيوز عليهم التواطؤ على الكذب 

لعدم وجود ما يدعوهم إىل ذلك  من مصلحة يرون جلبها أو مفسدة يريدون دفعها. 
ب-أن يكونوا عاملني باملخرب به فلو كان كذبا لعلموا أن هذا املخرب يكذب.

جـــ- أن ال يوجــد مانــع مينعهــم مــن اإلنــكار كالطمــع يف شــيء عنــد املخــرب أو اخلــوف 
منــه لكونــه ذا بطــش أو ســلطان أو حنــو ذلــك.

د- أن ال ينكروا على املخرب بل يقرون مبا أخرب به.
وقــد نقــل الزركشــي رأي األســتاذ أيب منصــور متضمنــا هــذه الشــروط حيــث قــال:(إذا 
أخــرب واحــد حبضــرة خلــق كثــري ال جيــوز عليهــم التواطــؤ علــى الكــذب ومل يكذبــوه وعلــم  
أنــه لــو كان كذبــا لعلمــوه، وال حامــل هلــم علــى ســكوهتم كاخلــوف والطمــع، يــدل علــى 
صدقهــم قطعــا، قالــه القاضــي أبــو الطيــب وســليم والشــيخ أبــو إســحاق، واألســتاذ أبــو 

منصــور...)(١).
ثالثاً: الموافقون

العلــم  يفيــد  هــذه صفتــه  الــذي  اخلــرب  بــأن  القــول  إىل  العلمــاء  لقــد ذهــب مجهــور 
لقطعــي. ا

فــإن هــذا مذهــب احلنفيــة(٢) واملالكيــة(٣)، وهــو مذهــب مجهــرر الشــافعية الــذي اختــاره 
القاضي أبو الطيب وسليم الرازي والشيخ أبو إسحاق الشريازي وإمام احلرمني والقشريي 

والغــزايل وابــن الصبــاغ وغريهــم(٤). 
البحر احمليط٢٤١/٤.  (١)

انظــر بــذل النظــر يف األصــول ص٣٨١، تيســري التحريــر٨٠/٣، مســلم الثبــوت مــع فواتــح الرمحــوت   (٢)
.٥٢٥/٢

انظــر إحــكام الفصــول ص٢٤٧، شــرح البنــود علــى مراقــي الســعود ٢٦/٢، وهــو اختيــار ابــن   (٣)
احلاجــب، راجــع خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ٥٨/٢.

انظر املعتمد ٥٥٤/٢، شــرح اللمع٥٧٨/٢-٥٧٩، التلخيص ٣١٢/٢، املســتصفى ١٤١/١،   (٤)
 = البنــاين  وحاشــية  احمللــي  مــع  اجلوامــع  مجــع   ،٢٧٦٨/٧ األصــول  درايــة  إىل  الوصــول  هنايــة 



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٥٢

واختاره من احلنابلة القاضي أبو يعلى(١) وتلميذه أبو اخلطاب(٢).
واجلدير بالذكر أن املراد بالعلم هنا عند اجلمهور العلم النظري وليس العلم الضروري(٣).

دليل الجمهور:
أن إقــرار هــذه اجلماعــة باملخــرب مبــا أخــرب بــه عــن حمســوس مــع توفــر الشــروط وســكوهتم 
عــن تكذيبــه ينـــزل منـــزلة نطقهــم باخلــرب بالعــرف والعــادة أي فكمــا أن العــادة متنــع اتفاقهــم 
علــى إخبــار مــا خيالــف الواقــع مــع اختــالف أمزجتهــم ودواعيهــم وعلمهــم بالواقعــة فكذلــك 
متنــع اتفاقهــم علــى إقــرار الكــذب مــع علمهــم بأنــه كــذب، وال مانــع هلــم علــى اإلنــكار، 
حيث إن الشروط املذكورة آنفا هي شروط  أهل التواتر ومعلوم أن خرب أهل التواتر يفيد 

العلــم، كان إقرارهــم هلــذا املخــرب أيضــا يفيــد صــدق خــربه قطعــا ويقينــًا(٤).
رابعاً : المخالفون

املخالفون هلذه املسألة انقسموا إىل فريقني:
الفريق األول : يريدون أن هذا اخلرب يفيد صدقه ظنا ال قطعا، واختار هذا املذهب الرازي(٥) 

واآلمــدي(٦)، وهــو اختيــار بعــض احلنابلــة(٧).
قــال الرازي-رمحــه اهللا- :(قالــوا إذا أخــرب الواحــد حبضــرة مجاعــة كثــرية عــن شــيء حبيــث 
لــو كان كذبــا ملــا ســكتوا عــن التكذيــب كان ذلــك دليــال علــى صدقــه فيــه... واعلــم أن 
هــذا الطريــق ال يفيــد اليقــني بــل الظــن، ألنــه ال ميكــن القطــع بامتنــاع اشــرتاك اجلماعــة  

لــب األصــول ص٩٧، البحــر احمليــط ٢٤١/٤. ١٢٦/٢-١٢٧، غايــة الوصــول شــرح 
العدة ٩٠١/٣.  (١)
التمهيد ١٥/٣.  (٢)

انظر البحر احمليط ٢٤٢/٤-٢٤٣.  (٣)
هنايــة  األصــول ص٣٨١،  يف  النظــر  بــذل  املســتصفى١٤١/١،   ،٥٧٩/٢ اللمــع  شــرح  انظــر   (٤)
الوصــول إىل درايــة األصــول ٢٧٦٧/٧، غايــة الوصــول ص٩٧، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي 
فواتــح  مــع  الثبــوت  مســلم  التحريــر ٨٠/٣،  تيســري  احمليــط٢٤١/٤،  البحــر   ،١٢٦/٢-١٢٧

 .١٢٥/٢ الرمحــوت 
اإلحكام ٢٨١/٢.  (٥)

احملصول ١٤٤/٢-١٤٥.  (٦)
انظر شرح الكوكب املنري ٣٥٤/٢.  (٧)



٣٥٣آراؤه في األدلة الشرعية  

الذيــن حضــروا يف رغبــة أو رهبــة مانعــة مــن الســكوت، وإن ســلمناه لكــن ال يســتبعد غفلــة 
احلاضريــن عــن معرفــة كونــه كذبــا؛ إذ رمبــا مل يتعلــق هلــم بــه غــرض فلــم يبحثــوا عنــه)(١).

وقــال اآلمدي-رمحــه اهللا-:(إن أخــرب واحــد خبــرب عــن أمــر حمســوس بــني يــدي مجاعــة 
عظيمــة وســكتوا عــن تكذيبــه قــال قــوم : علــم مــن ذلــك صدقــه.. وليــس حبــق، ألنــه مــن 
اجلائــز أن ال يكــون هلــم اطــالع علــى مــا أخــرب بــه، وال يعلمــون كونــه صادقــا وال كاذبــا وال 
واحــدا منهــم، وال العــادة ممــا حتيــل اطــالع بعــض النــاس علــى أمــر مل يطلــع عليــه غــريه، 
وبتقديــر أن يعلــم واحــد منهــم أو اثنــان كذبــه، فالعــادة ال حتيــل ســكوت الواحــد واالثنــني 
عــن تكذيبــه، وبتقديــر أن يعلــم الــكل بكذبــه فيحتمــل أن مانعــا منعهــم مــن تكذيبــه ومــع 

هــذه االحتمــاالت ميتنــع القطــع بتصديقــه وإن كان صدقــه مظنونــا)(٢).
وقــال ابــن النجــار الفتوحي-رمحــه اهللا-:(إذا أخــرب خمــرب بشــيء حبضــرة مجــع عظيــم، 

ســكتوا عــن تكذيبــه فيمــا أخــرب بــه فــإن ذلــك يــدل علــى صدقــه ظنــا ال قطعــا)(٣).
الفريق الثاين : ذهبوا إىل التفصيل، وهؤالء أيضا انقسموا على مذهبني :

املذهب األول : أنه إن أخرب ذلك املخرب بأمر ضروري دل على الصدق، وإن أخرب 
بأمر نظري فسكتوا مل يكن سكوهتم مبثابة تصرحيهم باحلكم، ألن احملل حمل اجتهاد.

وذهب إىل هذا التفصيل القاضي يف التقريب وابن القشريي(٤) .
املذهــب الثــاين : التفصيــل بــني أن يتمــادى زمــن طويــل علــى إخبــار ذلــك الواحــد 
باخلــرب دون إنــكار منكــر وبــني عكســه، فــإذا متــادى علــى ذلــك زمــن طويــل ومل يظهــر مــن 

ذلــك القــوم أحــد ينكــره علــم بذلــك صدقــه وإال فــال.
وذهب إىل هذا التفصيل ابن السمعاين(٥) واختاره تاج الدين السبكي(٦).

احملصول١٤٤/٢-١٤٥.  (١)
اإلحكام ٢٨١/٢.  (٢)

شرح الكوكب ٣٥٤/٢.  (٣)
نســب الزركشــي هــذا القــول إليهمــا . انظــر البحــر احمليــط ٢٤٢/٤، ولعــل املــراد بالقاضــي أبــو بكــر   (٤)

الباقــالين ولكــن مل أطلــع علــى رأيــه يف كتــاب التقريــب واإلرشــاد .
انظر قواطع األدلة ٢٥٦/٢، تيسري التحرير ٨١/٣، البحر احمليط ٢٤٢/٤.  (٥)

انظر رفع احلاجب ٣١٦/٢.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٥٤

خامسا: التعليق
الــذي يرتجــح عنــدي بعــد النظــر يف األقــوال الــواردة يف املســألة -والعلــم عنــد اهللا- هــو 
قــول اجلمهــور منهــم األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- بــأن اخلــرب الــذي حيكيــه واحــد عــن 
حمســوس حبضــرة خلــق كثــري ومل يكذبــوه وعلــم أنــه لــو كان كذبــا لعلمــوه وال حامــل علــى 

الســكوت يفيــد العلــم القطعــي وذلــك ملــا يلــي:
أ- أن هــذا القــول أقــوى مــن حيــث الدليــل، ألن إقــرار أهــل التواتــر علــى خــرب  يعــد 

مبثابــة نطقهــم بــه.
ب- أن اخلــالف بــني قــول أيب منصــور واجلمهــور وبــني قــول مــن خالفهــم ليــس خالفــا 

حقيقيــا جوهريــا ملــا يلــي:
١- أن اخلــالف بــني قــول أيب منصــور واجلمهــور وقــول الــرازي واآلمــدي خــالف يــؤول 
إىل اللفــظ، ألن اجلمهــور القائلــني بــأن العلــم املســتفاد مــن هــذا اخلــرب علــم قطعــي نظــري 
اســتداليل اشــرتطوا لذلــك شــروطا تفيــد انتفــاء االحتمــاالت الــيت ذكرهــا الــرازي واآلمــدي، 
ومعــىن ذلــك أنــه مــىت وجــدت هــذه االحتمــاالت مل يفــد اخلــرب علمــا قطعيــا عندهــم، كمــا 
أن الــرازي واآلمــدي مل يذهبــا  إىل منــع إمكانيــة  حصــول العلــم اليقيــين هبــذا اخلــرب مــن 
كل الوجــوه،  بــل منعــاه لوجــود هــذه االحتمــاالت فلــو انتفــت هــذه االحتمــاالت كلهــا ال 
يوجــد مانــع عندمهــا مينــع مــن إفــادة ذلــك اخلــرب الصــدق يقينــا، وهلــذا نقــول إن اختالفهــم 
يف هــذه املســألة اختــالف لفظــي لعــدم تــوارد أقــوال اجلميــع علــى موضــع واحــد مــن جهــة 
واحــدة، فــإن  اجلمهــور حكمــوا علــى خــرب توفــرت فيــه شــروط معينــة بأنــه يفيــد الصــدق 
قطعــا، والــرازي واآلمــدي حكمــا علــى ذلــك اخلــرب عنــد انتفــاء  تلــك الشــروط بأنــه ال يفيــد 
إال الظــن، والــكل حمــق فيمــا قــال، ولــو حكمــوا علــى شــيء واحــد لرمبــا اتفقــوا يف احلكــم(١).
٢- أنــه بالرجــوع إىل تفصيــل املفصلــني يتضــح أنــه ال يوجــد أي خــالف بينهــم وبــني 
أيب منصــور واجلمهــور، ألن املســألة مفرتضــة عنــد أيب منصــور واجلمهــور فيمــا أخــرب بــه 
املخــرب مــع علــم احلاضريــن بــه، وقــد صــرح كثــري منهــم بــأن املســألة يف القضايــا احملسوســة 
املشــاهدة أو املســموعة، وعلــى هــذا فــإن القضايــا االجتهاديــة الــيت خيــرب هبــا اإلنســان عــن 
اجتهــاده وفكــره ليســت داخلــة يف حمــل النـــزاع، فمــا أقــر فيــه ابــن القشــريي ومــن معــه بأنــه 

انظر «القاضي أيب الطيب الطربي وآراؤه األصولية» ص٣٤١-٣٤٢.  (١)



٣٥٥آراؤه في األدلة الشرعية  

يفيــد الصــدق هــو الــذي تكلــم فيــه اجلمهــور والــذي منــع إفادتــه الصــدق هــو النظــري 
االجتهــادي فلــم يتعــرض لــه اجلمهــور، فــال نــزاع إذن بينهــم.

وكذلــك التفصيــل الــذي بيَّنــه ابــن الســمعاين واختــاره الســبكي  ميكــن مناقشــته بأنــه 
يشــرتط مــرور زمــن طويــل فيمــا إذا كانــت اجلماعــة احلاضــرة عنــد اإلخبــار يتوقــع غفلتهــا 
عــن املخــرب بــه، ككــون املخــرب غريبــا أو جمهــول احلــال، فــإن ســكوهتم عندئــذ ال يــدل علــى 
تصديــق، فيحتــاج إىل زمــن يبحثــون فيــه عــن اخلــرب واملخــرب، ولكــن املســألة -كمــا ذكرنــا 
ســابقا- مفروضــة فيمــا إذا كانــت اجلماعــة عاملــة باخلــرب وعاملــة بكذبــه لــو كان كذبــا وال 

مانــع هلــم علــى اإلنــكار، فــال حاجــة إىل اشــرتاط هــذا الشــرط أيضــا(١).

الثبــوت  مــع مســلم  الرمحــوت  فواتــح  احلاجــب ٥٧/٢،  ابــن  علــى خمتصــر  العضــد  انظــر شــرح   (١)
ص٣٤١  األصوليــة»  وآراؤه  الطــربي  الطيــب  أيب  «القاضــي   ،١٢٥/٢



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٥٦

المبحث الخامس : في مباحث اآلحاد
وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول: ما يتعلق بالمستفيض
وفيه ثالث مسائل :

المسألة األولى : تعريف المستفيض(١) في االصطالح

أوًال: تعريفه عند أبي منصور
املســتفيض عنــد أيب منصــور -رمحــه اهللا- متوســط بــني املتواتــر واآلحــاد، فهــو مــا ينقلــه 

عــدد كثــري يربــو علــى اآلحــاد وينحــط عــن عــدد املتواتــر.
  قــال -رمحــه اهللا- :(األخبــار الــيت يلزمنــا العمــل هبــا ثالثــة أنــواع : تواتــر وآحــاد 

مســتفيض)(٢).  بينهمــا  ومتوســط 
وقــال :(وأمــا املتوســط بــني التواتــر واآلحــاد فإنــه شــارك التواتــر يف إجيابــه العلــم والعمــل 
ويفارقــه مــن حيــث إن العلــم الواقــع عنــه يكــون مكتســبا والعلــم الواقــع عــن التواتــر ضــروري 
غــري مكتســب، وهــذا النــوع املســتفيض املتوســط بــني التواتــر واآلحــاد علــى أقســام...)(٣).

والتعريــف املذكــور بــأن املســتفيض هــو املتوســط بــني التواتــر واآلحــاد يف احلقيقــة حيتــاج 

املســتفيض لغــة : اســم فاعــل مــن اســتفاض احلديــث واخلــرب أي ذاع وانتشــر، وحديــث مســتفيض:   (١)
ذائــع، ومســتفاض قــد اســتفاضوه أخــذوا فيــه، وعامــة أهــل اللغــة ال يقولــون حديــث مســتفاض، 
وهــو حلــن عندهــم، وكالم اخلــاص حديــث مســتفيض منتشــر شــائع يف الناس.(انظــر القامــوس 

احمليــط ٨٨١/١، لســان العــرب٢١٢/٧).
الفرق بني الفرق ص٢٨٥.  (٢)

أصــول الديــن ص١٢-١٣، انظــر قريبــا مــن هــذا الــكالم يف الفــرق بــني الفــرق ص٢٨٦، والبحــر   (٣)
احمليــط ٢٤٩/٤.



٣٥٧آراؤه في األدلة الشرعية  

إىل مزيــد مــن التوضيــح، فــإن حقيقــة املســتفيض مل تتصــح هبــذا التعريــف، ألنــه حيتــاج إىل 
تعريــف املتواتــر وتعريــف خــرب اآلحــاد. 

ورمبــا ميكــن اســتخراج تعريــف آخــر للمســتفيض علــى رأي األســتاذ أيب منصــور مــن 
عبارتــه الســابقة وهــو أنــه :(مــا أفــاد العلــم املكتســب)، ولكــن هــذا التعريــف يناقــش بأنــه 
تعريــف باحلكــم والثمــرة وليــس تعريفــا باملاهيــة، كمــا أنــه غــري مانــع لدخــول أنــواع أخــرى 
مفيدة للعلم املكتسب يف هذا التعريف مثل خرب الواحد إذا أخرب حبضرة النيب  فأقره، 

أو تلقتــه األمــة بالقبــول أو احتفــت بــه القرائــن، فإنــه يفيــد العلــم النظــري كمــا ســيأيت.
ثالثاً : الموافقون

وافقــه األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين واألســتاذ ابــن فــورك(١)، يف اعتبــار املســتفيض 
مرتبــة دون التواتــر وفــوق اآلحــاد، وإفادتــه للعلــم النظــري(٢) املكتســب . فينطبــق علــى 

مذهبهمــا التعريفــان الســابقان.
بــأن املســتفيض رتبــة  ابــن برهــان يف األوســط -فيمــا نقلــه عنــه الزركشــي-  ووافقــه 

واآلحــاد(٣). التواتــر  بــني  متوســطة 
التواتــر  بــني   متوســطة  مرتبــة  القســم  هــذا  اعتبــار  احلنفيــة يف  عامــة  وافقــه  وكذلــك 

ذكــر عبــد العلــي األنصــاري  يف فواتــح الرمحــوت أن أبــا منصــور البغــدادي وابــن فــورك تبعــا أبــا   (١)
بكــر اجلصــاص يف اعتــداد املســتفيض قســما مــن التواتــر لقوهلمــا إنــه يفيــد العلــم النظــري، وليــس 
هــذا القــول ســديدا، ألن نــص أيب منصــور يف كتابــه أصــول الديــن يــدل علــى أنــه قســم آخــر 
للخــرب مــع إفادتــه العلــم النظــري املكتســب ص١٢، وهكــذا  نســب إليــه الزركشــي أيضــا يف البحــر 
احمليــط٢٤٩/٤، ٢٥١، والســبكي يف مجــع اجلوامــع ١٣٠/٢، ويف رفــع احلاجــب ٣٠٨/٢ : 
أن األســتاذ أبــا إســحاق اإلســفراييين وابــن فــورك علــى أن املســتفيض رتبــة متوســطة بــني املتواتــر 
واآلحــاد. نقــل إمــام احلرمــني عــن األســتاذ أيب إســحاق تعريفــا للمســتفيض، وهــو مــا اتفــق عليــه 
انظــر  ينكــروه.  ومل  احلديــث   أئمــة  عنــد  اشــتهر  مــا  أنــه  عنــه  الزركشــي  ونقــل  احلديــث،  أئمــة 

الربهــان٣٧٨/١، البحــر احمليــط  ٢٤٩/٤.
راجــع الربهــان٣٧٨/١، املســودة ص٢٤٠، ٢٥١، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي عليــه١٣٠/٢،   (٢)
رفــع احلاجــب ٣٠٨/٢، البحــر احمليــط  ٢٤٩/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٣٤٧/٢، ســلم الوصــول 

شــرح هنايــة الســول ١٠٣/٢. 
انظر البحر احمليط  ٢٤٩/٤.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٥٨

واآلحاد، إال أهنم ال يســمونه  مســتفيضا، بل مسوه مشــهورًا(١)، وعرفوه بأنه ما كان آحاد 
األصــل متواتــرا يف القــرن الثــاين والثالــث مــع قبــول األمــة(٢)، وهــذا التعريــف ينطبــق علــى 

بعــض صــور املســتفيض عنــد أيب منصــور -كمــا ســيأيت-.
خامسا : المخالفون

خالفــه مجهــور األصوليــني حيــث مل جيعلــوا املســتفيض مرتبــة متوســطة بــني املتواتــر 
واآلحــاد، بــل كل مــا يكــون دون املتواتــر فهــو آحــاد عندهــم، وهلــذا فــإن املســتفيض عنــد 

اجلمهــور مــن أنــواع اآلحــاد.
ولكنهــم اختلفــوا يف تعريفــه، فعرفــه أكثرهــم بأنــه (مــا رواه ثالثــة فصاعــدا مــا مل يبلــغ 

حــد التواتــر)(٣).
وقــع اخلــالف بــني العلمــاء يف (هــل املســتفيض واملشــهور نــوع واحــد أم أن بينهمــا فرقــا ؟) ويف هــذا   (١)
يقــول احلافــظ ابــن حجــر – رمحــه اهللا - : (املشــهور هــو املســتفيض علــى رأي مجاعــة مــن أئمــة 
الفقــه، مســي بذلــك النتشــاره، مــن فــاض املــاء يفيــض فيضــا . ومنهــم مــن غايــر بــني املســتفيض 
واملشــهور بــأن املســتفيض يكــون يف ابتدائــه وانتهائــه ســواء، واملشــهور أعــم مــن ذلــك). انظــر شــرح 
خنبــة الفكــر ص٣٠، وقــال الشــيخ اللكنــوي: (اعلــم أن خــرب الواحــد املقابــل للمتواتــر منقســم إىل 
ثالثــة أقســام، القســم األول : املشــهور وهــو مــا تكــون لــه طــرق حمصــورة بأكثــر مــن اثنــني أي 
ثالثــة أو أكثــر، مســي بذلــك لوضوحــه وهــو مســتفيض عنــد مجاعــة مــن األصوليــني، مســي بذلــك 
النتشــاره، ومنهــم مــن فــرق بينهمــا، فــإن املســتفيض مــا يكــون احنصــار كثــرة طرقــه ســواء يف االبتــداء 
واالنتهــاء والوســط، واملشــهور أعــم مــن ذلــك، فحديــث ((إمنــا األعمــال بالنيــات)) ال يكــون 
مشــهورا وال مســتفيضا ألنــه تفــرد بــه عــن رســول اهللا – صلــى اهللا عليــه وســلم -  عمــر - رضــي 
اهللا عنــه -، وعنــه علقمــة، وعنــه التيمــي، وعنــه حيــىي بــن ســعيد، مث انتشــر بعــد ذلــك، فلــم تســتو 
أزمنتــه يف احنصــار الطــرق)، ظفــر األمــاين ص٦٨-٦٩؛ قــال الكمــال ابــن اهلمــام إن بــني املشــهور 
وبــني املســتفيض عمــوم وخصــوص مــن وجــه لصدقهمــا علــى مــا رواه الثالثــة فصاعــدا ومل يتواتــر يف 
القــرن األول مث تواتــر يف  الثــاين أو الثالــث، وانفــراد املســتفيض إذا مل ينتــه يف أحدمهــا إىل تواتــر، 
وانفراد املشهور فيما رواه واحد أو اثنان يف القرن األول مث تواتر يف الثاين أو الثالث. انظر تيسري 

التحريــر٣٧/٣، إرشــاد الفحــول ص٤٤.
انظــر أصــول البــزدوي مــع شــرحه كشــف األســرار ٦٧٣/٢-٦٧٤، مســلم الثبــوت مــع فواتــح   (٢)

.١١١/٢ الرمحــوت  
انظــر إرشــاد الفحــول ص٤٣-٤٤، مســلم الثبــوت مــع فواتــح الرمحــوت ١١١/٢، أصــول احلديــث    (٣)
مصطلحــات  معجــم  احلديــث ص٢٣،  مصطلــح  تيســري   ،٣٦٤ اخلطيــب ص  عجــاج  حملمــد 

ولطائــف األســانيد ص٤٠٦.



٣٥٩آراؤه في األدلة الشرعية  

وقيل يف تعريفه:(ما زاد رواته على ثالثة)(١).
وقال ابن السبكي :(واملختار عندنا أن املستفيض ما يعده الناس شائعا)(٢).

وكذلــك خيالــف أبــا منصــور كل مــن ذهــب إىل أن املســتفيض مــرادف للمتواتــر، ومنهــم 
اجلصاص(٣) وأبو بكر الصرييف والقفال الشاشــي(٤).

وخالفــه كذلــك املــاوردي(٥) والرويــاين(٦) يف البحــر فيمــا نقلــه عنهمــا الزركشــي حيــث 
جعــال املســتفيض أعلــى رتبــة مــن التواتــر، فقــاال: (اخلــرب علــى ثالثــة أضــرب، أحدهــا: أخبــار 
االســتفاضة وهــي أن تبــدو منتشــرة مــن الــرب والفاجــر ويتحققهــا العــامل واجلاهــل... ويكــون 
انتشــارها يف ابتدائهــا كانتشــارها يف آخرهــا. وهــذا أقــوى األخبــار وأثبتهــا أحكامــا، والثــاين: 

التواتــر.. والثالــث: أخبــار اآلحــاد)(٧).
سادسا : التعليق

 يظهــر يل أن املســتفيض يعتــرب مــن أخبــار اآلحــاد وليــس مرتبــة مســتقلة فــوق اآلحــاد؛ 
ألن أصلــه آحــاد كمــا صــرح بــه أبــو منصــور(٨)، فــال يصــح تعريفــه بأنــه دون املتواتــر وفــوق 

اآلحاد.
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢٧٤/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع بيــان املختصــر ٦٥٦/١، هنايــة   (١)

البدخشــي ٣٢٠/٢. مــع شــرح  الســول 
رفع احلاجب ٣٠٨/٢، مجع اجلوامع مع شرح احمللي ١٢٩/٢، وانظر إرشاد الفحول ص٤٤.  (٢)

انظــر أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار ٦٧٤/٢، تيســري التحريــر  ٣٨/٣، فواتــح الرمحــوت   (٣)
.١١١/٢

انظر البحر احمليط  ٢٤٩/٤.  (٤)
هــو علــي بــن حممــد بــن حبيــب، أبــو احلســن البصــري، الشــهري باملــاوردي، كان إمامــا جليــال، لــه   (٥)
البــاع الطويــل يف األصــول والفــروع علــى مذهــب الشــافعي، مــن مصنفاتــه : احلــاوي الكبــري يف 
الفقــه، واألحــكام الســلطانية، تــو يف ســنة ٤٥٤هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية لألســنوي ٣٧٨/٢، 

الفتــح املبــني ٢٤٠/١).
هــو عبــد الواحــد بــن إمساعيــل بــن أمحــد، فخــر اإلســالم أبــو احملاســن الطــربي الرويــاين، أحــد أئمــة   (٦)
املذهــب الشــافعي البارعــني فيــه حــىت قيــل لــه شــافعي زمانــه، مــن مؤلفاتــه : البحــر والــكايف واحلليــة، 
ولــد ســنة ٤١٥هـــ وتــويف ســنة ٥٠٢هـــ قتلــه الباطنيــة لعنهــم اهللا. (انظــر طبقــات الشــافعية الكــربى 

.(١٩٣/٧-٢٠٣
أدب القاضي للماوردي ٣٧١/١-٣٧٤،  وانظر البحر احمليط  ٢٤٩/٤-٢٥٠.  (٧)

انظر أصول الدين ص١٣.  (٨)
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وأمــا إفادتــه العلــم املكتســب فهــو خمتلــف فيــه كمــا ســيأيت، ومــع وجــود االختــالف 
ال يصــح أن يكــون تعريفــه بأنــه مــا يفيــد العلــم املكتســب، وهلــذا مييــل رأيــي إىل تعريــف 

املســتفيض بأحــد التعريفــني التاليــني :
أ- (ما رواه ثالثة فصاعدا ما مل يبلغ حد التواتر).

ب- (ما زاد رواته على الثالثة ما مل يبلغ حد التواتر).

المسألة الثانية : أقسام المستفيض وأمثالها
املستفيض عند األستاذ أيب منصور البغدادي ينقسم إىل أربعة أقسام(١).

 يقول -رمحه اهللا- :(وهذا النوع املستفيض املتوسط بني التواتر واآلحاد على أقسام-:
أحدها : خرب من دلت املعجزة على صدقه كأخبار األنبياء عليهم السالم.

والثاين : خرب من أخرب عن صدقه صاحب معجزة.
والثالــث : خــرب رواه يف األصــل قــوم ثقــات مث انتشــر بعدهــم رواتــه يف األعصــار حــىت 
بلغــوا حــد التواتــر وإن كانــوا يف العصــر األول حمصوريــن ومــن هــذا اجلنــس أخبــار الرؤيــة 

والشــفاعة واحلــوض وامليــزان والرجــم  واملســح علــى اخلفــني وعــذاب القــرب وحنــوه(٢).
والقســم الرابــع منــه: خــرب مــن أخبــار اآلحــاد يف األحــكام الشــرعية يف كل عصــر 

انظر أصول الدين ١٣، الفرق بني الفرق ٢٨٦.  (١)
تنبيه : أحاديث الرؤية والشفاعة وعذاب القرب واحلوض متواترة وإن كان بعض املتكلمني ال يقر   (٢)
بذلــك. وقــد نــص العلمــاء علــى أن أحاديــث الشــفاعة متواتــرة. انظــر جممــوع الفتــاوى ١٦/١٨، 
خمتصــر الصواعــق املرســلة ص٥٦٧-٥٦٨. ومنهــا قــول النــيب  : ((شــفاعيت ألهــل الكبائــر 
مــن أمــيت))، رواه اإلمــام أمحــد  ٢١٣/٣، و الرتمــذي  يف أبــواب صفــة اجلنــة، البــاب احلــادي 
عشــر ٤٥/٤ وقــال : (هــذا حديــث غريــب مــن هــذا الوجــه) وصححــه األلبــاين يف صحيــح ســنن 
الرتمــذي ٢٩٥/٢، ورواه احلاكــم يف املســتدرك كتــاب اإلميــان ٦٩/١ وقــال : (هــذا حديــث 
صحيــح علــى شــرط الشــيخني ومل خيرجــاه هبــذا اللفــظ). وكذلــك نــص العلمــاء علــى أن أحاديــث 
 :  الرؤيــة متواتــرة. انظــر الشــريعة لآلجــري ٢٥٧-٢٧٠، جممــوع الفتــاوى ١٦/١٨، منهــا قولــه
((إنكــم ســرتون ربكــم كمــا تــرون هــذا القمــر ال تضامــون يف رؤيتــه))، رواه  البخــاري  يف كتــاب 
الفتــح ٤٢٩/١٣-٤٣٠. وكذلــك  بــاب )وجــوه يومئــذ ناضــرة(، انظــر البخــاري مــع  التوحيــد 
أحاديــث القــرب قــد بلغــت حــد التواتــر (انظــر التبصــري يف الديــن ٦٧)، وكذلــك تواتــرت النصــوص 

بذكــر احلــوض (انظــر جممــوع الفتــاوى ١٨/١٦).
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لــوارث(١)...)(٢). بــه كاخلــرب يف أن ال وصيــة  أمجعــت األمــة علــى احلكــم 
قلــت : إن هــذه األقســام األربعــة تعــد مــن املســتفيض لــو ســلِّم تعريفــه بأنــه مــا أفــاد 

العلــم النظــري علــى رأي أيب منصــور ومــن وافقــه.
أمــا علــى رأي اجلمهــور القائلــني بــأن املســتفيض مــا رواه ثالثــة فصاعــدا مــا مل ينتــه إىل 
حــد التواتــر، فليــس كل خــرب النــيب  أو خــرب مــن أخــرب عــن النــيب   عــن صدقــه يعــد 
مســتفيضا إلمــكان أن يصــل إلينــا بعــض تلــك األخبــار بالتواتــر وبعضهــا مــن طريــق اآلحــاد، 
وتفصيلــه أن خــرب النــيب  أو خــرب مــن أخــرب النــيب  عــن صدقــه حجــة قاطعــة علــى مــن 
مسعــه منــه مشــافهة، أمــا بالنســبة لغــريه ممــن مل يســمعه مباشــرة مــن النــيب   أو مــن املخــرب 
الــذي صدقــه النــيب ، بــل مســع منقــوال إليــه بواســطة الــرواة، فيجــوز نقــل ذلــك اخلــرب إليــه 
بالتواتــر وباالســتفاضة أو باآلحــاد. فلــم يتعــني أن يكــون هــذان القســمان مــن املســتفيض.

أمــا القســم الثالــث فهــو يعتــرب مســتفيضا عنــد مجهــور األصوليــني(٣) ومشــهورا عنــد 
احلنفيــة(٤). وأمــا القســم الرابــع فــال يعتــرب مســتفيضا عنــد مجهــور األصوليــني لكونــه خــرب 

واحــد يف األصــل ويعتــرب مشــهورا عنــد األحنــاف  لتلقــي األمــة لــه بالقبــول(٥). 

المسألة الثالثة : ما يفيده المستفيض
أوًال : تحرير محل النـزاع

تقدم أن األســتاذ أبا منصور ذكر أربعة أقســام للمســتفيض، أما القســم األول والثاين 

رواه أبــو داود يف ســننه (١١٤/٣) يف كتــاب الوصايــا بــاب مــا جــاء يف الوصيــة للــوارث، وصححــه   (١)
األلبــاين يف صحيــح ســنن أيب داود ٥٥٤/٢،  ورواه الرتمــذي يف ســننه (٣٧٧/٤) يف كتــاب 
الوصايــا بــاب مــا جــاء ال وصيــة لــوارث عــن أيب أمامــة الباهلــي وقــال : (ويف البــاب عــن عمــرو بــن 

خارجــة وأنــس وهــو حديــث حســن صحيــح).
أصول الدين ص١٢-١٣.  (٢)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢٧٤/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد٥٥/٢، مجــع اجلوامــع   (٣)
مــع شــرح احمللــي ١٢٩/٢، غايــة الوصــول ص٩٧، شــرح الكوكــب املنــري ٣٤٥/٢-٣٤٧.

راجــع كشــف األســرار شــرح أصــول البــزدوي ٦٧٣/٢-٦٧٤، تيســري التحريــر ٣٧/٣، املغــين يف   (٤)
أصــول الفقــه ص١٩٢-١٩٣.

انظر املراجع السابقة.  (٥)
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منهــا -ومهــا خــرب مــن دلــت املعجــزة علــى صدقــه وخــرب مــن أخــرب عــن صدقــه صاحــب 
معجــزة- فيفيــدان العلــم ملــن مسعهمــا مشــافهة باتفــاق العلمــاء(١).

وأمــا القســم الثالــث وهــو خــرب رواة قــوم ثقــات حمصوريــن مث انتشــر بعدهــم، والقســم الرابــع 
وهو خرب الواحد قد تلقت األمة احلكم به، فهما حمل نزاع حيث اختلف يف إفادهتما العلم.
وســوف يقتصــر كالمــي علــى القســم الثالــث، ألن هــذا القســم هــو الــذي اتفــق مجيــع 
األصوليــني واألحنــاف علــى كونــه مســتفيضا، وهــو مشــهور عنــد األحنــاف، أمــا القســم 
الرابــع فــال يعتــرب عنــد اجلمهــور مســتفيضا وبالتــايل مل يكــن حكمهــم عليــه باعتبــار كونــه 
مســتفيضا بــل باعتبــار كونــه خــرب آحــاد احتفــت بــه القرينــة وهــي تلقــي األمــة لــه بالقبــول 

علــى أين ســوف أخصــص لــه مســألة مســتقلة يف املطلــب التــايل.
ثانياً: رأي أبي منصور في المسألة

املســتفيض يف رأي أيب منصور -رمحه اهللا- يفيد العلم املكتســب باملخرب به ويوجب 
العمــل مبوجبه(٢).

يقــول -رمحــه اهللا-:(وأمــا املتوســط بــني املتواتــر واآلحــاد فإنــه شــارك التواتــر يف إجيابــه 
العلــم والعمــل ويفارقــه مــن حيــث إن العلــم الواقــع منــه يكــون مكتســبا والعلــم الواقــع مــن 

التواتــر غــري مكتســب)(٣).
وقــال : (وكل أنــواع هــذا املســتفيض موجــب للعمــل والعلــم املكتســب)(٤). قــال أيضــا: 
(وأمــا الســنة الــيت يؤخــذ عنهــا أحــكام الشــريعة فهــي املنقولــة عــن النــيب  إمــا بالتواتــر... 

انظــر اللمــع ص٢١٠، املســتصفى١٤١/١، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد٥١/٢، رفــع   (١)
احلاجــب ٢٩٥/٢، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي ١١٩/٢، غايــة الوصــول ص٩٥، املســودة 
ص٢٤٣، كشــف األســرار للبخــاري٦٥٥/٢، خمتصــر الصواعــق املرســلة ٥٦٧-٥٦٨، تقريــب 
الوصــول ص٢٨٤-٢٨٨، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي٢٩٨/٢، البحــر احمليــط  ٢٣٠/٤، 

تيســري التحريــر ٢٩/٣، فواتــح الرمحــوت ١٠٩/٢، خــرب الواحــد وحجيتــه ص٢٢.
انظــر أصــول الديــن ١٢-١٣، ١٧، ١٨، الفــرق بــني الفــرق ص٢٨٦، البحــر احمليــط  ٢٤٩/٤،   (٢)

فواتــح الرمحــوت ١١١/٢، خــرب الواحــد وحجيتــه ص١٠٨.
أصول الدين ص١٢.  (٣)

املصدر السابق ص١٣.  (٤)
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وإمــا خبــرب مســتفيض يوقــع العلــم املكتســب كنقلهــم نصــب الزكــوات وأركان احلــج)(١).
وقــد بالــغ يف الــرد علــى مــن أىب ذلــك حيــث يــرى -رمحــه اهللا- أنــه ال عــربة يف مثــل 

هــذا خبــالف أهــل األهــواء مــن الروافــض والقدريــة واخلــوارج وغريهــم (٢).
قــال الزركشــي: (خــرب الواحــد إذا صــار إىل التواتــر يف العصــر الثــاين أو الثالــث أو الرابــع 
فهــو مقطــوع بصدقــه قالــه األســتاذ أبــو منصــور، قــال: وخالــف أهــل البــدع، ومثَّلــه باألخبــار 
الــواردة يف الرؤيــة والقــدر وعــذاب القــرب واحلــوض وامليــزان والشــفاعة وخــرب الرجــم واملســح 

علــى اخلفــني وحنــوه)(٣).
قــال ابــن حجر-رمحــه اهللا-:(ومنهــا املشــهور إذا كانــت لــه طــرق متباينــة ســاملة مــن 
ضعــف الــرواة والعلــل وممــن صــرح بإفادتــه العلــم النظــري األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي)(٤).

مستنده :
املتواتــر   بــني  متوســطة  رتبــة  املســتفيض  اخلــرب  أن  األســتاذ أيب منصــور  لعــل مســتند 
الــذي يفيــد العلــم الضــروري، وخــرب اآلحــاد الــذي يفيــد الظــن، فالرتبــة املتوســطة بــني العلــم 

الضــروري والظــن هــي العلــم النظــري ولــذا يفيــد املســتفيض العلــم النظــري.
ثالثاً : الموافقون

ذهــب األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين واألســتاذ ابــن فــورك إىل أن املســتفيض يفيــد 
العلــم النظــري(٥)، وهــو قــول أيب بكــر اجلصــاص(٦) والفتوحــي(٧)، فقــول هــؤالء العلمــاء 

موافق ملا ذهب إليه أبو منصور يف هذه املسألة.
ولعــل مســتندهم أن املســتفيض أقــوى مــن خــرب اآلحــاد الــذي يفيــد الظــن وهــو العلــم 
فــال بــد أن يكــون مــا يفيــده املســتفيض أقــوى مــن الظــن وهــو العلــم إال أن املســتفيض ملــا مل 

املصدر السابق ١٧-١٨.  (١)
املصدر السابق ١٣.  (٢)

البحر احمليط  ٢٤٣/٤.  (٣)
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ص٧٦.  (٤)

انظر الربهان ٣٧٨/١، البحر احمليط  ٢٥١/٤، تشــنيف املســامع ٩٦١/٢، ســلم الوصول شــرح   (٥)
هنايــة الســول ١٠٣/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٣٤٧/٢.

انظر أصول السرخسي ٢٩٢/١، تيسري التحرير  ٣٨/٣، فواتح الرمحوت ١١١/٢.  (٦)
انظر شرح الكوكب املنري ٣٤٧/٢.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٦٤

يبلــغ إىل حــد التواتــر املفيــد للعلــم الضــروري  أفــاد العلــم النظــري.
واســتدل أبــو بكــر اجلصــاص بأنــه إذا نقلــه هــذه اجلماعــة وتلقتــه األمــة بالقبــول صــار 

كونــه حديــث رســول اهللا  جممعــا عليــه واإلمجــاع مفيــد للعلــم(١).
وقــد رد عليــه صاحــب فواتــح الرمحــوت بأنــه ال يلــزم مــن نقــل هــذه اجلماعــة اإلمجــاع 
بــل جيــوز أن ال يكــون فيهــم جمتهــد أصــال وبالتــايل ال يعــد إمجاعهــم إمجاعــا، مث ختصيــص 
اإلمجــاع بالتواتــر يف القــرن الثــاين حتكــم، ألنــه لــو كان روايــة هــذا العــدد إمجاعــاً كان املتواتــر 

يف كل قــرن جممعــا عليــه فيكــون مقطوعــا وليــس كذلــك(٢).
رابعا : المخالفون

خالــف إمــام احلرمــني يف ذلــك حيــث رد علــى قــول األســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين 
القائــل بــأن املســتفيض يقتضــي العلــم نظــرا فقال:(هــذا الــذي ذكــره مــردود عليــه، فــإن 
العــرف واطــراد االعتيــاد ال يقضــى بالصــدق فيــه، وال نــرى وجهــا يف النظــر يــؤدي إىل 
القطــع بالصــدق، نعــم مــا ذكــره ممــا يغلــب علــى الظــن الصــدق فيــه،  فأمــا أن يفضــي إىل 

العلــم فــال)(٣).
وخالفــه كذلــك ابــن برهــان يف األوســط حيــث قال:(والصحيــح أنــه يفيــد ظنــا قويــا 

متأخــرا عــن العمــل مقاربــا لليقــني)(٤).
ومــن املخالفــني لــه عامــة احلنفيــة الذيــن يعتــربون هــذا القســم مــن أنــواع املشــهور، فقالــوا 

إنــه يفيــد علــم طمأنينــة(٥).
وتوضيــح مذهــب احلنفيــة أن مــا يوجــب علــم اليقــني فإنــه يكفــر جاحــده كمــا يف 
املتواتــر الــذي يوجــب العلــم ضــرورة وباالتفــاق ال يكفــر جاحــد املشــهور مــن األخبــار، 
فعــرف أن الثابــت بــه علــم طمأنينــة القلــب ال علــم اليقــني وذلــك ألنــه وإن تواتــر نقلــه مــن 
الفريــق الثــاين والثالــث فقــد بقــي فيــه شــبهة توهــم الكــذب  عــادة باعتبــار األصــل، فــإن 

انظر فواتح الرمحوت ١١١/٢.  (١)
انظر فواتح الرمحوت بتصرف يسري ١١١/٢.  (٢)

الربهان٣٧٩/١.  (٣)
نقل ذلك الزركشي يف البحر احمليط ٢٥١/٤.  (٤)

أصول السرخسي ٢٩٢/١، أصول البزدوي مع كشف األسرار ٦٧٥/٢-٦٧٧، مسلم الثبوت   (٥)
مــع فواتــح الرمحــوت  ١١٢/٢.



٣٦٥آراؤه في األدلة الشرعية  

رواتــه عــدد يســري وعلــم اليقــني إمنــا يثبــت إذا اتصــل مبــن  هــو معصــوم عــن الكــذب علــى 
وجــه ال يبقــى فيــه شــبهة االنفصــال، وقــد بقــي هنــا شــبهة االنفصــال باعتبــار األصــل فيمنــع 

ثبــوت علــم اليقــني بــه(١).
ويعــد ممــن خالــف أبــا منصــور كل مــن يــرى أن خــرب اآلحــاد مــا دون املتواتــر وأنــه يفيــد الظــن 
مطلقا (٢)، ألن املستفيض عند هؤالء يعد من أخبار اآلحاد، وبالتايل فهو يفيد عندهم الظن 

فقط.
خامسا : التعليق

الذي يرتجح عندي -والعلم عند اهللا- أن املستفيض قد يفيد العلم النظري إذا ورد 
مــن وجــوه كثــرية صحيحــة ال مطعــن فيهــا حــىت وصــل فيمــا بعــد إىل حــد التواتــر أو تلقتــه 
األمــة بالقبــول، ألن هــذه األمــور تعتــرب قرائــن قويــة ترفعــه مــن درجــة الظــن إىل درجــة اليقــني.
أمــا املســتفيض الــذي مل يصــل إىل هــذه الدرجــة مــن الصحــة والقــوة باحتفــاف القرائــن 
فيبقــى علــى أصلــه يف إفادتــه للظــن ألنــه آحــاد علــى الراجــح كمــا ســبق، ولكــن نعتــرب هــذا 

الظــن قويــا لكثــرة طرقــه يف كل طبقــة. واهللا تعــاىل أعلــم.

انظر أصول السرخسي ٢٩٢/١.  (١)
سيأيت أدلة هؤالء ومناقشتها يف املطلب التايل يف مسألة ما يفيد خرب الواحد.  (٢)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٦٦

المطلب الثاني : ما يتعلق بخبر الواحد
وفيه ست مسائل :

المسألة األولى : تعريف  خبر(١) الواحد(٢)
ثانياً: رأي أبي منصور في تعريفه اصطالحًا

إن األســتاذ أبــا منصــور -رمحــه اهللا- مل يصــرح بتعريــف خــرب الواحــد، ولكــن ميكــن 
حتديــد مفهــوم خــرب الواحــد مــن جممــوع عباراتــه املذكــورة يف كتابــه أصــول الديــن، فقــد قــال -رمحــه 

اهللا- :
(واألخبــار عندنــا علــى ثالثــة أقســام : تواتــر وآحــاد ومتوســط بينهمــا املســتفيض جــار 

جمــرى التواتــر يف بعــض أحكامــه...)(٣).
(وأمــا الســنة الــيت يؤخــذ منهــا أحــكام الشــريعة فهــي املنقولــة عــن النــيب  إمــا بتواتــر 
يوجــب العلــم الضــروري كنقــل أعــداد الركعــات وأركان الصلــوة وحنوهــا، وإمــا خبــرب مســتفيض 
يوقــع العلــم املكتســب كنقلهــم نصــب الزكــوات وأركان احلــج، وإمــا بروايــة آحــاد يوجــب 

اخلــرب بالتحريــك لغــة :النبــأ، واحــد األخبــار، واخلــرب مــا أتــاك مــن نبــأ عمــن تســتخربه، واجلمــع   (١)
أخبــار وأخابــري مجــع اجلمــع. يقــال: خــربه بكــذا وأخــربه نبــأه واســتخربوه ســأله اخلــرب وطلــب أن 
خيــربه ويقــال: خــربت األمــر أو باألمــر وأخــربه -مــن بــاب قتــل- خــربا إذا علمتــه وعرفتــه علــى 
حقيقتــه، وهــو مأخــوذ مــن قوهلــم خــربت األرض : إذا شــققتها للزراعــة، فــإن مــن شــق األرض 
عــرف مــا حتتهــا علــى احلقيقــة. قــال الشــوكاين : (اخلــرب مشــتق مــن اخلبــار كســحاب، وهــي األرض 
الرخــوة، ألن اخلــرب يثــري الفائــدة، كمــا أن األرض اخلبــار تثــري الغبــار إذا قرعهــا احلافــر وحنــوه، وهــو 
نــوع خمصــوص مــن القــول، وقســم مــن الــكالم اللســاين، وقــد يســتعمل يف غــري القــول. (انظــر 
القامــوس احمليــط   املنــري ص١٦٢، خمتــار الصحــاح ص١٦٨،  العــرب٢٢٧/٤، املصبــاح  لســان 

   .(٥٤١/١
الواحــد لغــة : مبعــىن منفــرد، وهــو أول عــدد احلســاب، واجلمــع واحــدون، واآلحــاد مجــع أحــد، وهــو   (٢)

مبعــىن الواحــد. (انظــر القامــوس احمليــط  ٤٦٧/١، لســان العــرب٤٤٦/٣). 
ص١٢.  (٣)



٣٦٧آراؤه في األدلة الشرعية  

روايتهــم العمــل دون العلــم)(١).
وقد دلت هذه العبارات على ترتيب املتواتر واملســتفيض واآلحاد ترتيبا أولويا باعتبار 
القــوة حيــث نســتطيع أن نقــرر علــى ضــوء مــا ســبق أن أقواهــا عنــد أيب منصــور املتواتــر مث 
املســتفيض مث اآلحــاد. ومــن هنــا ميكــن حتديــد تعريــف خــرب الواحــد عنــده بأنــه (اخلــرب الــذي 

مل يكــن متواتــرا وال مســتفيضا) أو هــو: (مــا مل جيمــع شــروط التواتــر واالســتفاضة)(٢).
ثالثاً: الموافقون

التعريف املذكور آنفا يوافق ما ذهب إليه األســتاذ أبو إســحاق اإلســفراييين (٣)، وابن 
فــورك(٤)، مــن أن املســتفيض واســطة بــني التواتــر املفيــد للعلــم الضــروري، واآلحــاد املفيــد 
للظــن، حيــث خيــرَّج علــى قوهلمــا أن خــرب الواحــد هــو مــا كان دون املتواتــر واملســتفيض، أو 

مــا مل تتوفــر فيــه شــروط املتواتــر واملســتفيض.
وكــذا تعريــف األحنــاف خلــرب الواحــد يوافــق مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه 
اهللا- فيمــا يظهــر،  حيــث عرفــوه بأنــه :(كل خــرب يرويــه الواحــد أو االثنــان فصاعــدا ال عــربة 
للعــدد فيــه بعــد أن كان دون املشــهور واملتواتــر)(٥) واملشــهور-كما هــو معــروف- وســط 

بــني املتواتــر واآلحــاد عنــد األحنــاف.
رابعاً : المخالفون

خالفــه يف تعريــف خــرب الواحــد مجهــور العلمــاء مــن األصوليــني واحملدثــني، فقــد عرفــوه 
بأنه(مــا مل جيمــع شــروط املتواتــر)(٦) فاملســتفيض واملشــهور عندهــم معــدود مــن أخبــار 

ص١٨ ومبثل هذا القول ذكر يف ص٢٠٤.  (١)
قــد ذكــر األســتاذ أبــو منصــور شــروط التواتــر، انظــر أصــول الديــن ص٢٠، كمــا أنــه ذكــر أنــواع   (٢)

املســتفيض، انظــر أصــول الديــن ص١٣.
رفــع  احمللــي ١٣٠/٢،،  شــرح  مــع  اجلوامــع  مجــع  املســودة ص٢٤٠،  الربهــان ٣٧٨/١،  انظــر   (٣)

.٣٤٧/٢ املنــري  الكوكــب  شــرح   ،٢٤٩/٤ احمليــط   البحــر   ،٣٠٨/٢ احلاجــب 
انظر مجع اجلوامع مع شرح احمللي ١٣٠/٢، تشنيف املسامع ٩٥٨/٢.  (٤)

أصول البزدوي مع كشف األسرار للبخاري ٦٧٨/٢.  (٥)
العضــد  شــرح  مــع  احلاجــب  ابــن  خمتصــر   ،٢٧٤/٢ لآلمــدي  اإلحــكام  املســتصفى١٤٥/١،   (٦)
٥٥/٢، شــرح النووي على صحيح مســلم ١٣١/١، هناية الســول مع شــرح البدخشــي٣٢٠/٢، 
البحــر احمليــط ١٩٥/٤، شــرح خنبــة الفكــر للمــال علــي القــاري ص٣٧، نزهــة النظــر يف توضيــح = 
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اآلحاد، فالتقسيم ثنائي وال واسطة بني املتواتر واآلحاد(١).
قــال ابــن حجــر -رمحــه اهللا-: (خــرب الواحــد يف االصطــالح مــا مل يتواتــر ســواء كان 

مــن رواتــه شــخص واحــد أو أكثــر)(٢).
ويالحــظ أن تعريــف خــرب الواحــد عنــد اجلمهــور مقابــل لتعريــف املتواتــر، وعليــه فخــرب 
الواحــد مــا اختــل بــه شــرط مــن شــروط املتواتــر ولذلــك قــال ابــن الســمعاين :(مــا أخــرب بــه 

الواحــد والعــدد القليــل الــذي جيــوز عليهــم املواطــأة علــى الكــذب)(٣).
وبناء على ما عرفه اجلمهور يدخل يف تعريف خرب الواحد الصور التالية:

١- أن ال يكون املخرب مجاعة.
٢-أن يكون املخرب مجاعة لكن مل يفد خربهم العلم.

٣- أو يكون اخلرب يفيد العلم لكن ال بنفسه بل بالقرائن الزائدة.
وقد عرفه بعض األصوليني بتعريفات ُأَخر، منها  ما يلي:

أ-(ما أفاد الظن).
نقلــه اآلمــدي وقال:(وهــو غــري مطــرد وال منعكــس، أمــا إنــه غــري مطــرد فــألن القيــاس مفيــد 
للظــن وليــس هــو خــرب واحــد، فقــد وجــد احلــد وال حمــدود، وأمــا إنــه غــري منعكــس فهــو أن الواحــد 
إذا أخــرب خبــرب ومل يفــد الظــن فإنــه خــرب واحــد وإن مل يفــد الظــن، فقــد وجــد احملــدود وال حــد)(٤).
ب-وقيــل: (هــو خــرب ال يفيــد العلــم بنفســه ســواء كان ال يفيــده أصــال أو يفيــده 

عنــه)(٥). اخلارجــة  بالقرائــن 
ج-وقيل (هو اخلرب الذي ظن صدقه) مبعىن ال يعلم صدقه وال كذبه)(٦).

ويــرد علــى هــذه التعاريــف الثالثــة أن إفــادة الظــن والعلــم حكــم علــى اخلــرب وليــس 

خنبــة الفكــر مــع النكــت ص٧٠-٧١، شــرح الكوكــب املنــري ٣٤٥/٢، إرشــاد الفحــول ص٤٣.  
انظر املراجع السابقة.  (١)

فتح الباري١٥/٩، ٢٣٣/١٣، ٣٢٢.  (٢)
قواطع األدلة ٢٥٤/٢.  (٣)

املختصــر  بيــان  الفصــول ص٣٥٦،  تنقيــح  شــرح  أيضــا  وانظــر   ،٢٧٣/٢ لآلمــدي  اإلحــكام   (٤)
.٧٣/٣ التحريــر   تيســري   ،٦٥٥/١

إرشاد الفحول ص٤٣.  (٥)
انظر شرح املنهاج لألصفهاين ٥٤٠/٢، هناية السول مع شرح البدخشي ٣١٩/٢ وما بعدها.   (٦)
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تعريفــا لــه، فالتعريــف ينبغــي أن جيــرد عــن احلكــم أو النتيجــة أو الثمــرة.
خامساً: التعليق

يظهر يل أن املستفيض داخل يف أقسام اآلحاد ملا يلي:
أ-أن أصلــه خــرب الواحــد كمــا صــرح بــه األســتاذ أبــو منصــور نفســه وكذلــك صــرح بــه 

احلنفيــة يف احلديــث املشــهور.
ب- أن املســتفيض -كخــرب الواحــد- قــد يفيــد العلــم النظــري، وقــد يفيــد الظــن علــى 

الراجــح كمــا ســبق.
وعلــى هــذا يصــح أن يعــرف خــرب الواحــد بأنــه (اخلــرب الــذي مل ينتــه إىل حــد التواتــر، 
ومل يقصــر عــن درجــة االحتجــاج بــه، وإن روتــه مجاعــة) فيعتــرب املســتفيض مــن أنواعــه، إذ 

ال واســطة بــني املتواتــر واآلحــاد.

المسألة الثانية : حكم العمل بخبر الواحد
أوًال: التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن خــرب الواحــد إذا كان علــى الصفــة الــيت جيــوز معهــا قبــول خــربه فهــل 
يكــون خــربه حجــة يف الشــرع جيــب العمــل هبــا أو ال؟

ثانياً: رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصور-رمحــه اهللا- أنــه جيــب العمــل خبــرب الواحــد الصحيــح، فإنــه 
قــال يف معــرض كالمــه علــى أخبــار اآلحــاد :(ومــىت صــح اخلــرب ومل يكــن متنــه  مســتحيال يف 
العقــل(١) ومل يقــم داللــة علــى نســخ حكمــه وجــب العمــل، كمــا جيــب علــى احلاكــم احلكــم 

بشــهادة العــدول إذا مل يعلــم جرحهــم مــع إمــكان اخلطــأ أو الكــذب علــى الشــهود)(٢).

مثَّــل -رمحــه اهللا- املســتحيل خبــرب أيب مهــزم عــن يزيــد بــن أيب ســفيان عــن أيب هريــرة أن اهللا تعــاىل   (١)
أجــرى فرســا مث خلــق نفســه عــن عرقــه فــإن هــذا يســتحيل مــع كــون الــراوي أيب مهــزم –وامســه: 
ســعيد– ضعيفــا، فكانــت روايتــه مــردودة عليــه الســتحالة هــذا يف العقــول. انظــر أصــول الديــن 

ص٢٣.
أصول الدين ص٢٣، وانظر قريبا من هذا الكالم يف املصدر نفسه ص١٢.  (٢)
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وقال يف موضع آخر :(وأما السنة اليت يؤخذ عنها األحكام الشرعية فهي املتواترة عن النيب 
 إما بتواتر ... وإما خبرب مستفيض ... وإما برواية آحاد توجب روايتهم العمل)(١).

وقال :(وأما أخبار اآلحاد املوجبة للعمل ...)(٢).
ثالثاً: الموافقون

قــول مجهــور  هــو  بــه  العمــل  جيــب  الشــرع  الواحــد حجــة يف  خــرب  بــأن  القــول  إن 
األصوليــني والفقهــاء، بــل هــو قــول الســلف واخللــف مجيعــا مــن الصحابــة والتابعــني واألئمــة 

األربعــة والظاهريــة وغريهــم(٣).
قــال الشــافعي -رمحــه اهللا-: (مل أحفــظ عــن فقهــاء املســلمني أهنــم اختلفــوا يف تثبيــت خــرب 

الواحــد)(٤).
قــال اخلطيــب البغــدادي: (وعلــى العمــل خبــرب الواحــد كان كافــة التابعــني ومــن بعدهــم 

مــن الفقهــاء اخلالفــني يف ســائر األمصــار املســلمني إىل وقتنــا هــذا...)(٥).
أدلتهم:

اســتدلوا علــى وجــوب العمــل خبــرب الواحــد بالكتــاب والســنة وإمجــاع الصحابــة واملعقــول 
كمــا يلــي:

الدليل من الكتاب:

املصدر السابق ص١٧-١٨.  (١)
املصدر السابق ص٢٢، ٢٠٤.  (٢)

انظــر الفصــول يف األصــول للجصــاص ٨٥/٣، املعتمــد ٥٨٣/٢، اإلحــكام البــن حــزم ١٠٣/١،   (٣)
العــدة ٨٥٩/٣، إحــكام الفصــول ص٢٥٢، التبصــرة ص٣٠٣، الربهــان ٣٨٨/١، قواطــع األدلــة 
٢٦٤/٢، أصــول السرخســي  ٣٢١/١، املســتصفى  ١٤٨/١، التمهيــد أليب اخلطــاب ٤٤/٣-

٤٥، روضــة الناظــر ٢٦٨/١، املســودة ٢٣٨، كشــف األســرار للبخــاري ٦٧٨/٢، ٦٨٠، شــرح 
خمتصــر الروضــة ١١٨/٢، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب٥٩/٢، غايــة الوصــول ص٩٨، 
رفع احلاجب ٣٣٣/٢، شــرح احمللي على مجع احلوامع ١٣١/٢، شــرح الكوكب املنري ٣٦١/١، 
تيســري التحريــر ٨٣/٣، فواتــح الرمحــوت ١٣١/١، منهــاج العقــول ٣١٨/٢، نشــر البنــود علــى 

مراقــي الســعود ٣١/٢-٣٢، إرشــاد الفحــول ص ٤٣.
الرسالة ص ٤٥٨.  (٤)

الكفاية ص٤٨.  (٥)
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آيات كثرية تدل على وجوب العمل خبرب الواحد منها : 
 ِ

ــۡوَ� َ�َفــَر ِمــن ُ�ّ ــٗةۚ فَلَ ــُرواْ َكآفَّ ١-قولــه تعــاىل ﴿ َوَمــا َ�َن ٱ�ُۡمۡؤِمُنــوَن ِ�َنفِ
ُهــواْ ِ� ٱّ�ِيــِن َوِ�ُنــِذُرواْ قَۡوَ�ُهــۡم إَِذا رََجُعــٓواْ إَِ�ِۡهــۡم  ََتَفقَّ ــةٖ ّمِۡنُهــۡم َطآ�َِفــةٞ ّ�ِ فِۡرقَ

ــَذُروَن ١٢٢ ﴾ (١). ــۡم َ�ۡ لََعلَُّه
وجه الداللة: من وجهني(٢):

أ-أن اهللا أمــر الطائفــة - وهــي تقــع علــى القليــل والكثــري الــذي قــد ال يصــل إىل حــد 
التواتــر-  إنــذار قومهــم، وهــذا دليــل علــى أن علــى قومهــم املنَذريــن قبولَــه.

ب- أن قوهلــم ﴿ لََعلَُّهــۡم َ�ۡــَذُروَن ﴾ معنــاه إجيــاب احلــذر، ولــوال قيــام احلجــة 
عليهــم مــا اســتوجبوا احلــذر.

َّــۡم  ّ�ـِـَكۖ �ن � نــزَِل إَِ�ۡــَك ِمــن رَّ
ُ
َهــا ٱ�رَُّســوُل بَّلـِـۡغ َمــآ أ ُّ�

َ
� ٢-قولــه تعــاىل ﴿ َ�ٰٓ

َ�ۡفَعــۡل َ�َمــا بَلَّۡغــَت رَِســاَ�َُهۥ ﴾ (٣).
وجــه الداللــة : أمــر اهللا ســبحانه وتعــاىل رســوله  يف هــذه اآليــة الكرميــة بإبــالغ مجيــع 
مــا أرســله اهللا بــه إىل النــاس كافــة، فلــو كان خــرب الواحــد غــري مقبــول لتعــذر إبــالغ الــكل 
ضــرورة، لتعــذر خطابــه  إىل مجيــع النــاس شــفاها، وكذلــك تعــذر إرســال عــدد التواتــر 

إليهــم، ومعلــوم أنــه بلــغ الرســالة علــى أمت وجــه وأكملــه (٤).
الدليل الثاني : السنة

استدل العلماء على ثبوت خرب الواحد من السنة بأدلة كثرية فمن ذلك:
١-مــا تواتــر عنــه  مــن إنفــاذه أمــراءه ورســله وقضاتــه وســعاته إىل األطــراف لتبيلــغ 
األحــكام وأخــذ الصدقــات ودعــوة النــاس علــى ألســنة آحــاد، يــدل داللــة واضحــة علــى 
وجــوب قبــول خــرب الواحــد، والوقائــع يف بيــان اعتمــاده  علــى الواحــد يف التبليــغ كثــرية، 

التوبة : ١٢٢  (١)
انظر الرسالة ٣٦٥-٣٦٩، تفسري الطربي ٥١٣/٦ وما بعدها، العدة ٨٦٢/٣، الفقيه واملتفقه   (٢)
٩٧/١-٩٨، أصــول السرخســي ٣٢٤/١، اإلحــكام لآلمــدي ٢٩١/٢-٢٩٢، بدائــع التفســري 

.٣٨٤/٢-٣٨٦
املائدة : ٦٧  (٣)

انظر فتح الباري ٢٣٥/١٣، خرب الواحد وحجيته ص١٣٠.  (٤)
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أذكــر فيمــا يلــي بعضهــا علــى ســبيل التمثيــل :
أ- عــن مالــك بــن احلويــرث(١) قــال: أتينــا النــيب  وحنــن شــببة متقاربــون فأقمنــا عنــده 
عشــرين ليلــة، وكان رســول اهللا  رقيقــا، فلمــا ظــن أنــا قــد اشــتهينا أهلنــا -أو قــد اشــتقنا- 
ســألنا عمــن تركنــا بعدنــا، فأخربنــاه، قــال: ((ارجعــوا إىل أهليكــم فأقيمــوا فيهــم وعلموهــم 

ومروهــم ..))(٢).
وجه الداللة: أن النيب  أمر كل واحد من هؤالء  الشــببة أن يعلم كل واحد منهم 

أهلــه، فلــو مل يكــن خــرب الواحــد تقــوم بــه احلجــة مل يكــن هلــذا األمــر معــىن(٣).
أمــني)  حــق  أمينــا  رجــال  إليكــم  :((ألبعثــن  جنــران  ألهــل  قــال    النــيب  أن  ب- 

عبيــدة(٤).....(٥). أبــا  إليهــم  فبعــث    النــيب  أصحــاب  هلــا  فاستشــرف 
فلو مل تقم احلجة خبرب الواحد مل يبعث إليهم أبا عبيدة وحده .

ج- حديــث قصــة العســيف وفيــه قــول النــيب  ألنيــس(٦)  :(واغــد يــا أنيــس إىل 
امــرأة هــذا فــإن اعرتفــت فارمجهــا)(٧).

قــال ابــن عبدالــرب(٨) :(يف هــذا احلديــث إثبــات خــرب الواحــد وإجيــاب العمــل بــه يف 

هــو مالــك بــن حويــرث بــن أشــيم الليثــي، مــن أصحــاب رســول اهللا ، مــات بالبصــرة ســنة ٧٤هـــ.   (١)
(انظــر اإلصابــة ٥٣٢/٥).

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٢٣١/١٣ مــع فتــح البــاري)  يف كتــاب خــرب اآلحــاد، بــاب مــا   (٢)
جــاء يف إجــازة خــرب الواحــد.
انظر فتح الباري ٢٣٣/١٣.  (٣)

هــو عامــر بــن عبــد اهللا بــن اجلراح،القرشــي، املشــهور بكنيتــه أبــو عبيــدة، أحــد العشــرة املبشــرة    (٤)
باجلنــة، شــهد بــدراً ومــا بعدهــا، قــال فيــه النــيب  : لــكل أمــة أمــني، وأمــني هــذه األمــة أبــو 
عبيــدة، تــويف يف طاعــون عمــواس بالشــام ســنة ١٨هـــ . (انظــر : اإلصابــة ٢٥٣/٢ـ٢٥٤). 

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٣/ ٢٣٢ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب أخبــار اآلحــاد، بــاب مــا   (٥)
جــاء يف إجــازة خــرب الواحــد.

هــو أنيــس األســلمي، قــال ابــن حجــر: هــو أنيــس األســلمي املذكــور يف حديــث العســيف، قــال   (٦)
ابــن الســكن: لســت أدري مــن أنيــس املذكــور يف هــذا احلديــث، ومل أجــد لــه روايــة غــري مــا ذكــر يف 

هــذا احلديــث، ويقــال هــو أنيــس بــن الضحــاك األســلمي. (انظــر : اإلصابــة ٧٧/١). 
أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٢٣٣/١٣ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب أخبــار اآلحــاد، بــاب مــا   (٧)

جــاء يف إجــازة خــرب الواحــد.
هــو أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب النمــري األندلســي القرطــيب املالكــي، =   (٨)
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احلدود، وإذا وجب ذلك يف احلدود فسائر األحكام أحرى بذلك...)(١).
د-أرســل النــيب  عليــا ينــادي يف النــاس مبــىن يقــول :(إن رســول اهللا  يقــول إن 

هــذه أيــام طعــام وشــراب فــال يصومــن أحــد)(٢).
قــال الشــافعي :(ورســول اهللا  ال يبعــث بنهيــه واحــدا صادقــا إال لــزم خــربه عــن النــيب 

 بصدقــه عنــد املنهيــني عمــا أخربهــم أن النــيب  هنــى عنــه)(٣).
واألمثلــة كثــرية يف بيــان اعتمــاد النــيب  علــى الواحــد يف التبليــغ، األمــر الــذي يــدل 

علــى وجــوب قبــول خــرب الواحــد والعمــل بــه.
٢- قولــه  :((نضــر اهللا امــرءا مســع مقالــيت فوعاهــا وحفظهــا وبلغهــا فــرب حامــل 

فقــه إىل مــن هــو أفقــه منــه))(٤).
  قــال الشــافعي -رمحــه اهللا- يف وجــه داللــة هــذا احلديــث :(فلمــا نــدب رســول اهللا
إىل اســتماع مقالتــه وحفظهــا وأدائهــا امــرءا يؤديهــا - واألمــر واحــد - دل علــى أنــه ال يؤمــر 
أن يــؤدى عنــه إال مــا تقــوم بــه احلجــة علــى مــن أدي إليــه، ألنــه إمنــا يــؤدى عنــه حــالل، 

وحــراٌم جيتنــب، وحــدٌّ يقــام، ومــال يؤخــذ ويعطــى ونصيحــة وديــن ودنيــا)(٥).
الدليل الثالث: إجماع الصحابة

   فقــد أمجــع الصحابة-رضــي اهللا عنهــم- علــى قبــول خــرب الواحــد عــن رســول اهللا
واشــتهر ذلــك عنهــم يف وقائــع كثــرية . وممــن نقــل هــذا اإلمجــاع مــن األصوليــني أبــو احلســني 

إمــام حمــدث فقيــه مــؤرخ، مــن مؤلفاتــه : االســتيعاب، واالســتذكار، ولــد ســنة ٣٦٨هـــ وتــويف ســنة 
٤٦٣هـــ. (انظــر شــجرة النــور الزكيــة ١١٩/١، شــذرات الذهــب ٣١٤/٣-٣١٦).

التمهيد البن عبد الرب ٩٢/٩.  (١)
أخرجــه الشــافعي يف الرســالة ص٤١٢، قــال الشــيخ أمحــد شــاكر يف تعليقــه عليــه : (هــذا احلديــث   (٢)

إســناده صحيــح جــدا ومل أجــده يف غــري كتــاب الرســالة).
الرسالة ص٤١٢.  (٣)

أخرجه الرتمذي  هبذا اللفظ يف ســننه (٣٤/٥) وحســنه، وأخرجه أبو داود يف ســننه (٣٢٢/٣)،   (٤)
وقــد روى هــذا احلديــث  عــدد مــن الصحابــة، وعــده بعــض أهــل العلــم مــن املتواتــر. انظــر تدريــب 
الراوي ١٧٩/٢،  لالســتزادة انظر كتاب (دراســة حديث نضر اهللا امرأ مسع مقاليت رواية ودراية) 

للشــيخ عبــد احملســن العبــاد حفظــه اهللا.
الرسالة ص٤٠٢-٤٠٣.  (٥)
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البصري وأبو يعلى الفراء وأبو الوليد الباجي وابن السمعاين وإمام احلرمني والغزايل وأبو اخلطاب 
الكلــوذاين وابــن برهــان وابــن احلاجــب وابــن قدامــة ومشــس الديــن األصفهــاين والطــويف وغريهــم(١). 
ويقــول الطــويف يف توضيــح إمجــاع الصحابــة علــى قبــول خــرب الواحــد :(لنــا وجــوه... 
الثــاين : إمجــاع الصحابــة عليــه، وتواتــره عنهــم تواتــرا معنويــا..... يف قضايــا كثــرية)(٢). قــال: 

(فــدل علــى أن العمــل جممــع عليــه بــني الصحابــة رضــي اهللا عنهــم فيكــون حجــة)(٣).
قلــت: األمثلــة كثــرية جــدا عــن الصحابــة يف قبــول خــرب الواحــد والعمــل بــه، قــال ابــن 
حجر-رمحــه اهللا-:(وقــد شــاع فاشــيا عمــل الصحابــة والتابعــني خبــرب الواحــد مــن غــري نكــري 

فاقتضــى االتفــاق منهــم علــى القبــول)(٤).
الدليل الرابع : القياس

قالــوا إن قــول املفــيت جيــب قبولــه باإلمجــاع فيمــا خيــرب بــه عــن ظنــه أن مــا أفــىت بــه حبســب 
اجتهــاده حكــم اهللا، فمــا خيــرب بــه الــراوي مــن قــول عــن الســماع ممــن فوقــه أوىل بالقبــول، 
واجلامــع بــني فتيــا املفــيت وخــرب الواحــد حصــول الظــن فيهمــا، أمــا يف الفتيــا فألنــه يغلــب علــى 
ظــن املفــيت واملســتفيت أن مــا أفــىت بــه حكــم اهللا تعــاىل، وأمــا يف الــراوي فألنــه يغلــب علــى 
ظن الســامع أن ما رواه ثابت عن رســول اهللا ، فيجب أن يقبل بالقياس على الفتيا(٥).

رابعاً : المخالفون
قالــوا: ال جيــوز العمــل خبــرب الواحــد بــل العمــل بــه ممنــوع، وممــن ذهــب إىل هــذا القــول 

انظــر املعتمــد ٥٩١/٢، العــدة ٨٥٦/٣، إحــكام الفصــول ص٢٥٣، الربهــان ٣٨٩/١، قواطــع   (١)
إىل  الوصــول   ،٥٣/٣ اخلطــاب  أليب  التمهيــد   ،١٥٠ املســتصفى١٤٨/١،   ،٢٧٣/٢ األدلــة 
األصــول ١٦٨/٢، ميــزان األصــول ٤٥١، روضــة الناظــر ٢٦٨/١-٢٦٩، خمتصــر املنتهــى البــن 
حلاجــب مــع شــرح العضــد ٥٨/٢، شــرح املنهــاج ٥٥٧/٢، شــرح خمتصــر الروضــة ١١٨/٢، 

 .١٢٠
خمتصر الروضة مع شرحه ١١٨/٢.   (٢)

املرجع السابق ١٢٦/٢.  (٣)
فتح الباري ٢٣٤/١٣.  (٤)

انظــر هــذا الدليــل مــع املناقشــة والــرد عليهــا يف روضــة الناظــر ٢٧٨/١، شــرح خمتصــر الروضــة   (٥)
.١٣١/٢-١٣٢
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القاســاين(١) وغــريه مــن بعــض الظاهريــة(٢)، وهــو قــول أكثــر الرافضــة والقدريــة(٣).
وقال اجلبائي من املعتزلة : ال يقبل يف الشرعيات أقل من اثنني(٤).

خامسا : التعليق
ال شك أن الراجح يف هذه املسألة هو القول بوجوب العمل خبرب الواحد يف الشرع ملا يلي:

١- قوة أدلة هذا القول.
٢-أن هــذا قــول مجاهــري األمــة مــن الســلف واخللــف حــىت نقــل إمجــاع الصحابــة علــى هــذا 

القول.
٣-أن قــول املخالفــني يعتــرب قــوال شــاذا خمالفــا ملــا عليــه علمــاء األمــة ســلفا وخلفــا 

وخارقــا لإلمجــاع الســابق، فــال جيــوز أن يلتفــت إىل هــذا القــول.

المسألة الثالثة : شروط العمل بخبر اآلحاد
اشــرتط العلمــاء لوجــوب العمــل بأخبــار اآلحــاد شــروطا بعضهــا يرجــع إىل شــخصية 
الــراوي، وبعضهــا إىل الســند وبعضهــا إىل املــنت. ومــن هــذه الشــروط مــا هــو متفــق عليــه 
فيمــا بينهــم ومنهــا مــا هــو خمتلــف فيــه. وقــد ذكــر األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي -رمحــه 
اهللا- شــروطا لوجــوب العمــل خبــرب اآلحــاد أبينهــا فيمــا يلــي مــع ذكــر موقــف العلمــاء مــن 
هــو أبــو بكــر حممــد ابــن إســحاق القاســاين، مــن تالمــذة داود الظاهــري، مث خالفــه وألــف كتابــا   (١)
يف الــرد عليــه يف إبطــال القيــاس، وصنــف آخــر بعنــوان إثبــات القيــاس. (انظــر طبقــات الفقهــاء 

ص١٦٧). للشــريازي 
انظــر العــدة ٨٦١/٣، قواطــع األدلــة ٢٦٦/٢، املســتصفى  ١٤٨/١، التمهيــد أليب اخلطــاب   (٢)
٤٦/٣، روضــة الناظــر ٢٦٨/١، اإلحــكام لآلمــدي ٢٨٨/٢، املســودة ص٢٣٨، رفــع احلاجــب 
شــرح  التحريــر  ٨٢/٣،  تيســري  احلاجــب٥٩/٢،  ابــن  خمتصــر  علــى  العضــد  شــرح   ،٣٣٣/٢

الكوكــب املنــري ٣٦٥/٢، إرشــاد الفحــول ص٤٣. 
انظــر العــدة ٨٦١/٣، الربهــان ٣٨٨/١، قواطــع األدلــة ٢٦٦/٢، املســتصفى ١٤٨/١، التمهيــد   (٣)
أليب اخلطــاب ٤٦/٣، اإلحــكام لآلمــدي ٢٨٨/٢، املســودة ص٢٣٨، شــرح الكوكــب املنــري 

 .٣٦٥/٢
انظر املغين للقاضي عبد اجلبار ٣٨٠/١٧، العدة ٨٦١/٣،  التبصرة ٣١٢، الربهان ٣٩٢/١،   (٤)
التمهيــد أليب اخلطــاب ٧٥/٣، بيــان احملتصــر٦٦٩/١، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي ١٣٧/٢، 

شــرح الكوكــب املنــري ٣٦٢/٢، فواتــح الرمحــوت ١٣٦/٢.  
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هــذه الشــروط، مث أتبــع ذلــك بذكــر بقيــة الشــروط جمملــة، فأقــول وبــاهللا التوفيــق :
الشرط األول: اتصال السند

هذا الشــرط ذكره األســتاذ أبو منصور يف موضعني من كتابه أصول الدين(١)، ومعناه 
أن يكون كل راو متصال اتصاال مباشــرا مبن يليه من الرواة من أول الســند إىل منتهاه(٢).

وعلمــاء مصطلــح احلديــث يذكــرون هــذا الشــرط عنــد تعريــف احلديــث الصحيــح، فهــو 
عندهــم شــرط لصحــة احلديــث(٣).

يــرى بعــض العلمــاء أن انقطــاع الســند ال يقبــل مطلقــا، منهــم  اإلمــام الشــافعي؛ ألنــه 
ال يــرى االســتدالل باملرســل(٤) صحيحــا، ويــرى اإلمــام مالــك -رمحــه اهللا- االحتجــاج 
مبراســيل الصحابــة صحيحــا(٥)، أمــا عنــد اإلمــام أيب حنيفــة فاملراســيل كلهــا صحيحــة إذا 

كانــت عــن الثقــات(٦).
الشرط الثاني : عدالة الراوي

العدالــة والعــدل يف اللغــة ضــد اجلــور ومــا قــام يف النفــوس أنــه مســتقيم(٧) ويطلــق علــى 
التوســط يف األمــر مــن غــري زيــادة وال نقصــان، ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ َوَ�َ�ٰ�ـِـَك َجَعۡلَ�ُٰ�ــۡم 

ــٗة وََســٗطا ﴾ (٨) أي عــدًال، فالوســط والعــدل مبعــىن واحــد(٩). مَّ
ُ
أ

وأما يف الشــرع فهي عند بعض األصوليني هيئة راســخة يف النفس حتمل على مالزمة 
التقــوى واملــروءة مجيعــا حــىت حتصــل ثقــة النفــوس بصدقــه، فــال ثقــة بقــول مــن ال خيــاف اهللا 

أصول الدين ص٢٢، ٢٠٤.  (١)
انظر مفاتيح علوم احلديث وطرق خترجيه ص٦٥.  (٢)

انظــر مقدمــة ابــن الصــالح ص٦، التقييــد واإليضــاح ص ٦، نزهــة النظــر يف توضيــح خنبــة الفكــر   (٣)
ص ٨٢-٨٣، تدريــب الــراوي ٦١/١.

انظــر التبصــرة ص٣٢٦، املســتصفى ١٦٩/١، فإنــه ال يقبــل املرســل إال بشــروط، انظــر الرســالة   (٤)
ص٤٦١.

انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٧٩.   (٥)
انظر أصول السرخسي ٣٦٠/١، تيسري التحرير ١٠٢/٣، فواتح الرمحوت ١٧٤/٢.   (٦)

انظر لسان العرب٤٣٠/١١، القاموس احمليط  ١٣٦١/٢.  (٧)
البقرة : ١٤٣  (٨)

انظر اإلحكام لآلمدي ٣٠٨/٢، شرح الكوكب املنري ٣٨٣/٢.  (٩)
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تعــاىل خوفــا وازعــا عــن الكــذب، واهليئــة الراســخة املذكــورة إمنــا تتحقــق باجتنــاب الكبائــر 
وبعــض الصغائــر وبعــض املباحــات(١)، ولذلــك ذهــب كثــري مــن أهــل العلــم إىل أن العــدل 
هــو مــن جيتنــب الكبائــر مطلقــا وصغائــر اخلســة مطلقــا كســرقة لقمــة وتطفيــف حبــة  لداللــة 
ذلــك علــى ســقوط مروءتــه وســاقط املــروءة ال ثقــة بقولــه، وجيتنــب صغائــر غــري اخلســة يف 
أغلــب األحــوال وجيتنــب مــا خيــل املــروءة عرفــا مــن املباحــات كالبــول يف الطريــق واألكل يف 

الســوق وحنــو ذلــك(٢).
ِيــَن َءاَمُنــٓواْ إِن َجآَءُ�ــۡم  َهــا ٱ�َّ ُّ�

َ
� وقــد دل علــى اشــرتاط العدالــة قولــه تعــاىل ﴿ َ�ٰٓ

ن تُِصيُبــواْ قَۡوَمـۢـ� ِ�ََ�ٰلَــةٖ ﴾ (٣) فــإذا مل يكــن عــدال ال يؤمــن 
َ
فَاِســُقۢ بِ�ََبــإٖ َ�َت�َيَُّنــٓواْ أ

مــن أن  يكــذب فيمــا ينقــل، ومــن ثبــت كذبــه فإنــه يــرد خــربه وشــهادته.
وقوله تعاىل ﴿ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم ﴾ (٤) مع قوله تعاىل ﴿ َوٱۡس�َۡشــِهُدواْ َشــِهيَديِۡن 
ــۡم ﴾ (٥) فقولــه تعــاىل يف اآليــة األوىل مقيــد ويف الثانيــة مطلــق، واملطلــق(٦)  ــن رَِّجالُِ� ِم
ــَهَدآءِ ﴾ (٨). ــن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱ�شُّ حيمــل علــى املقيــد(٧) لقولــه تعــاىل يف اآليــة األخــرى ﴿ ِ�مَّ

انظر املستصفى ١٥٧/١، التمهيد أليب اخلطاب١٠٨/٣، اإلحكام لآلمدي ٣٠٨/٣-٣٠٩،   (١)
شــرح الكوكــب املنــري ٣٨٤/٣، مذكــرة أصــول الفقــه ص١١٣. 

انظــر مذكــرة أصــول الفقــه ص١١٣، وذكــر بعــض املؤلفــني أن أئمــة احلديــث والفقــه يعنــون بالعدالــة   (٢)
أن يكــون الــراوي مســلما بالغــا عاقــال ســليما مــن أســباب الفســق ومــن خــوارم املــروءة. انظــر تيســري 

مصطلــح احلديــث  ١٤٦، مفاتيــح علــوم احلديــث وطــرق خترجيــه ص٦٥.
احلجرات : ٦  (٣)
الطالق : ٢  (٤)

البقرة : ٢٨٢  (٥)
املطلــق يف اللغــة : اســم مفعــول مــن اإلطــالق وهــو اإلرســال، ومنــه إطــالق الناقــة إذا حــل عقاهلــا   (٦)
وأرســلت، فاملطلــق هــو املرســل لغــة. ويف االصطــالح هــو اللفــظ الــدال علــى املاهيــة بــال قيــد أو 
اللفــظ املتنــاول لواحــد ال بعينــه باعتبــار احلقيقــة الشــاملة جلنســه. (انظــر لســان العــرب ٢٢٦/١٠-
٢٢٧، روضــة الناظــر ١٩١/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٣٩٢/٣، مذكــرة أثــر القواعــد األصوليــة 

ص٨١-٨٢).
املقيــد يف اللغــة : اســم مفعــول مــن التقييــد وهــو ضــد اإلطــالق. ويف االصطــالح هــو اللفــظ الــدال   (٧)
علــى املاهيــة املوصوفــة بأمــر زائــد عليهــا، أو هــو اللفــظ املتنــاول ملعــني أو غــري معــني موصــوف بأمــر 

زائــد علــى احلقيقــة الشــاملة جلنســه. (انظــر املصــادر نفســها).
البقرة : ٢٨٢  (٨)
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قال القرايف :(وإذا اشــرتطت العدالة يف الشــهادة املتعلقة بأمر جزئي ال يتعداه احلكم 
املشــهود بــه فــأوىل [أن تشــرتط يف] الروايــة، ألهنــا تثبــت حكمــا عامــا علــى اخللــق إىل يــوم 

القيامــة)(١). وألن الفاســق ال يوثــق خبــربه كمــا ال يوثــق بشــهادته.
قــال  حيــث  الشــرط(٢)  هــذا  اشــرتاط  إىل  البغــدادي  منصــور  أبــو  األســتاذ  وذهــب 
:(والشــرط الثــاين : عدالــة الــرواة، فــإن كان يف رواتــه مبتــدع يف حنلتــه  أو جمــروح يف فعلــه أو 

مدلــس يف روايتــه فــال حجــة يف روايتــه)(٣).
واجلديــر بالذكــر أن العدالــة شــرط عنــد العلمــاء باالتفــاق(٤)، وإمنــا اختلفــوا يف بعــض 
أوصافهــا، وذكــر ابــن الســمعاين-رمحه اهللا- أنــه ال بــد مــن وجــود أربعــة شــروط لتحقــق العدالــة:

(أحدها: احملافظة على فعل الطاعات واجتناب املعاصي.
والثاين : أن ال يرتكب من الصغائر ما يقدح يف دين أو عرض.

والثالث: أن ال يفعل من املباحات ما يسقط القدر ويكسب الذم.
والرابع : أال يعتقد من املذاهب ما يرده أصول الشرع بصريح معانيه وجلي دالئله)(٥).
الشرط الثالث : أن ال يكون متن الحديث منافيا لموجبات أحكام العقول(٦).

وهــذا الشــرط ليــس لصحــة احلديــث بــل لصحــة العمــل باخلــرب، وقــد فصــل أبــو منصــور 
هــذا الشــرط بنــوع مــن التفصيــل حيــث قال:(والشــرط الثالــث أن يكــون مــنت اخلــرب ممــا 
جيــوز يف العقــل كونــه. فــإن روى الــراوي مــا حييلــه العقــل ومل حيتمــل تأويــال صحيحــا فخــربه 
مــردود ...... وإن كان  مــا رواه الــراوي الثقــة يــروغ(٧) ظاهــره يف العقــول ولكنــه حيتمــل 
تأويــال يوافــق قضايــا العقــول قبلنــا روايتــه وتأولنــا علــى موافقــة العقــول كمــا روي أن اهللا 

شرح تنقيح الفصول ٣٦٠.  (١)
انظر أصول الدين ٢٢-٢٣، ٢٠٤.  (٢)

املصدر السابق.  (٣)
انظر أصول السرخسي ٣٥٠/١، املستصفى ١٥٧/١، شرح الكوكب املنري ٣٨٣/٢.  (٤)

قواطع األدلة ٣٠١/٢، ٣٠٢.  (٥)
انظــر أصــول الديــن ص٢٣، الفصــول للجصــاص ١٢١/٣، الفقيــه واملتفقــه ١٣٢/١، التمهيــد   (٦)

أليب اخلطــاب ١٤٧/٣، إرشــاد الفحــول ص٥٥.
يروغ يف اللغة : من راغ الشيُء روغا ورواغا أي حاد ومال. (انظر املعجم الوسيط ص٣٨٣).  (٧)
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خلــق آدم علــى صورتــه(١)، وتأويلــه أنــه خلقــه حــني خلقــه علــى الصــورة الــيت كان عليهــا يف 
الدنيــا لئــال يتوهــم متوهــم أنــه ملــا أخــرج مــن اجلنــة عوقــب بتغيــري صورتــه كمــا عوقبــت احليــة 
بتغيــري صورهتــا عنــد إخراجهــا مــن اجلنــة، وكذلــك مــا روي أن اجلبــار يضــع قدمــه يف النــار(٢) 
صحيــح وتأويلــه حممــول علــى اجلبــار املذكــور يف قولــه تعــاىل ﴿ْ وََخــاَب ُ�ُّ َجبَّــاٍر َعنِيــٖد 

ــُم ﴾ (٣) ومثــل هــذا كثــري قــد أوردنــاه يف كتبنــا)(٤). ــن َوَرآ�ـِـهِۦ َجَهنَّ ١٥ ّمِ
مث قــال : (ومــىت صــح اخلــرب ومل يكــن متنــه مســتحيال يف العقــل ومل يقــم داللــة علــى 

نســخ حكمــه وجــب العمــل بــه…)(٥).
هــذا ومل يذكــر األســتاذ أبــو منصــور شــروطا أخــرى ذكرهــا العلمــاء مــع عدهــا ضمــن 

الشــروط املتفــق عليــه ســواء كانــت لصحــة احلديــث أو لوجــوب العمــل.
ومن هذه الشروط اليت ترجع إىل شخصية الراوي:

١- أن يكون الراوي مكلفا أي عاقال بالغا(٦).
٢-أن يكون مسلمًا(٧).

متفق عليه، رواه البخاري يف صحيحه (٣/١١ مع الفتح) كتاب االستئذان، باب بدء السالم،   (١)
ومســلم يف صحيحــه (١٧٨/١٧ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب اجلنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب 

يدخــل اجلنــة أقــوام أفئدهتــم مثــل أفئــدة الطــري). 
زِ�ــٖد ﴾ بلفــظ  أخرجــه البخــاري (٩٥/٨مــع الفتــح) كتــاب التفســري، بــاب ﴿ َوَ�ُقــوُل َهــۡل ِمــن �َّ  (٢)
(حــىت يضــع اهللا تبــارك وتعــاىل رجلــه، فتقــول قــط، قــط)، وعنــد مســلم يف صحيحــه (١٨٢/١٧مــع 
شــرح النــووي) كتــاب اجلنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب النــار يدخلهــا اجلبــارون واجلنــة يدخلهــا 
الضعفــاء، بلفــظ (فيضــع قدمــه عليهــا، فتقــول قــط، قــط)، ومل أجــده هبــذا اللفــظ املذكــور، ممــا 
يــدل علــى فســاد التأويــل الــذي أسســه بنــاًء علــى كلمــة «اجلبــار»، فكيــف يــؤول كلمــيت «قــدم»، 

و«رجــل» املذكوريــن يف الصحيحــني؟. 
إبراهيم : ١٥-١٦  (٣)

أصول الدين ص٢٣.  (٤)
املصدر السابق ص٢٣.  (٥)

البدخشــي   شــرح  مــع  الســول  هنايــة  الكفايــة ١٣٤-١٣٥،  انظــر  إمجــاع.  حمــل  الشــرط  وهــذا   (٦)
.٣٧٩/٢ املنــري  الكوكــب  شــرح   ،١١٩/٣

ذكــر اإلمجــاع علــى هــذا الشــرط الغــزايل واآلمــدي وابــن الســبكي واألســنوي والســيوطي وغريهــم.   (٧)
انظــر املســتصفى  ١٥٦/١، اإلحــكام لآلمــدي ٣٠٥/٢، رفــع احلاجــب ٣٦١/٢، هنايــة الســول 

مــع شــرح البدخشــي ١٢٤/٣، تدريــب الــراوي ٣٠٠/١، شــرح الكوكــب املنــري ٣٧٩/٢. 
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٣-أن يكون ضابطا ملا ينقله بعيدا عن السهو والغلط(١).
ومن الشروط اليت ترجع إىل منت احلديث:

١- أن يكون احلديث خاليا من الشــذوذ بأن ال يشــتمل على خمالفة املقبول ملن هو أوثق 
منه.

٢-أن يكون خاليا من العلة بأن ال يقع فيه سبب خفي يقدح يف صحته.
٣- أن ال خيالفه دليل قاطع من كتاب أو سنة متواترة أو إمجاع حبيث ال يقبل التأويل.

وهنــاك شــروط أخــرى ذكرهــا العلمــاء أهنــا خمتلــف فيهــا وال داعــي لذكرهــا هنــا، فأحيــل 
القــارئ يف مظاهنــا(٢).

المسألة الرابعة : ما يفيده خبر الواحد
أوًال: التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع فيها

املســألة هــي أن اخلــرب الــذي رواه واحــد متصــال بنقــل العــدول(٣) إىل النــيب  وهــو 

انظــر هــذا الشــرط بالتفصيــل يف العــدة ٩٤٨/٣، الكفايــة ص١٠١، قواطــع األدلــة ٣٠٥/٢،   (١)
أصول السرخسي ٣٤٥/١، ٣٤٨، املستصفى  ١٥٦/١، اإلحكام لآلمدي ٣٠٧/٢، كشف 
التحريــر   تيســري  املنــري ٣٨٠/٢،  الكوكــب  شــرح  الــراوي ٣٠٠/١،  تدريــب  األســرار٣٩٢/٢، 

 .٤٤/٣
أصــول   ،٦٠٧/١ الربهــان   ،١٣٣/١ واملتفقــه  الفقيــه   ،١١٣/٣ األصــول  يف  الفصــول  انظــر   (٢)
السرخســي ٣٦٦/١-٣٦٩، التمهيــد أليب اخلطــاب١٥٠/٣، روضــة الناظــر ٣٨٢/١، اإلحــكام 
لآلمــدي ٣٠٨/٣، شــرح تنقيــح الفصــول ٣٦٨، املســودة ص٢٣٩، البحــر احمليــط  ٣٤٢/٤، 

تيســري التحريــر  ٨٨/١، فواتــح الرمحــوت ١٣٢/٢، إرشــاد الفحــول ص٥٦.       
العــدول مجــع عــدل، وهــو يف اللغــة التوســط، واصطالحــا يــراد بــه هنــا املســلم البالــغ العاقــل الــذي   (٣)
لــه ملكــة حتملــه علــى مالزمــة التقــوى واملــروءة، وذلــك لئــال يرتكــب كبــرية وال يصــر علــى صغــرية 

ويــرتك مــن املباحــات مــا يقــدح يف املــروءة، قــال ابــن عاصــم معرفــا لــه يف منظومتــه:
والعدل من جيتنب الكبائرا          ويتقي يف األغلب الصغائرا  
وما أبيح وهو يف العيـان             يقدح يف مروءة اإلنسان.  

اإلحــكام  أيضــا  وانظــر  عاصــم ص٩،  البــن  واألحــكام  العقــود  نكــت  احلــكام يف  حتفــة  انظــر   
لآلمــدي ٣٠٨/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع رفــع احلاجــب ٣٦٧/٢-٣٧٦، ومذكــرة أصــول 

ص١١٣. األمــني  حممــد  للشــيخ  الفقــه 
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احلديث الصحيح الذي جيب العمل به، الدال على األحكام الشرعية هل يفيد العلم أو ال؟ 
  مبعــىن هــل يقطــع املســتدل الناظــر يف اخلــرب املتصــل الــذي يرويــه الواحــد العــدل بــأن الرســول
قالــه وتيقــن بذلــك جازمــاً، أو هــو يعمــل بــه لظهــور احتمــال ثبوتــه عنــه  ورجحــان ذلــك مــع 
احتمال ضعيف  بغلط الراوي الواحد أو ومهه أو حنو ذلك وهذا هو حمل اخلالف يف املسألة.
واجلديــر بالذكــر أن مطلــق خــرب الواحــد ليــس مــن حمــل اخلــالف يف هــذه املســألة، وهلــذا 
قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة :(فصــل يتعلــق مبســألة خــرب الواحــد املقبــول يف الشــرع هــل 
يفيــد العلــم، فــإن أحــدا مــن العقــالء مل يقــل إن خــرب كل واحــد يفيــد العلــم، وحبــُث كثــٍري 

مــن النــاس إمنــا هــو يف رد هــذا القــول)(١).
وقــال ابــن القيــم :(كــذب بعــض األصوليــني كذبــا صرحيــا مل يقلــه أحــد قــط، فقــال: 
مذهــب أمحــد يف إحــدى الروايتــني عنــه أن خــرب الواحــد يفيــد العلــم مــن غــري قرينــة، وهــو 

مطــرد عندهــم يف كل خــرب)(٢).
وقال :(ليس خرب كل واحد يفيد العلم وال الظن)(٣).

وكذلــك بعــض األخبــار ليســت مــن حمــل النـــزاع ألدلــة خاصــة، وذلــك كخــرب اهللا تعــاىل 
وخــرب الرســول  وخــرب أهــل اإلمجــاع، فهــؤالء ال جيــوز يف حقهــم الكــذب ألدلــة خاصــة وهــي 
أدلــة حجيــة الكتــاب والســنة واإلمجــاع، ويــدل علــى ذلــك أن كثــريا مــن املصنفــني يف أصــول الفقــه 
.(٤)   يذكرون يف صدر كالمهم عن األخبار أخبارا قطعية ألدلة خاصة ومنها خرب الرسول

املسودة ص٢٤٤، وانظر شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب٥٦/٢.  (١)
خمتصــر الصواعــق املرســلة ٦٣٩،  لعــل ابــن القيــم - رمحــه اهللا -  يقصــد ببعــض األصوليــني   (٢)
اآلمــدي  رمحــه اهللا، فإنــه ذكــر حنــوا مــن هــذا الــكالم يف اإلحــكام (٢٧٤/٢) حيــث قــال عنــد ذكــره 
للمذاهــب يف املســألة : (ومنهــم مــن قــال إنــه يفيــد العلــم اليقيــين مــن غــري قرينــة، لكــن مــن هــؤالء 
مــن قــال: ذلــك مطــرد يف خــرب كل واحــٍد، كبعــض أهــل الظاهــر وهــو مذهــب أمحــد بــن حنبــل يف 
إحــدى الروايتــني عنــه). فلــم ينكــر ابــن القيــم - رمحــه اهللا -  هــذه النســبة فحســب، بــل قــال إن 

هــذا الــكالم مل يقلــه أحــد قــط.
خمتصر الصواعق ص٥٧١.  (٣)

اخلطــاب  التمهيــد أليب  املســتصفى ١٤١/٢،  التلخيــص ٧٣٤/٢،  املعتمــد  ٥٥١/٢،  انظــر   (٤)
١٤/٣، ميــزان األصــول ص٤١٩، اإلحــكام لآلمــدي ٢٥٦/١، شــرح خمتصــر الروضــة ٦٤/٢، 

اإلهبــاج البــن الســبكي ٣١٠/٢-٣١٣.
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ثانياً: رأي أبي منصور في المسألة
إن خــرب الواحــد العــدل الضابــط(١) -مــا عــدا صــور املســتفيض(٢)- يفيــد الظــن دون 

العلــم عنــد األســتاذ أيب منصــور -رمحــه اهللا-،كــذا يــدل عليــه ظاهــر عباراتــه. 
غــري  متوهنــا  وكانــت  إســنادها  صــح  مــىت  اآلحــاد  اهللا-:(وأخبــار  قــال -رمحــه  فقــد 
مســتحيلة يف العقــل كانــت موجبــة للعمــل هبــا دون العلــم وكانــت مبنـــزلة شــهادة العــدول 

عنــد احلاكــم يلزمــه احلكــم هبــا يف الظاهــر وإن مل يعلــم صدقهــم يف الشــهادة)(٣).
وقال يف موضع آخر :(وأما الســنة اليت يؤخذ عنها أحكام الشــريعة فهي املنقولة عن 

النيب  ... وإما برواية  آحاد توجب روايتهم العمل دون العلم)(٤).
وقال : (وأما أخبار اآلحاد املوجبة للعمل دون العلم...)(٥).

وقولــه(دون العلــم) يشــمل الظــن(٦) والشــك(٧) والوهــم(٨)، ولكــن مــراده هنــا الظــن،  
ألنــه ملــا قــال (دون العلــم) يفهــم األقــرب منــه رتبــة وهــو الظــن دون األبعــد وهــو الشــك أو 
الوهــم، وألن اخلــالف يف هــذه املســألة حمصــور بــني العلمــاء يف إفــادة خــرب الواحــد العلــم أو 

الظــن، ومل يقــل أحــد حســب اطالعــي أنــه يفيــد الشــك أو الوهــم.
ويالحــظ يف عبارتــه أنــه مل يفصــل ومل يفــرق بــني مــا كان حمتفــا بالقرائــن ومــا مل يكــن 
الضبــط هــو : حفــظ الــراوي مرويــه، حبيــث يكــون حافظــا إن حــدث مــن حفظــه، ضابطــا لكتابــه   (١)
إن حــدث منــه، عاملــا ميــا حييــل املعــىن إن روى بــه، ويعــرف بقلــة خمالفتــه للثقــات. انظــر تدريــب 

الــراوي ٣٥٣/١، مذكــرة أصــول الفقــه  ص١١٢.
فإهنا تفيد العلم النظري املكتسب عنده كما سبق. انظر أصول الدين ١٢-١٣.  (٢)

املصدر السابق ص١٢.  (٣)
أصول الدين ١٣.  (٤)

املصدر السابق ص٢٢، ٢٠٤.  (٥)
الظــن هــو : ترجــح أحــد االحتمالــني يف النفــس علــى اآلخــر مــن غــري قطــع. (انظــر اإلحــكام   (٦)
لآلمــدي ١٣/١، وانظــر أيضــا املعتمــد١٠/١، العــدة ٨٣/١، احملصــول ١٣/١)، وعــرف الطــويف 
تعريفــا جيــدا فقــال : «الظــن حكــم راجــح غــري جــازم». (انظــر شــرح خمتصــر الروضــة ١٦١/١).

الشــك هــو : احتمــال أمريــن فأكثــر مــن غــري ترجيــح. (انظــر تقريــب الوصــول البــن جــزي ص٩٤،   (٧)
وانظــر العــدة٨٣/١، احلــدود للباجــي ٢٩، إحــكام الفصــول ص٤٦، شــرح اللمــع ١٥١/١). 

تنقيــح  شــرح   ،١٣/١ احملصــول  (انظــر  االحتمالــني.  مــن  اجلــازم  غــري  املرجــوح   : هــو  الوهــم   (٨)
التحريــر   تيســري  الوصــول ص٩٤،  تقريــب  الروضــة ١٧٥/١،  شــرح خمتصــر  الفصــول ص٦٣، 

 .(٢٦/١



٣٨٣آراؤه في األدلة الشرعية  

كذلــك، ممــا يــدل علــى إفــادة خــرب الواحــد عنــده الظــن مطلقــاً.
ثالثاً: الموافقون

لقــد ذهــب إىل القــول بــأن خــرب الواحــد يفيــد الظــن فــال يوجــب العلــم مطلقــا القاضــي 
أبــو بكــر الباقــالين(١)، ورجحــه ابــن عبــد الــرب وابــن برهــان (٢). 

وهــو إحــدى الروايتــني عــن اإلمــام أمحــد(٣) وعــزاه النــووي إىل  األكثريــن واحملققــني(٤)، 
وذكــر األصوليــون أن هــذا القــول مذهــب األكثــر(٥).

ونازع شــيخ اإلســالم ابن تيمية وغريه يف نســبة هذا القول إىل اجلمهور مطلقا(٦)، بل 
قــد نســب ابــن القيــم هــذا القــول إىل الطوائــف املخالفــة للســلف وقــال : (وتبعهــم بعــض 

األصوليــني والفقهــاء وال يعــرف هلــم ســلف مــن األئمــة بذلــك)(٧).
أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة كثرية من أمهها ما يلي :
الدليــل األول : أن الواحــد العــدل ليــس معصومــا مــن الســهو واخلطــأ والغلــط والنســيان 
والكــذب وحنــوه ممــا يعــرض للبشــر، فاحتمــال  تلــك العــوارض وارد يف حقــه قطعــا، بــل 

انظــر التقريــب واإلرشــاد ٣١٣/١، وانظــر أيضــا املســتصفى ١٣٥/١، ١٣٧، املســودة ٢٤٠-  (١)
.٢٤١

انظر التمهيد البن عبد الرب٧١/١، الوصول إىل األصول١٧٢/٢.  (٢)
انظــر العــدة ٨٩٨/٣-٨٩٩، روضــة الناظــر ٣٦٢/١، وجعلهــا الطــويف أظهــر الروايتــني عنــه. انظــر   (٣)

شــرح خمتصــر الروضــة ١٠٣/٢.
انظر شرح النووي على صحيح مسلم٢٠/١، ١٣١.  (٤)

انظــر الفصــول يف األصــول ١٦٢/١-١٦٦، ١٦٨، ١٧٤، املعتمــد ٥٦٦/٢، العــدة ٨٩٨/٣،   (٥)
اإلحــكام البــن حــزم ١١٢/١، الكفايــة يف علــم الروايــة ص٥٠، الفقيــه واملتفقــه ٩٦/١، جامــع 
أصــول  الربهــان ٣٨٨/١،  التبصــرة ص٢٩٨،  اللمــع ص٢١٠،  وفضلــه ٣٤/٢،  العلــم  بيــان 
السرخســي ٣٢١/١، قواطع األدلة ٢٥٨/٢-٢٥٩، التمهيد أليب اخلطاب ٧٨/٣، بذل النظر 
٣٧٥، ٣٩٣، ميزان األصول ٤٤٨، روضة الناظر ٢٦٠/١-٢٦١، املسودة ص٢٤٠، كشف 
األســرار للبخــاري ٦٧٨/٢، تقريــب الوصــول ص٢٨٩،، رفــع احلاجــب ٣١٠/٢، شــرح الكوكــب 
املنــري ٣٤٨/٢، فواتــح الرمحــوت ١٢١/٢، نشــر البنــود ٣٠/٢، مذكــرة أصــول الفقــه ص١٠٣.

انظر جمموع الفتاوى ٣٥١/١٣، ٤١/١٨.          (٦)
خمتصر الصواعق املرسلة ٥٧٣.     (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٨٤

إن احلكــم بالعدالــة هــو حبســب الظاهــر مــن حالــه وال يقطــع بأنــه عــدل يف باطــن أمــره 
وســريرته، فكذلــك يــرد احتمــال تلــك العــوارض علــى خــربه أيضــا(١)، ويــدل عليــه قــول النــيب 
 :((مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار))(٢) الــدال علــى أن الكــذب قــد 
يقــع يف األحاديــث النبويــة (٣)، ومــع ورود هــذه االحتمــاالت ال ميكــن القطــع واليقــني بــأن 
مــا قالــه صــدق وحــق، بــل ذلــك علــى الظاهــر واعتقــاد الرجحــان مــع احتمــال خالفــه(٤).

وجيــاب عــن هــذا الدليــل بــأن هــذا االحتمــال يــرد علــى خــرب رواه عــدل واحــد مل 
يعــرف منــه إال عدالتــه وحفظــه يف الظاهــر مــن أمــره، أمــا مــن كان مــن الــرواة قــد تتبــع النقــاد 
اجلهابــذة املدققــون ســريهتم ووقفــوا علــى رســخهم يف هــذا العلــم وصــدق ورعهــم يف أقواهلــم 
وأفعاهلــم وشــدة حذرهــم مــن الطغيــان والزلــل ومــا بذلــوه مــن شــدة العنايــة يف متهيــد هــذا 
األمــر، أو أمجعــوا علــى عدالتهــم، وتَقــّوى خربُهــم بــورود خــرب آخــر، وانضــاف إىل ذلــك 
قرائــن أخــرى حــىت ينقطــع فيــه احتمــال النســيان واخلطــأ والكــذب وحنوهــا فــال يــرد هــذا 
االحتمــال علــى خربهــم، بــل يفيــد اخلــرب الــذي هــذا شــأنه القطــع واليقــني بالنســبة ملــن وقــف 

علــى ذلــك (٥).
الدليــل الثــاين : أن خــرب الواحــد لــو أفــاد القطــع للــزم مــن ذلــك أمــور باطلــة وملــزوم 

الباطــل باطــل  ومــن تلــك األمــور:
١) أنــه يلــزم منــه تصديــق كل خــرب يســمع وهــو باطــل؛ ألنــا نعلــم ضــرورة أنــا ال نصــدق 

كل خــرب نســمعه وال خيــرج ذلــك اخلــرب عــن كونــه خــرب واحــد(٦).
ونوقــش بــأن هــذا خــروج عــن حمــل النـــزاع؛ ألن املخالفــني ال يقولــون أن كل خــرب واحــد 
انظــر الرســالة ٤٦١، التبصــرة ٢٩٩، الربهــان٣٩٢/١، أصــول السرخســي ١١٢/١، التمهيــد   (١)
أليب اخلطــاب ٧٩/٣، ميــزان األصــول ص٤٥٠، أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار للبخــاري 

 .٦٩٤/٢
رواه البخــاري يف صحيحــه (٢٠٢/١ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب العلــم، بــاب إمث مــن كــذب علــى   (٢)

. النــيب
انظر العدة ٩٠٤/٣.  (٣)
انظر الربهان٣٩٢/١.  (٤)

انظر خمتصر الصواعق املرسلة ص٦١٠-٦١١، خرب الواحد وحجيته ص٧٩-٨٢.  (٥)
انظــر املعتمــد ٥٦٦/٢، العــدة ٩٠٣/٣، إحــكام الفصــول ص٢٤٢، التمهيــد أليب اخلطــاب   (٦)

.٢٧٥/٢ لآلمــدي  اإلحــكام   ،٧٩/٣



٣٨٥آراؤه في األدلة الشرعية  

يفيــد العلــم، بــل بطــالن القــول بقطعيــة مطلــق خــرب الواحــد ممــا ال خــالف فيــه كمــا ســبق 
يف حتريــر حمــل النـــزاع، ولكــن ال يلــزم مــن ذلــك  بطــالن القــول بقطعيــة بعــض أخبــار اآلحــاد 
املقيــدة كخــرب واحــد متصــل بالعــدول إىل النــيب ، وقــد أمجــع أهــل العلــم علــى قبولــه. أمــا 
ــٓواْ إِن  ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱ�َّ َه ُّ�

َ
� الفاســق فــال جمــال لالحتجــاج حبديثــه البتــة لقولــه تعــاىل ﴿ َ�ٰٓ

ــٓواْ ﴾ (١)  حيــث نصــت اآليــة علــى وجــوب التبــني يف  ــإٖ َ�َت�َيَُّن ــُقۢ بِ�ََب ــۡم فَاِس َجآَءُ�
خــرب الفاســق.

٢- أنــه يلــزم مــن قطعيــة خــرب الواحــد أال يصــح ورود خربيــن متعارضــني  الســتحالة 
اجتمــاع الضديــن، وألن القطعيتــني ال يتعارضــان ولكــن التعــارض بــني األخبــار واقــع(٢).

وجيــاب عنــه أنــه ال يســلم أن يوجــد يف الشــرع تعــارض خربيــن متعارضــني مــن كل 
وجــه، حبيــث ال يكــون مــع أحدمهــا مــا يرجــح بــه علــى اآلخــر وال ميكــن اجلمــع بينهمــا(٣).

٣- أنــه يلــزم مــن إفــادة خــرب الواحــد القطــع حصــول العلــم بنبــوة مــن خيــرب بأنــه نــيب مــن 
غــري حاجــة إىل معجــزة دالــة علــى صدقــه، ألنــه خــرب واحــد(٤).

ونوقــش بــأن هنــاك فرقــا بــني دعــوى النبــوة مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل وبــني الروايــة عــن 
رســول اهللا ، ذلــك أن النبــوة أمــر يف غايــة النــدرة وهنايــة العظمــة، والعــادة حتيــل  صــدق 
مدعيهــا مــن غــري معجــزة دالــة علــى صدقــه، والطبــاع تســتبعد وقــوع مثــل ذلــك، لــذا كان ال 
بــد ملدعــي الرســالة مــن معجــزة دالــة علــى صدقــه، ألنــه خيربنــا عــن اهللا تعلــى مبــا ال يعلــم إال 
مــن جهتــه، وثبــوت النبــوة لــه يســتلزم أمــورا عظيمــة مــن املــواالة والقطــع علــى طهارتــه ظاهــرا 
  وباطنــا والتصديــق يف مجيــع مــا خيــرب بــه وحنــو ذلــك، خبــالف الــراوي املخــرب عــن الرســول

فيكفــي أن يشــرتط فيــه اإلســالم والعدالــة واحلفــظ والضبــط(٥).
٤- أنــه يلــزم مــن القــول بقطعيــة خــرب الواحــد جــواز احلكــم بالشــاهد الواحــد مــن غــري 
حاجــة إىل شــاهد آخــر،  ومــن غــري افتقــار إىل ميــني وال تزكيــة، ألن العلــم إذا حصــل بقــول 

احلجرات : ٦  (١)
انظر اإلحكام لآلمدي ٢٧٦/٢، وروضة الناظر٣٦٣/١.  (٢)

انظر املسودة ص٢٧٤، شرح الكوكب املنري ٦١٧/٤، خرب الواحد وحجيته ص٧١.  (٣)
انظر العدة ٩٠٢/٣، التبصرة ص٢٩٩.  (٤)

انظــر التقريــر والتحبــري ٢٧٢/٢، وذكــر اخلطيــب البغــدادي يف الكفايــة ص٥٤-٥٥ أوجــه الفــرق   (٥)
بــني خــرب مدعــى الرســالة وبــني خــرب الواحــد.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٨٦

الشــاهد الواحــد مل تكــن مثــة حاجــة إىل ســوى ذلــك إال حتصيــل حاصــل وهــو عبــث(١).
وجيــاب عــن هــذا ببطــالن املالزمــة بــني صــدق خــرب الواحــد وبــني صــدق الشــاهد 
الواحــد، ألن هنــاك أوجــه فــرق بــني الشــاهد الــذي يشــهد يف قضيــة معينــة وبــني املخــرب عــن 

رســول اهللا   بشــرع جيــب علــى مجيــع األمــة اتباعــه.
وحقيقــة الفــرق بينهمــا راجعــة إىل أن مــا يرتتــب علــى احتمــال الكــذب أو الوهــم يف 
الروايــة مــن احملظــورات ال يرتتــب علــى احتمــال كــذب الشــاهد، بــل إن مــدار احلكــم يف 
األقضيــة علــى الظواهــر دون القطــع واليقــني مبــا يف باطــن األمــر والواقــع يف احلقيقــة، كمــا 
يف حديــث أم املؤمنــني أم ســلمة(٢)-رضي اهللا عنهــا- أن رســول اهللا  مســع خصومــة 
ببــاب حجرتــه فخــرج إليهــم وقــال: ((إمنــا أنــا بشــر وإنــه ليأتيــين اخلصــم، فلعــل بعضكــم أن 
يكــون أحلــن حبجتــه مــن بعــض فأحســب أنــه صــدق فأقضــي لــه بذلــك، فمــن قضيــت لــه 
حبــق مســلم فإمنــا هــي قطعــة مــن النــار، فليأخذهــا أو ليرتكهــا))(٣)، أمــا الروايــة فإنــه يلــزم مــن 
احتمــال كــذب بعضهــا -كاخلــرب الــذي تلقتــه األمــة بالقبــول- أن يكــون النــاس قــد ضلــوا 

احلــق واعتمــدوا الكــذب، وقالــوا علــى اهللا بغــري علــم، وذلــك باطــل.
مث إن اهللا تعــاىل مل يتكفــل حبفــظ الدمــاء أن حتــرق وال بصيانــة األمــوال أن تؤخــذ وال 
الفــروج أن تســتباح بغــري حــق يف اخلصومــات واألقضيــة بــل ذلــك واقــع، ولكنــه تكفــل حبفــظ 

الديــن عــن أن خيتلــط بــه مــا ليــس منــه عنــد املســلمني(٤).
٥-أنــه يلــزم مــن إفــادة خــرب الواحــد العلــم القطعــي جــواز نســخ القــرآن واألخبــار 

املتواتــرة بــه لكونــه مبنـــزلتهما يف إفــادة العلــم وذلــك غــري جائــز(٥).

انظر العدة ٩٠٢/٣، التمهيد أليب اخلطاب ٧٩/٣، شرح الكوكب املنري ١٠٥/٢-١٠٦.  (١)
هــي هنــد بنــت أيب أميــة بــن املغــرية، أم املؤمنــني أم ســلمة القرشــية املخزوميــة، كانــت ذات عقــل   (٢)
بالــغ، ورأي صائــب، وهــي آخــر أمهــات املؤمنــني وفــاة وذلــك بــني ســنة ٥٩ وســنة ٦١هـــ علــى 
اختــالف أقــوال أهــل العلــم. (انظــر اإلصابــة ٤٥٨/٤-٤٦٠، أســد الغابــة ٣٤٠/٧-٣٤٣).

رواه البخــاري يف صحيحــه (١٠٧/٥ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب املظــامل بــاب إمث مــن خاصــم يف   (٣)
باطــل وهــو يعلمــه.

انظــر اإلحــكام البــن حــزم ١٢٣/١-١٢، واملســودة ٢٤٥-٢٤٧، وخمتصــر الصواعــق املرســلة   (٤)
.٥٩٥-٥٩٦

انظر التمهيد ٧٩/٣، شرح خمتصر الروضة ١٠٥/٢، وروضة الناظر٢٦٢/١.  (٥)



٣٨٧آراؤه في األدلة الشرعية  

ونوقش هذا من وجهني :
األول : أنــه اســتدالل مبحــل النـــزاع حيــث إن مــن العلمــاء مــن قــال بــأن خــرب الواحــد 
العدل ينسخ القرآن والسنة املتواترة(١)، بل ذهب بعض العلماء إىل أن هذا هو التحقيق، 
قال الشــيخ حممد األمني الشــنقطي -رمحه اهللا- :(والتحقيق الذي ال شــك فيه هو جواز 
وقــوع نســخ التواتــر باآلحــاد الصحيحــة الثابــت تأخرهــا عنــه)(٢). فــإذا تبــني أن مــا اســتدل 

بــه املخالفــون حمــل نــزاع فــال يصلــح دليــال لــه.
الثــاين: أنــه علــى التســليم بعــدم جــواز نســخ القــرآن والســنة املتواتــرة  بالدليــل غــري 
القطعــي - ال يتحقــق املانــع مــن ذلــك علــى القــول بقطعيــة خــرب الواحــد، ألهنمــا يســتويان 
حينئــذ يف القطعيــة، فيقــوي خــرب الواحــد القطعــي علــى نســخ القطعــي، ألن جــواز نســخ 
الدليــل مــن القــرآن والســنة املواتــرة بالدليــل مــن خــرب الواحــد هــو فــرع عــن مســألة قطعيــة 
خــرب الواحــد، فــإذا قيــل بالقطعيــة يف املســألة مل يلــزم مــن نســخ القطعــي خبــرب الواحــد شــيء 

حمظــور الحتادمهــا يف القــوة اجملــوز لذلــك.
رابعاً: المخالفون

لقد خالف األستاذ أبا منصور ومن معه يف هذه املسألة فريقان من العلماء :
الفريــق األول : يــرون أن خــرب الواحــد العــدل إذا اتصــل إىل رســول اهللا  يفيــد 
العلــم القطعــي مطلقــا أي ســواء اتصــل باخلــرب قرائــن أم مل تتصــل بــه، وال جيــوز أن يكــون 

كذبــا حبــال.
وهــذا قــول ابــن حــزم الظاهــري -رمحــه اهللا- قــال : (خــرب الواحــد العــدل املتصــل إىل 
رســول اهللا   يف أحــكام الشــريعة يوجــب العلــم، وال جيــوز فيــه البتــة الكــذب والوهــم)(٣).
ونســب ابن حزم -رمحه اهللا- هـــذا القول إىل أيب ســليمان داود الظاهري(٤)، واحلســني بن 

انظر املسودة ٢٧٤، البحر احمليط  ١٠٨/٤-١٠٩، إرشاد الفحول ص١٦٧.  (١)
مذكرة أصول الفقه ص٨٦.  (٢)

اإلحكام البن حزم ١١٤/١.  (٣)
هــو أبــو ســليمان داود بــن علــي األصفهــاين، كان زعيــم أهــل الظاهــر، وكان مــن األئمــة الناســكني   (٤)
الورعــني الزاهديــن، ولــد ســنة ٢٠٢هـــ، وتــويف رمحــه اهللا ســنة ٢٧٠هـــ ببغــداد. (انظــر الفتــح املبــني 

١٥٩/١-١٦١، تذكــرة احلفــاظ ٥٧٢/٢، تاريــخ بغــداد ٣٦٩/٨).  



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٨٨

علي الكرابيسي(١)، واحلارث بن أسد احملاسيب(٢) وابن خويز منداد(٣) رمحهم اهللا(٤).
ونازعــه الزركشــي يف نقلــه عــن احلــارث احملاســيب فقــال: (وفيمــا حــكاه عــن احلــارث 
نظــر، فــإين رأيــت كالمــه يف كتابــه (فهــم الســنن)، نقــل عــن أكثــر أهــل احلديــث وأهــل الــرأي 
والفقــه أنــه ال يفيــد العلــم، مث قال:(قــال أقلهــم يفيــد العلــم) ومل خيــرت شــيئا، واحتــج بإمــكان 

الســهو والغلــط مــن ناقلــه كالشــاهدين جيــب العمــل بقوهلمــا ال العلــم)(٥).
كمــا نقــل الزركشــي والســيوطي عــن املــازري أنــه نــازع ابــن خويــز منــداد يف نقلــه عــن 
مالــك أنــه يفيــد العلــم، لعــدم وجــود نــص ملالــك يف ذلــك، وأنــه رمبــا اعتمــد علــى مقالــة لــه 

مشــرية إىل ذلــك ولكنهــا متأولــة(٦) .
ونسب هذا القول إىل اإلمام أمحد بن حنبل وأصحاب احلديث(٧).

وخــرّج القاضــي أبــو يعلــى قــول اإلمــام أمحــد علــى أن املــراد خــرب واحــد تلقــي بالقبــول، 
أو احتفــت بــه قرائــن أخــرى(٨).

الفريــق الثانــي : يــرون أن خــرب الواحــد العــدل الــذي جيــب العمــل مبقتضــاه يف الشــرع، 

هــو احلســني بــن علــي بــن يزيــد، أبــو علــي الكرابيســي، كان إمامــا جامعــا بــني احلديــث والفقــه   (١)
تــويف ســنة ٢٤٨هـــ وقيــل  اجلــرح والتعديــل،  الفــروع واألصــول، ويف  لــه تصانيــف يف  والــكالم، 

.(٧٩/١٢-٨٢ النبــالء  أعــالم  ســري   ،١٣٢/٢-١٣٣ األعيــان  وفيــات  (انظــر  ٢٤٥هـــ. 
هــو احلــارث بــن أســد، أبــو عبــد اهللا احملاســيب، كان إمامــا يف الفقــه واألصــول والتصــوف والــكالم   (٢)
واحلديــث، قــال الذهــيب (لــه كتــاب يف الزهــد وأصــول الديانــة)، تــويف ســنة ٢٤٣هـــ. (انظــر وفيــات 

األعيــان ٥٧/٢-٥٨، ســري أعــالم النبــالء ١١٠/١٢-١١٢).
هــو حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهللا، أبــو بكــر أو أبــو عبــد اهللا بــن خويزمنــداد، فقيــه أصــويل مالكــي،   (٣)
صنــف كتابــا كبــريا يف اخلــالف وآخــر يف أصــول الفقــه، تــويف ســنة ٣٩٠هـــ نقريبــا. (انظــر الــوايف 

بالوفيــات٥٢/٢، شــجرة النــور الزكيــة ص١٠٣، معجــم املؤلفــني ٢٨٠/٨).
انظر املصدر السابق ١٠٣/١-١١٢.  (٤)

البحر احمليط  ٢٦٢/٤.  (٥)
انظر البحر احمليط  ٢٦٣/٤، تدريب الراوي ٧٥/١.  (٦)

تقــدم مــن ذلــك مــا ذكــره اآلمــدي عــن اإلمــام أمحــد  يف حتريــر حمــل النـــزاع يف بدايــة املســألة،   (٧)
وانظــر إشــارة الغــزايل إىل أن ذلــك قــول منقــول عــن احملدثــني يف املســتصفى١٤٥/١، وانظــر اللمــع 

ص٢١٠، قواطــع األدلــة ٢٦٠/٢، أصــول السرخســي  ٣٢١/١، روضــة الناظــر ٢٦٢/١.
انظر العدة ٩٠٠/٣-٩٠١.  (٨)
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قــد يفيــد العلــم القطعــي إذا احتفــت بــه قرائــن القطعيــة(١)، كتلقــي األمــة لــه بالقبــول والعمــل، 
وكــون رواتــه مــن اجملمــع علــى عدالتهــم، ورجــوع اخلــرب يف معنــاه إىل القــرآن الكــرمي وحنــو 
ذلــك، ممــا يقــوي اخلــرب يف ســنده ورواتــه أو يف معنــاه ومتنــه. فــكل ذلــك ال يــزال يبعــد احتمــال 
الكــذب والنســيان وحنومهــا عــن رواتــه ويزيــل احتمــال الوهــم واخلطــأ وحنومهــا يف متنــه ومعنــاه، حــىت 
تستقر القطعية يف مثل هذا اخلرب عند املطلع على ذلك ويتيقن نفي كل احتمال يف ثبوته عن 

.  النــيب
وهــذا اختيــار طائفــة مــن مشــاهري علمــاء أصــول الفقــه مــن املتكلمــني وغريهــم، منهــم 

املــراد بقرائــن القطعيــة يف خــرب الواحــد مجيــع مــا يؤثــر يف اخلــرب ويزيــده قــوة يف الثبــوت أو يف الداللــة   (١)
وينفــي عنــه احتمــاالت النســيان واخلطــأ والوهــم أو الكــذب، ممــا ليــس داخــال يف حجيتــه وصحتــه، 
وال يف حــده وحقيقيتــه كالعدالــة واالتصــال، فالقرائــن هنــا مــا كان مــن قبيــل األمــور املتعلقــة برجــال 
الســند مــن قــوة كأن يكــون رواتــه مــن األئمــة املشــهورين املعروفــني مبزيــد عــدل وصــدق أو كثــرة 
كأن يكــون للخــرب شــواهد كثــرية معــززة، واألمــور املتعلقــة مبــا يقــوي احلكــم الــذي أفــاده اخلــرب، 
كأن يوجــد يف معنــاه آيــة أو خــرب آخــر، وهــي أمــور قــد ختفــى علــى بعــض اجملتهديــن دون بعضهــم 
فيقطــع باخلــرب مــن اطلــع عليهــا أو علــى قــدر منهــا يكفــي إلفــادة القطعيــة. وال يقطــع باخلــرب مــن مل 
يطلــع عليهــا أو علــى قــدر كاف منهــا إلفــادة القطعيــة. انظــر القطعيــة مــن األدلــة األربعــة ص١٥١، 

.٢٣١
وجعل احلافظ ابن حجر - رمحه اهللا -  اخلرب احملتف بالقرائن راجعا إىل ثالثة أنواع:  

النــوع األول : مــا أخرجــه الشــيخان البخــاري ومســلم - رمحهمــا اهللا- يف صحيحيهمــا مــا مل يبلــغ   
حــد التواتــر ملــا فيهمــا مــن مزايــا وخصائــص عنــد املســلمني.

النوع الثاين : خرب دون التواتر له طرق متعددة مشهورة.  
النــوع الثالــث : خــرب تسلســل يف روايتــه األئمــة احلفــاظ املتقنــني، وتعاقــب يف نقلــه مــن املشــهود   
هلــم باألمانــة والــورع والتقــوى والفضــل واحلفــظ واإلتقــان، مث نبــه احلافــظ علــى أن تلــك القرائــن لــو 
اجتمعــت يف خــرب واحــد فــإن ذلــك يضفــي عليــه مــن القــوة مــا قــد يســرع كثــري ممــن وقــف عليهــا 

إىل القطــع بذلــك اخلــرب. انظــر نزهــة النظــر يف توضيــح خنبــة الفكــر ص ٧٤-٧٧.
أمــا مــا وقــع يف كثــري يف كتــب األصــول مــن التمثيــل للقرائــن الــيت حتتــف باخلــرب، مثــل خــروج والــد   
الــذي أخــرب العــدل عــن وفاتــه حاســر الــرأس حــايف القدمــني ومــا يتلــو ذلــك مــن مشــاهد غــري معتــادة 
يف نفســه وحشــمه وحنو ذلك فالظاهر أن املقصود بذلك تقريب صورة القرائن القطعية يف اخلرب، 
وإال فــال يظهــر كيــف ميكــن أن حتتــف عــني هــذه القرائــن أو مثلهــا خبــرب الواحــد العــدل املتصــل إىل 

رســول اهللا ؟!. انظــر القطعيــة مــن األدلــة األربعــة ص٣٢٢-٣٢٣.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٩٠

اجلويــين(١) والغــزايل(٢) والــرازي (٣) واآلمــدي(٤) وابــن احلاجــب (٥)وغريهــم(٦)، وذكــر الزركشــي 
أن قطعيــة خــرب الواحــد إذا تلقتــه األمــة بالقبــول هــو قــول كثــري مــن األصوليــني(٧)، كمــا أن 

إفــادة خــرب الواحــد احملفــوف بالقرائــن اختيــار كثــري منهــم مث قــال :(وهــو املختــار)(٨).
وعلــى هــذا الــرأي خــرَّج القاضــي أبــو يعلــى الفــراء قــول اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف 
املســألة حيــث محلــه علــى أن مــراده باخلــرب القطعــي خــرب نقلــه آحــاد األئمــة املتفــق علــى 

عدالتهــم وثقتهــم وتلقتــه األمــة بالقبــول(٩).
وهــو اختيــار شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة -رمحــه اهللا- فإنــه قــال :(والصحيــح أن خــرب 

الواحــد قــد يفيــد العلــم إذا احتــف بــه قرائــن تفيــد العلــم...)(١٠).
وبنــاء علــى هــذا الــرأي ذهــب أبــو عمــرو بــن الصــالح إىل أن مــا أســنده البخــاري 
ومســلم يف صحيحيهمــا يفيــد العلــم القطعــي، ألن ظــن مــن هــو معصــوم مــن اخلطــأ ال 

خيطــئ، واألمــة يف إمجاعهــا معصومــة مــن اخلطــأ)(١١).
ومبا أن هذا القول هو األقوى عندي أذكر أدلته فيما يلي :

انظر الربهان ٣٧٤/١.  (١)
انظر املستصفى١٣٥/١-١٣٦، املنخول ص٢٣٧.  (٢)

انظر احملصول ١٤٢/٢-١٤٣.  (٣)
انظر اإلحكام لآلمدي ٢٧٤/٢.  (٤)

انظــر خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ٥٥/٢، ومــع بيــان املختصــر ٦٥٦/١، انظــر نســبة   (٥)
القــول يف القطعيــة مــع القرائــن إليهــم مجيعــا يف النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــالح البــن حجــر 

.٣٧٧/١
انظــر الوصــول إىل األصــول البــن برهــان ٩٠/٢-١٥٠، شــرح تنقيــح الفصــول ٥٥/٣، روضــة   (٦)
الناظر ٢٥١/١-٢٥٣، ٢٦٣، شرح خمتصر الروضة ١٠٨/٢، والتحرير البن اهلمام مع التقرير 

والتحبــري البــن أمــري احلــاج ٢٦٨/٢.
انظر البحر احمليط  ٢٤٤/٤.  (٧)

انظر املصدر السابق ٢٤٧/٤.  (٨)
انظر العدة ٩٠٠/٣-٩٠١، وانظر شرح خمتصر الروضة ١٠٣/٢-١٠٤.  (٩)

(١٠) جمموع الفتاوى ٤٠/١٨.
(١١) مقدمــة ابــن الصــالح ١٠١، وقــد صحــح احلافــظ ابــن حجــر وغــريه مذهــب ابــن الصــالح. انظــر 
النكــت علــى ابــن الصــالح البــن حجــر٣٧٨/١، وانظــر تأييــد ابــن كثــري البــن الصــالح يف اختصــار 

علــوم احلديــث مــع الباعــث احلثيــث ص٣٣
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أدلة هذا القول :
العلــم، وذلــك عنــد كثــرة  قــد يفيــد  الدليــل األول : أن اخلــرب املتجــرد عــن القرائــن 
املخربيــن كمــا يف اخلــرب املتواتــر، والقرائــن اجملــردة  قــد يفيــد العلــم أيضــا وإن مل يكــن معهــا 
خــرب، وذلــك كمــا لــو رأينــا إنســانا يكثــر مــن النظــر إىل شــخص طيــب فإننــا نظــن حبــه 
لــه، فــإذا اقــرتن بذلــك مالزمتــه لــه زاد ذلــك الظــن، وال يــزال الظــن يــزداد  بزيــادة خدمتــه 
لــه، وبــذل مالــه لــه، وتغــري حالــه بســببه، إىل غــري ذلــك مــن القرائــن، حــىت حيصــل العلــم 
حببــه، كمــا يف تزايــد الظــن يف أخبــار اآلحــاد حــىت يصــري تواتــرا، فــال يبعــد أن ينضــم القرائــن 
إىل األخبــار، فيعــزز بعضهــا بعضــا، وتقــوم بعــض القرائــن مقــام بعــض املخربيــن، فيكــون 

كالكثــرة يف األخبــار(١).
الدليــل الثــاين: أن مــدار نفــي القطعيــة يف اخلــرب علــى احتمــال اخلطــأ أو الوهــم أو 
الكــذب يف املخــرب لعــدم عصمتــه، والقرائــن الــيت حتتــف باخلــرب تؤثــر يف إزالــة هــذا االحتمــال 
ورفعــه، حــىت يصبــح احتمــال كــذب اخلــرب العــدل مــع تلــك القرائــن بعيــدا مطرحــا قريبــا مــن 

احتمــال كــذب الرســل صلــوات اهللا وســالمه عليهــم فيمــا أخــربوا (٢).
الليــل الثالــث : أن هنــاك قرائــن معينــة ال ميكــن أن تكــون كذبــا حــىت لــو انفــردت، 
فكيــف إذا كانــت مــع خــرب الواحــد العــدل املتصــل إىل رســول اهللا ، مثــل تلقــي األمــة 
للخــرب بالقــول والعمــل، فــإن ذلــك ال يكــون إال حقــا ألهنــم وإن اســتند كل واحــد إىل ظــن 

فباجتماعهــم يتقــوى ظنهــم(٣).
خامسا : التعليق

إذا نُِظر فيما ورد يف املسألة من أقواٍل وأدلٍة ومناقشٍة يظهر ما يلي :
أن خــرب الواحــد العــدل املتصــل إىل الرســول  إذا احتفــت بــه قرائــن القطعيــة يفيــد 
العلــم القطعــي بــأن الرســول  قــد قالــه وأن نقلــة اخلــرب مل يهمــوا وال نســوا فيــه، بــل أدوه 
كمــا مسعــوا. ولكــن ال يلــزم أن يكــون مثــل هــذا القطــع حاصــال لــكل أحــد مســع اخلــرب جمــردا 
مــن قرائــن القطعيــة، أو وقــف منهــا علــى قــدر ال يكفيــه يف القطــع باخلــرب واليقــني، فليــس 

انظر املستصفى ١٣٥/١-١٣٦، اإلحكام لآلمدي ٢٧٨/٢.  (١)
انظر خمتصر الصواعق املرسلة ٣٥٩/٢، ٤٠٩.  (٢)

انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ٤٤/١٨-٤٥، و مقدمة ابن الصالح ص١٠١.  (٣)
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عليــه حينئــذ إال أن يكتفــي باعتقــاد الرجحــان والظــن الغالــب للحجيــة ووجــوب العمــل .
ومن األمور املؤيدة لذلك ما يلي :

١-أنــه املذهــب الــذي جتتمــع عنــده األدلــة وتنتظــم يف نظامــه الشــواهد، فأقــرب دليــل 
علــى نفــي القطعيــة أن العصمــة منتفيــة عــن رواة األخبــار، ومــع انتفــاء العصمــة يــرد احتمــال 

اخلطــأ والكــذب حتما،ومــع وروده يرتفــع القطــع واليقــني.
٢-أن هــذا القــول هــو الــذي يرجــع إليــه -بعــد التحقيــق- قــول كثــري مــن العلمــاء 

ويلــوح ذلــك بأمــور منهــا :
أ- أنــك قــد جتــد مــن العلمــاء مــن يوحــي كالمــه بنفــي قطعيــة خــرب الواحــد نفيــا مطلقــا، 
مث جتــده يف مواضــع أخــرى يذهــب إىل أن خــرب الواحــد يفيــد العلــم القطعــي إذا تلقتــه األمــة 
بالقبــول، أو كان حبضــرة مجاعــة كثــرية مل ينكــروا مساعــه ممــن ادعــى مساعــه منــه، أو حنــو ذلــك 
ممــا قــد ال يســميها قرينــة، مــع أن كل ذلــك أمــور زائــدة علــى مطلــق خــرب الواحــد، فهــي 

داخلــة يف املــراد بالقرائــن ههنــا(١).
ب-أنــه قــد ينفــي أحدهــم قطعيــة خــرب الواحــد مــع قرائــن معينــة، مــن غــري أن يــدل 
كالمــه علــى نفــي أصــل قطعيــة خــرب الواحــد مــع القرائــن(٢)، وهلــذا قــال القــرايف ملــا أورد 
اعرتاضــا علــى قطعيــة خــرب الواحــد بوقــوع قرائــن كثــرية مــع أخبــارمل تفــد القطــع : (إنــا مننــع 
أن احلاصــل مــن تلــك الصــور علــم بــل اعتقــاد، وحنــن ال ندعــي أن القرائــن تفيــد العلــم يف 

مجيــع الصــور بــل يف بعضهــا)(٣).
ج-أن بعــض العلمــاء قــد توهــم عبارتــه بإثبــات قطعيــة خــرب الواحــد مطلقــا يف مواضــع، 
مث يبــني يف مواضــع أخــرى أن ســبب القطعيــة بعــض األمــور الــيت خفيــت علــى مــن نفــى 
القطعيــة، وال ميكــن أن تكــون تلــك األمــور إال زائــدة علــى مطلــق خــرب الواحــد. وممــن فعــل 
هــذا ابــن القيــم رمحــه اهللا فإنــه أثبــت القطعيــة مطلقــا يف مواضــع ولكــن ملــا اســتدل بقصــة 

انظــر علــى ســبيل املثــال العــدة ٩٠٤/٣، مث ٨٩٨/٣، وإحــكام الفصــول ص٣٢٣-٣٢٤ مث   (١)
٣٣٠، وشــرح اللمــع للشــريازي ٥٧٩/٢-٥٨٠، والوصــول إىل األصــول البــن برهــان ١٧٤/٢ مث 

،٩٠/٢، ١٥٠
انظــر إحــكام الفصــول ص٢٣٦، والتمهيــد أليب اخلطــاب ٧٩/٣-٨٠، والوصــول إىل األصــول   (٢)

.١٧٤/٢
شرح تنقيح الفصول ص٣٥٥.  (٣)



٣٩٣آراؤه في األدلة الشرعية  

قبــاء علــى قطعيــة خــرب الواحــد قــال : (وغايــة مــا يقــال إنــه خــرب اقرتنتــه قرينــة ... ومعلــوم 
أن قرينــة تلقــي األمــة لــه بالقبــول وروايتــه قرنــا بعــد قــرن مــن غــري نكــري مــن أقــوى القرائــن 

وأظهر،فــأي قرينــة فرضتهــا كانــت تلــك أقــوى منهــا)(١).

المسألة الخامسة : خبر الواحد أو الطائفة المحصورة إذا تلقته األمة 
بالقبول(٢) ماذا يفيد؟

أوًال: التعريف بالمسألة 
إذا تلقــت األمــة مجيعهــا خــرب الواحــد بالقبــول فصدقــوه وعملــوا بــه مجيعــا أو عمــل 
بــه بعضهــم وتركــه بعــض آخــر، ال لعــدم ثبوتــه بــل لتأويــل مينعــه مــن العمــل بــه فهــل هــذا 
اخلــرب املتصــف هبــذه الصفــة يفيــد علمــا قطعيــا باملخــرب بــه نظــرا إىل هــذه القرينــة القويــة الــيت 

احتفــت بــه أو أنــه ال يفيــد إال الظــن لكونــه خــرب آحــاد؟
مثالــه : أحاديــث صحيحــي البخــاري ومســلم املســندة فــإن األمــة تلقــت مــا فيهمــا 
بالقبــول وعملــوا مبــا فيهمــا، ومــن مل يعمــل بالبعــض مــن ذلــك فقــد أولــه والتأويــل فــرع 

القبــول(٣)؟
ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة

يفيــد هــذا النــوع مــن األخبــار عنــد األســتاذ أيب منصــور -رمحــه اهللا- العلــم املكتســب 
مع وجوب العمل به، ألنه يعتربه من أقسام املستفيض املوجب للعمل والعلم املكتسب، 
فقــال يف كتابــه :(القســم الرابــع منــه [أي مــن املســتفيض] خــرب  مــن أخبــار اآلحــاد يف كل 
عصــر قــد أمجعــت األمــة علــى احلكــم بــه، كاخلــرب يف أنــه ((ال وصيــة لــوارث)) ويف أن ((ال 

انظــر خمتصــر الصواعــق املرســلة ٢ /٣٩٤، وذكــر يف موضــع آخــر قرائــن القطعيــة يف اخلــرب وأهنــا   (١)
انظــر  املبلــغ.  واملخــرب  بــه  واملخــرب  عنــه  واملخــرب  باملخــرب  املتصلــة  األمــور  إىل  اجلملــة  راجعــة يف 

.٣٧٧/٢-٣٨٠
هــذا النــوع مــن األخبــار أحــد أنــواع املســتفيض عنــد األســتاذ أيب منصــور، ويعتــرب عنــد مجهــور   (٢)

األصوليــني مــن خــرب الواحــد املتحــف بالقرائــن.
انظر شرح اللمع٥٧٩/٢، البحر احمليط  ٢٤٣/٤-٢٤٤، إرشاد الفحول ص٤٤.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٩٤

تنكــح املــرأة علــى عمتهــا وال علــى خالتهــا))(١)......)(٢) .
ونقــل الزركشــي-رمحه اهللا- :(أن خــرب الواحــد والطائفــة احملصــورة إذا أمجــع الفقهــاء 
علــى قبولــه والعمــل بــه كإمجاعهــم علــى اخلــرب املــروي يف مــرياث اجلــدة(٣)، ويف أنــه ((ال 
وصيــة لــوارث)) ويف أنــه ((ال تنكــح املــرأة علــى عمتهــا وال علــى خالتهــا)) يــدل علــى 

الصــدق قطعــا عنــد األســتاذين أيب إســحاق و تلميــذه أيب منصــور...)(٤).
ويالحــظ أن األســتاذ أبــا منصــور ذكــر إمجــاع األمــة علــى تلقــي حكــم هــذا اخلــرب 
بالقبــول يف حــني أن الزركشــي نقــل عنــه إمجــاع الفقهــاء، وأرى أنــه ال تعــارض بــني القولــني، 
ألن معــىن إمجــاع األمــة إمجــاع جمتهــدي األمــة وهــم الفقهــاء، فــإن املــراد بالفقهــاء هنــا 
مثــل أيب منصــور  ونقلــه،  احلديــث  ثبــوت  يعرفــون طــرق  الذيــن   احملدثــون  الفقهــاء  هــم 
نفســه، فلفــظ الفقيــه يف ذلــك العصــر كان ينطبــق علــى مــن هــذه صفتــه، ألن الفقيــه هــو 
اجملتهــد  وال يتصــور جمتهــد ال يعــرف الســنة وطــرق نقلهــا وكيفيــة ثبوهتــا. وأمــا الــذي حيفــظ 
فــروع الفقــه املهذبــة احملــررة يف الكتــب اجملــردة عــن األدلــة فــال يســمى فقيهــا، إمنــا يســمونه 
فروعيــا(٥)، فــإذا أمجــع هــؤالء الفقهــاء علــى قبــول خــرب الواحــد ســواء عملــوا بــه مجيعــا أو 
عمــل بــه بعضهــم وتأولــه الباقــون، فإنــه يفيــد القطــع عنــد أيب منصــور ومــن معــه ، وقــد 
قــال أبــو منصــور إنــه ال اعتبــار يف مثــل هــذا خــالف أهــل األهــواء مــن الروافــض والقدريــة 

واخلــوارج واجلهميــة والنجاريــة.(٦).

متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه (١٦٠/٩ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب النــكاح بــاب ال   (١)
تنكح املرأة على عمتها، ورواه مسلم يف صحيحه (١٩١/٩ مع شرح النووي) يف كتاب النكاح 

بــاب حتــرمي اجلمــع بــني املــرأة وعمتهــا أو خالتهــا.
أصول الدين ص١٣، ومن هذا النوع األحاديث املسندة من صحيحي البخاري  ومسلم.  (٢)

رواه أبــو داود يف ســننه (١٢١/٣) يف كتــاب الفرائــض بــاب يف اجلــدة، ورواه الرتمــذي يف ســننه   (٣)
(٣٦٥/٤) يف كتــاب الفرائــض بــاب مــا جــاء يف مــرياث اجلــدة، ورواه أمحــد يف مســنده ٢٢٥/٤.

كلهــم عــن قبيصــة بــن ذؤيــب . وصححــه األلبــاين يف صحيــح ســنن أيب داود ٥٦١/٢.
انظر البحر احمليط  ٢٤٣/٤-٣٤٤.  (٤)

انظر املصدر السابق ٢٣/١.   (٥)
أصول الدين ص١٣.  (٦)
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ثالثا: الموافقون
ذهــب جــم غفــري مــن العلمــاء إىل أن خــرب الواحــد الــذي تلقتــه األمــة بالقبــول يفيــد 
العلــم اليقيــين، منهــم األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين والقاضــي أبــو الطيــب الطــربي 
وســليم الــرازي وإلكيــا اهلراســي والشــريازي وابــن الســمعاين مــن الشــافعية(١) ونقلــه إلكيــا مــن 

األكثريــن(٢).
وابــن  الصــالح(٤)،  وابــن  البغــدادي(٣)،  احلديــث كاخلطيــب  علمــاء  نصــره  مــا  وهــو 
كثــري(٥)، والســيوطي (٦) وغريهــم مــن أهــل هــذا العلــم، كمــا أن هــذا القــول قــول منســوب 
إىل مذهــب بعــض احلنفيــة واملالكيــة(٧)، وإليــه ذهــب أكثــر احلنابلــة كالقاضــي أيب يعلــى(٨) 

وأيب اخلطــاب(٩) والفتوحــي(١٠) ورجحــه الشــوكاين(١١)، وبــه قــال بعــض املعتزلــة(١٢).
ونقل شارح الطحاوية ذلك عن مجاهري األمة(١٣).

دليل أصحاب هذا القول :
أن األمــة إذا تلقــت اخلــرب بالقبــول فقــد أمجعــت علــى صدقــه، وإمجــاع األمــة علــى شــيء 
دليــل علــى ثبوتــه قطعــا، يقــول ابــن الصــالح معلــال ذلــك بقولــه : (ألن ظــن مــن هــو معصــوم 
مــن اخلطــأ ال خيطــئ، واألمــة يف إمجاعهــا معصومــة مــن اخلطــأ، وهلــذا كان اإلمجــاع املبــين 

انظر اللمع ص٢١٠، قواطع األدلة ٢٥٦/٢، البحر احمليط  ٢٤٣/٤.   (١)
انظر البحر احمليط ٢٤٣/٤.  (٢)

انظر الكفاية ص١٧.  (٣)
مقدمة ابن الصالح مع التقييد واإليضاح ص ٢٩.  (٤)

الباعث احلثيث ص٢٩.  (٥)
انظر تدريب الراوي ١٤٥/١.  (٦)

انظر كشــف األســرار ٦٧٤/٢-٦٧٥، نشــر البنود يف مراقي الســعود ٣١/٢، وانظر أيضا البحر   (٧)
احمليــط  ٢٤٤/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٣٥٠/٢.

انظر العدة ٩٠٠/٣.  (٨)
انظر التمهيد ٨٣/٣.  (٩)

(١٠) شرح الكوكب املنري ٣٤٩/٢.

(١١) انظر إرشاد الفحول ص ٤٤.
(١٢) انظر املعتمد ٥٥٥/٢، البحر احمليط  ٢٤٤/٤.

(١٣) شرح العقيدة الطحاوية ص٣٩٢-٣٩٣.
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علــى االجتهــاد حجــة مقطوعــا هبــا، وأكثــر إمجاعــات العلمــاء كذلــك)(١).
توضيــح هــذا الدليــل أن العلمــاء إذا اتفقــوا علــى قبــول احلديــث مــن غــري خمالفــة دل 
ذلــك علــى أن كل واحــد منهــم قــد غلــب علــى ظنــه صــدق هــذا اخلــرب، وإذا اتفــق الــكل 
علــى هــذا الظــن الغالــب انقلــب ذلــك الظــن إىل العلــم، ألنــه لــو كان غــري صــدق قطعــا 
لظهــر هلــم ذلــك حــىت ال يتفقــوا علــى خطــأ وهــم املعصومــون يف إمجاعاهتــم عــن اخلطــأ. 
يقــاس ذلــك علــى إمجاعاهتــم الصرحيــة حيــث لــو نطــق كل واحــد مــن العلمــاء باحلكــم املتفــق 
عليه لكان إمجاعهم ذلك قطعيا سواء علمنا مستندهم من الكتاب والسنة أم مل نعلمه، 
فاتفاقهــم يف حــد ذاتــه دليــل علــى إصابــة احلــق؛ إذ بــنيَّ املصطفــى  أن األمــة ال جتتمــع 

علــى ضاللــة.
رابعا: المخالفون

لقــد خالــف األســتاذ أبــا منصــور ومــن معــه يف هــذه املســألة القاضــي أبــو بكــر الباقــالين 
حيــث ذهــب إىل أن اخلــرب الــذي قبلتــه األمــة يفيــد الظــن بصدقــه ال العلــم اليقيــين فيمــا نقلــه 

عنــه إمــام احلرمــني (٢).
واختــار هــذا املذهــب النــووي ونســبه النــووي إىل األكثريــن واحملققــني (٣)،قــال النــووي 
رمحــه اهللا:(وذكــر الشــيخ ابــن الصــالح أن مــا رويــاه [أي البخــاري ومســلم] أو أحدمهــا فهــو 
مقطــوع بصحتــه والعلــم القطعــي حاصــل فيــه، وخالفــه احملققــون واألكثــرون، فقالــوا يفيــد 

الظــن مــا مل يتواتــر)(٤).

مقدمة ابن الصالح مع التقييد واإليضاح ص٢٩.  (١)
انظــر الربهــان٣٧٩/١. ونقــل الزركشــي عــن ابــن القشــريي أن القاضــي قــال غــري مــا نقلــه عنــه إمــام   (٢)
احلرمــني حيــث إنــه حكــى عــن القاضــي أنــه بــني أن األمــة إذا أمجعــت أو أمجــع أقــوام ال جيــوز عليهــم 
التواطــؤ علــى الكــذب مــن غــري أن يظهــر فيهــم التواطــؤ علــى أن هــذا اخلــرب صــدق -كان ذلــك 
دليــال علــى صدقهــم. وحــاول ابــن القشــريي اجلمــع بــني مــا حــكاه هــو ومــا حــكاه اإلمــام عنــه. 
انظــر البحــر احمليــط  ٢٤٥/٤-٢٤٦. ويظهــر يل بعــد التحقيــق أن مــا نقلــه عنــه إمــام احلرمــني 

صحيــح .
انظر التقريب مع تدريب الراوي ١٤٢/١.  (٣)

املرجع السابق ١٤١/١-١٤٢.  (٤)



٣٩٧آراؤه في األدلة الشرعية  

وممــن ســار إىل هــذا املذهــب الغــزايل وابــن برهــان واآلمــدي وغريهــم(١). وملــا كان هــذا 
القــول قــوَل األكثريــن علــى حــد تعبــري اإلمــام النــووي، فــإين ســأذكر أدلتهــم فيمــا يلــي. 

دليل أصحاب هذا القول : 
قــال القاضــي الباقــالين يف اســتدالله هلــذا القــول - فيمــا نقــل عنــه إمــام احلرمــني – (إن 
تصحيــح األمــة للخــرب جمــرى علــى حكــم الظاهــر فــإذا اســتجمع خــرب مــن ظاهــره عدالــة 
الــراوي وثبــوت الثقــة بــه وغريمهــا  ممــا يرعــاه احملدثــون، فإهنــم يطلقــون فيــه الصحــة وال وجــه 
إذا للقطــع بالصــدق واحلــال هــذه)(٢)، قــال إمــام احلرمــني : (مث قيــل للقاضــي لــو رفعــوا هــذا 
الظــن وباحــوا بالصــدق فمــاذا تقــول؟ فقــال جميبــا : ال يتصــور هــذا، فإهنــم ال يتوصلــون 
إىل العلــم بصدقــه ولــو قطعــوا  لكانــوا جمازفــني وأهــل اإلمجــاع ال جيتمعــون علــى باطــل)(٣).
وخالصــة هــذا الدليــل أن احلديــث الــذي يقــال إن األمــة تلقتــه بالقبــول مفــاده أنــه ملــا 
نظــر كل واحــد مــن أئمــة احلديــث يف طرقــه علــى حــدة، غلــب علــى ظنــه صحتــه  الكتمــال 
شــروط الصحــة، مث ملــا كان مســتند اجلميــع هــذه الظنــون املبنيــة علــى ظاهــر احلــال ال ميكــن 
أن يقــال بأهنــا جمتمعــة تفيــد العلــم، ولــو صرحــوا بذلــك لكانــوا جمازفــني؛ لكوهنــم حينئــذ 
كأهنــم اتفقــوا علــى أن الظــن صــار علمــا، وهــذه اجملازفــة ال ميكــن االجتمــاع عليهــا، ألن 

أهــل اإلمجــاع ال جيتمعــون علــى باطــل.
وميكــن أن يناقــش بــأن إمجاعهــم علــى هــذا الظــن الغالــب قرينــة قويــة لقطــع الوهــم 
بعــدم صحــة اخلــرب وارتقائــه إىل درجــة اليقــني، فــإن القرائــن تفيــد العلــم كمــا تفيــده األخبــار.
ويوجــه اإلمــام النــووي  مذهبــه يف هــذه املســألة بقولــه: (أحاديــث الصحيحــني الــيت 
ليســت مبتواتــرة إمنــا تفيــد الظــن فإهنــا آحــاد واآلحــاد إمنــا تفيــد الظــن علــى مــا تقــرر وال فــرق 
بــني البخــاري ومســلم وغريمهــا يف ذلــك، وتلقــي األمــة بالقبــول إمنــا أفادنــا وجــوب العمــل 
مبــا فيهمــا وهــذا متفــق عليــه، فــإن أخبــار اآلحــاد يف غريمهــا جيــب العمــل هبــا إذا صحــت 
أســانيدها وال تفيــد إال الظــن فكــذا الصحيحــان وإمنــا يفــرتق الصحيحــان وغريمهــا مــن 

انظــر املســتصفى ١٤٢/١، الوصــول إىل األصــول ١٧٤/٢، اإلحــكام ٢٨١/٢-٢٨٢، شــرح   (١)
الكوكــب املنــري ٣٥١/٢، فواتــح الرمحــوت ١٢٣/٢.

انظر الربهان٣٧٩/١.  (٢)
املصدر السابق.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٣٩٨

الكتــب  يف كــون مــا فيهمــا صحيحــا ال حيتــاج إىل النظــر بــل جيــب العمــل بــه مطلقــا، ومــا 
كان يف غريمهــا ال يعمــل بــه حــىت ينظــر وتوجــد فيــه شــروط الصحيــح، وال يلــزم مــن إمجــاع 

.(١)( األمــة علــى العمــل مبــا فيهمــا إمجاعهــم علــى أنــه مقطــوع بأنــه كالم النــيب
ويــرد عليــه احلافــظ ابــن حجــر رمحــه اهللا بقوله:(اخلــرب احملتــف بالقرائــن يفيــد العلــم خالفــا  
ملــن أىب ذلــك، وهــو أنــواع : منهــا مــا أخرجــه الشــيخان يف صحيحيهمــا ممــا مل يبلــغ التواتــر، 
فإنــه احتــف بــه قرائــن منهــا... تلقــي العلمــاء لكتابيهمــا بالقبــول، وهــذا التلقــي وحــده أقــوى 
يف إفــادة العلــم مــن جمــرد كثــرة الطــرق القاصــرة عــن التواتــر...، ومــا قيــل إهنــم إمنــا اتفقــوا 
علــى وجــوب العمــل بــه ال علــى صحتــه ممنــوع، ألهنــم اتفقــوا علــى وجــوب العمــل بــكل مــا 
صــح، ولــو مل خيرجــاه، فلــم يبــق للصحيحــني يف هــذا مزيــة واإلمجــاع حاصــل علــى أن هلمــا 

مزيــة فيمــا يرجــع إىل نفــس الصحــة)(٢).
خامساً: التعليق

 بعــد النظــر فيمــا ورد يف هــذه املســألة يظهــر يل -والعلــم عنــد اهللا- أن قــول اجلمهــور 
ومنهــم أبــو منصــور، الذيــن قالــوا بــأن اخلــرب الــذي تلقتــه األمــة بالقبــول يفيــد العلــم القطعــي 

هــو األقــوى ملــا يلــي:
قبــول اخلــرب والتصريــح  اتفاقهــم مجيعــا علــى  قــد حتقــق اإلمجــاع هنــا وهــو  أنــه   -١
بصحتــه، ومعلــوم أن اإلمجــاع يفيــد القطــع، يــدل عليــه نصــوص كثــرية صحيحــة ليــس هــذا 

موضــع بياهنــا.
٢- ومــا قيــل مــن أن الظنــون مهمــا كثــرت ال تنقلــب علمــا وال ميكــن ألهــل اإلمجــاع 
أن يتفقــوا علــى أن الظــن صــار علمــا ألن ذلــك يعتــرب مــن اجملازفــات، ميكــن أن جيــاب عنــه 
أن الظنــون الكثــرية إذا تعاضــدت صــارت علمــا، كاملتواتــر فــإن أول مراحلــه خــرب واحــد 
ينضــم إليــه خــرب آخــر حــىت جيتمعــوا ويكونــوا كثــرة حتيــل العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب 

فيقطــع بصــدق خربهــم.

شرح مسلم ٢٠/١.  (١)
انظر تدريب الراوي ١٤٣/١-١٤٤، وانظر نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ص ٧٥.  (٢)



٣٩٩آراؤه في األدلة الشرعية  

المسألة السادسة : خبر الواحد إذا خالف األصول هل يقبل؟
أوال: تحرير محل النـزاع

اتفــق العلمــاء علــى أن خــرب الواحــد املخالــف لألصــول يــرد وال يقبــل يف احلالتــني 
التاليتــني(١):

١- إذا كان خــرب الواحــد خمالفــا لنــص كتــاب اهللا تعــاىل أو لنــص ســنة متواتــرة علــى 
وجــه ال ميكــن اجلمــع بينهمــا حبــال.

٢- إذا كان خمالفا لإلمجاع.
بــل قــد نــص بعــض األصوليــني علــى أن خــرب الواحــد يف هــذه احلالــة يقطــع بكذبــه وأنــه 

ال أصــل لــه(٢) أو أنــه منســوخ(٣).
واختلفــوا يف قبــول خــرب الواحــد فيمــا إذا كان خمالفــا لظاهــر القــرآن أوالســنة املتواتــرة أو 

عمومهمــا، أو كان خمالفــا للقيــاس مــن كل وجــه(٤)؟
ثانيا: رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن اخلــرب إذا صــح وثبــت مــن طريــق النقــل 
وجب احلكم به وال يضر كونه خمالفا لظاهر األصول من كتاب أو ســنة جممع عليها، أو 
قيــاس. فــإين وإن مل اطلــع علــى كالم صريــح منــه يف هــذه املســألة إال أنــه ميكــن اســتخالص 
مذهبــه املذكــور مــن كالمــه الــذي نقلــه عنــه الزركشــي -رمحــه اهللا- يف الــرد علــى املخالفــني 

الذيــن يــردون كثــريا مــن األحاديــث الصحيحــة بدعــوى خمالفتهــا لألصــول.
فقــد نقــل عنــه الزركشــي -رمحــه اهللا- كالمــا طويــال حيــث قــال : (قــال األســتاذ أبــو 

انظــر اللمــع ص٢٣٥، شــرح اللمــع٣٣٧/٢، ٣٨٦، أصــول السرخســي٣٦٤/١-٣٦٧، ميــزان   (١)
األصــول يف نتائــج العقــول ص٤٣٣، هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول ٣٨١/١، املســودة ص 

٢٦٨،، إرشــاد الفحــول ص٤٩.
انظر شرح اللمع٣٨٦/٢، املستصفى ١٤٢/١، واإلحكام لآلمدي ٢٥٦/٢، املسودة ٢٦٨.  (٢)

انظر شرح اللمع٣٦٨/٢، املسودة ص٢٦٨.  (٣)
اللمــع ٣٣٥/٢، قواطــع األدلــة  العــدة ٨٨٨/٣، شــرح  انظــر الفصــول يف األصــول ١٥٥/١،   (٤)
٣٦٥/٢، أصــول السرخســي ٣٦٤/١، الواضــح يف أصــول الفقــه ٣٩٦/٤، اإلحــكام لآلمــدي 
٣٤٤/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع بيــان املختصــر ١/ ٧٥٢، شــرح خمتصــر الروضــة ٢٣٧/٢، 
البحــر احمليــط  ٣٤٩/٤، تيســري التحريــر  ١١٦/٣، ٣٢٨/١، شــرح الكوكــب املنــري ٥٦٤/٢.      



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٠٠

منصــور : وهــذه أصــول مهدوهــا مــن أجــل أخبــار احتــج هبــا أصحابنــا عليهــم يف مواضــع 
عجــزوا عــن دفعهــا، فردوهــا مــن هــذه الوجــوه الــيت ذكرناهــا، وقالــوا بأمثاهلــا يف الضعــف 
كخــرب نبيــذ التمــر(١) مــع أنــه خمالــف للقــرآن؛ إذ القــرآن دل علــى أنــه ال واســطة بــني املــاء 
والرتاب؛ وللقياس، ألن القياس يوجب أن ما امتنع التوضأ به يف احلضر امتنع يف السفر.
وقبلــوا خــرب القهقهــة يف الصــالة(٢) مــع ضعفــه وخمالفتــه للقيــاس، ألن القيــاس يوجــب 
أن ما كان حدثا يف الصالة كان حدثا يف غريها، وما مل ينقض الطهر يف غريها ال ينقض فيها، 
وقبلوا خربا ضعيفا يف إجياب ربع قيمة البقرة يف عينها ختصيصا هلا من بني سائر أطرافها؟ وقالوا 

أيضا بإلزام املدعى عليه القتل الدية واليمني يف القسامة ختصيصا هلا من بني األميان.
فكيــف أنكــروا خــرب املصــراة(٣) مــع صحتــه ملخالفتــه القيــاس؟ أتــراه أعظــم مــن تركهــم 

القياس باالستحسان الذي قالوا به من غري داللة، وال أصل يشهد له،…..) (٤).

وهــو مــا روى ابــن مســعود  أن النــيب  قــال لــه يف ليلــة اجلــن: ((مــا يف إداوتــك))؟ قــال :   (١)
نبيذ، قال : ((مثرة طيبة وماء طهور)). رواه أبو داود يف سننه (٢١/١) يف كتاب الطهارة، باب 
الوضــوء بالنبيــذ، ورواه الرتمــذي يف ســننه (١٤٧/١) يف أبــواب الطهــارة بــاب الوضــوء بالنبيــذ وقــال 
: (إمنــا روي هــذا احلديــث عــن أيب زيــد عــن عبــد اهللا عــن النــيب ، وأبــو زيــد رجــل جمهــول عنــد 
أهــل احلديــث ال يعــرف لــه روايــة غــري هــذا احلديــث). وضعفــه األلبــاين يف ضعيــف ســنن الرتمــذي 

ص٩.
وهو ما رواه أبو موسى األشعري  قال : (بينما رسول اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -  يصلي   (٢)
بالنــاس إذ دخــل رجــل فــرتدد يف حفــرة كانــت يف املســجد - وكان يف بصــره ضــرر- فضحــك كثــري 
مــن القــوم وهــم يف الصــالة، فأمــر رســول اهللا - صلــى اهللا عليــه وســلم -  مــن ضحــك أن يعيــد 
الوضــوء ويعيــد الصــالة). قــال اهليثمــي : (رواه الطــرباين  يف الكبــري، ورجالــه موثقــون، ويف بعضهــم 
خــالف) جممــع الزوائــد  ٨٢/٢، ٢٤٦/١. وقــد أخــرج هــذا احلديــث  الــدار قطــين  يف ســننه يف 
كتــاب الطهــارة، بــاب أحاديــث القهقهــة يف الصــالة وعللهــا. انظــر ســنن الــدار قطــين  ١٦١/١-

.١٧٥
وهــو حديــث أيب هريــرة - رضــي اهللا عنــه -  أن النــيب  قــال: (ال تصــروا اإلبــل والغنــم، فمــن   (٣)
ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو خبــري النظريــن بعــد أن حيلبهــا إن رضيهــا أمســكها، وإن ســخطها ردهــا 
الفتــح) يف كتــاب  مــع  البخــاري يف صحيحــه (٣٦١/٤  متــر). متفــق عليــه، رواه  مــن  وصاعــا 
البيــوع بــاب النهــي للبائــع أن ال حيفِّــل اإلبــل والبقــر والغنــم...،  صحيــح ومســلم يف صحيحــه 

(١٦٥/١٠ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب البيــوع بــاب حكــم بيــع املصــراة.
البحر احمليط  ٣٤٩/٤-٣٥٠.  (٤)
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فــرتى أن األســتاذ أبــا منصــور يف العبــارات املذكــورة أورد بعــض األخبــار وأوضــح أهنــا 
مــع كــون بعضهــا خمالفــة لظاهــر القــرآن وأخــرى خمالفــة للقيــاس مقبولــة لــدى املخالفــني، ممــا 
دل علــى عــدم  ســالمة منهجهــم مــن التناقــض وعلــى صحــة مذهــب القائلــني بقبــول خــرب 

الواحــد الصحيــح مطلقــاً.
ثالثا : الموافقون

إن القــول بــأن خــرب الواحــد الصحيــح يقبــل - وإن خالــف األصــول مــن عمــوم القــرآن 
والســنة املتواتــرة أو خالــف معــىن القيــاس - هــو قــول مجهــور العلمــاء.

أما ما يتعلق مبخالفة خرب الواحد لعموم القرآن والســنة املتواترة فإن مذهب الشــافعية 
واملالكية واحلنابلة يف ذلك قبول هذا اخلرب وجواز ختصيصها به مطلقًا(١).

ونسب اآلمدي وابن احلاجب والعضد هذا القول إىل األئمة األربعة(٢).
اخلــرب  تقــدمي  إىل  ذهــب  فقــد  القيــاس  ملعــىن  الواحــد  خــرب  مبخالفــة  يتعلــق  مــا  وأمــا 
علــى القيــاس الشــافعية واحلنابلــة(٣) وبعــض احلنفيــة منهــم أبــو احلســن الكرخــي وأتباعــه(٤)، 
والتحقيــق أن هــذا قــول اإلمــام أيب حنيفــة(٥) كمــا ذكــر صاحــب كشــف األســرار أن هــذا 
القــول مقتضــى كالم أيب حنيفــة وذكــر صاحــب تيســري التحريــر أن أبــا حنيفــة ممــن يقــدم 

انظــر العــدة ٥٥٠/٢، إحــكام الفصــول ١٦٧، اللمــع ١٠٥، التبصــرة ١٣٢، الربهــان٢٨٥/١   (١)
لآلمــدي  اإلحــكام   ،٤٣٢/١ احملصــول   ،١٧٤ املنخــول   ،٣٦٨/١ األدلــة  قواطــع   ،٢٨٦-
٥٢٧/٢، خمتصر ابن احلاجب مع شــرح العضد ١٤٩/٢، شــرح تنقيح الفصول ٢٠٨، املســودة 
ص١١٩، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي ٢٧/٢، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي  ١٦٦/٢-
١٧٠، البحــر احمليــط  ٣٤٩/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٣٦٢/٣، إرشــاد الفحــول ص١٣٩.     

انظر اإلحكام لآلمدي ٥٢٧/٢، خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد١٤٩/٢.    (٢)
انظــر العــدة ٨٨٨/٣، اللمــع٢١٥، التبصــرة ٣١٦، الوصــول إىل األصــول ٢٠٢/٢، احملصــول   (٣)
٢١١/٢-٢١٢، اإلحــكام لآلمــدي ٣٤٤/٢، املســودة ٢٣٩، شــرح خمتصــر الروضــة٢٣٧/٢، 
كشــف األســرار للبخــاري ٧٠٧/٢-٧٠٨، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب٧٣/٢، 
ختريــج الفــروع علــى األصــول ص٣٦٣، تيســري التحريــر ١١٦/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٥٦٤/٢، 

فواتــح الرمحــوت  ١٧٧/٢.    
انظــر كشــف األســرار للبخــاري ٧٠٧/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٥٦٤/٢، اإلحــكام لآلمــدي   (٤)

.٣٤٤/٢
انظر كشف األسرار للبخاري ٧٠٨/٥.  (٥)
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اخلــرب مطلقــا علــى القيــاس عنــد تعارضهمــا (١)، ونســبه األنصــاري إىل اإلمــام أيب حنيفــة 
وأيب يوســف وحممــد وجــل أصحــاب اإلمــام(٢) .

وقــرر الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي أن الروايــة الصحيحــة عــن اإلمــام مالــك روايــة 
املدنيــني أن خــرب الواحــد مقــدم علــى القيــاس وأن مســائل مذهبــه تــدل علــى ذلــك(٣).

أدلة الجمهور :
أوًال: دليلهم يف ختصيص عموم القرآن والسنة املتواترة خبرب الواحد

أ- اإلمجاع(٤)، ومن ذلك :
 ٰ ــ�َّ ــُد َح ــۢن َ�ۡع ــلُّ َ�ُۥ ِم ــَ� َ�ِ أمجــع الصحابــة علــى ختصيــص قولــه تعــاىل ﴿ فَ
تَنِكــَح َزوًۡجــا َ�ــۡ�َهُۥ ﴾ (٥) فــإن عمومــه يقتضــي إباحتهــا قبــل الدخــول وبعــده، 

ويــذوق عســيلتك))(٦). تذوقــي عســيلته  الســالم:((ال حــىت  عليــه  بقولــه  فخصــوه 
َكــرِ ِمۡثــُل َحــّظِ  ۡوَ�ِٰدُ�ــۡمۖ �ِ�َّ

َ
ُ ِ�ٓ أ وكذلــك خصــوا قولــه تعــاىل ﴿ يُوِصيُ�ــُم ٱ�َّ

ــۡ�ِ ﴾ (٧) بقولــه  : ((ال يــرث املســلم  ــۡوَق ٱثۡ�ََت ــاٗٓء فَ ــنَّ �َِس ــإِن ُ� � فَ ــۡ�ِ ن�ََي
ُ
ٱۡ�

الكافــر و ال الكافــر املســلم))(٨) ومبــا احتــج أبــو بكــر  علــى فاطمــة(٩) رضــي اهللا عنهــا 

انظر تيسري التحرير  ١١٦/٣.   (١)
انظر فواتح الرمحوت ١٧٧/٢.  (٢)

انظر نثر الورود ٤٤٣/٢-٤٤٤، مذكرة أصول الفقه ص١٤٧.  (٣)
انظر إحكام الفصول ص١٦٨، قواطع األدلة ٣٧١/١، اإلحكام لآلمدي ٥٢٥/٢.  (٤)

البقرة :٢٣٠  (٥)
احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٦٦/٦مــع الفتــح) يف كتــاب الطــالق بــاب   (٦)
مــن قــال المرأتــه : أنــت علــي حــرام، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٢/١٠ مــع شــرح النــووي) يف 
كتــاب النــكاح بــاب ال حتــل املطلقــة ثالثــا ملطلقهــا حــىت تنكــح زوجــا غــريه، ولفــظ مســلم: (عــن 
عائشــة قالــت: جــاءت امــرأة رفاعــة إىل النــيب   فقالــت : كنــت عنــد رفاعــة فطلقــين، فبــت 
  طالقــي، فتزوجــت عبــد الرمحــن بــن الزبــري، وإن مــا معــه مثــل هدبــة الثــوب، فتبســم رســول اهللا

فقــال : (أتريديــن أن ترجعــي إىل رفاعــة؟ ال، حــىت تذوقــي عســيلته ويــذوق عســيلتك).
النساء : ١١  (٧)

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٥٠/١٢ مــع فتــح البــاري)  يف كتــاب الفرائــض بــاب ال يــرث   (٨)
املســلم الكافــر وال الكافــر املســلم.

هــي فاطمــة الزهــراء بنــت إمــام املتقــني رســول اهللا ، كانــت تكــىن أم أبيهــا، وتلقبــت : الزهــراء، =   (٩)
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من أن النيب  قال :((ال نورث ما تركناه صدقة))(١).
وأمجعــوا كذلــك علــى ختصيــص قولــه تعــاىل ﴿ فَٱنِ�ُحــواْ َمــا َطــاَب لَُ�ــم ّمِــَن 
ــا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ــۡم ﴾ (٣) بقولــه :((ال  ِحــلَّ لَُ�ــم مَّ

ُ
ٱلّ�َِســآءِ ﴾ (٢) وقولــه تعــاىل ﴿ َوأ

تنكــح املــرأة علــى عمتهــا وال علــى خالتهــا)).
ب- املعقول:

أن خــرب الواحــد دليــل موجــب للعمــل، فمــا دل علــى وجــوب العمــل بــه فهــو الدليــل 
علــى جــواز التخصيــص بــه، وهــذا ألن العمــل بالدليلــني واجــب، وال جيــوز تــرك دليــل إذا 
أمكــن العمــل بــه. فــإذا قلنــا بتخصيــص عمــوم القــرآن والســنة املتواتــرة  خبــرب الواحــد عملنــا 

بالدليلــني، فــإذا قلنــا ال جيــوز التخصيــص تركنــا دليــل الســنة مــن اآلحــاد.
وبيــان الــرتك : أن خــرب الواحــد دل علــى شــيء خمصــوص وقــد تركــوه حيــث مل خيصــوا هبــا 
العمــوم، وأمــا إذا خصصنــا العمــوم فلــم يــرتك دليلــه، ألنــه بدليلــه بــاق فيمــا وراء املخصــوص(٤).

ثانيا: دليلهم يف قبول خرب الواحد إذا خالف القياس
الدليــل األول : أن الصحابــة كانــوا يرتكــون أحكامهــم بالقيــاس واالجتهــاد إذا مسعــوا 
خــرب الواحــد يف وقائــع كثــرية، فانتظــم مــن هــذا إمجاعهــم علــى تقــدمي خــرب الواحــد علــى 

القيــاس، ومــن هــذه الوقائــع :

كانــت أصغــر بنــات النــيب ، وهــي ســيدة نســاء أهــل اجلنــة، تــويف بعــد مــوت النــيب  بســتة 
أشــهر ســنة ١١هـــ. (انظــر اإلصابــة ٣٧٧/٤-٤٨٠).

  أخرجــه البخــاري  يف صحيحــه (٦/١٢ مــع الفتــح)، يف كتــاب الفرائــض بــاب قــول النــيب  (١)
ال نــورث مــا تركنــا صدقــة.

النساء : ٣  (٢)
النساء : ٢٤  (٣)

انظر قواطع األدلة ٣٧٠/١.  (٤)
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١- أن عمــر تــرك رأيــه  يف اجلنــني(١) حلديــث محــل بــن مالــك بــن النابغــة(٢)  وقــال: (اهللا 
أكــرب، لــو مل أمســع هبــذا لقضينــا بغــري هــذا) ويف  روايــة :(إن كدنــا أن نقضــي يف مثــل هــذا برأينــا).
٢) أن عمــر تــرك رأيــه يف تفريــق ديــة األصابــع علــى قــدر منافعهــا لكتــاب عمــرو بــن 
حــزم(٣) وفيــه أن النــيب  قــال:((ويف كل أصبــع ممــا هنالــك عشــرة مــن اإلبــل))(٤) وكذلــك 

وهــو مــا رواه ابــن عبــاس  عــن عمــر  أنــه قــال: ســأل عــن قضيــة النــيب  يف إمــالص املــرأة،   (١)
فقــام محــل بــن مالــك بــن النابغــة فقــال: (كنــت بــني امرأتــني فضربــت إحدامهــا األخــرى مبســطح 
أبــو داود يف  تقتــل). رواه  عبــد وأن  بغــرة   يف جنينهــا  اهللا  فقتلتهــا وجنينهــا فقضــى رســول 
ســننه (١٩٠/٤-١٩١) كتــاب الديــات بــاب ديــة اجلنــني، والنســائي يف ســننه (٤٧/٨)، كتــاب 
القســامة بــاب ديــة جنــني املــرأة، وابــن ماجــه يف ســننه (٨٨٢/٢) يف كتــاب الديــات بــاب يف ديــة 

اجلنــني، وصححــه األلبــاين يف صحيــح ســنن ابــن ماجــه ٩٧/٢.
هــو الصحــايب محــل بــن مالــك بــن النابغــة، أبــو نضلــة، اهلــذيل نزيــل بصــرة، روى عــن النــيب  يف   (٢)
قصــة اجلنــني، وروى عنــه ابــن عبــاس ، وقــد عــاش إىل خالفــة عمــر  علــى األرجــح. (انظــر 

اإلصابــة ١٢٥/٢، أســد الغابــة ٥٨/٢، هتذيــب التهذيــب ٣٥/٣-٣٦).
هــو الصحــايب عمــرو بــن حــزم بــن زيــد أبــو الضحــاك األنصــاري  املــدين، شــهد اخلنــدق وهــو ابــن   (٣)
مخــس عشــرة ســنة وهــو أول مشــهد لــه، اســتعمله النــيب  علــى أهــل جنــران وهــو ابــن ســبع عشــرة 
ســنة، تــويف يف املدينــة ســنة ٥١هـــ وقيــل بعدهــا. (انظــر االســتيعاب ١١٧٢/٣، افصابــة ٩٩/٧، 

أســد الغابــة ٢١٤/٤-٢١٥، هتذيــب التهذيــب ٢٠/٨-٢١).
حديــث عمــرو بــن حــزم  أخرجــه النســائي يف ســننه (٥٨/٨) يف كتــاب القســامة، بــاب ذكــر   (٤)
حديــث عمــرو بــن حــزم يف العقــول واختــالف الناقلــني لــه، وذكـــر لــه إســنادين قــال عقــب الســند 
األول: (خالفــه حممــد بــن بَــكَّار بــن بــالل)، وقــال عقــب الســند الثــاين: (وهــذا أشــبه بالصــواب 
الثــاين- مــرتوك احلديــث، وقــد روى هــذا  الســند  أرقــم -أحــد رواة  بــن  أعلــم، وســليمان  واهللا 
احلديــث يونــس عــن الزهــري مرســال)، مث ســاق بعــد ذلــك الروايــة املرســلة. وأخرجــه البيهقــي يف 
ســننه (٩٣/٨). ويف البــاب عــن أيب موســى األشــعري  عنــد أيب داود  يف ســننه (١٨٨/٤) 
يف كتــاب الديــات بــاب ديــات األعضــاء، وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك (٣٩٥/١-٣٩٧) يف 

كتــاب الــزكاة، بــاب زكاة الذهــب، وصححــه وقــال: (هــو قاعــدة مــن قواعــد اإلســالم). 
وقــول عمــر بالتفاضــل يف ديــات األصابــع رواه ســعيد بــن املســيب عنــه فيمــا أخرجــه ابــن أيب شــيبة   
وعبــد الــرزاق والبيهقــي، أمــا رجوعــه إىل كتــاب ابــن حــزم فقــد ورد صرحيــا يف املصنــف لعبــد الــرزاق 
عــن ســعيد بــن املســيب قــال : (قضــى بــن اخلطــاب يف األصابــع بقضــاء، مث أخــرب بكتــاب كتبــه 
النيب  آلل حزم : ((يف كل أصبع  مما هنالك عشــر من اإلبل))، فأخذ به وترك أمره األول). 
انظــر املصنــف البــن أيب شــيبة١٩٤/٩، واملصنــف لعبــد الــرزاق ٣٨٤/٩-٣٨٥، والســنن الكــربى 

للبيهقــي ٩٣/٨.
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ترك رأيه يف توريث املرأة من دية زوجها(١) باحلديث الذي رواه الضحاك بن سفيان(٢).
٣-تــرك ابــن عمــر  رأيــه يف املخابــرة(٣) حبديــث رافــع بــن خديــج(٤)  بــأن النــيب 

 هنــى عــن ذلك(٥).
وغريهــا مــن وقائــع ال حتصــى كثــرة، وكانــت هــذه الوقائــع مبحضــر مــن الصحابــة ومل 

ينكرهــا أحــد منهــم. فلــو قدمــوا القيــاس ملــا أقــروه علــى تركــه.
الدليل الثاين : املعقول من أوجه كثرية، منها:

أ- أن إثبــات احلكــم خبــرب الواحــد يســتند إىل قــول النــيب   بــال واســطة وإثباتــه 
إثباتــه باخلــرب أوىل(٦). فــكان  بالقيــاس يســتند إىل قولــه بواســطة، 

ب- أن خرب الواحد أقوى من القياس، وذلك ألن اخلرب قول النيب  والقياس قول القائل 
اجملتهــد، وقــول النــيب  معصــوم عــن اخلطــأ، وقــول القائــل غــري معصــوم عــن اخلطــأ، بــل هــو عرضــة 

وهــو مــا رواه ســعيد بــن املســيب قــال: قــال عمــر: (الديــة علــى العاقلــة وال تــرث املــرأة مــن ديــة   (١)
زوجهــا شــيئا)، فأخــربه الضحــاك بــن ســفيان الــكاليب أن رســول اهللا  كتــب إليــه أن ورث امــرأة 
أشــيم الضبــايب مــن ديــة زوجهــا. فأخــذ بذلــك عمــر . أخرجــه أبــو داود يف ســننه (١٢٩/٣-
١٣٠) يف كتــاب الفرائــض، بــاب يف املــرأة تــرث مــن ديــة زوجهــا، والرتمــذي يف ســننه (٣٧١/٤) 
يف كتــاب الفرائــض بــاب مــا جــاء يف مــرياث املــرأة مــن ديــة زوجهــا، وقــال : (هــذا حديــث حســن 

صحيــح)، وأمحــد يف املســند ٤٥٢/٣.
 هــو الضحــاك بــن ســفيان بــن عــوف بــن أيب بكــر الــكاليب، صحــايب مــن الشــجعان، عقــد النــيب  (٢)

لــه لــواء وبعثــه علــى ســرية، وكان واليــا علــى مــن أســلم مــن قومــه، وروي أنــه كان ســيافا لرســول 
اهللا  قائمــا علــى رأســه متوشــحا بســيفه. (انظــر: االســتيعاب ٧٤٢/٢-٧٤٣ أســد الغابــة 

٤٧/٣-٤٨، اإلصابــة ٤٧٧/٣، ٤٧٨).
املخابــرة : هــي املزارعــة علــى نصيــب معــني مــن األرض. (انظــر : النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر   (٣)

.(٧/٢
هــو رافــع بــن خديــج بــن رافــع بــن عــدي األنصــاري األوســي، صحــايب رده رســول اهللا  يــوم   (٤)
بــدر لصغــر ســنه وأجــازه يــوم أحــد وشــهد مــا بعدهــا مــع رســول اهللا ، مــات ســنة ٧٤هـــ أيــام 
عبد امللك بن مروان وهو ابن ٨٦ ســنة. (انظر االســتيعاب ٤٧٩/٢-٤٨٠، ســري أعالم النبالء 

١٨١/٣-١٨٣، اإلصابــة ٤٣٧/٢).
رواه مســلم يف صحيحــه (٢٠٠/١٠-٢٠٤ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب البيــوع، بــاب كــراء   (٥)

األرض.
قواطع األدلة ٣٧٢/٢، ٣٧٣.  (٦)
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للزلل، وال خيفى أن قول املعصوم أقوى من قول غري املعصوم فوجب أن يقدم عليه(١).
ج- إن احلديــث إذا ثبــت صــار أصــال يف نفســه، إال أنــه رمبــا ال يكــون لــه مــن حيــث 
املعــىن نظــري يف ســائر أصــول الشــرع . وعــدم النظــري ال يبطــل حكــم الشــيء وإمنــا يبطلــه 
عــدم الدليــل، وإمنــا صــارت األصــول  أصــوال لقيــام الداللــة علــى صحتهــا وثبوهتــا، فــإذا ثبــت 
اخلــرب صــار أصــال مثــل ســائر األصــول، ولــو وجــب تركــه بســائر األصــول لوجــب تــرك ســائر 

األصــول بــه، فــإذا مل يلــزم أحدمهــا مل يلــزم اآلخــر)(٢).
د- (أن احتمــال اخلطــأ يف القيــاس أكثــر مــن احتمالــه يف اخلــرب وذلــك ألن اخلــرب يفتقــر 

إىل مقدمتــني ومهــا االجتهــاد يف عدالــة الــراوي، وداللــة اخلــرب علــى املعــىن.
أمــا القيــاس فيفتقــر إىل ســت مقدمــات، وهــي االجتهــاد يف ثبــوت حكــم األصــل، ويف 
كونــه معلــال أم ال، ويف إظهــار وصــف صــاحل للتعليــل، ويف إثبــات وجــوده يف الفــرع، ويف 
نفــي املعــارض يف األصــل ويف الفــرع مــن فــوات شــرط أو وجــود مانــع، ويفتقــر إىل املقدمتــني 
املذكورتــني أيضــا ومهــا: االجتهــاد يف عدالــة الــراوي، وداللــة اخلــرب علــى املعــىن علــى تقديــر 

أن يكــون أصــل القيــاس خــربا).
وال شــك أن احتمــال اخلطــأ فيمــا يفتقــر إىل مقدمــات كثــرية أكثــر مــن احتمالــه فيمــا 
يفتقــر إىل مقدمــات قليلــة، فوجــب تقــدمي اخلــرب علــى القيــاس لقلــة احتمــال اخلطــأ فيــه(٣).

الدليل الثالث: أن املخالفني الذين يردون خرب الواحد حبجة أنه خمالف لألصول ويزعمون 
أن خرب القرعة(٤) وخرب املصراة وخرب العرايا(٥) ختالف األصول يقال هلم : إن خمالفة األصول يف 

انظر الوصول إىل األصول ٢٠٥/٢، ختريج الفروع على األصول ٣٦٣، روضة الناظر ٣٣٠/١،   (١)
شــرح خمتصر الروضة ٢٤٠/٢.

قواطع األدلة ٣٧٧/٢، ٣٧٨، وانظر أيضا العدة ٨٩٦/٣.  (٢)
انظــر العــدة ٨٩١/٣، احملصــول ٢١٣/٢، املختصــر مــع شــرح العضــد ٧٣/٢، إرشــاد الفحــول   (٣)

ص٤٩.
وهــو حديــث عمــران بــن حصــني  (أن رجــال أعتــق ســتة مملوكــني لــه عنــد موتــه مل يكــن لــه مــال   (٤)
غريهــم، فدعــا هبــم رســول اهللا  فجزأهــم أثالثــا مث أقــرع بينهــم، فأعتــق اثنــني وأرق أربعــة، وقــال 
لــه قــوال شــديدا). أخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٣٩/١١-١٤٠ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب 

األميــان، بــاب صحبــة املماليــك.
العرايــا مجــع عريــة قــال البخــاري يف تفســريها: (قــال مالــك العريــة أن يعــري الرجــل الرجــل خنلــة مث   (٥)
يتــأذى بدخولــه عليــه فريخــص لــه أن يشــرتيها منــه بتمــر، انظــر صحيــح البخــاري(٣٩٠/٤ مــع = 
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هــذه املســائل دعــوى ال تصــح، فإنــه مل يــرد أصــل مقطــوع بــه يف صــورة مســألة القرعــة، أو صــورة 
مســألة املصــراة، أو صــورة مســألة العرايــا خبــالف موجــب األخبــار الــواردة يف هــذه املســائل. وإمنــا 
غايــة قوهلــم أن قيــاس هــذه احلادثــة يقتضــي أن يكــون احلكــم كــذا، وهــو أن يكــون احلكــم علــى 

خــالف مــا ورد بــه اخلــرب، وهــل هــذا إال رد اخلــرب مبقتضــى القيــاس؟(١).
على أهنم  اســتعملوا يف مذهبهم ما أنكروا من مذهب اجلمهور حيث قبلوا اخلرب يف 
الوضــوء بنبيــذ التمــر، ويف إجيــاب الوضــوء بالقهقهــة أثنــاء الصــالة مــع ضعــف أســانيدمها(٢)، 

وكذلك خمالفتهما للقرآن والقياس(٣) كما تقدم يف كالم أيب منصور -رمحه اهللا-.
هذا وقد قام املخالفون مبناقشة أدلة اجلمهور بأجوبة ضعيفة  آثرت تركها(٤).

رابعاً: المخالفون
خالــف يف ذلــك أكثــر احلنفيــة حيــث ذهبــوا إىل عــدم جــواز ختصيــص عمــوم القــرآن 
والســنة املشــهورة خبــرب الواحــد(٥)، ونقــل عــن بعــض احلنفيــة أقــوال مفصلــة، منهــا مــا نقــل 
عــن عيســى بــن أبــان(٦) مــن أن ظاهــر القــرآن الــذي مل يثبــت خصوصــه باالتفــاق بدليــل 
الفتــح)، وقــال ابــن األثــري : (العريــة املرخــص هبــا : هــي أن يــأيت مــن ال خنــل لــه مــن ذوي احلاجــة 
لديــه متــر وال نقــد بيــده يشــرتي بــه الرطــب لعيالــه، إىل صاحــب خنــل فيشــرتي منــه مثــر خنلــة أو 
خنلتــني خبرصهــا مــن التمــر ليصيــب مــن رطبهــا مــع النــاس) النهايــة ٢٢٤/٤. وأحاديــث الرخصــة 
يف العرايــا متعــددة، رواهــا مجــع مــن الصحابــة منهــم زيــد بــن ثابــت وأبــو هريــرة ورافــع بــن خديــج 
وابــن عمــر، أخرجهــا البخــاري ومســلم وغريمها.انظــر صحيــح البخــاري (٣٨٣/٤-٣٩٠ مــع 
الفتــح)، كتــاب البيــوع بــاب/ ٨٢-٨٤، وصحبيــح مســلم (١٨٣/١٠ مــع شــرح النــووي)  كتــاب 

البيــوع بــاب حتــرمي بيــع الرطــب بالتمــر إال يف العرايــا.
انظر قواطع األدلة ٣٧٧/٢.  (١)

انظر شرح خمتصر الروضة ٢٤٢/٢.  (٢)
انظر البحر احمليط  ٣٤٩/٤.  (٣)

السرخســي  ٣٤١/١-٣٤٢، ٣٦٤- أصــول  األصــول ١٧٨/١-٢٠٧،  يف  الفصــول  انظــر   (٤)
٣٦٧، كشــف األســرار ٧٠٤/٢-٧٠٧، قواطــع األدلــة نقــال عــن أيب زيــد الدبوســي ٣٨٠/٢-

.٣٨٦
انظر الفصول يف األصول ١٥٥/١، أصول السرخسي ١٣٣/١، ١٤٢، ٣٦٤، أصول البزدوي   (٥)
مــع كشــف األســرار ٥٩٣/١-٥٩٥، تيســري التحريــر  ١٣٢/٣، هنايــة الوصــول البــن الســاعايت 

٤٧٨/٢، فواتــح الرمحــوت ٣٤٩/١.
هــو عيســى بــن أبــان بــن صدقــة بــن موســى، اإلمــام الكبــري، أحــد األئمــة األعــالم، تفقــه علــى حممــد =   (٦)
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قطعــي، متصــال كان أو منفصــال، ال خيــص خبــرب الواحــد (١)، ومنهــا مــا ذهــب إليــه الكرخــي 
وهــو إن خــص بدليــل منفصــل قطعيــا كان أو ظنيــا جــاز ختصيصــه خبــرب الواحــد، وإن خــص 

بدليــل متصــل أو مل خيــص أصــال مل جيــز(٢).
قــال اجلصاص:(وأمــا ختصيــص عمــوم القــرآن والســنة الثابتــة خبــرب الواحــد وبالقيــاس 
فــإن مــا كان مــن ذلــك ظاهــر املعــىن بــني املــراد غــري مفتقــر إىل البيــان ممــا مل يثبــت خصوصــه 
باالتفــاق فإنــه ال جيــوز ختصيصــه خبــرب الواحــد وال بالقيــاس . ومــا كان مــن ظاهــر القــرآن 
أو الســنة  قــد ثبــت خصوصــه باالتفــاق أو كان يف اللفــظ احتمــال للمعــاين أو اختلــف 
الســلف يف معنــاه، وســوغوا االختــالف فيــه وتــرك الظاهــر باالجتهــاد أو كان اللفــظ يف 

نفســه جممــال مفتقــرا إىل البيــان فــإن خــرب الواحــد مقبــول يف ختصيصــه واملــراد بــه)(٣).
وقــال السرخســي : (وأكثــر مشــاخينا -رمحهــم اهللا- يقولــون أيضــا إن العــام الــذي مل 

يثبــت خصوصــه بدليــل ال جيــوز ختصيصــه خبــرب الواحــد)(٤).
قــال عبــد العزيــز البخــاري: (وهــذا هــو املشــهور عنــد علمائنــا ونقــل ذلــك عــن أيب بكــر 

اجلصــاص وعيســى بــن أبــان وهــو قــول أكثــر أصحــاب أيب حنيفــة)(٥).
وكذلــك املشــهور مــن مذهبهــم عــدم تقــدمي خــرب الواحــد علــى القيــاس إذا كان الــراوي 
غــري فقيــه وانســد بــاب الــرأي مــن كل وجــه وإن كانــت الروايــة صحيحــة عــن كثــري مــن 

أئمتهــم تقــدمي خــرب الواحــد علــى القيــاس مطلقــا كمــا ســبق.
وذهــب املالكيــة إىل تقــدمي القيــاس علــى خــرب الواحــد(٦) ونقلــه الباجــي والقــرايف عــن 
اإلمام مالك -رمحه اهللا-(٧) وقد قال العامل احملقق الشــيخ حممد األمني الشــنقيطي -رمحه 
بــن احلســن، وصحبــه ووىل قضــاء البصــرة، لــه كتــاب احلجــة الصغــري والكبري،تــويف ســنة ٢٢١هـــ. 

(انظــر اجلواهــر املضيــة ٦٧٨/٢).
الفصول يف األصول ١٥٨/١، ١٦٨.  (١)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٣٢٢/٢،، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي ٢٨/٢، هنايــة الســول مــع شــرح   (٢)
البدخشــي  ١٢٥/٢.

الفصول يف األصول ١٥٥/١-١٥٦.  (٣)
أصول السرخسي  ١٣٣/١، ١٤٢.  (٤)

كشف األسرار ٥٩٣/١، ٥٩٥.  (٥)
انظر نشر البنود ٣٤/٢.  (٦)

انظر اإلشارة للباجي ص٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص٣٨٧.  (٧)
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اهللا-:(هــو املقــرر يف أصــول الفقــه املالكــي... لكــن فــروع مذهبــه تقتضــي خــالف هــذا، 
وأنــه يقــدم خــرب الواحــد علــى القيــاس كتقدميــه خــرب املصــراة علــى القيــاس الــذي هــو رد مثــل 
اللــنب احمللــوب مــن املصــراة، ألن القيــاس ضمــان املثــل مبثلــه . وهــذا هــو الــذي يــدل عليــه 
اســتقراء مذهبــه، مــع أن املقــرر يف أصولــه أيضــا يف كل قيــاس خالــف نصــا مــن كتــاب أو 

ســنة  فهــو باطــل)(١).
 

مذكرة أصول الفقه ص١٤٧.  (١)
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المطلب الثالث  : آراؤه فيما يتعلق بالراوي
وفيه سبع مسائل :

المسألة األولى : أصح األسانيد
أوًال : التعريف بالمسألة

أن مــدار صحــة احلديــث  علــى اإلســناد، فمــا اتصــل ســنده بنقــل العــدل الضابــط عــن مثلــه 
إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة يسمى احلديث  الصحيح (١)، ولكن من املعروف أن مراتب 
الصحــة تتفــاوت مــن حيــث تفــاوت الــراوي يف قــوة األوصــاف مــن العدالــة واحلفــظ واإلتقــان. 
وبناء على ذلك فهل ميكن االطالع على أصح األســانيد وإذا أمكن فما هو ذلك اإلســناد؟

ثانياً: رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن االطــالع علــى أصــح األســانيد ممكــن وأن 
أجــل األســانيد هــو الشــافعي عــن مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر - رضــي اهللا عنهمــا - .
فقــد قــال ابــن الصــالح - رمحــه اهللا- : (روينــا عــن أيب عبــد اهللا  البخــاري  صاحــب 
الصحيــح أنــه قــال : أصــح األســانيد كلهــا مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر، وبــىن اإلمــام أبــو 
منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر التميمــي علــى ذلــك أن أجــل األســانيد الشــافعي عــن مالــك 

عــن نافــع عــن ابــن عمــر)(٢).
دليله :

املقتضيــة  الــرواة  أوصــاف  تفــاوت  بســبب  رتبتــه  تتفــاوت  الصحيــح  احلديــث   أن 
للتصحيــح يف القــوة وذلــك يقتضــي أن يكــون هلــذه األوصــاف درجــات بعضهــا فــوق بعــض 

انظر مقدمة ابن الصالح ص٨، تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي ٦١/١-٦٢.  (١)
مقدمــة ابــن الصــالح ص١١، وانظــر أيضــا هــذا الــكالم منقــوال يف التقييــد واإليضــاح ص١١،   (٢)
والنكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح البــن حجــر ٢٦٢/١-٢٦٣، تدريــب الــراوي ٧٩/١،  حتفــة 

األحــوذي ٢٧٠/٩.
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حبســب األمــور املقويــة(١)، وعلــى هــذا تقــرر عنــد كثــري مــن احملدثــني منهــم اإلمــام األجــل 
البخــاري - رمحــه اهللا -  أن أصــح األســانيد مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر - رضــي اهللا 
عنهمــا -(٢)  مث ثبــت أن أصحــاب احلديــث  أمجعــوا علــى أنــه مل يكــن يف الــرواة عــن مالــك 

أجــل مــن الشــافعي(٣)، فــدل علــى أن هــذا اإلســناد أجــل األســانيد.
وقــد اعــرتض عــالء الديــن مغلطــاي(٤) علــى ذلــك بــأن أبــا حنيفــة - رمحــه اهللا - يــروي 
عــن مالــك أحاديــث فيمــا ذكــره الــدار قطــين(٥)  فإنــه أجــل مــن الشــافعي - رمحــه اهللا -  
وبــأن ابــن وهــب(٦) والقعنــيب(٧) عنــد احملدثــني أوثــق وأتقــن مــن مجيــع مــن روى عــن مالــك(٨).

وقد أجاب احملدثون عن هذه االعرتاضات بأجوبة منها:
نقــل الســيوطي مــن كتــاب «حماســن اإلصــالح» أن أبــا حنيفــة (وإن روى عــن مالــك 
كما ذكره الدار قطين  لكن مل تشــتهر روايته عنه، كاشــتهار رواية الشــافعي. وأما القعنيب 

وابــن وهــب فأيــن تقــع رتبتهمــا مــن رتبــة الشــافعي؟!) (٩).

انظر نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ص٨٤.  (١)
انظر مقدمة ابن الصالح ١١، تدريب الراوي ٧٩/١، حتفة األحوذي ٢٧٠/٩.  (٢)

انظر املراجع السابقة.  (٣)
هــو العالمــة مغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهللا، تركــي األصــل املصــري احلنفــي، أبــو عبــد اهللا، مــؤرخ   (٤)
حمــدث عــارف باألنســاب، مــن مصنفاتــه : شــرح البخــاري يف عشــرين جملــدا وإكمــال هتذيــب 

الكمــال، تــويف ســنة ٧٦٢هـــ. (انظــر الــدرر الكامنــة ١٢٢/٥، األعــالم ١٩٦/٨).
هــو علــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي أبــو احلســن الــدار قطــين، إمــام عصــره يف احلديــث، مــن   (٥)
مؤلفاتــه : الســنن والعلــل، مســع مــن ابــن أيب داود والبغــوي وابــن صاعــد، وعنــه أبــو بكــر الربقــاين 

وعبــد الغــين األزدي، مــات ســنة ٣٨٥هـــ. (انظــر تذكــرة احلفــاظ ٩٩١/٣).
هــو عبــد اهللا بــن وهــب بــن مســلم القرشــي موالهــم، أبــو حممــد املصــري الفقيــه، ثقــة حافــظ عابــد،   (٦)

مــن التاســعة، مــات ســنة ١٩٧هـــ. (انظــر تقريــب التهذيــب ص٥٥٦).
هــو عبــد اهللا بــن مســلمة بــن قعنــب -بفتــح فســكون ففتــح- القعنــيب احلارثــي، أبــو عبــد الرمحــن،   (٧)
أحــد األعــالم، كان ابــن معــني وابــن املديــين ال يقدمــان عليــه يف املوطــأ أحــدا، ثقــة عابــد مــن صغــار 

التاســعة، مــات ســنة ٢٢١هـــ. (انظــر تقريــب التهذيــب ص٥٤٧).
انظــر التقييــد واإليضــاح ص١١، النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح ٢٦٣/١، تدريــب الــراوي   (٨)

.٨١/١
تدريب الراوي ٨١/١.  (٩)
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وقــال العراقــي(١) : (هــذا االعــرتاض خطــأ، ألن األحاديــث الــيت ذكرهــا الــدار قطــين  
مــن كتــاب املدبــج(٢) مــن روايــة أيب حنيفــة عــن مالــك ليــس فيهــا شــيء مــن روايــة مالــك عــن 
نافــع عــن ابــن عمــر، واملســألة مفروضــة يف هــذه الرتمجــة ال يف غريهــا، وتراجــم أهــل احلديــث  

معروفــة مــن كتــب الرجــال، فــال معــىن لالعــرتاض مبــا ذكــره)(٣).
وقــال احلافــظ ابــن حجــر: (فأمــا اعرتاضــه بــأيب حنيفــة فــال حيســن، ألن أبــا حنيفــة مل 
تثبت روايته عن مالك وإمنا أورده الدار قطين  واخلطيب يف الرواة عنه لروايتني وقعتا هلما 
عنــه بإســنادين فيهمــا مقــال، ومهــا مل يلتزمــا يف كتابيهمــا الصحــة، وعلــى تقديــر الثبــوت فــال 
حيســن أيضــا اإليــراد، ألن مــن يــروي عــن رجــل حديثــا أو حديثــني علــى ســبيل املذاكــرة ال 

يفاضــل يف الروايــة عنــه علــى مــن روى عنــه ألوفــا)(٤).
وقــال يف الــرد علــى اعرتاضــه بابــن وهــب والقعنــيب : (مــا أدري مــن أيــن لــه هــذا النقــل 
مــن احملدثــني أن ابــن وهــب والقعنــيب أثبــت أصحــاب مالــك؟ نعــم قــال بعضهــم إن القعنــيب 
أثبــت النــاس يف املوطــأ هكــذا أطلقــه علــي ابــن املديــين(٥) والنســائي(٦) وكالمهــا حممــول علــى 
أهــل عصــره، فإنــه عــاش بعــد الشــافعي بضــع عشــرة ســنة. وحيتمــل أن يكــون تقدميــه عنــد 
مــن قدمــه باعتبــار أنــه مســع كثــريا مــن املوطــأ مــن لفــظ مالــك بنــاء علــى أن الســماع مــن 

هــو عبــد الرحيــم بــن احلســني بــن عبــد الرمحــن الكــردي املصــري الشــافعي، ويعــرف بالعراقــي، زيــن   (١)
الديــن أبــو الفضــل، حمــدث، حافــظ، فقيــه، أصــويل، أديــب، لغــوي، مــن مؤلفاتــه: نظــم الــدرر 
املؤلفــني  (انظــر : معجــم  مــات ٨٠٦هـــ.  ألفيــة يف علــوم احلديــث،  الزكيــة،  الســرية  الســنية يف 

.(٢٠٤/٥
املدبــج لغــة : اســم مفعــول مــن التدبيــج، والتدبيــج مأخــوذ مــن ديباجــيت الوجــه، فيقتضــي أن يكــون   (٢)
ذلــك مســتويا مــن اجلانبــني، ويف االصطــالح هــو احلديــث الــذي روى كل مــن القرينــني عــن اآلخــر، 

وللدارقطــين فيــه مصنــف. (انظــر نزهــة النظــر يف توضيــح خنبــة الفكــر ص١٦٠).
التقييد واإليضاح ص١١.   (٣)

النكت على كتاب ابن الصالح ٢٦٣/١-٢٦٤.  (٤)
هــو علــي بــن عبــد اهللا بــن جعفــر بــن جنيــح الســعدي، موالهــم، أبــو احلســن ابــن املديــين البصــري،   (٥)
ثقــة ثبــت إمــام، أعلــم أهــل عصــره باحلديــث وعللــه، مــن العاشــرة، مــات ٢٣٤هـــ. (انظــر تقريــب 

التهذيــب ص ٦٩٩).
هــو أمحــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ســنان بــن حبــر بــن دينــار، أبــو عبــد الرمحــن النســائي، احلافــظ   (٦)

صاحــب الســنن، مــات ســنة ٣٠٣هـــ ولــه ٨٨ ســنة. (انظــر تقريــب التهذيــب ص٩١).



٤١٣آراؤه في األدلة الشرعية  

لفــظ الشــيخ أتقــن مــن القــراءة عليــه. وأمــا ابــن وهــب فقــد قــال غــري واحــد أنــه كان غــري 
جيــد التحمــل، فكيــف ينقــل هــذا الرجــل علــى أنــه أوثــق وأتقــن أصحــاب مالــك علــى أنــه 
ال حيســن اإليــراد علــى كالم أيب منصــور أصــال، ألنــه عــرب بأجــل. و ال يشــك أحــد أن 
الشــافعي أجــل مــن هــؤالء مــن أجــل مــا اجتمــع لــه مــن الصفــات العليــة املوجبــة لتقدميــه 

وهــذا ال ينــازع فيــه إال جاهــل أو متغافــل)(١).
ثالثاً: الموافقون

إن القــول بــأن أصــح األســانيد مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر هــو مــا ذهــب إليــه اإلمــام 
حممد بن إمساعيل  البخاري - رمحه اهللا -(٢)  كما سبق.

وهــو اختيــار العالئــي(٣)، ألنــه بــىن علــى مــا ذكــره األســتاذ أبــو منصــور التميمــي أن 
أجــل األســانيد روايــة أمحــد بــن حنبــل عــن الشــافعي عــن مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر - 

رضــي اهللا عنهمــا - (٤) .
ونقل احلافظ ابن حجر أن احلافظ أبا بكر احلازمي(٥) مجع يف ذلك جزءا مساه:«سلسلة 

الذهب»(٦).
ولعــل اإلمــام ابــن الســبكي مــال إىل هــذا القــول، فإنــه قــال: (وإذا مســي مالــك عــن 
نافــع عــن ابــن عمــر سلســلة الذهــب فقــل إذا شــئت يف أمحــد عــن الشــافعي عــن مالــك عــن 

نافــع عــن ابــن عمــر........)(٧).
النكت على كتاب ابن الصالح ٢٦٤/١-٢٦٥.  (١)

انظر قواطع األدلة ٥٠٠/٢، مقدمة ابن الصالح ص١١، تدريب الراوي ٧٩/١.  (٢)
هــو خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد اهللا الدمشــقي، أبــو ســعيد العالئــي، حمــدث فاضــل، مســع ابــن   (٣)
مشــرف وأبــا بكــر الدشــيت والرضــي الطــربي وطبقتهــم، مــن مؤلفاتــه : جامــع التحصيــل يف أحــكام 
املراســيل، تلقيــح الفهــوم يف تنقيــح صيــغ العمــوم، مــات ســنة ٧٦١هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية 

الكــربى ٣٥/١٠، الــدرر الكامنــة ١٧٩/٢).
انظر رأيه منقوًال يف النكت على كتاب ابن الصالح ١/ ٢٦٥.  (٤)

هــو أبــو بكــر حممــد بــن موســىنب عثمــان احلازمــي، احلافــظ، إمــام متقــن مــربِّز، مســع مــن أيب العــالء   (٥)
اهلمــذاين وأيب موســى املديــين، مــن مؤلفاتــه : االعتبــار يف بيــان الناســخ واملنســوخ، تــويف ســنة 

٥٨٤هـــ. (انظــر تذكــرة احلفــاظ ١٣٦٣/٤، طبقــات الشــافعية الكــربى١٣/٧).
انظر النكت على كتاب ابن الصالح ٢٦٦/١.  (٦)

طبقات الشافعية الكربى ٦٣/٢.  (٧)
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وإليه مال الســيوطي فإنه قال بعد نقل قول البخاري : (وصدَّر العراقي به كالمه(١)، 
وهــو أمــر متيــل إليــه النفــوس وتنجــذب إليــه القلوب)(٢).

رابعاً : المخالفون
خالف أبا منصور يف هذه املسألة فريقان من العلماء :

الفريق األول : يرون اإلمساك عن احلكم إلسناد بأنه أصح على اإلطالق.
وممن صار إىل هذا القول ابن الصالح والنووي وابن حجر - رمحهم اهللا - .

قال ابن الصالح - رمحه اهللا - :(نرى اإلمســاك عن احلكم إلســناد أو حديث بأنه 
األصــح على اإلطالق)(٣).

وقــال النــووي - رمحــه اهللا - : (واملختــار أنــه ال جيــزم يف إســناد أنــه أصــح األســانيد 
مطلقــاً)(٤).

وقــال ابــن حجــر - رمحــه اهللا - : (املرتبــة األوىل هــي الــيت أطلــق عليهــا بعــض األئمــة 
أهنــا أصــح األســانيد واملعتمــد عــدم اإلطــالق لرتمجــة معينــة منهــا)(٥).

دليلهم:
أن تفــاوت مراتــب الصحــة يكــون حبســب متكــن اإلســناد مــن شــروط الصحــة، ويعــز 
وجــود أعلــى درجــات القبــول يف كل واحــد مــن رجــال اإلســناد املوجوديــن يف ترمجــة واحــدة، 
وهلــذا اضطربــت أقــوال مــن خاضــوا مــن أئمــة احلديــث يف هــذا األمــر مــن غــري اســتقراء تــام، 
بــل أقصــى مــا فعلــوا أنــه رجــح كل واحــد منهــم حبســب مــا قــوي عنــده خصوصــا إســناد بلــده 
لكثــرة اعتنائــه بــه، وعندئــذ يكــون احلكــم علــى إســناد معــني بأنــه أصــح علــى اإلطــالق مــع 

عــدم اتفاقهــم ترجيحــا بغــري مرجــح(٦).
الفريــق الثــاين : يــرون حتديــد أصــح األســانيد ولكــن تعــددت أقواهلــم يف اختيــار ذلــك 

يف كتابه التبصرة والتذكرة ١٥/١-١٦.  (١)
تدريب الراوي ٧٩/١.  (٢)

مقدمة ابن الصالح ص١٠.  (٣)
التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١/ ٧٦.  (٤)
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ص٨٥.  (٥)

انظر تدريب الراوي ٧٦/١-٧٧.  (٦)



٤١٥آراؤه في األدلة الشرعية  

حيــث بلــغ عــدد أقواهلــم مــا يفــوق عشــرين، وال داعــي لســرد مجيــع تلــك األقــوال، فإهنــا حمــررة 
يف مظاهنــا مــن كتــب علــوم احلديــث، فأحيــل القــارئ إليهــا(١).

خامساً: التعليق
الــذي يظهــر يل يف هــذه املســألة - والعلــم عنــد اهللا تعــاىل- أن حتديــد إســناد معــني 
بكونــه أصــح األســانيد علــى اإلطــالق أمــر ال ينبغــي أن جيــزم بــه مــع جــواز اخلــوض يف ذلــك 
وترجيــح بعــض األســانيد علــى بعــض مــن حيــث مراتــب الــرواة يف أحواهلــم وأوصافهــم، 

وذلــك ملــا يلــي:
أ- أنــه يعــز وجــود أعلــى درجــات القبــول يف كل راو مــن رواة اإلســناد املوجوديــن يف 
ترمجــة واحــدة، وناهيــك مــن ذلــك أن هــذا األمــر يســتدعي اســتقراء تامــا وهــو أمــر يف غايــة 
الصعوبــة، والدليــل علــى ذلــك اضطــراب العلمــاء يف أصــح األســانيد وعــدم اتفاقهــم يف ذلــك.

ب- وممــا يــدل علــى جــواز اخلــوض يف هــذا امليــدان أن الــرواة قــد ضبطــوا وعرفــت 
أحواهلــم وتفاريــق مراتبهــم، فأمكــن االطــالع علــى الرتجيــح بينهــم، وســبب االختــالف يف 
ذلــك إمنــا هــو مــن جهــة أن كل مــن رجــح إســنادا كانــت أوصــاف رجــال ذلــك اإلســناد 
عنــده أقــوى مــن غــريه حبســب اطالعــه، فاختلفــت أقواهلــم، الختــالف اجتهادهــم. وتوضيح 
هــذا أن كثــريا ممــن نقــل عنــه الــكالم يف ذلــك إمنــا يرجــح إســناد أهــل بلــده لشــدة اعتنائــه 

بــه(٢) –كمــا ســبق -.
ج-أنــه ميكــن للناظــر املتقــن يف ذلــك ترجيــح بعــض األســانيد علــى بعــض مــن حيــث 
رجحــان حفــظ اإلمــام وإتقانــه، وإن مل يتهيــأ ذلــك علــى اإلطــالق، ألن النظــر فيــه ال خيلــو 
مــن فائــدة. فــإن جممــوع مــا نقــل عــن األئمــة يف ذلــك يفيــد ترجيــح الرتاجــم الــيت حكمــوا هلــا 
باألصحيــة علــى مــا مل يقــع لــه حكــم أحــد منهــم كمــا يقــول احلافــظ ابــن حجــر - رمحــه 

اهللا (٣).

انظــر هــذه األقــوال يف قواطــع األدلــة ٥٠٠/١-٥٠٨، و مقدمــة ابــن الصــالح ص١١، و النكــت   (١)
علــى كتــاب ابــن الصــالح ٢٥٠/١-٢٥٢، و تدريــب الــراوي ٧٨/١-٩٠.

انظر النكت على كتاب ابن الصالح ١/ ٢٤٨.  (٢)
انظر املرجع السابق ٢٤٩/١-٢٥٠.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤١٦

المسألة الثانية :  حكم رواية المبتدع(١)
أوًال : تحرير محل  النـزاع

املبتدع إما أن يكون ممن يكفر ببدعته أم ال.
فإن كان يكفر ببدعته فال تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاقًا(٢).

وإن كان ال يكفر ببدعته فإما أن يكون ممن يستحل الكذب والتدين به لنصرة مذهبه أم ال.
فــإن كان يســتحل الكــذب لنصــرة مذهبــه فــال تقبــل روايتــه باالتفــاق(٣)، وإن كان ال 

يســتحل الكــذب لنصــرة مذهبــه فقــد اختلــف العلمــاء يف قبــول روايتــه.
ثانياً: رأي أبي منصور في المسألة 

ذهــب األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا – إىل رد رواياتــه مطلقــا حيــث قــال: (فــإن كان يف 
رواتــه مبتــدع يف حنلتــه أو جمــروح يف فعلــه أو مدلــس يف روايتــه فــال حجــة يف روايتــه)(٤).

املســألة :  الــواردة يف  لألقــوال  الزركشــي - رمحــه اهللا - يف معــرض حكايتــه  وقــال 
يــرد كالفاســق بغــري  (أحدهــا: رد روايتــه مطلقــا، ألنــه فاســق ببدعتــه، وإن كان متــأوال 

أبــو منصــور)(٥). القاضــي واألســتاذ  قــال  الكافــر مطلقــا، وبــه  يقبــل  التأويــل، كمــا ال 
فظاهر عبارته يدل على أنه يرى رد رواية مجيع املبتدعني حىت وإن مل يدعوا إىل بدعتهم.

املبتــدع هــو صاحــب البدعــة. والبدعــة يف اللغــة اســم مــن (بَــدَع الشــيَء يبدعــه ِبْدعــاً وابتدعــه) أي   (١)
: أنشــأه وبــدأه، و(أبدعــُت الشــيء) أي اخرتعتــه ال علــى مثــال ســابق، والبديــع والبــدع: الشــيء 
�ِض ﴾ [البقــرة : ١١٧]، وقولــه 

َ
ــَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� الــذي يكــون أوًال. ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ بَِديــُع ٱ�سَّ

ــِل ﴾ [األحقــاف : ٩] أي مــا كنــت أول مــن أرســل إىل  ــَن ٱ�رُُّس ــۡدٗ� ّمِ ِ ــُت ب ــا ُكن ــۡل َم ﴿ قُ
أهــل األرض. (انظــر لســان العــرب ٦/٨). ويف االصطــالح: (طريقــة يف الديــن خمرتعــة تضاهــي 
الشــرعية، يقصــد بالســلوك عليهــا املبالغــة يف التعبــد هللا ســبحانه) أي البدعــة هــي طريقــة ابتدعــت 
على غري مثال تقدمها من الشــارع تشــابه الطريقة الشــرعية من غري أن يكون يف احلقيقة كذلك، 
بــل هــي مضــادة هلــا مــن أوجــه متعــددة (انظــر االعتصــام للشــاطيب ص٢٨، معجــم املناهــي اللفظيــة 

ص٣٠٤، علــم أصــول البــدع ص ٢٥). 
انظــر شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم ٦٠/١، تقريــب النــووي مــع تدريــب الــراوي ٣٨٣/١،   (٢)

شــرح العضــد علــى ابــن احلاجــب ٦٢/٢.
انظر البحر احمليط ٢٦٩/٤.  (٣)

أصول الدين ص٢٢.  (٤)
البحر احمليط  ٢٦٩/٤-٢٧٠، إرشاد الفحول ص٤٥.  (٥)



٤١٧آراؤه في األدلة الشرعية  

ثالثاً: الموافقون
لقــد ذهــب إىل القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور القاضــي الباقــالين واآلمــدي والشــيخ 

أبــو إســحاق الشــريازي(١).
ونســبه القــرايف والفتوحــي إىل اإلمــام مالــك - رمحــه اهللا -(٢)  وهــو روايــة عــن اإلمــام 

أمحــد  - رمحــه اهللا -(٣) .
دليلهم :

قالــوا إن املبتــدع فاســق ببدعتــه، فشــأنه شــأن الكافــر يف عــدم قبــول الروايــة، فكمــا أن 
املتــأول وغــري املتــأول يســتويان يف الكفــر ورد روايــة خربمهــا  ســواء دعيــا إىل الكفــر أو ال، 

كذلــك يســتويان يف الفســق وعــدم قبــول روايتهمــا(٤).
رابعاً: المخالفون

لقد خالف القول الذي ذهب إليه األستاذ أبو منصور فريقان من العلماء :
الفريق األول : ذهبوا إىل قبول رواية املبتدع مطلقا، سواء دعا إىل مذهبه أم ال.

نســب اخلطيــب البغــدادي هــذا القــول إىل اإلمــام الشــافعي، وقــال إنــه حمكــي عــن ابــن 
أيب ليلــى(٥) وســفيان الثــوري -رمحهمــا اهللا-(٦). وهــو اختيــار اإلمــام إلكيــا اهلراســي(٧).

األدلة :
واستدلوا مبا يلي:

١- إن روايــة أهــل العــدل إذا كانــت مقبولــة وهــم يعتقــدون أن مــن كــذب فســق، 

انظــر نســبة القــول إىل هــؤالء يف اللمــع ص٢٢٢،  شــرح اللمــع ٣٥٩/٢، املســتصفى ١٦٠/١،   (١)
اإلحــكام لآلمــدي ٣١٤/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٤٠٥/٢. 

انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٦٠، شرح الكوكب املنري ٤٠٥/٢.  (٢)
شرح الكوكب املنري٤٠٥/٢.  (٣)

انظر اللمع ص٢٢٢، مقدمة ابن الصالح مع التقييد ص١٢٦.  (٤)
هــو حممــد بــن عبــد الرمحــن ابــن أيب ليلــى بــن بــالل األنصــاري الكــويف، ولــد ســنة ٧٤هـــ، كان جمتهــدا   (٥)
ومــن أصحــاب الــرأي، تــويف ســنة ١٤٨هـــ بالكوفــة. (انظــر وفيــات األعيــان ٥٧١/١، ســري أعــالم 

النبــالء ٣١٠/٦، الفتــح املبــني ٩٩/١-١٠٠).
انظر الكفاية ص١٩٤.  (٦)

انظر البحر احمليط  ٢٧١/٤.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤١٨

فروايــة أهــل األهــواء - وهــم يعتقــدون أن مــن كــذب كفــر- مقبولــة بطريــق األوىل(١).
٢- قالــوا إنــا ال نكفــر أحــدا مــن أهــل القبلــة إال بإنــكار متواتــر عــن صاحــب الشــرع، 
وإذا مل نكفــره وانضــم إليــه التقــوى املانعــة مــن اإلقــدام علــى مــا يعتقــد حترميــه فاملوجــب 
العدالــة املوجبــة لظــن الصــدق، واملانــع املتخيــل ال  للقبــول موجــود، وهــو اإلســالم مــع 
يعــارض ذلــك املوجــب بــل قــد يقويــه كمــا يف اخلــوارج الذيــن يكفــرون بالذنــب، والوعيديــة 

الذيــن يــرون اخللــود بالذنــب، وإذا وجــد املقتضــي وزال املانــع وجــب القبــول(٢).
الفريــق الثــاين : ذهبــوا إىل التفصيــل بــني الداعــي إىل بدعتــه وغــري الداعــي إليهــا، فــإن 
كان داعيــا إىل بدعتــه ال تقبــل، ألنــه ال يؤمــن أن يضــع ملــا يدعــو إليــه حديثــا يوافقــه(٣). 

وإن مل يكــن داعيــا إىل بدعتــه قبلــت روايتــه.
وهــذا مذهــب مجهــور العلمــاء قاطبــة، قــال ابــن الصــالح - رمحــه اهللا - : (وهــذا 
مذهــب الكثــري أو األكثــر مــن العلمــاء)(٤).مث اختــاره بقولــه: (وهــذا املذهــب الثالــث أعدهلــا 

وأوالهــا)(٥). وهــو الصحيــح مــن الروايــات عــن اإلمــام أمحــد - رمحــه اهللا -(٦) .
قــال عبــد العزيــز البخــاري  - رمحــه اهللا - : (وهــو مذهــب عامــة أهــل الفقــه واحلديــث)

.(٧)

قــال الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي - رمحــه اهللا - : (واملشــهور عنــد احملدثــني أن 
البدعــي املتــأول إذا كان داعيــا لبدعتــه أو كان جييــز الكــذب لرتويــج بدعتــه فإنــه ال تقبــل 
روايتــه، وأمــا إذا كان غــري داعيــة ومل جيــز الكــذب لرتويــج بدعتــه فإنــه تقبــل روايتــه، ويف 
رجــال الشــيخني مجاعــة مــن أهــل األهــواء والبــدع ال يدعــون لبدعتهــم وال يســتبيحون 

الكــذب)(٨).

انظر هذا الدليل نقال عن اإلمام حممد بن احلسن يف البحر احمليط  ٢٧٠/٤.  (١)
انظر نقال عن ابن دقيق العيد يف البحر احمليط ٢٧١/٤.  (٢)

انظر العدة ٩٤٨/٣.  (٣)
مقدمة ابن الصالح ص١٢٧.  (٤)

املصدر السابق.  (٥)
انظر شرح الكوكب املنري٤٠٣/٢.  (٦)
كشف األسرار للبخاري ٥٣/٣.  (٧)

نثر الورود ٣٩٨/١.  (٨)
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خامساً: التعليق
الــذي يرتجــح عنــدي بعــد النظــر فيمــا ورد يف املســألة - والعلــم عنــد اهللا تعــاىل- هــو 
التفصيــل الــذي ذهــب إليــه اجلمهــور بــأن املبتــدع إذا مل يكفــر ببدعتــه ومل يســتبح الكــذب 
والتديــن بــه لنصــرة مذهبــه ومل يكــن داعيــا إىل بدعتــه قبلــت روايتــه؛ ألن الغالــب يف روايتــه 
الصــدق دون الكــذب وهلــذا فــإن هــذا التفصيــل هــو املتبــع عنــد احملدثــني يف روايــة األحاديث 

عــرب القــرون الســالفة. واهللا تعــاىل أعلــم. 

المسألة الثالثة :  حكم رواية المجروح
أوًال : التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن الــراوي إذا وصــف مبــا يقتضــي جرحــه مــن قبــل األئمــة املعتربيــن يف 
هــذا الفــن كأن يقــال : فــالن لــني احلديــث أو ليــس بقــوي أو ضعيــف احلديــث أو مــرتوك 
لــدى  املعروفــة  اجلــرح  ألفــاظ  مــن  ذلــك  أو كــذاب) وغــري  بالكــذب  أو متهــم  احلديــث 

احملدثــني، فمــا حكــم احلديــث  الــذي يرويــه هــذا الــراوي اجملــروح؟
ثانًيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن الــراوي اجملــروح ال تقبــل روايتــه وال حيتــج 
بــه، فقــد قــال -رمحــه اهللا-  يف معــرض ذكــره لشــروط حجيــة خــرب اآلحــاد يف كتابــه أصــول 
الديــن : (الشــرط الثــاين العدالــة، فــإن كان يف روايتــه مبتــدع يف حنلتــه أو جمــروح يف فعلــه أو 

مدلــس يف روايتــه فــال حجــة يف روايتــه)(١).
فــريى األســتاذ أن عدالــة الــراوي شــرط حلجيــة خــرب الواحــد، ولــذا فــإن الــراوي إذا 
وصــف مبــا يقتضــي جرحــه مــن قبــل أئمــة احلديــث واحملدثــني ســقطت عدالتــه، وصــار 

ص٢٢-٢٣، يالحــظ يف عبــارة األســتاذ أيب منصــور - رمحــه اهللا -  أن اجملــروح عنــده هــو فاقــد   (١)
العدالــة، ألنــه ملــا ذكــر شــرط العدالــة أخــرج املبتــدع واجملــروح واملدلــس مــن العدالــة، ويعتــرب احملدثــون 
فاقــد الضبــط أيضــا كفاقــد العدالــة - مــن اجملروحــني، فمــن ألفــاظ اجلــرح عندهــم (لــني احلديــث) و 
(ســيء احلفــظ) و (ليــس باحلافــظ) وغريهــا. انظــر كتــاب اجلــرح والتعديــل البــن أيب حــامت ٣٧/٢، 

وميــزان االعتــدال ٤/١، وفتــح املغيــث ١٢٥/٢.
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جمروحــا، وملــا فــات شــرط مــن أهــم شــروط حجيــة خــرب الواحــد يف الــراوي مل تقــِو روايتــه 
لتكــون حجــة علــى وجــوب العمــل.

ثالثاً : الموافقون
إن القــول بعــدم قبــول روايــة مــن ســقطت عدالتــه لكونــه جمروحــا مــن قبــل أئمــة احلديــث  
املعتربيــن هــو قــول عامــة احملدثــني وأهــل احلديــث  واألصوليــني والفقهــاء(١) ومل خيالــف يف 
ذلــك أحــد حســب اطالعــي، اللهــم إال أن يقــال إن اجملــروح لــه مراتــب وقــد خيتلــف احلكــم 
باختــالف املراتــب لكــن حينئــذ يقــال بــأن العلمــاء حــني ذكــروا املراتــب وحكمهــا قالــوا إن 
أهــل هــذه املراتــب كلهــا ال حيتــج بأحاديثهــم وإن حيكــم بكتابــة أحاديــث بعضهــم دون 

بعــض للنظــر واالعتبــار(٢).
انظــر إحــكام الفصــول ص٣٠٧، الربهــان٣٩٩/١-٤٠٠، أصــول السرخســي ٣٤٥/١-٣٤٦،   (١)
املســتصفى ١٥٧/١، ١٦١-١٦٢، احملصــول ١٩٦/٢-١٩٧، اإلحــكام لآلمــدي ٣٠٩/٢، 
شــرح خمتصــر الروضــة١٤٢/٢، هنايــة الســول ٣٤٥/٢، شــرح الكوكــب املنــري٤٤٠/٢، وانظــر 
اجلــرح والتعديــل البــن أيب حــامت ٣٧/٢، مقدمــة ابــن الصــالح ص ١٣٥-١٣٧، فتــح املغيــث 

الــراوي ٤٠٨/١-٤٠٩.   تدريــب   ،١٢٠/٢-١٢٥
ابــن أيب حــامت - رمحــه اهللا -  يف مقدمــة كتابــه (اجلــرح والتعديــل٣٧/٢) وابــن  قســم اإلمــام   (٢)
الصــالح يف كتابــه (علــوم احلديــث ص١٣٥) مراتــب اجلــرح إىل أربــع مراتــب مــع بيــان حكمهــا، 
مث زاد احلافــظ الذهــيب يف ميــزان االعتــدال (٤/١) والعراقــي يف شــرح التبصــرة والتذكــرة (٣/٢-٦) 
واحلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب (ص٨١) والسخاوي يف فتح املغيث (١٢٠/٢-١٢٧) 

مرتبتــني أخرييــن، فصــارت ســت مراتــب وهــي كالتــايل :
أ- ما دل على التليني وهي أسهلها يف اجلرح مثل فالن لني احلديث  أو فيه مقال.  

ب- مث ما صرح بعدم االحتجاج به وشبهه مثل فالن ال حيتج به أو ضعيف، أو له مناكري.  
ج- مث مــا صــرح بعــدم كتابــه حديثــه وحنــوه مثــل فــالن ال يكتــب حديثــه أو ال حتــل الروايــة عنــه أو   

ضعيــف جــدا أو واه مبــرة.
د- مث مــا فيــه اهتــام بالكــذب أو حنــوه، مثــل فــالن متهــم بالكــذب، أو متهــم بالوضــع أو يســرق   

بثقــة. ليــس  احلديــث  أو ســاقط، أو مــرتوك، أو 
هـ- مث ما دل على وصفه بالكذب وحنوه، مثل كذاب أو دجال، أو وضاع أو يكذب أو يضع.  

و- مث مــا دل علــى املبالغــة يف الكــذب وهــي أســوأها، مثــل فــالن أكــذب النــاس، أو إليــه املنتهــى   
يف الكــذب أو هــو ركــن الكــذب.

وحكم هذه املراتب كما يلي :  
أمــا أهــل املرتبتــني األوليــني فإنــه ال حيتــج حبديثهــم ولكــن يكتــب حديثهــم لالعتبــار فقــط، وإن =   
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دليلهم :
أن عدالــة الــراوي شــرط لصحــة احلديــث  وقبولــه باتفــاق العلمــاء(١) فــال تقبــل روايــة 
مــن أقــدم علــى الفســق عاملــا بكونــه فســقا إلمجــاع األمــة(٢) ولقولــه تعــاىل ﴿ إِن َجآَءُ�ــۡم 

فَاِســُقۢ بِ�ََبــإٖ َ�َت�َيَُّنــٓواْ ﴾ (٣).
ويقــال أيضــا إن الــكالم يف خــرب مــن هــو غــري معصــوم عــن الكــذب فــال تكــون جهــة 
الصــدق متعينــة يف خــربه لعينــه، وإمنــا يكــون جانــب الصــدق راجحــا بظهــور عدالتــه. 
فــإن مــن املعــروف أن الكــذب حمظــور، فــإذا امتنــع الــراوي عــن ســائر احملظــورت دل ذلــك 
علــى امتناعــه عــن الكــذب احملظــور، وكذلــك ملــا كان منجــزرا عــن الكــذب يف أمــور الدنيــا 
فذلــك دليــل ســالمته عــن الكــذب يف أمــور الديــن وأحــكام الشــرع بطريــق األوىل، فأمــا إذا 
مل يكــن عــدال يف املعامــالت وغريهــا ترجــح احتمــال الكــذب يف خــربه، ألنــه ملــا مل يبــال 
مــن ارتــكاب ســائر احملظــورات مــع اعتقــاد حرمتــه، فالظاهــر أنــه ال يبــايل مــن الكــذب مــع 

اعتقــاد حرمتــه(٤).

المسألة الرابعة : حكم العمل بحمل الصحابي مرويه على أحد محمليه
أوًال : التعريف بالمسألة

أن يــروي الصحــايب خــربا حمتمــال ألمريــن متنافيــني وحيملــه علــى أحدمهــا دون اآلخــر، 
كمــا لــو محــل القــرء علــى الطهــر دون احليــض، فــإن القــرء حمتمــل للطهــر واحليــض، وكمــا يف 
حديــث ابــن عمــر -رضــي اهللا عنهمــا- أن النــيب  قــال: ((البيِّعــان باخليــار مــا مل يتفرقــا))(٥) 

كان أهــل املرتبــة الثانيــة دون أهــل املرتبــة األوىل.
وأمــا املراتــب األربعــة األخــرية فــال حيتــج حبديثهــم وال يكتــب وال يعتــرب بــه. انظــر تيســري مصطلــح   

.١٦١-١٦٨ والتعديــل  اجلــرح  وضوابــط  ص١٥٣-١٥٤،  احلديــث 
وممن نقل هذا االتفاق الفتوحي يف شرح الكوكب املنري٣٨٢/٢.  (١)

انظر إحكام الفصول ص٣٠٧، وهناية السول لألسنوي ٣٤٥/٢.  (٢)
احلجرات : ٦  (٣)

انظر أصول السرخسي ٣٤٦/١.  (٤)
متفــق عليــه، فقــد رواه البخــاري يف صحيحــه (٣٢٨/٤ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب البيــوع بــاب   (٥)
البيعــان باخليــار، ورواه مســلم يف صحيحــه (١٧٤/١٠ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب البيــوع بــاب = 
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فــإن التفــرق هنــا حيتمــل التفــرق باألمــوال والتفــرق باألبــدان، وقــد محلــه ابــن عمــر -رضــي 
اهللا عنهمــا-  علــى التفــرق باألبــدان.

فهل يلزم اتباع الصحايب يف محله أو ال؟
ثانيا : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

ذهب األســتاذ أبو منصور - رمحه اهللا – إىل وجوب اتباع الصحايب فيما محل اخلرب 
عليــه إذا أمجعــت األمــة علــى املــراد باخلــرب احملتمــل أحــد األمريــن مــن غــري تعيــني.

قــال الزركشــي - رمحــه اهللا -: (الــذي ذكــره مجهــور أصحابنــا منهــم األســتاذ أبــو 
إســحاق وابــن فــورك واألســتاذ أبــو منصــور وإلكيــا الطــربي وســليم الــرازي يف التقريــب أنــه 

ينظــر ؛ فــإن أمجعــوا أن املــراد أحدمهــا رجــع إليــه فيــه)(١).
وقــال الفتوحــي - رمحــه اهللا - :(ومنهــا مســألة الكتــاب وهــي أن يــروي الصحــايب خــربا 
حمتمــال ملعنيــني، وحيملــه علــى أحدمهــا، فــإن تنافيــا كالقــرء وحيملــه علــى األطهــار مثــال، 
وجــب الرجــوع إىل محلــه عمــال بالظاهــر، كمــا قالــه أصحابنــا ومجهــور الشــافعية كاألســتاذين 

أيب إســحاق وأيب منصــور وابــن فــورك وإلكيــا اهلراســي وســليم الــرازي)(٢).
ثالثا : الموافقون

إن مــا اختــاره أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  يف هــذه املســألة موافــق ملــا ذهــب إليــه مجهــور 
العلماء(٣) وحكى اآلمدي االتفاق على ذلك(٤).

ثبــوت خيــار اجمللــس للمتبايعــني. 
البحر احمليط  ٣٦٧/٤.  (١)

شرح الكوكب املنري٥٥٧/٢.  (٢)
انظر العدة ٥٨٣/٣، إحكام الفصول ص٣١٣، قواطع األدلة ٤٢٠/٢، التمهيد أليب اخلطاب   (٣)
١٩٠/٣، منتهــى الوصــول واألمــل البــن احلاجــب ص٨٦، هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول البــن 
الســاعايت ٣٨١/١-٣٨٢، هنايــة الوصــول إىل درايــة األصــول ٢٩٦٠/٧، املســودة ص١٢٩، 
الفحــول  إرشــاد   ،١٦٢/٢ الرمحــوت  فواتــح   ،٧١/٣ التحريــر  تيســري  الوصــول ص٩٩،  غايــة 

ص٥٢،.
انظر اإلحكام لآلمدي٣٤٢/٣.    (٤)



٤٢٣آراؤه في األدلة الشرعية  

دليلهم :
أنه إذا احتمل اخلرب أمرين فأكثر على السوية فقد سقطت احلجة منه؛ إذ ال ميكن العمل 
بأحد حمتمالته إال بدليل وحيث وجد تفسري الصحايب جيب الرجوع إىل تفسريه؛ ألنه حضر 

التنـزيل وعرف التأويل وهو أعرف مبراد الرسول  لكونه معه وحبضرته(١).
وألن الظاهر من حال النيب  أنه ال ينطق باللفظ اجململ الذي حيتمل املعنيني املتنافيني 
لقصــد التشــريع وتعريــف األحــكام، وخيليــه عــن قرينــة حاليــة أو مقاليــة حبيــث ال يفهــم الــراوي 
  مــا أراده بذلــك اللفــظ، بــل قــد ضــم إليــه مــن القرائــن مــا يعــني املقصــود مــن كالمــه

والصحــايب الــراوي املشــاهد للحــال أعــرف بذلــك مــن غــريه، فوجــب احلمــل عليــه(٢).
رابعاً: المخالفون

خالــف يف هــذه املســألة اجلمهــور وأبــا منصــور أكثــر احلنفيــة حيــث ال يقبلــون تأويــل 
الصحــايب وبعــض حمتمــالت اخلــرب(٣).

المسألة الخامسة : إذا انفرد الراوي برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل 
التواتر أو يجب عليهم علمه فهل يقبل؟

أوًال: التعريف بالمسألة
املســألة هــي أن ينفــرد واحــد خبــرب عــن شــيخ جــرت العــادة أن يتوافــر علــى نقلــه اجلــم 
الغفــري مــن أهــل التواتــر أو جيــب علــى الكافــة علمــه ملــا قــد شــاركوه علــى مشــاهدة ذلــك 
الشــيء، ومثــال ذلــك أن ينفــرد خمــرب بــأن ملــك املدينــة قــد قتــل عنــد اجتمــاع النــاس للجمعــة 

وســط اجلامــع أو أن خطيبهــا قتــل علــى املنــرب (٤)،فهــل يقبــل خــرب هــذا املخــرب؟

انظــر التمهيــد أليب اخلطــاب ١٩٢/٣، وقريبــا مــن هــذا الــكالم نقــل منــه املــرداوي يف التحبــري شــرح   (١)
التحريــر ٢١٢٠/٥.

انظــر اإلحــكام لآلمــدي٣٤٢/٢، منتهــى الوصــول واألمــل ص٨٦، هنايــة الوصــول إىل درايــة   (٢)
الفحــول ص٥٢. الرمحــوت ١٦٢/٢، إرشــاد  فواتــح  التحريــر ٧١/٣،  تيســري  األصــول ٢٩٦٠/٧، 

انظر أصول السرخسي ٦/٢-٧، تيسري التحرير ٧١/٣، فواتح الرمحوت ١٦٢/٢.  (٣)
انظــر هــذه املســألة يف العــدة ٩٦٤/٣-٩٦٥، اللمــع ص٢٣٥، شــرح اللمــع٣٨٦/٢، املســتصفى   (٤)
١٤٢/١، التمهيــد أليب اخلطــاب ١٥٠/٣-١٥١،، احملصــول١٤٧/٢، اإلحــكام لآلمــدي = 



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٢٤

ثانيا: رأي األستاذ منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - أن الــراوي إذا انفــرد خبــرب جــرت العــادة أن 

ينقلــه أهــل التواتــر أو جيــب عليهــم علمــه فــإن خــربه ال يقبــل .
قــال الزركشــي - رمحــه اهللا - يف معــرض بيانــه لشــروط مــنت احلديــث :(وأن ال ينفــرد 
راويــه مبــا جــرت العــادة أن ينقلــه أهــل التواتــر، أو جيــب عليهــم علمــه، فــإن انفــرد مل يقبــل، 

قالــه يف (اللمــع) وكــذا األســتاذان : ابــن فــورك وأبــو منصــور)(١).
وبنــاء علــى ذلــك فقــد رد - رمحــه اهللا – ومــن معــه روايــة اإلماميــة يف النــص علــى 
خالفــة علــي ، واســتدل عليــه بأنــه لــو كانــت حقــا لظهــر نقلــه للجــم الغفــري ؛ ألنــه 

مــن الفــروض الــيت ال يســع أحــدا جهلهــا(٢).
ثالثا : الموافقون

إن القــول الــذي ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور هــو قــول مجيــع األئمــة املعتربيــن مــن 
أهــل الســنة واجلماعــة(٣).

قــال اآلمــدي - رمحــه اهللا - فيمــا لــو وجــد شــيء مبشــهد مــن اخللــق الكثــري: (إذا انفــرد 
الواحــد بروايتــه عــن باقــي اخللــق، كمــا إذا أخــرب بــأن اخلليفــة ببغــداد قتــل يف وســط اجلامــع 
يــوم اجلمعــة مبشــهد مــن اخللــق ومل خيــرب بذلــك أحــد ســواه، فذهــب الــكل إىل أن ذلــك 

يــدل علــى كذبــه(٤).
٢٨٢/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣٥٥، هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول البــن الســاعايت 
املختصــر  بيــان  املســودة ص٢٦٨،  األصــول ٢٧٨٠/٧،  درايــة  إىل  الوصــول  هنايــة   ،٣٣٨/١
٦٦٢/١، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٥٧/٢، غايــة الوصــول ص٩٥، هنايــة الســول 
مــع شــرح البدخشــي املســمى مبناهــج العقــول ٣١٦/٢، شــرح احمللــى علــى مجــع اجلوامــع ١١٨/٢، 
البحــر احمليــط  ٢٥١/٤، تيســري التحريــر ١١٥/٣، التحبــري شــرح التحريــر ١٨٢٥/٤-١٨٢٧، 

شــرح الكوكــب املنــري٣٥٦/٢، فواتــح الرمحــوت ١٢٦/٢.   
البحر احمليط  ٣٤٢/٤.   (١)

انظر املصدر السابق.  (٢)
انظر املســتصفى ١٤٢/١، اإلحكام لآلمدي ٢٨٢/٢، شــرح تنقيح الفصول ص٣٥٥-٣٥٦،   (٣)
غايــة الوصــول ص٩٥، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٥٧/٢، هنايــة الســول مــع مناهــج 
العقــول ٣١٥/٢-٣١٦، احمللــى علــى مجــع اجلوامــع ١١٨/٢، شــرح الكوكــب املنــري٣٥٦/٢، 

فواتــح الرمحــوت ١٢٦/٢. 
اإلحكام لآلمدي ٢٨٢/٢.   (٤)
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قال الفتوحي - رمحه اهللا - : (لو انفرد خمرب بأن ملك املدينة قتل عند اجتماع الناس 
للجمعة وسط اجلامع.... فإنه يقطع بكذبه عند اجلميع من أئمة الدين املعتربين)(١).

دليلهم :
استدلوا مبا يلي :

١- العلــم بكــذب مثــل هــذا اخلــرب يســتفاد حبســب العــادة ألن األحــوال الــيت يشــتمل 
عليهــا هــذا اخلــرب ممــا يشــتهر، فــإن اهللا قــد ركــز يف طبــاع اخللــق مــن توفــري الدواعــي علــى 
نقــل مــا علمــوه، والتحــدث مبــا عرفــوه، حــىت إن العــادة جــرت بعــدم كتمــان مــا ال يُهتَــم بــه 
ممــا حيــدث مــن صغــار األمــور علــى اجلمــع القليــل، فكيــف علــى اجلمــع الكثــري فيمــا هــو 
يف عظائــم األمــور ومهماهتــا؛ والنفــوس مشــتاقة إىل معرفتــه، ويف نقلــه صــالح للخلــق، بــل 
الســكوت عــن نقــل ذلــك وإشــاعته يف إحالــة العــادة لــه أشــد مــن إحالــة العــادة لســكوهتم 
وتواطؤهــم علــى عــدم نقــل وجــود مكــة وبغــداد. فلــو كان هــذا اخلــرب واقعــا لتواتــر علــى نقلــه 

اجلــم الغفــري، فلمــا مل ينقلــه ُعلــم كذبــه قطعــًا(٢).
٢- أنــه إذا انفــرد الواحــد بروايــة مــا جيــب علــى الكافــة علمــه أو جــرت العــادة أن ينقلــه 
أهــل التواتــر دل علــى أن ال أصــل لــه، ألنــه ال جيــوز أن يكــون لــه أصــل، مث ينفــرد الواحــد 

بروايتــه وعلمــه دون الباقــني(٣).
٣- لــو جوزنــا كتمــان هــذا اخلــرب مــن قبــل أولئــك اخللــق الكثــري الذيــن كانــوا مــع الــراوي 
يف املشــهد، جلوزنــا أن يكــون بــني البصــرة وبــني بغــداد بلــدة أعظــم منهمــا مــع أن النــاس مــا 
أخــربوا عنهــا، وجلوزنــا أن يكــون الرســول أوجــب عشــر صلــوات، لكــن األمــة مــا نقلــت إال 

مخســة، وملــا كان ذلــك باطــال فكــذا مــا أدى إليــه(٤).
رابعاً : المخالفون

قد خالف يف هذه املســألة الشــيعة، فإهنم قال ال يقطع بكذب اخلرب املذكور لتجويز 

شرح الكوكب املنري٣٥٦/٢-٣٥٧.  (١)
املختصــر  بيــان  لآلمــدي ٢٨٢/٢،  اإلحــكام  اخلطــاب ١٥٠/٣-١٥١،  التمهيــد أليب  انظــر   (٢)

.٦٦٣/١
انظر شرح اللمع٣٨٦/٢.  (٣)
انظر احملصول ١٤٧/٢.  (٤)
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.(١) العقــل صدقــه، وهلــذا قــد قالــوا بصــدق مــا رووه مــن اخلــرب الواحــد يف إمامــة علــي

المسألة السادسة : حكم رواية من يدلس(٢) في السند
أوًال : التعريف بالمسألة

التدليــس قســمان(٣): أحدمهــا تدليــس املــنت ومســاه احملدثــون : اإلدراج، وســوف يــأيت 
اإلســناد  عيــب يف  (إخفــاء  وهــو  الســند،  تدليــس  والثــاين:  التاليــة،  املســألة  تفصيلــه يف 
وحتســني لظاهــره)(٤) وهــذا التعريــف شــامل جلميــع أنــواع العيــوب املخفيــة يف الســند، وهــذا 
القســم لــه صــور كثــرية يرجــع حاصلهــا إىل نوعــني : تدليــس اإلســناد وتدليــس الشــيوخ.

أمــا تدليــس اإلســناد فهــو (أن يــروي الــراوي عمــن قــد مســع منــه مــا مل يســمع منــه 
مــن غــري أن يذكــر أنــه مسعــه منــه) (٥). وذلــك بصيغــة توهــم أنــه مســع ذلــك اخلــرب مــن ذلــك 
الشــيخ، قــال ابــن الصــالح - رمحــه اهللا -  يف تعريفــه : (هــو أن يــروي عمــن لقيــه مــا مل 
يســمع منــه مومهــا أنــه مسعــه منــه أو عمــن عاصــره ومل يلقــه مومهــا أنــه لقيــه ومسعــه منــه) (٦).

انظر نســبة القول إىل الشــيعة مع أهم شــبهاهتم والرد عليها احملصول١٤٧/٢، اإلحكام لآلمدي   (١)
٢٨٢/٢-٢٨٤، هنايــة الوصــول البــن الســاعايت ٣٣٨/١، هنايــة الوصــول للهنــدي ٢٧٨٠/٧، 
بيان املختصر ٦٦٣/١، شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ٥٧/٢، هناية السول مع مناهج 
العقول ٣١٦/٢، احمللي على مجع اجلوامع ١١٨/٢،التحبري شــرح التحرير ١٨٢٥/٤-١٨٢٦، 

تيســري التحريــر ١١٥/٣، شــرح الكوكــب املنــري٣٥٦/٢-٣٥٧، فواتــح الرمحــوت  ١٢٦/٢.    
(٢)  التدليــس يف اللغــة كتمــان عيــب الســلعة عــن املشــرتي، مأخــوذ مــن الَدَلــس، وأصــل مــادة (د ل 
س) تــدل -كمــا يقــول ابــن فــارس- (علــى ســرت وظلمــة). (انظــر معجــم مقاييــس اللغــة ٢٩٦/١، 
لســان العــرب٨٦/٥، القامــوس احمليــط ٧٤٩/١)، فهــو مبعــىن الظلمــة ويــأيت مبعــىن اختــالط الظلمــة 
بالنــور، ومسيــت الصفــة املعروفــة لــدى احملدثــني هبــذا االســم الشــرتاكها يف اخلفــاء كمــا صــرح بذلــك 
احلافــظ ابــن حجــر يف  النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح ٦١٤/٢ حيــث قــال: (وكأنــه أظلــم أمــره 
علــى الناظــر لتغطيــة وجــه الصــواب فيــه). وانظــر نزهــة النظــر يف توضيــح خنبــة الفكــر ص١١٣، 

شــرح الكوكــب املنــري٤٤١/٢. وأمــا يف االصطــالح فقــد أوردت تعريفــه يف الصلــب. 
انظر شرح الكوكب املنري٤٤١/٢.  (٣)
تيسري مصطلح احلديث ص٧٩.  (٤)

املرجع السابق ص٧٩-٨٠..  (٥)
مقدمــة ابــن الصــالح ص٧٨. مثالــه - كمــا ذكــر ابــن الصــالح - مــا روى علــي بــن خشــرم =   (٦)
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وهنــاك نــوع آخــر مــن تدليــس اإلســناد يســمى تدلــس التســوية وهــو روايــة الــراوي عــن 
شــيخه الثقة مث إســقاط راو ضعيف بني ثقتني حتســينا للحديث، وصورته أن يروي الراوي 
حديثا مسعه من شــيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأيت الراوي ويســقط منه 
شــيخ شــيخه الضعيــف وجيعلــه مــن روايــة شــيخه الثقــة عــن الثقــة الثــاين  بلفــظ حمتمــل كالعنعنــة 
وحنوها فيصري اإلسناد كله ثقات ويصرح هو باالتصال بينه وبني شيخه ألنه قد مسعه منه(١).

وأمــا تدليــس الشــيوخ فهــو (أن يــروي عــن شــيخ حديثــا مسعــه منــه فيســميه أو يكنيــه أو 
ينســبه أو يصفــه مبــا ال يعــرف بــه كــي ال يعــرف)(٢) أي أنــه يذكــر شــيخه بغــري مــا اشــتهر 

بــه حــىت ال يعــرف أنــه هــو(٣). 
واملدلــس بكســر الــالم - مــن اشــتهر بواحــد مــن هــذه األنــواع أو جبميعهــا، واحلديــث 
الذي يدلس فيه يســمى مدلَّســاً -بفتح الالم-. فمن يعرف بتدليس يف الســند- أيا كان 

نوعــه - فهــل تقبــل روايتــه أو ال؟
ثانياً : رأي أبي منصور 

يــرى األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي أن مــن عــرف بالتدليــس مل تقبــل منــه روايتــه حــىت 
يصــرح بالتحديــث والســماع، فــإن صــرح بالســماع قبلــت روايتــه، أي إن قــال: (مسعــت) أو 
حنوهــا قُبــل حديثــه، وإن مل يصــرح بالســماع مل تقبــل روايتــه، أي إن قــال : (عــن) وحنوهــا 

مل يقبــل حديثــه.
وقــد نقــل عنــه هــذا الــرأي الزركشــي - رمحــه اهللا - حيــث قــال : (وقــال القاضــي أبــو 
الطيب واألستاذ أبو منصور : إن عرف بالتدليس مل يقبل، حىت يصرح بالتحديث، وإن 

قــال كنــا عنــد ابــن عيينــة فقــال : قــال الزهــري، فقيــل لــه حدثكــم الزهــري فســكت مث قــال : قــال 
الزهــري، فقيــل لــه: مسعتــه مــن الزهــري، فقــال: ال، مل أمسعــه مــن الزهــري وال ممــن مسعــه مــن الزهــري، 
حدثــين عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن الزهــري. (انظــر املرجــع الســابق وانظــر تدريــب الــراوي ٢٥٧/١، 

الكفايــة ص٣٥٩).
انظر التقييد واإليضاح على مقدمة ابن الصالح ص٧٨.  (١)

مقدمة ابن الصالح ص٨٠.  (٢)
مثالــه مــا رواه أبــو بكــر بــن جماهــد اإلمــام املقــرئ عــن أيب بكــر بــن أيب داود الســختياين فقــال :   (٣)
(حدثنــا عبــد اهللا بــن أيب عبــد اهللا) يريــد بــه أبــا بكــر بــن أيب داود مــع أنــه مل يعــرف هبــذه الكنيــة 

وإمنــا يعــرف بــأيب بكــر عبــد اهللا بــن أيب داود. (انظــر املرجــع الســابق ص٨٠).
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ــل علــى مساعــه منــه)(١). مل يعــرف بــه قُبِــل منــه قولــه : قــال فــالن إذا حــكاه عمــن أدركــه، ومحُِ
أمــا مــا ذكــره األســتاذ يف كتابــه (أصــول الديــن) مــن أن روايــة املدلــس ال حجــة فيهــا(٢) 
فظاهــره رد خــربه مطلقــا ولكــن ميكــن التوفيــق بــني مــا قالــه يف أصــول الديــن ومــا نقلــه منــه 
الزركشــي بــأن يقيــد قولــه يف (أصــول الديــن) مبــا نقلــه عنــه الزركشــي يف البحــر، أو يقــال إن 

املــراد بقولــه يف أصــول الديــن رد روايــة مــن يدلــس يف املــنت مطلقــا كمــا ســيأيت.
ثالثا: الموافقون

إن ما ذهب إليه األســتاذ أبو منصور - رمحه اهللا - هو مذهب مجهور احملدثني وقد 
نص على تصحيحه اخلطيب البغدادي وابن الصالح والنووي والسيوطي(٣).

نــص عليــه كذلــك اإلمــام الشــافعي - رمحــه اهللا - حيــث قــال :(ال نقبــل مــن مدلــس 
حديثــا حــىت يقــول فيــه «حدثــين» أو «مسعــت»)(٤) وهــو اختيــار القاضــي أيب الطيــب وابــن 

الســمعاين والفتوحــي والشــوكاين(٥).
دليلهم :

قالــوا: إن مــا رواه املدلــس بلفــظ مبــنيِّ لالتصــال حنــو مسعــت وحدثنــا وأخربنــا وأشــباهها 
فهــو مقبــول، ألن التدليــس ليــس كذبــا ومل يكــن كذبــا وقــد قــال اجلماهــري إنــه ليــس حمرمــا 
وإمنــا هــو ضــرب مــن اإليهــام بلفــظ حمتمــل والــراوي عــدل ضابــط، فــإذا صــرح الــراوي 
بالســماع وبــنيَّ فيــه االتصــال رفــع عنــه اإليهــام(٦) وأمــا ســبب عــدم القبــول خلــرب املدلــس 
إذا مل يصــرح بالســماع واالتصــال فالحتمــال كــون الــراوي الــذي أســقط يف الســند ممــن ال 

تقــوم احلجــة مبثلــه(٧).
البحر احمليط  ٣١٢/٤.  (١)

انظر أصول الدين ص٢٢.  (٢)
انظــر الكفايــة ص٣٦١، مقدمــة ابــن الصــالح مــع التقييــد واإليضــاح ص٨٢، تقريــب النــووي مــع   (٣)

تدريــب الــراوي ٢٦٢/١-٢٦٣، شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم ٣٣/١.
الرسالة ص٣٨٠.  (٤)

انظــر قواطــع األدلــة ٣٠٨/٢، ٣١١، البحــر احمليــط  ٣١٢/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٤٥٠/٢،   (٥)
إرشــاد الفحــول ص٤٩.                            

٣٣/١، كشــف  مســلم  صحيــح  علــى  النــووي  شــرح  ص٨٢،  الصــالح  ابــن  مقدمــة  انظــر   (٦)
.٢٦٤/١ الــراوي  تدريــب  األســرار١٤٦/٣، 

انظر إرشاد الفحول ص٤٩.  (٧)
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رابعاً: المخالفون
توجد هناك آراء خمتلفة ملا اختاره أبو منصور ومن معه وهي كالتايل :

الــرأي األول : أن مــن عــرف بالتدليــس ال تقبــل روايتــه حبــال بــنيَّ الســماع أو مل يبيِّنــه. 
ذهــب إليــه فريــق مــن أهــل احلديــث  والفقهــاء(١).

 : قــال  أنــه  عبدالوهــاب  القاضــي  عــن  اهللا -   ابــن حجــر - رمحــه  احلافــظ  ونقــل 
(التدليــس جــرح وإن مــن ثبــت أنــه كان يدلــس ال يقبــل حديثــه مطلقــا -قــال- وهــو الظاهــر 

مــن أصــول مالــك)(٢).
الــرأي الثــاين : أن روايــة املدلــس تقبــل مطلقــا، وهــو قــول اجلمهــور القائلــني حبجيــة 

املرســل، وإليــه ذهــب أكثــر احلنفيــة وهــو ظاهــر قــول اإلمــام أمحــد.
قــال يف كشــف األســرار : (وتبــني هبــذا أن التدليــس بــرتك اســم املــروي عنــه ال يصلــح للجــرح 
عندنــا ألن عدالــة الــراوي تقتضــي أنــه مــا تــرك ذكــره إال ألنــه عــدل ثقــة عنــده ملــا ذكرنــا يف املرســل 
وجيــري ذلــك جمــرى تعديلــه صرحيــا والصحابــة كانــوا يــروون أحاديــث ويرتكــون أســامي رواهتــا كمــا 

ذكرنــا يف املرســل فلــو كان ذلــك يوجــب ســقوط اخلــرب ملــا اســتجازوا ذلــك)(٣).
وقــال القاضــي أبــو يعلــى - رمحــه اهللا - : (إذا ثبــت أنــه مكــروه فإنــه ال مينــع مــن قبــول 
اخلــرب نــص عليــه [أي اإلمــام أمحــد]...، وقيــل لــه : كان شــعبة(٤) يقــول التدليــس كــذب، 

فقــال أمحــد: ال، قــد دلــس قــوم وحنــن نــروي عنــه...)(٥).
الــرأي الثالــث : أن تدليــس الــراوي إذا كان عمــن مل يســمع منــه ومل يلقــه ويغلــب ذلــك 
علــى حديثــه مل تقبــل روايتــه، وأمــا إذا كان تدليســه عمــن لقيــه ومســع منــه فيدلــس عنــه روايــة 

مــا مل يســمعه منــه فيقبــل ذلــك بشــرط أن يكــون الــذي يدلــس عنــه ثقــة(٦).

انظر الكفاية ص٣٦١، مقدمة ابن الصالح ص٨١، شــرح النووي على مســلم ٣٣/١، تدريب   (١)
الــراوي ٢٦٢/١.

انظر النكت على كتاب ابن الصالح ٦٣٢/٢.  (٢)
كشف األسرار ١٤٧/٣.  (٣)

هــو شــعبة بــن احلجــاج بــن الــورد، أبــو بســطام األزدي العتكــي، موالهــم الواســطي، اإلمــام احلافــظ   (٤)
عــامل أهــل البصــرة وشــيخها، أخــذ عــن احلســن مســائل، ولــد ســنة ٨٠هـــ ومــات ســنة ١٦٠ هـــ. 

(انظــر تاريــخ بغــداد ٢٥٥/٩-٢٦٦، ســري أعــالم النبــالء ٢٠٢/٧-٢٢٨).
العدة ٩٥٧/٣، املسودة ص٢٧٧.  (٥)

انظر الكفاية ص٣٦١.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٣٠

ويالحظ أنه اشرتط هنا أمران لقبول رواية املدلس :
أ- أن يكون املدلس قد مسع من الشيخ بعض األحاديث غري احلديث  الذي دلسه فيه.

ب- أن يكون الشيخ الذي ُدلس عنه ثقة.
فــإذا توفــر هــذان الشــرطان يف املدلــس قبلــت روايتــه، وإال فــال. وهــذا التفصيــل ذكــره 

اخلطيــب البغــدادي ونســبه إىل بعــض العلمــاء(١).
وهنــاك مــن ذهــب إىل اشــرتاط األمــر الثــاين فقــط لقبــول روايــة املدلــس وهــو كونــه ال 
يدلــس إال عــن ثقــة قــد لقيــه ســواء مســع منــه أم مل يســمع منــه، وأمــا إن كان يدلــس عــن 
الضعفــاء فــال يقبــل، وإىل هــذا ذهــب بعــض احلنفيــة(٢) وبعــض احلنابلــة(٣) والصــرييف مــن 

الشافعية(٤).
خامساً: التعليق

بعد النظر فيما ورد يف املسألة يالحظ ما يلي :
١- أن القائلــني بــرد خــرب املدلــس مطلقــا يــرون أن التدليــس قــادح يف عدالتــه ولــذا مل 

يكــن أهــال ألن يقبــل منــه احلديــث.
٢- أن الذيــن ذهبــوا إىل قبــول خــربه مطلقــا اعتــربوا التدليــس رخصــة مــن الرخــص يف 
الروايــة لتخفيــف طــول اإلســناد ويــرون أن العــدل ال يســقط راويــا إال لكونــه ثقــة عنــده كأنــه 

يعدلــه بإســقاطه إيــاه كمــا قالــوا يف املرســل.
٣- أن القائلــني بالتفصيــل يف هــذه املســألة ذهبــوا إىل مســلك وســط حيــث يــرون أن 
التدليــس قــدح يف عدالــة الــراوي مــع إمــكان رفعــه وإزالتــه بــأن يصــرح بالســماع أو يُعــَرف 

مــن حالــه أنــه ال يــروي إال عــن ثقــات أو يكِشــف مــن َروى عنــه إذا ُســئل.
ومــن مالحظــة مــا ســبق توضيُحــه يظهــر يل أنــه ينبغــي قبــل احلكــم علــى روايــة املدلِّــس 
أن يبحــث عــن حــال كل راٍو وحــال كل روايــة وحــال كل مــن دلــس عنــه حــىت يعــرف 
بتدليــس الــراوي واحلامــل عليــه وحــال الــراوي الــذي دلــس عنــه، مث يعطــى احلكــم املناســب 

املرجع السابق.  (١)
انظر أصول السرخسي ٣٧٩/١-٣٨٠.  (٢)

انظر شرح الكوكب املنري ٤٥٠/٢.  (٣)
انظر تدريب الراوي ٢٦٣/١.  (٤)



٤٣١آراؤه في األدلة الشرعية  

بنــاء علــى مــا يظهــر مــن البحــث  يف تلــك األمــور. فــإذا كان احلامــل علــى التدليــس اختبــار 
الطــالب أو ختفيــف طــول الســند علــى الســامعني - وهــم يعرفــون احملذوفــني مــن الــرواة 
الثقــات - وغــري ذلــك مــن األمــور احملمــودة وظهــر بعــد البحــث أن الــذي دلِّــس عنــه ثقــة أو 
صــرح املدلِّــس نفُســه بالســماع فهــذا ينبغــي قبــول خــربه، أمــا إذا كان احلامــل عليــه إســقاط 
راٍو ضعيــف بــني ثقتــني وحتســني الســند بذلــك ومل يرفــع اإليهــام فهــذا يــرد خــربه ويتوقــف 

فيــه حــىت يتبــني أمــره، واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة السابعة :  حكم رواية من يدلس في المتن
أوًال: التعريف بالمسألة 

التدليــس يف املــنت هــو أن يدخــل الــراوي يف احلديــث شــيئا مــن كالمــه أوال أو آخــرا 
أو وســطا علــى وجــه يوهــم أنــه مــن مجلــة احلديــث  الــذي رواه(١)، ومســى هــذا النــوَع مــن 

التدليــس احملدثــون اإلدراج واحلديــث الــذي يدلــس يف متنــه مدرجــا بفتــح الــراء(٢).
 : الزركشــي  عنــه  نقــل  فيمــا  اهللا -  رمحــه  منصــور -  أبــو  األســتاذ  يقــول  هــذا  ويف 
(التدليــس يف املــنت هــو الــذي يســميه أصحــاب احلديــث  باملــدرج وهــو أن يــدرج يف كالم 

.(٣)( كالم غــريه، فيظــن الســامع أن اجلميــع مــن كالم النــيب  النــيب
انظــر مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي ١٦٥/٢، غايــة الوصــول ص١٠٤، شــرح الكوكــب املنــري   (١)

الفحــول ص٤٨. إرشــاد   ،٤٤١/٢
احلديــث  املــدرج عنــد احملدثــني أقســام : أحدهــا مــدرج يف حديــث النــيب  بــأن يذكــر الــراوي   (٢)
عقيبــه كالمــا لنفســه أو لغــريه، فريويــه مــن بعــده متصــال باحلديــث مــن غــري فصــل، فيتوهــم أنــه 
مــن تتمــة احلديــث املرفــوع، وهــذا القســم يســمى مــدرج املــنت وهــو املــراد يف هــذه املســألة. والثــاين: 
أن يكــون عنــده متنــان خمتلفــان بإســنادين خمتلفــني فريويهمــا بأحدمهــا، أو يــروي أحدمهــا بإســناده 
اخلــاص بــه، ويزيــد فيــه مــن املــنت اآلخــر مــا ليــس يف األول أو يكــون عنــده املــنت بإســناد إال طرفــا 
منــه، فإنــه عنــده بإســناد آخــر، فريويــه تامــا باإلســناد األول، ومنــه أن يســمع احلديــث  مــن شــيخه 
إال طرفــا منــه، فيســمعه بواســطة عنــه، فريويــه تامــا حبــذف الواســطة. والثالــث : أن يســمع حديثــا 
مــن مجاعــة خمتلفــني يف إســناده أو متنــه، فريويــه عنهــم وال يبــني مــا اختلــف فيــه. انظــر تدريــب 
ابــن  مقدمــة  الفكــر ص١٢٤-١٢٥،  خنبــة  توضيــح  النظــر يف  نزهــة  الــراوي ٣١٤/١-٣٢١، 

الصــالح ص١٠٦.
البحر احمليط  ٣١٠/٤.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٣٢

فالذي ُعِرف باإلدراج يف منت احلديث فما حكم روايته وحكم اإلدراج فيها؟
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - أن مــن عــرف بالتدليــس يف املــنت ال حيتــج 
حبديثــه، فإنــه قــال يف ســياق كالمــه علــى التدليــس يف املــنت : (فــال حجــة فيمــا هــذا ســبيله)
(١)، واملفهــوم مــن هــذا الــكالم أن اإلدراج يف احلديــث  جــرح يف عدالــة الــراوي، وهلــذا ال 

يقبــل حديثــه وال حيتــج بــه.
وقــد عــد األســتاذ التدليــس – بنوعيــه - مناقضــا لعدالــة الــراوي، فإنــه قــال : (الشــرط 
الثاين [لوجوب العمل بأخبار اآلحاد] عدالة الرواة، فإن كان يف رواته مبتدع يف حنلته أو 
جمــروح يف فعلــه أو مدلــس يف روايتــه فــال حجــة يف روايتــه)(٢). أمــا التدليــس يف الســند فقــد 
مــر يف املســألة الســابقة أن املدلــس إذا ذكــر الشــيخ الــذي دلــس عنــه وصــرح بالتحديــث أو 
الســماع منــه قبلــت روايتــه عنــده، وأمــا التدليــس يف املــنت فــال يقبــل عنــده علــى اإلطــالق 

كمــا يــدل عليــه ظاهــر كالمــه.
ثالثاً: الموافقون 

إن الــرأي الــذي اختــاره األســتاذ أبــو منصــور هــو رأي العلمــاء قاطبــة(٣)، وقــد نقــل 
الســيوطي علــى حتــرمي اإلدراج يف احلديــث حيــث قــال : (اإلدراج بأقســامه حــرام بإمجــاع 

أهــل احلديــث والفقــه)(٤).
وقــال ابــن الســمعاين : (وأمــا مــن يدلــس يف املتــون فهــذا مطــرح احلديــث، جمــروح 
العدالــة، وهــو ممــن حيــرف الكلــم عــن مواضعــه، فــكان ملحقــا بالكذابــني ومل يقبــل حديثــه)(٥).
وقــال الفتوحــي: (وأمــا [التدليــس] يف االصطــالح فقســمان: قســم مضــر مينــع القبــول 

املصدر السابق ٣١٠/٤.  (١)
أصول الدين ص٢٢.  (٢)

انظــر قواطــع األدلــة  ٣٢٣/٢، مجــع اجلوامــع ١٦٥/٢، غايــة الوصــول ١٠٤، نزهــة النظــر يف   (٣)
توضيــح خنبــة الفكــر ص١٢٤-١٢٥، تدريــب الــراوي ٣١٤/١-٣٢٢، شــرح الكوكــب املنــري 

الفحــول ص٤٨.  إرشــاد   ،٤٤١/٢
تدريب الراوي ٣٢٢/١.  (٤)
قواطع األدلة ٣٢٣/٢.   (٥)



٤٣٣آراؤه في األدلة الشرعية  

وقســم ال يضــر، فاملضــر هــو تدليــس املــنت... وفاعلــه عمــدا مرتكــب حمرمــا جمــروح عنــد 
العلمــاء)(١).

ودليــل هــؤالء أن مــن أدرج يف كالم رســول اهللا كالم غــريه فقــد أوهــم أن اجلميــع 
مــن كالم الرســول  وغــش(٢)، وقــد قــال النــيب  : ((مــن غشــنا فليــس منــا))(٣)، كمــا 

.(٤)  أن فيــه إيقــاع غــريه يف الكــذب علــى الرســول
وقد ذكر بعض العلماء أن ما أدرج يف املنت لتفسري غريب فال مينع(٥).

شرح الكوكب املنري٤٤١/٢.  (١)
انظر املرجع السابق و إرشاد الفحول ص٤٨.  (٢)

  أخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٠٨/٢ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب اإلميــان، بــاب قــول النــيب  (٣)
منــا.  فليــس  غشــنا  مــن 

انظر مجع اجلوامع١٦٥/٢، غاية الوصول١٠٤.  (٤)
انظر تدريب الراوي ٣٢٢/١، شرح الكوكب املنري٤٤١/٢، تيسري مصطلح احلديث  ١٠٦.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٣٤

المبحث السادس :  آراؤه في أفعال الرسول   وتقريراته
وفيه مطلبان :

 المطلب األول : آراؤه في أفعاله
وفيه ثماني مسائل :

 المسألة األولى: أقسام أفعال النبي
قســم األصوليــون أفعــال الرســول  إىل أقســام عديــدة حبســب تعلــق حكــم التأســي 
تنــوع مــع االتفــاق يف  بــكل قســم وعدمــه، واختلفــت عباراهتــم يف تقســيمها اختــالف 
املعــىن(١)، ويهمنــا يف هــذه املســألة تقســيم األســتاذ أيب منصــور - رمحــه اهللا –، فإنــه قســم 
أفعــال الرســول   إىل عشــرة أقســام وبــنيَّ داللــة كل منهــا علــى األحــكام، قــال - رمحــه 
اهللا - : (املســألة الثالثــة عشــر مــن هــذا البــاب يف بيــان أحــكام األفعــال : املقصــود مــن 
هــذه املســألة معرفــة أفعــال النــيب  وهــي علــى عشــرة أقســام...)(٢)، ومبــا أن هــذه األقســام 
تشــمل معظــم أفعالــه  فــإين ســوف أذكرهــا فيمــا يلــي باختصــار مــن غــري مقارنــة مــع 

انظــر أقســام أفعــال النــيب  يف املعتمــد ٣٨٥/١، العــدة ٧٣٤/٣، إحــكام الفصــول ٢٢٢،   (١)
اللمــع١٩٥، الربهــان ٣٢١/١، قواطــع األدلــة ١٧٥/٢، أصــول السرخســي ٦٨/٢/ املســتصفى 
٢١٤/٢، احملصول ٥٠١/١، ٥١٤، اإلحكام لآلمدي ١٤٨/١، شرح تنقيح الفصول ٢٨٨، 
املســودة ١٨٦-١٨٩، كشــف األســرار للبخــاري ٣٧٤/٣، تقريــب الوصــول ص٢٧٦-٢٧٨، 
مفتــاح الوصــول ٩٨-٩٩، شــرح التلويــح علــى التوضيــح ٣١/٢، حاشــية التفتــازاين والعضــد علــى 
ابــن احلاجــب ٢٢/٢، غايــة الوصــول ٩٢، اإلهبــاج ٢٦٤/٢-٢٦٦، هنايــة الســول مــع مناهــج 
العقــول ٢٧٣/٢، البحــر احمليــط  ١٧٦/٤، احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ٩٧/٢، شــرح الكوكــب 
املنــري١٧٨/٢، تيســري التحريــر  ١٢٠/٣، فواتــح الرمحــوت ١٨٠/٢، إرشــاد الفحــول ص ٣١، 
أفعــال الرســول  وداللتهــا علــى األحــكام الشــرعية للدكتــور ســليمان األشــقر ٢١٥/١، أفعــال 

الرســول  وداللتهــا علــى األحــكام للدكتــور حممــد العروســي ١٤٥.        
أصول الدين ص ٢٢٥.   (٢)



٤٣٥آراؤه في األدلة الشرعية  

تقســيم اآلخريــن مث أتبــع ذلــك بذكــر داللتهــا علــى األحــكام يف مســائل مســتقلة، فأقــول 
وبــاهللا التوفيــق :

القسم األول : ما فعله ممتثال ألمٍر قد أُِمر به كوضوءه وصالته وحنوها.
القسم الثاين : أن يكون فعله بيانا جلملة جمملة.

القسم الثالث : ما يفعله من املباحات من أكل وشرب وحركة وقيام وقعد وحنو ذلك.
القسم الرابع : قضاؤه بني خصمني يف شيء.

القسم اخلامس : ما فعله بني شخصني على التوسط بينهما.
القسم السادس: إقامته للحدود والعقوبات.

القسم السابع : ما كان تصرفا منه يف ملك غريه.
القســم الثامــن : مــا كان مــن بيــان فعلــه بفعلــه كمــا روي أن آخــر الفعلــني تــرك الوضــوء 

ممــا مســته النــار(١).
القسم التاسع : تركه إنكار ما فعل حبضرته.

القسم العاشر : أفعاله اليت جتري جمرى القرب مما ليس فيه نص على حكمه(٢).

المسألة الثانية : حكم ما فعله  ممتثًال ألمر قد أمر به
أوًال: التعريف بالمسألة

أن يفعــل النــيب  فعــال امتثــاال ألمــٍر كأدائــه  الصلــوات الفريضــة والنافلــة ممتثــال 

رواه أبــو داود يف ســننه (٤٩/١) يف كتــاب الطهــارة، بــاب يف تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار   (١)
يف  األلبــاين  وصححــه   ، جابــر  عــن  ، كالمهــا  الطهــارة  يف كتــاب   ،(١٠٨/١) والنســائي 

داود ٣٨/١. أيب  ســنن  صحيــح 
وهــذا القســم - كمــا عــرب اآلخــرون - هــو الفعــل اجملــرد عــن قرينــة دالــة علــى احلكــم ولكــن قصــد   (٢)
القربــة فيــه ظاهــر، واألقســام املذكــورة تشــتمل معظــم أفعــال النــيب ، غــري أن األســتاذ فاتــه بعــض 

األقســام الــيت ذكرهــا غــريه مــن األصوليــني، مــن ذلــك :
أ- ما عرف أنه خمصوص به كالوصال يف الصيام والزيادة على أربع يف النكاح.  

ب- ما كان جمردا مطلقا ومل يظهر فيه قصد القربة.  
ج- ما دار األمر فيه بني أن يكون جبليا أو شرعياً.  

د- ما كان عليه قبل النبوة من كرائم األخالق وحماسن األفعال.  



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٣٦

ۡــِل ﴾ (١) وقولــه تعــاىل ﴿  ــۡمِس إَِ�ٰ َغَســِق ٱ�َّ �ُوِك ٱ�شَّ لَــٰوةَ ِ�ُ قـِـِم ٱ�صَّ
َ
لقولــه تعــاىل: ﴿ أ

ۡو زِۡد َعلَۡيــهِ َوَرتـِّـِل 
َ
وِ ٱنُقــۡص ِمۡنــُه قَلِيــً� ٣ أ

َ
ۥٓ أ ۡــَل إِ�َّ قَلِيــٗ� ٢ نِّۡصَفــُه قـُـِم ٱ�َّ

َّــَك ﴾  ــۡد بـِـهِۦ نَافِلَــٗة � ۡــِل َ�َتَهجَّ ٱۡلُقــۡرَءاَن تَۡر�ِيــً� ٤ ﴾ (٢) وقولــه تعــاىل﴿ َوِمــَن ٱ�َّ
(٣) فمــن هــذه األوامــر مــا هــو واجــب، ومنهــا مــا هــو منــدوب، فمــا حكــم فعلــه  الــذي 

فعلــه ممتثــال لتلــك األوامــر؟
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - أن مــا فعلــه النــيب  امتثــاال وتنفيــذا ملــا أمــر 
بــه، فــإن االعتبــار يكــون بذلــك األمــر؛ فــإن كان األمــر دال علــى الوجــوب ُعلــم أنــه فعــل 

واجبــا، وإن كان علــى النــدب ُعلــم أنــه فعــل ندبــا.
قــال - رمحــه اهللا - : (مــا فعلــه ممتثــال ألمــر قــد أمركوضوئــه وصلواتــه وحنومهــا، فهــذا 
النــوع تابــع لألمــر، فــإن كان األمــر بــه علــى الوجــوب ففعلــه علــى الوجــوب وإن كان علــى 

النــدب ففعلــه علــى النــدب)(٤).
ثالثاً : الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه أبــو منصــور - رمحــه اهللا – هــو قــول مجيــع األصوليــني كمــا يــدل 
عليــه ظاهــر أقواهلــم.

قــال عبدالعزيــز البخــاري -رمحــه اهللا- : (وال بــد لتلخيــص حمــل النـــزاع مــن قيــود أخــرى 
وهــي: أن ال يكــون هــذا الفعــل بيانــا جملمــل الكتــاب فإنــه حينئــذ يكــون تابعــا للمبــني يف 
الوجــوب والنــدب واإلباحــة، وأن ال يكــون امتثــاال وتنفيــذا ألمــر ســابق، فإنــه تابــع لألمــر 

أيضــا باالتفــاق يف الوجــوب والنــدب...)(٥).
وقــال ابــن جــزي -رمحــه اهللا- : (والثــاين أن يفعلــه امتثــاال ألمــر، فحكمــه حكــم ذلــك 

اإلسراء : ٧٨  (١)
املزمل : ٢-٤.  (٢)
اإلسراء : ٧٩.  (٣)

أصول الدين ص٢٢٥.  (٤)
كشف األسرار ٣٧٦/٣.  (٥)



٤٣٧آراؤه في األدلة الشرعية  

األمــر مــن الوجــوب والنــدب)(١). وقــال ابــن الســمعاين - رمحــه اهللا - : (والثــاين أن يفعــل 
امتثــاال وتنفيــذا لــه فيعتــرب أيضــا باألمــر فــإن كان األمــر علــى الوجــوب علمنــا أنــه فعــل واجبــا 

وإن كان علــى النــدب علمنــا أنــه فعــل ندبــا)(٢).
 وقــال أبــو يعلــى -رمحــه اهللا-: (وإن كانــت امتثــال أمــر مل تــدل أيضــا يف أنفســها علــى 
شــيء، غــري أن ينظــر إىل األمــر، فــإن كان علــى الوجــوب علمنــا أنــه فعــل واجبــا باألمــر 
وإن كان ندبــا علمنــا أنــه فعــل النــدب باألمــر)(٣). وقــال الفتوحــي: (أو تعلــم صفــة حكــم 
الفعــل لوقوعــه امتثــاال لنــص يــدل علــى حكــم مــن إجيــاب أو نــدب، فيكــون هــذا الفعــل 

تابعــا ألصلــه الــذي هــو مدلــول النــص عــن ذلــك)(٤).
فيالحــظ يف هــذه العبــارات أنــه مل ينقــل أي خــالف يف هــذه املســألة، بــل قــد نقــل 
عبــد العزيــز البخــاري  اتفــاق العلمــاء يف هــذه املســألة علــى الــرأي املذكــور  ممــا دل علــى أن 

الفعــل االمتثــايل تابــع لألمــر.

المسألة الثالثة : حكم ما فعله بياناً لجملة مجملة
أوًال: التعريف بالمسألة

أن يفعــل النــيب  فعــًال ويكــون ذلــك الفعــل بيانــا جلملــة جمملــة ســواء كانــت اجلملــة 
اجململــة مــن الكتــاب أو مــن الســنة، كبيانــه  أركان الصــالة وأركان احلــج بفعلــه، ولذلــك 

قــال: ((صلــوا كمــا رأيتمــوين أصلــي))(٥)، و((لتأخــذوا مناســككم))(٦).

تقريب الوصول ص٢٧٨.  (١)
قواطع األدلة ١٧٦/٢.  (٢)

العدة ٧٣٥/٣.  (٣)
شرح الكوكب املنري١٨٦/٢.  (٤)

رواه البخــاري يف صحيحــه (١١١/٢ مــع فتــح البــاري) عــن مالــك بــن احلويــرث يف كتــاب األذان   (٥)
بــاب األذان للمســافر إذا كانــوا مجاعــة واإلقامــة.

رواه مســلم يف صحيحــه (٤٤/٩ مــع شــرح النــووي) هبــذا اللفــظ يف كتــاب احلــج، بــاب اســتحباب   (٦)
رمــي مجــرة العقبــة يــوم النحــر راكبــا.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٣٨

ثانياً: رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - أن أفعــال النــيب  الــيت بــني هبــا جممــل مــا 
جــاء يف القــرآن أو الســنة جيــب األخــذ هبــا وإعطاؤهــا حكــم ذلــك اجملمــل املبــني، ألن املبــنيِّ 
بصيغــة الفاعــل يأخــذ حكــم املبــنيَّ بصيغــة املفعــول، فــإن كان املبــني واجبــا كان البيــان 

واجبــا، وإن كان ندبــا كان البيــان ندبــا.
قــال - رمحــه اهللا - : (والثــاين أن يكــون فعلــه بيانــا جلملــة جمملــة وهــو علــى الوجــوب 
إن كان ذلــك اجملمــل واجبــا، وعلــى النــدب إن أمرنــا بــه ندبــا. وهــذا كبيانــه يف أركان 
الصلــوات وأركان احلــج بفعلــه ولذلــك قــال: ((صلــوا كمــا رأيتمــوين))، و ((خــذوا عــين 

مناســككم))...)(١).
ثالثا: الموافقون

إن مــا قــال بــه األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - هــو رأي مجيــع األصوليــني(٢) فإنــه 
مل ينقــل خــالف يف ذلــك عــن أحــد منهــم حســب اطالعــي، فقــد نقــل عــدَم اخلــالف 
واالتفــاق كلٌّ مــن اآلمــدي والســبكي والعضــد وعبــد العلــي األنصــاري - رمحهــم اهللا - .
قــال اآلمــدي - رمحــه اهللا - :(وأمــا مــا عــرف كــون فعلــه بيانــا لنــا فهــو دليــل مــن غــري 

خــالف... والبيــان تابــع للمبــني يف الوجــوب والنــدب واالباحــة)(٣).
قــال الســبكي - رمحــه اهللا - : بعــد ذكــره لبعــض أقســام أفعــال النــيب ، منهــا مــا 
كان بيانــا لشــيء : فهــذه األقســام كلهــا ليــس فيهــا شــيء مــن اخلــالف وأمرهــا واضــح)(٤).
قــال العضــد - رمحــه اهللا - : (فــإن عــرف أنــه بيــان لنــص علــم جهتــه مــن الوجــوب 

والنــدب واإلباحــة اعتــرب علــى جهــة املبــني مــن كونــه خاصــا وعامــا اتفاقــا)(٥).
أصول الدين ص٢٢٥.  (١)

انظــر الرســالة للشــافعي ص٢٩، العــدة ٧٣٤/٣، إحــكام الفصــول ص٢٢٣، اللمــع ص١٩٥،   (٢)
الربهــان ٣٢١/١، قواطــع األدلــة ١٧٦/٢، اإلحــكام لآلمــدي ١٤٨/١، شــرح تنقيــح الفصــول 
٢٨٨، تقريــب الوصــول ص٢٧٧، مفتــاح الوصــول ص٩٩، شــرح العضــد علــى ابــن احلاجــب 
٢٣/٢، اإلهباج ٢٦٤/٢، البحر احمليط ١٨٠/٤، شرح الكوكب املنري١٨٦/٢، فواتح الرمحوت 

  .١٨٠/٢
اإلحكام لآلمدي ١٤٨/١-١٤٩.  (٣)

اإلهباج ٢٦٤/٢.  (٤)
شرح العضد على ابن حاجب ٢٣/٢.  (٥)



٤٣٩آراؤه في األدلة الشرعية  

وقــال عبــد العلــي األنصــاري - رمحــه اهللا - : (واالتفــاق فيمــا ظهــر بيانــا جملمــل بقــول 
... أو قرينــة... واالعتبــار باملبــني، فــإن خاصــا فخــاص، وإن عامــا فعــام، وإن وجوبــا 

فوجــوب، وإن ندبــا أو إباحــة فنــدب أو إباحــة وهــذا ظاهــر جــدا)(١).

المسألة الرابعة : حكم أفعاله الجبلية
أوًال : المقصود بأفعاله الجبلية (٢)

الفعــل اجلبلــي هــو : مــا يصــدر عــن شــخص مبقتضــى الطبيعــة الــيت فطــر اهللا عليهــا 
البشــر كتصــرف األعضــاء وحــركات اجلســد والقيــام والقعــود واألكل والشــرب ومــا ضاهاهــا 

مــن تغايــر أطــوار النــاس(٣). 
وأفعاله  اجلبلية ضربان(٤):

األول : األفعــال اجلبليــة االضطراريــة وهــي مــا يقــع منــه  اضطــرارا دون قصــد منــه 
إليقاعــه مطلقــا، مثالــه : كســروره عنــد مــا مســع خــربا ســارا، وكتأملــه مــن جــرح يصيبــه، أو 
حصــول طعــم احللــو واحلامــض يف فمــه مــن طعــام يأكلــه، ومــا يــدور يف نفســه مــن حــب 
وكراهــة ألشــخاص أو أشــياء ممــا ال ســيطرة لــه علــى منعــه أو إجيــاده، ككراهيــة أكل حلــم 
الضــب وكراهيتــه قاتــل محــزة. ومثــل هــذا أيضــا مــا يفعلــه يف حــاالت الالوعــي، كمــا يقــع 

منــه مــن احلــركات وانتقــال األعضــاء يف منامــه، أو غفلتــه، أو حنــو ذلــك.
الثــاين : األفعــال اجلبليــة االختياريــة وهــي مــا يفعلــه عــن قصــد وإرادة، ولكنهــا أفعــال 
تدعــو إليهــا جبلتــه وضرورتــه مــن حيــث هــو بشــر، ويوقعهــا اإلنســان قصــدا عنــد شــعوره 
بتلــك الضــرورة، إال أن إيقاعهــا تابــع إلرادتــه وقصــده، حبيــث يســتطيع االمتنــاع عــن ذلــك 

يف وقــت دون وقــت ويف مــكان دون مــكان.
فواتح الرمحوت  ١٨٠/٢.  (١)

اجلبلــة لغــة : اخللقــة والطبيعــة، جبلهــم اهللا تعــاىل جيبــل : خلقهــم وعلــى الشــيء طبعــه وجــربه.   (٢)
فاجلبلــة هــي الصفــة املركــوزة يف أصــل اخللقــة. (انظــر لســان العــرب٩٨/١١، القامــوس احمليــط 

الفقهــاء ص١٦٠). لغــة  معجــم   ،  ١٢٧٩/٢
انظر الربهان ٣٢١/١، فواتح الرمحوت ١٨٠/٢.  (٣)

األشــقر  ســليمان  حممــد  للدكتــور  الشــرعية  األحــكام  علــى  وداللتهــا    الرســول  أفعــال  انظــر   (٤)
بعدهــا. ومــا   ٢٢٠/١



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٤٠

ومثالــه : تنــاول الطعــام والشــراب وقضــاء احلاجــة واختــاذ املنـــزل واملالبــس والفــراش 
واملشــي واجللــوس والنــوم والتــداوي مــن املــرض والنــكاح.

وهناك أمور أربعة تدخل يف املراد هبذا الضرب الثاين :
أ- اهليئــات الــيت ميكــن أن تقــع عليهــا األفعــال املذكــورة يف هــذا الضــرب؛ إذ الفعــل 
ميكــن أن يقــع علــى هيئــات خمتلفــة فيفعــل النــيب  الفعــل علــى إحــدى تلــك اهليئــات 

دون غريهــا، كمــا ورد أنــه كان ينــام علــى جنبــه األميــن، ويــأكل بيمينــه ويشــرب ثالثــا.
ب- أنــواع األشــياء املســتعملة يف األفعــال املذكــورة، إذ قــد يــأكل طعامــا معينــا، كمــا 
قــد أكل التمــر والعســل وخبــز الشــعري وحنــو ذلــك، وكذلــك اختــذ  بيوتــا مبنيــة مــن طــني 

ومســقوفة باجلريــد، وتــزوج نســاء علــى أوصــاف معينــة ومــن قبائــل معينــة.
ج- األمكنــة واألزمــة الــيت يوقــع فيهــا الفعــل اجلبلــي إذ قــد يــأكل يف وقــت دون وقــت، 

أو ينــام يف مــكان دون مــكان.
د- أن يفعــل ممــا تقتضيــه اجلبلــة مــا ليــس أصلــه ضروريــا وإمنــا هــو حاجــي، كأصــل اختــاذ 
املراكــب، أو مراكــب مــن أنــواع خاصــة كاخليــل واحلمــري والبغــال. وكذلــك مــا يفعلــه  ممــا 

فيــه مــن املنفعــة، وإن مل تكــن حاجيــة كاختــاذ العصــا وشــم الطيــب.
فما حكم أفعاله  اجلبلية االضطرارية منها واالختيارية يف الشرع؟

ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة
يرى األستاذ أبو منصور - رمحه اهللا -  أن أفعال النيب  اجلبلية تكون على سبيل 
اإلباحــة. فقــد قــال - رمحــه اهللا - : (والثالــث : مــا يفعلــه مــن املباحــات مــن أكل وشــرب 

وحركــة وقيــام وقعــود وحنــو ذلــك فهــو علــى اإلباحــة)(١).
ويالحــظ أنــه مل يفــرق بــني أفعالــه  اجلبليــة االضطراريــة واالختياريــة ممــا يــدل علــى 

أن حكــم هــذه األفعــال كلهــا عنــده اإلباحــة لــه  وألمتــه.
ثالثاً : الموافقون

إن القــول الــذي ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا – هــو قــول مجهــور 

أصول الدين ٢٢٥.  (١)



٤٤١آراؤه في األدلة الشرعية  

األصوليــني(١). 
بــل قــد حكــى اآلمــدي وعبدالعزيــز البخــاري واألســنوي وأمــري بادشــاه(٢) والتفتــازاين(٣) 

وعبــد العلــي األنصــاري االتفــاق علــى ذلــك(٤). 
قــال اآلمــدي - رمحــه اهللا - : (أمــا مــا كان مــن األفعــال اجلبليــة كالقيــام والقعــود 

واألكل والشــرب وحنــوه فــال نــزاع يف كونــه علــى اإلباحــة بالنســبة إليــه وإىل أمتــه)(٥).
وقــال عبــد  العزيــز البخــاري - رمحــه اهللا - : (األفعــال الــيت ال خيلــو ذو الــروح عنهــا 
كالتنفــس والقيــام والقعــود واألكل والشــرب وحنوهــا فإهنــا علــى اإلباحــة بالنســبة إليــه وإىل 

أمتــه بــال خــالف)(٦).
قــال صاحــب تيســري التحريــر: (االتفــاق يف أفعالــه اجلبليــة أي الصــادرة مبقتضــى طبيعتــه 

يف أصــل خلقتــه كالقيــام والقعــود والنــوم واألكل والشــرب اإلباحــة لنــا ولــه)(٧).
انظــر العــدة ٧٣٤/٣، قواطــع األدلــة ١٧٥/٢، أصــول السرخســي ٨٦/٢، اإلحــكام لآلمــدي   (١)
١٤٨/١، كشــف األســرار للبخــاري ٣٧٦/٣، تقريــب األصــول ص٢٧٦، غايــة الوصــول ٩٢، 
هنايــة الســول ٢٧٤/٢، البحــر احمليــط  ١٧٦/٤-١٧٧، حاشــية التفتــازاين وشــرح العضــد علــى 
ابــن احلاجــب ٢٢/٢، شــرح التلويــح علــى التوضيــح ٣١/٢، تيســري التحريــر  ١٢٠/٣، شــرح 
الكوكــب املنــري١٧٨/٢، حاشــية البنــاين علــى احمللــي علــى مجــع اجلوامــع٩٧/٢، فواتــح الرمحــوت 

١٨٠/٢، إرشــاد الفحــول ص٣١. 
هــو حممــد أمــني بــن حممــود البخــاري، املعــروف بأمــري بادشــاه، فقيــه حنفــي حمقــق مــن أهــل خبــارى،   (٢)
كان نزيــًال مبكــة، مــن آثــاره: تيســري التحريــر، شــرح تائيــة ابــن الفــارض، تــويف ســنة ٩٧٢هـــ. (انظــر 

معجــم املؤلفــني ٨٠/٩، األعــالم ٤١/٦). 
هــو مســعود بــن عمــر بــن عبــد اهللا التفتــازاين امللقــب بســعد الديــن، الشــافعي األصــويل املفســر   (٣)
األصــول،  التنقيــح يف  العمليــة: كشــف حقائــق  آثــاره  مــن  األديــب،  البالغــي  احملــدث  املتكلــم 
وشــرح  والــكالم،  املنطــق  احلاجــب، وهتذيــب  ابــن  علــى خمتصــر  العضــد  شــرح  علــى  وحاشــيته 
األربعــني النبويــة، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٧٩١ هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ٢٠٦/٢، الــدرر الكامنــة 

.(٢١٩/٧ األعــالم   ،١١٩/٥
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٤٨/١، كشــف األســرار لبخــاري ٣٧١/٣، هنايــة الســول٢٧٤/٢،   (٤)
شــرح التلويــح علــى التوضيــح٣١/٢، حاشــية التفتــازاين علــى العضــد علــى خمتصــر بــن احلاجــب 

٢٢/٢، تيســري التحريــر  ١٢٠/٣، فواتــح الرمحــوت ١٨٠/٢.
اإلحكام لآلمدي ١٤٨/١.      (٥)

كشف األسرار ٣٧٦/٣.   (٦)
تيسري التحرير  ١٢٠/٣.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٤٢

ولكن حكاية االتفاق وعدم اخلالف يف املسألة فيه نظر ملا سيأيت من ذكر اخلالف فيها.
وقــد اســتدل هلــذا الــرأي بــأن هــذا النــوع مــن األفعــال مل يقصــد بــه التشــريع ومل يتعبــد بــه 
ولذلــك نســب إىل اجلبلبــة وهــي اخللقــة(١) فيكــون وقــوع هــذه األفعــال علــى ســبيل اإلباحــة 

واجلــواز ألن األصــل يف األشــياء اإلباحــة مــا مل يــرد دليــل احلظــر والوجــوب. 
رابعاً : المخالفون

 نقل اخلالف يف هذه املسألة على وجهني :
الوجــه األول : أن هــذه األفعــال تعتــرب مندوبــة، نقلــه الباقــالين والغــزايل وغريمهــا(٢)، 

وعــزاه أبــو إســحاق اإلســفراييين إىل أكثــر احملدثــني.
وقــد أيــد هــذا القــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة - رمحــه اهللا -  حيــث قــال: (وداللــة 
والركــوب  واللبــاس  والشــراب  وصفــة كالطعــام  أصــال  االســتحباب  علــى  العاديــة  أفعالــه 
واملراكــب واملالبــس والنــكاح والســكىن واملســكن والنــوم والفــراش واملشــي والــكالم)(٣).

الوجــه الثــاين : أنــه ال يتبــع فيــه إال بدليــل، نقلــه األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين مــن 
غــري عــزو(٤).

وحاصلــه التوقــف حــىت يقــوم الدليــل علــى التأســي أو عدمــه، وقــد علــل إلكيــا اهلــراس 
الوقــف بقولــه: (ألن الفعــل ال يــدل علــى جــواز اإليقــاع، واملصــاحل خمتلفــة باختــالف أحــوال 

املكلفني)(٥).
خامساً : التعليق

إن األفعــال اجلبليــة ليســت علــى درجــة واحــدة وهلــذا ينبغــي التفريــق بــني نوعيهــا، فــإذا 
 ، كانــت اضطراريــة كمــا ســبقت أمثاهلــا فــال حكــم هلــا شــرعا لوقوعهــا دون قصــد منــه
وهــو لذلــك خــارج عــن نطــاق التكليــف، ومــن أجــل ذلــك ال يســتفاد منــه حكــم وال يتعلــق 

انظر شرح الكوكب املنري١٧٨/٢-١٧٩.  (١)
انظر املنخول ص٢٢٦، هناية الســول٧٤/٢، غاية الوصول ص٩٢، البحر احمليط ١٧٧/٤شــرح   (٢)

الكوكــب املنــري ١٧٩/٢، حاشــية البنــاين ٩٧/٢، إرشــاد الفحــول ص٣١. 
املسودة ص١٩١.  (٣)

انظر البحر احمليط ١٧٧/٤، شرح الكوكب املنري١٧٩/٢.  (٤)
البحر احمليط ١٧٧/٤.  (٥)



٤٤٣آراؤه في األدلة الشرعية  

بــه أمــر باقتــداء وال هنــي عــن خمالفــة كمــا قــال ابــن الســمعاين - رمحــه اهللا -(١)، وال يقــال 
: إهنــا مباحــة، ألن اإلباحــة تعــين اســتواء الطرفــني : الفعــل وعدمــه ولكــن هــذا الفعــل يقــع 
منــه اضطــرارا شــاء أم أىب، ومــا نقــل بعــض األصوليــني مــن هــذا األفعــال  مبــاح(٢) ميكــن أن 

حتمــل اإلباحــة يف هــذا املوضــع مبعــىن اجلــواز ورفــع احلــرج.
وإذا كانــت تلــك األفعــال اجلبليــة اختياريــة كتنــاول الطعــام والشــراب وقضــاء احلاجــة 
وغريهــا فــإن أصــل هــذه األشــياء ضــروري لإلنســان مــن حيــث هــو إنســان، حبيــث يصيبــه 
الضــرر لــو امتنــع منهــا كليــا، فهــو يفعلهــا حتــت ضغــط الضــرورة، وبذلــك يكــون فعلــه هلــا 
خارجــا عــن التكليــف فيلحــق بالضــرب األول، أمــا إذا نظــر إىل أن النــيب  خمتــار يف 
أدائهــا يف هيئــة معينــة أو صفــة حمــددة فوقوعهــا مــن النــيب  يعتــرب علــى ســبيل اإلباحــة، 
أمــا بالنســبة لألمــة فيكــون مباحــا أيضــا بالنظــر إىل أصــل الفعــل مــا مل يــدل دليــل علــى 
أنــه  قصــد بذلــك موافقــة األمــر الشــرعي، وينــدب بقصــد التأســي بالنــيب  وهلــذا كان 
بعــض الصحابــة -رضــي اهللا عنهــم- حريصــني علــى التأســي بأفعالــه اجلبليــة(٣)، ويتأكــد 
اســتحباب ذلــك إذا كان الفعــل اجلبلــي االختيــاري لــه عالقــة بالعبــادة كأن يقــع يف أثنــاء 
العبــادة كقبــض األصابــع الثالثــة يف التشــهد وجلســة االســرتاحة بعــد الركعــة األوىل والثالثــة 
والتطيــب لإلحــالل مــن اإلحــرام واتــكاؤه  أثنــاء اخلطبــة علــى قــوس أو عصــى وغــري 

ذلــك. واهللا أعلــم.

انظر قواطع األدلة ١٧٥/٢.   (١)
انظر إرشاد الفحول ص٣١.  (٢)

كمــا فعــل ابــن عمــر - رضــي اهللا عنهمــا -، فإنــه كان إذا حــج ميــر حبطــام ناقتــه حــىت يربكهــا   (٣)
حيــث بركــت ناقتــه   تــربكا بآثــاره، انظــر املوطــأ٣٢٣/١، قــال عيــاض : (إن ســرية الســلف 
أهنــم حيبــون كل شــيء حيبــه الرســول  حــىت يف املباحــات وشــهوات النفــس، واســتدل بذلــك أن 
أنســا - رضــي اهللا عنــه -  حــني رأى النــيب  يتتبــع الدبــاء مــن حــوايل القصعــة قــال : (فمــا زلــت 
أحــب الدبــاء مــن يومئــذ) نقــل عــن احلســن بــن علــي، وعبــداهللا بــن عبــاس، وابــن جعفــر أتــوا ســلمى 
  ومــوالة عمتــه صفيــة وســألوها أن تصنــع هلــم طعامــا ممــا كان حيــب رســول اهللا  خادمتــه
قــال: وكان ابــن عمــر يلبــس النعــال الســبتية، ويصبــغ بالصفــرة؛ إذ رأى النــيب   يفعــل ذلــك. 

انظــر الشــفا بتعريــف حقــوق املصطفــى ٦١/٢.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٤٤

المسألة الخامسة :  قضاؤه بين خصمين في شيء وما أقامه من الحدود والعقوبات
أوًال : التعريف بالمسألة

هــي أن يقضــي النــيب  يف أمــر مــن األمــور بــني شــخصني متداعيــني، بإصــدار احلكــم 
علــى أحدمهــا أو إقامــة حــد مــن احلــدود الشــرعية عليــه، فمــا حكــم قضائــه  بذلــك؟

ثانياً  : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا - أن مــا قضــى بــه النــيب  بــني خصمــني يف 
أمــر ومــا أقامــه مــن احلــدود يعتــرب دليــال شــرعيا يســتدل بــه علــى الوجــوب أي جيــب القضــاء 

مبثــل مــا قضــى بــه النــيب  يف األمــر املقضــي.
قــال - رمحــه اهللا - : (والرابــع : قضــاؤه بــني خصمــني يف شــيء فهــو علــى الوجــوب 

...والســادس: إقامتــه للحــدود والعقوبــات وذلــك كلــه علــى الوجــوب)(١).
ثالثاً: الموافقون

  نقــل الزركشــي – رمحــه اهللا – عــن األســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين أن مــا فعلــه
بــني شــخصني قضــاء وحكمــا حيمــل علــى الوجــوب باتفــاق العلمــاء حيــث قــال: (وإن فعلــه 
بــني شــخصني متداعيــني أو علــى جهــة التوســط فهــو حممــول علــى الوجــوب بــال خــالف، 

وجيــري جمــرى القضــاء واحلكــم)(٢).
  ومل أجــد مــن خالــف الــرأي املذكــور يف املســألة بعــد البحــث، فــإن أقضيــة النــيب

تشــريع وإلــزام ولــذا جيــب االلتــزام هبــا.
رابعاً : التعليق

إن األفعــال الــيت صــدرت عنــه  حكمــاً وقضــاًء فاالقتــداء بــه فيهــا ليــس لــكل النــاس، 
ألن هــذا النــوع مــن الفعــل صــدر عنــه  بصفتــه إمــام األمــة، فهــو الــذي يقضــي بينهــم، 
وهــو الــذي يقسِّــم هلــم احلقــوق ويقســم بينهــم العطايــا، ويقيــم بينهــم احلــدود، فالــذي يســن 
هلــم أو جيــب عليهــم االقتــداء بــه يف هــذا النــوع هــم الــوالة والقضــاة وليــس لــكل أحــد أن 

حيكــم يف قضايــا املنازعــات وال أن يقــوم بقســم احلقــوق كقســمة الغنائــم(٣). 
أصول الدين ٢٢٥.  (١)

البحر احمليط  ١٨٠/٤.  (٢)
انظر أفعال الرسول  وداللتها على األحكام الشرعية للدكتور حممد العروسي ص١٧٥-١٧٦.  (٣)



٤٤٥آراؤه في األدلة الشرعية  

المسألة السادسة: حكم ما فعله بين شخصين على التوسط بينهما
أوًال: رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  أن مــا فعلــه النــيب  بــني شــخصني علــى 
وجــه التوســط بينهمــا فيكــون ذلــك علــى االســتحباب، قــال - رمحــه اهللا - :(واخلامــس مــا 

فعلــه بــني شــخصني علــى التوســط بينهمــا فيكــون ذلــك علــى االســتحباب)(١).
مل أجــد مــن األصوليــني مــن تعــرض هلــذه املســألة، إال أبــا منصــور وشــيخه أبــا إســحاق 
اإلســفراييين، ومــا قــال األســتاذ أبــو إســحاق يف هــذه املســألة مــع حكايــة االتفــاق ظاهــره 

خمالــف ملــا قالــه أبــو منصــور.
فقــد نقــل الزركشــي  عــن األســتاذ أيب إســحاق  - رمحــه اهللا - أنــه قــال : (وإن فعلــه 
بــني شــخصني متداعيــني أو علــى جهــة التوســط فهــو حممــول علــى الوجــوب بــال خــالف 

وجيــري جمــرى القضــاء واحلكــم)(٢).
ثانياً: التعليق

أنــه ميكــن التوفيــق بــني قــويل األســتاذين بــأن يقــال إن املقصــود مــن فعلــه  بــني 
شــخصني توســطا بينهمــا يف قــول أيب منصــور - رمحــه اهللا - هــو مــا يفعلــه  عونــا هلمــا 
كأن يــزوج أحــد الصحابــة مــن امــرأة أو حيــث الــزوج علــى عــدم إيقــاع الطــالق وحنــو ذلــك.
وأمــا املقصــود مــن فعلــه  بــني شــخصني علــى جهــة التوســط يف قــول أيب إســحاق 
هــو قضــاؤه بينهمــا إذا كانــا خصمــني، وهلــذا قــال : (متداعيــني)، ومعــروف أن قضــاءه 
 حممــول علــى الوجــوب كمــا تقــدم يف املســألة الســابقة، فانفكــت جهــة قوهلمــا، فلــم 

حيصــل التعــارض. واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة السابعة : حكم ما كان تصرفا منه في ملك غيره
ويــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  أن مــا تصــرف بــه النــيب  يف أمــالك الغــري 
فهــو موقــوف علــى معرفــة الســبب، قــال - رمحــه اهللا - : (مــا كان تصرفــا منــه يف ملــك 

أصول الدين ص٢٢٥.  (١)
البحر احمليط  ١٨٠/٤.  (٢)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٤٦

غــريه فذلــك موقــوف علــى معرفــة ســببه)(١).
ومــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  يف هــذه املســألة حمــل اتفــاق 
بــني العلمــاء، وقــد حكــى أســتاذه أبــو إســحاق اإلســفراييين هــذا االتفــاق فيمــا نقــل عنــه 
الزركشــي  بقولــه: (ومــا تصــرف فيــه مــن أمــالك الغــري فهــو باإلمجــاع موقــوف علــى معرفــة 

الســبب، ويدخــل فيــه مجيــع وجــوه االســتباحة)(٢).
فــإذا اتضــح لنــا الســبب الــذي فعلــه ألجلــه، كان لنــا أن نفعــل مثــل فعلــه عنــد وجــود 
مثــل ذلــك الســبب، ذلــك كمــا لــو وّكل شــخص النــيب ، أو أودع شــيئا عنــده، أو رهــن 
وحنــو ذلــك، فالســبب هنــا ظاهــر، فيجــوز للمــوكل التصــرف حبســب الوكالــة، وكــذا بالنســبة 
للوديعــة والرهــن، وكذلــك إذا أخــذ  مــال إنســان فــال يؤخــذ مثلــه مــن مثلــه، حــىت يعــرف 

هــل أخــذه علــى وجــه الــزكاة أو الصدقــة أو اهلديــة أو غــري ذلــك(٣).

المسألة الثامنة : حكم تعارض الفعل مع القول
أوًال : التعريف بالمسألة 

مــن املعــروف أن النــيب  كان إذا أمــر بفعــل أو هنــى عــن فعــل، كان هــو أول العاملــني 
ِ َرّبِ  ــۡل إِنَّ َصــَ�ِ� َو�ُُســِ� َوَ�َۡيــاَي َوَ�َمــاِ� ِ�َّ مبقتضــى قولــه، لقولــه تعــاىل ﴿ قُ
ــلِِمَ� ١٦٣ ﴾ (٤)،  ُل ٱ�ُۡمۡس وَّ

َ
ــا۠ أ نَ

َ
ــۡرُت َو� �ِ

ُ
ــَك أ ِ ۥۖ َو�َِ�ٰ� ــَك َ�ُ ــَ� ١٦٢ َ� َ�ِ� ٱۡلَ�ٰلَِم

وألن اتفــاق القــول والفعــل يؤكــد البيــان ويقويــه، ويثبتــه. ويســتثىن مــن هــذا األصــل مــا كان 
مــن خصائصــه ، فقــد يــرتك مــا أمــر بــه أو يفعــل مــا هنــى عنــه،  إن كان لــه يف ذلــك 

. حكــم خــاص. فالغالــب اتفــاق قولــه وفعلــه
ولكن قد وردت مواضع كثرية يف السنة النبوية يعارض فيها القول والفعل.

أصول الدين ٢٢٥.  (١)
البحر احمليط  ١٨٠/٤.  (٢)

انظــر أفعــال الرســول  وداللتهــا علــى األحــكام الشــرعية للدكتــور حممــد األشــقر ٤٤٠/٢-  (٣)
.٤٤١

األنعام : ١٦٢-١٦٣  (٤)



٤٤٧آراؤه في األدلة الشرعية  

والتعارض بني قوله  وفعله له صور عديدة أوصلها بعض العلماء إىل ستني صورة(١).
  مــع فعلــه  ومــا يهمنــا مــن تلــك الصــور يف هــذه املســألة هــو أن يتعــارض قولــه
الــذي دل الدليــل علــى طلــب تكــرره، ووجــوب التأســي بــه فيــه علــى األمــة، وجهــل التاريــخ 

بينهمــا، ألنــه إذا علــم التاريــخ بينهمــا كان املتأخــر منهمــا ناســخا للمتقــدم(٢).
ومثالــه : هنــي  عــن الشــرب قائمــا(٣)، وعــن االســتلقاء ووضــع إحــدى الرجلــني علــى 
األخرى(٤) مع أنه نقل أنه  فعل ذلك كله(٥)، وقال  لعمـر بن أيب سلمة(٦): ((كل 
ممــا يليــك))(٧) وتتبعــه  الدبــاء يف جوانــب الصحفــة(٨)، فقــد هنــى عــن أشــياء وفعلهــا وأمــر 

بشي وفعله غريه. فأيهما الذي يؤخذ به، قوله أم فعله؟

انظر البحر احمليط ١٩٦/٤، احملقق من علم األصول ص٢٠١.  (١)
انظر املرجيعن السابقني، وشرح العضد على خمتصر املنتهى ٢٦/٢-٢٧.  (٢)

رواه مســلم يف صحيحــه (١٩٤/١٣ مــع شــرح النــووي) عــن أنــس  يف كتــاب األشــربة بــاب يف   (٣)
الشــرب قائمــا.

رواه مسلم يف صحيحه (٧٧/١٤ مع شرح النووي) عن جابر بن عبد اهللا  يف كتاب اللباس   (٤)
والزينــة بــاب النهــي عــن اشــتمال الصمــاء واالحتبــاء يف ثــوب واحــد كاشــفا.

 قائمــا فقــد رواه البخــاري  يف صحيحــه (٨١/١٠ مــع فتــح البــاري) عــن علــي  أمــا شــربه  (٥)
يف كتــاب األشــربة بــاب الشــرب قائمــا، وأمــا وضعــه  إحــدى رجليــه علــى األخــرى وهــو مســتلق 
علــى األرض فقــد رواه البخــاري يف صحيحــه (٥٦٣/١ مــع الفتــح) يف كتــاب الصــالة بــاب 
االســتلقاء يف املســجد ومــد الرجــل، عــن عبَّــاد بــن متيــم عــن عمــه، أنــه رأى النــيب  فعــل ذلــك يف 

املســجد.
هــو عمــر بــن أيب ســلمة عبــد اهللا بــن عبــد األســد  بــن هــالل القرشــي أبــو حفــص املــدين، ربيــب   (٦)
النــيب ، قيــل إنــه ولــد يف أرض احلبشــة يف الســنة الثانيــة مــن اهلجــرة، كان ابــن تســع ســنني 
عنــد وفــاة النــيب، واله علــي علــى البحريــن، تــويف باملدينــة ســنة ٨٣هـــ وقيــل غــري ذلــك. (انظــر 

التهذيــب٤٠١/٧). هتذيــب  االســتيعاب ٤٦٧/٢، 
متفــق عليــه، فقــد رواه البخــاري يف صحيحــه (٥٢٣/٩ مــع الفتــح) عــن عمــر بــن أيب ســلمة يف   (٧)
كتــاب األطعمــة بــاب األكل ممــا يليــه، ورواه مســلم يف صحيحــه (١٩٣/١٣ مــع شــرح النــووي) 

يف كتــاب األطعمــة بــاب آداب الطعــام والشــراب وأحكامهمــا.
يف كتــاب  البــاري)  فتــح  مــع   ٥٦٢  ،٥٢٤/٩) يف صحيحــه  البخــاري     أنــس  عــن  رواه   (٨)
األطعمــة بــاب مــن تتبــع حــوايل القصعــة مــع صاحبــه إذا مل يعــرف منــه كراهيــة، وبــاب املــرق، ورواه 
مســلم يف صحيحــه  (٢٢٣/١٣ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب األشــربة بــاب جــواز أكل املــرق 

واســتحباب أكل اليقطــني...
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ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  أن القــول مقــدم علــى الفعــل عنــد التعــارض 

بينهمــا إذا تعــذر معرفــة املتأخــر منهمــا عــن اآلخــر.
قــال الزركشــي - رمحــه اهللا -  عنــد ذكــر األقــوال يف املســألة: (أحدهــا وهــو مذهــب 
اجلمهــور، تقــدمي القــول لقوتــه بصيغتــه، وأنــه حجــة بنفســه، وظاهــر كالم ابــن برهــان أنــه 

املذهــب، ...جــزم بــه األســتاذ أبــو منصــور)(١).
ثالثاً: الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه أبــو منصــور - رمحــه اهللا – هــو الــذي عليــه مجهــور األصوليــني(٢)، منهــم 
أبــو احلســني البصــري، وابــن حــزم الظاهــري وأبــو إســحاق الشــريازي وأبــو اخلطــاب الكلــوذاين 

وفخــر الديــن الــرازي، وســيف الديــن اآلمــدي، وابــن احلاجــب وابــن جــزي الكلــيب(٣).
أدلة الجمهور:

استدل اجلمهور ملذهبهم بأدلة كثرية من أمهها :
١-إن القــول يتعــدى إىل غــري النــيب ، وهــذا أمــر جممــع عليــه، والفعــل خمتلــف يف تأديتــه 

إىل غــريه ، واجملمــع عليــه أقــوى، فــكان تقدميــه أوىل مــن تقــدمي املختلــف فيــه(٤).
٢-أن القــول أقــوى مــن الفعــل، ألن البيــان بالقــول يســتغين بنفســه عــن الفعــل، والبيــان 
بالفعــل ال يســتغين عــن القــول، ودليلــه أن النــيب  ملــا بــني املناســك للنــاس قــال: ((خــذوا عــين 
مناسككم)) ، وملا بني الصلوات بفعله قال: ((صلوا كما رأيتموين أصلي)) ، فلم تقع الكفاية 
يف هــذه املواضيــع بالفعــل حــىت انضــم إليــه القــول، فــدل علــى أن القــول أقــوى واألقــوى أرجــح(٥).
٣-أن القــول يــدل علــى احلكــم بنفســه مــن غــري واســطة، والفعــل إمنــا يــدل علــى 

البحر احمليط ١٩٨/٤.  (١)
انظــر نســبة هــذا القــول إىل اجلمهــور يف هنايــة الوصــول لصفــي الديــن اهلنــدي ٢١٧٣/٥، غايــة   (٢)

الوصــول ص٩٢، البحــر احمليــط ١٩٨/٤.
انظــر املعتمــد ٣٩٠/١، اإلحــكام البــن حــزم ٤٥٨/١، شــرح اللمــع ٢٨٠/٢، التمهيــد أليب   (٣)
اخلطــاب ٣٣١/٢، احملصــول للــرازي ٥١٧/١، اإلحــكام لآلمــدي ١٦٥/١، املختصــر وشــرح 

العضــد عليــه ٢٦/٢، تقريــب الوصــول ص٢٨٠، احملقــق مــن علــم األصــول ص٢٠٥.
انظر شرح اللمع ٢٨٠/٢، شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ٢٧/٢.  (٤)

انظر شرح اللمع ٢٨٠/٢-٢٨١، احملصول ٥١٧/١.  (٥)
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اجلــواز بواســطة أن النــيب  ال يفعــل احملــرم، ومــا دل علــى احلكــم بنفســه أوىل ممــا دل 
بواســطة كالنطــق مــع االســتنباط(١).

٤-قالــوا لــو أخذنــا بفعلــه كان ذلــك إســقاطا لقولــه بالكليــة، ولــو أخذنــا بقولــه اختــص 
الفعــل بــه، فــال يكــون ذلــك إســقاطا للفعــل بالكليــة، والتمســك مبــا ال يتضمــن إســقاطهما وال 

إســقاط واحــد منهمــا أصــال أوىل مــن التمســك مبــا يوجيــب إســقاط أحدمهــا بالكليــة(٢).
رابعاً : المخالفون

لقد خالف قول أيب منصور واجلمهور قوالن آخران :
األول : أن الفعــل يقـــدم علــى القــول يف هــذه احلالــة، وهــو قــول لبعــض الشــافعية 

واختــاره حممــد بــن خويــز منــداد مــن املالكيــة(٣).
الثــاين : أنــه يتوقــف فيهمــا فــال يرجــح أحدمهــا علــى اآلخــر، بــل يعــدل إىل أدلــة أخــرى. 
وهــو قــول القاضــي أيب بكــر الباقــالين وأيب الوليــد الباجــي مــن املالكيــة، واختــاره بعــض 

الشــافعية منهــم ابــن الســمعاين وابــن القشــريي والغــزايل(٤).

انظر شرح اللمع ٢٨٠/٢، اإلحكام لآلمدي ١٦٥/١، التمهيد أليب اخلطاب ١٣١/٢.  (١)
انظر اإلحكام لآلمدي١٦٥/١، شرح العضد على املختصر ٢٧/٢.  (٢)

انظر إحكام الفصول ٢٣١، شرح اللمع ٢٧٩/٢-٢٨٠، البحر احمليط  ١٩٨/٤.   (٣)
املســتصفى   ،١٩٥/٢ األدلــة  قواطــع   ،٢٥٤/٢ التلخيــص   ،٢٣٠/١ الفصــول  إحــكام  انظــر   (٤)

.١٩٨/٤ احمليــط  البحــر   ،٢٢٧/٢
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 المطلب الثاني : في تقريراته
وفيه تمهيد ومسألتان :

التمهيد : في معنى اإلقرار والتقرير

اإلقــرار يف اللغــة مصــدر أقــر، والتقريــر مصــدر قــرر، ومــادة (ق، ر، ر) تــأيت يف اللغــة 
مبعــان عديــدة منهــا: الُقــّر بالضــم: الــربد عامــة، ويــأيت مبعــىن القــرار أي الثبــات يف املــكان، 
تقــول منــه قــررت باملــكان، بالكســر، أقــر قــرارا، وقــررت أيضــا، بالفتــح، أقــر قــرارا وقــروراً، 
والَقّر بالفتح : اليوم البارد، ويأيت مبعىن صب املاء دفعة واحدة، ومبعىن اهلودج وغريها(١).
واإلقرار: اإلذعان للحق واالعرتاف به، أقر باحلق أي : اعرتف به. وقد قرره عليه وقرره باحلق 
غريه حىت أقر(٢)، (وأقر الشيء وقرره ثبته يف املكان، ويكون ذلك بأن جيده يف مكان فيرتكه على 
حاله، فال ينقله منه وال حيركه، أو جيده يف مكان فينقله إىل مكان آخر فيثبته فيه أو جيده متحركا 

فيسكنه)(٣).
واإلقــرار والتقريــر مــن النــيب  يف اصطــالح األصوليــني : (أن يســكت النــيب  عــن 

إنــكار قــول قيــل، أو فعــٍل فُعــل بــني يديــه أو يف عصــره  وعلــم بــه مــع عــدم املوانــع)(٤).
ويالحــظ علــى هــذا التعريــف أن الســكوت عــن اإلنــكار ال يعــين دائمــا الكــف عنــه؛ 
ألن بعــض األفعــال ميكــن إنــكاره بالفعــل، فــإن النــيب  قــد يســكت عــن إنــكار املنكــر 
بلســانه ولكــن يغــري بيــده (أي: بفعلــه)(٥)، فــال يقــال إنــه قــد أقــره. وهلــذا فــاألوىل تعريــف 
اإلقــرار بأنــه كــف النــيب  عــن اإلنــكار علــى مــا علــم بــه مــن قــول أو فعــل مــع عــدم 

انظر لسان العرب٨٢/٥ وما بعدها.  (١)
انظر لسان العرب٨٨/٥، القاموس احمليط  ٦٤٢/١.  (٢)

أفعال الرسول  وداللتها على األحكام الشرعية حملمد األشقر ٩٥/٢.  (٣)
انظر شرح اللمع ٢٨٣/٢، البحر احمليط  ٢٠١/٤، و إرشاد الفحول ص ٣٦.  (٤)

كمــا أزال ابــَن عبــاس  عندمــا قــام يف الصــالة عــن يســاره  فأقامــه عــن ميينــه، رواه البخــاري   (٥)
يف صحيحــه (٢١٢/١ مــع الفتــح) يف كتــاب العلــم بــاب الســمر يف العلــم.



٤٥١آراؤه في األدلة الشرعية  

املوانــع(١).
وإقــراره  وتقريــره يعتــرب يف احلقيقــة فعــال مــن أفعالــه علــى الراجــح باعتبــار أنــه كــف عــن 
اإلنــكار والكــف فعــل(٢)، وقــد عــد األســتاذ أبــو منصــور أيضــا اإلقــرار قســما مــن أقســام أفعالــه 
 حيــث قــال: (التاســع [أي القســم التاســع مــن أقســام أفعالــه  ] تركــه إنــكار مــا فعــل 

حبضرتــه)(٣).

المسألة األولى : ترك النبي   إنكار ما فعل بحضرته
أوًال: التعريف بالمسألة

   املســألة هــي أن يفعــل أحــد مــن الصحابــة - رضــي اهللا عنهــم – بــني يــدي النــيب
شــيئاً ويكــف  عــن اإلنــكار علــى فعلــه، وهــذا مــا يســمى اإلقــرار علــى األفعــال، مثالــه : 
 :  رأى رجــًال يصلــي بعــد صــالة الصبــح ركعتــني، فقــال النــيب   مــا روي مــن أن النــيب
((أصــالة الصبــح مرتــني؟)). فقــال لــه الرجــل: إين مل أكــن صليــت الركعتــني اللتــني قبلهمــا، 
فصليتهمــا اآلن، فســكت النــيب  (٤)، فهــل يعتــرب هــذا اإلقــرار حجــة تفيــد حكمــا شــرعيا 

أو ال؟
ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  أن تــرك النــيب  إنــكار مــا فعــل حبضرتــه 
يعتــرب حجــة يســتدل هبــا علــى إباحــة ذلــك الفعــل. فقــد قــال - رمحــه اهللا - : (التاســع  
تركــه إنــكار مــا فعــل حبضرتــه فيكــون تــرك النكــري دليــال علــى إباحتــه)(٥) أي علــى جــوازه 

انظر شرح اللمع ٢٨٣/٢، أفعال الرسول  وداللتها على األحكام لألشقر ٩٦/٢.  (١)
انظــر أفعــال الرســول  وداللتهــا علــى األحــكام للدكتــور حممــد العروســي ص٢٢٩، و لألشــقر   (٢)

.٩٦/١
أصول الدين ٢٢٥-٢٢٦.  (٣)

رواه ابــن ماجــه يف ســننه (٣٦٥/١) يف كتــاب إقامــة الصــالة والســنة فيهــا، بــاب مــا جــاء فيمــن   (٤)
فاتتــه الركعتــان قبــل صــالة الفجــر مــىت يقضيهمــا، وصححــه الشــيخ األلبــاين يف صحيــح ســنن ابــن 

ماجــه ١٩٠/١.
أصول الدين ص٢٢٥-٢٢٦.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٥٢

ورفع احلرج عنه(١) .
ثالثا: الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  هــو رأي مجهــور األصوليــني، 
فقــد نــص كثــري منهــم أن كــفَّ النــيب  مــن إنــكار فعــل أو قــول، فُعِــل أو ِقيــل حبضرتــه 

دليــٌل علــى جــوازه(٢).
قــال اإلمــام اجلويــين : (فالــذي ذهــب إليــه مجاهــري األصوليــني أن رســول اهللا  إذا 
رأى مكلفــا يفعــل فعــال أو يقــول قــوال، فقــرره عليــه ومل ينكــر عليــه كان ذلــك شــرعا منــه يف 

رفــع احلــرج فيمــا رآه)(٣).
قــال أبــو إســحاق الشــريازي : (اإلقــرار أن يســمع رســول اهللا  رجــال يقــول شــيئا، 
أو يــراه يفعــل شــيئا. فيقــره علــى ذلــك القــول والفعــل، وال ينكــره، مــع عــدم املوانــع . فيــدل 
ذلــك علــى جــواز ذلــك، ويصــري اإلقــرار علــى القــول كقولــه واإلقــرار علــى الفعــل كفعلــه)(٤).
وقــال الفتوحــي :(وإذا ســكت النــيب  عــن إنــكار فعــل أو قــول فُعــل أو ِقيــل حبضرتــه 

أو يف زمنــه مــن غــري كافــر وكان النــيب  عاملــا بــه دل علــى جــوازه...)(٥).
واحلقيقــة أن الــرأي املذكــور يف هــذه املســألة يــكاد يكــون حمــل اتفــاق بــني العلمــاء وهلــذا 
مــن العلمــاء مــن حيكــي االتفــاق علــى ذلــك، فقــد نقــل احلافــظ ابــن حجــر - رمحــه اهللا - 

االتفــاق علــى االحتجــاج بــه(٦).
وذكــر بعــض العلمــاء املعاصريــن أن إفــادة إقــرار النــيب  - ملــا يُفعــل أو يقــال حبضرتــه 

انظر اإلحكام لآلمدي ١٦٢/١.  (١)
انظــر اإلحــكام البــن حــزم ٤٦٠/١، شــرح اللمــع ٢٨٣/٢، الربهــان ٣٢٨/١، قواطــع األدلــة   (٢)
١٩٦/٢-١٩٧، املنخــول ص٢٢٩، اإلحــكام لآلمــدي ١٦٢/١، شــرح تنقيــح الفصــول ٢٩٠، 
كشــف األســرار للبخــاري ٢٨٧/٣، غايــة الوصــول ٩٢، حاشــية التفتــازاين  علــى شــرح العضــد 
علــى خمتصرابــن احلاجــب ٢٥/٢، شــرح احمللــي والبنــاين علــى مجــع اجلوامــع ٩٥/٢-٩٦، تيســري 
التحريــر  ١٢٨/٣-١٢٩، شــرح الكوكــب املنــري ١٩٤/٢، فواتــح الرمحــوت  ١٨٣/٢، إرشــاد 
الفحــول ص٣٦، أفعــال الرســول  وداللتهــا علــى األحــكام الشــرعية حملمــد األشــقر١٠٣/٢.   

الربهان ٣٢٨/١.  (٣)
شرح اللمع ٢٨٣/٢.  (٤)

شرح الكوكب املنري ١٩٤/٢.  (٥)
انظر فتح الباري ٣٢٣/١٣.  (٦)
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ويطلــع عليــه بغــري إنــكار - اجلــواَز أمــر متفــق عليــه بــني أهــل العلــم(١).
ولكن حكاية هذا االتفاق ال تصح لوجود اخلالف يف املسألة كما سيأيت.

أدلة الجمهور:
استدلوا بأدلة كثرية، أمهها:

١- أن النيب  ال يستجيز أن يقر الناس على منكر وحمظور، فإن اهللا تعاىل وصفه 
 َّ ِ�ّ

ُ
ِيــَن يَ�َّبُِعوَن ٱ�رَُّســوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� بأنــه يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر يف قولــه ﴿ ٱ�َّ

ــُروِف  ــم بِٱ�َۡمۡع ُ�ُرُه
ۡ
ِ�يــِل يَأ ـٰـةِ َوٱۡ�ِ ــۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮ ــا ِعنَدُه ــُهۥ َمۡكُتوً� ِي َ�ُِدونَ ٱ�َّ

رَۡســۡلَ�َٰك 
َ
ــآ أ َوَ�ۡنَهٮُٰهــۡم َعــِن ٱ�ُۡمنَكــرِ ﴾ (٢) كمــا وصفــه بأنــه بشــري نذيــر يف قولــه ﴿ إِ�َّ

بِٱۡ�َــّقِ �َِشــٗ�� َونَِذيــٗر� ﴾ (٣) فــكان إمســاكه  عــن اإلنــكار دليــال علــى أن مــا أقرهــم 
عليــه داخــل يف املعــروف، وخــارج عــن املنكــر(٤).

٢- لــو مل يــدل تركــه  اإلنــكار علــى اجلــواز لــزم ارتــكاب حمــرم، وهــو باطــل، وبيــان 
ذلــك أن النهــي عــن املنكــر واجــب وتركــه حمــرم، فلــو مل يكــن الفعــل أو القــول الصــادر جائــزا 
لــكان التقريــر عليــه واإلمســاك عــن إنــكاره مــع القــدرة عليــه حرامــا يف حــق غــري النــيب  مــن 

أفراد األمة، فأوىل أن يتنـــزه  عن ذلك، وهو أول املســلمني وأتقاهم هللا عز وجل(٥).
٣- لــو مل يــدل تقريــره  علــى جــواز فعــل أو قــول يفعــل أو يقــال بــني يديــه لــكان 
ســكوته عــن اإلنــكار مســتلزما تأخــري البيــان عــن وقــت احلاجــة، ألن الســكوت عــن الباطــل 

وعــدم إنــكاره يوهــم اجلــواز أو النســخ، وأنــه غــري جائــز إال مــن جيــوز تكليــف احملــال(٦).
٤- ُعلــم يف وقائــع كثــرية أن الصحابــة - رضــي اهللا عنهــم – كانــوا حيتجــون بتقريــره 

انظر أفعال الرسول  وداللتها على األحكام للعروسي ص٢٣٠.  (١)
األعراف : ١٥٧  (٢)

البقرة : ١١٩، فاطر : ٢٤  (٣)
انظــر قواطــع ألدلــة ١٩٦/٢- ١٩٧، احملقــق مــن علــم األصــول ص١٧١، اإلحــكام لآلمــدي   (٤)

للبخــاري ٢٨٧/٣. األســرار  ٤٦٠/١، كشــف 
انظر كشف األسرار للبخاري ٢٨٨/٣.  (٥)

انظر املرجع السابق، تيسري التحرير ١٢٨/٣.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٥٤

 علــى اجلــواز(١)، ومــن تلــك الوقائــع علــى ســبيل التمثيــل مــا يلــي(٢):
١- أن أنس بن مالك(٣) - رضي اهللا عنه -  سئل ... كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم 
مــع رســول اهللا  ؟ فقــال: (كان يهــل منّــا املهــّل، فــال ينكــر عليــه، ويكــرب منــا املكــرب فــال ينكــر 

عليه)(٤). 
٢- قــول ابــن عبــاس - رضــي اهللا عنــه – :(أقبلــت راكبــا علــى محــار أتــان، وأنــا يومئــذ 
قــد ناهــزت االحتــالم، ورســول اهللا  يصلــي بالنــاس مبــىن إىل غــري جــدار، فمــررت بــني يــدي 
بعــض الصــف، فنـــزلت، وأرســلت األتــان ترتــع، ودخلــت يف الصــف، فلــم ينكــر ذلــك علــّي 

أحد(٥).
٣- ما قـال البخاري : (باب من رأى ترك النكري من النيب  حجة) وروى بسنده 
أن جابــر بــن عبــد اهللا(٦) حلــف بــاهللا إن ابــن صيــاد(٧) دجــال، فقيــل لــه : حتلــف بــاهللا؟ قــال: 

.(٨) إين مسعــت عمــر حيلــف علــى ذلــك فلــم ينكــره النــيب
رابعاً : المخالفون

ذهــب طائفــة إىل أن تقريــره  ال يعتــرب دليــال علــى اجلــواز، وال علــى النســخ إذا ســبق 

انظر املنخول ص٢٣٠، املستصفى  ٢٢٥/٢.  (١)
انظر أفعال الرسول  وداللتها على األحكام للعروسي ٢٠٥/٢-١٠٦.  (٢)

بــن النضــر األنصــاري، اخلزرجــي، خــادم رســول اهللا ، أحــد املكثريــن  بــن مالــك  أنــس  هــو   (٣)
مــن الروايــة، شــهد مــع النــيب  مثــاين غــزوات. (انظــر : ســري أعــالم النبــالء ٣٧٥/٣، اإلصابــة 

 .(٧٢/١
رواه البخــاري يف صحيحــه  (٥١٠/٣ مــع الفتــح) يف كتــاب احلــج، بــاب التلبيــة والتكبــري إذا غــدا   (٤)

مــن مــىن إىل عرفــة. 
رواه البخــاري يف صحيحــه (٥٧١/١ مــع الفتــح) يف كتــاب الصــالة، بــاب ســرتة اإلمــام ســرتة مــن   (٥)

خلفــه.
هــو جابــر بــن عبــد اهللا بــن رئــاب األنصــاري، الســلمي، أحــد الســتة الذيــن شــهدوا العقبــة األوىل،   (٦)

تــويف ســنة ٧٤هـــ . (انظــر :اإلصابــة ٥٤٥/١). 
امســه صــايف، وقيــل: عبــد اهللا ابــن صيــاد، أو صائــد، كان أحــد الدجاجلــة علــى الصحيــح. (انظــر   (٧)

فتــح البــاري ٢٢٠/٣، ١٦٤/٦، وشــرح مســلم للنــووي ٤٦/١٨). 
أخرجــه البخــاري  يف صحيحــه (٣٢٣/١٣ مــع الفتــح) يف كتــاب االعتصــام، بــاب مــن رأى تــرك   (٨)

النكــري مــن النــيب  حجــة ال مــن غــري الرســول.
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هــذا التقريــر التحــرمي.
قــال عبــد  العزيــز  البخــاري: (وذهبــت طائفــة إىل أن تقريــره ال يــدل علــى اجلــواز 
والنســخ، متمســكني بــأن الســكوت وعــدم اإلنــكار حمتمــل؛ إذ مــن اجلائــز أنــه - عليــه 
السالم - سكت لعلمه بأنه مل يبلغه التحرمي، فلم يكن الفعل إذ ذاك حراما، أو سكت 
ألنــه أنكــر عليــه مــرة فلــم ينجــع فيــه اإلنــكار وعلــم أن إنــكاره ثانيــا ال يفيــد فلــم يعــاود وأقــره 

علــى مــا كان عليــه، وإذا كان كذلــك ال يصلــح دليــال علــى اجلــواز والنســخ)(١).
ويكفي ما ذكرت آنفا يف أدلة اجلمهور جوابا عن ذلك، واهللا أعلم.

المسألة الثانية : إذا أخبر واحد بحضرة النبي  وال حامل له على الكذب 
ولم ينكر عليه فماذا يفيد؟

أوًال : تحرير محل النـزاع
إذا أخــرب أحــد الصحابــة خبــرب بــني يــدي النــيب  ومســع  ذلــك اخلــرب منــه ومل ينكــر 
عليــه ومل يكذبــه، وهــذا مــا يســمى اإلقــرار علــى القــول، فجماهــري األصوليــني علــى أنــه دليــل 
علــى صحــة اخلــرب(٢)، مث اختلفــوا يف نــوع العلــم الــذي يفيــده هــذا اخلــرب للمســتمع: هــل هــو 
يفيــد علمــا ضروريــا بصــدق وصحــة مــا أخــرب بــه الصحــايب بــني يــدي النــيب  أو يفيــد 

علمــا نظريــا أو يفيــد ظنــا؟ هــذا هــو حمــل النـــزاع يف املســألة(٣).
ثانياً: رأي أبي منصور في المسألة

جــزم األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  بــأن مــا أخــرب الواحــد حبضــرة النــيب  وال 
حامــل لــه علــى الكــذب، ومل ينكــر النــيب ، يــدل علــى صــدق املخــرب قطعــا وحيصــل بــه 

العلــم للمســتمع.

كشف األسرار للبخاري ٢٨٧/٣-٢٨٨.  (١)
انظر شرح اللمع ٢٨٣/٢، الربهان ٣٢٨/١.  (٢)

انظــر املعتمــد ٥٥٤/٢، احملصــول ١٤٣/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٨٠/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب   (٣)
مــع شــرح العضــد ٥٧/٢، تيســري التحريــر ٧١/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٣٥٣/٢، فواتــح الرمحــوت  

.١٢٥/٢
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قال الزركشي - رمحه اهللا - : (إذا أخرب واحد حبضرته - عليه السالم - وال حامل 
لــه علــى الكــذب، ومل ينكــره، فيــدل علــى صدقــه قطعــا يف املختــار خالفــا لآلمــدي وابــن 
احلاجــب، وممــن جــزم بــاألول القاضــي أبــو الطيــب وســليم والشــيخ أبــو إســحاق واألســتاذ 

أبــو منصــور)(١).
فلـــم  نظـــري؟  أم  ضــروري  أهــو  املذكـــور:  اخلـــرب  مــن  املستفـــاد  العلـــم  نــوع  أمــا 
أطلـــع علـــى عبـــارة لألســـتاذ أبـــي منصـــور – رمحـــه اهللا – تبـــني ذلـــك، ولكــن يظهــــر 

هنـــــا املستفـــاد  العلـــم  أن  لــــي 
عند األستاذ نظري ألمور:

األول: أن ذلــك أقــرب إىل رأي األســتاذ يف إفــادة العلــم النظــري يف املســتفيض، فــإن 
صــورة هــذه املســألة قريبــة جــدا مــن القســم الثــاين مــن املســتفيض، وهــو خــرب مــن أخــرب 
عــن صدقــه صاحــب معجــزة(٢)؟ (أي النــيب )، فإنــه  وإن مل يصــرح بصــدق املخــرب 
يف املســألة الــيت حنــن بصددهــا إال أن ســكوته عــن اإلنــكار يــدل علــى ذلــك، فيفيــد العلــم 

النظــري ال الضــروري كاملســتفيض.
الثاين : أن بعض معاصريه كالقاضي أيب الطيب الطربي - رمحه اهللا – الذي يوافقه 
يف الــرأي صــرح بذلــك كمــا نقــل عنــه الزركشــي حيــث قــال : (والعلــم يف هــذا والــذي قبلــه 

نظــري لوقوعــه عــن النظــر واالســتدالل قالــه القاضــي أبــو الطيــب يف شــرح الكفايــة)(٣).
الثالــث : أن كــون العلــم املســتفاد هنــا نظريــا أمــر واضــح، ألن الســامع مل يســتفد 
صــدق اخلــرب مبجــرد تلقيــه ومل جيــد نفســه مضطــرة إىل تصديقــه إال بعــد النظــر والتفكــر يف 
صفتــه، ككونــه خــربا أخــرب بــه صحــايب والصحابــة كلهــم عــدول، وأخــرب بــه بــني يــدي النــيب 
 وهــو ال يقــر أحــدا علــى منكــر وباطــل، مث ال يوجــد هنــاك مــا حيمــل ذلــك الصحــايب 
علــى الكــذب، وال مــا حيمــل النــيب  علــى الســكوت عليــه، فيحصــل لــه مــن جممــوع مــا 

تقــدم أن ســكوته  كان لصــدق املخــرب .

البحر احمليط  ٢٤٢/٤.  (١)
انظر ما قاله األستاذ أبو منصور يف املستفيض يف أصول الدين ص١٢-١٣.  (٢)

البحر احمليط  ٢٤٣/٤.  (٣)
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ثالثاً: الموافقون
إن مــا قــال بــه األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  هــو مذهــب مجهــور األصوليــني، 
منهــم : القاضــي أبــو الطيــب الطــربي وســليم الــرازي وابــن الســمعاين والشــيخ أبــو إســحاق 
الشــريازي والزركشــي مــن الشــافعية(١)، والباجــي مــن املالكيــة(٢) والقاضــي أبــو يعلــى وأبــو 

اخلطاب من احلنابلة(٣).
ولكــن قــد اشــرتط كل واحــد مــن هــؤالء العلمــاء شــروطا معينــة إلفــادة هــذا اخلــرب العلــم 
  القطعــي لســامعه وكلهــا يرجــع إىل أنــه ال حامــل للمخــرب علــى الكــذب وال حامــل للنــيب

على الســكوت إال اإلقرار(٤).
دليل الجمهور:

استدلوا بأدلة أمهها:
١-أن ســكوت النــيب  مــع قيــام املوجــب لإلنــكار وانتفــاء املانــع ال جيــوز، ألنــه ال 

يســكت علــى منكــر وباطــل، فســكوته  دليــل علــى صــدق اخلــرب قطعــا(٥).
٢-أن إقــراره  علــى القــول يصــري كقولــه(٦)، فكمــا أن مــا قــال أو أخــرب بــه النــيب 
 يفيــد العلــم النظــري لســامعه(٧) كذلــك القــول أو اخلــرب الــذي يقــره  يفيــد العلــم 

باملخرب به.
رابعاً : المخالفون

ميكن تقسيم العلماء الذين خالفوا أبا منصور يف هذه املسألة إىل فريقني:

انظــر املعتمــد ٥٤٧/٢، اللمــع ص٢١٠، قواطــع األدلــة ٢٥٥/٢، احملصــول ١٤٣/٢-١٤٤،   (١)
البحــر  الوصــول٢٧٦٩/٧-٢٧٧١،   مجــع اجلوامــع ١٢٧/٢، رفــع احلاجــب ٣١٤/٢، هنايــة 

احمليــط  ٢٤٢/٤.
انظر إحكام الفصول ص٢٤٧، فتح الودود ص٢١٨-٢١٩.  (٢)

انظر العدة ٩٠١/٣، التمهيد أليب اخلطاب ١٥/٣.  (٣)
انظر املصادر السابقة كلها.  (٤)

انظر احملقق من علم األصول ١٧١، قواطع األدلة ١٩٦/٢، ٢٥٥.  (٥)
انظر شرح اللمع ٢٨٣/٢.  (٦)

انظــر أصــول الديــن ١٣، العــدة ٩٠١/٣، شــرح اللمــع ٣٠٤/٢، املســتصفى  ١٤١/١، املســودة   (٧)
.٢٤٣
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الفريــق األول : املنكــرون مطلقــا. فهــؤالء يقولــون إن هــذا اخلــرب ال يفيــد صــدق املخــرب قطعــا يف 
مجيع األحوال، وإن يفيد صدقه ظنا، وممن قال به اآلمدي(١) وابن احلاجب(٢)، واختاره من احلنفية ابن 

اهلمــام(٣) وصاحــب فواتــح الرمحــوت(٤)، وهــو ظاهــر مذهــب احلنابلــة(٥).
الفريــق الثانــي : املفصلــون. فهــؤالء ذهبــوا إىل التفصيــل بــني األمــور الدينيــة واألمــور 
الدنيويــة، حيــث قالــوا إن اخلــرب الــذي هــذه صفتــه يفيــد العلــم القطعــي إذا كان يف األمــور 
الدينيــة، وال يفيــد ذلــك إذا كان مــن األمــور الدنيويــة، وهــذا مقتضــى كالم اإلمــام اجلويــين(٦) 
والغــزايل(٧)، ونقــل الزركشــي أن ذلــك اختيــار الصفــي اهلنــدي بشــروط التقديــر وظاهــر كالم 

ابــن القشــريي (٨).
خامسا : التعليق

الــذي يرتجــح عنــدي بعــد النظــر يف هــذه املســألة هــو مــا قالــه أبــو منصــور ومــن معــه مــن 
أن اخلــرب املذكــور يفيــد العلــم القطعــي النظــري، ولكــن ليــس لــكل واحــد، بــل ملــن حضــر يف 
جملــس النــيب  عنــد إقــراره  هبــذا اخلــرب، وال يقــال بــأن اخلــرب عنــده آحــاد وليــس متواتــرا، 
ألهنما وصفان للسند وليس بني احلاضر والنيب  واسطة سند وإمنا تلقاه مباشرة، وكذلك 
مــن غــاب عــن جملــس النــيب  ولكــن وصلــه هــذا اخلــرب عــن طريــق التواتــر حصــل لــه أيضــا 
العلــم. أمــا إذا وصلــه عــن طريــق اآلحــاد فحينئــذ يفيــد لــه هــذا اخلــرب الظــن إال أن حيتــف بــه 

قرائــن قويــة تورثــه العلــم القطعــي النظــري كمــا تقــرر ذلــك يف مباحــث اآلحــاد. 

انظر اإلحكام ٢٨١/٢.  (١)
انظر منتهى الوصول واألمل ص٧٢، املختصر مع شرح العضد ٥٧/٢.  (٢)

(٣)  هــو حممــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد احلميــد، الفقيــه احلنفــي األصــويل املتكلــم النحــوي، املشــهور 
بابــن اهلمــام، مــن آثــاره العلميــة: التحريــر يف أصــول الفقــه، وشــرح فتــح القديــر، وزاد الفقــري يف 
الفقــه، تــويف رمحــه اهللا ســنة ٨٦١ هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ٣٩/٣، الفوائــد البهيــة يف طبقــات 
احلنفيــة أليب احلســنات حممــد عبــد احلــي اللكنــوي ص١٨٠، األعــالم ٢٥٥/٦، شــذرات الذهــب 

.(٤٣٧/٩
انظر التحرير مع تيسري التحرير  ٧١/٣، فواتح الرمحوت ١٢٥/٢.  (٤)

انظر شرح الكوكب املنري ٣٥٣/٢.  (٥)
انظر التلخيص ٣١٢/٢.  (٦)
انظر املستصفى ١٤١/١.  (٧)

انظر البحر احمليط  ٢٤٢/٤.  (٨)



٤٥٩آراؤه في األدلة الشرعية  

أمــا املنكــرون فاســتندوا إىل بعــض االحتمــاالت املفروضــة عقــال علــى هــذا اخلــرب فقالــوا 
إنــه مــن اجلائــز أن يــرد احتمــال كــون النــيب  غــري ســامع لــه، بــل هــو ذاهــل عنــه، وإن 
غلــب علــى الظــن الســماع وعــدم الغفلــة، وبتقديــر مساعــه لــه وعــدم غفلتــه عنــه حيتمــل أن ال 
يكــون فامهــا ملــا يقــول لــرداءة عبــارة املخــرب مثــال وإن غلــب علــى الظــن فهمــه لــه، وبتقديــر 
أن يكــون فامهــا لــه حيتمــل أنــه كان مــن األمــور الدينيــة وقــد بينــه  مــرة وأنكــر عليــه وال حاجــة 
إىل اإلنكار مرة ثانية، أو مل يبينه ومل ينكر عليه لكنه رأى املصلحة يف تأخري اإلنكار، أو كان 
اخلــرب مــن األمــور الدنيويــة والرســول مل يكــن عاملــا حبقيقــة أمــره يف ذلــك الوقــت وحنــو ذلــك(١).

ولكــن جيــاب عمــا قالــوا بــأن هــذه االحتمــاالت الــيت ذكروهــا مــردودة، ألهنــا هــذه 
املســألة فرضــت حيــث مســع النــيب  وفهمــه وســكت عليــه ومل ينكــر.

أمــا كــون اخلــرب دينيــا وســبق بيانــه واإلنــكار عليــه أو كــون النــيب  رأى املصلحــة يف 
تأخــري البيــان فيجــاب عنــه بــأن ســبق البيــان أو تأخــريه ال يبيــح الســكوت عنــد وقــوع املنكــر 
ملــا فيــه مــن إفهــام تغــري احلكــم يف األول وتأخــري البيــان مــن وقــت احلاجــة يف الثــاين. وأمــا 
افرتاضهــم بكــون اخلربيــن مــن األمــور الدنيويــة والنــيب مل يكــن عاملــا حبقيقتــه فيجــاب عنــه 
بــأن اهللا يعلمــه عصمــة لــه عــن أن يقــر أحــدا علــى كــذب كمــا أعلمــه بكــذب املنافقــني 
ِ ﴾ (٢) مــن حيــث تضمنــه أن قلوهبــم وافقــت  ــَك �َرَُســوُل ٱ�َّ يف قوهلــم لــه ﴿ �َۡشــَهُد إِنَّ
ألســنتهم يف ذلــك(٣). وهبــذا تتبــني قــوة ووجاهــة مــا قــررت آنفــا مــن أن اخلــرب املذكــور يفيــد 
العلــم النظــري ملــن حضــر اجمللــس وأمــا مــن مل حيضــره فيختلــف العلــم الــذي حيصــل لــه 

باختــالف الســند الــذي أوصلــه إليــه. واهللا تعــاىل أعلــم.

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢٨٠/٢، املختصــر مــع شــرح العضــد ٥٧/٢، شــرح الكوكــب املنــري   (١)
الرمحــوت  ١٢٥/٢. فواتــح   ،٣٥٣/٢

انظر املنافقون : ١  (٢)
انظر رفع احلاجب ٣١٥/٢، شرح احمللي على مجع اجلوامع ١٢٨/٢.  (٣)





الفصل الثالث : آراؤه في المباحث المشتركة بين  الكتاب 
والسنة

وفيه خمسة مباحث :

المبحث األول   آراؤه �� مباحث األمر والن��
 آراؤه �� مباحث العام والخاص والتخصيص المبحث الثا��  

 آراؤه �� مباحث المجمل والمب�� المبحث الثالث  
 آراؤه �� مباحث المفاهيم المبحث الرابع  

 آراؤه �� ��وف المعا�� المبحث الخامس  





٤٦٣آراؤه في األدلة الشرعية  

المبحث األول : آراؤه في مباحث األمر(١) والنهي(٢)
وفيه تسع مسائل :

المسألة األولى : هل من شرط األمر والنهي أن يرد ممن هو فوق المخاطب به ؟
أوًال : التعريف بالمسألة

املســألة هي أن يكون األمر والنهي هل يشــرتط فيهما أن يكون اآلمر والناهي أعلى 
ــه إليــه األمــر والنهــي كالوالــد لولــده واألســتاذ لتلميــذه واحلاكــم  رتبــة مــن الشــخص الــذي ُوجِّ

للمحكــوم عليــه، والــذي يعــرب عنــه بالعلــو؟
أو يشــرتط فيهمــا كــون كل مــن اآلمــر والناهــي مظهــراً للعظمــة والكربيــاء عنــد توجيــه 

األمــر مبعــىن الطلــب مجعــه أوامــر، وقــد ذكــر ابــن فــارس لألمــر أصــوًال مخســة وهــي : (األمــر مــن   (١)
األمــور واألمــر ضــد النهــي واَألَمــُر النَّمــاء والربكــة بفتــح امليــم، املعلــم والَعَجــب). واألمــر الــذي 
ــل».  (انظــر معجــم مقاييــس اللغــة ١٣٧/١، املصبــاح املنــري  هــو نقيــض النهــي هــو صيغــة «افعـ
ص٨-٩). ويف االصطــالح اختلفــت عبــارات األصوليــني يف تعريفــه تبعــاً الختالفهــم يف القضايــا 
العقديــة الــيت تتعلــق بالــكالم، والصحيــح يف نظــري هــو تعريفــه بأنــه «اســتدعاء فعــل غــري كــف أو 
كــف مدلــول عليــه بـ(افعــل) أو إحــدى أخواهتــا». أو تعريفــه بأنــه «القــول الــدال بالــذات علــى 
اقتضــاء فعــل غــري كــف أو كــف مدلــول عليــه بـ(افعــل) أو مرادفــه علــى جهــة العلــو». (انظــر مذكــرة 
أثــر القواعــد األصوليــة للدكتــور عمــر عبــد العزيــز ص١٠٩، تقريــب الوصــول ص١٨١ هامــش ١، 
وانظــر أيضــاً املعتمــد ٤٩/١، العــدة ٢١٤/١، منتهــى الوصــول واألمــل ص٨٩، مجــع اجلوامــع مــع 
حاشــية البنــاين ٣٦٧/١، البحــر احمليــط ٣٤٥/٢، حاشــية العطــار علــى شــرح احمللــى علــى مجــع 

اجلوامــع ٤٦٤/١). 
النهــي يف اللغــة : املنــع والكــف والزجــر، يقــال هنــاه عــن كــذا إذا منعــه منــه وزجــره، وانتهــى عنــه   (٢)
وتناهــى أي كــف، ومنــه تســمية العقــل هُنيَــة، ألنــه ينهــى صاحبــه ومينعــه مــن الوقــوع فيمــا ال ينبغــي، 
والنهــي ضــد األمــر. (انظــر لســان العــرب ٣٤٣/١٥، املصبــاح املنــري ص٢٤٠، خمتــار الصحــاح 
ص٦٨٣). ويف االصطــالح : هــو القــول الــدال بالــذات علــى اقتضــاء كــٍف عــن فعــل، مدلــول 
عليــه بـــ (ال تفعــل) علــى جهــة العلــو. (انظــر مذكــرة أثــر القواعــد األصوليــة للدكتــور عمــر عبــد 
العزيــز ص١٩٢، وتقريــب الوصــول ص١٨٧ هامــش ٢، وانظــر مجــع اجلوامــع مــع حاشــية البنــاين 

٣٩٠/١، حاشــية العطــار علــى شــرح احمللــى علــى مجــع اجلوامــع ٤٩٦/١).



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٦٤

أمــره وهنيــه إىل أي شــخص، ســواء كان أعلــى رتبــة مــن ذلــك الشــخص أو ليــس كذلــك 
يف واقــع األمــر، كأمــر العبــد لســيده وهنيــه بأســلوب فيــه تكــرب وتعــايل، والــذي يعــرب عنــه 

باالســتعالء(١)؟ أو ال يشــرتط شــيء منهمــا ؟
واجلديــر بالذكــر أن العلمــاء عنــد تعرضهــم هلــذه املســألة يذكــرون الــكالم املتعلــق باألمــر 
فقــط وأمــا النهــي فهــم مل يفصلــوا الــكالم حــول اشــرتاط هــذا الشــرط فيــه، ولكــن مــن 
املعــروف أن كالمهــم يف هــذه املســألة ينطبــق يف األمــر والنهــي علــى حــد ســواء. وإىل هــذا 
أشــار صاحــب نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود بقولــه : (والنهــي مثلــه [ أي مثــل األمــر ] 
فيمــا فيــه مــن اخلــالف يف اشــرتاط العلــو واالســتعالء، والصحيــح فيــه مــن ذلــك الصحيــح 
يف األمــر)(٢)، ومبــا أن األســتاذ أبــا منصــور جعــل هــذا الشــرط لألمــر والنهــي كليهمــا فقــد 

جعلــت عنــوان هــذه املســألة مشــتمًال عليهمــا.
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أنــه يشــرتط يف األمــر والنهــي العلــو فقــط، 
أي جيــب أن يكــون اآلمــر أعلــى رتبــة مــن املأمــور يف احلقيقــة وواقــع األمــر، وكذلــك جيــب 

أن يكــون الناهــي أعلــى رتبــة مــن املخاطــب بــه.
قــال – رمحــه اهللا – : (ومــن شــرط األمــر والنهــي عندنــا ورودمهــا ممــن هــو فــوق املخاطــب 

هبمــا)(٣).
ثالثاً : الموافقون

إن ما اختاره األستاذ أبو منصور يف هذه املسألة قد ذهب إليه كثري من العلماء.
فقــد اختــاره بعــض احلنفيــة منهــم اجلصــاص(٤) وهــو اختيــار بعــض الشــافعية كالقاضــي 

انظــر معــىن العلــو واالســتعالء يف نفائــس األصــول ١١٢٤/٣، مجــع اجلوامــع ٣٦٩/١، نشــر البنــود   (١)
.١٤٢/١
.١٤٢/١  (٢)

أصول الدين ص٢٠٩.  (٣)
انظر الفصول يف األصول ٧٩/٢، ٨٢، البحر احمليط ٣٧٤/٢.  (٤)



٤٦٥آراؤه في األدلة الشرعية  

أيب الطيــب الطــربي(١) والشــيخ أيب إســحاق الشــريازي(٢) وابــن الســمعاين(٣) وســليم الــرازي 
وابــن الصبــاغ(٤) وهــو مذهــب احلنابلــة(٥) ومجهــور املعتزلــة(٦).

قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (والثالــث : يعتــرب العلــو بــأن يكــون الطالــب أعلــى 
رتبــة مــن املطلــوب منــه، فــإن تســاويا فالتمــاس أو كان دونــه فســؤال، وبــه قالــت املعتزلــة، 
واختــاره القاضــي أبــو الطيــب الطــربي وعبــد الوهــاب يف امللخــص … واختــاره الشــيخ أبــو 
إســحاق الشــريازي وأبــو نصــر بــن الصبــاغ وحــكاه عــن أصحابنــا، وابــن الســمعاين وســليم 

الــرازي وابــن عقيــل مــن احلنابلــة وأبــو بكــر الــرازي مــن احلنفيــة)(٧).
قــال اجملــد بــن تيميــة(٨) – رمحــه اهللا – : (اآلمــر ال بــد أن يكــون أعلــى رتبــة مــن املأمــور 
مــن حيــث هــو آمــر وإال كان ســؤاًال وتضرعــاً ويســمى أمــراً جمــازاً، وهــذا قــول أصحابنــا)(٩).

األدلة : 
استند أصحاب هذا القول إىل عرف استعمال أهل اللغة هلذا املصطلح.

قــال القاضــي أبــو يعلــى – رمحــه اهللا – يف معــرض بيانــه علــى أن الفعــل ال يســمى أمـــراً 
: (والداللــة علــى أن الفعــل ال يســمى أمــراً أن أهــل اللغــة قــد ذكــروا يف حــده : قـــول القائــل 
«افعــل»، إذا كان علــى صفــة، وهــو مــن األعلــى إىل األدىن، فلــم جيــز نقلــه عمــا حكمــوا 

عليــه يف الوضــع)(١٠).

انظر البحر احمليط ٣٤٧/٢، شرح الكوكب املنري ١١/٣.  (١)
انظر شرح اللمع ١٩١/١-١٩٣.  (٢)

انظر قواطع األدلة ٩٠/١.  (٣)
انظر البحر احمليط ٣٤٧/٢، شرح الكوكب املنري ١١/٣-١٢.  (٤)

انظر املسودة ص٤١، شرح الكوكب املنري ١١/٣.  (٥)
انظر املغين لعبد اجلبار ١٠٧/١٧، احملصول ١٩٨/١.  (٦)

البحر احمليط ٣٤٧/٢.  (٧)
هــو عبــد الســالم بــن عبــد اهللا بــن اخلضــر بــن حممــد بــن علــي بــن تيميــة احلــراين ، احلنبلــي، جمــد   (٨)
الديــن أبــو الــربكات، فقيــه، حمدث،مفســر، أصــويل، مــن مؤلفاتــه: املنتقــى، احملــرر يف الفقــه، ولــد 
ســنة ٥٩٠هـــ تقريبــاً، وتــويف ســنة ٦٥٣هـــ. (انظــر : فــوات الوفيــات ٢٧٤/١، معجــم املؤلفــني 

.(٢٢٧/٥)
املسودة ص٤١.  (٩)

(١٠) العدة ٢٢٣/١.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٦٦

فقــد ذكــر – رمحــه اهللا – يف هــذا االســتدالل أن أهــل اللغــة ال يعتــربون كل قــول لغــريه افعــل 
أمــراً، وإمنــا يشــرتطون أن يكــون ذلــك علــى صفــة معينــة وهــي صــدوره مــن األعلــى إىل األدىن.

وقريباً من هذا ذكر الشــيخ أبو إســحاق الشــريازي – رمحه اهللا – حيث قال : (وإمنا 
قلنــا «ممــن دونــه» ألن اســتدعاء الفعــل مــن النظــري وممــن هــو أعلــى منــه ال يســمى أمــراً علــى 
احلقيقة، وإن كانت صيغته صيغة أمر، وإمنا يســمى طلباً ومســألة، وإن اســتعمل فيه لفظ 

األمــر فعلــى ســبيل اجملاز)(١).
كمــا أن مــا نقلــه اإلمــام الــرازي – رمحــه اهللا – عــن مجهــور املعتزلــة يؤيــد أهنــم احتجــوا 
بعــرف أهــل اللغــة، حيــث قــال : (واحتــج املخالــف علــى أن العلــو معتــرب بأنــه يســتقبح يف 
العــرف أن يقــول القائــل : أمــرت األمــري أو هنيتــه، وال يســتقبحون أن يقــال : ســألته أو 

طلبــت منــه، ولــوال أن الرتبــة معتــربة وإال ملــا كان كذلــك)(٢).
فقوله : (يف العرف) يراد به عرف االستعمال اللغوي هلذه الكلمة(٣).

رابعاً : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه يف هــذه املســألة كثــري مــن العلمــاء، وهــم علــى أقــوال 

ثالثــة وهــي : 
القــول األول : يشــرتط يف األمــر االســتعالء فقــط دون العلــو، إىل هــذا ذهــب مجاعــة 

كبــرية مــن العلمــاء مــن كل املذاهــب.
فهــو رأي أكثــر مشــايخ احلنفيــة(٤)، كمــا أنــه قــول الــرازي واآلمــدي مــن الشــافعية(٥)، 

شرح اللمع ١٩٢/١.  (١)
احملصول ١٩٩/١.  (٢)

فــإن األمــر عندهــم طلــب حصــول الفعــل علــى جهــة  وهــذا مــا يؤيــده عــرف البالغيــني أيضــاً   (٣)
االســتعالء، ســواء كان ذلــك االســتعالء حقيقيــاً أو ادعائيــاً، فــاألول كقــول الســيد لعبــده «افعــل 
كــذا» والثــاين كقــول العبــد لســيده «افعــل كــذا» متعاظمــاً ال متواضعــاً. انظــر املنهــاج الواضــح يف 

البالغــة ١٠٠/٢.
انظر فواتح الرمحوت ١٦٩/١.  (٤)

انظر احملصول ١٩٠/١، اإلحكام ٣٦٥/٢.  (٥)



٤٦٧آراؤه في األدلة الشرعية  

واختــاره الباجــي وابــن احلاجــب وابــن التلمســاين(١) مــن املالكيــة(٢) وأبــو اخلطــاب وابــن قدامــة 
وابــن النجــار الفتوحــي مــن احلنابلــة(٣) وهــو مذهــب أيب احلســني البصــري مــن املعتزلــة(٤) 

وغريهــم مــن العلمــاء(٥)، وهــم يســتدلون أيضــاً بعــرف االســتعمال اللغــوي.
قــال أبــو احلســني البصــري : (وأمــا الشــرط الثــاين [ وهــو شــرط االســتعالء ] فبــني أيضــاً، 
وهــو أوىل مــن ذكــر علــو الرتبــة، ألن مــن قــال لغــريه «افعــل» علــى ســبيل التضــرع إليــه والتذلــل 
ال يقــال إنــه يأمــره وإن كان أعلــى رتبــة مــن املقــول لــه، ومــن قــال لغــريه «افعــل» علــى ســبيل 
االســتعالء عليــه ال علــى ســبيل التذلــل لــه يقــال إنــه أمــر لــه وإن كان أدىن رتبــة منــه، وهلــذا 

يصفــون مــن هــذه ســبيله باجلهــل واحلمــق مــن حيــث أََمــَر مــن هــو أعلــى رتبــة منــه)(٦).
القــول الثــاين : أنــه يشــرتط يف األمــر العلــو واالســتعالء معــاً. وهــذا القــول منســوب إىل 

القاضــي عبــد الوهــاب املالكــي وابــن القشــريي – رمحهمــا اهللا –(٧).
القــول الثالــث : أنــه ال يشــرتط يف األمــر العلــو وال االســتعالء، وهــذا قــول بعــض 
الشافعية كما نسبه إليهم الرازي، فقال : (وقال أصحابنا : ال يعترب العلو وال االستعالء)
(٨). وبــه جــزم ابــن الســبكي(٩) ورجحــه العضــد اإلجيــي يف شــرحه علــى املختصــر(١٠) واختــاره 

الزركشي(١١) وصاحب نشر البنود(١٢).

هــو حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن حيــىي، التلمســاين، الشــريف احلســين، الفقيــه املالكــي األصــويل،   (١)
مــن مؤلفاتــه: مفتــاح األصــول يف بنــاء الفــروع علــى األصــول، تــويف ســنة ٧٧١هـــ. (انظــر : الفتــح 

املبــني ١٨٢/٢). 
انظر إحكام الفصول ص٤٩، منتهى الوصول واألمل ص٨٩، مفتاح الوصول ص٢١.  (٢)

انظر التمهيد ١٢٤/١، روضة الناظر ٦٢/٢، شرح الكوكب املنري ١١/٣.  (٣)
انظر املعتمد ٤٩/١.  (٤)

انظر البحر احمليط ٣٤٧/٢، شرح الكوكب املنري ١١/٣.  (٥)
املعتمد ٤٩/١.  (٦)

انظر البحر احمليط ٣٤٦/٢، شرح الكوكب املنري ١٢/٣.  (٧)
احملصول ١٩٨/١.  (٨)

انظر مجع اجلوامع مع شرح احمللى ٣٦٩/١.  (٩)
.(١٠) ٧٧/٢

(١١) انظر البحر احمليط ٣٤٦/٢.
(١٢) انظر ١٤٢/١.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٦٨

المسألة الثانية : هل من شرط األمر اقترانه بإرادة المأمور به ؟
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أن صيغــة األمــر إذا وردت هــل تــدل مبجردهــا علــى اقتضــاء الفعــل لكوهنــا 
وضعــت لذلــك أو يشــرتط أن يقــرتن معهــا إرادة اآلمــر للمأمــور بــه ؟ فــإذا ورد األمــر مــن 
اهللا عــز وجــل مثــًال فهــل اقــرتن معــه إرادتــه، فيقــال إن مــا أمــر بــه اهللا قــد أراد وقوعــه وأحبــه 
وأن مــا مل يقــع مل يأمــر بــه ؛ وأن مــا وقــع خــالف أمــره فقــد وقــع خــالف مــراده ؟ أو ال 

يقــال كذلــك(١)؟
واملختلــف فيــه هنــا إرادة امتثــال املأمــور بــه ال إرادة داللــة الصيغــة علــى األمــر وال إرادة 

إحــداث الصيغة(٢).
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

صــرح األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – بأنــه ال يشــرتط يف األمــر أن يقــرتن بــإرادة 
املأمــور بــه، فقــد قــال – رمحــه اهللا – : (ليــس مــن شــرط األمــر اقرتانــه بــإرادة املأمــور بــه)(٣).

دليله :
فقــد اســتدل بعــرف االســتعمال اللغــوي وهــو (أن مــن ذكــر أن عبــده ال يطيعــه وكّذبــه 
العبــد يف ذلــك فــأراد تصديــق نفســه فأمــره بفعــل، فإنــه ال يريــد منــه االمتثــال وصــح مــن هــذا 

جــواز األمــر مبــا ال يريــد)(٤).
ثالثاً : الموافقون

إن القــول بعــدم اشــرتاط اقــرتان األمــر بــإرادة املأمــور بــه هــو قــول مجهــور العلمــاء مــن 

انظر املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين ص١١٨.  (١)
انظر اإلهباج ١٣/٢، البحر احمليط ٣٤٩/٢.  (٢)

أصول الدين ص٢٠٩.  (٣)
املصدر السابق ص٢٠٩-٢١٠.  (٤)



٤٦٩آراؤه في األدلة الشرعية  

املذاهــب الفقهيــة مــن احلنفيــة(١) واملالكيــة(٢) والشــافعية(٣) واحلنابلــة(٤) وهــو مذهــب مجهــور 
األشــاعرة(٥).

قــال اخلبــازي احلنفــي(٦)- رمحــه اهللا - : (وال تتـــوقف حقيقتـــه علـــى إرادة الفعـــل عندنــا)(٧). 
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (وال يشــرتط يف األمــر إرادة الفعــل عنــد اجلماهــري)(٨). 
وقــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (إنــه [ أي األمــر ] عندنــا غــري اإلرادة، ألنــه قــد يقــوم 
بالنفــس عنــد الطلــب معــىن غــري إرادة الفعــل، فإنــا جنــد اآلمــر يأمــر مبــا ال يريــد وهــو آمــر)(٩)، 
فإهنــم جيعلــون األمــر االقتضــاء القائــم بالنفــس بنــاء علــى قاعدهتــم أن حقيقــة الــكالم هــو 
املعــىن القائــم بالنفــس وأن األلفــاظ دالــة عليــه، وهــو مذهــب األشــاعرة يف صفــة كالم اهللا 
– كمــا تقــدم تفصيلــه يف مباحــث الكتــاب. وأمــا أهــل الســنة واجلماعــة فالــكالم عندهــم 

كل مــن األلفــاظ واملعــاين.
األدلة : 

اســتدل اجلمهــور علــى أنــه ال يشــرتط اقــرتان إرادة اآلمــر بالفعــل املأمــور بــه بأدلــة كثــرية، 
أمههــا مــا يلــي : 

١- أنــه ورد يف القــرآن الكــرمي عديــد مــن أوامــر اهللا عــز وجــل الــيت وجههــا إىل عبــاده 

انظر املغين يف أصول الفقه ص٢٧-٢٨، فواتح الرمحوت ٣٧١/١.  (١)
انظر منتهى الوصول واألمل ص٩٠.  (٢)

اللمــع ١٩٣/١، احملصــول ١٩١/١، اإلحــكام لآلمــدي ٣٦٤/١، البحــر احمليــط  انظــر شــرح   (٣)
.٣٥٠  ،٣٤٩/٢

انظر روضة الناظر ٦٧/٢-٦٨، شرح الكوكب املنري ١٥/٣.  (٤)
انظر املستصفى ٤١٦/١، احملصول ١٩١/١.  (٥)

هــو عمــر بــن حممــد بــن عمــر اخلبــازي اخلجنــدي، أبــو حممــد، جــالل الديــن : فقيــه حنفــي مــن   (٦)
أهــل دمشــق، جــاور مبكــة ســنة مث عــاد إىل دمشــق، أخــذ عــن عــالء الديــن عبــد العزيــز البخــاري 
وغــريه، مــن مؤلفاتــه : كتــاب املغــين يف األصــول وشــرح اهلدايــة يف الفقــه، ولــد ســنة ٦٢٩هـــ وتــويف 
ســنة ٦٩١هـــ. (انظــر تــاج الرتاجــم ص٢٢٠، الفتــح املبــني ٨٢/٢، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه 

ص٢٩٧).
املغين ص٢٧-٢٨.  (٧)

شرح الكوكب املنري ١٥/٣.  (٨)
البحر احمليط ٣٥٠/٢.  (٩)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٧٠

طالبــاً منهــم فعــل أشــياء كثــرية مل حيصــل شــيء منهــا ومل يتحقــق، ممــا دل علــى أن األمــر ال 
يشــرتط فيــه اقــرتان اإلرادة بــه، فــإن اهللا لــو كان مريــداً لــكل مــا أمــر بــه لوقــع، ألن مــا شــاء 
كان ومــا مل يشــأ مل يكــن. ومــن ذلــك (أن اهللا ســبحانه وتعــاىل أمــر نبيــه إبراهيــم  بذبــح 
ۡذَ�ُــَك ﴾ (١) ورؤيــة األنبيــاء وحــي، وهلــذا 

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
َرٰى ِ� ٱ�َۡمَنــاِم �

َ
ٓ أ ولــده بقولــه تعــاىل ﴿ إِّ�ِ

بـَـِت ٱۡ�َعــۡل َمــا تُۡؤَ�ــُر ﴾ (٢) ومل 
َ
� قــال تعــاىل يف اإلخبــار عــن ولــده عليــه الســالم ﴿ َ�ٰٓ

يــرد منــه ذلــك، ألنــه ال جيــوز أن يريــد شــيئاً فــال يكــون)(٣).
وقال اآلمدي – رمحه اهللا – : (أمجع املسلمون من غري خمالفة من اخلصوم على أن 
مــن علــم اهللا أنــه ميــوت علــى كفــره أنــه مأمــور باإلميــان، وليــس اإلميــان منــه مــراداً هللا تعــاىل، 
ألنــه ال معــىن لكونــه مــراداً هللا تعــاىل ســوى تعلــق اإلرادة بــه، وال معــىن لتعلــق اإلرادة بالفعــل 
ســوى ختصيصهــا لــه حبالــة حدوثــه، فــال يعقــل تعلقهــا بــه دون ختصيصهــا لــه حبالــة حدوثــه، 

ومــا مل يوجــد مل تكــن اإلرادة خمصصــة لــه حبالــة حدوثــه، فــال تكــون متعلقــة بــه)(٤).
٢- أن أهــل اللغــة ال يشــرتطون اقــرتان اإلرادة باألمــر مــع أن تعريــف األمــر مأخــوذ 

منهــم(٥)، ممــا دل علــى قــوة القــول بعــدم اشــرتاط هــذا الشــرط.
٣- استدلوا بالعرف من وجهني :

(أ) – (أنه لو كان األمر يتضمن اإلرادة ملا جاز أن يقول : ((اسقين املاء وإن كنت 
ال أريــده)) كمــا ال جيــوز أن يقــول : ((أريــد املــاء وال أريــده))، وملــا جــاز يف اللغــة عنــد أهــل 
اللســان أن يقــول ذلــك وال يســتنكر مثلــه يف االســتعمال دل علــى أنــه ال يقتضــي اإلرادة، 

ألنــه لــو اقتضــى اإلرادة لتناقــض الــكالم)(٦).
(ب) – أنه قد يأمر الســيد عبده مبا ال يريده، كمن عوتب من جهة الســلطان على 
ضــرب عبــده وأراد أن ميهــد عنــده عــذره بأنــه ضربــه ألنــه ال ميتثــل أوامــره، فــأراد أن يثبــت 
ذلــك بــني يــدي الســلطان بــأن يأمــر العبــد بشــيء مــا، فيعلــم أنــه ال يريــده وهــو أمــر، إذ 

الصافات : ١٠٢  (١)
الصافات : ١٠٢  (٢)

شرح اللمع ١٩٣/١.  (٣)
اإلحكام ٣٦٤/٢.  (٤)

انظر روضة الناظر ٦٨/٢.  (٥)
شرح اللمع ١٩٤/١-١٩٥، وانظر أيضاً احملصول ١٩٣/١.  (٦)
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لــواله ملــا كان العبــد خمالفــاً وملــا متّهــد عــذره عنــد الســلطان، وكيــف ال يكــون أمــراً وقــد فهــم 
العبــد والســلطان واحلاضــرون منــه األمــر، فــدل علــى أنــه قــد يأمــر مبــا ال يريــده(١).

رابعاً : المخالفون
لقد خالف قول أيب منصور واجلمهور يف هذه املسألة فريقان من العلماء :

الفريــق األول : يــرون أن األمــر يشــرتط فيــه إرادة اآلمــر وقــوع الفعــل املأمــور بــه. وهــذا 
قــول أكثــر املعتزلــة.

وقــد نقــل األســتاذ أبــو منصــور مذهبهــم فقــال : (ليــس مــن شــرط األمــر اقرتانــه بــإرادة 
املأمــور بــه، وزعمــت القدريــة البصريــة أن ذلــك مــن شــرطه، وزعــم اجلبائــي أن األمــر إمنــا 
يكــون أمــراً إذا اقرتنــت بــه ثــالث إرادات : إرادة حلدوثــه وإرادة لكونــه أمــراً وإرادة للفعــل 

املأمــور بــه، وهــذا باطــل …)(٢).
وقــال أبــو احلســني البصــري : (صــح أن صيغــة األمــر إمنــا تكــون طلبــاً بشــرط أن يكــون 
الغــرض هبــا وقــوع املأمــور بــه)(٣). وكــون اشــرتاط اإلرادة يف األمــر مذهــب املعتزلــة قــد صــرح 

بــه مجيــع مــن تعــرض مــن األصوليــني هلــذه املســألة(٤).
الفريــق الثــاين : ذهبــوا إىل التفصيــل يبينــه الزركشــي – رمحــه اهللا – وقــد نســبه إىل 
بعــض املتأخريــن بقولــه : (وقــال بعــض املتأخريــن : احلــق أن األمــر يســتلزم اإلرادة الدينيــة 
وال يســتلزم اإلرادة الكونيــة، فإنــه ال يأمــر إال مبــا يريــده شــرعاً ودينــاً، وقــد يأمــر مبــا ال يريــده 
كونــاً وقــدراً كإميــان مــن أمــر باإلميــان ومل يؤمــن، وأمــر خليلــه بالذبــح ومل يذبــح، وأمــر رســوله 

خبمســني صــالة ومل يصــل، وفائدتــه العــزم علــى االمتثــال وتوطــني النفــس عليــه)(٥). 
وهــذا القــول األخــري وضَّحــه أيضــا الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي – رمحــه اهللا – 
حيــث قـــال: (اعلــم أن التحقيــق يف هــذا املبحــث أن اإلرادة نوعــان : إرادة شــرعية دينيــة، 
وإرادة كونيــة قدريــة، واألمــر الشــرعي إمنــا تالزمــه اإلرادة الشــرعية الدينيــة، وال تــالزم بينــه 
الناظــر  املســتصفى ٤١٥/١-٤١٦، احملصــول ١٩٣/١، روضــة  اللمــع ١٩٥/١،  انظــر شــرح   (١)

.٦٨/٢-٦٩
أصول الدين ص٢٠٩.  (٢)

املعتمد ٥٤/١.  (٣)
انظر مثًال مجيع املصادر السابقة اليت ذكرهتا يف هذه املسألة.  (٤)

البحر احمليط ٣٥٠/٢.  (٥)
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وقــدراً  يأمــر مبــا ال يريــده كونــاً  فــإن اهللا  القدريــة)(١). وعلــى هــذا  وبــني اإلرادة الكونيــة 
كإميــان مــن مــات مــن الكفــار علــى الكفــر، وإن أراده منــه شــرعاً ودينــاً، إال أنــه مل يــرده 
منــه كونــاً وقــدراً، إذ لــو أراده كونــاً لوقــع، ألن مــا شــاء اهللا كان ومــا مل يشــأ مل يكــن، وقــد 
ُ�ــواْ﴾ (٢)، ﴿َو�ـَـۡو ِشــۡ�َنا �تَۡ�َنــا ُ�َّ َ�ۡفــٍس  َ�ۡ

َ
ُ َمــآ أ قــال ســبحانه ﴿َو�ـَـۡو َشــآَء ٱ�َّ

ُهَدٮَٰهــا﴾ (٣)، كمــا أنــه تعــاىل قــد يأمــر مبــا يريــده شــرعاً ودينــاً وكونــاً وقــدراً كإميــان أيب بكــر 
 مثــًال.

وهذا القول هو مذهب أهل السنة واجلماعة(٤).
دليل هذا القول : 

ويســتدل هلــذا القــول بــأن (اإلرادة يف كتــاب اهللا نوعــان : إرادة تتعلــق باألمــر، وإرادة 
تتعلــق باخللــق، فــاألوىل هــي اإلرادة الدينيــة، والثانيــة هــي املشــيئة وهــي اإلرادة الكونيــة، 
فالكفــر والفســوق والعصيــان ليســت مــرادة للــرب ســبحانه باالعتبــار األول وهــو اإلرادة 
الدينيــة، والطاعــُة موافقــٌة لتلــك اإلرادة، أو موافقــة لألمــر املســتلزم لتلــك اإلرادة. وأمــا 
موافقــة النــوع الثــاين وهــي اإلرادة الكونيــة فــال يكــون بــه مطيعــاً، واهللا ســبحانه وتعــاىل 
يبغــض الكفــر والفســوق وال حيبــه وال يرضــاه. واالشــتباه الــذي حصــل هلــؤالء النظــار [ يعــين 
املتكلمــني ] مــن أهــل اإلثبــات هــو اإلمجــال يف لفــظ اإلرادة، وهبــذا التفصيــل للفــظ اإلرادة 

ــزاع بــني املعتزلــة واألشــعرية)(٥). يــزول اإلشــكال ويرتفــع النـ
خامساً : التعليق

بعــد النظــر فيمــا ورد يف املســألة مــن األقــوال واألدلــة تبــني أن القــول األخــري وهــو قــول 
أهــل الســنة واجلماعــة هــو األقــوى، ألنــه يتفــق مــع مجيــع اســتعماالت الشــرع هلــذه الكلمــة 

أي اإلرادة، وأنــه جيمــع بــني األقــوال الــواردة يف املســألة مجعــاً ســديداً.

مذكرة أصول الفقه ص١٩٠.  (١)
األنعام : ١٠٧  (٢)
السجدة : ١٣  (٣)

انظــر جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ١٣١/٨، املســائل املشــرتكة بــني أصــول الديــن   (٤)
الفقــه ص١٢٣. وأصــول 

املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين ص١٢٣.  (٥)
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المسألة الثالثة : ورود األمر والنهي بصيغة الخبر
أوًال : التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن األمــر والنهــي هــل ميكــن التعبــري عنهمــا بصيغــة اخلــرب أو ال ؟ مبعــىن أنــه 
إذا وردت صيغــة اخلــرب وقصــد هبــا املخاِطــُب توجيــه األمــر أو النهــي إىل املخاطَــب، فهــل 
يصــح ذلــك ؟ وعلــى القــول بصحــة ذلــك فهــل تقتضــي صيغــة اخلــرب املعــرب هبــا عــن األمــر 

أو النهــي مــا تقتضيــه الصيغــة األصليــة لــكل منهمــا مــن وجــوب وحتــرمي أو ال ؟
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن اخلــرب جيــوز أن يــرد مبعــىن األمــر كمــا جيــوز أن 
يــرد مبعــىن النهــي، ويظهــر ممــا مثَّــل هلمــا مــن اآليــات أن األمــر بلفــظ اخلــرب يفيــد الوجــوب، والنهي 

بلفــظ اخلــرب يفيــد التحــرمي، أمــا كوهنمــا يفيــدان غــري الوجــوب والتحــرمي فلــم يصــرح فيــه بشــيء.
قــال – رمحــه اهللا – : (التكليــف باخلــرب علــى ضربــني : أحدمهــا يف معــىن األمــر كقولــه 
نُفِســِهنَّ ثََ�َٰثــَة قـُـُروٓءٖ ﴾ (١)، والثــاين خــرب يف معــىن 

َ
�َّۡصــَن بِأ تعــاىل ﴿ َوٱ�ُۡمَطلََّ�ـٰـُت َ�َ�َ

ــُروَن ٧٩ ﴾ (٢) …)(٣). ۥٓ إِ�َّ ٱ�ُۡمَطهَّ ــُه النهــي كقولــه تعــاىل ﴿ �َّ َ�َمسُّ
دليله : 

ميكــن اســتخراج دليلــه مــن عبارتــه الســابقة، وهــو أنــه وردت يف القــرآن الكــرمي صيغــة 
نُفِســِهنَّ ثََ�َٰثــَة قُُروٓءٖ ﴾(٤)، 

َ
�َّۡصَن بِأ اخلــرب ويــراد هبــا األمــر كقولــه تعــاىل ﴿ وَٱ�ُۡمَطلََّ�ـٰـُت َ�َ�َ

ــُروَن  ۥٓ إِ�َّ ٱ�ُۡمَطهَّ ــُه كمــا وردت فيــه صيغــة اخلــرب ويــراد هبــا النهــي كقولــه تعــاىل ﴿ �َّ َ�َمسُّ
٧٩ ﴾(٥)، واالســتدالل هباتــني اآليتــني واضــح جــداً.

ثالثاً : الموافقون
إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة قــد أشــار إليــه مجــع مــن 

البقرة : ٢٢٨.  (١)
الواقعة : ٧٩.  (٢)

أصول الدين ص٢٠٨.  (٣)
البقرة : ٢٢٨.  (٤)
الواقعة : ٧٩.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٧٤

.– اهللا  رمحهــم   – والفتوحــي  والزركشــي  الــرازي  منهــم  األصوليــني 
�َّۡصَن ﴾ ال شك أنه خبـر واملـراد منـه األمر)(١). قال الرازي – رمحه اهللا – : (قوله ﴿ َ�َ�َ

َوٱۡلَ�ٰلِــَ�ُٰت  لألمـــر حنــو ﴿  اخلبـــر  (تــرد صيغــة   : اهللا –  الزركشــي – رمحــه  وقــال 
ــَن ﴾ (٢)، وهــو جمــاز والعالقــة فيــه مــا يشــرتك كل واحــد منهــا يف حتقيــق مــا تعلــق  يُۡرِضۡع

بــه، وكــذا اخلــرب مبعــىن النهــي حنــو : ((ال تنكــح املــرأة املــرأة))(٣)…)(٤).
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (وكأمــر خــرب مبعنــاه يعــين أن األمــر الــذي بلفــظ اخلــرب، 
�َّۡصــَن ﴾ حكمــه حكــم األمــر الصريــح يف مجيــع مــا  حنــو قولــه تعــاىل ﴿ َوٱ�ُۡمَطلََّ�ـٰـُت َ�َ�َ
تقــدم، ألن احلكــم تابــع للمعــىن الــذي دل عليــه اللفــظ دون صــورة اللفــظ، وكــذا النهــي 
ــُروَن ٧٩ ﴾…)(٥). ۥٓ إِ�َّ ٱ�ُۡمَطهَّ ــُه بلفــظ اخلــرب، ومنــه قولــه ســبحانه وتعــاىل ﴿ �َّ َ�َمسُّ

األدلة : 
باإلضافــة إىل مــا ذكــره األســتاذ أبــو منصــور –رمحــه اهللا– ذُِكــر هلــذا القــول دليــالن 

آخــران:
الصرحيــني  والنهــي  النهــي كالمهــا كاألمــر  مبعــىن  واخلــرب  األمــر  مبعــىن  اخلــرب  أن   -١

النســخ(٦). يدخلهــا  ال  احملضــة  واألخبــار  النســخ  يدخلهمــا 
٢- أهنما لو كانا خربين حمضني مل يوجد خالفهما(٧).

التفسري الكبري ٧٤/٦.  (١)
البقرة : ٢٣٣.  (٢)

رواه الــدار قطــين يف ســننه (٢٢٨/٣) كتــاب النــكاح عــن أيب هريــرة ، ورواه ابــن ماجــه يف ســننه   (٣)
(٦٠٥/١-٦٠٦) كتــاب النــكاح، بــاب ال نــكاح إال بــويل بلفــظ : ((ال تــزوج املــرأة املــرأة)). 
وعلــق عليــه الشــيخ حممــد فــؤاد عبــد الباقــي بقولــه : (يف الزوائــد : يف إســناده مجيــل بــن احلســني 
العتكــي، قــال فيــه ابــن عبــدان : إنــه فاســق يكــذب، يعــين يف كالمــه، وقــال ابــن عــدي : مل أمســع 
أحــداً تكلــم فيــه غــري عبــدان، إنــه ال بــأس بــه، وال أعلــم لــه حديثــاً منكــراً، وذكــره ابــن حبــان يف 

الثقــات). انظــر تعليقــه يف ســنن ابــن ماجــه ٦٠٦/١.
البحر احمليط ٣٧١/٢.  (٤)

شرح الكوكب املنري ٦٦/٣.  (٥)
انظر البحر احمليط ٣٧١/٢، شرح الكوكب املنري ٦٦/٣.  (٦)

انظر البحر احمليط ٣٧١/٢.  (٧)



٤٧٥آراؤه في األدلة الشرعية  

رابعاً : المخالفون
أن الــرازي والزركشــي والفتوحــي ملــا ذكــروا مســألة ورود األمــر والنهــي بلفــظ اخلــرب مل 
يذكــروا خالفــاً يف ذلــك، وإن كان يف عبــارة األســتاذ أيب منصــور مــا يشــعر بوجــود اخلــالف 
يف املســألة حيــث قــال – رمحــه اهللا – : (ومنهــم مــن قصــر التكليــف علــى األمــر والنهــي) 
(١)، ولكــن ملــا قــال بعــد هــذا : (فأمــا اخلــرب عــن وجــوب شــيء أو عــن حترميــه فإمنــا محــل 

علــى معنــاه بأمـــر اهللا تعالـــى أن حيمــل عليــه) ُفِهــم مــن ذلــك أن هــؤالء حيملــون اخلــرب عــن 
وجــوب شــيء أو عــن حترميــه علــى التكليــف بأمــٍر مــن اهللا، وعلــى هــذا فهــم ليســوا مــن 

املخالفــني لــه يف املســألة. 
أمــا اقتضــاء هــذا اخلــرب الوجــوب إذا كان مبعــىن األمــر أو التحــرمي إذا كان مبعــىن النهــي، 
فقــد ذكــر الزركشــي – رمحــه اهللا – وجــود اخلــالف فيــه(٢) واملخالــف هــو ابــن الزملــكاين(٣) 
حيــث قــال : (هــذا [أي الوجــوب] حممــول علــى األمــر بصيغــة «افعــل» و[التحــرمي] علــى 
النهــي بصيغــة «ال تفعــل»؛ إذ هــو الــذي يصــح دعــوى احلقيقــة فيــه، وأمــا مــا كان موضوعــاً 
حقيقــة لغــري األمــر والنهــي ويفيــد معــىن أحدمهــا كاخلــرب مبعــىن األمــر والنفــي مبعــىن النهــي فــال 
يدعــى فيــه أنــه حقيقــة يف وجــوب وال حتــرمي، ألنــه يســتعمل يف غــري موضوعــه إذا أريــد بــه 
األمــر أو النهــي، فدعــوى كونــه حقيقــة يف إجيــاب أو حتــرمي وهــو موضــوع لغريمهــا مكابــرة)
(٤). فابــن الزملــكاين يــرى أن إطــالق اخلــرب علــى اإلجيــاب والتحــرمي ليــس مــن بــاب احلقيقــة، 

بــل ذلــك مــن بــاب اجملــاز.
خامساً : التعليق

يظهــر يل بعــد النظــر فيمــا ورد يف هــذه املســألة أن إطــالق اخلــرب علــى معــىن األمــر 
والنهــي -والــذي حنــن بصــدد البحــث عــن حكمــه هنــا- ممــا مل خيتلــف فيــه قــول العلمــاء، 

أصول الدين ص٢٠٩.  (١)
انظر البحر احمليط ٣٧١/٢.  (٢)

هــو عبــد الواحــد بــن عبــد الكــرمي بــن خلــف األنصــاري، الزملــكاين، الشــافعي، عــاٌمل، أديــب، مــن   (٣)
مؤلفاتــه: التبيــان يف علــم البيــان، شــرح املفصــل للزخمشــري، تــويف ســنة ٦٥١هـــ. (انظــر: معجــم 

املؤلفــني ٢٠٩/٦). 
البحر احمليط ٣٧١/٢ نقًال عنه.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٧٦

وإمنــا اختلفــوا يف كــون هــذا اإلطــالق حقيقــة أو جمــازا كمــا هــو ظاهــر ممــا نقلــه الزركشــي 
وليــس ذلــك موضــوَع حبثنــا يف هــذه املســألة. واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الرابعة : إذا ورد األمر ممن يلزم المأمور طاعته هل يقتضي الوجوب ؟
أوًال : تحرير محل النـزاع

ال خــالف بــني العلمــاء يف أن األمــر إذا اقرتنــت بــه قرينــة تــدل علــى أن املــراد بــه 
الوجــوب أو النــدب أو اإلباحــة أو غريهــا، محــل علــى مــا دلــت عليــه القرينــة(١).

وإمنا اخلالف وقع يف األمر املطلق اجملرد عن القرينة، هل يقتضي الوجوب أو ال(٢)؟
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يرى األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – أن صيغة األمر تقتضي بظاهرها وجوب فعل املأمور 
به.

فقــد صــرح – رمحــه اهللا – بذلــك بقولــه : (اختلفــوا يف األمــر إذا ورد ممــن يلــزم املأمــوَر 
طاعتُــه … والصحيــح عندنــا أنــه للوجــوب بظاهــره ويصــرف بالداللــة عــن الوجــوب إىل 
ــۡم  ــۡم �ِيِه ــۡم إِۡن َعلِۡمُت وجــوه مثانيــة(٣)، منهــا النــدب والرتغيــب كقولــه تعــاىل ﴿ فََ�تُِبوُه
ــۡم ﴾ (٥)،  ــِهُدٓواْ إَِذا َ�َباَ�ۡعُت ۡش

َ
� ﴾ (٤)، ومنهــا اإلرشــاد إىل األحــوط كقولــه ﴿ َوأ ــۡ�ٗ َخ

ومنهــا اإلباحــة كقولــه ﴿ �َذا َحلَۡلُتــۡم فَٱۡصَطــاُدواْ ﴾ (٦)، ومنهــا الطلــب واملســألة كقولــه 
﴿ َر�ََّنــآ َءاَمنَّــا فَٱۡغفِــۡر َ�ـَـا َوٱرَۡ�َۡنــا ﴾ (٧)، ومنهــا التهديــد والوعيــد كقولــه ﴿ ٱۡ�َملُواْ 
العاطــر  اخلاطــر  نزهــة  الوصــول ص١٨١،  تقريــب  للبخــاري ٢٥٥/١،  األســرار  انظــر كشــف   (١)

.٧٠ /٢
انظــر املراجــع الســابقة، وانظــر إحــكام الفصــول ص٧٩، ٨٣، شــرح اللمــع ٢٠٦/١، الربهــان   (٢)

الناظــر ٧٠/١. السرخســي ١٤/١، ١٥، روضــة  أصــول   ،١٥٩/١
ذكــر العلمــاء هنــا أوجهــاً أكثــر مــن مثانيــة، انظــر علــى ســبيل املثــال اإلحــكام لآلمــدي ٣٦٧/٢،   (٣)

شــرح الكوكــب املنــري ١٧/٣.
النور : ٣٣  (٤)

البقرة : ٢٨٢  (٥)
املائدة : ٢  (٦)

املؤمنون : ١٠٩  (٧)
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نــَت ٱۡلَعزِ�ــُز ٱۡلَكرِ�ــُم ٤٩ ﴾ 
َ
َمــا ِشــۡ�ُتۡم ﴾ (١)، ومنهــا اإلهانــة كقولــه ﴿ ُذۡق إِنَّــَك أ

(٢)، ومنهــا التأديــب كأمــر النــيب  بعــض النــاس أن يــأكل مــن بــني يديــه(٣)، ومنهــا أمــر 

التكويــن كقولــه للشــيء ﴿ ُ�ــن َ�َيُكــوُن ﴾ (٤)...)(٥).
ثالثاً : الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة موافــق ملذهــب مجهــور العلمــاء 
مــن أربــاب املذاهــب األربعــة(٦) والظاهريــة(٧) وبعــض املعتزلــة(٨).

قال السرخســي – رمحه اهللا – : (أما الكالم يف موجب األمر فاملذهب عند مجهور 
الفقهــاء أن موجــب مطلقــه اإللــزام إال بدليــل)(٩)، وقــال ابــن جــزي – رمحــه اهللا – : (األمــر 

إذا ورد جمرداً من القرائن محل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء)(١٠).
وقال أبو إسحاق الشريازي – رمحه اهللا – : (صيغة األمر مبجردها تقتضي اإلجياب 
ابــن النجــار – رمحــه اهللا – :  يف قــول أكثــر أصحابنــا وهــو قــول الفقهــاء)(١١)، وقــال 
(األمــر يف حالــة كونــه جمــرداً عــن قرينــة حقيقــٌة يف الوجــوب عنــد مجهــور العلمــاء مــن أربــاب 
املذاهــب األربعــة)(١٢)، وقــال ابــن حــزم – رمحــه اهللا – : (وذهــب قــوم مــن الطوائــف التـــي 

فصلت : ٤٠  (١)
الدخان : ٤٩  (٢)

لعــل مــراده هبــذا قولــه  لعمــر بــن أيب ســلمة يف حــال صغــره : ((يــا غــالم ســم اهللا وكل بيمينــك   (٣)
وكل ممــا يليــك)). وقــد تقــدم خترجيــه.

النحل : ٤٠  (٤)
أصول الدين ص٢١٥-٢١٦.  (٥)

انظــر إحــكام الفصــول ص٧٩، شــرح اللمــع ٢٠٦/١، الربهــان ١٥٩/١، التلخيــص ٢٦٣/١،   (٦)
أصول السرخســي ١٥/١، التمهيد أليب اخلطاب ١٤٥/١، اإلحكام لآلمدي ٣٦٩/٢، روضة 
الناظــر ٧٠/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص١٢٧، شــرح الكوكــب املنــري ٣٩/٣، فواتــح الرمحــوت 

.٣٧٣/١
انظر اإلحكام البن حزم ٢٦٩/٣.  (٧)

انظر املعتمد ٥٧/١.  (٨)
أصول السرخسي ١٥/١.  (٩)
تقريب الوصول ص١٨١.  (١٠)

شرح اللمع ٢٠٦/١.  (١١)
شرح الكوكب املنري ٣٩/٣.  (١٢)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٧٨

ذكرناهــا [يعــين هبــم احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية] ومجيــع أصحــاب الظاهــر إىل القــول بــأن 
كل ذلــك علــى الوجــوب يف التحــرمي أو الفعــل حــىت يقــوم دليــل علـــى صـــرف شـــيء مـــن 
ذلك إىل [ندب] أو كراهة أو إباحة، فتصري إليه)(١)، وقال أبو احلسني البصري : (باب 
يف لفظــة «افعــل» تقتضــي الوجــوب، اختلــف النــاس يف ذلــك فذهــب الفقهــاء ومجاعــة مــن 

املتكلمــني وأحــد قــويل أيب علــي إىل أهنــا حقيقــة يف الوجــوب)(٢).
فهؤالء مجيعاً يرون أن األمر املطلق يقتضي الوجوب(٣).

األدلة : 
استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه بأدلة كثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع وعرف أهل اللغة.

أما الكتاب فاستدلوا بآيات كثرية من وجوه عديدة، منها :
ــه العقــاب واللــوم إىل مــن خالــف ذلــك األمــر، ومعلــوم  وردت آيــات بصيغــة األمــر وُوجِّ
أهنمــا ال يوجهــان إال لتــارك الواجــب، فــدل علــى أن األمــر للوجــوب، ومــن هــذه اآليــات :

ٓ إِبۡلِ�ــَس  ١- قولــه تعــاىل ﴿ ُ�ــمَّ قُۡلَنــا �ِۡلَمَ�ٰٓ�َِكــةِ ٱۡســُجُدواْ �َدَم فََســَجُدٓواْ إِ�َّ
َ�ۡرتـُـَك ﴾ (٤).

َ
�َّ �َۡســُجَد إِۡذ أ

َ
ٰــِجِديَن ١١ قـَـاَل َمــا َمَنَعــَك � �ـَـۡم يَُ�ــن ّمِــَن ٱل�َّ

وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل وبّــخ وذم إبليــس ملخالفتــه األمــَر املطلــق وهــو األمــر 
ــُجُدواْ ﴾، فلــو مل يكــن األمــر املطلــق مقتضيــاً  بالســجود املفهــوم وجوبــه مــن قولــه ﴿ ٱۡس

للوجــوب ملــا علــق التوبيــخ والــذم علــى خمالفــة األمــر(٥).

اإلحكام ٢٦٩/٣.  (١)
املعتمد ٥٧/١.  (٢)

ولكــن هــؤالء العلمــاء خمتلفــون فيمــا بينهــم يف جهــة داللــة األمــر علــى الوجــوب : هــل هــو بوضــع   (٣)
اللغــة كمــا هــو مذهــب الشــيخ الشــريازي يف شــرح اللمــع (٢٠٦/١)، أو هــو بالشــرع كمــا ذهــب 
إليــه إمــام احلرمــني يف البـــرهان (١٦٣/١) وابــن محــدان فيمــا نقــل عنــه الفتوحــي يف شــرح الكوكــب 
املنــري (٣٩/٣)، أو أنــه باقتضــاء العقــل كمــا نقلــه ابــن الســبكي عــن بعــض العلمــاء يف مجــع اجلوامــع 
(٣٧٥/١) ؟ وملا كان هذا اخلالف ال حظ له هنا ألن األســتاذ أبا منصور مل يتعرض له أشــرت 

إليــه هبــذا الــكالم إشــارة عابــرة.
األعراف :١١-١٢  (٤)

انظــر املعتمــد ٧١/١، العــدة ٢٢٩/١، إحــكام الفصــول ص٨٠، شــرح اللمــع ٢٠٧/١، التمهيــد   (٥)
أليب اخلطــاب ١٤٨/١.



٤٧٩آراؤه في األدلة الشرعية  

٢- قوله تعاىل ﴿ �َذا �ِيَل �َُهُم ٱۡرَكُعواْ َ� يَۡرَكُعوَن ٤٨ ﴾ (١).
وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل ذم أقوامــاً علــى تــرك امتثــال األمــر املطلــق وهــو قولــه تعـــاىل 
: ﴿ ٱۡرَكُعــواْ ﴾؛ إذ إن اآليــة تــدل بســياقها علــى ذمهــم، ممــا دل علــى اقتضــاء األمــر 

املطلــق للوجــوب(٢).
  كمــا وردت يف القــرآن الكــرمي آيــات أخــر حتــذر مــن خمالفــة أمــر اهللا وأمــر رســوله
وختــرب أن املؤمــن ال خــرية لــه مــن أمــر الشــارع بــل ال بــد أن يبــادر إىل امتثالــه، ممــا دل علــى 
أن األمــر للوجــوب، ألن الــذي حيــذر مــن خمالفتــه وال يكــون لإلنســان اختيــار فيــه هــو 

الواجــب، فمــن هــذه اآليــات :
ن تُِصيَبُهــۡم فِۡتَنــٌة 

َ
ۡ�ــرِهِۦٓ أ

َ
ِيــَن ُ�َالُِفــوَن َ�ــۡن أ ١- قولــه تعــاىل ﴿ فَۡلَيۡحــَذرِ ٱ�َّ

ِ�ــٌم ٦٣ ﴾ (٣).
َ
ۡو يُِصيَبُهــۡم َعــَذاٌب أ

َ
أ

وجه الداللة : أن اهللا تعاىل هدد وتوعد على خمالفة أمره، وذلك دليل الوجوب(٤).
ۡ�ــًرا 

َ
ۥٓ أ ُ َورَُســوُ�ُ ٢- قولــه تعــاىل ﴿ َوَمــا َ�َن �ُِمۡؤِمــٖن َوَ� ُ�ۡؤِمَنــٍة إَِذا قـَـَ� ٱ�َّ

ۡ�رِهـِـۡم ﴾ (٥).
َ
ن يَُ�ــوَن �َُهــُم ٱۡ�َِ�َةُ ِمــۡن أ

َ
أ

  وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل نفــى أن يكــون ألحــد مــن األمــة يف أمــره وأمــر رســوله
خــرية، وهــذا تصريــح يف اقتضــاء األمــر للوجــوب(٦).

وأما السنة فاستدلوا بأحاديث كثرية منها :
١- حديــث أيب هريــرة  أن النــيب  قــال : ((لــو ال أن أشــق علــى أمــيت ألمرهتــم 

بالســواك عنــد كل صــالة)).
وجه الداللة : أن النيب  أخرب أنه امتنع من األمر بالســواك عند كل صالة إشــفاقاً 
مــن املشــقة علــى أمتــه، فــدل علــى أنــه لــو أمــر بــه لوجــب وشــق عليهــم، فلــو مل يكــن األمــر 

املرسالت : ٤٨  (١)
انظر املعتمد ٧١/١، إحكام الفصول ص٨٠.  (٢)

النور : ٦٣  (٣)
انظر العدة ٢٣١/١، إحكام الفصول ص٨٠، شرح اللمع ٢٠٧/١.  (٤)

األحزاب : ٣٦  (٥)
انظر شرح اللمع ٢٠٨/١، التمهيد أليب اخلطاب ١٥٣/١.  (٦)
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املطلــق يقتضــي الوجــوب ملــا كان المتناعــه مــن األمــر بالســواك عنــد كل صــالة وتعليلــه مبــا 
ذكــر معــىن؛ ألن الســواك منــدوب إليــه يف الشــرع مرغــوب فيــه(١).

٢- مــا جــاء أنــه  قــال لربيــرة ملــا أعتقــت : ((لــو راجعتيــه فإنــه أبــو ولـــدك)) فقالــت: 
(أبأمــرك) ؟ فقــال : ((ال، إمنــا أنــا شــافع)).

وجــه الداللــة : أن النــيب  امتنــع مــن األمــر هلــا مبراجعتــه وعــدل إىل الشــفاعة، ألنــه لــو 
أمــر هبــا لكانــت واجبــة؛ إذ لــو مل يكــن كذلــك ملــا كان يف عدولــه عــن األمــر إىل الشــفاعة 
معــىن، ألن إجابــة شــفاعة رســول اهللا  مســتحبة ومنــدوب إليهــا، فــدل علــى أن األمــر 

املطلــق يقتضــي الوجــوب(٢).
وأمــا اإلمجــاع فــإن الصحابــة  فهمــوا مــن أوامــر اهللا ورســوله وجــوب امتثاهلــا دون 
الســؤال عمــا يــراد هبــا، هــل هــي للوجــوب أو النــدب ؟ وكانــوا يرجعــون يف إجيــاب العبــادات 

وغريهــا إىل األوامــر املطلقــة(٣).
فمــن ذلــك أهنــم أوجبــوا أخــذ اجلزيــة عــن اجملــوس بقولــه  : ((ســنوا هبــم ســنة أهــل 
الكتــاب))(٤)، وأوجبــوا الصــالة عنــد ذكرهــا بقولــه  : ((مــن نســي صـــالة فليصلهــا إذا 
ذكرهــا))(٥)، ومل ينكــر أحــد منهــم علــى هــذا الفهــم مــن األمــر املطلــق، فانتظــم مــن ذلــك 

إمجاعهم على أن األمر يقتضي الوجوب.
وأما عرف أهل اللغة فقالوا : إن العبد إذا قال له سيده (افعل كذا) ومل يفعل اتفق العقالء 
من أهل اللغة على استحقاقه التوبيخ واللوم والتأديب، وأن يقال عند تعليـل ذلك: أمره سيده 

فلم يفعل، فدل ذلك على أن األمر يقتضي الوجوب وإال ملـا حسن عقابه ولومه(٦).
انظر العدة ٢٣٢/١، إحكام الفصول ص٨١، شرح اللمع ٢٠٩/١.  (١)

انظر العدة ٢٣٣/١، شرح اللمع ٢١٠/١، التمهيد أليب اخلطاب ١٥٦/١.  (٢)
انظر العدة ٢٣٥/١، التمهيد أليب اخلطاب ١٥٧/١، فواتح الرمحوت ٣٧٣/١.  (٣)

رواه اإلمــام مالــك هبــذا اللفــظ يف املوطــأ (٢٧٨/١) كتــاب الــزكاة، بــاب مــا جــاء يف جزيــة أهــل   (٤)
الكتــاب واجملــوس، ورواه البخــاري مبعنــاه يف صحيحــه (٢٥٧/٦ مــع فتــح البــاري) كتــاب اجلزيــة 

واملوادعــة، بــاب اجلزيــة واملوادعــة مــع أهــل الذمــة واحلــرب.
متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه (٧٠/٢ مــع فتــح البــاري) كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب   (٥)
مــن نســي صــالة فليصلهــا إذا ذكرهــا، ورواه مســلم يف صحيحــه (١٨٣/٥ مــع شــرح النــووي) 

كتــاب املســاجد، بــاب قضــاء الصــالة الفائتــة واســتحباب تعجيلــه.
انظر شرح اللمع ٢١٠/١، التمهيد أليب اخلطاب ١٦١/١.  (٦)
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رابعاً : المخالفون
لقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة مجاعة من العلماء وهم على أقوال وهي : 

األول : أن األمر املطلق يقتضي الندب.
وهــذا القــول هــو مذهــب بعــض الشــافعية(١) وروايــة عــن اإلمــام أمحــد(٢) وهــو منســوب 

إىل مجهــور املعتزلــة(٣) منهــم أبــو هاشــم اجلبائــي(٤).
الثاين : أن األمر املطلق يقتضي اإلباحة واإلذن يف الفعل ويثبت ما عداه بالقرائن.

هــذا القــول نســبه إمــام احلرمــني يف التلخيــص إىل بعــض املعتزلــة(٥) ونســبه أبــو احلســني 
البصــري وأبــو اخلطــاب إىل قــوم غــري مســمني(٦).

الثالــث : أنــه مشــرتك بــني الوجــوب وغــريه اشــرتاكاً لفظيــًا(٧). مث اختلــف أصحـــاب 
هــذا القــول، فذهــب فريــق منهــم إىل أنــه مشــرتك بــني الوجــوب والنــدب فقــط، نســبه اإلمــام 
الــرازي والصفــي اهلنــدي للمرتضــى(٨) مــن الشــيعة(٩)، وذهــب فريــق آخــر إىل أنــه مشــرتك 
بــني الوجــوب والنــدب واإلباحــة(١٠)، وفريــق ثالــث – وهــم مجهــور الشــيعة – ذهبــوا إىل أنــه 

انظر شرح اللمع ٢٠٦/١.  (١)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ١٤٧/١.  (٢)

انظر التلخيص ٢٦٢/١، الربهان ١٥٨/١، اإلحكام لآلمدي ٣٦٩/٢، روضة الناظر ٧٠/٢،   (٣)
شــرح الكوكــب املنــري ٤١/٣، إرشــاد الفحــول ص٨٣.

انظر املعتمد ٥٧/١-٥٨، اإلحكام لآلمدي ٣٦٩/٢.  (٤)
انظر التلخيص ٢٦٣/١.  (٥)

انظر املعتمد ٥٧/١، التمهيد أليب اخلطاب ١٤٧/١.  (٦)
املشــرتك اشــرتاكاً لفظيــاً : هــو اللفــظ املوضــوع حلقيقتــني خمتلفتــني أو أكثــر، وضعــاً أوًال، مــن حيــث   (٧)
مهــا خمتلفـــان.  (انظــر : ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول ص٣٤٠، اإلحــكام لآلمــدي ١٩/١، 
للبخــاري  األســرار  الفقــه ص١٢٢، كشــف  أصــول  يف  املغــين  الفصــول ص٢٩،  تنقيــح  شــرح 

١٠٤/١، هنايــة الســـول مــع شــرح البدخشــي ٣٠١/١).
هــو علــي بــن احلســني بــن موســى، أبــو القاســم، العلــوي احلســيين املرتضــى، املتكلــم الرافضــي   (٨)
املعتــزيل، مــن مصنفاتــه : الشــايف يف اإلمامــة، والذخــرية يف األصــول، تــويف ســنة ٤٣٦هـــ. (انظــر : 

فضــل االعتــزال وطبقــات املعتزلــة ص٣٨٣، ميــزان االعتــدال ١٢٤/٣).
انظر : احملصول ٢٠٥/١، هناية الوصول إىل دراية األصول ٨٥٥/٣.   (٩)

انظر : إرشاد الفحول ص٨٣.  (١٠)
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مشرتك بني الوجوب والندب واإلباحة والتهديد(١).
الرابــع : أنــه مشــرتك بــني الوجــوب وغــريه اشــرتاكاً معنويــًا(٢). مث اختلــف أصحــاب هــذا 
القــول أيضــاً، فذهــب فريــق منهــم – وهــم مشــايخ مسرقنــد مــن احلنفيــة وعلــى رأســهم الشــيخ 
أبــو منصــور املاتريــدي(٣) – إىل أنــه مشــرتك بــني الوجــوب والنــدب اشــرتاكاً معنويــاً وهــو 
مطلــق الطلــب(٤)، ولكــن حيكــم بالوجــوب ظاهــراً يف حــق العمــل احتياطــاً دون اعتقــاد(٥). 
وذهــب فريــق آخــر إىل أنــه مشــرتك بــني الوجــوب والنــدب واإلباحــة اشــرتاكاً معنويــاً، وهــو 

اإلذن برفــع احلــرج، ونســبه الشــوكاين إىل املرتضــى مــن الشــيعة(٦).
اخلامــس : التفريــق بــني أوامــر اهللا وأوامــر رســوله  الــيت ينشــئها ، ال الــيت تكــون 
بيانــاً وإيضاحــاً ألوامــر اهللا، ألن مــا كان كذلــك فهــو حكــم أوامــر اهللا، فتكــون أوامــر اهللا 

للوجــوب وأوامــر الرســول  للنــدب، وهــو منســوب إىل أيب بكــر األهبــري(٧).
الســادس : أنــه مــرتدد بــني الداللــة علــى الوجــوب والنــدب واإلباحــة والتهديــد، فيتوقــف 

فيــه حــىت يــرد دليــل علــى املــراد منــه، وهــو مذهــب الغــزايل واآلمــدي وغريمهــا(٨).

انظر : املرجع السابق ص٨٣، وانظر : تيسري التحرير ٣٤٢/١، فواتح الرمحوت ٣٧٣/١.  (١)
املشــرتك اشــرتاكاً معنويــاً : هــو مــا تعــدد لفظــه واحتــد معنــاه ويســمى متواطئــاً، وهــو الكلــي الــذي   (٢)
فــإن حقيقــة اإلنســانية والذكــورة واألنوثــة  أفــراده يف معنــاه كاإلنســان والرجــل واملــرأة،  اســتوت 
مســتوية يف مجيــع األفــراد وإمنــا التفاضــل بينهــا بأمــور أخــر زائــدة علــى مطلــق املاهيــة. (انظــر : آداب 

البحــث واملناظــرة القســم األول ص٢١). 
هــو حممــد بــن حممــد بــن حممــود، أبــو منصــور املاتريــدي، العــامل احلنفــي، كان قــوي احلجــة، مفحمــاً   (٣)
يف اخلصومــة، كان إمــام املتكلمــني، مــن آثــاره العلميــة : مآخــذ الشــرائع يف األصــول، وكتــاب بيــان 
أوهــام املعتزلــة والــرد علــى القرامطــة، تــويف ســنة ٣٣٣هـــ. (انظــر : الفوائــد البهيــة ص١٩٥، الفتــح 

املبــني ١٨٢/١).
انظر كشف األسرار ٢٥٦/١، تيسري التحرير ٣٤١/١، فواتح الرمحوت ٣٧٣/١.  (٤)

انظر كشف األسرار ٢٥٦/١.  (٥)
انظر إرشاد الفحول ص٨٣.  (٦)

انظر اإلهباج ٢٦/٢-٢٧.  (٧)
انظــر املســتصفى ٤٢٦/١، اإلحــكام لآلمــدي ٣٦٩/٢. وانظــر أيضــاً إحــكام الفصــول ص٧٩،   (٨)
شــرح اللمــع ٢٠٦/١، التلخيــص ٢٦١/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص١٢٧، كشــف األســرار 

.٢٥٥/١
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خامساً : التعليق
بعد النظر فيما ورد يف املســألة من األقوال واألدلة يظهر يل أن القول بأن األمر عند 
اإلطــالق ينصــرف إىل املعــىن الكامــل لــه وهــو الوجــوب دون بقيــة املعــاين، وهــذا مــا تؤيــده 
األدلــة مــن الكتــاب والســنة واإلمجــاع وعــرف أهــل اللغــة كمــا تقــدم، مث إن هــذا القــول هــو 

األحــوط يف هــذه املســألة، واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الخامسة : هل يقتضي النهي التحريم ؟
أوًال : تحرير محل النـزاع

ال خالف بني العلماء يف أن صيغة النهي (ال تفعل) ترد ملعان كثرية(١)، وال خالف بينهم 
أيضاً يف أهنا إذا اقرتنت هبا قرينة تدل على املعىن املراد به محل على ما دلت عليه القرينة.

واختلفوا يف أن صيغة النهي إذا جتردت عن القرائن، فهل تقتضي التحرمي فقط، أو الكراهة 
فقط، أو القدر املشرتك بينهما، أو هي موقوفة حىت يدل الدليل اخلارجي على املراد هبا ؟

ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن صيغــة النهــي إذا جتــردت عــن القرائــن 
تقتضــي التحــرمي، قــال – رمحــه اهللا – : (وظاهــر النهــي التحــرمي وال يصــرف إىل معــىن 

التنـــزيه إال بداللــة)(٢).
ثالثاً : الموافقون

إن الرأي الذي اختاره األستاذ أبو منصور موافق ملا ذهب إليه مجهور العلماء من احلنفية(٣) 

الوصــول  تقريــب  لآلمــدي ٤٠٦/٢،  اإلحــكام  املســتصفى ٤١٨/١،  العــدة ٤٢٧/٢،  انظــر   (١)
ص١٨٧، مجــع اجلوامــع ٣٩٢/١، البحــر احمليــط ٤٢٨/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٧٧/٣، تيســري 

التحريــر ٣٧٥/١، فواتــح الرمحــوت ٣٩٥/١، إرشــاد الفحــول ص٩٦.
أصول الدين ص٢١٦.  (٢)

انظر كشف األسرار للبخاري ٥٢٥/١، تيسري التحرير ٣٧٥/١، فواتح الرمحوت ٣٩٦/١.  (٣)
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واملالكية(١) والشــافعية(٢) واحلنابلة(٣) واملعتزلة القدرية.
قــال أمــري بــاد شــاه – رمحــه اهللا – : (املختــار أهنــا حقيقــة للتحــرمي لفهــم املنــع احلتــم 

أي بغــري جتويــز الفعــل مــن الصيغــة اجملــردة عــن القرائــن وهــو أمــارة احلقيقــة)(٤).
وقــال ابــن جــزي – رمحــه اهللا – : (النهــي إذا ورد جمــرداً عــن القرائــن محــل علــى التحــرمي 

عنــد مالــك وأكثــر العلماء)(٥).
وقال الرازي – رمحه اهللا – : (ظاهر النهي التحرمي)(٦).

وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (فــإن جتــردت صيغــة النهــي عــن املعــاين املذكــورة 
والقرائــن فهــي لتحــرٍمي عنــد األئمــة األربعــة وغريهــم)(٧).

وقــال األســتاذ أبــو منصــور : (ناقضــت القدريــة يف فرقهــا بــني األمــر والنهــي ألهنــا 
ســلمت هنــا أن النهــي يقتضــي حتــرمي املنهــي عنــه وزعمــت أن األمــر ال يقتضــي وجــوب 

املأمــور بــه)(٨).
األدلة : 

استدل اجلمهور بأدلة، أمهها ما يلي : 
١- قوله تعاىل ﴿ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهواْ ﴾ (٩).

وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل أمــر يف هــذه اآليــة باالنتهــاء عـــن املنهـــي عنـــه، واألمــر 
للوجوب، فكان االنتهاء عن املنهي عنه واجباً، وذلك هو املراد من قولنا النهي للتحرمي(١٠).

انظر إحكام الفصول ص١٢٥، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، تقريب الوصول ص١٨٧.  (١)
انظــر الرســالة ص٣٤٣، شــرح اللمــع ٢٩٣/١، الربهــان ١٩٩/١، احملصــول ٣٣٨/١، اإلحــكام   (٢)

لآلمــدي ٤٠٦/٢.
انظر التمهيد ٣٦٢/١، املسودة ص٨١، شرح الكوكب املنري ٨٣/٣.  (٣)

تيسري التحرير ٣٧٥/١.  (٤)
تقريب الوصول ص١٨٧.  (٥)

احملصول ٣٣٨/١.  (٦)
شرح الكوكب املنري ٨٣/٣.  (٧)

أصول الدين ص٢١٦.  (٨)
احلشر : ٧  (٩)

انظر احملصول ٣٣٨/١.  (١٠)
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٢- أن الصحابــة فهمــوا مــن صيغــة النهــي التحــرمي، ومــن ذلــك أن عبــد اهللا بــن عمــر 
نــكاح املشــركات حــرام، واســتدل بقولــه تعــاىل ﴿ َوَ�  يــرى أن  رضــي اهللا عنهمــا كان 
ــنَّ ﴾ (١)(٢)، وفهــم الصحابــة لذلــك دليــل قــوي،  ٰ يُۡؤِم ــ�َّ ــِت َح ــواْ ٱ�ُۡمۡ�َِ�ٰ تَنِكُح

ألهنــم أهــل اللســان وأدرك النــاس مبقاصــد الشــريعة.
٣- (أن الســيد مــن العــرب إذا قــال لعبــده «ال تفعــل كــذا» ففعــل، اســتوجب منــه التوبيــخ 
والضــرب، ولــو مل يكــن مقتضــى النهــي وجــوب الكــف عــن الفعــل ملــا حســن ضربــه علــى ذلــك)

.(٣)

واســتغىن أكثــر األصوليــني مــن بســط اخلــالف يف هــذه املســألة وذكــر األدلــة فيهــا 
الوجــوب. اقتضــاء األمــر  باإلحالــة إىل مســألة 

رابعاً : المخالفون
خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة مجــع مــن العلمــاء وهــم خمتلفــون فيمــا 

بينهــم – كاملســألة الســابقة – علــى أقــوال وهــي : 
األول : أن النهي يقتضي الكراهة مع احتمال التحرمي.

الثاين : أن صيغة النهي وضعت ألحدمها ال بعينه.
الثالث : أنه يتوقف فيها وال حيمل على أحدمها إال بدليل(٤).

الرابــع : أن الصيغــة للقــدر املشــرتك بــني التحــرمي والكراهــة وهــو مطلــق الــرتك، وهــذا 
مذهــب اآلمــدي(٥).

خامساً : التعليق
بعــد النظــر فيمــا ورد يف هــذه املســألة يرتجــح القــول بــأن النهــي اجملــرد عــن القرائــن 
يقتضــي التحــرمي لقــوة أدلتــه وألن القــول بــه هــو األحــوط يف الديــن، فإننــا إذا محلنــا النهــي 

البقرة : ٢٢١  (١)
انظر شرح اللمع ٢٩٣/١-٢٩٤.  (٢)

املصدر السابق ٢٩٤/١.  (٣)
انظــر هــذه األقــوال يف شــرح اللمــع ٢٩٣/١، الربهــان ١٩٩/١، اإلحــكام ٤٠٦/٢، شــرح تنقيــح   (٤)

الفصــول ص١٦٨، شــرح الكوكــب املنــري ٨٣/٣، فواتــح الرمحــوت ٣٩٦/١.
انظر اإلحكام ٤٠٦/٢.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٨٦

علــى التحــرمي تُــرِك املنهــي عنــه جزمــاً وهبــذا يســلم املكلــف مــن ارتــكاب احملظــور، ســواء كان 
حرامــاً يف حقيقتــه أم مكروهــاً، أمــا إذا محــل علــى الكراهــة فــال يأمــن املكلــف مــن الوقــوع 

يف احلــرام بارتــكاب يظنــه مكروهــاً وهــو يف حقيقــة أمــره حــرام.

المسألة السادسة : هل األمر بالشيء نهي عن ضده؟
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

ذكر الغزايل – رمحه اهللا – صورة هذه املســألة بقوله : (اختلفوا يف أن األمر بالشــيء 
هــل هــو هنــي عــن ضــده، وللمســألة طرفــان، أحدمهــا يتعلــق بالصيغــة وال يســتقيم ذلــك عنــد 
مــن ال يــرى لألمــر صيغــة، ومــن رأى ذلــك فــال شــك أن قولــه (قــم) غــري قولــه (ال تقعــد)، 
فإهنمــا صورتــان خمتلفتــان فيجــب عليهــم الــرد إىل املعــىن وهــو أن قولــه (قــم) لــه مفهومــان 
أحدمهــا طلــب القيــام، واآلخــر تــرك القعــود، فهــل هــو دال علــى املعنيــني، فاملعنيــان منــه 

متحــدان أو أن أحدمهــا غــري اآلخــر ؟)(١)
واملــراد بالضــد هنــا هــو الضــد الوجــودي كالقعــود بالنســبة للقيــام(٢)، أمــا األضــداد الــيت 
هــي ســلب املأمــورات فمســلم أنــه عــني تركهــا(٣). وعلــى هــذا فــإن الكــف عــن املأمــور – 
وهــو مــا مســوه بالضــد املعــني غــري الوجــودي(٤) مثــل تــرك القيــام – فهــو منهــي عنــه باالتفــاق 
بقولــه (قــم)، أمــا اخلــالف ففــي كــون قولــه (قــم) داًال علــى تــرك القعــود بعينــه أو االضطجــاع 
بعينــه مثــًال. وقــد قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – يف حتريــر حمــل النـــزاع : (األمــر بالشــيء 
هــل هــو هنــي عــن ضــده ؟ إن كان لــه ضــد واحــد كصــوم العيــد فالنهــي عــن صومــه أمــر 
بضــده وهــو الفطــر فــال خــالف، وإال ألدى إىل التناقــض، ومثلــه األمــر باإلميــان هنــي عــن 
الكفــر، وإن كان لــه أضــداد كاألمــر بالقيــام فــإن لــه أضــداداً مــن القعــود والركــوع والســجود 
واالضطجــاع وحنوهــا، وكالــزىن فــإن مــن أضــداده الصــالة والنــوم واملشــي وغريهــا، فهــو حمــل 

اخلــالف)(٥).
املستصفى ٨١/١.  (١)

انظر اإلهباج ١٢٠/١، البحر احمليط ٤١٧/٢-٤١٨.  (٢)
انظر فواتح الرمحوت ١٠١/١.  (٣)
انظر سلم الوصول ٢٢٣/١.  (٤)

البحر احمليط ٤١٦/٢.  (٥)



٤٨٧آراؤه في األدلة الشرعية  

ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن األمــر بالشــيء املعــني هنــي عــن ضــده، 
ولكــن هــل هــو عــني النهــي عــن ضــده أو أن األمــر يتضمنــه مــن طريــق املعــىن ؟ فــإن عبارتــه 
اليت قاهلا يف املسألة حتتمل األمرين، فقد قال يف كتابه «أصول الدين» (من شرطه [ أي 
املكلِّــف اآلمــر] أن يكــون اآلمــر بالشــيء ناهيــاً عــن ضــده، وهلــذا قلنــا إن األمــر بالشــيء 

هنــي عــن ضــده خــالف قــول القدريــة إن األمــر بالشــيء ال يكــون هنيــاً عــن ضــده)(١).
وقــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (وذكــر عبــد القاهــر البغــدادي أن األمــر بالشــيء إمنــا 
يكــون هنيــاً عــن ضــده إذا كان املأمــور بــه مضيــق الوجــوب بــال بــدل وال ختيــري، كالصــوم، 
فأمــا إذا مل يكــن كذلــك فــال يكــون هنيــاً عــن ضــده، كالكفــارات، واحــد منهــا واجبــة مأمــور 

هبــا غــري منهــي عــن تركهــا جلــواز ردهــا إىل غريهــا)(٢).
واملفهــوم ممــا نقلــه الزركشــي عنــه أن األمــر بالشــيء غــري املعــني ال يكــون هنيــاً عــن 
ضــده عنــده، أمــا احتمــال عبارتــه يف املوضعــني لألمريــن الســابقني فألنــه مل يذكــر أن األمــر 
بالشــيء عــني النهــي عــن ضــده، ولعــل مــراده بذلــك يتضــح مــن عبارتــه يف موضــع آخــر مــن 
كتابــه «أصــول الديــن» حيــث قــال : (والنهــي عندنــا داخــل يف ضمــن األمــر، ألن األمــر 
بالشــيء هنــي عــن ضــده والنهــي عــن الشــيء أمــر بضــده مــن أضــداده)(٣)، فقــد صــرح – 
رمحــه اهللا – بــأن النهــي داخــل يف ضمــن األمــر أي أن األمــر يتضمنــه، وعلــى هــذا فــإن 
االحتمــال الثــاين – وهــو أن األمــر بالشــيء عــني النهــي عــن ضــده – ال يعــد مــن رأيــه، 

واهللا أعلــم.
ثالثاً : الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة موافــق ملذهــب مجهــور الفقهــاء 

أصول الدين ص٢١٢.  (١)
البحر احمليط ٤٢٤/٢.  (٢)

ص٢١٥.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٨٨

مــن احلنفيــة(١) واملالكيــة(٢) والشــافعية(٣) واحلنابلــة(٤) والظاهريــة(٥). فهــؤالء مجيعــاً يــرون أن 
األمــر بالشــيء يتضمــن النهــي عــن ضــده املفــوت لــه.

قــال أبــو بكــر اجلصــاص – رمحــه اهللا – : (الصحيــح عندنــا أن األمــر بالشــيء هنــي 
عــن ضــده ســواء كان ذا ضــد واحــد أو أضــداد كثــرية)(٦).

وقــال أبــو الوليــد الباجــي – رمحــه اهللا – : (األمــر بالشــيء هنــي عــن ضــده مـــن جهــة 
املعــىن، وعليــه عامــة الفقهــاء)(٧).

وقــال أبــو إســحاق الشــريازي – رمحــه اهللا – : (األمــر بالشــيء هنــي عــن ضــده مــن 
طريــق املعــىن علــى ســبيل التبــع لألمــر، فيكــون معتــرباً بــه، فــإن كان األمــر علــى الوجــوب 
اقتضــى النهــي عــن ضــده علــى ســبيل التحــرمي، وإن كان علــى االســتحباب اقتضــى النهــي 

عــن ضــده علــى ســبيل الكراهــة والتربئــة)(٨).
وقــال اجملــد بــن تيميــة – رمحــه اهللا – : (األمــر بالشــيء هنــي عــن ضــده مــن طريــق 
املعــىن دون اللفــظ يف قــول أصحابنــا وأصحــاب أيب حنيفــة والشــافعي والكعــيب ومالــك)(٩). 
وقال ابن حزم – رمحه اهللا – : (وأما األمر فهي هني عن فعل كل ما خالف العمل 
املأمــور، وعــن كل ضــده لــه خــاص أو عــام، فإنــك إذا أمرتــه بالقيــام فقــد هنيتــه عــن القعــود 

واالضطجاع واالتكاء واالحنناء والســجود وعن كل هيئة حاشــا القيام)(١٠).
وممن اختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية(١١) والشيخ حممد األمني(١٢) رمحهما اهللا.

انظر الفصول يف األصول ١٦٤/٢، كشف األسرار ٦٠١/٢.  (١)
انظر إحكام الفصول ص١٢٤، تقريب الوصول ص١٨٩.  (٢)

اللمــع ٢٦١/١، احملصــول ٢٩٣/١، اإلحــكام لآلمــدي ٣٩٣/٢، البحــر احمليــط  انظــر شــرح   (٣)
األصــول ٩٨٩/٣. درايــة  إىل  الوصــول  هنايــة   ،٤١٨/٢

انظر التمهيد أليب اخلطاب ٣٢٩/١، املسودة ص٤٩، شرح الكوكب املنري ٥١/٣.  (٤)
انظر اإلحكام البن حزم ٣٢٦/٣.  (٥)

الفصول يف األصول ١٦٤/٢.  (٦)
إحكام الفصول ص١٢٤.  (٧)

شرح اللمع ٢٦١/١.  (٨)
املسودة ص٤٩.  (٩)

انظر اإلحكام البن حزم ٣٢٦/٣.  (١٠)
انظر جمموع الفتاوى ١١٨/٢٠.  (١١)
انظر مذكرة أصول الفقه ص٢٨.  (١٢)



٤٨٩آراؤه في األدلة الشرعية  

األدلة : 
استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه مبا يلي من األدلة : 

١- أنــه ال يتوصــل إىل فعــل املأمــور بــه إال بــرتك ضــده، ومــا ال يتــم فعــل املأمــور بــه 
دون تركــه فهــو واجــب الــرتك، فوجــب أن يكــون األمــر بالشــيء هنيــاً عــن ضــده، فمــن أمــر 
بالقيــام ال ميكنــه امتثــال األمــر إال بــرتك مجيــع أضــداد القيــام كالقعــود واالضطجــاع، فوجــب 
أن يكــون األمــر بالقيــام هنيــا عــن مجيــع أضــداده، وصــار هــذا مبنـــزلة األمــر بالصــالة، ملــا مل 
ميكنــه فعــل املأمــور بــه، إال بتقــدم الطهــارة، كان األمــر بالصــالة أمــراً بالطهــارة(١)، وهــذا 

الدليــل مبــين علــى قاعــدة «مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب».
٢- (أن الســيد إذا قــال لعبــده : قــم، فقعــد، صلــح أن يعاقبــه علــى القعــود، فلــوال أن 

أمــره تضمــن رد ذلــك ملــا صلــح توبيخــه)(٢).
٣- أن مــن أذن لغــريه يف دخــول الــدار، مث قــال بــه (اخــرج) تضمــن هــذا القــول منعــه مــن 
املكــث فيهــا، واللفــظ إمنــا هــو األمــر باخلــروج، وقــد فهــم منــه املنــع مــن املكــث يف الــدار الــذي 

هــو ضــده، فلــو مل يقتــض األمــر بالشــيء النهــي عــن ضــده ملــا فهــم هــذا املعــىن مــن األمــر(٣).
٤- أنــه (لــو مل يقتــض األمــر بالشــيء النهــي عــن ضــده جلــاز ورود األمــر بضــده، ويف 
ذلــك تناقــض، ألن األمــر بالشــيء يقتضــي إجيــاده، واألمــر بضــده يقتضــي تــرك فعلــه، وتــرك 

فعلــه يقتضــي إســقاطه وهــذا حمــال ال جيــوز)(٤) ملــا فيــه مــن طلــب اجلمــع بــني الضديــن.
رابعاً : المخالفون

لقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة طائفتان من العلماء.
الطائفــة األولــى : قالــوا إن األمــر بالشــيء هــو عــني النهــي عــن ضــده، وهــو القــول 

منســوب إىل أيب احلســن األشــعري واألســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين وغريمهــا(٥).

 ،٣٣٠/١ اخلطــاب  أليب  التمهيــد   ،٢٦٢/١ اللمــع  شــرح  الفصــول ص١٢٤،  إحــكام  انظــر   (١)
 .٢٩٤/١ احملصــول 

العدة ٣٧١/٢، وانظر أيضاً  شرح اللمع ٢٦٢/١، التمهيد أليب اخلطاب ٣٣١/١.  (٢)
انظر العدة ٣٧١/٢.  (٣)

التمهيد أليب اخلطاب ٣٣١/١.  (٤)
انظر الربهان ١٧٩/١، البحر احمليط ٤١٧/٢.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٩٠

وبنــاًء علــى هــذا القــول يتصــف األمــر بكونــه أمــراً وهنيــاً مبثابــة اتصــاف كــون الواحــد 
قريبــاً مــن شــيء وبعيــداً مــن غــريه، فاألمــر بالســكون مثــًال هــو أمــر بالنظــر إىل الســكون، 
وهــو بعينــه هنــي عــن احلركــة(١)، وهــذا القــول مبــين علــى أن األمــر هــو املعــىن القائــم بالنفــس 

وال صيغــة لــه، فاألمــر عندهــم هــو نفــس النهــي مــن هــذا الوجــه(٢).
الطائفــة الثانيــة : قالــوا إن األمــر بالشــيء ليــس هنيــاً عــن ضــده وال يتضمــن ذلــك. 
واختــاره إمــام احلرمــني والغــزايل وإلكيــا اهلراســي وابــن احلاجــب(٣) وهــو مذهــب املعتزلــة(٤).

فــإن اآلمــر بالقيــام – عنــد هــؤالء – قــد يذهــل عــن القعــود واالضطجــاع، فــال يقصــد 
النهــي عنهمــا، واملســألة مفروضــة عندهــم يف املخلــوق فقــط وأمــا اهللا تعــاىل فكالمــه واحــد 

ال يتطــرق إليــه ذهــول كمــا صــرح بــه الغــزايل(٥) وابــن القشــريي(٦).
خامساً : التعليق

بعد التأمل والنظر فيما ورد يف املســألة يظهر يل أن قول اجلمهور بأن األمر بالشــيء 
يســتلزم النهــي عــن ضــده هــو الراجــح ملــا يلــي : 

١- أن كل الطوائــف يتفقــون علــى هــذا القــول مــن الناحيــة الواقعيــة، فــإن كلهــم 
يــرون عــدم إمــكان مجــع املأمــور بــه مــع ضــده يف آن واحــد إال علــى قــول مــن يقــول جبــواز 
التكليــف باحملــال كمــا قالــه اآلمــدي(٧)، أمــا فيمــا عــدا ذلــك فالــكل يقــر بأنــه ال ميكــن القيــام 

باملأمــور بــه إال إذا كــف اإلنســان عــن ضــده.
ُ اخلطــأ، ألهنــم  ٢- أن القــول بــأن األمــر بالشــيء ليــس هنيــاً عــن ضــده وال يســتلزمه بــنيِّ
فرضــوا املســألة يف املخلوقــني، فقالــوا إن اآلمــر قــد يذهــل عــن أضــداد املأمــور بــه فــال ينهــي 
عمــا هــو ذاهــل عنــه، وهــذا ال ينطبــق علــى أوامــر الشــارع لعــدم تطــرق الذهــول إليــه، مث إن 

انظر البحر احمليط ٤١٧/١.  (١)
انظر املصدر السابق ٤١٧/١.  (٢)

احمليــط  البحــر  الوصــول واألمــل ص٩٥،  منتهــى  املســتصفى ٨٢/١،  الربهــان ١٨٠/١،  انظــر   (٣)
.٥٣/٣ املنــري  الكوكــب  شــرح   ،٤١٦/٢

انظر أصول الدين ص٢١٢، املعتمد ١٠٦/١.  (٤)
انظر املستصفى ٨١/١.  (٥)

انظر البحر احمليط ٤١٨/٢.  (٦)
انظر اإلحكام لآلمدي ٣٩٣/٢.  (٧)



٤٩١آراؤه في األدلة الشرعية  

أوامــر املخلــوق أيضــاً ال ميكــن امتثاهلــا إال بالكــف عــن أضدادهــا، لعــدم إمــكان اجتمــاع 
الضدين.

٣- أن مــا بنــاه أصحــاب القــول بــأن األمــر بالشــيء هــو عــني النهــي عــن ضــده مــن 
أن األمــر هــو املعــىن القائــم بالنفــس فهــو واحــد وال صيغــة لــه، إمنــا هــو مذهــب فاســد وقــد 

ســبق توضيــح ذلــك يف مبحــث كتــاب اهللا فــال داعــي للتكــرار هنــا.واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة السابعة : هل األمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر ؟
أوًال : تحرير محل النـزاع

ال خــالف بــني العلمــاء يف أن األمــر إذا ورد مقيــداً بقرينــة تقتضــي التكــرار وجــب 
فيــه التكــرار بــأن يقــول «صــل أبــداً» وإن كان فيــه قرينــة تــدل علــى مــرة واحــدة محــل علــى 

الفعــل املأمــور مــرة واحــدة.
أمــا إذا ورد األمــر مطلقــاً أي خاليــاً مــن أي قرينــة كأن يقــول مثــًال «أقــم الصــالة» 
دون أن يقيــد ذلــك بأنــه يف العمــر مــرة أو يف كل يــوم مخــس مــرات فإمنــا هــو حمــل النـــزاع(١).

ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن األمــر املطلــق يوجــب التكــرار املســتوعب 

جلميــع العمــر. 
قــال عبــد العزيــز البخــاري – رمحــه اهللا – : (قــال بعضهــم : إنــه [أي األمــر املطلــق] 
يوجــب التكــرار املســتوعب جلميــع العمــر إال إذا قــام دليــل مينــع منــه، وحيكــى هــذا عــن 
املزين(٢) وهو اختيار أيب إســحاق اإلســفراييين من أصحاب الشــافعي – رمحه اهللا – وعبد 

القاهــر البغــدادي مــن أئمــة احلديــث وغريهــم)(٣).

انظــر شــرح اللمــع ٢٢٠/١، اإلهبــاج ٤٩/٢، البحــر احمليــط ٣٨٥/٢، القواعــد والفوائــد األصوليــة   (١)
ص١٧١.

هــو إمساعيــل بــن حيــىي أبــو إبراهيــم املــزين، اإلمــام اجلليــل صاحــب الشــافعي وناصــر مذهبــه وحامــل   (٢)
علمــه بعــده، لــه املختصــر واملنثــور واملســائل املعتــربة. ولــد ســنة ١٧٥هـــ وتــويف ســنة ٢٦٤هـــ. (انظــر: 

ســري أعــالم النبــالء ٤٤٦/١٦، طبقــات الشــافعية الكــربى ٩٣/٢، الفتــح املبــني ١٥٦/١).
التحقيق شرح املنتخب ٦٤٧/٣، وانظر أيضا كشف األسرار للبخاري ٢٨٢/١.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٩٢

ويؤيــد هــذا النقــل مــا قالــه األســتاذ أبــو منصــور يف كتابــه «أصــول الديــن» : (ومــن 
شــرطهما [أي األمــر والنهــي] بقاؤمهــا يف أحــوال الوجــوب والتحــرمي، ولذلــك بقــي وجــوب 
الفرائــض وحتــرمي احملرمــات إىل القيامــة، ألن اخلطــاب الــذي بــه أوجــب اهللا تعــاىل الواجبــات 
وبــه حــرم احملرمــات بــاق عندنــا)(١)، وبقاؤمهــا علــى موجبهمــا هــو معــىن اقتضاؤمهــا التكــرار 

املســتوعب جلميــع العمــر.
ثالثاً : الموافقون

إن الــرأي الــذي اختــاره أبــو منصــور موافــق ملــا ذهــب إليــه شــيخه األســتاذ أبــو إســحاق 
اإلســفراييين(٢)، واإلمــام مالــك – رمحــه اهللا –(٣) وبعــض املالكيــة(٤)، وبــه قــال اإلمــام أمحــد 

– رمحــه اهللا – يف املشــهور ومجهــور احلنابلــة(٥).
قــال إمــام احلرمــني – رمحــه اهللا – : (فذهــب ذاهبــون إىل أهنــا تقتضــي التكريــر علــى 

اســتيعاب الزمــان مــع اإلمــكان، وهــذا اختيــار األســتاذ أيب إســحاق رمحــه اهللا)(٦).
وقــال القــرايف – رمحــه اهللا – : (وهــو عنــده للتكــرار قالــه ابــن القصــار مــن اســتقراء 

كالمــه وحــال أصحابــه … وقــويل يف أصــل الكتــاب «عنــده» أريــد مالــكاً)(٧).
وقــال اجملــد ابــن تيميــة – رمحــه اهللا – : (األمــر املطلــق يقتضــي التكــرار والــدوام حســب 

الطاقــة عنــد أكثــر أصحابنا)(٨).
األدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثرية، أمهها ما يلي : 
١- أن الصحابــة – وهــم أهــل اللســان – فهمــوا مــن األمــر املطلــق التكــرار، وممــا يــدل 

ص٢٠٩.  (١)
انظــر  الربهــان ١٦٤/١، قواطــع األدلــة ١١٤/١، املســودة ص٢٠، كشــف األســرار للبخــاري   (٢)

.٢٨٢/١
انظر  شرح تنقيح الفصول ص١٣٠.  (٣)

انظر  إحكام الفصول ص٨٩.  (٤)
انظر  العدة ٢٦٤/١، املسودة ص٢٠، شرح الكوكب املنري ٤٣/٣.  (٥)

الربهان ١٦٤/١.  (٦)
شرح تنقيح الفصول ص١٣٠.  (٧)

املسودة ص٢٠.  (٨)
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ِيــَن َءاَمُنــٓواْ إَِذا ُ�ۡمُتــۡم إَِ�  َهــا ٱ�َّ ُّ�
َ
� علــى ذلــك أهنــم فهمــوا مــن ظاهــر قولــه تعــاىل ﴿ َ�ٰٓ

  ــۡم ﴾ (١) أنــه يقتضــي التكــرار، وهلــذا ملــا مجــع النــيب ــلُواْ وُُجوَهُ� ــٰوةِ فَٱۡغِس لَ ٱ�صَّ
عــام الفتــح بــني صلــوات، قــال لــه عمــر بــن اخلطــاب  : (أعمــداً فعلــت هــذا يــا رســول 
  اهللا ؟) فقــال : ((نعــم))(٢) فعقلــوا مــن إطــالق اآليــة التكــرار، وهلــذا ملــا خالــف النــيب
ذلــك ومجــع بطهــارة واحــدة ســألوه عــن ذلــك واستكشــفوا عــن حالــه(٣)، كمــا أهنــم فهمــوا 

التكــرار مــن قولــه  يف شـــارب اخلمــر : ((اضربــوه))(٤) فكــرروا الضــرب عليــه(٥).
ونوقــش بــأن الصحابــة  عقلــوا التكــرار مــن صيغــة الشــرط الــواردة يف اآليــة، فحملــوا 
اآليــة علــى أن األمــر املعلــق بشــرط يتكــرر بتكــرر الشــرط، أو أهنــم رأوا النــيب  يتوضــأ 
لــكل صــالة، فلمــا كان يــوم الفتــح خالــف عليهــم ومجــع، فاستفســروا عنــه، ال أهنــم فهمــوا 
  التكــرار مــن جمــرد األمــر(٦)، وأمــا أهنــم كــرروا الضــرب علــى شــارب اخلمــر بأمــر النــيب
فيقــال إمنــا كــرروا بقرينــة وهــو شــاهد احلــال، ألهنــم علمــوا أنــه يقصــد ردعــه وزجــره وذلــك 
ال حيصــل مبــرة واحــدة، وكالمنــا هنــا يف األمــر اجملــرد عــن القرائــن، أال تــرى أهنــم مل يضربــوه 

علــى وجــه الــدوام واالســتمرار ؟(٧).
٢- أن األمــر كالنهــي مــن حيــث إن النهــي أفــاد وجــوب تــرك الشــيء واألمــر أفــاد 
وجــوب فعلــه، ومبــا أن النهــي يفيــد وجــوب الــرتك علــى وجــه الــدوام واالســتمرار، وجــب أن 

يكــون األمــر يفيــد وجــوب الفعــل املأمــور بــه علــى وجــه الــدوام(٨).

املائدة : ٦  (١)
احلديــث أورده هبــذا اللفــظ القاضــي أبــو يعلــى يف العــدة ٢٦٦/١، وال يوجــد هبــذا اللفــظ يف كتــب   (٢)
احلديــث، فقــد رواه مســلم يف صحيحــه (١٧٦/٣-١٧٧ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب الطهــارة، 
بــاب جــواز الصلــوات كلهــا بوضــوء واحــد بلفــظ : (قــال لــه عمــر (لقــد صنعــت اليــوم شــيئاً مل تكــن 

تصنعــه) قــال : ((عمــداً صنعتــه يــا عمــر)). وهــو كذلــك أو قريــب منــه عنــد أصحــاب الســنن.
انظر العدة ٢٦٦/١.  (٣)

رواه البخــاري يف صحيحــه (٦٦/١٢ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب احلــدود، بــاب الضــرب باجلريــد   (٤)
والنعــال. 

انظر شرح اللمع ٢٢٢/١.  (٥)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ١٩٥/١.  (٦)

انظر شرح اللمع ٢٢٣/١، التمهيد ١٩٢/١.  (٧)
انظر العدة ٢٦٦/١، شرح تنقيح الفصول ص١٣٠.  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٩٤

ونوقــش بــأن إفــادة النهــي االنتهــاء عــن الفعــل لألبــد ليــس أمــراً متفقــاً عليــه، بــل مــن 
العلمــاء مــن يــرى أن النهــي يفيــد وجــوب االنتهــاء مــن املنهــي عنــه مــرة واحــدة، فقيــاس 
األمــر عليــه ال يصــح(١)، وعلــى التســليم بــأن النفــي يفيــد االســتدامة يقــال (إنــه إذا كان 
النهــي يقتضــي نقيــض األمــر وجــب أن يفيــد نقيــض فائدتــه، وهــذا يوجــد مبــرة؛ ألنــه إذا 
قــال»ال تفعــل كــذا» فكأنــه قــال ال تفعــل يف شــيء مــن الزمــان، فــإذا قــال (افعــل) اقتضــى 
أن يفعــل يف زمــان مــا … أال تــرى أن قولــه «يف الــدار رجــل» نقيــض قولــه «ال رجــل يف 
الــدار»، ألن النفــي ينفــي مجيــع الرجــال، واإلثبــات أثبــت رجــًال واحــداً فــكان نقيضــه)(٢).
٣- أن األمــر لــو مل يفــد التكــرار المتنــع ورود النســخ واالســتثناء عليــه بعــد الفعــل، 
ألن ورود النســخ على املرة الواحدة يعترب بداء، كما أن ورود االســتثناء على املرة الواحدة 

تناقــض(٣).
ونوقــش بــأن ورود النســخ واالســتثناء علــى األمــر قرينــة تــدل علــى أنــه أريــد بــه الــدوام 
والتكرار، فحينئذ يصح النســخ واالســتثناء عليه، وكالمنا هنا يف األمر اجملرد عن القرائن(٤).

٤- أن الســيد لــو قــال لعبــده «احفــظ فرســي» فحفظــه مــدة وتركــه مــدة اســتحق 
بذلــك العقوبــة، فلــو مل يقتــض الــدوام ملــا حســن عقوبتــه(٥).

ونوقــش بــأن (معــىن احلفــظ أن ال يضيــع، وإذا حفظــه ســاعة مث تركـــه ســاعة صــار 
مضيعــاً، فلــم حيصــل بــه ممتثــًال لألمــر، خبــالف قولــه (صــلِّ)؛ ألن ذلــك يقتضــي حتصيــل مــا 
يســمى صــالة وذلــك حيصــل بصــالة واحــدة فافرتقــا، يوضــح هــذا أنــه لــو حفــظ ســاعة مث 
تــرك مل حيســن أن يســمى حافظــاً، ولــو صلــى صــالة واحــدة حلســن أن يســمى مصليــاً)(٦).

٥- أن األحــوط يف هــذه املســألة أن يقتضــي األمــر تكــرار املأمــور بــه؛ ألنــه ال ضــرر فيــه 
علــى املكلــف، بــل الضــرر يف تــرك التكــرار، ألنــا ال نأمــن أن يكــون األمــر أريــد بــه التكــرار(٧).

انظر التمهيد ٢٠١/١.  (١)
انظر املصدر السابق ٢٠٢/١.  (٢)

انظر التمهيد ١٩٩/١، شرح تنقيح الفصول ص١٣٠.  (٣)
انظر التمهيد ٢٠٠/١.  (٤)

انظر املصدر السابق ١٩٦/١.  (٥)
املصدر السابق ١٩٦/١-١٩٧.  (٦)

انظر املصدر السابق ١٩٨/١.  (٧)



٤٩٥آراؤه في األدلة الشرعية  

ونوقــش بــأن املكلــف إذا علــم أن األمــر ليــس علــى التكــرار فــال ضــرر عليــه بــل يأمــن 
الضــرر بفقــد التكــرار(١).

رابعاً : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه مــن العلمــاء يف هــذه املســألة مجهــور العلمــاء مــن 
احلنفيــة(٢) واملالكيــة(٣) والشــافعية(٤) وبعــض احلنابلــة منهــم أبــو اخلطــاب(٥). ولكــن هــؤالء 
العلمــاء خمتلفــون فيمــا بينهــم يف العبــارة، فذهــب فريــق منهــم إىل أن األمــر املطلــق لطلــب 
املاهيــة وإجيادهــا مــن غــري اقتضــاء املــرة أو التكــرار بذاتــه، إال أنــه ال ميكــن إجيــاد املاهيــة 
يف اخلــارج إال بإيقاعــه مــرة واحــدة، فصــارت املــرة مــن ضرورياتــه ال أنــه يقتضيهــا بذاتــه(٦).

وذهــب فريــق آخــر منهــم إىل أن األمــر يقتضــي الفعــل مــرة واحــدة وال حيتمــل التكــرار فــال 
يصار إليه إال بدليل(٧). وهذا اخلالف بني الفريقني هو خالف يف العبارة؛ ألن غرض اجلميع 
هــو نفــي التكــرار واخلــروج عــن العهــدة باملــرة(٨)، ويف هــذا يقــول الشــيخ حممــد األمــني – رمحــه 
اهللا – : (واحلق أن األمر املطلق ال يقتضي التكرار بل خيرج من عهدته مبرة واحدة … وهذا 
ال شــك فيــه ســواء قلنــا باقتضائــه املــرة أو مطلــق املاهيــة، ألن معنامهــا آيــل إىل شــيء واحــد)(٩).

وقد عزى غري واحد من العلماء هذا القول ألكثر العلماء(١٠).
األدلة : 

استدل اجلمهور ملذهبهم بأدلة كثرية وأمهها ما يلي : 

انظر املصدر السابق ١٩٨/١.  (١)
انظر أصول السرخسي ٢٠/١، كشف األسرار للبخاري ٢٨٢/١، تيسري التحرير ٣٥١/١.  (٢)

انظر إحكام الفصول ص٨٩، شرح تنقيح الفصول ص١٣٠، منتهى الوصول واألمل ص٩٢.  (٣)
انظــر شــرح اللمــع ٢٢٠/١، الربهــان ١٦٤/١، رفــع احلاجــب ٥١٠/٢، البحــر احمليــط ٣٨٥/٢-  (٤)

.٣٨٦
انظر التمهيد ١٨٧/١.  (٥)

انظر منتهى الوصول واألمل ص٩٢، رفع احلاجب ٥١٠/٢، البحر احمليط ٣٨٥/٢.  (٦)
انظر شرح اللمع ٢٢٠/١.  (٧)

انظر البحر احمليط ٣٨٧/٢.  (٨)
مذكرة أصول الفقه ص١٩٤.  (٩)

(١٠) انظر املعتمد ١٠٨/١، معامل السنن ١٢٣/٢.



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٩٦

١- ورود استعمال األمر مع التكرار ومع املرة شرعاً وعرفاً.
لـَـٰوةَ ﴾ (١)، فــإن الصــالة  �ِيُمــواْ ٱ�صَّ

َ
أمــا وروده مــع التكــرار شــرعاً فكقولــه تعــاىل ﴿ َوأ

مطلــوب تكرارها.
وأمــا وروده مــع املــرة شــرعاً، فكمــا يف قولــه  : ((أيهــا النــاس قــد فــرض اهللا عليكــم 
احلــج فحجــوا))(٢) فــإن احلــج ال جيــب يف العمــر إال مــرة واحــدة(٣). ومــن ذلــك أيضــاً أن 

أحــداً لــو حلــف ميينــاً مطلقــاً فقــال : (واهللا ألصلــني) لــرب بإيقــاع صــالة واحــدة(٤).
وأمــا وروده مــع التكــرار عرفــاً فكمــا يف قــول القائــل «احفــظ دابــيت» فــإن املأمــور 

باحلفــظ ال بــد أن يكــرره ويســتمر عليــه، وإال مل يســمى ممتثــًال عرفــاً.
وأما وروده مع املرة عرفاً فكقول السيد لعبده «اشرت اللحم».

ومبــا أن األمــر ورد مــع التكــرار واملــرة شــرعاً وعرفــاً، فيكــون حقيقــة يف القــدر املشــرتك 
اشــرتاكاً معنويــاً بــني التكــرار واملــرة، وهــو طلــب إدخــال ماهيــة املصــدر يف الوجــود مــع قطــع 
النظــر عــن التكــرار واملــرة، ألنــه لــو مل جيعــل حقيقــة للقــدر املشــرتك بينهمــا فــال خيلــو إمــا أن 
جيعــل حقيقــة فيهمــا ومشــرتكاً بينهمــا اشــرتاكاً لفظيــاً، أو جيعــل حقيقــة يف أحدمهــا جمــازاً يف 

اآلخــر، وكالمهــا خــالف األصــل، فوجــب جعلــه ملطلــق طلــب إجيــاد الفعــل فقــط(٥).
٢- واستدلوا بأمور كثرية ترجع إىل اللغة، منها : 

(أ) أن األمــر مركــب مــن اهليئــة وهــي الصيغــة، ومــن املــادة وهــي احلــروف املكونــة منهــا 
الصيغــة. وقــد أمجــع أهــل العربيــة أن هيئــة األمــر ال داللــة هلــا إال علــى الطلــب يف خصــوص 
الزمــان، واملــادة ال تــدل إال علــى حصــول املطلــوب كالقيــام مثــًال، فاألمــر مبجمــوع هيئتــه 
ومادتــه ال يــدل إال علــى طلــب الفعــل فقــط لكونــه متــام مدلولــه، وال داللــة لــه علــى املــرة 
والتكــرار، إذ ليــس يف نفــس اللفــظ مــا يــدل علــى أحدمهــا، فهــو خــال عــن التعــرض لكميــة 

املأمــور بــه.

البقرة : ٤٣  (١)
رواه مســلم يف صحيحــه (١٠٠/٩ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب احلــج، بــاب فــرض احلــج مــرة يف   (٢)

العمــر.
انظر احملصول ٢٣٨/١.  (٣)

انظر شرح اللمع ٢٢١/١، التمهيد ١٩٠/١.  (٤)
انظر احملصول ٢٣٨/١، هناية الوصول إىل دراية األصول ٩٣٩/٣.  (٥)



٤٩٧آراؤه في األدلة الشرعية  

وإذا ثبــت أنــه ملطلــق طلــب الفعــل، فــإن املأمــور خيــرج عــن عهــدة االمتثــال باإلتيــان 
باملأمــور بــه مــرة واحــدة، ألنــه قــد طلــب منــه إجيــاد الفعــل املأمــور بــه، وال ميكــن إجيــاد املاهيــة 
وحقيقــة الفعــل املطلــوب يف اخلــارج إال بإيقاعــه مــرة واحــدة، فكانــت املــرة الواحــدة مــن 

ضــرورات االمتثــال، ال أن األمــر يقتضيــه بذاتــه(١).
(ب) مــا اســتدل بــه الشــريازي مــن (أن قولــه «صــل» ال يقتضــي أكثــر مــن وجــود مــا 
يقــع عليــه اســم الصــالة، فوجــب أن يكــون ممتثــًال لألمــر، وهلــذا يصــح أن يقــول «صليــُت» 
ولــو كان األمــر يقتضــي أكثــر مــن ذلــك ملــا حســن أن يقــول «صليــُت»)(٢). وقــال أيضــاً 
: (قولــه «صليــُت» ال يقتضــي أكثــر مــن فعــل مــرة واحــدة، وكذلــك «صــل» وجــب أن ال 
يقتضــي الفعــل أكثــر مــن مــرة واحــدة، ألنــه مشــتق منــه، واملشــتق مــن اللفــظ ال يقتضــي إال 

مــا يقتضيــه اللفــظ)(٣).
والــذي قالــه الشــيخ الشــريازي – رمحــه اهللا – هنــا مبــين علــى أن األمــر واملضــارع 
مشــتقان مــن الفعــل املاضــي، وأمــا إمــام احلرمــني – رمحــه اهللا – فقــد ذكــر هــذا الدليــل 
بصياغــة أخــرى حيــث بنــاه علــى أن الفعــل مشــتق مــن املصــدر، واملصــدر يــدل علــى الفعــل 
دون حتديــد ملــرة أو تكــرار، فكــذا مــا اشــتق منــه. قــال – رمحــه اهللا – : (والدليــل القاطــع 
فيــه أن صيغــة األمــر ومجلــة صيــغ األفعــال مــن املصــدر، واملصــدر ال يقتضــي اســتغراقاً وال 
خيتــص باملــرة الواحــدة، واألمــر اســتدعاء املصــدر، فنـــزل علــى حكمــه، ووجــب مــن ذلــك 
القطــع باملــرة الواحــدة والتوقــف فيمــا ســواها، فــإن املصــدر مل يوضــع لالســتغراق وإمنــا هــو 

صــاحل لـــه لـــو وصــف بــه)(٤).
وهنــاك أقــوال أخــرى يف املســألة، ولكنهــا إمــا عائــدة إىل أحــد القولــني أو خارجــة عــن 
حمــل النـــزاع، وقــد أوصــل الزركشــي – رمحــه اهللا – األقــوال يف هــذه املســألة إىل ســبعة، ومــن 

هــذه األقــوال باإلضافــة إىل مــا تقــدم :
انظر روضة الناظر وشــرحه نزهة اخلاطر العاطر ٨٠/٢، تيســري التحرير ٣٥١/١، إرشــاد الفحول   (١)

ص٨٦.
شرح اللمع ٢٢٠/١.  (٢)

املصدر السابق ٢٢٠/١.  (٣)
الربهان ١٦٧/١.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٤٩٨

األول : التوقــف يف اقتضائــه املــرة أو التكــرار إىل أن تــرد قرينــة تعــني املــراد منــه، وهــو 
مذهــب القاضــي أيب بكــر الباقــالين(١) إال أن هــذا القــول عنــد التحقيــق يرجــع إىل قــول مــن 
قــال بنفــي التكــرار، ألن صاحــب هــذا يعــرتف أنــه ال ميكــن إجيــاده بأقــل مــن املــرة الواحــدة 

بــل يدعــي أن فعــل املــرة متفــق عليــه(٢).
الثــاين : أنــه إن كان فعــًال لــه غايــة ميكــن إيقاعــه يف مجيــع املــدة، فيلزمــه يف مجيعهــا، 

وإال فــال، فيلزمــه األول. وهــذا القــول منســوب إىل عيســى بــن أبــان(٣).
الثالــث : أنــه إن كان الطلــب راجعــاً إىل قطــع الواقــع كأن يقــال يف األمــر الســاكن 
«حتــرْك» فللمــرة، أمــا إن رجــع إىل اســتمرار الواقــع واســتدامته كأن يقــال يف األمــر املتحــرك 
«حتــرْك» كان األمــر لالســتمرار والــدوام(٤)، قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – بعــد نقــل هــذا 

القــول األخــري (هــو مذهــب حســن) ومل ينســبه إىل أحــد(٥).
ويالحظ على هذا القول وسابقه بأهنما خارجان عن حمل النـــزاع، ألن النـــزاع – كما 
ســبق ذكــره – هــو يف األمــر اجملــرد عــن أي قرينــة لفظيــة أو معنويــة تعــني علــى فهــم املــراد. 
وهنــا كــون الفعــل لــه غايــة أو إرادة االســتدامة أو قطــع الواقــع كل هــذا يعتــرب قرينــة معنويــة 

تعــني علــى فهــم املــراد.
خامساً : التعليق

بعــد التأمــل والنظــر فيمــا ورد يف هــذه املســألة مــن أقــوال وأدلــة ومناقشــة، يظهــر يل 
أن الراجــح هــو قــول اجلمهــور بــأن األمــر اجملــرد عــن القرائــن ال يقتضــي التكــرار، ملــا ظهــر 
مــن قــوة مســلك الصحابــة يف االســتدالل، وضعــف أدلــة خمالفيهــم وعــدم صمودهــا أمــام 

املناقشــة.

انظر التقريب واإلرشاد الصغري ١١٨/٢، البحر احمليط ٣٨٨/٢.  (١)
انظر البحر احمليط ٣٨٨/٢.  (٢)
انظر البحر احمليط ٣٨٨/٢.  (٣)
انظر البحر احمليط ٣٨٨/٢.  (٤)

انظر املصدر السابق ٣٨٨/٢.  (٥)



٤٩٩آراؤه في األدلة الشرعية  

المسألة الثامنة : إذا تكرر لفظ األمر فماذا يقتضي األمر المتكرر ؟
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أن يــرد لفــظ األمــر متكــرراً كأن يقــول اآلمــر مثــًال : صــل غــداً ركعتــني صــل 
غــداً ركعتــني، أو أعــط زيــداً درمهــاً أعــط زيــداً درمهــاً، فهــل يقتضــي هــذا األمــر الثــاين املتكــرر 

االســتئناف أو يكــون مؤكــداً لــألول أو يتوقــف فيــه ؟ 
ال خــالف فيمــا إذا كان يف األمــر املتكــرر مــا مينــع التكــرار أنــه للتأكيــد قطعــاً، كاألمــر 
بالقتــل أو األمــر بالعتــق، فــإذا تكــرر أحــد هذيــن األمريــن يف شــخص واحــد فإنــه ال ميكنــه 
قتلــه وعتقــه مرتــني(١)، وكذلــك إذا كان مدلــول أحــد األمريــن خمتلفــاً عــن اآلخــر كأن يقــول: 
اضــرب زيــداً أعطــه درمهــاً، أو يقــول : اضــرب زيــداً اضــرب عمــراً، أو عطــف أحــد األمريــن 
علــى اآلخــر كأن يقــول : اضــرب زيــداً واضــرب زيــداً، أو ورد تكــرار األمــر بعــد امتثــال 
موجب األمر األول ومل تقم قرينة على إرادة التأكيد، فال خالف يف هذا أيضاً أنه حيمل 

األمــر الثــاين علــى االســتئناف(٢). 
فمحــل النـــزاع إذاً هــو األمــر املتكــرر الــذي ال يوجــد فيــه مــا مينــع التكــرار، واحتــد مدلــول 
األمريــن مــن غــري عطــف أحدمهــا علــى اآلخــر وورد األمــر متكــرراً قبــل امتثــال األمــر األول 

كأن يقــول : صــل ركعتــني صــل ركعتــني(٣).
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يرى األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – أن األمر املتكرر يكون تأكيداً لألول.
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – (والثــاين : أنــه اســتئناف فيقتضــي األمــر بتكريــر الفعــل 
… ونســبه األســتاذ أبــو منصــور ألهــل الــرأي، وقطــع بــاألول)(٤) ويعــين بــاألول القــوَل 

بالتأكيد.

انظر البحر احمليط ٣٩٣/٢.  (١)
انظر إحكام الفصول ص٩٦، البحر احمليط ٣٩٣/٢-٣٩٤.  (٢)

املســودة ص٢٤،  لآلمــدي ٤٠٤/٢،  اإلحــكام  احملصــول ٢٦٩/١،  املعتمــد ١٧٣/١،  انظــر   (٣)
تنقيح الفصول ص١٣١، شــرح الكوكب املنري ٧٣/٣، تيســري التحرير ٣٦٢/١، فواتح الرمحوت 

ص١٠٩.
البحر احمليط ٣٩٣/٢.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٥٠٠

وهــذا الــذي يتوافــق مــع مذهبــه يف املســألة الســابقة ألنــه يــرى أن األمــر املطلــق يقتضــي 
التكــرار، وعلــى هــذا إذا تكــرر األمــر كان الثــاين تأكيــداً لــألول، ويف هــذا يقــول الشيـــرازي 
– رمحــه اهللا – : (إذا كــرر األمــر … فــإن قلنــا «إنــه يقتضــي التكــرار» فــال فائــدة يف ذكــر 
األمــر الثــاين، ألن األمــر األول قــد اســتغرق األوقــات يف التكــرار فيجــب عليــه مــا اســتطاع 
إىل قيام الساعة، فال يتصور تكليفه الفعل حبكم األمر الثاين، ألنه ال سبيل إىل االمتثال 
الشــتغاله باألمــر األول وحيمــل الثــاين علــى التأكيــد)(١)، وهلــذا قــال الزركشــي أيضــاً : (فــإن 

قلنــا يف األمــر الواحــد يقتضــي التكــرار، فهاهنــا هــو تأكيــد قطعــاً)(٢).
ثالثاً : الموافقون

اتضــح ممــا قــال الشــريازي والزركشــي – رمحهمــا اهللا – أن كل مــن قــال بــأن األمــر 
املطلــق يقتضــي التكــرار موافــق ملــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة.

ومــن القائلــني بــأن األمــر ال يقتضــي غــري مقتضــاه مــن املــرة الواحــدة مــن ذهــب إىل 
أن األمــر الثــاين تأكيــد لــألول، واختــاره بعــض الشــافعية منهــم الصــرييف(٣) وجــزم بــه أبــو 

اخلطــاب احلنبلــي(٤) وهــو اختيــار الكمــال بــن اهلمــام مــن احلنفيــة(٥).
األدلة : 

أمــا مــن يقــول إن األمــر الواحــد يقتضــي التكــرار فدليلــه علــى أن األمــر الثــاين مؤكــد 
لــألول واضــح، وذلــك ألن األمــر األول عندهــم قــد اســتغرق األوقــات يف التكــرار فــال 
يتصــور تكليــف املأمــور باألمــر الثــاين، ألنــه ال ســبيل إىل امتثالــه الشــتغاله باألمــر األول، 

فيحمــل علــى تأكيــد األول(٦).
وأما غريهم فاستدلوا ملا ذهبوا إليه مبا يلي : 

١- أن أوامــر اهللا تعــاىل يف القــرآن قــد تكــررت يف الشــيء الواحــد ومل يفكــر العقــل يف 

شرح اللمع ٢٣١/١.  (١)
البحر احمليط ٣٩٢/٢.  (٢)

انظر شرح اللمع ٢٣١/١، هناية الوصول ١٠١١/٣، البحر احمليط ٣٩٢/٢.  (٣)
انظر التمهيد ٢١٠/١.  (٤)

انظر تيسري التحرير ٣٦٢/١، فواتح الرمحوت ٣٩١/١.  (٥)
انظر العدة ٢٧٩/١-٢٨٠، شرح اللمع ٢٣١/١.  (٦)



٥٠١آراؤه في األدلة الشرعية  

لـَـٰوةَ ﴾ (١) يف عــدة مواضــع مــن القــرآن، ومل يقتــض  �ِيُمــواْ ٱ�صَّ
َ
تكرارهــا، كقولــه تعــاىل ﴿ َوأ

ذلــك إقامــة الصــالة الواحــدة يف اليــوم الواحــد مــراراً حبيــث تكــرر ورود األمــر، فــدل علــى أنــه 
ال يقتضــي التكــرار وأن األوامــر املتكــررة تأكيــد لــألول(٢).

ونوقــش بــأن تلــك املواضــع املتكــررة ُمحلــت علــى الصــالة الواحــدة لدليــل دل عليــه مــن 
جهــة الشــرع ال مبقتضــى اللفــظ، وكالمنــا هنــا حمصــور يف مقتضــى اللفــظ(٣).

٢- أن األمــر الثــاين حيتمــل التأكيــد كمــا حيتمــل االســتئناف، فلــم جيــز إجيــاب الفعــل 
بــه مــع الشــك واالحتمــال(٤).

ونوقــش بأنــه وإن احتمــل األمريــن إال أنــه يف االســتئناف أظهــر، ألن الصيغــة موضوعــة 
يف اللغــة لإلجيــاب، فــإذا ورد الشــرع باللفــظ املطلــق وجــب محلــه علــى أظهــر احتماليــه(٥).

٣- (أن الســيد إذا قــال لعبــده «اســقين مــاًء، اســقين مــاًء» أو «اشــرت حلمــاً، اشــرت 
حلمــًا» مل يفــد التكــرار، كذلــك إذا قــال «صــل ركعتــني، صــل ركعتــني»)(٦).

ونوقــش بأنــه ال يســلَّم هلــم ذلــك إذا جتــرد األمــر عــن قرينــة مــن شــاهد حــال أو غــريه 
يــدل علــى أنــه لــو قصــد بــه التأكيــد مل حيمــل علــى التكــرار.

وعلــى التســليم بــأن األمــر الســابق املتكــرر ال يقتضــي التكــرار يقــال إنــه محــل علــى مــرة 
واحــدة لقرينــة وهــي حكــم العــرف(٧)، وذلــك ألن العــرف أنــه قصــد باســتدعاء املــاء يشــربه 
حلاجتــه إليــه ومحــل املــاء إليــه مــرة واحــدة فيــه كفايــة لــه يف احلــال، فلــم حيتــج إىل تكــرار(٨)؛ 
خبــالف مســألتنا فإنــه ليــس بيننــا وبــني اهللا تعــاىل يف خطابــه عــرف حيمــل عليــه، فوجــب أن 

البقرة : ٤٣  (١)
انظر شرح اللمع ٢٣٣/١، التمهيد أليب اخلطاب ٢١١/١.  (٢)

انظر شرح اللمع ٢٣٣/١.  (٣)
انظر شرح اللمع ٢٣٢/١، التمهيد أليب اخلطاب ٢١١/١.  (٤)

انظر شرح اللمع ٢٣٣/١.  (٥)
التمهيد ٢١٢/١، انظر أيضاً شرح اللمع ٢٣٣/١.  (٦)

وحينئذ هو خارج عن حمل النـزاع لعدم كونه جمرداً عن قرينة متنع التكرار.  (٧)
فــإن قيــل: ولعلــه ال يكفيــه الســقي مــرة واحــدة (انظــر يف التمهيــد ٢١٢/١) ميكــن أن جيــاب عنــه   (٨)
بــأن ذلــك أيضــاً يفهــم مــن قرينــة مــن شــاهد حــال أو غــريه، ال مــن صيغــة األمــر وحينئــذ هــو خــارج 

عــن حمــل النـــزاع أيضــاً.
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حنملــه علــى موجبــه يف اللغــة)(١).
رابعاً : المخالفون

لقد خالف أبا منصور ومن معه يف هذه املسألة فريقان من العلماء :
الفريــق األول : قالــوا إن األمــر الثــاين ليــس تأكيــداً لــألول، بــل هــو اســتئناف فيقتضــي 

تكــرار الفعــل املأمــور بــه.
وهــذا قــول مجهــور العلمــاء مــن احلنفيــة(٢) واملالكيــة(٣) والشــافعية(٤) واحلنابلــة(٥) وهــو 

اختيــار القاضــي عبــد اجلبــار املعتــزيل(٦).
قــال أبــو بكــر اجلصــاص – رمحــه اهللا – : (تكــرار األمــر يوجــب تكــرار الفعــل وإن كان 
يف صــورة األول مــا مل تقــم الداللــة علــى أن املــراد بالثــاين هــو األول، حنــو قــول القائــل «تصــدق 
بدرهــم» مث يقــول لــه بعــد ذلــك «تصــدق بدرهــم» فيكــون الثـــاين غــري األول)، قــال : (وكذلــك 

قــال أصحابنــا فيمــن قــال المرأتــه : أنــت طالــق، أنــت طالــق، أن الثــاين غــري األول)(٧).
وقــال الباجــي – رمحــه اهللا – : (تكــرار األمــر بالشــيء يقتضــي تكــرار املأمــور بــه عنــد 
مجاعــة شــيوخنا، وهــو الظاهــر مــن مذهــب مالــك وإليــه ذهــب عامــة أصحــاب الشــافعي)(٨).

وقال ابن السبكي – رمحه اهللا – : (هو قول األكثرين مناَّ ومن غرينا)(٩).
وقــال أبــو الــربكات اجملــد بــن تيميــة – رمحــه اهللا – بــأن القــول بالتكــرار (هــو قــول 
الفقهــاء قاطبــة) مث بعــد أن أورد األقــوال األخــرى قــال : (واألول [يعــين بــه القــول بالتكــرار] 

عنــدي أشــبه مبذهبنــا)(١٠).
شرح اللمع ٢٣٣/١.  (١)

انظر الفصول يف األصول ١٥٠/٢، تيسري التحرير ٣٦٢/١.  (٢)
انظر إحكام الفصول ص٩٤، مراقي السعود إىل مراقي السعود ص١٦٠.  (٣)

انظــر شــرح اللمــع ٢٣٢/١، الوصــول إىل األصــول ١٦١/١، احملصــول ٢٧٠/١، هنايــة الوصــول   (٤)
إىل درايــة األصــول ١٠١٠/٣، البحــر احمليــط ٣٩٣/٢.

انظر املسودة ص٢٤، شرح الكوكب املنري ٧٣/٣.    (٥)
انظر املعتمد ١٧٤/١.  (٦)

الفصول يف األصول ١٥٠/٢.  (٧)
إحكام الفصول ص٩٤.  (٨)
رفع احلاجب ٥٦٥/٢.  (٩)

املسودة ص٢٣.  (١٠)
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األدلة : 
استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه مبا يلي :

١- أن كل واحــد مــن األمريــن يقتضــي إجيــاد الفعــل عنــد انفــراده، فــإذا اجتمعــا وجــب 
أن يكــون كل واحــد منهمــا مقتضيــا ملــا كان يقتضيــه قبــل االجتمــاع؛ إذ االجتمــاع مل يغــري 

شــيئاً عمــا كان عليــه قبلــه، فوجــب تكــرر الفعــل بتكــرر األمــر(١).
٢- أن األمــر الثــاين لــو كان مقتضيــاً عــني مــا اقتضــاه األول لكانــت فائدتــه التأكيــد، 
ولــو كان مقتضيــاً غــري مــا اقتضــاه األول لكانــت فائدتــه التأســيس واالســتئناف، ومعلــوم أن 

التأســيس أصــل، والتأكيــد فــرع، ومحــل اللفــظ علــى الفائــدة األصليــة أوىل(٢).
٣- أن األمــر الثــاين حيتمــل أن يكــون للوجــوب؛ إذ هــو األصــل يف األوامــر، ويف 
محلــه علــى التأكيــد تفويــت مقصــود الواجــب وحتصيــل مقصــود التأكيــد، ويف محلــه علــى 
الواجــب، وال خيفــى أن حتصيــل  التأكيــد وحتصيــل مقصــود  تفويــت مقصــود  التأســيس 
مقصــود الواجــب أرجــح مــن حتصيــل مقصــود التأكيــد، فوجــب محلــه علــى التأســيس(٣).
الفريــق الثانــي : قالــوا إن األمــر الثــاين ال حيمــل علــى التأكيــد وال علــى التكــرار إال 
بدليــل، فيتوقــف فيــه حــىت يــأيت دليــل مــن اخلــارج. وهــو اختيــار أيب بكــر بــن فــورك(٤) وأيب 
احلســني البصــري(٥). وعنــد التحقيــق يرجــع هــذا القــول إىل القــول بعــدم التكــرار، ألنــه إذا 
دل الدليــل علــى املقصــود مــن التأكيــد أو التأســيس فهــو خــارج عــن حمــل النـــزاع كمــا ســبق.

خامساً : التعليق
بعــد النظــر فيمــا ورد يف هــذه املســألة مــن أقــوال وأدلــة ومناقشــة يظهــر يل أن القــول 
باســتئناف األمــر الثــاين هــو الراجــح، ملــا ظهــر مــن قــوة أدلــة هــذا القــول وضعــف أدلــة خمالفيه 
باملناقشــة، وألنــه أحــوط مــن حيــث إننــا نأمــن تفويــت مقصــود الواجــب، واهللا تعــاىل أعلــم.

انظــر املعتمــد ١٧٤/١، إحــكام الفصــول ص٩٥، شــرح اللمــع ٢٣٢/١، الوصــول إىل األصــول   (١)
.١٦٢/١

انظر احملصول ٢٧١/١، اإلحكام لآلمدي ٤٠٥/٢، تيسري التحرير ٣٦٢/١.  (٢)
انظر اإلحكام لآلمدي ٤٠٥/٢.  (٣)

انظر إحكام الفصول ص٩٤، البحر احمليط ٣٩٣/٢.  (٤)
انظر املعتمد ١٧٥/١.  (٥)
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المسألة التاسعة : هل إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب 
لإلجزاء ؟

أوًال : تحرير محل النـزاع
إن اإلجزاء يطلق باعتبارين : أحدمها االمتثال، والثاين إسقاط القضاء.

فاملكلــف إذا أيت باملأمــور بــه علــى وجهــه فقــد امتثــل األمــر وهــو جمــزئ باالتفــاق، 
وهــذا باعتبــار اإلطــالق األول. أمــا االعتبــار الثــاين فهــو موضــع اخلــالف مبعــىن هــل اإلتيــان 
باملأمــور بــه مينــع مــن طلــب قضائــه بعــد ذلــك أو ال مينــع ؟ وهكــذا حــرر حمــل النـــزاع يف هــذه 
املســألة كثــري مــن األصوليــني(١) ولكــن اإلمــام ابــن دقيــق العيــد(٢) – رمحــه اهللا – حــرره علــى 
وجــه آخــر وخالصــة مــا نقلــه الزركشــي عنــه يف ذلــك أنــه يــرى أن اخلــالف ليــس يف إســقاط 
القضــاء أو عدمــه – كمــا ذهــب اآلخــرون يف حتريــر اخلــالف فيــه –، بــل هــو مــن جهــة 
الداللــة علــى ســقوط القضــاء، هــل هــو مــن داللــة األمــر ومقتضــاه، أو هــو مــن ذلــك ومــن 
عــدم وجــود دليــل آخــر يــدل علــى طلــب القضــاء ؟(٣). فهــذا إذاً وجــه آخــر عنــد العلمــاء 

يف حتريــر حمــل النـــزاع يف هــذه املســألة.
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة.

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن املكلــف إذا أتــى باملأمــور بــه علــى الوجــه 
املشــروع فإنــه مســتلزم لإلجــزاء، مبعــىن حصــل بــه االمتثــال وســقط عنــه القضــاء.

فــإن األســتاذ أبــا منصــور وإن مل يصــرح هبــذا الــرأي يف هــذه املســألة إال أن مــا نقلــه عنــه 
الزركشــي – رمحه اهللا – يدل داللة واضحة على أن هذا رأيه.

فقــد قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (إتيــان املكلــف باملأمــور بــه علــى املشــروع موجــب 
لإلجــزاء عنــد اجلمهــور خالفــاً أليب هاشــم والقاضــي عبــد اجلبــار حيــث قــاال : اإلجــزاء 

انظــر احملصــول ٣٢٢/١، اإلحــكام لآلمــدي ٣٩٥/٢-٣٩٦، اإلهبــاج ١٨٧/١، البحــر احمليــط   (١)
.٤٠٦/٢-٤٠٧

هــو حممــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــريي املنفلوطــي املصــري املالكــي، املعــروف بابــن دقيــق   (٢)
العيــد، مــن مؤلفاتــه : اإلمــام واإلملــام وشــرح خمتصــر ابــن احلاجــب وغريهــا، ولــد ســنة ٦٢٥هـــ وتــويف 

ســنة ٧٠٢هـ. (انظر الدرر الكامنة ٥/٦، شــذرات الذهب ١٢٧/٣، الفتح املبني ١٠٣/٢).
انظر البحر احمليط ٤٠٧/٢.  (٣)



٥٠٥آراؤه في األدلة الشرعية  

حيتــاج إىل دليــل. قــال األســتاذ أبــو منصــور : وهــو خــالف مــردود بإمجــاع الســلف علــى 
خالفــه)(١).

ومبــا أن يف املســألة قولــني عنــد التحقيــق – كمــا ســيتضح ذلــك يف آخرهــا – أحدمهــا 
للجمهــور والثــاين للمعتزلــة، فكــون األســتاذ أيب منصــور – رمحــه اهللا – يعتــرب خــالف 
املعتزلــة خالفــاً مــردوداً بإمجــاع الســلف يــدل داللــة واضحــة علــى أنــه يــرى رأي اجلمهــور 

بــأن إتيــان املكلــف باملأمــور موجــب لإلجــزاء.
ثالثاً : الموافقون

إن القول بأن اإلتيان باملأمور به يستلزم سقوط القضاء وأنه حيصل به االمتثال، والذي ظهر 
لنا أنه رأي األستاذ أيب منصور، هو مذهب مجهور العلماء من الفقهاء واملتكلمني قاطبة(٢).

قــال يف فواتــح الرمحــوت : (مســألة : اإلتيــان باملأمــور بــه علــى وجهــه كمــا طلــب مــن 
الشــرائط واألركان هــل يســتلزم اإلجــزاء أم ال، فــإن فســر اإلجــزاء باالمتثــال فنعــم يســتلزم 
اإلجــزاء اتفاقــاً، ألن االمتثــال اإلتيــان باملأمــور بــه علــى وجهــه ال غــري، وإن عــّرف بســقوط 
القضــاء عــن الذمــة حتقيقــاً أو تقديــراً … فاملختــار عنــد األصوليــني كلهــم أنــه يســتلزمه وال 

قضــاء علــى الذمــة)(٣).
وقــال القــرايف – رمحــه اهللا – : (قــال القاضــي عبــد الوهــاب : والــذي يقتضيــه مذهــب 

أصحابنــا املالكيــة أن األمــر يقتضــي إجــزاء املأمــور بــه وهــو قــول مجيــع الفقهــاء)(٤).
وقــال إمــام احلرمــني – رمحــه اهللا – : (إذا وقــع املأمــور بــه املقتضــى علــى حســب 

وكفــى)(٥).  أجــزأ  االقتضــاء 
وقــال أبــو اخلطــاب – رمحــه اهللا – : (مســألة : امتثــال األمــر يــدل علــى اإلجــزاء وبــه 

البحر احمليط ٤٠٦/٢.  (١)
اللمــع ٢٦٤/١،  شــرح  الفصــول ص١١٠،  إحــكام  العــدة ٣٠٠/١،  املعتمــد ٩٩/١،  انظــر   (٢)
اخلطــاب  أليب  التمهيــد   ،١٢/٢ املســتصفى   ،٦٣/١ السرخســي  أصــول   ،١٨٢/١ الربهــان 
٣١٦/١، احملصــول ٣٢٢/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٣٩٦/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص١٣٣، 

.٣٩٣/١ الرمحــوت  فواتــح 
.٣٩٣/١  (٣)

شرح تنقيح الفصول ص١٣٣.  (٤)
الربهان ١٨٢/١.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٥٠٦

قــال عامــة الفقهــاء واملتكلمــني … ومعــىن قولنــا إهنــا جمزئــة أهنــا إذا فعلــت بكمــال شــروطها 
كفــت وأجــزأت يف إســقاط التعبــد باألمــر فــال جيــب قضاؤهــا)(١).

األدلة : 
استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه بالسنة واملعقول : 

أمــا الســنة فقولــه  للمــرأة اخلثعميــة الــيت ســألته عــن احلــج عــن أبيهــا : ((أرأيــت لــو 
كان علــى أبيــك ديــن فقضيتــه أكان جيزيــه ؟)) قالــت : (نعــم)(٢).

وجــه الداللــة : أن هــذه املــرأة عقلــت مــن أداء احلــج عــن أبيهــا أنــه جيــزئ، ألن ذلــك كان 
أصــالً مقــرراً عنــد النــيب  وعندهــا، وهلــذا ملــا ردهــا النــيب  إىل هــذا األصــل أقــرت بــه بقوهلــا 

(نعــم)(٣).
وأما املعقول فبما يلي : 

١- (أن الفعــل لزمــه باألمــر علــى وجــه الوجــوب، فــإذا فعــل مــا أمــر بــه علــى الوجــه 
الــذي أمــر بــه زال األمــر وبرئــت الذمــة)(٤).

٢- (أن جواز الفعل حكٌم تعلق باملأمور به، كما أن استحقاق الثواب حكٌم تعلـق 

التمهيد ٣١٦/١.  (١)
مل يــرد حديــث اخلثعميــة يف كتــب احلديــث كمــا أورده األصوليــون يف كتبهــم، قــال احلافــظ ابــن   (٢)
كثيـــر  رمحــه اهللا يف حتفــة الطالــب (ص٤٢٠) : (حديــث اخلثعميــة رواه أصحــاب الكتــب الســتة، 
ومل أره يف شــيء منهــا هبــذا الســياق). وحديــث اخلثعميــة متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه 
(٣٧٨/٣ مع فتح الباري) يف كتـاب احلج، باب وجوب احلج وفضله، ورواه مسلم يف صحيحه 
(٩٧/٩ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب احلــج، بــاب احلــج عــن العاجــز لزمانــة وهــرم وحنومهــا أو 
  للمــوت، وأقــرب األلفــاظ إىل لفــظ األصوليــني هــو مــا جــاء يف حديــث آخــر عــن ابــن عبــاس
وفيه أن امرأة جاءت إىل النيب  فقالت : إن أمي نذرت أن حتج فماتت قبل أن حتج، أفأحج 
عنهــا ؟ قــال: ((نعــم حجــي عنهــا، أرأيــت لــو كان علــى أمــك ديــن أكنــت قاضيتــه ؟)) قالــت : 
نعـم، قال : ((فاقضوا الذي له، فإن اهللا أحق بالوفاء)). رواه البخاري يف صحيحه (٢٩٦/١٣ 
مــع فتــح البــاري) يف كتــاب االعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب مــن شــبه أصــالً معلومــاً بأصــل مبــني.

انظر  التمهيد ٣١٧/١.  (٣)
إحــكام الفصــول ص١١٠، وانظــر أيضــاً : العــدة ٣٠١/١، شــرح اللمــع ٢٦٤/١، التمهيــد أليب   (٤)
اخلطــاب ٣١٨/١، احملصــول ٣٢٣/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص١٣٣-١٣٤، مفتــاح الوصــول 

ص٣١-٣٢.



٥٠٧آراؤه في األدلة الشرعية  

بــه، فــإذا كان فعــل املأمــور بــه علــى شــرائط يــدل علــى اســتحقاق الثــواب، كذلــك جيــب أن 
يــدل علــى جــوازه)(١).

٣- (أنــه ال طريــق إىل اإلجــزاء إال بامتثــال األمــر، كمــا أنــه ال طريــق إىل كونــه غــري جمــزئ 
إال املخالفــة بــرتك االمتثــال، وهلــذا خيــرب أنــه مطيــع إذا فعــل وبأنــه عــاص إذا مل يفعــل)(٢).

رابعاً : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة بعــض علمــاء املعتزلــة كالقاضــي 
عبــد اجلبــار وأيب هاشــم اجلبائــي حيــث قالــوا : إن اإلتيــان باملأمــور بــه ال يــدل علــى اإلجــزاء 

مبعــىن ســقوط القضــاء، بــل يفهــم اإلجــزاء مــن دليــل آخــر(٣).
وهذا القول أشهر األقوال املخالفة ملذهب اجلمهور والذي عده األستاذ أبو منصور قوًال 
خمالفاً مردوداً، وأكثر املؤلفني يف أصول الفقه ال يذكرون مقابل قول اجلمهور إال هذا القول.

إال أن الزركشــي – رمحــه اهللا – قــد ذكــر باإلضافــة إىل هذيــن القولــني ثالثــة أقــوال 
أخــرى والــيت ميكــن إرجاعهــا عنــد التأمــل والتحقيــق إىل القولــني الســابقني.

وما ميكن إرجاعه من هذه األقوال الثالثة إىل اجلمهور قوالن ومها : 
١- أنــه يقتضــي اإلجــزاء مــن حيــث عــرف الشــرع وال يقتضيــه مــن حيــث وضــع 

اللغــة(٤).
ويف احلقيقــة أن هــذا تفصيــل يفــرع علــى قــول اجلمهــور بعــد اتفاقهــم علــى أنــه يقتضــي 

اإلجــزاء، مث ينظــر هــل ذلــك اســتفيد مــن جهــة الشــرع أو مــن جهــة اللغــة ؟.
٢- التفريــق بــني مــا يقــع علــى الشــروط املعتــربة كالصــالة املــؤداة بشــروطها وأركاهنــا 
فهــو موصــوف باإلجــزاء، وبــني مــا يدخلــه ضــرب مــن اخللــل إمــا مــن جهــة املكلــف أو غــريه 

كالــوطء يف احلــج والصــوم فــال يــدل علــى اإلجــزاء(٥).
وقــد نقــل الزركشــي عــن القاضــي عبــد الوهــاب أنــه قــال يف هــذا القــول : (وليــس هــذا 

العدة ٣٠١/١.  (١)
التمهيد ٣١٨/١.  (٢)

انظر املعتمد ٩٩/١، العدة ٣٠٠/١، شرح اللمع ٢٦٤/١، اإلهباج ١٨٧/١-١٨٨.  (٣)
انظر البحر احمليط ٤٠٦/٢.  (٤)

انظر املصدر السابق ٤٠٦/٢.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية   ٥٠٨

يف احلقيقــة مذهبــاً آخــر؛ ألنــا ال نقــول باإلجــزاء علــى أي أمــر وقــع، وإمنــا جيــزئ إذا وقــع 
علــى الوجــه املعتــرب)(١).

والقــول الــذي ميكــن إرجاعــه إىل مذهــب املعتزلــة هــو مــا نقلــه الشــيخ أبــو حامــد 
اإلســفراييين وســليم الــرازي – رمحهمــا اهللا – مــن أن األمــر موقــوف علــى مــا يثبتــه الدليــل.
واملفهــوم مــن هــذا القــول أن األمــر ال يقتضــي اإلجــزاء بنفســه، وإمنــا يفيــد طلــب الفعــل 
فقــط، أمــا اإلجــزاء فيــدل عليــه دليــل آخــر، وإن مل يــدل توقفنــا عــن احلكــم عليــه باإلجـــزاء 
وعدمــه. وعلــى هــذا فــإن هــذا القــول قريــب جــداً مــن مذهــب املعتزلــة – علــى حــد تعبــري 

الشــيخ ســليم الــرازي(٢)– إن مل يكــن هــو بعينــه.
خامساً : التعليق

بعــد التأمــل والنظــر فيمــا ورد يف املســألة يظهــر يل أن اخلــالف فيهــا ال مثــرة لــه، وعلــى 
ذلــك فاخلــالف عائــد إىل اللفــظ ويتضــح ذلــك مبــا يلــي : 

١- أن اجلمهــور وخمالفيهــم متفقــون علــى أن املأمــور بــه إذا أيت بــه علــى وجهــه، برئــت 
ذمــة املكلــف وال يطلــب بإيقاعــه مــرة أخــرى بنفــس الطلــب األول ألنــه حتصيــل حاصــل.

٢- أهنــم متفقــون أيضــاً علــى أن املأمــور بــه إذا أيت بــه ناقصــاً ال جيــزئ وال تــربأ الذمــة 
حــىت يؤتــى بالصــورة الصحيحــة الكاملــة.

٣- كمــا أهنــم اتفقــوا أيضــاً علــى أن املأمــور بــه إذا أيت بــه علــى وجهــه ال مينــع أن 
يطلــب إيقــاع مثلــه يف وقــت آخــر.

فهــذه األمــور الثالثــة اتفقــوا عليهــا(٣)، أمــا خالفهــم فيمــا وراء ذلــك مــن القضايــا – 
ككــون اإلجــزاء هــل هــو مســتفاد مــن األمــر واإلتيــان باملأمــور بــه فقــط أو هــو مســتفاد مــن 

دليــل آخــر – فــال مثــرة لــه، واهللا تعــاىل أعلــم.                        

املصدر السابق ٤٠٦/٢.  (١)
انظر املصدر السابق ٤٠٦/٢.  (٢)
انظر املصدر السابق ٤٠٨/٢.  (٣)
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