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تها     ١١  تقسيم األدلة باعتبار مقبو
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  ٦٩  دوايع تأخري السنة عن األدلة  
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ني     ٧٠  تعريف اإلمجاع عند األصو
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  ٨٠  يف احلارضسهولة انعقاد اإلمجاع     

  ٨٠  رضورة انعقاد اإلمجاع يف احلارض    
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  ٨٥  األصل يف رتبة اإلمجاع  

  ٨٦  دوايع تقديم اإلمجاع بل األدلة  
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  ٨٩  إلمجاع يف احلكمالعالقة بني الكتاب و السنة وا  

  ٩١  العالقة بني األدلة اخكالثة يف احكعارض والرتجيح

  ٩١  حقيقة احكعارض بني الكتاب والسنة واإلمجاع  

  ٩١  بني الكتاب والسنة واإلمجاع مناهج درء احكعارض  

  ٩٤  اتمةاخل

  ٩٥  قائمة املصادر
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E 
ه ونستغفره ونتولك عليه ونعوذ به من فيه، حنمده ونستعني ب مباراك طيبا كثريا محدا إن احلمد هللا

، والصالة والسالم  رشور أنفسنا وسيئات أعماجا، من يهده اهللا فال مضل  ومن يضلل فال هادي 
بل رسو الصادق األمني حممد املبعوث رمحًة للعاملني وبل آ الطاهرين وأصحابه أمجعني ومن 

ين   .تبعهم بإيمان وإحسان إىل يوم ا

ي رشع جا دينا قويما وأمرنا بما يقودنا إىل سعادة العاجل  نشهد أن ال هل إال اهللا وحده ال رشيك  ا
ي بلغ الرسالة  ً عبده ورسو ا نيا واآلخرة، ونشهد أن حممدا واآلجل ونهانا عما يوقعنا يف شقاوة ا

لها كنهارها ال يز   .يغ عنها إال هالكوأدى األمانة ونصح لألمة وتركها بل املحجة اكيضاء 

فهذه بعض الصفحات جنمعها لطالبنا املحبوبني يف قسم الفقه وأصول الفقه يف اجلامعة اإلسالمية 
ونعرض هلم موجز احلديث عن األدلة الرشعية اخكالثة من . ١ملادة أدلة األحاكم  العاملية بمالزييا

وتتقدم . بالرسوم واجلداولترتيب منطيق وعرض مصحوب القرآن والسنة واإلمجاع بأسلوب عليم و
ة تمهد الطالب لفهم صحيح ومنضبط حنو فعل  بل احلديث عن هذه األدلة مقدمات أصو

ني والفقهاء   .االستدالل باألدلة عند األصو

ون يف كتاباتهم فإن هذه الصفحات  ولقصد أن يتدرب الطالب بل اللغة اليت يرسي عليها األصو
ةتستخدم هذه اللغة واألسلوب يف وفضال عن ذلك، أن املقدمات .  تعبري األفاكر واملعلومات األصو

ة اليت تبتدئ بها هذه الصفحات تبدو عريضة ومعقدة، ويه ليست إال أن تكون تمهيدا  األصو
ة بصفة خمة وموضوخللطالب إىل اخلوض يف مدارسة املوض ت األدلة الرشعية بصفة وخت األصو

ه يمثل اللب األساس األدلة ماكنة مرموقة يف علم أصول الفقه إذ إن ملوضوعخاصة، وال سيما أن 
  .واملدار اجلوهري لفعل االجتهاد

واملرجو من وراء مجع هذه الصفحات إخنة الطالب بل االستيعاب ملضامني علم األصول واألدلة 
ألنها تقنعهم من العودة إىل كتابات العلماء  تليس ويهالرشعية بصورة رصينة وصحيحة، 

فاتهم، وليسوت نها بل، وأل. كذلك ألنها تشبعهم من احكبحر واحكعمق يف موضوع األدلة الرشعية تأ
تمهيد لسبيلهم إىل احكعرف بل أساسيات احكفكري األصو يف هذا املوضوع ومراسيم العقلية 

ة يف املوضوخت األخرى من هذا العلم اجلليل   .األصو

  

املاليزي مشس الدينبن مصطفى   
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  الرشعية دلةاأل يفتعر

ـل إىل جـذرها االشـتقايق دّل ودلـل، ودل يـدل إذا  ١وقد اتفقت الكتب اللغوية بل إرجاع لكمة ا
ء يد دالًّ  ال قريب املعىن من اهلدي، ود بل ال ل: فاندل  وداللةً هدى، وا ه، وا ما : سدده إ

ي يدلك، ومجعه أدلة وأدالء ويـراد  ٣ل تساق بل وزن فعيل بمعىن فاعل،وعبارة ا ٢.يستدل به وا
ـل فُ  ،االصطالاملنظور و  ٤.به كذلك يف العربية املرشد والاكشف وما به اإلرشاد بأنـه  ُف رَّ َعـا

ً  ، أو إنه اسمٌ من أمرٍ  فهم أمرٍ  ل يف قو ٥.اكن ملا يبني أمرا ثـم : وقد استعمل الشارع احلكيم لكمة ا
  . مما يعني فهم مدلوهلا) ٤٥: الفرقان( الً جعلنا الشمس عليه د

ل عند املناطقة   :ا

ً  ٦هو املوصل إىل احكصديق ي هو  ٧.، أو هو القياس الربهاأو استقراءً  اكن أو تمثيالً  قياسا احكصديق ا
ـ، ويشـمل لك أنـواع  ل عندهم حيمل هـذا املقت ه وا أحد مسليك اإلدراك يفتقر إىل املوصل إ

  .ن القياس واحكمثيل واالستقراءطرقه م

ل عند الفالسفة   :ا

ي يلزم من العلم به العلم بوجود املدلول،) ه ٦٠٦(فه اإلمام فخر الرازي وكما عرّ  ل هو ا أو هو  ٨ا
ء آخر ي يلزم من العلم به العلم ب تعريفـات املنطقيـني ) ه ٧٢٦(وقد أورد اإلمام ابـن تيميـة  ٩.ا

ل ً : ، ومنهاالفالسفة لت للعلم باملطلوب، أو مـا هـو مسـتلزم للمـدلول  ما يكون العلم به مستلزما
 ً ح يدخل يف ذلك عدم املعارض، أو ما اكن شأنه أن يستلزم املدلول وإنما يتخلف اسـتلزامه  مطلقا

   ١٠.لفوات رشط أو وجود مانع

                                                 
  .١٣٢٢، ص ٢ج  القاموس املحيط،، والفريوز آبادي، ٣٢٤، ص ٧ج  تاج العروس،، والزبيدي، ٢٤٨، ص ١١ج  لسان العرب،ابن منظور،  ١
  .٣٢٤، ص ٧ج  واملصدر اخكا نفسه،وما بعدها،  ٢٤٨، ص ١١ج  املصدر األول نفسه، ٢
، ٢٠٧ص  معجم مصطلحات أصول الفقه،سانو، قطب مصطىف،  ٣ ،، الرسخ   .٢٩٠، ص ١ج  أصول الرسخ
، ٧٦ص  املصباح املنري،الفيويم،  ٤   .٧٧، ص ٢ج  دستور العلماء،، واألمحد نكري، ١٣٩ص  احكعريفات،، واجلرجا
  .٢٠٧ص  معجم مصطلحات أصول الفقه،سانو، قطب مصطىف،  ٥
، عبد ا ٦   .٢٥ – ٢٤املصدر السابق، ص  ضوابط املعرفة،لرمحن حسن حبنكة، امليدا
  . ٧٩٥، ص ١ج  كشاف اصطالحات الفنون،احكهانوي،  ٧
ين الرازي،  ٨   .٤٥ – ٤٤ص  حمصل أفاكر املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتلكمني،فخر ا
٩  ،   .١٣٩ص  احكعريفات،اجلرجا
  .١٧١ – ١٧٠و ١٠٨، ص ١ج  طقيني، مبحث احلد والقضية والقياس،الرد بل املنابن تيمية،  ١٠
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ل عند املتلكمني   :ا

فه اإلمام ابن فـورك وعرّ  ١علم باضطرار،علم ما ال يُ  أن يتوصل بصحيح اجظر فيه إىل صحّ  هو لك أمرٍ 
  ٢.بأنه لك ما أمكن أن يتوصل بصحيح اجظر فيه إىل معرفة ما ال يعلم باضطرار) ه ٤٠٦(

ني ل عند األصو   :ا

ون ما يمكن أن يتوصل بصحيح اجظر فيه إىل مطلوب خربي،وهو كما عرّ  أو ما يمكن  ٣فه األصو
ما يتوقف عليه العلم أو الظن بثبوت احلكم باجظر  أو م بمطلوب خربييمكن احكوصل به إىل العل

  ٥.للتأدي إىل جمهول معلومةٍ  أو ترتيب أمورٍ  ٤الصحيح،

ل عند الفقهاء   :ا

ي يمكـن أن يتوصـل بصـحيح  حدّ ) ه ٦٣١(ذكر اإلمام اآلمدي  ل بل أصول الفقهاء أنه ما ا ا
ل يطلق بل ما أفاد العلم أو الظنو طري ٦اجظر فيه إىل مطلوب خربي،    ٧.قتهم إن ا

ل   :لوازم ا

اللة )١( ء آخر، :ا ء حبالة يلزم من العلم به العلم ب تعـين النسـبة العقليـة ويه  ٨يه كون ال
  ".إىل مطلوب خربي"وبني عبارة " ما يمكن أن يتوصل بصحيح اجظر فيه"الرابطة بني عبارة 

ل) ه ٤٧٦(م الشريازي كما عرفه اإلما :االستدالل )٢( أو هو احكفكر يف حال املنظور  ٩هو طلب ا
 ً    ١٠.للوقوف بل حقيقة حكم بما نظر فيه أو لغلبة الظن فيه طلبا

                                                 
١  ،   .٢٠٢، ص ١ج  ،)الصغري(احكقريب واإلرشاد اكاقال
  .٨٠ص ، )احلدود واملواضعات(احلدود يف األصول ابن فورك،  ٢
٣  ،   .٢١ص  إرشاد الفحول،الشواك
  .٢٠٧ص  معجم مصطلحات أصول الفقه،سانو، قطب مصطىف،  ٤
  .٢١ص  إرشاد الفحول،، الشواك ٥
  .٢٨، ص ١ج  اإلحاكم يف أصول األحاكم،اآلمدي،  ٦
٧  ، ين السبيك، الزرك   .١٠٠١، ص ٢ج  املسودة يف أصول الفقه،، وآل تيمية، ٢٠٧، ص ١ج تشنيف املسامع جبمع اجلوامع حكاج ا
٨  ،   .١٣٩املصدر السابق، ص  احكعريفات،اجلرجا
  .١٥٦، ص ١ج  رشح اللمع،الشريازي،  ٩
١٠  ،   .١٧٥، ص ١ج  إحاكم الفصول يف أحاكم األصول،اكا
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ال )٣( ل، :ا ي نصب األدلة بل األحـاكم والرسـول  ١هو اجاصب لت بل  وهو اهللا عز وجل ا
  ٢.سبيل املجاز

ل :ّل املستدِ  )٤( ل وناصبه واخكـا الفر ٣.هو الطالب لت ال واملستدل أن األول واضع ا ق بني ا
ل إىل األول أقوى وأثبت من نسبته إىل اخكا   .باحث عنه وطاكه، ويتضح الفرق يف أن نسبة ا

ه، وسُ  ٤هو احلكم :عليه ّل املستدَ  )٥( ذا ألنه من أجلـه يم احلكم بهعند الرشع أو هو املتوصل إ
  .ُعمل االستدالل

ل متشابهات   :ا

واآلية تعين أن اهللا ). ٨٣: األنعام( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم بل قومهوقال تعاىل  ٥:احلجة )١(
ل السـاطع بل اهلـدى، وأمـره اهللا تعـاىل أن اهللا تعاىل قد أنزل إىل  إبراهيم عليه السالم حجته أي ا

  .يبلغه إىل قومه يك يستدلوا به للوصول إىل احلق

واآليـة ). ١٧٤: النسـاء( يا أيها اجاس قد جاءكم برهان مـن ربكـمىل وقال تعا ٦:الربهان )٢(
ل من اهللا تعاىل إىل بـين البرشـ، وهـو يشـمل لك مـا يتخـذ موصـال إىل  ء الربهان أي ا تعين م

  .احلقيقة بأن اهللا تعاىل وحده الئق بالعبودية

: يونس( ما ال تعلمون إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون بل اهللا وقال تعاىل ٧:السلطان )٣(
ٌل ). ٦٨ يكم د   .بل صحة قولكم بأن هللا تعاىل و ورشيك واآلية تعين هل 

قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما حنن بتاريك آهلتنا عن قولك ومـا حنـن لـك وقال تعاىل  ٨:اكينة )٤(
ل بل أن اهللا واآلية تعين اعرتاض خد بل هود عليه السالم بعدم إتيانـ). ٥٣: هود( بمؤمنني ه بـد

  .يف ملكه وليس  رشيٌك  تعاىل وحده هلٌ
                                                 

  .١٧٥، ص ١ج  املصدر نفسه، ١
  .١٥٦، ص ١ج  رشح اللمع،الشريازي،  ٢
، ١٥٦، ص ١ج  املصدر نفسه، ٣   .١٧٥، ص ١ج  إحاكم الفصول،، واكا
  .١٧٥، ص ١ج  واملصدر اخكا نفسه،، ١٥٦، ص ١ج  املصدر نفسه، ٤
٥ ، ، الرسخ ، ٢٨٩، ص ١ج  أصول الرسخ ، ٢٨، ص ١٣ج  اجلامع ألحاكم القرآن،، والقرطيب، ١٧٥، ص ١ج  إحاكم الفصول،، واكا

  .٢٢، ص ٢١ج  واملوسوعة الفقهية،، ٧٧، ص ٢ج دستور العلماء، واألمحد نكري، 
٦  ، ،الرسخ ، ٢٨٩، ص ١ج  أصول الرسخ ، ٢ج دستور العلماء، نكري،  ، واألمحد١٧٥، ص ١ج  إحاكم الفصول،، واكا

  .١٥٦، ص ١ج  رشح اللمع،، والشريازي، ٣٩، ص ١ج  اإلحاكم،وما بعدها، وابن حزم،  ٢٢، ص ٢١ج  واملوسوعة الفقهية،، ٧٧ص 
  .١٥٦، ص ١ج  املصدر األخري نفسه،، ١٧٥، ص ١ج  املصدر اخكا نفسه، ٧
٨  ، ،الرسخ   .٢٨٩، ص ١ج   أصول الرسخ



 
١٠ 

). ٤: األنعـام( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إال اكنوا عنهـا معرضـني وقال تعاىل ١:اآلية )٥(
ل بل أن اهللا تعاىل هو احلق وحممد    .حق والقرآن حق واآلية تعين أن الكفار أعرضوا عن لك د

ل عند القائلني بأنه يفيد القطع والظن، وعند اآلخـرين أنـه ويشبه هذا ا :األمارة )٦( ملصطلح ا
  .فقد م احلديث عنه ٢يباينه يف اقتصاره بل الظن دون القطع،

ني والفقهاء :الشاهد )٧( ل والشاهد من إشارات األصو ون . وُيدرك التشابه بني ا فأما األصـو
 ً قـني نقطـة بل وجه  وقد اكنوا جيعلون كون الشاهد مظهرا يثبت العلم بـه أو ال يثبـت بـه علـم ا

ل وأما الفقهاء وقد استخدموه بمنــزلة الشـهادات بل احلقـوق يف جمـالس . التساوي بينه وبني ا
ل يف املسألة ٣احلاكم،   ٤.و عرفهم كذلك أن عبارة الشاهد الواردة يف كتبهم تعين ا

الً  :العلة )٨( يف حمل دلت بل ثبوت احلكم املعلق عليها فيه، أو ألنها إذا وجدت  وسميت العلة د
ل العلة معرتَ  ٥.بل ثبوت مثل حكم األصل للفرع ـل أعـم  ٌض والقول بمضاهاة ا عليـه ألن ا

لٍ  ٦من العلة، وران باحلكم من جانب الوجود دون  االئتالفونقطة . علةٌ  فليس لك د بينهما يه ا
ل أ و العلة وُجد احلكم، ولكن لم يلزم من انتفاء العلة انتفـاء دون جانب العدم، أي إذا وُجد ا

ل إذا انتىف فانتىف احلكم ـل يف أنهـا  وفضالً . احلكم خبالف ا عن هذا أن العلة تتمـزي مـن ا
ل منشئٌ  مظهرةٌ    .هائل ، وبني اإلظهار واإلنشاء فرٌق  للحكم، وأما ا

ل يعين حجةٌ  :القياس )٩( اتهـا مطلـوب  ؤلفةٌ م القياس املرادف لت مـن قضـيتني يلـزم عنهـا 
ـل يف أحـد معنييـه عبـارةٌ   ٧.نظري   ٨.عـن القيـاس الربهـا و استعمال املنطقيني مصـطلح ا

ال العتبار إيصا إىل اهلدف األسىم من اإلدراكو  .اصطلحوا عيل القياس د

                                                 
  .٢٨٩، ص ١ج  املصدر نفسه، ١
، ٢٨– ٢٧، ١ج  اإلحاكم،، واآلمدي، ٤٥ – ٤٤ص  واملحصل،، وفخر الرازي، ٨ – ٧، ص ١ج  املحصول،فخر الرازي،  ٢ ، والشواك

  .وما بعدها ٢٢، ص ٢١ج  واملوسوعة الفقهية،، ٧٧، ص ٢ج  دستور العلماء،، واألمحد نكري، ٢١ص  إرشاد الفحول،
٣  ، ،الرسخ   . ٢٨٩، ص ١ر السابق، ج املصد أصول الرسخ
،  : أنظر مثال يف ٤   .وما بعدها ٢٩٦، ص ١ج  سبل السالم رشح بلوغ املرام من مجع أدلة األحاكم،الصنعا
  .٢٠٧ص  معجم مصطلحات أصول الفقه،سانو، قطب مصطىف،  ٥
  .٣٧، ص ٢ج  الرد بل املنطقيني، مبحث االستدالل،ابن تيمية،  ٦
  .٧٧، ص ٢ج  ماء،دستور العلاألمحد نكري،  ٧
  .٧٩٥، ص ١ج  كشاف اصطالحات الفنون،احكهانوي،  ٨



 
١١ 

  الرشعية تقسيم األدلة

احتاكمه إىل اعتباراٍت خمتلفٍة وذلك بوضع ضابٍط مفّرٍق  يرتسم الالكم عن تقسيم األدلة الرشعية يف
ه األدلة الرشعية لقصد جتزيئها إىل أقسامٍ    . تؤول إ

تها   :تقسيم األدلة باعتبار مقبو

، واملراد باالتفاق هنا احتاد قول وفعل العلماء االتفاق واالختالف: و هذا االعتبار مصطلحان
ٍل من األ ٍل من األدلةاملعتربين يف قبول د . دلة، ويراد باالختالف افرتاق أقواهلم وأفعاهلم يف قبول د

  .األدلة املتفق عليها واألدلة املختلف فيها: وينتج من هذا االعتبار قسمان لألدلة وهما

له املتفق "يف قو ) ه ٦٨٥(األدلة املتفق عليها، ويه أربعة، وقد عّددها اكيضاوي  :القسم األول ود
   ١".الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس: ني األئمةعليه ب

األدلة املختلف فيها، ويه كثريٌة وأشهرها االستصحاب واملصالح املرسلة واالستحسان  :القسم اخكا
رائع ورشع من قبلنا   .واألخذ باألقل وإمجاع أهل املدينة وقول الصحا والعرف وسد ا

  :تقسيم األدلة باعتبار مصدريتها

، ويراد بالعقيل ما يتوقف صدوره بل اإلنسان، ويراد العقل واجقل: االعتبار مصطلحان و هذا
ل من حيث منه . باجقيل ما يتوقف صدوره بل الو ه ا ي يُنسب إ واملصدرية يه األصل ا

ني يف تقسيم األدلة، وكما اختلفوا يف. يظهر وعليه يُؤسس  و هذا االعتبار تعددت أقوال األصو
  ٢:تسمية األقسام اجامجة منه، كذلك اختلفوا يف عددها

ّسس  :القسم األول
ُ
األدلة العقلية أو الراجعة إىل الرأي، يه ما صدر وظهر من العقل وأحاكمه وأ

ني ليس هلا . عليها، أو ما يكون للعقل أو املجتهد دخٌل أو عمٌل يف تكوينه فيه عند خمة األصو
وتنقسم هذه األدلة إىل ما يقت القطع حنو األدلة يف أصول العقائد، . ئهاجماٌل يف األحاكم أي إنشا

ومن األدلة العقلية القياس املنطيق واالستدالل واالستقراء . وإىل ما ال يقت القطع كبعض األقيسة
  .ودالالت اللزوم وقانون العلية

                                                 
، حممد بن احلسن، : نقال عن ١ مناهج العقول رشح منهاج الوصول يف علم األصول للبيضاوي، ومعه نهاية السول اكدخ

  .٣٦، ص ١ج  ،لإلسنوي
، ص ١ج  احكلخيص يف أصول الفقه، ، واجلويين، ٢٩، ص ٣ج  املوافقات،، والشاطيب، ٣٧ – ٣٦، ص ١ج املحصول، فخر الرازي،  ٢

  .٦٢، ص أصول الفقه اإلساليم، وشليب، حممد مصطىف، ١٣٣ – ١٣٢



 
١٢ 

ّسس األدلة السمعية أو اجقلية أو الرشعية، يه ما صدر و: القسم اخكا
ُ
ظهر من السمع أو اجقل وأ

عليه، أو يه اليت يكون طريقها اجقل وال دخَل للمجتهد يف تكوينها وإجيادها وعمله قارٌص بل 
  .وتنقسم إىل ما يقت القطع اكلقطيع وإىل ما إىل يقت الظن اكلظين. فهم األحاكم منها بعد ثبوتها

تها   :تقسيم األدلة باعتبار احتما

ل القطع والظن: تبار مصطلحانو هذا االع ً با ، ويراد بالقطع ما ال حيتمل احتماًال معّضدا
اليل . أصًال، ويراد بالظن ما يدل بل أحد االحتمالني بل وجه الرتجيح وللكٍّ منهما قسمان ا

اللة، قطيع اخكبوت وظين اخكبوت اللة وظين ا اللة هنا تعين املعىن . واخكبويت، أي قطيع ا وا
وبهذا االعتبار تنقسم . املفهوم، واخكبوت كيفية الوصول، وهما يرجعان إىل األخبار املنصوصة فقط

  :وهما ١األدلة الرشعية إىل القسمني،

بو  :القسم األول تعين املوجبة أي ما أوجبت العلم قطعاَ ) ه ٤٣٠(األدلة القطعية، ويه عند ا
املسموع عنه واملروي باحكواتر عنه  ال وخرب الرسول بموجبها ولم جتوز خالفه، ويه كتاب اهللا تع

  .واإلمجاع

األدلة الظنية، ويه عنده تعين املجوزة أي ما جوزت إطالق اسم العلم بل موجبها وإن  :القسم اخكا
  .جوزت خالفه، وجيب العمل به وإن لم يكن موجبا للعلم قطعاَ، ويه أخبار اآلحاد واألقيسة وغريها

  :باعتبارات أخرىتقسيم األدلة 

  :وثمة أقساٌم أخرى لألدلة، ومنها

ٍل آخر، ويه القرآن والسنة :األدلة األصلية )١( . ويه اليت ال تتوقف دالحكها بل أحاكم بل د
األصالة يف األو  ٢.يه اليت تتوقف دالحكها واعتبارها بل غريها، ويه ما عداهما :واألدلة احكبعية

وفيه  ٣.لرشيع خبالف احكبعية يف اخكانية ألنها اكشفٌة عن احلكمترجع إىل أنها منشئٌة للحكم ا
ل يف ترشيع احلكم، وهو باحكفريق بني توقفه بل اآلخر وعدم توقفه،  ة ا اعتبار معىن استقال

  .وباحكميزي بني اإلنشاء للحكم والكشف عنه أو إظهاره

ي تندرج فيه ج: األدلة اللكية )٢( زئيات مثل األمر واجيه والعام يه اجوع العام من األدلة ا
واملطلق واإلمجاع الرصيح واإلمجاع السكويت والقياس املنصوص بل علته والقياس املستنبطة 

                                                 
١  ، بو ، ١٨ص  تقويم األدلة،ا ،، والرسخ   .٢٩١، ص ١ج  أصول الرسخ
  .٦١ص  أصول الفقه،شليب، حممد مصطىف،  ٢
  .٢١، ص يجه اجلديدأصول الفقه اإلساليم يف نسالزليم، مصطىف إبراهيم،  ٣



 
١٣ 

وبل سبيل املثال، األمر . يه اجصوص اليت وردت بل صيغ هذه اجلزئيات :واألدلة اجلزئية. علته
ل جزيي ي ورد بل صيغة األمر د ل يلك واجص ا يه اعتبار معىن احكفريق بني أصول الفقه وف ١.د

والفقه حيث  ترادف األدلة يف األول القواعد املؤسسة بل اجصوص باالستقراء، و اخكا اجصوص 
الة بل األحاكم   .ا

ة )٣( يه مصادر الترشيع اكلقرآن والسنة واإلمجاع والقياس والعرف وقواعد  :األدلة اإلمجا
تص بمسألة معينة بل يستمد منها أو بل مقتضاها أحاكم فرعية االستدالل الصحيح، ويه ال خت

. يه ما ختتص بمسألة معينة وحمددة :واألدلة احكفصيلية ٢.ملسائل متجددة وترصفات ال حت كرثة
وهذا احكقسيم يشبه احكقسيم اآلنف ذكره أي فيه اعتبار معىن احكفريق بني هذين العلمني؛ الفقه 

  .وأصو

 ٣).ه ٢٠٤(القياس، وهذا احكقسيم معزٌو إىل الشافيع  :واملعىنالسنة واإلمجاع، الكتاب و :اجص )٤(
ل، فالكتاب والسنة يردان يف صورة اجصوص املدونة، ويلحق بهما  وهو مبيٌن بل اعتبار مورد ا
اإلمجاع لكونه مسجًال يف بطون الكتب من ناحيًة ولورطة استمراره يف هذه العصور من ناحيٍة 

  .ويتفرد القياس باسم املعىن لعودته إىل هذه اجصوص وابتنائه بل معانيها. أخرى

حلن اخلطاب وفحوى اخلطاب واحلرص  :ومعقول األصل .الكتاب والسنة وإمجاع األمة :األصل )٥(
وهذا مبين بل اعتبار حرص األدلة إىل  ٤.استصحاب حال العقل :واستصحاب احلال. ومعىن اخلطاب

ل اجقيل . يل، فالقسم األول نقيل والقسمان اخكا واخكالث عقليانما هو نقيل وما هو عق ويعترب ا
  .أصال ألنه بسببه يأ احلكم، وبقيته إما فهمه وإما نيف غري اخكابت منه فالكهما عقيل

الكتاب والسنة اإلمجاع  :ما هو صحيح يف نفسه وجيب العمل به لظهور احلكم الرشيع به )٦(
ل صحيح وليس كذلكوم. القياس واالستدالل رشع من قبلنا ومذهب الصحا  :ا ُظّن أنه د

ل، فتُقّسم األدلة إىل ما هو صحيح  ٥.واالستحسان واملصلحة املرسلة وهذا مبين بل اعتبار صحة ا
ه واضعه يف . صحيح وما هو غري صحيح ي انضم إ وقد يشري هذا احكقسيم إىل املوقف املذهيب ا

  .قبول األدلة

                                                 
  .١٥ص  علم أصول الفقه،خالف، عبد الوهاب،  ١
٢  ، ريين، حممد فت ة،ا   .١٢ – ١١ص  املناهج األصو
٣  ،   .٢٢، ص ١ج  قواطع األدلة يف األصول،السمعا
٤  ،   .١٩٣، ص ١ج  إحاكم الفصول،اكا
  .٢٠٨ – ٢٠٧، ص ١ج  اإلحاكم،اآلمدي،  ٥



 
١٤ 

ال عليه، ويدخل هنا مجيع الرباهني  :عقيلالربهان ال )٧( ي جعل د ويستدل به بل املطلوب ا
الة بل األحاكم احكلكيفية .العقلية وما جرى جمراها كداللة األوامر واجوايه بل الطلب  :واألدلة ا

فالتساوي وفيه اعتبار معىن املصدرية السابقة اليت تقسم األدلة إىل العقلية واجقلية،  ١.من امللكفني
بني القسم األول من هذا وذاك واضح، وأما اخكا فاحكلكيف ال يأ إال من جهة الرشع وهو بطريقة 

  .اجقل

)٨(  ً ً أو أكرثيا فال إشاكل يف االستدالل به وال يف العمل بل  :أن يكون معموًال به يف السلف دائما
ه يف السلف إال قليًال أو يف وقٍت من أن ال يقع العمل ب. وفقه، ويه السنة املتبعة والطريق املستقيم

أن ال . ووقع إيثار غريه بالعمل، فيجب احكثبت فيه و العمل بل وفقه :األوقات أو حاٍل من األحوال
ل بل ما  :يثبت عن السلف العمل به بل حال فهو أشد مما قبله، وما توهمه املتأخرون من أنه د

ل عليه أكتة ضع هذا احكقسيم باعتبار عمل السلف، وحيمل القسمان ويبين وا ٢.زعموا ليس بد
األول واخكا معىن األدلة الرشعية حيث اخكا أقل تناوال من األول، وحيمل اخكالث معىن األدلة 

واملثال لألول الكتاب والسنة واإلمجاع، وللثا القياس . املستحدثة اليت ال تعترب أدلة صحيحة
  .اإلهلامواالستدالل، وللثالث الرؤيا و

يؤول احلديث عن هذه احكقسيمات اإلحدى عرشة إىل اخكالثة األو منها، ويمكن إرجاع لك اعتبار 
واالعتبار يف . حكقسيمات األدلة إىل إحدى االعتبارات اخكالث األو بوصفها عمدًة للّك هذه احكقاسيم

ار األول من ناحية أن أصول تقسيم األدلة إىل ما هو أصيٌل وما هو تبيٌع مثًال ينضوي حتت االعتب
الرشع متفٌق عليها وفروعه خمتلٌف فيها، فالقرآن والسنة واإلمجاع أدلٌة أصليٌة فمتفٌق عليها، وغريها 

واالعتبار يف تقسيمها إىل ما هو صحيٌح وما هو غري صحيٌح مثًال يندرج حتت االعتبار . خمتلٌف فيها
هو الو فاألدلة اليت تصدر من غريه فليس بمعترٍب،  اخكا من ناحية أن املصدر املعترب يف الرشع
  .فمصدر القرآن الو فهو إذن معترٌب صحيحٌ 

                                                 
  .٣٨ص  ٣ج  املوافقات،الشاطيب،  ١
  .٥٢و ٤١ – ٤٠، ص ٣ج  املصدر نفسه، ٢



 
١٥ 

  الرشعية ترتيب األدلة

وثمة حاجٌة إىل اكحث عن الرتبة للكِّ من هذه األدلة الرشعية بعد أن علمنا أنهـا تتعـدد وختتلـف، 
لية يف ترتيبها . ضمن جمموع األدلة الرشعية املوصلة إىل األحـاكم فلكٌّ من هذه األدلة حيتّل الرتبة ا

ل اآلخر من حيث إنهما جـزءان ملفـردات الرتتيـب  ل با لية باجظر إىل صلة ا وهذه الرتبة ا
ٌل بل آخر وُيؤّخر عن غريه ي فيه يُقّدم د وهذان احكقـديم واحكـأخري يقومـان بل أسـاس كـون . ا

ل متصفاً باملزية اليت  ـل غـري ا ماً بل اآلخر، وكما أنهما يقومان بل أساس كـون ا جعلته مقدَّ
ل اآلخر راً عن ا   .متصٍف بتلك املزية واليت جعلته بهذا السبب مؤخَّ

  :إخضاع األدلة بل مقت الرتتيب حسب تقسيماتها

واٍع وأقساٍم حسب وقد سبقْت اإلشارة إىل تقسيمات األدلة الرشعية حبيث فيها تُقّسم األدلة إىل أن
تقسيم األدلة باعتبار مقبوحكيها، وتقسيمها باعتبار مصدريتها، وتقسيمها : اعتبارات ثالث، ويه

تها فاالعتبار األول ينتج تقسيم األدلة إىل املتفق عليها واملختلف فيها، واخكا ينتج . باعتبار احتما
ولّك األدلة الرشعية . ىل القطعية والظنيةتقسيمها إىل اجقلية والعقلية، واخكالث ينتج تقسيمها إ

ل متفٌق عليه نقيٌل  صاحلٌة ألن تكون مندرجًة حتت هذه االعتبارات، وبل سبيل املثال اإلمجاع د
ٌل خمتلٌف فيه عقيٌل ظينٌ    .قطيٌع واالستحسان، فهو د

عبارٌة عن املزية ومن املالحظ يف صالحية اندراج األدلة حتت هذه االعتبارات، أن هذه االعتبارات 
ل من األدلة، إذ إن هذه املزية يه العلة املؤثرة لية ١اليت امتاز بها د وهذه . يف اكحث عن الرتبة ا

الرتبة تقت احكقديم واحكأخري يف ترتيب هذه األدلة الرشعية، فيُقّدم األقوى بل القوّي، والقوّي بل 
لية يف اإلمجاع وبل سبيل امل. الضعيف، والضعيف بل األضعف ثال اكحث عن الرتبة ا

ٌل متفٌق عليه عقيٌل ظينٌ  ٌل متفٌق عليه نقيٌل قطيٌع، وأما القياس د وباجظر . والقياس، فاإلمجاع د
إىل مزايا اإلمجاع ومزايا القياس، يُقدم اإلمجاع بل القياس أي أن رتبة اإلمجاع فوق رتبة القياس، 

ً لكون اإلمجاع نقلياً وقطعي   .ا

لية   :الفوائد من العلم بالرتبة ا

لية للكٍّ من األدلة الرشعية جدوى إذ تضبط هذه الفوائد تعاملنا مع األدلة  وراء إملامنا بالرتبة ا
ً هلا وتزنيالً  وألن . ومسايرتنا معها من أن نقع يف اخللل يف األدلة استدالًال بها واستنباطاً، فهما

ينفصل عن كونها متكونًة من األجزاء املتعددة اليت يمتاز فيها جزٌء عن  املتعامل مع األدلة لم يكنْ 
                                                 

١  ،   .٦٧٤، ص ٣ج  رشح خمترص الروضة،الطو



 
١٦ 

ً بل غريه، وإذا أهمل هذا فقد قرّص يف األدلة إذ إنه يف إىل احكخبط يف  آخر بمزيٍة جتعله مقّدما
  :وباإلجياز، ثمة ثالث فوائد من العلم بمراتب األدلة الرشعية، ويه كما ييل. إعماهلا وتوظيفها

 :طريقة االستدالل بل األحاكمضبط  )١(

ٍل حبيث إنه مستنبٌط من األدلة العديدة بدالالتها املنطوقة  احلكم الرشيع قد يثبت بأكرث من د
ً غري أننا نقصد احكعاضد يف اإلثبات ٍل واحٍد لاكن اكفيا . واملفهومة، مع أنه لو اقترصنا بل إثباته بد

ترتيبها عند إرسائها حنو احلكم اخكابت بها، فهذا الرتتيب  هذه األدلة اليت توصلنا إىل احلكم تقت
لية للكٍّ من هذه األدلة، جقّدَم ما هو أحّق باحكقديم ونؤّخر ما هو أحّق  يتطلب أن نشّخص الرتبة ا

وبل سبيل املثال حكم وجوب الصلوات اخلمس، فإنها تثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع، . باحكأخري
ك نص اإلمام ابن رشد. به نضع الكتاب أّوًال ثم السنة ثم اإلمجاعفعند االستدالل  أما وجوبها : "وإ

  ١."فبنّيٌ من الكتاب والسنة واإلمجاع، وشهرة ذلك تغين عن تكلف القول فيه) أي الصالة(

 :ضبط طريقة االجتهاد يف اكحث عن األحاكم )٢(

ه ا وهو االجتهاد، فكما أن اجاظر يف األدلة للمسائل املستجدة اليت لم تظهْر أحاكمها سبيٌل وحيٌد إ
يثبت بما تدّل عليه األدلة من األحاكم املنصوصة وكذلك أنه يثبت بما تّدل عليه من األحاكم 

فطريقة االجتهاد يف اكحث عن هذه األحاكم يه باجظر يف هذه األدلة الرشعية، وكونها . املستنبطة
ي  الرتبة متعّددًة يتطلب من املجتهد الرتتيب يف ن ل ا ظره االجتهادي حبيث إنه ينظر يف ا

ي  الرتبة األد ل ا وبل سبيل املثال، إذا تعّرض املجتهد ملسألٍة . األبل أّوًال قبل أن ينظر يف ا
ك . حكمها أّوًال يف الكتاب، ثم السنة، ثم اإلمجاع، ثم القياس ثم األدلة األخرىجديدٍة يبحث عن  وإ

فإذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها يف اجصوص والظواهر يف منطوقها إىل : "مام السمعانص اإل
 ٢."وإقراره، و إمجاع علماء األمصار مفهوم، ومن أفعال رسول اهللا 

 :ضبط طريقة الرتجيح بني األدلة املتعارضة )٣(

لية هلذ الرتجيح القائم بل أساس . ه األدلةإن املعارضة الواقعة بني األدلة تزال بتشخيص الرتبة ا
ل املتصف باملزية القوية بل  ٌل من األدلة يف ترجيح ا ترتيب األدلة يعترب املزية اليت يمتاز بها د

ل املتصف باملزية الضعيفة وبل سبيل املثال، األدلة املتفق عليها راجحٌة ومقّدمٌة بل األدلة . ا

                                                 
  .١١٠، ص ١ج  بداية املجتهد ونهاية املقتصد،ابن رشد،   ١
٢   ،   .٣٠٢، ص ٢ج قواطع األدلة يف األصول،السمعا



 
١٧ 

ية راجحٌة ومقّدمٌة بل األدلة العقلية، واألدلة القطعية راجحٌة ومقّدمٌة املختلف فيها، واألدلة اجقل
والرتجيح يكون أيضاً بني األدلة اليت من القسم نفسه، مثًال السنة والقياس هما . بل األدلة الظنية

 من األدلة املتفق عليها ولكن السنة راجحٌة ومقّدمٌة بل القياس، واإلمجاع والعرف هما من األدلة
ك نص اإلمام اجلويين. اجقلية ولكَن اإلمجاع راجٌح ومقّدٌم بل العرف وأما األدلة فيقدم : "وإ

اجليل منها بل اخليف، واملوجب للعلم بل املوجب للظن، واجطق بل القياس، والقياس اجليل بل 
  ١."اخليف، فإن وجد يف اجطق ما يفرس األصل يعمل باجطق وإال فيستصحب احلال

                                                 
  .٢٨ص الورقات، اجلويين،   ١



 
١٨ 

  الرشعية أصيل األدلةت

ومعلوٌم أن األصل جلميع األدلة الرشعية هو الشارع وحده، وبناء بل ذلك نعمد إىل دراسة ماهية هذا 
ني يف قوهلم أن  ى األصو األصل من جانب تسميته ومن جانب حقيقته قَْصَد بيان الفهم املراد 

اعتنوا بتأصيل وتأسيس مجيع األدلة  ومن الحظ صنيعهم يف كتاباتهم من أنهم. األصل لألدلة واحدٌ 
ة   .بل أصلها يصّدقهم يف أنهم حّققوا هذا يف تزنيالتهم األصو

  :حقيقة تأصيل األدلة

ون عند اإلشارة إىل  اجلانب األول ي استخدمه األصو يف عرض بيان ماهية هذا األصل هو االسم ا
ي وبعد أن اتفقوا بل أن األصل لألدلة هو الشا. هذا األصل رع وحده اختلفوا يف تسمية األصل ا

وقد اصطلحوا بل هذا . يُنسب إىل الشارع حبيث جعلوا الكتاب والسنة هما مضمون هلذا األصل
وبهذه  ٤.الو ٣اجصوص، ٢األلفاظ، ١األصول،: األصل عّدة أسماء فيمكن أن نذكر بعضها هنا

 لألدلة الرشعية األخرى باعتبار أنهما أي املصطلحات املتباينة اتفقوا بل كون الكتاب والسنة أصالً 
لني ضمن جمموع األدلة ال يقدحهما من أن  الكتاب والسنة من األدلة الرشعية أيضاً، فكونهما د

  .يكونا أصًال هلا

ي يكمن يف تفسري  اجلانب اخكا يف عرض بيان ماهية هذا األصل هو حقيقته أي املعىن احلقييق ا
ني يف كونهما  ل هو اكحث عن . أصًال لألدلة الرشعيةاألصو املقصد األساس من نصب ا

ي فيه خطاب الشارع بل امللكف، فيكون هذا هو مقصد األدلة لكِّها بغض اجظر  احلكم الرشيع ا
فاالقتصار بل الالكم الصادر من الشارع . عن تعدّدها وتباينها، فلّك األدلة تقصد احكوصل إىل األحاكم

الً  لكون د ثّم، إن .  موصًال إىل خطابه يصبح أصًال لألدلة باجظر إىل تضمن اخلطاب يف هذا ا
نا إال بطريقتني ًال لم يصل إ أي اإلخبار ِمْن جهة َمْن  ٥اإلخبار والسماع،: هذا الالكم بوصفه د

لشارع احلقييق لم والكم اهللا تعاىل وهو ا. ينقل هذا الالكم والسماع ِمْن جهة َمْن يتلىق هذا الالكم
. وهو الشارع املجازي لم يصلنا إال بإخباره ، وكما الكم رسول اهللا يصلنا إال بإخبار رسو حممد 

َ�ً الرسول  ً السماع ألننا لم  ٦ألنه خمرب الكتاب والسنة، ومصدر هذا األصل إذا فمستند هذا األصل إذا
                                                 

١  ،   .٣١ص  اكلبل يف أصول الفقه،الطو
  .١٩٣، ص ١ج  احكحصيل من املحصول،وي، األرم ٢
  .٨٩ص  اإليضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل األصو الفقيه،ابن اجلوزي،  ٣
مشيق، حممد أمني سويد،  ٤   .٢٢٤ص تسهيل احلصول بل قواعد األصول، ا
٥  ، ،الرسخ   .٩٩ ، ص١ج  املستصىف من علم األصول،، والغزايل، ٢٩١، ص ١ج  أصول الرسخ
، حممد بن حسني بن حسن، ا ٦   .٦٨، ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعةجلزيا



 
١٩ 

هما إال بطريقة السمع، والسمع إذا مّر عليه ت فاوت املحّل والوقت والشخص يستند إىل مسلك نصل إ
  . الرواية

  :أوجه عودة األدلة إىل األصل

يقت اعتبار الكتاب والسنة أصًال لألدلة إيضاح أوجه عودة هذه األدلة مجيعها إىل أصلها، ألنها 
ك إذاً أوجه عودة األدلة الرشعية إىل هذا األ. تعترب الفروع اليت تتأسس بل هذا األصل   :صلوإ

ل )١(  :االستدالل باألصل إلثبات حجية ا

ًال باجظر إىل حجيته، أي  كون د ل  ل نبحث يف مدى صالحية هذا ا عند احلديث عن ا
ل حجًة رشعيةً  ل نستدل بنصوص الكتاب . صالحية اعتبار هذا ا و اإلثبات حلجية هذا ا

ً يف هذا األصل، وأن هذا األصل لم  والسنة اليت تقّر أنه مؤصل بل هذا األصل، وأن  اعتبارا
ل يفتقر إىل هذا األصل حبيث حجيته وعدم حجيته . يعارضه يف هذا العمل يتضح جا أن هذا ا

ه، فيفيد هذا أن الكتاب والسنة هما أصٌل لألدلة يف كون حجيتها ثابتًة بهما وبل سبيل . مفوّضة إ
ومن يشاقق  ٌة باالستدالل بنصوص الكتاب، منها قو تعاىلاملثال، نثبت أن اإلمجاع حجٌة رشعي

 الرسول من بعد ما تبني  اهلد ويتبع غري سبيل املؤمنني نو ما تو ونصله جهنم وساءت مصريا
، اليت تقّر )رواه ابن ماجه" (ال جتتمع أميت بل الضاللة" وبنصوص السنة، منها قو ) ١١٥: النساء(

ليته   .حجيته ود

ل )٢(  :االستناد إىل األصل يف صحة العمل با

ي يلىف اعتباراً من األصل يف أنه حجٌة رشعيٌة لم يوصل إىل احلكم الرشيع بدون استناده  ل ا ا
ً يف العمل به ي لم يستند إىل األصل لم يُعد صحيحا ل ا وكما نعلم أن ما . إىل هذا األصل، ألن ا

ً حالة سوى الكتاب والسنة لم يُثبت ا ً إىل أصله، فيكون العمل به صحيحا حلكم لكونه مفتقرا
ً إىل احلكم وهو جمّرٌد عن االستناد إىل . استناده إىل هذا األصل ل ُمفضيا بل، وال يتصور كون ا

ي من أجله نُِصَب  وبل سبيل املثال، العمل . الكتاب والسنة إذ أنه لم يوصل احلكم الرشيع ا
ي ال  بالقياس لم يكن صحيحاً  إال باالستناد إىل أصله، أي أن يكون  أصٌل يقاس عليه الفرع ا

، واألصل هو اجصوص فحرمة املخدرات ثابتة بقياسها بل حرمة اخلمر، فصحة ثبوت هذا . حكم 
ي هو القياس صحيح لكونه مستندا إىل األصل  ل ا ل عليه، وا احكحريم يتوقف بل صحة ا

ين آمنوا إنما اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان  وهو قو تعاىل يا أيها ا
  ).رواه مسلم" (لك مسكر مخر ولك مخر حرام" وقو ) ٩٠: املائدة( فاجتنبوه لعلكم تفلحون
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ل )٣(  :االحتاكم إىل األصل عند املعارضة يف ا

دالحكها وتنايف مقتضاها، فتجّره هذه الظاهرة يف حنٍي من األحيان، يظهر عند اجاظر يف األدلة تعارض 
وهو يستحرض عند احكعامل . إىل اللجوء إىل ما يزيل احكعارض واحكنايف باجظر إىل أوجه اجلمع والرتجيح

مع هذا كون هذه األدلة املتعارضة خئدًة إىل أصٍل واحٍد، فاألدلة الصادرة املؤسسة بل أصٍل واحٍد ال 
ً�ُيمكن أن تتعارض فضًال  وينطلق من هذا أن حيتكم هذه املعارضة إىل . عن أن يتناىف بعضها بعضا

ي لم يؤيده األصل،  ل ا ي يؤيده األصل وا ل ا أصل األدلة وهو الكتاب والسنة، فينظر إىل ا
ومثا احكعارض بني القياس واالستحسان يف حكم بيع السلم، إذ إن اكيع . فريجح األول بل اخكا

ويكون ) رواه أبو داود" (ال تبع ما ليس عندك"غري جائز بالقياس أي قياسه بل احلديث يكون 
ً باالستحسان أي أن يستحسنه املجتهد من احلكم اليلك باحلديث  ء فيف "جائزا من أسلف يف 

 ).رواه اكخاري" (كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

ل وفسا )٤(  :دهاحكعلق باألصل يف سالمة اعتبار ا

تعلّق األدلة بل الكتاب والسنة كتعلّق الفرع بل األصل حبيث إذا وُجد األصل وُجد الفرع وإذا 
فكون األدلة مؤَّصلًة بل هذا األصل يستلزم تعلّقها به يف سالمة االعتبار . عدم األصل عدم الفرع

ل متعلّقٌة باعتبار األصل لية ا ل من األدلة يسىع فكثرياً ما نرى أن . وفساده، أي أن د املثبت 
ل من  ً من األصل وأن إحلاقه باألصل سليٌم، وكما نرى أن اجايف  إىل احكقرير بأنه يقبل اعتبارا

ً من األصل وأن إحلاقه باألصل فاسدٌ  ونستنتج من هذا . األدلة يسىع إىل احكقرير بأنه لم يقبل اعتبارا
ل متعّلٌق باألصل يف سالمة االعتب لية . ار به وفسادهأن ا ني يف د ومثاٌل يف هذا اختالف األصو

ين يقولون حبجيته استدلوا بقو تعاىل  خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن املرشكني العرف، وا
" ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن: "واألثر املروي عن ابن مسعود ) ١٩٩: األعراف(
ين لم ). رواه أمحد( يقولوا حبجيته يسعون إىل إبطال هذا االستدالل وإظهار فساد اعتبار وأما ا

  .العرف بهذا األصل
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  الرشعية األدلة توظيف

ة يتبدى مبحث  إن فّن أصول الفقه حيتوي بل عدٍد من املباحث، ومن طياة هذه املباحث األصو
ون وقت احلديث عن علم األصول وال  األدلة من بينها حبيث إنه مبحٌث لم يكد يرتكه األصو

ٍ جيمع مضامني هذا العلم غري أنهم اعتنوا بهذا املبحث األصو . سيما عند صياغة كتاٍب أصو
ً من غريها من حيث احكنظري املحوري ومن حيث احكزنيل احكفسريي ً متمزيا وهذا مما يف . اعتناءا

  .علم أصول الفقه إىل القول بأن ملبحث األدلة مزيًة خاصًة تفّرقه من بقية املباحث يف

  :إطالق األدلة بل األصول

يف احلديث عن تعريف أصول الفقه علمنا أن مصطلح األصول يعين األدلة، أي أن األصول مجٌع 
ون حكبيني هذه اللكمة هو  ي أخذه األصو للكمة األصل، واألصل  معاٍن عديدٌة إال أن املعىن ا

ل ني  ١.ا ً من تفسريهم ملصطلح أصول الفقه وبهذا الفعل يتبني أن األصو قصدوا معىًن واحدا
وإذا اكنت األصول يه األدلة .  وهو أدلة الفقه، ألنهم قرصوا معىن األصول بل األدلة دون غريها

ولعّل هذا األمر لم . فأصول الفقه يه أدلة الفقه، وعلم أصول الفقه هو العلم يُبحث فيه أدلة الفقه
ة عند تفسري هذا  يكْن غريباً ومستبعداً جا حيث إن كثرياً منهم عّرفوا أصول الفقه باألدلة اإلمجا

 ً ً لقبيا ً َعلَميا وعدم اختاذهم بكلماٍت أخرى يف احكعريف باألصول يف هذا  ٢.املصطلح بوصفه اسما
  . املصطلح سوى لكمة األدلة يدل بل أن لألدلة أهميًة ودوراً يف االستيعاب الصحيح لفّن األصول

  :األدلة موضوخً لعلم أصول الفقه اعتبار

. للّك علٍم من العلوم موضوٌع يتمركز عليه مجيع الفروع واألجزاء، وكذلك علم أصول الفقه
اته ي يُبحث يف ذلك العلم عن أحوا العارضة  ء ا واملراد بالعرض  ٣.وموضوع العلم هو ال

اتية محلها بل موضوع العلماملحمول بل ال ء اخلارج عنه، واملراد باكحث عن األع  ٤.راض ا
ون مبحث األدلة موضوخً لعلم أصول الفقه حيث إن غريها من املباحث يف هذا  وقد جعل األصو

ني يف علم األصول ال خترج عن : "قال اإلمام اآلمدي. العلم حُتَْمل عليه وملا اكنت مباحث األصو
بحوث عنها فيه وأقسامها واختالف مراتبها وكيفية املوصلة إىل األحاكم الرشعية امل األدلةأحوال 

                                                 
  .١٥، ص ١ج  املستصىف من علم األصول،الغزايل،  ١
  .١١، ص الوجزي يف أصول الفقهزيدان، عبد الكريم،  ٢
  .٢٣، ص ١ج   اإلحاكم يف أصول األحاكم،اآلمدي،  ٣
٤  ،   .٢١ص م األصول، إرشاد الفحول إىل حتقيق علالشواك
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يتبني جا من هذا  ١."استثمار األحاكم الرشعية عنها بل وجٍه يلكٍّ اكنت يه موضوع علم األصول
ة األخرى عليه، وقد  القول أن األدلة يه موضوع علم أصول الفقه لصالحية محل املباحث األصو

وبل غرار هذا الالكم، قال اإلمام أبو . ث بل هذا املوضوعأشار اآلمدي إىل وجوه محل هذه املباح
ً ملوضوع علم أصول الفقه أما األصول فريد بل األدلة من جهة طريق االستنباط منها : "زهرة مبينا

  ٢..."وبيان مراتب حجيتها وبيان ما يعرف هلا من أحوال

ة إىل مبحث األدلة   :إرجاع املباحث األصو

ة بل  يستلزم من علمنا بأن األدلة يه موضوع علم أصول الفقه أن حُتمل مجيع املباحث األصو
فهم . األدلة، أي أن مبحث األدلة موضوٌع وغريها من املباحث حمموٌل  ني أوردوا يف تآ إن األصو

ة عدة مباحَث، ويه مبحث األدلة ومبحث األحاكم ومبحث طرق االستنباط ومبحث : األصو
ذه املباحث سّماها اإلمام الغزايل باألقطاب األربعة حيث إنه سىّم األدلة وه .االجتهاد واملجتهد

وإىل جانب ذلك،  ٣.باملثمر واألحاكم باخكمرة وطرق االستنباط بطرق االستثمار واملجتهد باملستثمر
أن اخكمرة يه املقصد من وضع هذا العلم، : وّضح اإلمام وجوه دوران هذه األقطاب األربعة، ويه

املستثمر يستخدم طرق االستثمار يف . مرة ال تقتطف إال باملثمر واملستثمر وطرق االستثماروهذه اخك
حصل بل اخكمرة   .املثمر 

بعد أن علمنا أّن األدلة موضوع علم أصول الفقه علينا أن نتعّرف بل وجوب إرجاع املباحث 
ة األخرى إىل هذا املوضوع قصَد حتقيق املقت املنطيق من ا حكفريق بني املوضوع واملحمول األصو

ة إىل مبحث . يف هذا العلم ة، نتطرق إىل بيان وجه إرجاع لكٍّ من املباحث األصو يف الفقرات احكا
  :األدلة بوصفه موضوخً لعلم األصول

ل من  :مبحث األحاكم الرشعية )١( نعرتف أن األحاكم الرشعية يه املعىن املتو من نصب ا
ل أن احلكم يُقتنص من . الشارع بل البرش األدلة ألن فيه خطاب ووجه محل احلكم بل ا

ل ٌل، فاحلكم أساسه ا ل حيث ال حكم إذا لم يوجد د ووجه إرجاع مبحث األحاكم إىل . ا
لاخكبوتمبحث األدلة هو    .، أي أن احلكم ثبت با

ٍق ومناهَج، حيث إن نصب األدلة لم توصلنا إىل احلكم إال باستخدام طر :مبحث االستنباط )٢(
ل صحة حجيته وصحة  األدلة بل األحاكم حيتاج إىل بعض الطرق يف احكأكد من صحة ثبوت ا

                                                 
  .٢٣، ص ١ج  اإلحاكم يف أصول األحاكم،اآلمدي،  ١
  .١٠، ص أصول الفقهأبو زهرة، حممد،  ٢
  .١٧، ص ١ج املستصىف، الغزايل،  ٣
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ى . االستدالل به وصحة دالحكه بل احلكم ولّك هذا ال يمكن إال باستخدام الطرق املحددة 
ني ، أي أن احلكم يثبت وتكيفية اخكبإرجاع مبحث االستنباط إىل مبحث األدلة هو ووجه . األصو

ل بطريقة كذا وكذا  .با

ً من أن املثبت للحكم الرشيع هو الشارع وحده فاملجتهد ال يمكن  :جتهادمبحث اال )٣( انطالقا
ً ليس بمثبٍت للحكم الرشيع ه صفة احكمكن من إثبات احلكم، فهو إذا إذ أنه نظر . أن ينسب إ

توصل إىل احلكم بطريقٍة من طرق ا ل يو يف األدلة  الستنباط، فكونه مستنبطاً احلكم من ا
مظهر وجهاً حلمل مبحث املجتهد بل مبحث األدلة حيث إنه وجه احلمل هنا يكون يف أن املجتهد 

لاخكبوت ل من ذلك ا  .، أي أنه يظهر احلكم اخكابت با

عن املرايم املتوخاة من  املعا امللحوظة يف األدلة عند تضافرها وجتّمعها عبارةٌ  :مبحث املقاصد )٤(
وهذه املقاصد لم تغاير األحاكم من جهة .  وضع هذه األدلة لكِّها، فيه تُعربَّ باسم املقاصد الرشعية

استقائها من األدلة حبيث إن لكٍّ منهما مستنبطٌة من األدلة الرشعية، غري أن املقاصد تُستفاد من 
ل واحدباجتماع األدلة العديدة خبالف األحاكم اليت يه  ووجه محل مبحث . مستفادٌة من د

املقاصد بل األدلة هو وجه محل مبحث األحاكم عليه إال أن اخكبوت يف املقاصد يكون لكياً، فوجه 
 .، أي أن املقاصد تثبت باألدلة املتضافرةاخكبوت اليلكإرجاع املقاصد بل األدلة إذاً 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٢٤ 

ل الرشيع األّول   الكتاب :ا

ول موضوع احلديث عن الكتاب كثرٌي من أهل العلم يف ش جماالتهم، كما هو متداول عند وقد تنا
ي به يتّم احكوصل إىل احلكم الرشيع لية ا فهم باجظر يف اشتما معىن ا ني يف تآ . األصو

ً بل ال ًال صحيحا لية الكتاب أي أنه يعترب د راسة تكون بل د وقوف فنقطة الرتكزي يف هذه ا
ًال رشعياً عّدة مطالب، ويه احكعريف به بوصفه : عند خطاب الشارع، ويقت من كون الكتاب د

ليته،  ًال، وعرض ممزياته اليت تفّرقه من األدلة األخرى، وبيان صور إعجازه اليت تثبت حجيته ود د
  .وإيضاح أوجه دالالته اليت تفيد احلكم الرشيع

ني   :تعريف الكتاب عند األصو

ني جقف عند تعاريف عديدة يف شأن احكعريف بمصطلح الكتاب  لو تصفحنا كتابات األصو
ك بعضاً من هذه احكعريفات ًال ضمن جمموعة األدلة الرشعية املوصلة إىل األحاكم، وإ   :بوصفه د

املكتوب يف دفات املصاحف  الكتاب هو القرآن املزنل بل رسول اهللا : "قال اإلمام الرسخ )١(
ً امل نا بل األحرف السبعة املشهورة نقًال متواترا   ١."نقول إ

 ٢."الكتاب هو القرآن املزنل: "قال اإلمام اآلمدي )٢(

 ٣."واألو أن يقال هو الكم اهللا املزنل بل حممد املتلو املتواتر: "قال اإلمام الشواك )٣(

كتور وهبة الزحييل )٤( باللسان العر لإلعجاز   هو الكم اهللا تعاىل املزنل بل رسول اهللا: "قال ا
بأقرص سورة منه املكتوب يف املصاحف املنقول باحكواتر املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة املختوم 

 ٤."بسورة اجاس

ًال رشعياً، غري  ً ملصطلح الكتاب يف اكحث األصو بوصفه د هذه احكعريفات تفيد جبملتها مفهوما
ني اعتنوا بعدٍد م ومما سبق من . ن املفرادت األساسية يف تكوين تعريفاتهم للكتابأن األصو

ل الكتاب،  ً لفهم مرادهم بد ً أساسيا احكعريفات يتسىن جا استنتاج هذه املفردات اليت تشلّك حمورا
، واملنقول باحكواترالكم اهللا، واملزنل بل حممد : ويه وأما اللكمات . ، واملعجز، وباللسان العر

                                                 
١  ، ، الرسخ   .٢٩١، ص ١ج أصول الرسخ
  .٢١١ ، ص١ج  اإلحاكم يف أصول األحاكم،اآلمدي،  ٢
٣  ،   .٦٣ص صول، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األالشواك
  .٤٢١، ص ١، ج أصول الفقه اإلساليم الزحييل، وهبة،  ٤
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هذه املفردات املحورية يه اليت تو .  أدرجوها ضمن احكعريف عبارة عن تفسرياتاألخرى اليت
ليته بل احلكم   .حني وجودها املفهوم األصوب للكتاب إذ به يتحقق مقصد احكعريف وهو بيان د

  :خواص الكتاب وممزياته

ً للمصادر الرشعية لقد امتاز الكتاب بل  األدلة األخرى وبوصفه أصًال لألصول الرشعية ومصدرا
ه وتعول عليه وهذه املمزيات تتجسد يف املفردات . بممزيات عديدة حيث بسببها تؤول األدلة إ

املحورية السابق ذكرها يف أنها تفيد املحور األسا ملفهوم الكتاب، ويه تكون بل مخس نقاط 
  :كما ييل

ل متصف بكونه الكم اهللا تعاىل وهو  :الكتاب الكم اهللا )١( الشارع احلقييق، فنسبته إىل هذا ا
ٌل بل خطابه بل البرش، وهذا . الشارع أقرب وأقوى باملقارنة مع األدلة األخرى فالكم اهللا تعاىل د

ًال بل خطابه  اخلطاب لم يعّد ُمْدَراكً إال إذا  فُِهَم الالكم، ألن اهللا قد اختار أن يكون الكمه د
ي يتضمن املعىن، واللفظ متجسد يف الكتاب ثم هذه الالكم متجسد يف اللفظ. ومراده   .ا

هذه املزية تفّرق بني الكتاب وهو القرآن وبني الكتب السماوية  :الكتاب مزنل بل حممد  )٢(
ي يتضمن خطابه بل  ١األخرى من احكوراة واإلجنيل والزبور والصحف، أي أن املراد من الكم اهللا ا

ي أنزل بل . فحسب دون غريه من الرسل واألنبياء رسو حممد  البرش هو الالكم أو الو ا
دون غريهم  ومقت هذه املزية هو أن املخاطبني خبطاب الشارع عرب هذا الالكم هم أمة حممد 

 .من األمم السابقة

إدخال مزية اإلعجاز يف احكعريف بالكتاب يكون لقصد إرساء الرباهني بل أنه  :الكتاب معجز )٣(
ٌل بل أنه صادٌر من الشارع وأنه الكمه تعاىل. منسبوب إىل اهللا تعاىل ً د  ٢. فكون الكتاب معجزا

وهو رجل  ووجوه اإلعجاز اليت حيويها الكتاب دالٌة بل أنه لم يصدر عن البرش فضًال عن حممد 
وأوضح وجوه اإلعجاز للكتاب هو عجز العرب من أن يأتوا بمثله مع أنهم فهموا وأدركوا معىن . أيم

 ٣.م بل وقد خيشوا مع لغة هذا الالكمهذا الالك

إنا  :اتصف الكتاب بكونه مزّنًال باللسان العر كما قال تعاىل :الكتاب باللسان العر )٤(
 ً ً عربيا به عربية، ولكماته ). ٣: الزخرف( جعلناه قرآنا ، وأسا ويقت هذا أن الكتاب لكّه عر
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. ب إىل اللغات األخرى غري اللغة العربية ال تعترب قرآناوهلذا، إن ترمجة الكتا ١.عربية، وحروفه عربية
ً بالعربية، وهذا باجظر إىل اجلانب اللفظي ملعجزة  وألن اإلعجاز متضمٌن يف كون الكتاب ملفوظا

ب . القرآن ين يسعون إىل فهم خباياه وإدراك كوامنه اإلحاطة بأسا وإن عربية الكتاب تقت من ا
 .دلوالتها بل املعا وقوانينها ودالالت حروفها بل املعاهذه اللغة وتراكيبها وم

وقد نُقل الكتاب باحكواتر أي بطريقة نقل الكثري عن كثري عن كثري  :الكتاب منقول باحكواتر )٥(
وبهذه املزية يكون  ٢.وهذا يفيد العلم والقطع وصحة الرواية. حيث يستحيل اجتماعهم بل الكذب

 ً ً إذ ال يوجد أي احتمال يف ثبوت الكتاب إىل الشارع، وكما أن هذه  الكتاب قطيع اخكبوت قطعيا لكيا
ه احتمال الضد لية الكتاب وحجيته ألن إسناده إىل مصدره قطيٌع ال يطرأ إ  .املزية يه برهاٌن بل د

لية الكتاب   :الرباهني بل إثبات حجية ود

الئل بل إثبات حجية الكتاب ون الرباهني وا ٍل رشيع يفتقر  أر األصو ليته، كما أن لَكّ د ود
وقد اتفق الكتاب . إىل ما يثبته بأنه حجة رشعية وكذلك الكتاب بوصفه أصًال جلميع األدلة الرشعية

لية، إال أنه يغاير سائر األدلة  الئل بل احلجية وا مع غريه من األدلة يف االحتياج إىل الرباهني وا
وإذا اكن شأن لّك األدلة يكون يف أن مثبت جحيتها . اليت تثبت حجيتهيف ماهية ونوعية الرباهني 

ي هو أبل األدلة رتبًة حبيث لم يوجد أي  ل الكتاب ا ل من الرتبة، فد يستدل بما فوقها من ا
ٌل فوقه يسلك يف شأنه مثبت حجيته مسلاكً آخر، إذ يستدل بما يتضمنه مما يفيد أنه حجٌة ملزمٌة  د

  .يف الرشع

ي يُراد إثباته وجوداً وعدماً يستدّل مثبته بما هو خارج عنه،  ء ا ومعلوٌم يف العرف املنطيق أن ال
ء املستَدّل عليه ال يمكن أن يكون مستَدّالً به يف الوقت نفسه لعدم سالمة اعتبار  ألن ال

ي يُراد إثباته أو املد. أحدهما عند اجتماعهما ء ا لول، واملستَدّل به هو فاملستَدّل عليه هو ال
ًال  له، وإذا اعتربناه د ل، وإذا اعتربناه مدلوًال فمحاٌل حكقّدمه عن د ي يُثِْبُت أو ا ء ا ال

ً ما قبل أن يكون مسلّماً فيسبقه ما يدل عليه . فمحاٌل أيضاً حكأّخره عن مدلو وباإلضافة، إن شيئا
ل مسلّماً كذلك بالنسبة إىل هذا، الكتاب ال يمكن أن يكون مسلّماً و. رشيطَة أن يكون هذا ا

ل بل ثبوته نفسه وهو غري مسلّم، فمن أجل جعله  حسب هذه القاعدة بإثبات نفسه به ألن ا
ل عليه مسلّماً كذلك   .مسلّماً فال بد أن يكون ا
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ون يف إثبات حجية الكتاب يدّل بل عدول الكتاب عن هذه ال قاعدة وأنه غري وما سار عليه األصو
ًال لم يكن  ٌء يف هذا املقام فنقول بأن ثبوت الكتاب حجًة ود ها، وإْن جاز أن يقال  حمتكم إ

ً بل هذه القاعدة ون يف إثبات حجية . خاضعا ومّما ييل بياٌن يف الرباهني اليت استدّل بها األصو
ليته   :الكتاب ود

ي ومن املمزيات اليت امتاز بها الكت :اإلعجاز )١( اب عن غريه من األدلة كونه معجزاً، واإلعجاز ا
، فيقت من استحالة يف الكتاب وجوٌه ولكّها حتوي معىن الربهان بل أنه غري صادٍر عن حممد 

صدوره عّمن يبلّغه اكحث عن املصدر احلقييق  حيث إن هذا املصدر متصف بالكمال والعلم 
ً إىل ما يصدره عنه ً . نظرا ًال بل حجية الكتاب من جهة اإلعجاز إذا صحة صدوره من يكون د

  .الشارع

ًال بل حجية الكتاب هو أنه بعد أن ثبتت صحة صدور  :الصدق )٢( املراد من الصدق يف كونه د
الكتاب من الشارع الحتوائه وجوه اإلعجاز فيرشع املستدل بل حجية الكتاب يف اكحث يف سالمة 

فيعتمد بل صفة الصدق اليت يتحىل بها . اب هو اهللا تعاىليف أن مصدر هذا الكت دعوى حممد 
ً من أنه  حممد  يكذب يف هذه  بإقرار من شاهده وخيش معه، حيث هذا الصدق يعترب مانعا

عوى، فصدور الكتاب من اهللا تعاىل الشارع احلقييق صحيٌح وثابٌت بقو  . الصادق األمني ا
ًال بل حجية ال  .صحة إبالغه عن الشارعكتاب من جهة الصدق إذاً يكون د

كون الكتاب منقوًال باحكواتر هو إحدى خواصه اليت يغاير بها عن سواه من األدلة، غري  :احكواتر )٣(
 ً ويعتمد احكواتر بل . أنه يضايه بهذه اخلاصية األحاديث املتواترة من جانب قطعية اخكبوت قطعياً لكيا

ماع، فالرواية تقت تفاوت اجاقلني والرواة مع كونهم يف الرواية، والرواية أساسها اإلخبار والس
ي ينتجه احكفاوت، ألن . اختالف األزمنة واألمكنة د احكواتر القطع يه يف احكوافق ا كيفية تو

احكوافق املتمثل يف املروي عنه وهو حمتوى الكتاب ناتٌج من احكفاوت املتمثل يف الرواة وهم يف خمتلف 
احكواتر إذاً يكون . وهذا يستلزم استحالة اجتماعهم بل الكذب بل املروي عنه األزمنة واألمكنة،

ًال بل حجية الكتاب من جهة   .صحة إسناده إىل الشارعد

  :وجوه اإلعجاز يف الكتاب

ً عديدًة، ولم يكن اإلعجاز بل نمٍط واحٍد،  ه أثناء احلديث عن اإلعجاز، أن  وجوها كما أرشنا إ
ومن مقاصد كون . ه الشارع يف أن يكون وراء تعّدد وجوه اإلعجاز ِحَكٌم ومقاصدوهذا ما أراد

زيادٌة للطمأنينة يف القلب يف اإليمان بأن الكتاب من اهللا تعاىل، حفاٌظ : اإلعجاز بل وجوهٍ عديدةٍ 



 
٢٨ 

ٌل بل سعة علم اهللا تعاىل وعلّو قدرته، برهاٌن بل صال حية بل الكتاب من احكحريف واحكبديل، د
  .الكتاب يف لّك زماٍن وماكنٍ 

أن يكون بل معىن احكحدي أي طلب املباراة واملعارضة، : وثّمة رشوط حتّقق اإلعجاز، ويه أّوالً 
 ً ً : وثانيا ي يدفع إىل احكحدي قائماً، وثاخكا ي يمنعه من : أن يكون املقت ا أن يكون املانع ا

 ً اجاس به،  وط اخكالثة، ألنه فقد حتدى الرسول والكتاب توافرت فيه هذه الرش. احكحدي منتفيا
ي حتداهم قائماً، واكن املانع عندهم منتفياً، ومع هذا لم يعارضوه ولم  واكن املقت عند العرب ا

ك بعضاً من الوجوه اإلعجازية يف الكتاب كما ييل ١.يأتوا به   :وإ

ي يتمثل يف أبرز وجوه اإلعجاز يف الكتاب هو هذا الوج ٢:اإلعجاز اللغوي )١( ه أي اجلانب اللغوي ا
يف نظم السور واآليات واللكمات واألحرف، وأساكيها، وتراكبيها، وترتيبها، وبالغتها، وفصاحتها، 

 وقد حتّدى حممد . وتكرارها، وعباراتها، ودالالتها، وألفاظها، وتناسقها، وقرص وطوهلا، وغريها
قل لنئ اجتمعت اإلنس  :غة، وقد قال تعاىلالعرب بهذا الوجه وهم أهل الفصاحة والشعر واكال

 ً   ).٨٨: اإلرساء( واجلّن بل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولواكن بعضهم كعض ظهريا

الكتاب مع كونه حمدوداً يف سوره وآياته حيوي بل علوٍم وفريٍة، بل وقد كرثْت  ٣:اإلعجاز العليم )٢(
م اليت قد اكتشفت بعد ألف سنة من عرص نزول هذا الكتاب، وال دالالت اآليات القرآنية بل العلو

ها الكتاب بمنطوقه وبمفهومه ً كثريًة لم تُعرث بعد ويه قد أشار إ وكثرٌي من . شّك أن ثمة علوما
ً بطريقة احكقدم احككنولو قد دّل عليه الكتاب منذ عرص  اجظريات العلمية اليت ُعرِثَْت حديثا

، وبل سبيل ا رة يه اجلزء : ملثالنزو رة، حيث إن اجاس قد جعلوا ا نظرية املفردات املرتكبة يف ا
رة متكّونٌة من عنارص ويه  ً خطأ هذه اجظرية إذ إن ا األصغر يف الاكئنات، وقد اكتُِشَف مؤّخرا

ه الكتاب يف قو تعاىل رة، وهذا قد أشار إ ة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّ  :أصغر من هذه ا
 ).٦١: يونس( يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني

الغيبيات ضّد املشاهدات، فالكتاب حيتوي بل عدٍد من املعلومات الغيبية،  ٤:اإلعجاز الغييب )٣(
األمور اليت ال يتمكن البرش من اإلطالع عليها، واألمور املاضية اليت لم يكن : ويه تكون يف

نيا وإما أن تقع  ى اجاس العلم بها، واألمور املستقبلية اليت لم تقع بعد فيه إما أن تقع يف حياة ا
وهذه الغيبيات تمثّل جانباً معجزاً يف الكتاب حكضمنها معىن احكحدي حبيث لم يقدر أّي . فيما بعدها
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ي يكون علمه برٍش بل اإلتيان بمثلها، ألنها لم تكن صادرًة إّال عن خالق هذا الكون  ا
ك ما : ومثال ذلك قو تعاىل. بالغيبيات كمثل علمه باملشاهدات تلك من أنباء الغيب نوحيها إ

 )٤٩: هود( كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا

ي يُقصد منه  ١:اإلعجاز الترشييع )٤( البرش مهما اكنت شالكة حياته حيتاج إىل اجظام، واجظام ا
ً وقوانني، إذ إن مجيع اجوا احلياتية خاضعٌة بل هذه األحاكم يف أن تنظيم املعيشة يتضم ن أحاكما

ي يتألف من آيات معدودة يشمل مجيع ما . تكون يه مطابقٌة عليها أو غري مطابقةٍ  الكتاب ا
ه البرش حكنظيم حياتهم ي أنزل منذ ألف سنة صالٌح ألن يكون دستوراً . حيتاج إ هذا الكتاب ا

 ً ومثال . للحياة حبيث ال يمكن أي برٍش أن يأ بمثل هذا الكتاب الشامل جلميع أحناء احلياة ترشيعيا
إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني اجاس أن حتكموا  :ذلك قو تعاىل

وش  واألحاكم الترشيعية اليت يتضمنها الكتاب صاحلٌة جلميع البرش). ٥٨: النساء( بالعدل
 . األمكنة واألزمنة، والكتاب يتجاوز احكغريات الواقعة يف تبدل املحال وتطور العصور

  :أنواع األحاكم يف الكتاب

ًال رشعياً يقت احكوصل بصحيح اجظر فيه إىل احلكم الرشيع ي . إّن كون الكتاب د فالكتاب ا
ً خلطاب الشارع ومراده يصبح هو متمثٌل يف اللفظ مشتمٌل بل املعىن، وهذا املعىن بوصفه  حاويا

ل َّ استقاؤه من مضامني ألفاظ هذا ا ي ُفتََو وقد اتسمت األحاكم املستنبطة . املقصد األساس ا
ا فإن هذه األحاكم تتنوع إىل أنواٍع  ة حبيث تعّم مجيع اجوا احلياتية،  من الكتاب سمة الشمو

ة   .تنسجم مع مقت الشمو

  ٢:ن نقّسم األحاكم الواردة يف الكتاب إىل ثالثِة أقساٍم رئيسيةٍ ومن املمكن أ

يه األحاكم اليت تنص عليها آيات الكتاب يف شأن املعتقدات  :األحاكم املتعلقة بالعقيدة )١(
ين وأراكن اإلسالم وأراكن اإليمان، فمحّل دراستها يف    .علم احكوحيدواإليمانيات وأصول ا

يه األحاكم اليت تنص عليها آيات الكتاب يف شأن الصفات املحمودة  :األحاكم املتعلقة باألخالق )٢(
ووجوب احكحيل بها والصفات املذمومة ووجوب احكخيل عنها والفضائل والرذائل، فمحّل دراستها يف 

 .علم األخالق
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يه األحاكم اليت تنص عليها آيات الكتاب يف شأن ما  :األحاكم املتعلقة بأقوال وأفعال امللكفني )٣(
وهذا . علم الفقه وأصوبه امللكف من أقوال وأفعال وعقود وترصفات، فمحّل دراستها يف يقوم 

ً : القسم ينقسم إىل اجوعني األساسيني، أّوالً  املعامالت، فاجوع األول يتمثل يف : العبادات، وثانيا
عة وعالقة اجلماعة عالقة الفرد برّبه، واجوع اخكا يتمثل يف عالقة الفرد بالفرد وعالقة الفرد باجلما

ً من األحاكم لسعة مداره وكرثة أهميته، فيندرج حتتها . باجلماعة ً كبريا ويتضمن اجوع اخكا عددا
ة، وأحاكم القضاء، وأحاكم اجلنايات، وأحاكم السياسة وغريها  .أحاكم األرسة، وأحاكم املعامالت املا

ا أن تكون يف منطوقه وإما أن تكون يف وجممل القول، إن األحاكم اليت يرد ذكرها يف القرآن إم
األحاكم . مفهومه، فلكٌّ منهما مبيٌن بل قواعد االستنباط اليت بها يتّم احكوّصل إىل األحاكم يف الكتاب

املستقاة من الكتاب تسىّم األحاكم اليت ينص بل ثبوتها الكتاب بغّض اجظر عن كونها مستنبطًة 
  .بطريقة املنطوق أو بطريقة املفهوم

  : أسلوب الكتاب يف بيان األحاكم

ء وهدى ورمحة وبرشى للمسلمني :ويدّل قو تعاىل : اجحل( ونزجا عليك الكتاب تبياناً للّك 
بل أن الكتاب لكّه بياٌن ملراد الشارع وخطابه حيث يُكلّف البرش بمقتضاه، إال أن هناك ما ) ٨٩

آل (  وما يعلم تأويله إال اهللا  باملتشابهات ألنهحيويه الكتاب لم يتضح اكيان فيه وهو ما يسىّم 
ً لإلعجاز ). ٧: عمران ً حتتوي بل معىن اكيان إذ بها بنّي اهللا تعاىل وجها ونقول بأن املتشابهات أيضا

ي حيمل معىن احلكم الرشيع العميل   .غري خطابه ا

ً لإلعجاز كما  ً متضمنا ً حيث تعّددت و بيان األحاكم سلك الكتاب مسلاكً فريدا ه سابقا أرشنا إ
ب املتداولة لقصد بيان خطاب الشارع ب اكيانية تفيد برمتها إفهام . فيه األسا فتعّدد هذه األسا

ي يدّل بل صدوره من الشارع وقد . الُمَخاَطِبنْيَ باخلطاب باإلضافة إىل إفادتها معىن اإلعجاز ا
ب با ون احلديث عن هذه األسا راسة واحكحقيق يف مبحث االستنباط لكونها وجهاً تناول األصو
ونذكر بعضها هنا من أجل احكمثيل واحكوضيح، ويه . من وجوه استنباط األحاكم من نصوص الكتاب

  ١:كما يف احكايل

األفعال اليت ينص عليها الكتاب ويه مقرونٌة باملدح واملحبة واخكناء عليها وبل فاعلها واحلث  )١(
جلزاء احلسن واخكواب لفاعلها مرشوعٌة بل فعلها ويه مشرتكٌة بني أن تكون بل فعلها والوعد با

  .واجبًة أو مندوبةً 

                                                 
  .٤٤٥ – ٤٤٤، ص ١ج  أصول الفقه اإلساليم،، والزحييل، وهبة، ١٥٩ص  الوجزي يف أصول الفقه،زيدان، عبد الكريم،  ١
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ّم واللعنة واحلث بل تركها والوعيد باجلزاء  )٢( األفعال اليت ينص عليها الكتاب ويه مقرونٌة با
ء والعقاب لفاعلها مرشوعٌة بل تركها واالبتعاد عنها ويه مشرتكٌة بني أن تكون حمّرمًة أو  ال

 .مكروهةً 

األفعال اليت ينص عليها الكتاب ويه مقرونٌة باإلحالل واإلذن بها ورفع احلرج واإلثم عنها  )٣(
ونيف احلرج واجلناح وعدم احلث بل فعلها أو تركها وعدم الوعد أو الوعيد غري مرشوعٍة بل فعلها أو 

  .مباحةٌ تركها ويه 

  :داللة الكتاب بل األحاكم

اللة نسبةٌ  ل موصًال إىل مدلو ا ل واملدلول، ويه كون ا ًال . تتوسط بني ا فالكتاب بوصفه د
ل واملدلول  اللة أي أن يكون احكوّصل الرابط بني ا بل مدلو وهو األحاكم خاضٌع بل قانون ا

ل إىل املدلول داللًة تربط بينهما اللة أس. حاوٌي لتاللة، ألن لصحة توّصل ا اسها اجظر يف ا
ل وتوّصله إىل املدلول، ويه إما أن تكون قطعيًة وإما أن تكون ظنيةً  اللة قطعيٌة إذا َسِلَم . ا فا

ل إىل  ، ويه تكون ظنيًة إذا طرأ عليها احتماٌل يف توّصل ا ل إىل مدلو من احتماٍل يف توصّل ا
  .مدلو

اللة اللفظي اللة اليت يف الكتاب يه ا اللة فيه تكون يف توّصل . ة لكونه بل صورة اجّص ا فا
واالحتمال فيه يكون يف إفادة اللفظ معناه، وإذا َسِلَم اللفظ يف إفادته معناه من . اللفظ بل املعىن

ا، فإن داللة الكتاب بل . ظينٌ وإذا طرأ بل إفادة اللفظ معناه احتمال فهو  قطيعٌ احتمال فهو  و
طعيًة وقد تكون ظنيًة، ويه قطعيٌة عند عدم احتمال إفادة اللفظ معناه حبيث األحاكم قد تكون ق

إن هذا اللفظ يفيد معناه بالقطع لعدم احتمال معىن آخر، ويه ظنيٌة عند وجود احتمال إفادة اللفظ 
وإذا اكن اللفظ ال حيتمل إال . معناه حبيث إن هذا اللفظ يفيد معناه بالظن لوجود احتمال معىن آخر

ً فهذا املعىن مستنبٌط بداللٍة قطعيٍة، وإذا اكن اللفظ حيتمل معاٍن عديدًة فإحدى هذه مع ىًن واحدا
  .املعا ثابتٌة بداللٍة ظنيةٍ 

اللة اللفظ بل معناه بالقطع قو تعاىل فمن لم جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا  :ومثاٌل 
ه اآلية يدل بل معىن واحد من غري احتمال معىن آخر، يف هذ "ثالثة"، لفظ )١٩٦: اكقرة( رجعتم

يدل بل معىن واحد من غري احتمال،  "سبعة"فداللة هذا اللفظ بل معناه قطعيٌة، وكذلك لفظ 
اللة اللفظ بل معناه بالظن قو تعاىل. فدالحكه قطعيةٌ  وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من  :ومثاٌل 

يف هذه اآلية يدل بل معىن واحد مع احتمال معىن آخر، وهو  "كاحن"، لفظ )٢٢: النساء( النساء
  .الوطء والعقد، فداللة هذا اللفظ بل معناه ظنيٌة لسبب هذا االحتمال: يفيد معنيني وهما
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. إن اعتبار املعىن من اللفظ هو أهّم ما يُقصد منه، ألننا خُمَاَطبُْوَن باللفظ ولكننا ُملَكَُّفْوَن باملعىن
وأساس . خلطاب هو اللفظ املتضمن للمعىن ألن به يتّم إيصال اخلطاب إىل الُمَخاَطبفأساس ا

وإذاً، مجيع األلفاظ . احكلكيف هو املعىن املتضمن يف اللفظ ألن به يتّم حتميل احكلكيف بل امللكّف
عا القرآنية اليت حتوي املعا مفهومٌة إلدراك املخاطبني بهذه األلفاظ معانيها حيث بهذه امل

ف اليت أراد الشارع أن يقيم بها امللكفون   .يستوعبون احكاك

  

  

  

  
 

 

 

 

  :لألحاكم الكتاببيان 

ء، وقو تعاىل ً للّك  ً يف أن يكون هو بيانا ً متمزيا ً بيانيا ما  :وقد انتهج الكتاب الكريم منهجا
ء من حمدودية نصوصه  شاهٌد بل هذا حيث إنه بل الرغم) ٣٨: األنعام( فرطنا يف الكتاب من 

ه البرش بغّض اجظر عن تفاوت أشخاصهم وأوقاتهم  ومعدودية آياته حيوي مجيع ما حيتاج إ
وهذا ألن الكتاب يسلك مسلك احكنّوع يف بيان أحاكمه إذ إن بيانه لألحاكم . وأمكنتهم وأزمنتهم

  ١:يكون بل اجوعني األساسيني، وهما

 :وأمثلة هذا اجوع يع، وبيان األحاكم بصورة جمملة،ذكر القواعد واملبادئ العامة للترش )١(

  .حيتوي بل مبدأ الشورى) ١٥٩: آل عمران( وشاورهم يف األمر :قو تعاىل −

 .حيتوي بل قاعدة العقوبة بقدر اجلريمة) ٤٠: الشورى( وجزاء سيئة سيئة مثلها :قو تعاىل −

  .وي بل حكم الزاكة بصورة جمملةحيت) ١٠٣: احكوبة( خذ من أمواهلم صدقة :قو تعاىل −

 :وأمثلة هذا اجوع ذكر األحاكم بصورة تفصيلية، )٢(

                                                 
  .١٥٨ – ١٥٧ص  الوجزي يف أصول الفقه،زيدان، عبد الكريم،  ١
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ينص بل ) ١١: النساء( يوصيكم اهللا يف أوالدكم لثكر مثل حظ األنثيني :قو تعاىل −
 .مقادير املواريث باحكفصيل

ينص بل ) ٢٣: النساء( حّرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم :قو تعاىل −
 .حّرمات من النساء باحكفصيلامل

  :قو تعاىل −
ً
ً إال خطأ ينص بل حكم القصاص ) ٩٢: النساء( وما اكن ملؤمن أن يقتل مؤمنا

 .باحكفصيل
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  الكتاب لةبدال ب الزنول وعالقتهسب

وقد اقتضت حكمة الشارع تعاىل يف أن يزنل كتابه باحكدرج خالل ثالثة وعرشين سنة ليساير مع 
فزنول القرآن تدرجيياً يعالج هذه الظاهرة فضًال عن . ع اليت يه سمة احلياة البرشيةاألحداث والوقائ

وقرآناً : وقد قال تعاىل. أنه برهاٌن قاطٌع بل أن القرآن يزنل من اهللا تعاىل وليس من عند حممد 
ً ما نسمع أن). ١٠٦: اإلرساء( فرقناه حكقرأه بل اجاس بل مكث ونّزجاه تزنيال األحداث  وكثريا

غري أننا لم نرى العالقة الوطيدة بني كون  "أسباب الزنول"والوقائع اليت بسببها نزل القرآن تسىم بـ 
ليتها بل األحاكم فاحلديث عن هذه العالقة يتمثل . اآليات القرآنية نزلت بأسباٍب وبني مقت د

األسباب بل فهم اآليات ودالحكها بل  يف هذه الورقة بالرتكزي بل اقرتان اآليات بأسباب نزوهلا وتأثري
  .األحاكم

  :مفهوم مصطلح أسباب الزنول

ى دار علوم القرآن حيث إن اآليات القرآنية نزلت بل  إن موضوع أسباب الزنول متداوٌل 
فكما هو معلوٌم، أن علم أصول الفقه يتناول . أسباٍب معينٍة أي نزول اآليات مسبوٌق حبدوث الوقائع

اللة بل بعض مباح ث وقضايا من علوم القرآن وال سيما املباحث والقضايا اليت هلا صلٌة با
ً يف استقاء األحاكم من اجصوص واألدلة فمن هذه املباحث . األحاكم، لكون هذا العلم منهجا

والقضايا هو موضوع أسباب الزنول باعتباره مسلاكً يف تزنيل اجصوص بل الواقع وباعتباره ضابطاً 
ً يف ف ً صحيحا ني قد نظروا إىل هذا املوضوع . هم هذه اجصوص فهما وأهّم من ذلك لكّه، إن األصو

نظرًة تركزييًة بل أنه يعينهم يف استنباط األحاكم من نصوصها بطريقٍة صحيحٍة وسليمٍة حيث ال 
  .يتعارض فعلهم هذا ومقاصد اجصوص الترشيعية

األصو يف شأن مصطلح أسباب الزنول فمن املمكن  وقبل أن خنوض يف احكعريف الوارد يف الرتاث
كتور مّناع القطان يف كتابه  ه ا يف احكعريف " مباحث يف علوم القرآن"أن نتعّرف بل ما أشار إ

واتضح جا من  ١."هو ما نزل قرآٌن بشأنه وقَت وقوعه كحادثٍة أو سؤالٍ ": ويقول املؤلف. بهذا املصطلح
ضع هذا املصطلح يف ساحة علوم القرآن وغريه من العلوم حيث قُِصَد منه هذا احكعريف املراُد من و

  . األحداث اليت وقعت وبسببها أنزل اهللا القرآن مبيناً حلكمها أو اجلواب عنها

ً عن هذا املفهوم حيث يُعرَُّف بالقول  وقد ورد يف علم أصول الفقه هذا احكعريف وهو لم يكن نائيا
الوقائع يف القرآن وبيان األحداث اليت تتعلق بزنول آياٍت معينٍة من  يعالج موضوع أسباب الزنول"

                                                 
  .٧٨، ص  مباحث يف علوم القرآنقطان، مّناع، ال ١
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ً أي تعلّق اآليات بأسباب  ١."القرآن وهذا احكعريف بل ِغَراِر ما سبقه من أنهما يفيدان معىًن واحدا
ً حيث وجود  ً إلزاميا نزوهلا تعلَّق السبب والُمَسبَّب، وهذا ال يعين توّقف املسبب بل السبب توّقفا

ألن جيوز للشارع إنزال آياته دون أن يسبقه حدوث  ٢املسبب وعدمه ملزٌم من وجود السبب وعدمه،
أي واقعٍة وحادثٍة، ولكنه تعاىل أراد أن تُفهم آياته ونصوصه بإنزاهلا َقْقَب وقائع وحوادث وأن يدرك 

  .الُمَخاَطبون بهذا اجمط من اكيان خطابه املتضمن يف هذه اجصوص

  : أسباب الزنول وداللة الكتاب بل األحاكمالعالقة بني

فهذه اجصوص دالٌّة بل . إن هّم األصو وقَت احكعامل مع الكتاب هو استخراج األحاكم من نصوصه
ًال لم يتّم احكوصل به إىل مدلو وهو احلكم إال بداللٍة معينٍة،  أحاكمها بدالحكها ألن اجص بوصفه د

اللة كما عرفنا قد  ويرتتب من هذا نقول بأن اجصوص . تكون قطعيًة وقد تكون ظنيةً وهذه ا
ل  اللة يف توّصل ا اليت هلا أسباٌب كمثل اجصوص اليت ليس هلا أسباٌب يف جانب االحتياج إىل ا
اللة اليت يف اجصوص اجازلة بل أسباٍب لم تكن مضاهيًة لتاللة اليت يف  إىل املدلول، غري أن ا

  .ة عن األسباباجصوص اخلا

الحكني يكمن يف أن لألسباب  ً يف توّصل اجصوص إىل األحاكمواحكباين بني هاتني ا ، وكما أن تأثريا
اللة الواسطة بينهماهلا  ً يف تشخيص ا وباإلجياز، . إما أن تكون قطعيًة وإما أن تكون ظنيةً  تأثريا

  :تتمثل يف اجقاط اآلتيةإن العالقة بني أسباب الزنول وداللة الكتاب بل األحاكم 

السبب الوارد إِثَْر اآلية القرآنية يو  :با لألحاكم من نصوصهانالسبب يعترب املسلك االست )١(
ي يتو استقاؤه منها، ولقصد حتقيق فعل االستقاء يف هذه اآلية  إىل تضّمنها خلطاب الشارع ا

ي عليه نزلت  ً جُيعل هذا السبب ا ه حيث به مسلاكً استنباطيا ل إ . يتعني املدلول وتوّصل ا
اآلية اليت نزلت عقب حادثٍة ما قد تكون ذلمضًة يف دالحكه بل حكمها إال بعد أن يُقرتن اجظر 
فيها بهذه احلادثة، ألن بها يتعني احلكم املراد من هذه اآلية حيث نزوهلا يكون من أجل تنصيص 

ين آم ومثا قو تعاىل. هذا احلكم نوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن يأيها ا
ي ينص بل اجيه عن حتريم الطيبات) ٨٧: املائدة( اهللا ال حيب املعتدين وهذه اآلية نزلت بل . ا

منهم عيّل واملقداد وابن عمر وعثمان بن مظعون وابن مسعود وسالم  مجاعة من أصحاب اجيب 
ن يفعلوا كفعل اجصارى من حتريم طيبات الطعام واللباس واعزتال مو أ حذيفة ألنهم أرادوا أ

                                                 
١ Kamali, Muhammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2nd Edition, 2004), p. 39. 

،الزنكي، صالح قادر،  ٢   .٧ص  السياق اخلار يف قراءة اجص الرشيع من منظور أصو
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وهذا السبب يدل بل املعىن املراد من اآلية ويعصم اجاظر فيها من استنباط املعىن اآلخر  ١.النساء
  .غري املراد حيث يؤديه إىل سوء الفهم حنو اآلية

اللة اللفظية يقوم االح :لالحتمال يف داللة اللفظ قلييلالسبب يعترب الضابط احك )٢( تمال الوارد يف ا
ل يف إفادة اللفظ معناه  بل أساس طروئه يف إفادة اللفظ معناه أي إذا طرأ االحتمال اجاشئ عن ا
حيث إنه يفيد معاٍن عديدٍة فداللة اللفظ ظنيٌة، وإذا سلم اللفظ من هذا االحتمال حيث ال يفيد إال 

ً فدالحكه قطعيةٌ  كون السب. معىًن واحدا ً حكب الوارد يف نزول اللفظ صالٌح  وقوع  قليلضابطا
ي أراده الشارع من اللفظ حيث إفادته االحتمال يف دالحكه ، ألن السبب حيتوي بل املعىن املعنّي ا

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما  ومثا قو تعاىل. معناه متعنّيٌ ملا حيمله سبب نزو
ي ينص بل وجوب قطع يد السارق) ٣٨: املائدة( اهللا واهللا عزيز حكيم كسبا نكاال من وهذه . ا

ي رسق درخ من جار  يقال  قتادة بن اجعمان  اآلية نزلت بل رجل من األنصار يقال  طعمة ا
رع يف اجلراب لفظ الرسقة يف اآلية خم وحيتمل معاٍن كثريًة، وهذا السبب يضيق  ٢.واكنت ا

 .تماالت الواردة بل املعىن املراد من اللفظ، فالرسقة ما يتوفر فيه اخلفية واحلرزاالح

اللة اللفظ بل احلكم )٣( اكعد احكزنييل يمّثل اجلانب احكطبييق  :السبب يعترب اكعد احكزنييل 
ي يُستنبط من اجص ألن من مقاصد احلكم الرشيع تطبيقه بل امللكفني، فَِبِه يتّم  للحكم ا

ي أراده الشارع تعاىلاحك ل إىل احلكم لم يتوقف عمله عند . لكيف ا ي يتوصل با املجتهد ا
هذا فحسب، بل عليه أن يبحث عن ما يساعد حتقيق هذا احلكم يف الواقع، و هذا املقام حيتاج 

رٌز يف وإذا اكن احلكم املستنبط من اآلية اليت هلا سبٌب فله مثاٌل با. اكعد احكزنييل للحكمإىل 
ي هو حادثٌة واقعيٌة عبارة عن خرِي مثاٍل حكزنيل هذا احلكم نظراً  حتقيق هذا احلكم، ألن السبب ا

ً لزنول آياته ين يظاهرون منكم  ومثا قو تعاىل. إىل أن الشارع قد اعتربها ألن تكون سببا ا
قولو نهم وإنهم  ن منكرا من القول وزورا وإن من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إال الال و

ي ينص بل حرمة الظهار) ٢: املجادلة( اهللا لعفو غفور وهذا اآلية نزلت بل صحابية خولة . ا
وهذه احلادثة توضح  ٣.أن زوجها أوس بن الصامت ظاهرها بنت ثعلبة حني اشتكت إىل رسول اهللا 

  .ع فهو يندرج حتت داللة هذا اللفظاجلانب احكطبييق ملعىن الظهار حيث ما يكون بمثله يف الوقو

                                                 
١  ، ر املنثور يف احكأويل باملأثور السيو   .٤٣٩، ص ٣ج  ،ا
  .٦٤ص  أسباب نزول القرآن،الواحدي،   ٢
  .١٤٥ص  املصدر نفسه،  ٣



 
٣٧ 

ة من اآليات ال   : خصوص أسبابها وعموم ألفاظها بني العربة ا

ة من اآليات اجازلة بل أسباٍب، هل  ال ني يف مسألة العربة ا لقد شاع االختالف بني األصو
: تقول األو .تكون خبصوص أسبابها أو بعموم ألفاظها، حيث أّدى هذا إىل تقسيمهم إىل الفرقتني

و هذا . بأن العربة تكون بعموم األلفاظ: تقول واخكانيةبأن العربة تكون خبصوص األسباب، 
ي  ني إىل القول بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فاحلكم ا الزناع، انتىم مجهور األصو

ىم مجاعة منهم إىل القول و املقابل، انت. يؤخذ من اللفظ يتعدى صورة السبب اخلاص إىل نظائرها
ٌل بل صورة السبب اخلاص، وال بد من  بأن العربة خبصوص السبب ال بعموم اللفظ، فاللفظ العام د

ٍل آخر لغريه من الصور اكلقياس وحنوه ين يرمون أزواجهم ولم  وبل سبيل املثال قو تعاىل ١.د وا
واخلامسة إىل  ات باهللا إنه ملن الصادقنييكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاد

، هذه اآليات نزلت بل هالل بن أمية )٩ – ٦: اجور( أن غضب اهللا عليها إن اكن من الصادقني
ي قدف امرأته، اللة اسم املوصول  ٢ا ين(فاللفظ يف اآلية خٌم  ي يفيد العموم، وأما السبب ) ا ا

  .خاٌص وهو حادثة قذف هالل امرأته

إذا جتاوزنا اخلوض يف عرض األدلة واحلجج للٍكّ من هاتني الفرقتني نقف عند نقطٍة مهّمٍة تؤول و
ها لكٌّ منهما ويه اتفاقهم بل أن العموم هو األصل يف اجصوص الترشيعية ولم تعدل عن أصلها إال  إ

ٌل وقرينةٌ  ها الك الفريقني يمكننا وبعد املقارنة واملدارسة لألدلة اليت اعتمدت علي. إذا اقتضاها د
القول بأن الرأي القائل بأن العربة بعموم األلفاظ ال خبصوص السبب راجٌح وجديٌر باالعتبار، وذلك 

  ٣:لعدة أسباٍب ويه

  .قّوة األدلة اليت استدل بها القائلون بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب )١(

يت تنص بل عمومية الرشيعة وصلوحيتها موافقة هذا الرأي مع القاعدة املقّررة يف الرشع ال )٢(
 .جلميع األزمنة واألمكنة واألشخاص

مبدأ املساواة يف الرشيعة، فإن امللكفني متساوون أمام األحاكم الرشعية إال ما اقتضت الفطرة  )٣(
 .االختالف فيها

الة بل )٤(  األصل يف الرشيعة العموم واخلصوص استثناٌء، فاألمور املستثناة منصوصٌة باجصوص ا
  . االستثناء

                                                 
  .٨٥ – ٨٣ص  مباحث يف علوم القرآن،القطان، مّناع،  ١
  .رواه اكخاري يف صحيحه ٢
، الزنكي، صالح قادر،  ٣   .٣١ – ٢٩ صالسياق اخلار يف قراءة اجص الرشيع من منظور أصو



 
٣٨ 

  :يف دالحكها فوائد العلم بأسباب نزول اآليات

إن وراء اإلحاطة بأسباب الزنول املؤدية إىل احكميزي بني اآليات اليت هلا أسباٌب واآليات اليت ليس هلا 
أسباٌب فوائَد عريضًة، ويه اليت تساعد اجاظر يف آيات الكتاب وتعصمه من الوقوع يف اخللل عند 

ك بعضاً . املسايع االستنباطية اإلقدام بل وقد أورد العلماء الفوائد من العلم بأسباب الزنول، وإ
  ١:منها كما يف اآل

)١(  ً ً صحيحا وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا  وبل سبيل املثال قو تعاىل :فهم اجص الرشيع فهما
حني إقامتهم بل األموال ، نزلت هذه اآلية بل الصحابة )١٩٥: اكقرة( يأيديكم إىل احكهلكة

وتركهم اجلهاد، ثّم أخطأ اجاس يف فهمها حيث قالوا لرجل من املسلمني ُريم إىل صف الروم بأنه يليق 
 .نفسه إىل احكهلكة

ة بني صورة السبب من أفراد العام وغريها من األفراد )٢( ال دخول صورة السبب  :تفاوت الرتبة ا
اجص بل ما سيق من أجله داللٌة قطعيٌة، وال جيوز إخراج حتت عموم اجص قطيعٌّ فتكون داللة 

 . السبب من اجص العام باحكخصيص واالجتهاد

احتمال  :تفاوت احتمال احكخصيص بني اجصوص حسب ورودها بل األسباب أو إطالقها عنها )٣(
احكخصيص للخارج بل سبٍب أقوى مما لم خيرج بل سبٍب، وال يشرتط يف ختصيص ما خرج بل 

ه دون ما لم س بٍب ما يشرتط يف ختصيص األلفاظ املطلقة عن السبب حكطرق احتمال احكخصيص إ
 .خيرج بل سبب

الواقعة اليت نزل عليها اجص حتتوي بل  :احكعّرف بل مقاصد الشارع ومصالح العباد )٤(
واقعٍة تكّيفاً مشموالٍت زمانيٍة وماكنيٍة وفاعلٍة وذلئيٍة، وتالبسها توابُع وإضافاٌت، وذلك أن لّك 

ًال بل  خاصاً، فيكون ورود احلكم بل مناسبة بعض العنارص دون االحكفات إىل العنارص األخرى د
ه يف الترشيع وأنه طرديٌّ ال تأثري  يف ترشيع احلكم  .أن نوع هذا احكرصف اآلخر ال يُلتفت إ

نزل بل سبٍب واخكا نزل  اجّصان إذا تعارضا فاألول :احكعّرف بل مزنلة اجص عند احكعارض )٥(
ح اجازل من غري سبٍب، وهذا إذا اكن احكعارض حاصًال يف غري صورة السبب، فإن  من غري سبٍب يُرجَّ

ح اجازل من السبب ألنه نصَّ يف املسألة  .اكن احكعارض يف صورة السبب رُجِّ

                                                 
، الزنكي، صالح قادر،  ١ ً ٣٤ – ٣١ص السياق اخلار يف قراءة اجص الرشيع من منظور أصو الشاطيب، : ، وانظر أيضا

  .٢٦٢ – ٢٥٨، ص ٣ج  املوافقات يف أصول الرشيعة،



 
٣٩ 

  الكتاب لةالنسخ وعالقته بدال

  :مفهوم مصطلح النسخ

 
ُ
ً "رِْجَعْت إىل أصلها اللغوي فيه مشتقة من إن لكمة النسخ إذا أ ، وحتمل هذه "نََسَخ، يَنَْسُخ، نَْسخا

ه احكصانيف اللغوية معنيني، وهما   ١:اللكمة كما أشار إ

ما ننسخ من آية  نسخت الشمس الظّل أي تبطله وتزيله، وكما يف قو تعاىل: اإلبطال واإلزالة، ويقال )١(
  ).١٠٦: اكقرة( أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها

إنا كنا نستنسخ ما  نسخت الكتاب أي نقلته وحّوحكه، وكما يف قو تعاىل: اجقل واحكحويل، ويقال )٢(
 ).٢٩: اجلاثية( كنتم تعملون

، النسخ يعّرف بعّدة تعريفاٍت غري أن ثمة اجتاهني خمتلفني يف احكعريف  وأما يف مفهومه االصطال
  ٢:اليت مّرت بل املصطلح، وهما به نظراً إىل املرحلة الزمانية

النسخ عندهم حيمل معىن اكيان حيث إنه يشمل ختصيص العام وتقييد املطلق : اجتاه املتقدمني )١(
  ."بيان املراد بغري ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه"وتبيني املجمل ورفع احلكم جبملته، أو هو 

ت خبطاب متقدم خبطاب مرتاٍخ رفع احلكم اخكاب"النسخ عندهم يعّرف بـ : اجتاه املتأخرين )٢(
 ."رفع احلكم الرشيع خبطاب مرتاٍخ "أو يقال أنه  "عنه،

ونقطة الوفاق بني هذين االجتاهني تكون يف أن مفهوم النسخ عند املتقدمني أوسع وأشمل حبيث 
وأما املتأخرون يرون أن املتقدمني قد وّسعوا يف احكعريف . يعّم مفهوم النسخ عند املتأخرين وغريه

النسخ حيث أدخلوا ما ليس فيه نسٌخ حقييٌق مّما جيعلهم ضّيقوا مفهوم النسخ يف جزء من مفهومه ب
وجبانب ذلك، إن املتأخرين جعلوا األجزاء األخرى يف مفهوم . رفع احلكمعند املتقدمني وهو 

ن يف النسخ عند املتقدمني من احكخصيص واحكقييد واحكبيني مسالاكً لالستنباط وفهم اجصوص، مع أ
  . هذه األجزاء معىن رفع احلكم فهو ليس بالصورة اللكية وإنما بالصورة اجلزئية

  :رشوط النسخ

ون الرشوط املنضبطة اليت   النسخ يكون صحيحاً ومعترباً إذا توّفرت فيه رشوطه، وقد وضع األصو

                                                 
  .٩٦١، ص ٢ج أصول الفقه اإلساليم، الزحييل، وهبة،  ١
٢  ،   .٢٤٦ص  جلماعة،معالم أصول الفقه عند أهل السنة وااجلزيا



 
٤٠ 

النسخ غري  جيب توّفرها عند اعتبار النسخ حبيث إذا فقدْت هذه الرشوط إحداها أو لكّها فيكون
ك تلك الرشوط   ١:معترب، وإ

ً وليس عقلياً، أي احلكم املنسوخ هو احلكم الرشيع وليس  )١( أن يكون املنسوخ رشعيا
ل رشعياً فاحلكم رشيع، وإذا اكن عقلياً فاحلكم . احلكم العقيل له، وإذا اكن ا احلكم يتبع د

  .عقيل

ً عنه،  )٢( ل اجاسخ يكون منفصًال أن يكون اجاسخ منفصًال عن املنسوخ ومتأخرا أي ا
ل املنسوخ وال يكون مقرتناً معه اكلرشط والصفة واالستثناء، وألن االقرتان يدّل  ومتأخراً عن ا

 .بل احكخصيص أو احكقييد أو احكبيني

ل الرشيع وليس  )٣( أن يكون النسخ بالرشع، أي حيصل النسح أو رفع احلكم املنسوخ با
 .أمثال املوت واجلنون والسفه واإلغماء ألنها مسقطات احكلكيفبالطوارئ بل احكلكيف 

ً بوقت ما أو بأجل  )٤( ً بوقت ما، أي احلكم املنسوخ ال يكون مقيدا أن ال يكون املنسوخ مقيدا
والال  ومثا قو تعاىل. ما ألن هذا احلكم ينتيه بانتهاء وقته وأجله وليس بسبب النسخ والرفع

م فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف اكيوت يأتني الفاحشة من نسائك
 )١٥: النساء( ح يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال

ل املنسوخ يف  )٥( ي ينسخ احلكم يكون مثل ا ل ا أن يكون اجاسخ مثل املنسوخ، أي ا
ليًة وحجيًة لقو تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري  القوة أو أن اجاسخ أقوى من املنسوخ د

 )١٠٦: اكقرة( منها أو مثلها

أن يكون مما جيوز نسخه، أي أن يكون النسخ يف املواضع اليت جيوز نسخها، فال يدخل النسخ  )٦(
يف أصل احكوحيد ألن اهللا تعاىل بأسمائه وصفاته لم يزل وال يزال ومثل ذلك ما ُعِلَم باجص أنه يتأبد 

 .وال يتأقت

أي يكون اجلمع بينهما حماًال حبيث قد تواردا بل حمل  ٢يمتنع اجتماع اجاسخ واملنسوخ،أن  )٧(
واحد، ويقت املنسوخ ثبوته واجاسخ رفعه أو بالعكس، وإذا أمكن احلمع فهو أو ألن فيه إعمال 

لني   .ا

                                                 
١  ،   .٣١٥ص  إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول،الشواك
٢  ،   .٢٥٠ص  معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة،اجلزيا



 
٤١ 

  :أراكن النسخ

ون أن ثمة أراكناً للنسخ، ويه تكون يف أرب ه األصو   ١:عة كما يف احكايلوما أشار إ

ال بل رفع احلكم اخكابت :أداة النسخ )١(   .هو القول ا

اجاسخ يف احلقيقة هو اهللا تعاىل، . هو اهللا تعاىل ألنه الرافع املطلق للحكم وفق مشيئته :اجاسخ )٢(
 .وقد يطلق لفظ اجاسخ جمازاً بل احلكم الرشيع أو بل اجص اجاسخ

 .هو احلكم املرفوع :املنسوخ )٣(

  .امللكف باحلكم الرشيع) الُمَطالَب(هو املُتََعبَّد  :وخ عنهاملنس )٤(

  :وقت وقوع النسخ

ي يقع فيه النسخ أو املدة اليت يقع فيها النسخ حبيث ورد اجاسخ  املراد بوقت النسخ هو الزمان ا
ي يرفع املنسوخ خالل هذه املدة الزمانية ، فهذ. ا ا وباجظر إىل أن النسخ ال يكون إال يف الو

ي بدأ من بعثة حممد   يؤدينا إىل القول بأن النسخ ال يمكن أن حيدث إال يف عرص احكزنيل ا
ء يف . رسوًال وانتىه بانتقا إىل الرفيق األبل وهذا ألن اجاسخ جيب أن يكون بقوة املنسوخ، وال 

، والو قد انقطع بعد وفاة اجيب  ء من أحاكم ، وبل هذا ال جيوز بقوة الو إال الو تاتاً نسخ 
  ٢.الرشيعة اإلسالمية بعد وفاة اجيب 

: خاتم اجبيني حيث ال نيب بعده كما قال تعاىل مؤصٌل يف أنه  والقول بانتهاء النسخ بوفاة اجيب 
ما اكن حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخاتم اجبيني )وهذا يقت )٤٠: األحزاب ،

والقرآن الكريم، إذا قلنا أن اإلسالم ينسخ الرشائع السماوية  رشيعة حممد توقف النسخ عند 
فالرشيعة اإلسالمية يه الرشيعة الصاحلة للبرش إىل أن تأتيهم الساعة، لكونها غري قابلٍة . األخرى

  ٣.، ولكونها آخر الرشائع اليت أنزهلا اهللا تعاىلللنسخ بعد وفاة اجيب 

  :أقسام النسخ

  ٤:ات عديدة باعتبارات خمتلفة، وبيان ذلك بل اجحو اآلللنسخ تقسيم

                                                 
  .٩٦٤ – ٩٦٣، ص ٢ج أصول الفقه اإلساليم،، والزحييل، وهبة، ١٢٠، ص ١ج املستصىف،الغزايل،  ١
  .٣٩٠ص  ،الوجزي يف أصول الفقهزيدان، عبد الكريم،  ٢
٣  ،   .٢٥٢ص  معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة،اجلزيا
  .وما بعدها ٢٥٥ص  املصدر نفسه، ٤



 
٤٢ 

  :باعتبار القّوة يف اجاسخ واملنسوخ، ينقسم النسخ إىل ثالثة أقسام :احكقسيم األول

ومثا نسخ وجوب مصابرة املسلم عرشة من الكفار املنصوص عليه يف : نسخ األثقل باألخف )١(
، بمصابرة املسلم اثنني )٦٥: األنفال( ا مائتنيإن يكن منكم عرشون صابرون يغلبو قو تعاىل

النئ خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن من الكفار املنصوص عليه يف قو تعاىل 
  ).٦٦: األنفال( منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني

ين وبل ا ومثا نسخ احكخيري بني الصوم واإلطعام يف قو تعاىل: نسخ األخف باألثقل )٢(
فمن شهد منكم  بتعيني إجياب الصوم يف قو تعاىل) ١٨٤: اكقرة( يطيقونه فدية طعام مسكني

 ).١٨٥: اكقرة( الشهر فليصمه

ومثا نسخ استقبال بيت املقدس باستقبال اكيت احلرام يف قو تعاىل : نسخ املساوي باملساوي )٣(
نك قبلة ترضاها ف : اكقرة( وّل وجهك شطر املسجد احلرامقد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنو

١٤٤.( 

ي يقع فيه النسخ، وينقسم النسخ إىل قسمني :احكقسيم اخكا   :باعتبار الوقت ا

ي قد تّم القيام به حيث إن النسخ حيدث يف  )١( النسخ بعد احكمكن من الفعل، أي رفع احلكم ا
ي قد فعله امللكف، ومثا نسخ استقبال بيت املقدس ، وهذا النسخ يكون بعد أن احلكم ا

  .استقبل اجاس هذه القبلة

ي لم يتم القيام به حيث إن النسخ حيدث يف  )٢( النسخ قبل احكمكن من الفعل، أي رفع احلكم ا
ي لم يفعله امللكف بعد، ومثا قصة إبراهيم عليه السالم حيث احلكم بذبح ابنه  احلكم ا

  .هإسماعيل عليه السالم منسوخ قبل أن يتم فعل

ي يرتتب بل النسخ، وينقسم النسخ إىل قسمني :احكقسيم اخكالث   :باعتبار اكدل ا

النسخ إىل بدٍل، أي أن يُرفع احلكم حبكٍم بديٍل آخر، ومثا نسخ استقبال بيت املقدس  )١(
  . باستقبال اكيت احلرام

الراجح عدم النسخ إىل غري بدٍل، أي أن يُرفع احلكم بغري بديل، وهذا القسم خمتلف فيه، و )٢(
  .وقوعه

  :باعتبار نوعية النسخ يف املنسوخ، وينقسم النسخ إىل ثالثة أقسام :احكقسيم الرابع

نسخ احكالوة واحلكم معاً، أي أن يَرفع اجاسخ اللفظ واملعىن يف املنسوخ، ومثا آية احكحريم  )١(
اكن فيما : "نها قالتبعرش رضعات، فإنها منسوخة احكالوة واحلكم معاً كما رواته خئشة ر اهللا ع



 
٤٣ 

نزل من القرآن عرش رضعات معلومات حيرمن، ثم نسخن خبمس معلومات، فتو رسول اهللا 
ُ
 أ

  ).رواه مسلم" (وهّن فيما يقرأ من القرآن

نسخ احكالوة وبقاء احلكم، أي أن يرفع اجاسخ اللفظ يف املنسوخ دون املعىن، ومثا آية الرجم،  )٢(
قد قرأتها الشيخ والشيخة إذا : "حلكم كما رواه عمر ر اهللا عنه قالفإنها منسوخة احكالوة غري ا

 ).رواه ابن ماجه" (ورمجنا بعده زنيا فارمجوهما اكتة، رجم رسول اهللا 

نسخ احلكم وبقاء احكالوة، أي أن يرفع اجاسخ املعىن يف املنسوخ دون اللفظ، ومثا نسخ  )٣(
  .احكخيري بني الصوم واإلطعام بوجوب الصوم

  :باعتبار نوعية النسخ يف اجاسخ، وينقسم النسخ إىل أربعة أقسام :احكقسيم اخلامس

ً كذلك، ومثا نسخ اآلية  )١( ً واملنسوخ قرآنا نسخ القرآن بالقرآن، أي أن يكون اجاسخ قرآنا
ين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية ألزواجهم متاخ إىل احلول غري إخراج ) ٢٤٠: اكقرة( وا

ً يرتبصن  أفادت أن عّدة املتو عنها سنة اكملة باآليةاليت  ين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وا
 . اليت دلّت بل أن عدتها أربعة أشهر وعرش أيام) ٢٣٤: اكقرة( بأنفسهن أربعة أشهر وعرشا

كنت "نسخ السنة بالسنة، أي أن يكون اجاسخ سنًة واملنسوخ سنًة كذلك، ومثا احلديث  )٢(
قد نىه عن زيارة  هذا احلديث يدل بل أنه ). رواه مسلم" (كم عن زيارة القبور أال فزوروهانهيت

 .القبور ثم نسخ هذا احلكم بتجويز زيارتها

ً واملنسوخ سنًة، ومثا نسخ وجوب صوم  )٣( نسخ السنة بالقرآن، أي أن يكون اجاسخ قرآنا
ي ثبت باحلديث باآلية ، فهذه اآلية )١٨٥: اكقرة( فليصمه فمن شهد منكم الشهر خشوراء ا

  . تنص بل وجوب صوم رمضان ونسخ وجوب األنواع األخرى للصوم

ين  )٤( نسخ القرآن بالسنة، أي أن يكون اجاسخ سنًة واملنسوخ قرآناً، ومثا نسخ آية الوصية للوا
ين كتب عليكم إذا حرض أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية ل واألقربني يف قو تعاىل لوا

 ).رواه اكخاري معناه" (ال وصية لوارث"باحلديث ) ١٨٠: اكقرة( واألقربني باملعروف



 
٤٤ 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  :بل األحاكم عالقة النسخ بداللة الكتاب

اللة اللفظية اليت يه نسبٌة تتوسط بني اللفظ  اللة يف الكتاب بوصفه نصاً ترشيعياً تتمثل يف ا إن ا
الالت حني اكحث عن أوجه توصيل األلفاظ واجصوص واملعىن، وقد تصدى األص ون ملبحث ا و

يف مبحث داللة اللفظ بل . الترشيعية إىل األحاكم إذ إن هذه األلفاظ حتمل دالالٍت تفيد معانيها
الالت إىل القسمني األساسني، وهما اللة: املعىن قّسموا ا اللة وغري الواضح ا ويندرج . الواضح ا

الظاهر، اجص، املفرس، املحكم، وأما القسم اخكا يندرج حتته : األول أربعة أنواعحتت القسم 
 ً ً يف تقسيم . اخليف، املشلك، املجمل، املتشابه: أربعة أنواع أيضا ون النسخ منهجا وقد جعل األصو

اللة أي أن قابلية اللفظ ل الالت اللفظية إىل أنواعها األربعة األو من قسم الواضح ا لنسخ يه ا
  ١:ويبان هذا يكون بل اجحو احكايل. اليت جتعله يف نوٍع من هذه األنواع األربعة

، ولم يكن املراد منه  :الظاهر )١( هو اللفظ ظهر املراد منه بنفسه من غري توقف بل أمر خار
وأحّل  ومثا قو تعاىل. املقصود أصالًة من السياق، وحيتمل احكأويل، وحيتمل النسخ يف عهد الرسالة

، ظاهر اآلية ينص إحالل اكيع وحتريم الربا، ولكن املعىن )٢٧٥: اكقرة( اهللا اكيع وحّرم الربا
  . األصيل لآلية هو نيف املماثلة بني اكيع والربا بما يدّل عليه السياق

، واكن املعىن هو  :اجص )٢( هو ما دّل بنفسه لفظه وصيغته بل املعىن دون توقف بل أمر خار
ومثا قو تعاىل . قصود األصيل من سياق الالكم، وحيتمل احكأويل، وحيتمل النسخ يف عهد الرسالةامل

                                                 
  .٣٤٧ – ٣٣٨ص  الوجزي يف أصول الفقه،زيدان، عبد الكريم،  ١



 
٤٥ 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع )هذه اآلية ظاهٌر يف إباحة )٣: النساء ،
 .اجاكح، ونصٌّ يف حتديد عدد الزوجات ألنه هو املعىن األصيل لآلية

ً بل اجص ودّل بنفسه بل معناه املفصل بل وجه ال يبىق فيه  هو :الُمَفرسَّ  )٣( ما ازداد وضوحا
ية والزا نوالزا ومثا قو تعاىل. احتمال للتأويل، ولكن يبىق فيه احتمال للنسخ يف عهد الرسالة

ائة جتة، ، هذه اآلية مفرّسة يف جت الزانية والزا م)٢: اجور( فاجتوا لّك واحد منهما مائة جتة
 .وهذا العدد واضٌح وهو املعىن األصيل لآلية وال حيتمل احكأويل ولكنه حيتمل النسخ

ً بل حنو أكرث مما عليه  :املحكم )٤( ً قويا ي ظهرت دالحكه بنفسه بل معناه ظهورا هو اللفظ ا
، هذه اآلية )١: اإلخالص( قل هو اهللا أحد ومثا قو تعاىل. املفرس، وال يقبل احكأويل وال النسخ

حمكمة يف وحدانية اهللا تعاىل، وهذا املعىن واضٌح وهو املعىن األصيل لآلية وال حيتمل احكأويل وال 
 .النسخ يف عهد 



 
٤٦ 

  مرتبة الكتاب بني األدلة الرشعية

لية للّك منهـا حـ يكـون وضـعه مـن بينهـا  ويقت من تعّدد األدلة الرشعية اإلملام بالرتبة ا
 ً ٍل من األدلة يف موضـعه بوصـفه مفـرداً مـن  صحيحاً وقائما بل األساس السليم، وهذا ألن وضع د

وبهـذا نسـلّم . مفردات جمموعة األدلة إذا جترد عن سبب الوضع فيصبح هذا العمل ترجيح بال مرجح
ل، ورضورة اإلملام بالسبب املـؤثر يف تشـخيص هـذه الرتبـة  لية للك د برضورة اإلحاطة بالرتبة ا

ل يف موضعه املالئم املنبين بل السببحيث  ـل يف . به نقدر بل وضع ا ويسـتلزم مـن وضـع ا
احكقديم واحكأخري، أي أن األدلة اليت وُِضَعت يف املواضع اليت تيل موضع : موضعه بني األدلة العنرصين

ل فيه تعترب مؤخرًة عنه، وأما األدلة اليت وُِضَعت يف املواضع اليت تسبق م ل فيه تعتـرب ا وضع ا
  .مقدمًة عليه

  :األصل يف رتبة الكتاب

ون يف القول برتبة الكتاب بني األدلة الرشعية هو أن يكون يف القّمة  ي يعتمده األصو إن األصل ا
ويعين ذلك أن الكتاب مقّدٌم بل سائر األدلـة ويه مـؤخرٌة عنـه، وال يوجـد أّي . أي يف الرتبة األو

ٍل يسبقه وي ـعية د تقدمه حبيث إنه راجٌح عليه عند حصول احكعارض الظاهر بينه وبني األدلـة الرش
وهذا األصل آيٌل إىل أسباٍب عديدٍة، منها ما قد رأيناه إبّـان احلـديث عـن مفهـوم الكتـاب . األخرى

ة   :وممزياته، وبل وجه اخلصوص نرسد األسباب اليت تدعم هذا األصل يف اجقاط احكا

. نُِسب الكتاب إىل اهللا تعاىل الشارع احلقييق حيث إنه متصٌف بالوحييـة :الشارعاالنتساب إىل  )١(
فالكتاب صادٌر عن اهللا وهو الكمه املقّدس، وحنن ملكّفون بطاعة اهللا باقتضاء كونه عّز وجل خـالَق 

نـا إال الكون وفاطره، وهذه الطاعة لم تتّم إال بطاعة أوامره ونواهيه، وهذه األوامر واجـوايه لـم تبلغ
يكـون  يف األصـلبصورة اخلطاب املتثمل يف الكتاب، ولّك أمٍر يراد العلم خبطاب اهللا املتضمن فيـه 

ا الكتاب أّول ما يُعتمد عليه للبحث عن خطاب اهللا   .من هذا الكتاب، و

وبعد أن َعِلْمنا أّن احكلكيف بطاعة اهللا لم تـتم إال باكحـث عـن خطابـه يف  :العصمة واإلعجاز )٢(
فوجـه رضورة اتصـاف . ، فهذا الكتاب ِألن يكون حجًة صحيحًة يتصف بالعصمة واإلعجازكتابه

ي حيـوي خطـاب اهللا، وحنـن  الكتاب بالعصمة واإلعجاز يكون يف أن الكتاب هو حممل الـو ا
ملكفون باتباعه، وإن لم يتصف هذا الكتاب بالعصمة حبيث يطرأ عليه احكحريف واحكبديل فيكـون 

لو خمّالً، وكما أنه إن لم يتصف باإلعجاز حبيث يقدر غري الشارع بل اإلتيان بمثلـه كونه حممًال ل
 ً يكـون  يف األصـلولّك أمٍر يراد العلم خبطاب اهللا املتضمن فيه . فيكون كونه حاوياً للخطاب خمرما

ل املتصف بالعصمة واإلعجاز  .من ا



 
٤٧ 

ف بطاعة اهللا لم تتم إال باكحث عن خطابـه يف وبعد أن َعِلْمنا أن احكلكي :القطع اليلك يف اخكبوت )٣(
ًال صحيحاً يتصف بالقطع الـيلك يف نقلـه مـن عرصـ نـزو إىل  كتابه، فهذا الكتاب ِألن يكون د

فوجه رضورة اتصاف الكتاب بالقطع اليلك يف نقله يكون يف أن الكتاب حممـل الـو . عصوٍر بعده
ي حيوي خطاب اهللا، وحنن ملكّفون باتباعه ، وإن لم يتصف هذا الكتاب بالقطع اليلك يف ثبوتـه إىل ا

مصدره حبيث يطرأ عليه احتمال الضّد أي عدم اخكبوت فيكونه كونه حممًال للو وحاوياً للخطـاب 
 ً ـل املتصـف  يف األصـلولّك أمٍر يراد العلم خبطاب اهللا املتضمن فيه . خمًال وخمرما يكـون مـن ا

  .لشارع احلكيمبالقطع اليلك يف ثبوته إىل ا

  :دوايع تقديم الكتاب بل األدلة

وايع يه األسـباب اآلنفـة  َة دواٍع حتدو بالقول بتقديم الكتاب بل سائر األدلة الرشعية، وهـذه ا ثِمَّ
كر يف كون الكتاب  ، وهذه األسباب تتطلب تقديم الكتـاب بل األدلـة نظـراً إىل أنـه أصًال لألدلةا

وهلذا احكقديم مستلزماٌت أي . بل الفرع حكعلّق الفرع وجوداً وعدماً باألصلأصٌل هلا، واألصل مقّدٌم 
ني، وهـذه املسـتلزمات منهـا تكـون  ما يرتتب من تقديم الكتاب بل األدلة رتبًة يف أعمال األصو

  :كما يف احكايل

ي يبحـث عـن حكـمٍ : وبيانه تقديم الكتاب يف العمل االجتهادي بل سائر األدلة، )١(  املجتهد ا
رشيعٍّ ينظر يف األدلة، وإذا سار بل هذا األصل سينظر أّوًال يف الكتاب قبل األدلـة األخـرى للبحـث 

  .عن هذا احلكم

ي يقصد إزالـة احكعـارض : وبيانه تقديم الكتاب يف العمل الرتجي بل سائر األدلة، )٢( ح ا املرجِّ
ح الكتاب بل غـريه مـن األدلـة لزييـل الظاهر بني األدلة ينظر فيها، وإذا سار بل هذا األصل سريجِّ 

 . احكعارض

ي يريـد نصـب األدلـة : وبيانه تقديم الكتاب يف العمل االستداليل بل سائر األدلة، )٣( ل ا املستدِّ
بل حكٍم من األحاكم ينظر فيها، وإذا سار بل هـذا األصـل سيسـتّدل أّوًال بالكتـاب قبـل األدلـة 

 .األخرى بل هذا احلكم

ي يتـو اسـتخراج : وبيانه  يف العمل االستنبا بل سائر األدلة،تقديم الكتاب  )٤( املستَنِْبط ا
األحاكم من األدلة ينظر فيها، وإذا سار بل هذا األصل لم يستنطق أحاكم الكتاب باألدلة األخرى أي 

ُص بها عموم الكتاب وال ُفَقيِّد بها مطلقه وال يزيد بها بل منصوصه وال ينسخه  بها وال يرتك ال خُيَصِّ
  .بها ظاهره وال يأّول بها واضحه

  



 
٤٨ 

  :دوايع تأخري الكتاب عن األدلة

وايع تأ باجظر إىل بعض جوانب  وثّمة دواٍع حتدو بالقول بتأخري الكتاب بل بعض األدلة، وهذه ا
ب، واجلوانب اليت جتعل الكتاب مؤخراً عن بعض األدلة يه املزايا اليت لم يتصف بها الكتـا. الكتاب

كـون : وباإلمجال، هـذه اجلوانـب يه. وهذه املزايا قد اتصف بها بعض األدلة مما جيعلها مقّدمًة عليه
، وكونه ظنياً يف بعض دالالته، وكونه قابًال للعوارض اللفظية، وكونه جزئياً يف بعض  الكتاب مبَيَّناً 

وي وباجلانب اخكالث عن اإلمجاع ويتأخر الكتاب باجلانبني األول واخكا عن احلديث اجب. مدلوالته
وهـذه األدلـة اخكالثـة مـع كونهـا راجعـًة يف أصـلها إىل . األصو وباجلانب الرابع عن القياس اليلك

  : وصور تأخريه عنها تتمثل يف. الكتاب تتقدمه يف هذه اجلوانب األربعة

ي يشمل ختصيص خم الكتاب وتقييـد مطلقـه وتأويـل ظـاهره باحلـديث و :اكيان )١( اإلمجـاع ا
  .والقياس اليلك

الالت القطعيـة واملـدلوالت اللكيـة الصـادرة مـن هـذه األدلـة  :الرتجيح )٢( ي يشمل تقديم ا ا
 .اخكالثة بل الكتاب

ي يشمل رفع اخكابت املتقدم يف الكتاب باخكابت املتأخر من احلديث :النسخ )٣(   .ا

ن األدلـة رتبـًة يف أعمـال وهلذا احكأخري مستلزماٌت كـذلك أي مـا يرتتـب مـن تـأخري الكتـاب عـ
ني، ويه عني مستلزمات احكقديم، وهذه املستلزمات منها تكون كما يف احكايل   :األصو

املجتهـد يف حبثـه عـن احلكـم : وبيانـه تأخري الكتاب يف العمل االجتهادي عن بعض األدلـة، )١(
  .الرشيع لم ينظر يف الكتاب أّوًال بل ينظر يف اإلمجاع مثًال ثم الكتاب

ح يف سـعيه إىل دفـع احكعـارض : وبيانه الكتاب يف العمل الرتجي عن بعض األدلة،تأخري  )٢( املرجِّ
 .بني األدلة لم يقّدم الكتاب عليها بل يقّدم احلديث مثًال عليه

ل يف استدال بل احلكـم : وبيانه تأخري الكتاب يف العمل االستداليل عن بعض األدلة، )٣( املستدِّ
ل الكتاب عليه أ  .وًال بل يورد اإلمجاع مثًال ثم الكتابلم يورد د

املسـتَنِْبط يف عملـه يسـتنطق : وبيانـه  تأخري الكتاب يف العمل االستنبا عن بعـض األدلـة، )٤(
 .األحاكم يف الكتاب باحلديث مثًال حيث إن احلديث خيصص عمومه أو يقيد إطالقه

 



 
٤٩ 

ل الرشيع اخكّا   السنة: ا

ني عند حديثهم عن األدلة الرشعية، بل  تأ السنة اجبوية تلَو الكتاب الكريم يف كتابات األصو
وقد أورد بعضهم السنة ضمَن الكتاب يف مبحٍث واحٍد حتت تسمياٍت عديدٍة ويه كما ذكرناها سابقاً 

ٍء فيّدل بل أن السنة قد نالت ماكنًة . اجصوص واأللفاظ والو واألصول: أمثال وهذا إن دّل بل 
زيًة عن غريها من األدلة حبيث إن كونها مذكورًة عقَب الكتاب وكونها مندرجًة حتت مرموقًة متم

وجبانب ذلك، إن معىن . مسىًم واحٍد مع الكتاب يو قّوة الصلة ومتانة العالقة بينها والكتاب
ه تقت تسويتها  الوحيية اليت تكمن يف السنة واليت تتمثل يف أن القائل بها معصوٌم ويو إ

  .كتاب، وكما أن كونها بياناً للكتاب يقت مغايرتها عن الكتاببال

ني   :تعريف السنة عند األصو

ً غري أن احكعريفات الواردة يف عرض هذا  " السنة"وحيمل مصطلح  ً واحدا يف اكحث األصو مفهوما
ني بل فيتمحور مفهوم السنة عند األص. املفهوم تتعّدد حسب املفردات اليت تكّون املراد منها و

ليتها حيث باجظر فيها يتوصل اجاظر إىل احلكم الرشيع وتركزيهم بل هذا املحور يف مفهوم . د
السنة يفضيهم إىل تناول املفردات اكيانية حككوين تعريٍف جامٍع ملصطلح السنة يف علم أصول الفقه، 

ا نرى أنهم أتوا بكلماٍت ضابطٍة تشبه احكعريفات عند املحدثني   .و

والسنة يه الطريقة " سّن، يسّن، سّنة"إذا أرجعنا هذا املصطلح إىل أصله اللغوي فنجد أنه مشتٌق من و
ين خلوا من  املعتادة املحافظ عليها اليت يتكرر الفعل بموجبها، كما يف قو تعاىل سنة اهللا يف ا

 ما هو مندوب من وأما السنة عند الفقهاء يه). ٦٢: األحزاب( قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال
وأما السنة عند املحدثني  ١.العبادات وغريها، وكما تطلق هذه اللكمة عندهم بل لك ما يقابل اكدعة

ثَِر عن الرسول 
ُ
من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو صفٍة َخلِْقيٍَّة أو ُخلُِقيٍِّة أو سريٍة سواء أكان  يه لّك ما أ

ك بعضاً من تعريفاتهموأما السنة  ٢.ذلك قبل اكعثة أم بعدها ني فإ   :عند األصو

  ٣.من قوٍل أو فعٍل أو تقريرٍ  السنة يه لّك ما صدر عن الرسول  )١(

 ٤.وفعله وتقريره السنة يه قول اجيب  )٢(

                                                 
  .١٦١ص  الوجزي يف أصول الفقه،زيدان، عبد الكريم،  ١
  .١٩ص ، علومه ومصطلحه: أصول احلديثاخلطيب، حممد عجاج،  ٢
  .٤٥٠، ص ١ج أصول الفقه اإلساليم،الزحييل، وهبة،  ٣
٤  ،   .٦٧ص إرشاد الفحول، الشواك



 
٥٠ 

  ١.غري القرآن السنة يه ما صدر عن اجيب  )٣(

ني حيث إن لّك ما صدر عن اجيب  لية تكمن يف مفهوم السنة عند األصو غري  إن معىن ا
واملراد . القرآن من أقوا وأفعا وتقريراته يصّح احكوصل بصحيح اجظر فيها إىل احلكم الرشيع

إنما األعمال "يف خمتلف األغراض واملنسابات، مثل قو  يه األحاديث اليت قاهلا الرسول  بأقوا 
واملراد . اء الصلوا ت اخلمسمثل أد يه األعمال اليت قام بها الرسول  واملراد بأفعا ." باجيات

عن إنكر قوٍل أو فعٍل صدر أمامه أو يف عرصه وعلم به، وذلك إما  يه سكوت اجيب  بتقريراته 
ِكَل الضّب بل مائدة رسول اهللا 

ُ
بموافقته أو استبشاره أو استحسانه، وإما بعدم إنكاره وتقريره، مثل أ

.٢  

اليل يف مصطاح السنة عند أهل ا لعلم يوقعهم يف اخلالف املنه حني يقول قائٌل خبالف احكباين ا
ني واملحدثني والفقهاء  قول آخر يف مقت املصطلح، وكما سبقتنا اإلشارة إىل أن للكٍّ من األصو

ً يف فهم السنة وتزنيلها ً خاصا و احكعريف السابق ذكره، إن املحدثني نظروا إىل السنة نظرًة . من
من غري احكفريق بني ما هو ترشييع وبني ما هو غري  مجيع ترصفات الرسول واسعًة إذ أنها تشمل 

ا أدخلوا الصفات اخِللقية يف مفهوم السنة، فهذه احكرصفات لكّها سنةٌ  وأما الفقهاء نظروا . ترشييع، و
 إىل السنة نظرًة فقهيًة إذ أنها تشمل مجيع ما حيمل مقت طلب الفعل من غري إلزاٍم بدون احكفريق

ليًة إذ . بني ما يثبت بالسنة وبني ما يثبت باألدلة األخرى ون نظروا إىل السنة نظرًة د وأما األصو
إىل احلكم الرشيع،  أنها تشمل مجيع ما يصّح احكوصل بصحيح اجظر فيه مما يصدر عن الرسول 

ا اكتفوا بذكر األفعال واألقوال واحكقريرات ألنها حمامل الترشيع   .و

  :سنة وممزياتهاخواّص ال

وقد امتازت السنة الرشيفة عن األدلة األخرى بعّدة ممزيات حيث بها تكون السنة مباينًة عن غريها 
وهذه املمزيات تتمثل . ماهيتها ودالحكها ومرتبتها وتقسيماتها وعوارضها: من األدلة يف هذه اجلوانب

  :احكايل يف املفردات اليت تكّون مفهومها يف احكعريف بها، ويه كما يف

وهو الشارع  اتفق أهل العلم بل أن السنة صدرت عن حممد  :صدور السنة عن الرسول  )١(
لم يكن  املجازي، وكما اتفقوا بل أن مصدرها احلقييق هو اهللا تعاىل الشارع احلقييق ألن حممداً 

ً ورسوًال إال باختياره تعاىل نت الرسالة اليت جاء والرسول شأنه كشأن املبلغ عّمن يرسله، وإذا اك. نبيا

                                                 
١  ،   .١١٨ص  معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة،اجلزيا
  .٤٥٠، ص ١ج أصول الفقه اإلساليم،الزحييل، وهبة،  ٢



 
٥١ 

بها الرسول يه رشيعة الشارع فالشارع إذاً يتكفل ببيانها، وما يصدر عن رسو هو بياٌن وترشيٌع من 
  .عنده تعاىل

ب الترشيع يف السنة )٢( ب الترشيع اليت  :تنّوع أسا نستنتج من تعريف السنة السابق أن أسا
، واألسلوب الفعيل، واألسلوب : تكمن فيها متنوعٌة ومنقسمٌة إىل ثالثة أقسام، ويه األسلوب القو

ب دون غريها . احكقريري ومن املمكن أن يكون الترشيع يف السنة مقترصاً بل إحدى هذه األسا
ب يكون أقرب إىل الفهم واإلدراك، ألنه ما ال يمكن بيانه بالقول  إال أّن اكيان بتعّدد األسا

 .مكن بيانه بالقول والفعل فاحكقرير قد يكون قادراً عليهفالفعل قد يكون قادراً عليه، وما ال ي

كر حكبني السنة عبارة عن بياٍن للكتاب لقو تعاىل  :وضوح دالالت السنة )٣( ك ا وأنزجا إ
هم ، والكتاب أصل األدلة ومصدرها، وهو بالنسبة إىل السنة عبارة )٤٤: اجحل( للناس ما نّزل إ

 ِ يغاير املبني  يف وضوح معانيه وبروز دالالته، فاكيان أوضح وأبرز من املبني فاكيان . عن الُمَبنيَّ
ً حتمل تفصيالٍت ملا . ، وإذا اكن اكيان لم يكن كذلك فكيف يتّم اكيان للمبني  والسنة أيضا

إىل  أمجله الكتاب وتقييداٍت ملا أطلقه وتفسرياٍت ملا أغمضه وإضافاٍت ملا سكت عنه، فلّك هذا يقودنا
ً إال إذا اقرتن مع اجظر يف السنة ألن املبني  لم يكن  القول بأن اجظر يف الكتاب لم يعد صحيحا

 .مبيناً عند غياب اكيان عنه

إذا ثبت الكتاب لكّه باحكواتر فالسنة لم تكن كذلك، بل  :انقسام ثبوت السنة إىل احكواتر واآلحاد )٤(
احكواتر معلوٌم ، وأما اآلحاد فهو ما لم يكتمل فيه رشوط السنة تثبت إما باحكواتر وإما باآلحاد، ف

اجظر الصحيح يف هذا احكقسيم هو تميزي السنة بني ما يثبت باحكواتر وبني ما يثبت باآلحاد . احكواتر
باعتبار عدد الرواة، أي أن ثّمة السنة اليت تماثل الكتاب يف اخكبوت حيث إنها ثابتٌة بالقطع كما هو 

اجظر اكاطل يف هذا احكقسيم هو تقسيمهما باعتبار القبول والرّد، أي السنة اليت تثبت وأما . الكتاب
 ١.باحكواتر مقبولٌة والسنة اليت تثبت باآلحاد مردودٌة أو يه مقبولٌة عند جتاوزها الرشوط اإلضافية

رسول شأن السنة كشأن الكتاب يف أنهما باللسان العر لكون ال :السنة تكون باللسان العر )٥(
  بها وتراكيبها ً وشعبه عربياً، فاللغة العربية يه اليت تتجسد يف ألفاظ السنة وأسا عربيا

وتقت هذه املزية اإلحاطة بهذه اللغة إحاطًة تاّمًة من أجل فهم املعا واملقاصد يف . ومدلوالتها
. وهو لغة هذا اجص السنة ألن السنة تكون بل صورة اجصوص امللفوظة، فالسبيل إىل فهمها واحدٌ 

ويه يف هذه املزية مشرتكٌة مع الكتاب يف أنهما نصوٌص ترشيعيٌة جُترى عليها طرق االستنباط اليت 
ون الستقاء األحاكم منها  .وضعها األصو

                                                 
١  ،   .١٤٧ – ١٤٦ص  معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة،اجلزيا



 
٥٢ 

لية السنة   :الرباهني بل إثبات حجية ود

لية السنة إىل عدٍد من الرباهني  ني يف إثبات حجية ود الئل حيث إن هذه وقد استند األصو وا
. األدلة برمتها تدّل بل أن السنة اجبوية حجٌة رشعيٌة يتوصل بصحيح اجظر فيها إىل احلكم الرشيع

ة ون يف القول حبجية السنة تتثمل يف اجقاط احكا   ١:وباجلملة، الرباهني اليت استدّل بها األصو

ة اليت تنص بل ما يقت صحة قبول استدّل املثبتون حلجية السنة باآليات القرآني :الكتاب )١(
ً يصّح  ٌل رشيٌع سبق إثباته، وكونه مسلّما السنة واالحتجاج بها، وهذا باعتبار أن الكتاب د

ٌل يراد إثباته  :ومن هذه اآليات. االستدالل به يف إثبات السنة اليت يه د

ين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأو األقو تعاىل  − مر منكم فإن تنازعتم يف يأيها ا
وم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال : النساء( ء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا وا

ووجوب رّد املتنازع فيه إىل الرسول وجعلهما رشطاً  ، هذه اآلية تنص بل وجوب طاعة الرسول )٥٩
وم اآلخر ملا أمر  ت االتباع واالقتداء واحكأ بالرسول فالوجوب األول يق. لإليمان باهللا تعاىل وا

ه  االتباع واالحتاكم ال . يف األمور اليت يراد حكمها اهللا به، والوجوب اخكا يقت االحتاكم إ
ًال وحجةً    .يكونان إال باعتبار السنِة د

ية تدّل بل أن ، هذه اآل)٤ – ٣: اججم( إن هو إال و يو. وما ينطق عن اهلوى قو تعاىل −
، فالو يقت االتباع ألن الو حممل اهلداية واهلداية مقصد احلياة لّك ما قا اجيب  ٌ . و

ًال وحجةً   .االتباع ال يكون إال باعتبار السنة د

هم قو تعاىل − كر حكبني للناس ما نّزل إ ك ا ، هذه اآلية تنص بل أن )٤٤: اجحل( وأنزجا إ
ً ملا نّزل بل اجاس وهو القرآن،  نزل بل حممد اهللا قد أ كر غري القرآن لكونه مبينا كر، وهذا ا ا

، وهو ما صدر عنه  واكيان ال يكون إال يف . حكبيني الكتاب فاكيان ال يمكن أن يكون مبيناً 
ٌل وحجةٌ   .السنة، والسنة إذاً د

، هذه اآلية تدل )٧: احلرش( نه فانتهواوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ع قو تعاىل −
. وأمر كذلك بالرتك عن لّك ما نىه عنه بل أن اهللا تعاىل أمر اجاس باألخذ بكّل ما أ به رسو 

ي يف اآلية يشمل مجيع املأمورات واملنهيات اليت جاء بها حممد  سواء اكنت منصوصًة يف  العموم ا
ٌل وحجةٌ  واليت. القرآن أو غري منصوصٍة فيه   .لم ينص عليها القرآن تنص عليها السنة، فالسنة إذاً د

                                                 
، ١٦٣ – ١٦٢ص الوجزي يف أصول الفقه، ، وزيدان، عبد الكريم، ٤٥٨ – ٤٥٥، ص ١ج أصول الفقه اإلساليم،الزحييل، وهبة،  ١

  .٤٥ – ٣٦ص علومه ومصطلحه، : أصول احلديثواخلطيب، حممد عجاج، 



 
٥٣ 

وح يومنا هذا بل وجوب األخذ باألحاكم  فقد اجتمع املسلمون من عهد اجيب  :اإلمجاع )٢(
ها ملعرفة األحاكم الرشعية والعمل بمقتضاها فما . اليت جاءت بها السنة اجبوية، ورضورة الرجوع إ

جاء بعدهم يفرقون بني حكٍم ورد يف القرآن وبني حكٍم ورد يف السنة،  اكن الصحابة وال من
 .فاجلميع عندهم واجب االتباع ألن املصدر واحد وهو و اهللا

ل القاطع أن حممداً  :املعقول )٣( رسول اهللا، ومعىن الرسول هو املبلغ من اهللا، ومقت  ثبت با
قبول ما يأ به، وبدون ذلك ال يكون لإليمان به اإليمان برساحكه لزوم طاعته واالنقياد حلكمه و

  .معىن، وال يتصور طاعة اهللا واالنقياد إىل حكمه مع املخالفة لرسو 

ني واملحدثني   :أقسام السنة عند األصو

ون السنة إىل أقساٍم حسب اعتباراٍت عديدٍة، وهذه احكقسيمات تؤثر يف  قّسم املحدثون واألصو
ليته ا بل األحاكم وكما أنها تؤثر يف تفاوت الرتبة بالنسبة إىل صلة السنة باألدلة حجية السنة ود

 ١:وتقسيما ت السنة تكون كما يف احكايل. األخرى

وقد سبقنا احلديث عن تعريف السنة إذ به ُيَعرَُّف ماهية السنة  :تقسيم السنة باعتبار ذاتها )١(
 :أقساٍم، ويه وذاتها، فنجد أن السنة حسب تعريفها تنقسم إىل أربعة

ة،: القسم األول من الالكم واخلَُطِب واملواعظ واإلرشادات  ويه لّك ما قا الرسول  السنة القو
ي حيمل معىن الترشيع، ومثاهلا قو  ر : "واحكوجيهات واجصائح والرسائل املكتوبة وغريها ا

ين ين وسخط اهللا يف سخط الوا   ).ذيرواه الرتم" (اهللا يف ر الوا

من األعمال واحكرصفات واملعامالت  ويه لّك ما فعله الرسول  السنة الفعلية،: القسم اخكا
ي حيمل معىن الترشيع، ومثاهلا ما روي عنه  رفع "أنه  واحكحّراكت واهليئات والكيفيات وغريها ا

  ).رواه اكخاري" (يديه يف الصالة َحْذَو منكبيه

من سكوته واستحسانه واستبشاره  ويه لّك ما أقّر عليه الرسول  ة،السنة احكقريري: القسم اخكالث
ي حيمل معىن الترشيع، ومثاهلا ما روي  أن صحابياً ذبح أرنباً "وتقريره وتصويبه وموافقته وغريها ا

  ).متفق عليه" (فقبله ثّم أرسل ِوْرَكها إىل رسول اهللا 

                                                 
، ١٧١ – ١٦٤ص  يف أصول الفقه، الوجزي، وزيدان، عبد الكريم، ٤٥٥ – ٤٥١، ص ١ج أصول الفقه اإلساليم،الزحييل، وهبة،  ١

 ،  علومه ومصطلحه،: أصول احلديث، واخلطيب، حممد عجاج، ١١٩ص  معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة،واجلزيا
  .١٠٩ – ١٩، ص تيسري مصطلح احلديث، والطحان، حممود، ٣٠١ص 



 
٥٤ 

وهو قادٌر بل فعله من العبادات واملعامالت  ويه لّك ما تركه الرسول  السنة الرتكية،: القسم الرابع
ي حيمل معىن الترشيع، ومثاهلا تَْرُكه  قادٌر  الصالة الواجبة السادسة مع أنه  واآلداب وغريها ا

 .بل ترشيعها

نا ع :تقسيم السنة باعتبار عدد رواتها )٢( رب الرواة وقد سبقتنا اإلشارة إىل أن السنة نُِقلَْت إ
واجاقلني، وهم أشخاٌص قد يكرث عددهم وقد يقّل، فالكرثة والقلة يف عدد رواة السنة جتعلها 

 :منقسمًة إىل ثالثة أقساٍم، ويه

اليت نقلها كثرٌي من الرواة عن كثري  ويه األخبار املروية عن الرسول  السنة املتواترة،: القسم األول
من كذب عيل متعمداً : "الكذب بل اخلرب، ومثاهلا قو عن كثري حبيث يستحيل اتفاقهم بل 

  ."فليتبوأ مقعده من اجار

اليت نقلها عدٌد من الرواة حبيث لم  ويه األخبار املروية عن الرسول  سنة اآلحاد،: القسم اخكا
عليه الرّب حسن اخللق واإلثم ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع : "يصل حّد احكواتر، ومثاهلا قو 

  ).رواه مسلم" (اجاس

وهذا احكقسيم عند احلنفية وهو ما يتوسط بني املتواتر واآلحاد، ويه  السنة املشهورة،: القسم اخكالث
إنما : "األخبار اليت يف أصلها آحاد ثّم أصبحْت متواترًة يف عرص ما بعد الصحابة، ومثاهلا قو 

  ).اكخاري رواه" (األعمال باجيات وإنما للك امرىء ما نوى

السنة قد تكون قويًة وقد تكون ضعيفًة باجظر إىل توّفر  :تقسيم السنة باعتبار قّوتها وضعفها )٣(
رشوط قبوهلا واالحتجاج بها، وهذه الرشوط تتمثل يف صحة السند وسالمة املنت، فبهذا االعتبار 

 :تنقسم السنة إىل ثالثة أقساٍم، ويه

تصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه من غري يه ما ا السنة الصحيحة،: القسم األول
أخربنا : حدثنا عبد اهللا بن يوسف، قال: شذوٍذ وال علٍّة، ومثاهلا ما أخرجه اكخاري يف صحيحه، قال

قرأ يف املغرب  سمعت رسول اهللا : "مالك عن ابن شهاب عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه، قال
اتهويسىم هذا احلد." بالطور   .يث أيضاً باحلديث الصحيح 

ي خّف ضبطه عن مثله إىل منتهاه  السنة احلسنة،: القسم اخكا يه ما اتصل سنده بنقل العدل ا
حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن : من غري شذوٍذ وال علٍّة، ومثاهلا ما أخرجه الرتمذي يف سننه، قال

سمعت أ حبرضة : ا مو األشعري، قال سليمان الضبيع عن أ عمران اجلوىي عن أ بكر بن
وأحد رواة هذا احلديث وهو " إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف،: "قال رسول اهللا : العدو يقول



 
٥٥ 

اته، وهو قد . جعفر بن سليمان الضبيع خفيف الضبط ً باحلديث احلسن  ويسىم هذا احلديث أيضا
  .مثله أو أقوى منه يصبح احلديث الصحيح لغريه إذا روي من طريق آخر

يه ما لم جيمع صفة احلسن بفقد رشٍط من رشوطه، ومثاهلا ما رواه  السنة الضعيفة،: القسم اخكالث
ال تقام احلدود يف : "قال رسول اهللا : أمحد وأبو داود عن حكيم بن حزام ر اهللا عنه، قال

ن سبب ضعفه فسق الراوي واحلديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يك" املساجد وال يستقاد فيها،
 .أو كذبه يرتيق إىل احلسن لغريه

ه )٤( ْسِنَد إ
ُ
ي يصدر عنه،  :تقسيم السنة باعتبار من أ ه هو صاحب املنت ا واملراد بـ من أسند إ

 :وبهذا االعتبار تنقسم السنة إىل أربعة أقساٍم، ويه

،: القسم األول ً إىل ا احلديث القد هللا تعاىل، ومثا ما رواه هو ما يكون منت احلديث مسندا
يا عبادي إ : "فيما روى عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال مسلم عن أ ذر ر اهللا عنه عن اجيب 

  ."حّرمت الظلم بل نف وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا

ومثا ما من قول أو فعل أو تقرير أو صفة،  هو ما أضيف إىل اجيب  احلديث املرفوع،: القسم اخكا
يقرأ علينا القرآن، فإذا مّر بالسجدة  اكن اجيب : "رواه أبو داود عن ابن عمر ر اهللا عنهما قال

  ."كرّب وسجد وسجدنا معه

هو ما أضيف إىل الصحا من قول أو فعل أو تقرير، مثا ما رواه  احلديث املوقوف،: القسم اخكالث
ً من : "الرتمذي عن عيل ر اهللا عنه، قال   ."السنة أن خيرج إىل العيد ماشيا

ما أضيف إىل احكابيع أو من دونه من قول أو فعل، ومثا ما رواه  احلديث املقطوع،: القسم الرابع
  ."صّل وعليه بدعته: "اكخاري عن احلسن اكرصي قال يف الصالة خلف املبتدع



 
٥٦ 

  :داللة السنة بل األحاكم

ً اكن أم حد ً ال ختلو من جانبَيْها وهماإن اجصوص الترشيعية كتابا اللة، فيأ جانب : يثا اخكبوت وا
ي يستلزم نقل اجص من فرٍد إىل آخر،  اخكبوت حني حدوث احكفاوت اخكبويت بني املخرب والسامع وا
ي يستلزم إفادة اجص  ل واملدلول وا اليل بني ا اللة حني حدوث احكفاوت ا ويأ جانب ا

ل حبيث يزنهلما من القطع إىل الظّن، غري أن  وقد. معناه أو غريه هما احتماٌل ناشٌئ عن ا يطرأ إ
ثبوت الكتاب سليٌم من طروء االحتمال المتيازه بالقطع يف كونه منقوًال باحكواتر، وأما ثبوت السنة لم 

ا وظنيٌة يف يكن كذلك إلماكنية طروء االحتمال يف اآلحاد، فيه إذاً قطعيٌة يف ثبوت ما هو متواتر منه
  .ثبوت ما دون ذلك

اللة قد تكون قطعيًة وقد  ي يساير مع اجظر يف اجصوص هو دالحكها، فهذه ا اجلانب اخكا ا
ل يف إفادة اللفظ معناه والسنة تضايه الكتاب . تكون ظنيًة حسب طروء االحتمال اجاشئ عن ا

حسب سالمتها عن االحتمال، فنصوص  يف هذا اجلانب حبيث إن دالحكهما تتعني قطعيًة أم ظنيةً 
السنة متكونٌة من األلفاظ اليت حتمل معانيها، وداللة اللفظ بل معناه قطعيٌة إذا سلمْت من احتمال 

ً وإذا لم تسلْم منه حبيث يفيد اللفظ معاٍن عديدًة فيه ظنيةٌ  اللة السنة . إفادته معىًن واحدا ومثاٌل 
و الراكز : "قال ن أ هريرة ر اهللا عنه، أن رسول اهللا القطعية ما رواه اكخاري ومسلم ع

يف احلديث يفيد معناه من غري احتمال معان أخرى، فدالحكه بل حكمه " اخلمس"ولفظ " اخلمس،
اللة السنة الظنية ما رواه اكخاري ومسلم عن ابن عمر ر اهللا عنه، قال. قطعيةٌ  قال : ومثاٌل 

احكحريم والكراهة، : يف احلديث يفيد معنيني وهما" ال"ولفظ " صام األبد ال صام من: "رسول اهللا 
ّ ونيف الوجود العقيل، فإفادته معناه مصحوبٌة باحتمال أحد : أو نيف الوجود الرشيع ونيف الوجود احل

  .ٌمعنييه، فدالحكه بل حكمه ظنية

  

  

  

  

  
 

 

 



 
٥٧ 

  :أنواع األحاكم يف السنة

ً ملا يصدر عن امللكفني تنقسم إىل مخسة أقسامٍ  إن األحاكم الرشعية باعتبارها الوجوب : أوصافا
: واجدب واحلرمة والكراهة واإلباحة، وباعتبارها جماالٍت ملا يصدر عنهم تتنوع إىل ثالثة أنواٍع 

رْسِها ال خترج دالحكها عن . األحاكم الَعَقِدية واألحاكم اخلُلُِقية واألحاكم العملية
َ
واألدلة الرشعية بأ

ً وجماالٍت  هذه الالت األدلة حبيث إنها تفيد ما . األحاكم أوصافا فهذه األحاكم ترسم دائرًة منضبطًة 
ائرة ي هو . يكون يف داخل حدود هذه ا ٌل رشيٌع، يسىع اجاظر فيها إىل احلكم ا فالسنة د

ائرة، وكذلك الكتاب حيث قد سبقنا احلديث عن أنواع األحاكم اليت يف الكتاب،  متضمٌن يف هذه ا
ائرة ً ألفعال امللكفني . ويه ال خترج من هذه ا واألحاكم املستنبطة من السنة إذا اعتربناها أوصافا

فيه تتمثل يف هذه األقسام اخلمسة، وإذا اعتربناها جماالٍت ألفعال امللكفني فيه تتمثل يف هذه األنواع 
  . صل بها إىل احلكم الرشيعوهكذا شأن لّك األدلة الرشعية اليت يتو احكو. اخكالثة

  :عالقة السنة بالكتاب

إن اكحث عن العالقة اليت تربط السنة بالكتاب أساسه احكوقف عند جوانب التساوي وجوانب 
احكباين بينهما، ألن باجظر يف ما يتساوى بينهما يتضح عنارص احكداخل وأما باجظر يف ما يتباين 

اكحث عن هذه العالقة مقاصُد وأهداٌف يتو منها و وراء . بينهما يتضح عنارص احكعارض
ً للبحث  ً وهدفا ة بني الكتاب والسنة، وأهّم ما يكون مقصدا ون تضييق الفجوة االستدال األصو
ي يقت ثنائية اجظر االستداليل من  عنها هو تمّثل اجصوص الترشيعية يف الكتاب والسنة معاً وا

  .ألحاكماجاظر يف األدلة واكاحث عن ا

ون يف شأن العالقة بني الكتاب والسنة هو أنهما يمّثالن نصوصاً  األصلإن  ي يعتمد عليه األصو ا
وأما . ترشيعيًة حيث عليها يكون إجراء اجظر االستداليل ومنها يكون استقاء احلكم الرشيع

ة واجوا اخكبوتية يكون بل  ال ي حيدث  ألصلخالف ااحكفريق بينهما يف بعض اجلوانب ا وا
الئل واللوازم ني حنو اخلرب لم . بمقت القرائن وا فالقبول والرّد الثان يَرَِدان يف مسايع األصو

اويع  يكونا خيتلفان من احكصحيح واحكضعيف الثين يَرَِدان يف مسايع املحدثني حنوه غري أن ا
وايع اليت ني إىل القبول والرّد دون ا   .حتدو باملحدثني إىل احكصحيح واحكضعيف اليت حتدو باألصو



 
٥٨ 

نتعرض ملا كتبه أهل العلم حني احلديث عن العالقة الرابطة بني الكتاب والسنة، ويه تتمثل يف 
ة   ١:اجقاط احكا

حتوي السنة ما يؤكد ويقرر ملا حواه الكتاب من أحاكٍم ومعاٍن،  :السنة مؤّكدٌة ملا أ به الكتاب )١(
حاكم واملعا اليت يه منصوصٌة يف القرآن، فالعالقة بينهما بهذه اجقطة أي أن السنة تنص بل األ

تكون يف جانب التساوي لكونهما يدّالن بل حكٍم واحٍد حبيث هذا احلكم ثابٌت بالكتاب 
 ً ربنا آتنا : "اكن أكرث دخء رسول اهللا : ومثاهلا ما رواه اكخاري ومسلم عن أنس، قال. والسنة معا

نيا حس خء منصوٌص يف الكتاب يف قو تعاىل " نة و اآلخرة حسنة وقنا عذاب اجار،يف ا وهذا ا
نيا حسنة و اآلخرة حسنة وقنا عذاب اجار   ).٢٠١: اكقرة( ومنهم من يقول ربنا آتنا يف ا

يان شامٌل حتوي السنة بياناً ملا حواه الكتاب من أحاكٍم ومعاٍن، فاك :السنة مبيّنٌة ملا أورده الكتاب )٢(
للّك ما يصدق مقتضاه من تفسري املبهم وتفصيل املجمل وتقييد املطلق وختصيص العام، أي أن 
السنة تفرّس مبهم الكتاب وتفّصل جممله وتقّيد مطلقه وختّصص عمومه، فالعالقة بينهما بهذه 

ً يف حكٍم واح ً  والسنِة بيانا ٍد حبيث هذا اجقطة تكون يف جانب احكباين لكون الكتاِب مبينا
ومثال كون السنة مفرّسًة ملبهم الكتاب ما رواه مسلم . احلكم ثابٌت أصله يف الكتاب وبيانه يف السنة

الواردة يف القرآن بأنه نهٌر أو حوٌض يف اجلّنة، ومثال كون " الكوثر"فرّس لكمة  وغريه يف أن الرسول 
ن الرسول فّصل ما أمر به الشارع من السنة مفّصلًة ملجمل الكتاب ما رواه اكخاري وغريه يف أ

صلوا كما رأتموىي أصيل، ومثال كون السنة مقّيدًة : "الصالة يف الكتاب اليت ُذِكَرْت جمملًة بقو 
يف آية احكيمم يف القرآن " األيدي"قّيد لكمة  ملطلق الكتاب ما رواه اكخاري وغريه يف أن الرسول 

خّصص  موم الكتاب ما رواه أبو داود وغريه يف أن الرسول بالكّف، ومثال كون السنة خمّصصًة لع
ً " عموم آية املرياث بقو   ".واليرث القاتل شيئا

ة الترشيع باألحاكم اليت لم ترد يف  :السنة مرّشعٌة ملا سكت عنه الكتاب )٣( حتوي السنة استقال
ة جتع ً سكت عنها القرآن، فهذه االستقال لها قادرًة بل إنشاء الكتاب حبيث إنها تنشئ أحاكما

وهذا باعتبارها . األحاكم اجلديدة باجظر إىل كونها من األدلة املنشئة لألحاكم وليست املظهرة
مساويًة بالكتاب يف َيَمثُّل اجصوص الترشيعية وليس باعتبارها مباينًة  يف الرتبة، فألن كون 

تها األحاكم اجلديدة اليت تنص عليها السنة راجعًة يف أصلها إىل  الكتاب لم يقدح يف استقال
ومثاٌل لكون السنة مرّشعًة لألحاكم املسكوت عنها يف الكتاب ما رواه اكخاري وغريه يف . بالترشيع
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، ٤٣ – ٥، ص ٤ج  املوافقات يف أصول الرشيعة،، والشاطيب، ٥٠ – ٤٦ص  علومه ومصطلحه،: أصول احلديثواخلطيب، 
 ،   .Kamali, Principles of Islamic  Jurisprudence, pp. 1 – 65، و٦٨ص إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، والشواك



 
٥٩ 

رّشع حكماً زائداً بل ما نّص عليه الكتاب يف شأن احكحريم يف العالقة األرسية بقو  أن الرسول 
" :إن الرضاعة حتّرم ما حيرم من الوالدة". 
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  خرب اآلحاد يف اكحث األصو

وقد سبقت اإلشارة إىل أن السنة باعتبار عدد رواتها تنقسم إىل املتواتر واآلحاد، وهذا االعتبار يقوم 
نا، وانتفاء االحتمال يكون  بل أساس خلو السنة عن االحتمال الوارد يف قطع نقلها من مصدرها إ

وبعد أن . ة من أن يدخله خلٌل من اخلطأ والنسيان والكذببكمية الرواة واجاقلني اليت تمنع السن
ون بل أن مثل هذا االحتمال لم يرد يف اجوع املتواتر من السنة الستحالة طروء هذا  اتفق األصو
اخللل بل ما يروى عن كثرٍي عن كثري، فإنهم اتفقوا كذلك بل أن اجوع اخكا من السنة وهو اآلحاد 

وبناًء بل . ال جلواز طروء هذا اخللل بل ما يروى عن عدٍد لم يبلغ حد احكواتريرد فيه هذا االحتم
هذه احكفرقة، تعددت وجهات نظرهم يف احكعامل مع هذين اجوعني من السنة اجبوية، فمنهم من سّوى 
ل رشيع يفيد حكماً رشعياً، ومنهم من مزّي منهج احكعامل معهما  منهج احكعامل معهما حبيث إنهما د

  .حبيث إن االحتمال الطارئ بل اآلحاد يزنل هذا اجوع إىل دون درجة املتواتر

  :املفهوم األصو ملصطلح خرب اآلحاد

ون خرب اآلحاد بأنه أو ما  ما لم يبلغ حّد احكواتر أو ما لم يكتمل فيه رشوط احكواتر،: عّرف األصو
ويتضح من هذا احكعريف  ١.رسول اهللا روي من طريق ال حتيل العادة توافق رواته بل الكذب بل 

ون يف مفهوم خرب اآلحاد، أي أن لكَّ خرٍب مروٍي عن رسول اهللا  ي قصده األصو ولم  املعىن ا
الكرثة يف عدد الرواة ما حتيل العادة اتفاقهم بل الكذب، استمرار : يكتمل فيه رشوط احكواتر من

فهو خرب  ٢ون احلّس، وإخبارهم عن علم ال عن ظّن،الكرثة يف مجيع طبقات السند، مستند اخلرب يك
غري أن احلنفية هلم نوٌع آخر يتوسط بني املتواتر واآلحاد وهو ما سّموه باملشهور أو املستفيض، . الواحد

ً يف األصل ثم انترش يف القرن اخكا بعد الصحابة ينقله قوم ال : وتعريفه ما اكن من األحبار آحاديا
: وأما اجلمهور أدرجوا هذا اجوع من اخلرب ضمن أقسام خرب اآلحاد من ٣.الكذبيتوهم تواطؤهم بل 

فاخلرب العزيز هو ما لم يثبت إال بطريق . املشهور، العزيز، الغريب باجظر إىل عدد الرواة يف اخلرب
   ٤.واحد، واخلرب الغريب هو ما روي عن طريقني أو ما رواه اثنان فقط

ر يه بمثابة ضوابط القطع يف ثبوت اخلرب املنقول لكون وجودها حائًال الرشوط املوضوعة يف املتوات
فعدم استيفاء هذه الرشوط يف إىل ما يزنل . بني احكيقن يف الورود وما خيله من االحتماالت الطارئة

                                                 
ة يف السنة اجبويةاحلفناوي، حممد إبراهيم،   ١   .١٦٣، ص  دراسات أصو
  .٤١ – ٤٠، ص حجيتها، مفادها، العمل بموجبها: أخبار اآلحاد يف احلديث اجبوياجلربين، عبد اهللا بن عبد الرمحن،   ٢
  .٤٥٣، ص ١ج أصول الفقه اإلساليم،الزحييل،   ٣
  .٥٠و ٤٩ص  بوي،أخبار اآلحاد يف احلديث اجاجلربين،   ٤
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ون بالظن، فيقولون أن أخبار  اخلرب من القطع يف ثبوته ووروده إىل ما دونه أو ما اصطلح عليه األصو
قييناآل ني أنفسهم وبينهم  ١.حاد ثبوتها ظينٌّ وال تفيد العلم ا اخلالف األسا بني األصو

ة واحكزنيالت الفقهية، أي  واملحدثني ينطلق من هذه اجقطة وما يرتتب عليها من احكفريعات األصو
اد باحكفريعات واملر. يف ظنية ثبوت أخبار اآلحاد وعدم إفادتها العلم كما يف شأن األخبار املتواترة

ني يف اجظر والعمل خبرب الواحد، واملراد  ة املرتتبة بل هذه اجقطة يه مناهج األصو األصو
ها من هذه األخبار واليت تقوم بل  باحكزنيالت الفقهية املرتتبة عليها يه األحاكم الرشعية املتوصل إ

ني بناء بل مناهجهم ن األصو   .أساس القبول والرّد من 

  :ه املسألة تؤول يف احلقيقة إىل عدٍد من مسائل متفرِّعةٍ هذ

 .املراد بتقسيمه إىل املتواتر واآلحاد هو اخلرب وليس السنة .١

 .توظيف احكأثري اجاتج من احكميزي بني املتواتر واآلحاد القائم بل أساس االحتمال .٢

 .بوتاحكفريق بني اخلرب املسموع واملشاهد من اخلرب املنقول واملروي يف اخك .٣

ل .٤ اللة واخكبوت يف إفادته املدلول: احكالزم بني جانيب ا  .ا

اللة .٥ ل يكون يف جانب اخكبوت وا   .تعلق القطع والظن يف ا

ني يف    :رب اآلحادخب االحتجاجمذاهب األصو

ون واعتمدوا عليه يف بناء املذهب هو أن خرب الواحد حجٌة  ي يسري عليه األصو إن األصل ا
ي يتوصل بصحيح  رشعيةٌ  دّل بل حجيته الكتاب واإلمجاع والعقل، فهو يمّثل اجص الرشيع ا

ي يروى عن . اجظر فيه إىل اخلطاب الرشيع فال فرَق بني املتواتر واآلحاد يف أنهما يمثالن اخلرب ا
ي يصلنا به هذا اخل الشارع املجازي وهو رسول اهللا  رب هو يف دالحكه بل احلكم، ألن الطريق ا

ي يصلنا به املتواتر من الكتاب والسنة غري أن احكفاوت احلاصل يف الصفة اليت يتصف . الطريق ا
ني خمتلفني يف ما هو خالٌف هلذا  بها هذا الطريق واليت تمزّي القطع فيه من الظن جيعل األصو

العمل خبرب الواحد،  وباالختصار، أن للكٍّ من املذاهب األربعة طريقًة يف. األصل وهو عدم العمل به
  ٢:وبيان ذلك كما يف اآل

  :يشرتط احلنفية للعمل خبرب الواحد عدة رشوط، يه: املذهب احلنيف) ١(
                                                 

١   ،   .٣٢٢، ص ٣ج اكحر املحيط،الزرك
ة يف السنة اجبوية،احلفناوي،   ٢ ة،، واخلن، مصطىف، وما بعدها ٢٩٧ص  دراسات أصو ص  أثر االختالف يف القواعد األصو

  .وما بعدها ٣٩٧
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ورد يف . أال يكون اخلرب وارداً يف أمٍر من األمور اليت تعّم بها اكلوى اكجلهر بالبسملة يف الصالة .١
ارقطين." (صالته يقرأ  بسم اهللا الرمحن الرحيم يف اكن اجيب "احلديث   )رواه ا

دين  .٢ أال يعمل الراوي خبالف ما رواه، فإن عمل خبالف ما رواه فالعربة بفعل الراوي كرفع ا
إذا دخل يف الصالة كرب ورفع يديه وإذا  اكن "ورد يف احلديث . عند الركوع وبعد الرفع منه

رواه ." (الركعتني رفع يديه ركع رفع يديه وإذا قال سمع اهللا ملن محده رفع يديه وإذا قام من
 .وراوي هذا اخلرب وهو ابن عمر عمل خبالفه) اكخاري

ً للقياس يف حالة الراوي غري فقيه كحديث املرصاة .٣ ال "ورد يف احلديث . أال يكون اخلرب خمالفا
ترصوا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه خبري اجظرين بعد أن حيتلبها إن شاء أمسك وإن شاء 

ووجه خمالفة اخلرب القياس هو أن ضمان العدوان فيما  مثل ) رواه اكخاري." (وصاع تمرردها 
 .مقدار املثل

٤.  ّ ً جص الكتاب أو اخلرب املتواتر أو اإلمجاع اكجاكح بغري و ورد يف . أال يكون اخلرب خمالفا
ّ "احلديث  بلغن أجلهن  فال  فإذاواخلرب يتعارض مع اآلية ) رواه أبو داود." (ال نكاح إال بو

 )٢٣٤: اكقرة( جناح عليهن فيما فعلن يف أنفسهن باملعروف

  :يشرتط اإلمام مالك للعمل خبرب الواحد رشطني، وهما :املذهب املاليك) ٢(

. أال خيالف اخلرب عمل أهل املدينة، إذا خالف فالعربة بعمل أهل املدينة كخيار املجلس يف اكيع .١
رواه " (لك واحد منهما باخليار بل صاحبه ما لم يتفرقا إال بيع اخليار املتبايعان"ورد يف احلديث 

 .وليس هلذا عندنا حد معروف وال أمر معمول به فيه: وقال مالك) مالك

. أال خيالف اخلرب قاعدًة أو أصًال من أصول الرشيعة اكلقضاء ملن ن ورشب أو أكل يف الصوم .٢
) رواه اكخاري." (ليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاهمن أكل ناسيا وهو صائم ف"ورد يف احلديث 

ووجه خمالفة اخلرب القاعدة هو أن الصوم قد فات ركنه، وهو من باب املأمورات، والقاعدة 
 .تقت أن النسيان ال يؤثر يف طلب املأمورات

ل، فاألخبار يشرتط اإلمام الشافيع للعمل خبرب الواحد الصحة يف السند واالتصا :املذهب الشافيع) ٣(
واملراد باملرسل هو ما سقط . اليت سندها لم يتصل ال حيتج بها غري اخلرب املرسل يف حالة توفر رشوطه

أن يكون من مراسيل الصحابة، وأن يعضده : من آخر إسناده من بعد احكابيع، ومن هذه الرشوط
، وأن يعرف من حال الُمرِسل أنه ال يرسل عمن فيه علة من جه : ومثا. الة أو غريهاقول الصحا
: قال رسول اهللا : أخربنا إبراهيم بن حممد عن ابن حرملة عن ابن املسيب ر اهللا عنه قال

ين إذا سافروا قرصوا الصالة وأفطروا"   )رواه الشافيع." (خياركم ا
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ك ق. يشرتط اإلمام أمحد للعمل خبرب الواحد صحة يف السند واالتصال :املذهب احلنبيل) ٤( ول وإ
األخذ باملرسل واحلديث الضعيف، إذا لم ) من أصول اإلمام أمحد(األصل الرابع : اإلمام ابن القيم

ي رجحه بل القياس ء يدفعه، وهو ا احلديث الضعيف عنده قسيم الصحيح . يكن يف اكاب 
صاحب، فإذا لم جيد يف اكاب أثراً يدفعه وال قول . وقسم من أقسام احلسن، وللضعيف عنده مراتب

: ومثا ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده ١.وال إمجاع بل خالفه اكن العمل به عنده أو من القياس
حدثنا عبد اهللا ثنا شيبان أبو حممد ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا احلسن بن ذكوان عن عمرو بن خا 

أتا جربيل : قال  عن حبيب بن أ ثابت عن خصم بن ضمرة عن عيل ر اهللا عنه عن اجيب 
إنا ال ندخل بيتا فيه صورة : ما منعك أن تدخل، قال: عليه السالم فلم يدخل عيل، فقال  اجيب 

ً ) رواه أمحد." (وال بول   .وإسناد هذا اخلرب ضعيف جدا

ون يف العمل خبرب الواحد يتسىن جا استخراج بعض  وبعد اجظر يف الرشوط اليت وضعها األصو
ني  نقاٍط مهمةٍ  تو حقيقة اخلالف يف املسألة واليت ختىف بل كثرٍي من اجاظرين يف مناهج األصو

  :ويه يف اآل. يف احكعامل مع خرب الواحد

يف خرب الواحد هو العمل به إذا توّفرت فيه رشوط الصحة اليت وضعها املحدثون،  األصلإن  .١
ون يف العمل خبرب ا  .خالف األصللواحد تكون يف حالة والرشوط الزائدة اليت وضعها األصو

ٍء آخر حيمل معىن  .٢ بعض الرشوط املؤدية إىل ترك العمل خبرب الواحد قائمٌة بل اعتبار 
لية ل يكون أقوى منه ثبوتاً  اكجصوص ا ٍل آخر نظراً إىل أن هذا ا ، أي أن اخلرب يرُتك 

 .املتواترة وعمل أهل املدينة

إماكنية حصول احكواتر ترك العمل خبرب الواحد قائمٌة بل اعتبار  بعض الرشوط املؤدية إىل .٣
يف اخلرب، أي أن اخلرب ال يرُتك ألنه رواه عدٌد قليٌل من الرواة بل ألن  إماكنيًة يف أن  واالنتشار

يرويه عدٌد كثرٌي، فعدم رواية مجيع السامعني والشاهدين اخلرب يو إىل خلٍل فيه، وهذا ما 
 .ية تاريك خرب الواحد فيما تعم به اكلوىجيعله احلنف

اليت يفيدها خرب  اللةبعض الرشوط املؤدية إىل ترك العمل خبرب الواحد قائمٌة بل اعتبار ا .٤
ٍل آخر أقوى منه اكلقياس، ألن القياس املراد  الواحد، أي أن اخلرب يفيد داللًة ختالف داللَة د

وُيرتك خرب الواحد كذلك باعتبار جزئية .  يف دالحكهبتقديمه بل خرب الواحد هو القياس القطيع
  . دالحكه للكّية داللة األصل والقاعدة العامة يف الترشيع

                                                 
  .٣٧، ص ١ج  إعالم املوقعني عن رب العاملني،ابن القيم،   ١
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ني يف    :رب اآلحادخب االحتجاجنقد وتقويم رشوط األصو

ًة عن اجقد واالعرتاض  ون يف االحتجاج خبرب اآلحاد لم تكن خا الطريقة اليت انتهجها األصو
ل من جانب . ىل قبول ورّد اخلربألنها تف إ وهذه الطريقة تدخل يف عمل احكأكد من صحة ا

 ً ً وعدما ي يتعلق اجص به وجودا فهذا العمل يعترب من اخلطوة األو يف خطوات إرساء . ثبوته ا
وباعتبار أن اخكبوت للنص الرشيع يتمركز يف السند والرواية فإن . الفعل االستداليل باجص الرشيع

ً ا ة يف . ين اعتكفوا يف دراسته اعتنوا بهذا اجلانب كثريا وأما الرشوط املوضوعة يف املناهج األصو
راية، فاجقد يف مضمون اجص مؤديٌّ إىل اجقد يف موصل اجص   .خرب الواحد فُجلُّها متمركزةٌ يف املنت وا

  :اجقد بل طريقة احلنفية

 :رّد خرب الواحد فيما تعّم به اكلوى )١(

ها العامة قادٌح لوروده باالنفراد وعدم : اس رّد هذا اخلربأس ي احتاج إ كون اخلرب وارداً يف األمر ا
ه يؤدي إىل عملهم به، وعملهم به يؤدي إىل روايته عنهم، وهذه  االنتشار، ألن احتياج العامة إ

  .الرواية ال يمكن أن تكون باآلحاد

ى ا :اجقد عليه لعامة ال يُوجب روايته عنهم، ألنهم لم يرووه ولكنهم يعملون كون اخلرب معموًال به 
به، وَكْم من خرٍب يثبت بالعمل وليس بالرواية، وإذا رواه واحٌد أو اثنان منهم فيثبت اخلرب بالرواية من 

 .هذا الراوي وبالعمل من غريه

 :رّد خرب الواحد ملعارضته مع اجص القطيع )٢(

ظين معارضاً للنصوص القطعية من القرآن واألخبار املتواترة قادٌح كون اخلرب ال: أساس رّد هذا اخلرب
ٌل بل قوة  لصحة ثبوته، ألن هذا اخلرب ظيّن وهذه اجصوص قطعّيٌة، إذا اكن يف حالة احكوافق بينهما د

ٌل بل ضعفه   .اخلرب، فيف حالة احكعارض د

ً لم يتعلق باحكوافق أ :اجقد عليه ً أو ضعيفا و احكعارض احلاصالن مع اجصوص كون اخلرب قويا
ً حبيث  القطعية، بل باجظر إىل رشوط الصحة املتوفرة فيه، وإذا اكن احكعارض احلاصل بينهما جزئيا

 .يمكن اجلمع فال يُرّد اخلرب بل جُيمع مع اجصوص

 :رّد خرب الواحد ملعارضته مع القياس )٣(

ه كون اخلرب معارضاً للقياس األصو ق :أساس رّد هذا اخلرب ادٌح لصحة ثبوته، ألن اخلرب ظينٌّ يطرأ إ
ٌل يكون باملعىن املستنبط من  احتماالٌت عديدٌة من اخلطأ والنسيان والكذب وأما القياس فهو د

  .اجصوص القطعية
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ه احتماالت، بل  :اجقد عليه ه هذه االحتماالت والقياس كذلك يطرأ إ كما أن اخلرب يطرأ إ
 القياس أكرث لكونه معلّقاً باجلامع بني األصل والفرع، فهذا اجلامع مسلكه واالحتماالت الطارئة إىل

 .عقيٌل وأما اخلرب فمسلكه نقيٌل، واجقل أو من العقل

 :رّد خرب الواحد ملعارضته مع عمل الراوي )٤(

ً بل خالف ما عمل به راويه قادٌح لصحة ثبوته، ألن العمل  :أساس رّد هذا اخلرب كون اخلرب واردا
ٌل بل أنه يتنازل عن العمل به، عدم العمل به يدل بل أن ال ي خيالف اخلرب د صادر من الراوي ا

  .ضعف اخلرب

ي توفر فيه رشوط  :اجقد عليه كون الراوي يعمل خبالف ما رواه لم يدل بل ضعف اخلرب ا
ف ما يُروى عن الصحة، ألن عمله هذا يدل بل اجتهاده يف فهم اخلرب وتزنيله، واجتهاده ال يضعّ 

 .ألنه حجٌة وهذا االجتهاد ليس حبجةٍ  الرسول 

  :اجقد بل طريقة املالكية

 :رّد خرب الواحد ملعارضته مع عمل أهل املدينة )١(

كون اخلرب وارداً بل خالف ما عمل به أهل املدينة قادٌح لصحة ثبوته، ألّن أهل  :أساس رّد هذا اخلرب
من العبادات والعادات، فكيف يُقبل خرب الواحد  ول اهللا املدينة يرثون حياة الصحابة مع رس

ي قام به أهل املدينة   .املخالف للعمل ا

وأما داللة عمل أهل املدينة  يف خرب الواحد داللٌة رصحيٌة بل املروي عنه من الرسول  :اجقد عليه
اللة الرصحية  ول ليسْت برصحيٍة، فاحلجة يف ما ثبت عن الرس بل أن املعمول به من الرسول  با

اللة غري الرصحية بل ما ثبت عنه   .با

 :رّد خرب الواحد ملعارضته مع القاعدة العامة )٢(

ً بل خالف القاعدة الرشعية العامة قادٌح لصحة ثبوته، ألن  :أساس رّد هذا اخلرب كون اخلرب واردا
أدحكها، وإذا قبلنا اخلرب كأننا نرتك هذه القاعدة مؤسسٌة بل عدٍد من األدلة، فاخلرب خيالف القاعدة و

  .األدلة الكثرية اخكابتة، فنرتك اخلرب هلذه األدلة

ي خيالفها حيمل حكماً  :اجقد عليه األدلة اليت تكّون هذه القاعدة ختّصها يف احلكم، وأما اخلرب ا
يث إن للقاعدة آخر ملسألٍة أخرى لم تندرْج حتت فروع القاعدة، أو هو حيمل املسألة االستثنائية حب

 .ما يستثىن منها
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  :اجقد بل طريقة الشافعية

 :وضع الرشوط يف قبول املراسيل )١(

اخلرب املرسل هو ما انقطع يف أول سنده، وهو ضعيف لعدم اتصال سنده ولكنه  :أساس قبول اخلرب
ر عدم خمالفته احلفاظ، كون الرواة من كبا: مقبوٌل عند الشافعية إذا توفرت فيه رشوطه، منها

  ١.احكابعني، ووجود ما يعضده من الروايات األخرى

ي لم  :اجقد عليه لم يتوفر يف اخلرب املرسل رشٌط من رشوط الصحة وهو اتصال السند، والراوي ا
ً فال الكم يف  يَُسمَّ يف السند جمهوٌل، قد يكون عدًال وقد يكون ليس بعدٍل، وإن اكن صحابيا

  .من معرفة حا عداحكه وإن لم يكن صحابياً فال بد

  :اجقد بل طريقة احلنابلة

 :تقديم اخلرب الضعيف بل القياس )١(

ً و ما يؤيد  :أساس قبول اخلرب اخلرب الضعيف املقّدم بل القياس األصو هو ما اكن ضعفه خفيفا
هو معناه من األدلة اخكابتة، فيقّدم هذا اخلرب ملا فيه من احتمال اخكبوت إىل الشارع، وأما القياس ف

  .اجتهاٌد واحتمال ثبوته إىل الشارع ضئيٌل 

هذا اخلرب يسىّم ضعيفاً لعدم استكمال رشوط الصحة فيه، والضعف فيه وإن اكن خفيفاً  :اجقد عليه
يعترب خُمّالً لصحته ومانعاً من أن يكون حجًة رشعيًة، إذا اعتربنا احتمال اخكبوت يف اخلرب الضعيف 

لك  فنعترب احتمال عدم اخكبوت فيه، فيكون احتمال عدم اخكبوت فيه أظهر من احتمال اخكبوت، و
 ً   .سيّم ضعيفا

                                                 
ة يف السنة اجبوية،دراسات احلفناوي،   ١   .وما بعدها ٣٤٤ص  أصو
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   مرتبة السنة بني األدلة الرشعية

ال رشعيا يتوصل بها إىل احلكم الرشيع فيستحسن يف  فإنه بعد أن تكلمنا عن السنة بوصفها د
لية بني األدلة الرشعية ثمر فوائد  إن. هذا املقام أن نلفت اجظر إىل رتبتها ا العلم بهذه الرتبة 

لية للكتاب يف املوضوع  ل رشيع وال سيما بعد أن علم الرتبة ا مهمة يتوخاها دارس السنة كد
ل بل احلكم . السابق ها حني احكعامل مع السنة يف أنها د ة املهمة حنتاج إ وهذه الفوائد األصو

  .اليت تكون بل الرتتيب االستداليل واالجتهادي الرشيع وأنها مفرٌد من جمموعة األدلة الرشعية

  :األصل يف رتبة السنة

وقد توصلنا إبان احلديث عن الكتاب إىل أنه حيتل يف األصل الرتبة األو يف ترتيب األدلة الرشعية، 
ي نقصد به هو األصل . أي أنه بناء بل هذا األصل يقّدم بل سائر األدلة ويه تؤخر عنه األصل ا

ي  ني حني اإلقدام بل تعداد األدلة االستدالل بها واالجتهاد فيها ا الحظنا يف أعمال األصو
لية اعتماداً . والرتجيح بينها وحنن يف صدد احلديث عن السنة، فنرشع يف اكحث عن رتبتها ا

ني السالف ذكرها نة بل وبدون احكغلغل يف حقيقة ابتناء األصل لرتبة الس. كذلك بل أعمال األصو
وإذا أعدنا اجظر إىل . تيل رتبة الكتاب الرتبة اخكانيةهذه األعمال، فنقول بأن األصل يف السنة أنها يف 

  :املمزيات اليت تتصف بها السنة فإننا جند ما يدعم هذا األصل يف رتبتها، ونذكرها كما يف اآل

الشارع املجازي، واهللا وهو  السنة منسوبٌة إىل الرسول  :االنتساب إىل الشارع املجازي )١(
ه منسوٌب إىل الرشع وهو اهللا ل إ ي يتوصل با . هو الشارع احلقييق ألن احلكم ا

ً إىل اهللا تبعاً  ه ال بد أن يكون منسوبا وباعتبار الرسول هو املبلغ عن اهللا فما ينسب إ
ً لصحة مقت احكبليغ فيه النتساب وهذا االنتساب الضمين إىل اهللا ال يكون اك. وضمنا

ه بطريقة االجتهاد الصادر من غري الرسول لعدم العصمة واحكبليغ يف املجتهدين . الضمين إ
ة  .وباجظر إىل هذا فتكون السنة يف املرتبة اليت تيل مرتبة الكتاب من ناحية الرشف واألو

ه يف الصفحات السابقة أن السنة من وظيف :احكبيني واحكوضيح للكتاب )٢( تها ومما تطرقنا إ
ء : احكبيني واحكوضيح للكتاب، كما قال اهللا تعاىل ً للّك  ونزجا عليك الكتاب تبيانا

للكتاب  وموضحةً  وكون السنة مبينةً . )٨٩: اجحل( وهدى ورمحة وبرشى للمسلمني
يقت أن تكون بعده يف الرتتيب االستداليل ولكن أن تكون معه يف الرتتيب 

السنة يف بيان مراده وإيضاح دالحكه جيعل السنة يف مرتبة  احتياج الكتاب إىل. االجتهادي
 .الكتاب وليس دونها
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ة بالترشيع )٣( . القرآن والسنة هما األدلة املنشئة للحكم وغريها األدلة املظهرة: االستقال
ومن صور عالقة السنة بالقرآن أنها مرّشعٌة ملا سكت عنه القرآن من األحاكم الرشعية، 

سنة مستقلٌّة بالترشيع أي أنها تفيد احلكم الرشيع بدون أن تستند إىل وهذا يدل بل أن ال
وسبق أن حتدثنا عن أن القرآن والسنة هما األصل لألدلة الرشعية مجيعها، ويه تعود . القرآن

 ً هما بأربعة أوجه كما ذكرناها سابقا وهذا أيضا يشري إىل أن السنة يمكن أن تستقل من . إ
وإذا . ، وأما األدلة األخرى ال يمكن أن تستقل منهما بالترشيعالقرآن بترشيع األحاكم

نظرنا إىل هذه اجقطة وحنن بصدد احلديث عن رتبة السنة، فنخلص إىل أنها تضايه مرتبة 
الكتاب يف جانب إماكنيتها يف االستقالل بالترشيع و جانب رضورة عكوف األدلة 

  .األخرى عليها

  :دوايع تقديم السنة بل األدلة

وايع اليت حتدو بتقديم السنة بل األدلة وإن اعتربنا . إن اجقاط اخكالث السابق ذكرها عبارة عن ا
ة بالترشيع اليت يف السنة صاحلاً ألن تكون سببا للتقديم فإنها إذاً مقّدمة بل الكتاب يف  االستقال

ًال منشئ ً حكلك األحاكمإفادتها األحاكم الرشعية اليت لم ترد يف الكتاب، بوصفها د فيه بكونها . ا
منسوبًة إىل الشارع املجازي وهو الرسول مقّدمٌة بل غريها من األدلة املنسوبة إىل املجتهدين سوى 

ويه بكونها مبيّنًة للكتاب حبيث ال يتحصل فهمه إال بها فيه مقّدمٌة بل األدلة األخرى . الكتاب
ويه بكونه مستقلًة بالترشيع مقّدمٌة بل األدلة . رادهيف ترتيب احتياج الكتاب إىل األدلة املبينة مل

ويرتتب بل هذا ما يف تزنيالت . األخرى بل وقد يتقدم بل الكتاب فيما سكت عن ترشيعه
ني يف أعماهلم من مستلزمات االجتهاد والرتجيح واالستدالل واالستنباط كما يف اآل   :األصو

ي يبحث عن حكم : وبيانه األدلة،ض بعتقديم السنة يف العمل االجتهادي بل  )١( املجتهد ا
رشيع ينظر يف األدلة، وإذا سار بل هذه الرتبة للسنة سينظر أوًال الكتاب والسنة قبل األدلة 

 .األخرى للبحث عن احلكم

ي يقصد دفع احكعارض : وبيانه األدلة،بعض تقديم السنة يف العمل الرتجي بل  )٢( املرّجح ا
ينظر يف ترتيبها، وإذا سار بل هذه الرتبة للسنة سريجحها بل األدلة  الظاهري بني األدلة

 .سوى الكتاب إلزالة احكعارض  احلاصل بينها وبني غريها من األدلة

ي يريد نصب األدلة : وبيانهاألدلة، بعض تقديم السنة يف العمل االستداليل بل  )٣( املستّدل ا
ار بل هذه الرتبة للسنة سيستدّل بالسنة أوال بل ما ثبت من حكم ينظر يف ترتيبها، وإذا س



 
٦٩ 

ة السنة يف  ً باستقال قبل األدلة األخرى، وقبل الكتاب يف ما لم يرد ثبوته فيه اعتبارا
 .الترشيع

ي يستخرج : وبيانه األدلة،بعض تقديم السنة يف العمل االستنبا بل  )٤( املستنبط ا
ينظر فيهما، وإذا سار بل هذه الرتبة احلكم من اجصوص الترشيعية من القرآن والسنة 

للسنة ال يعمد يف ختصيصها أو نسخها أو تأويلها أو غريها بما دونها من األدلة سوى 
 .الكتاب

  :دوايع تأخري السنة عن األدلة

ً أن تكون مقّدمًة بل األدلة، بل ويه قد تكون  لية اليت حتتلها السنة ال تقتضيها دوما الرتبة ا
غريها من األدلة ألسباٍب تؤول إىل بعض اجلوانب اليت تطرأ بل السنة كما يه طرأت بل مؤخّرًة عن 

قابلًة للعوارض اللفظية، يف ثبوتها، وكونها  ها ظنيةً بعض كون: وباإلمجال، هذه اجلوانب يه. الكتاب
 عن وتتأخر السنة باجلانب األول عن الكتاب وباجلانب اخكا .وكونها جزئيًة يف بعض مدلوالتها

ني ولعلنا نتذكر يف هذا املقام . اإلمجاع األصو وباجلانب اخكالث عن القياس اليلك مذاهب األصو
يف االحتجاج خبرب اآلحاد، فمنهم من أّخروا هذه األخبار عن الكتاب واإلمجاع والقياس والقاعدة 

ً عن موضوع حديثنا يف أن رتبة السنة يف . اللكية األصل ال حيول بينها وعملهم هذا لم يكن نائيا
ني يف أعماهلم . وبني تأخريها عن غريها من األدلة الرشعية ويرتتب بل هذا ما يف تزنيالت األصو

  :من مستلزمات االجتهاد والرتجيح واالستدالل واالستنباط كما يف اآل

ي يبحث عن احلك :وبيانه تأخري السنة يف العمل االجتهادي عن بعض األدلة، )١( م املجتهد ا
 .لم ينظر يف السنة أوًال بل ينظر يف الكتاب الرشيع

ي يدفع احكعارض  :وبيانه تأخري السنة يف العمل الرتجي عن بعض األدلة، )٢( املرجح ا
 .احلاصل بني السنة وغريها يعمد إىل ترجيح الكتاب مثًال وقت تعارضه معها

ي يقصد نصب امل :وبيانه تأخري السنة يف العمل االستداليل عن بعض األدلة، )٣( ستّدل ا
األدلة بل ما ثبت من حكم رشيع يرشع يف االستدالل بالكتاب أوًال مثًال فيستدّل 

 .بالسنة

ي يستيق املعىن من  :وبيانه تأخري السنة يف العمل االستنبا عن بعض األدلة، )٤( املستنبط ا
ىل خالفه نصوص السنة يتصدى حكخصيص عمومها بالقياس مثًال أو رصف مرادها الظاهر إ

  .باملصلحة مثالً 
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ل الرشيع اخكالث   اإلمجاع: ا

ى اجلمهور  ي ييل الكتاب والسنة يف جمموعة األدلة الرشعية املتفق عليها  ل ا ، وهـو اإلمجـاعا
ـعية الـيت لـم  عبارة عن منطلق اخلوض يف األدلة الرشعية اليت ليست وحياً بوصفه أقوى األدلة الرش

  .تتصف بالوحيية

احكلكيف بطاعة اهللا ورسو يقت احكلكيف باتباع ما يصدر منهما، واحكلكيـف باتبـاع الكتـاب إن 
ـ احكلكيـف  والسنة يقت احكلكيف بفهم اجصوص الترشـيعية، واحكلكيـف بفهـم اجصـوص يقت
باكحث عن وسيلة فهمها، واحكلكيف باكحث عن هذه الوسيلة يقت احكلكيـف إعماهلـا بالطريقـة 

هالسليمة ومن املعلوم، إن الرشيعة تعّم . ، واحكلكيف بإعماهلا يقت احكلكيف باتباع ما يتوصل بها إ
اجلميع، وهم بمقت سنة احلياة خمتلفون، ووسيلتهم لفهم اجصوص اليت يه اجظـر والفكـر خمتلفـة 

. اجصـوصكذلك، واالختالف يف هذه الوسيلة يؤدي إىل االختالف فيما هو قابٌل لالختالف يف فهـم 
وأما فيما هو غري قابٍل لالختالف ال يؤدي إىل االختالف يف فهمها وتزنيلهـا، أو بعبـارة أخـرى أنهـم 

  .باختالف قدرة الوسيلة متفقون بل ما ليس  قابليٌة حكنوع األنظار وتعدد األفاكر، وقوهلم واحٌد ال يتعدد فيه

ني   :تعريف اإلمجاع عند األصو

ء واحكصـميم " أمجع، جُيِْمع، إمجاخً "أصله اللغوي إىل لكمة مصطلح اإلمجاع آيل يف  أي العزم بل ال
، وكـذلك يف قـو تعـاىل )رواه النسا" (ال صيام ملن لم جيمع الصيام من الليل: "عليه كما يف قو 

فأمجعوا أمركم ورشاكءكم )ء كمـا يف قـوهلم)٧١: يونس أمجـع : ، وهو يعين أيضا االتفاق بل ال
   ١.القوم بل كذا، أي اتفقوا عليه

ني ومقوالتهم، ومن املستحسـن أن  و منظوره االصطال يرد مصطلح اإلمجاع يف كتابات األصو
نقتطف بعض هذه احكعريفـات للمدارسـة واملقارنـة مـن أجـل الوصـول إىل املـدلول األصـو هلـذا 

ة   :املصطلح، ويه كما يف اجقاط احكا

ينية اتفاق أمة حممد " :قال اإلمام الغزايل )١(   ٢."خاصة بل أمر من األمور ا

اتفاق مجلة أهل احلل والعقد مـن أمـة حممـد يف عرصـ مـن األعصـار بل : "قال اإلمام اآلمدي )٢(
 ٣."حكم واقعة من الوقائع

                                                 
١  ، ، ١٥٦ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، اجلزيا  .١٣١ص  إرشاد الفحول،، والشواك
 .١٧١، ص ١ج  املستصىف،الغزايل،  ٢
 .٢٥٤ص ١ج  اإلحاكم يف أصول األحاكم،اآلمدي،  ٣
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بعد وفاته يف حادثـة بل أمـر مـن األمـور يف  اتفاق جمتهدي أمة حممد : "قال اإلمام الزرك )٣(
 ١."رعرص من األعصا

ين اتفاق علماء العرص من أمة حممد : "قال اإلمام ابن قدامة )٤(  ٢."بل أمر من أمور ا

بعد وفاته يف عرص من األعصـار بل أمـر مـن  اتفاق جمتهدي أمة حممد : "قال اإلمام الشواك )٥(
 ٣."األمور

االتفاق، أمـة : يف هذه احكعريفات نرى بعض اللكمات اليت تشلّك دخئم مدلول مصطلح اإلمجاع، ويه
يينحممد  ونفهم منها أن اإلمجاع ال بـد حكحققـه مـن وجـود هـذه . ، العرص من األعصار، األمر ا

العنارص األربعة، إال أن األساس يف مدلول اإلمجاع األصو هو كما دّل عليه أحـد معنييـه اللغـوي 
ـ وهذا ألن حدوث االتفاق لم يعد صحيحاً إال إذا حتقق معه . االتفاقوهو  لوازمـه، فاالتفـاق يقت

ُتََّفَق عليه، ويقت وجود عرٍصـ ألن حيـدث فيـه  ين اتفقوا، ويقت وجود أمٍر  وجود األشخاص ا
ين بل أمٍر من األمور اليت تهمهم و وقٍت من األوقـات . االتفاق وإذا اتفق من  أهليٌة للقول يف ا

  .فهذا صورة اإلمجاع

  :خواص اإلمجاع وممزياته

ل  :يُنسب إىل غري الشارع إنه )١( ومن املالحظ يف احكعريفات السابقة ملصطلح اإلمجاع أن هذا ا
لني السابقني أي الكتاب والسنة، وتكون نسـبة اإلمجـاع  منسوٌب إىل غري الشارع باملقارنة مع ا

فهو آيـٌل إىل وبها نفهم أن اإلمجاع لكونه صادراً عن غري الشارع . إىل املجتهدين وهم ليسوا بالشارع
  .ما هو صادٌر عن الشارع من الكتاب والسنة

ومن املالحظ أيضاً أن اإلمجاع قائٌم بل أساسه وهو االتفـاق، وهـذا  :إنه يُوجد بالعمل احكعددي )٢(
ي يكّون اإلمجاع إذاً تعّدديٌ  . االتفاق يتطلب احكعدد ألن االتفاق ال يكون من الوحدة، والعمل ا

اإلمجاع متألف من تعّدد األنظار وتنـوع األفـاكر الـيت اجتمعـت بل قـوٍل  ونفهم من هذه املزية أن
 .واحٍد، ويه منسوبٌة إىل غري الشارع

واملـراد مـن هـذه املـزية أن اإلمجـاع ال يتمثـل يف صـورة اللفـظ  :إنه يَكون بل غري األلفاظ )٣(
لني السابقني، ألن اإلمجاع يتمث ل يف االتفاق املستخلص املنصوص أو اجص اللفظي باملقارنة مع ا

                                                 
١  ،  .٤٨٧ص ، ٣ ج ول الفقه،صاكحر املحيط يف أالزرك
 .٨٢ص  روضة اجاظ وجنة املناظر يف أصول الفقه،ابن قدامة،  ٢
٣  ،  .١٣١ص  إرشاد الفحول،الشواك
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من األنظار املتضافرة، وهذه األنظار آحادها نظٌر فردٌي ويكون بل غري صورة األلفـاظ، فاإلمجـاع 
 .إذاً سليٌم من العوارض اللفظية اكلنسخ واإلطالق واإلضمار

 قفـواملراد باحلكم اليلك هو املستنبط من اجظر يف اجلزئيات يف ما هو مت :إنه يُفيد احلكم اليلك )٤(
وإذا اعتربنا لَكّ فرٍد منهم جزءاً . عليه فيها، ألن اإلمجاع ال ينعقد إال باجتماع مجيع املعِنِيني واتفاقهم

عليـه،  قفيمكننا القول بأّن ما اتفقوا عليه هو مستنبٌط من اجظر يف لك واحٍد منهم يف القـدر املتفـ
ا، يفيد اإلمجاع حكماً قطعياً الست. فهذا عني االستقراء خالصه من اجظر يف اجلزئيـات إىل املعـىن و

 .اليلك باإلضافة إىل أن أفراد اإلمجاع لم جيتمعوا بل اخلطأ والضاللة

ويرتتب من املزية اخكاخكة القائلـة بـأن اإلمجـاع لـم يكـن بل صـورة  :إنه حَيمل جانب اخكبوت )٥(
اللة اللفظية ٌل منقوٌل من عرٍصـ إىل عرٍصـ وأما باجظر إىل أنه . األلفاظ فهو إذاً ال حيمل جانب ا د

ـ دخـول جانـب اخكبـوت فيـه . آخر فيطرأ عليه تفاوت املحل والوقت والشخص اجاقل، وهذا يقت
فاإلمجاع حيمل جانب اخكبوت يف أنه منقوٌل من زماٍن إىل زماٍن آخر حبيث لم يصل خـرب اإلمجـاع يف 

  .ةعرٍص ما إىل ما بعده من األعصار إال بطريق اجقل والرواي

لية اإلمجاع   :الرباهني بل إثبات حجية ود

لية اإلمجـاع ألن  الئل إلثبات حجية اإلمجاع ملا فيها مما ينص د ون بل الرباهني وا اعتمد األصو
نالحـظ  اإلمجـاعو نصبهم األدلة بل حجية . يكون حجًة رشعيًة يتوصل بها إىل احلكم الرشيع

لية اليت حيتلها اإلمج ـعية، يف أنهـم اسـتندوا إىل نصـوص الرتبة ا اع من بني جمموعة األدلـة الرش
ونفهم من هذا، أن اإلمجاع خئـٌد يف . الكتاب والسنة فحسب واليت حتوي اإلشارة إىل حجية اإلمجاع

  . أصله إىل الكتاب والسنة

ون يف إثبات حجية اإلمجاع، توقفوا عند نتيجٍة  واحدٍة ويه ومن مجلة األدلة اليت استدّل بها األصو
ـك بعضـاً . أن اإلمجاع ثابٌت بالكتاب والسنة وأن اجصوص الترشيعية تقّر بكونه حجًة رشعيةً  وإ

  ١:من هذه األدلة

ّ  قو تعاىل )١( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني  اهلدى ويتبع غري سيبل املؤمنني نّو ما تو
 ً توّعد اهللا من اتبع غري سبيل املؤمنني،  :تداللوجه االس). ١١٥: النساء( ونصله جهنم وساءت مصريا

  .فدّل بل أنه حرام، فيكون اتباع سبيل املؤمنني واجباً، وسبيل املؤمنني هو اتفاقهم وإمجاعهم

                                                 
، ١٨٢ص  الوجزي يف أصول الفقه،، وزيدان، عبد الكريم، ٥٤٠، ص ١ج أصول الفقه اإلساليم،الزحييل، وهبة،  ١ معالم ، واجلزيا

، ، و١٥٩ص  أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة،  .١٣٥ص  إرشاد الفحول،الشواك
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 كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا قو تعاىل )٢(
هللا تعاىل هذه األمة بأنهم يأمرون بـاملعروف وينهـون عـن وصف ا: وجه االستدالل). ١١٠: آل عمران(

ين بما هو ضالل لاكنت لم تأمر باملعروف ولم تنه عن املنكر، فثبـت أن  املنكر، فلو قالت األمة يف ا
 .إمجاع هذه األمة حّق وأنها ال جتتمع بل الضاللة

ء فحكمه إىل اهللا قو تعاىل )٣( املفهـوم : وجه االستدالل). ١٠: الشورى( وما اختلفتم فيه من 
 .املخالف هلذه اآلية أن ما اتفقتم فيه فهو حق

إصـابة احلـق  :وجه االسـتدالل). رواه الرتمذي" (من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة:"قو  )٤(
 .اليت بها دخول اجلنة تكون يف لزوم اجلماعة، ولزومها هو االتباع بما يصدر منها وعدم خمالفتها

). رواه اكخـاري" (ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ح يأتيهم أمر اهللا وهـم ظـاهرون: "قو  )٥(
بل الضاللة لوجود طائفٍة قائمٍة بل احلق، وهذه  استحالة اجتماع مجيع أمة حممد  :وجه االستدالل

م فهذا الطائفة تمنعهم من أن جيتعموا بل الضاللة، بل وإنهم إذا اجتمعوا وهذا الطائفة اجتمعت معه
 .االجتماع ال يكون إال بل احلق

استحالة اجتماع أمة : وجه االستدالل). رواه ابن ماجه" (إن أميت ال جتتمع بل الضاللة: "قو  )٦(
بل الضاللة، وإذا اكن اجتماعهم بل الضاللة حماًال فيكون اجتمـاعهم بل اهلـدى واحلـق،  حممد 

كون بل احلق وإما بل اكاطل، فكونه بل اكاطل حمـاًال ألنه إذا حصل االجتماع فيهم فهو إما أن ي
 .هلذا احلديث، فال بد أن يكون بل احلق

ل العقيل )٧( . ومن املسلّم به أن مقصد اجص هو إعما ومقصد اإلعمال هو احكوقف عند احلكم :ا
م مسـبوٌق بهـذا ومن املسلّم به كذلك أن اإلعمال يقت اجلهد من اجاظر يف اجص وتوقفه عند احلك

ومن املسلّم به كذلك أن هذا اجلهد معترٌب رشخً لعدم ركود اجص مـن حتقيـق مقصـده، وإذا اكن . اجلهد
ي بذ عـدٌد كثـري مـن  ي بذ اجاظر يف اجص وهو مفرٌد معترٌب فمن األو أن يعترب اجلهد ا اجلهد ا

  .فرداجاظرين حبيث وقوعهم من اخلطأ أبعد أن يكون من جهد امل

ني   :رشوط اإلمجاع عند األصو

ًال رشعيـاً حبيـث إذا تـوفرت هـذه  ون بعض الرشوط يف صحة اإلمجاع ألن يكون د وضع األصو
الرشوط اإلمجاع معترٌب وصحيٌح ومقبوٌل وحيتج به ويستدل به ويتوصل به إىل احلكم الرشـيع، غـري 
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إلمجاع إىل ما هو متفق عليه وما هو خمتلف أنهم قد اختلفوا يف حتديد هذه الرشوط مما ينتج تقسيم ا
  ١:وبيان ذلك يكون بل اجحو اآل. فيه

  :من الرشوط املتفق عليها يف اإلمجاع

فاشرتاطهم بالعدالة بـاجظر إىل  :أن يصدر االتفاق من أهل االجتهاد املوصوفني بالعدالة والعلم )١(
واشـرتاطهم . لشـهادة تكـون بالعدالـةأن حكم اإلمجاع ملزٌم وهو يثبت بأهلية الشهادة، وأهلية ا

بالعلم باجظر إىل أن االجتهاد ال يكون صحيحاً إال إذا توفرت فيه أهلية االجتهاد، وأهلية االجتهـاد 
  .تكون بالعلم

وال يعتّد قول األكرث إمجاخً، واإلمجاع ال ينعقد بمخالفة  :أن يصدر االتفاق من مجيع املجتهدين )٢(
عتّد كذلك إمجاع أهل بت ما أو منطقة ما بل وال بد أن يكون املجتهدون واحد أو اثنان منهم، وال ي

 .من أهل األرض لكّها

فاالتفاق أو املخالفة الصادران من املجتهدين مـن  :أن يكون املجتهدون ليسوا من أهل اكدع )٣(
اهلم ال أهل اكدع أمثال الروافض واخلوارج وغريهم ال يؤثران يف اإلمجاع وجوداً وعـدماً، ألنهـم أقـو

 .تعتّد فيما فيه بدعتهم

ألن األمـوات ال يعتـرب قـوهلم، وهـذا  :أن يكون املجتهدون من أهل اإلمجاع أحياء موجودين )٤(
فاملعترب يف لّك إمجاع أهل عرصه من املجتهـدين  املا ال يعترب واملستقبل ال ينتظر،: يوافق القاعدة

  .ئباألحياء املوجودين، ويدخل يف ذلك احلارض منهم والغا

  :من الرشوط املختلف فيها يف اإلمجاع

، وأمـا الظاهريـةوهـذا عنـد  :أن يكون أهل اإلمجاع من الصحابة ر اهللا عـنهم فحسـب )١(
وهذا الرشط منشؤه تفّرق املجتهدين يف األمصار حبيث يصـعب احكأكـد مـن . اجلمهور لم يشرتطوا به

دينة ومن السهولة اإلملام بما قـد أمجعـوا وأما الصحابة اكنوا يعيشون يف امل. اجتماعهم بل قول واحد
  .عليه وما قد اختلفوا فيه

، الزيديـة واإلماميـةوهـذا عنـد  :وعرتته فحسب أن يكون أهل اإلمجاع من قرابة الرسول  )٢(
وهذا الرشط منشؤه اعتقادهم بأهل اكيت مـن أن هلـم فضـًال يف الترشـيع . واجلمهور لم يشرتطوا به

 .دون غريهم

                                                 
، ٥٨٧ – ٥٨٦، ص ١جأصول الفقه اإلساليم، الزحييل، وهبة،  ١  .وما بعدها ١٦٥ص  معالم أصول الفقه،، واجلزيا
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، وقد اإلمام مالكوهذا عند  :ع باجتماع أهل املدينة دون غريهم من املجتهدينأن يصّح اإلمجا )٣(
ين اشرتطوا باجتماع اجلميع بدون االكتفاء بماكن ما واإلمام مالك رمحه اهللا رأى . خالفه اجلمهور ا

، أن ألهل املدينة فضًال لم ينله غريهم من أهل األرض، فإذا امجعوا بل أمر فيكـون إلمجـاعهم مـزيةٌ 
 ً  .وإذا أهمل هذا اإلمجاع فتهمل أيضاً هذه املزية تبعا

بعـض وهذا االنقراض يكون بموتهم، وهذا عنـد  :أن يصّح اإلمجاع بانقراض عرص املجمعني )٤(
ني ي أمجعـوا عليـه، ألنهـم إذا اكن ال  األصو ومنشؤه إزالة احتمال عدوهلم أو بعضهم عن رأيهم ا

واجلمهـور لـم . حد منهم أو لكهم عن رأيه، فهذا خيل باإلمجاعيزالون أحياء فمن املمكن أن يعدل وا
  .يروا ذلك بل املعترب يف إمجاع جمتهدي العرص الواحد اتفاقهم ولو يف حلظة واحدة

  :حكم اإلمجاع

ي يصدر من اإلمجاع الرشيع املتوفر فيه مجيع رشوطه  واملسـلمون ملكّفـون . قطيٌع ملزمٌ احلكم ا
ثبـوت اإلمجـاع : لكيف منبيٌن بل املقدمات العديدة اليت قد مّرت بنـا، ويهباتباع مقتضاه، وهذا احك

. بالكتاب والسنة، عصمة املجمعني من اخلطأ والضالل، كرامـة األمـة اإلسـالمية يف وحـدة لكمتهـا
فيجب بل لك مسلم أن يتبع ما ثبت باإلمجاع وحيرم عليه أن خيالفه، بل وعليـه أن يعتقـد أن هـذا 

ومن أنكر اإلمجاع فقد أنكر أصًال من أصـول الرشـيعة،  ١.ون إال بل حّق وصواباإلمجاع ال يك
  .بل وقد أهان قداسة اجصوص الترشيعية وكرامة األمة اإلسالمية

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

                                                 
١  ،  .١٧٣ – ١٧٢ص  معالم أصول الفقه،اجلزيا
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  :أنواع اإلمجاع

وإذا دقّقنا اجظر فيما سبق من احلديث عن اإلمجاع نلحظ أنه منقسٌم إىل أنواٍع عديـدٍة باعتبـاراٍت 
. وهذا االعتبار قد يكون يف مفهوم اإلمجاع، وقد يكون يف خواصه، وقد يكون يف رشوطه. خمتلفةٍ 

ك تقسـيمات اإلمجـاع  وما هو خمتلٌف يف املفهوم واخلواص والرشوط ينتج نوخً ألنواع اإلمجاع، وإ
  ١:كما يف اآل

 :عة أنواٍع، ويهينقسم اإلمجاع بهذا االعتبار إىل سب باعتبار أهل اإلمجاع،: احكقسيم األول

ين بالرضورة، كإمجاعهم بل وجوب الصـالة  :إمجاع األمة )١( هو إمجاع املسلمني بل ما ُعلم من ا
  .والصوم، وهذا قطيٌع ال جيوز فيه احكنازع

ينية، كعدم وجوب صـالة اجلمعـة بل  :إمجاع املجتهدين )٢( هو إمجاع جمتهدي األمة بل األمور ا
 .وقد يكون غري قطيعّ النساء، وهذا قد يكون قطعياً 

ينية، كعدم وجوب الزاكة يف  :إمجاع أهل املدينة )٣( هو إمجاع أهل املدينة من املسلمني بل األمور ا
 .اخلرضوات، وهذا ليس حبجة مستقلة لعدم استيفاء رشط مجيع جمتهدي األمة فيه

ة  :إمجاع الصحابة )٤( ينية، كتو أ بكر وعمـر هو إمجاع الصحابة ر اهللا عنهم بل األمور ا
ر اهللا عنهما منصب اخلالفة، وهذا قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً بـاجظر إىل طريـق اجقـل 

 .والرواية

هو إمجاع أهل مكة واملدينة وأهل اكرصـة والكوفـة بل األمـور  :إمجاع أهل احلرمني واملرصين )٥(
ينية، وإذا املراد من حتديد هذه اكقاع بأنها موطن الصحابة في كون هذا اإلمجـاع حجـة، وإذا اكن ا

 .املراد غري ذلك فليس حبجة مستقلة

ينيـة،  :إمجاع أهل اكيت )٦( هو إمجاع أهل اكيت من عيل وفاطمة واحلسن واحلسني بل األمـور ا
 .وهو ليس حبجة مستقلة خالفاً للشيعة لعدم استيفاء رشط مجيع جمتهدي األمة فيه

 بكر وعمـر وعثمـان وعـيل ر اهللا عـنهم بل األمـور هو إمجاع أ :إمجاع اخللفاء األربعة )٧(
ينية، وهو ليس حبجة مستقلة لعدم استيفاء رشط مجيع جمتهدي األمة فيه  .ا

 :ينقسم اإلمجاع بهذا االعتبار إىل أربعة أنواٍع، ويه باعتبار ذات اإلمجاع،: احكقسيم اخكا

                                                 
١  ، ،  ٥٢٧، ص ٣ج  اكحر املحيط،الزرك ،  بعدها، و وما ١٤٨ص إرشاد الفحول، وما بعدها، والشواك معالم أصول اجلزيا

 .وما بعدها ١٥٨ ص الفقه،
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هـذا : ن بل احلكم بـأن يقولـوا لكهـمهو أن يتفق قول أو فعل مجيع املجتهدي :اإلمجاع الرصيح )١(
 .حالل أو هذا حرام، وهذا اإلمجاع حجة قاطعة بال نزاع

هو أن يشتهر القول أو الفعل من اكعض فيسكت اكاقون عن إنكاره، وهذا  :اإلمجاع السكويت )٢(
ون، وسبب االختالف يكون يف دوايع السـكوت، والـراجح  اإلمجاع قد اختلف يف حجيته األصو

 .غري مستقلةإنه حجة 

هو أن تستقرأ أقوال العلماء يف مسألة ما فال يُعلم خالف فيها، أي أن يتتبع  :اإلمجاع االستقرا )٣(
أقوال العلماء املجتهدين من كتاباتهم واجتهاداتهم فيتوصل إىل أنهـم قـد اتفقـوا بل حكـٍم واحـٍد 

 .ملسألٍة واحدةٍ 

القدر املشرتك من احلكم ملسألة مـا حيـث هو أن يتفق أقوال املجتهدين بل  :اإلمجاع الضمين )٤(
إنهم غري خمتلفني يف اعتبار هذا القدر، ومثا أن يكون من بعد تتبع أقواهلم جند أنهم إما أن يقولـوا 

ي اتفقوا عليه يف هذه األقوال هـو . بالوجوب وإما يقولوا بالسنة وإما أن يقولوا باالستحباب والقدر ا
 .واز ألن اجلواز دون االستحباب والوجوب والسنةاجلواز، أي أن أمجعوا بل اجل

 :ينقسم اإلمجاع إىل نوعني، وهما باعتبار نقل اإلمجاع،: احكقسيم اخكالث

ي يُروى بطريق احكواتر أي من كثرٍي عـن كثـري حبيـث  :اإلمجاع املنقول باحكواتر )١( هو اإلمجاع ا
صفحات الكتـب أو يف أفـواه اجـاس، يستحيل اتفاق اجاقلني بل الكذب، وهذا اجقل قد يكون يف 

 .وحجية هذا اإلمجاع تتوقف عند نوعيته كما يف السابق

ي يُروى بطريق اآلحاد أي ما لم يتم فيه رشوط احكواتر،  :اإلمجاع املنقول باآلحاد )٢( هو اإلمجاع ا
وهذا اجقل قد يكون يف صفحات الكتب أو يف أفواه اجاس، وحجيته متوقفة عند رشوطـه وصـحة 

 .وتهثب

 :ينقسم اإلمجاع إىل نوعني، وهماباعتبار قوة اإلمجاع، : احكقسيم الرابع

ي يتوفر فيه مجيع رشوطه واملنقول بطريـق احكـواتر أو هـو مـن  :اإلمجاع القطيع )١( هو اإلمجاع ا
يـن  أنواع اإلمجاخت القاطعة أمثال إمجاع الصحابة املنقول باحكواتر وإمجا ع األمة بل ما ُعلم من ا

 .لرضورةبا

ي يطرأ عليه االحتمال يف اكتمال توفر رشوطه أو هو مـن أنـواع  :اإلمجاع الظين )٢( هو اإلمجاع ا
  .اإلمجاخت الظنية أمثال اإلمجاع السكويت وأهل املدينة
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  :مستند اإلمجاع

ل اإلمجاع أو ما يُعرف يف علـم أصـول  الفقـه بــ يأ بعد احلديث عن أنواع اإلمجاع تسأوٌل عن د
ه اإلمجاع" املستند" ي يستند إ ء ا وهذا التسأول ناتٌج من العلم بأن اإلمجاع صادٌر عـن . أي ال

املجتهدين وهم غري مستقلني بالترشيع، فغري املستقل بالترشيع لم ينشئ احلكم، وهو إذاً مفتقٌر إىل 
صرّيه حاوياً للترشيع باإلظهار ي ويرتتب من هذا رضورة ا. مستنٍد  ـل اإلمجـاع ا كحـث عـن د

ه، وهذا املستند ال بد أن يكون مما حيوي ملكة الترشيع باإلنشاء ورضورة إجيـاد املسـتند . يستند إ
لإلمجاع مؤسٌس يف أصله بل رضورة االستناد إىل األدلة والرباهني عند إثبات حجية اإلمجاع حبيـث 

  .بها يتعني وجوده

لترشيع باإلنشاء تنحرص يف الكتاب والسنة فحسـب، وكمـا عليهمـا األدلة الرشعية اليت تنال درجة ا
هما يستند اإلمجـاع لصـحة وقوعـه لية اإلمجاع وكذلك إ ي . يعتمد املثبت حلجية ود اإلمجـاع ا

ل إذ ال يتصور اتفـاق املجتهـدين بل أمـٍر مـا  أساسه االتفاق ال يصح وقوعه من غري استناٍد إىل ا
لٍ وهم لم يستندوا إىل  ون اختلفوا يف اعتبار األدلة اليت تصح أن . د و بيان مستند اإلمجاع األصو

  :تكون هذا املستند، وهذا موّضٌح يف اجقاط اآلتية
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ـالن  :القرآن والسنة )١( ال خالف بينهم يف اعتبار القرآن والسنة مستنداً لإلمجاع حيث إنهمـا د
ومثـال كـون . يعتـربوا خـرب الواحـد مسـتنداً النعقاد اإلمجاع بل حكٍم ما، غري أن بعضهم لـم 

الكتاب مستنداً لإلمجاع اتفاق املجتهدين بل حتريم الزواج باألصـول والفـروع مـن النسـاء، وقـد 
ومثـال كـون السـنة ). ٢٣: النسـاء( حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم استندوا إىل قو تعاىل

دة السدس من املرياث، وقد استندوا إىل قصة سؤال مستنداً لإلمجاع اتفاق املجتهدين بل إعطاء اجل
أعطـى اجلـدة  أ بكر الصحابة يف نصيب اجلدة فأخربه املغرية بـن شـعبة أنـه علـم أن الرسـول 

 ١).رواه أبو داود(السدس 

من اإلمجاع والقياس واملصالح املرسلة واالستحسان وغريهـا، ويوجـد اخلـالف  :األدلة األخرى )٢(
ني يف اع واحلـق، إن هـذه األدلـة تسـتند إىل اجصـوص . تبار هذه األدلة مستنداً لإلمجاعبني األصو

هـا ألن  الترشيعية من الكتاب والسنة فمن األو أن يستند اإلمجاع إىل مستند هذه األدلة وليس إ
 ٢.الفرع ال يلتحق به فرٌع آخر عند وجود األصل الستحقاق األصل باالحكحاق به

ل العقل )٣( ين ال يصح  ال خالف يف :د ل العقل مستنداً لإلمجاع ألن القول يف ا عدم اعتبار د
باالستناد إىل العقل املجـّرد، وإن وقـع اإلمجـاع باالعتمـاد بل العقـل فهـو ال يكـون بل األحـاكم 

  .الرشعية بل بل األحاكم العقلية

  :انعقاد اإلمجاع يف العرص احلارض

يف العرص املا فيه قائمٌة أيضاً يف العرص الراهن، وهـذا ممـا إن احلاجة إيل اإلمجاع كما اكنت قائمًة 
فنقول أن اإلمجاع ممكن االنعقاد . جيّرنا إىل اخلوض يف اكحث عن إماكنية انعقاد اإلمجاع يف عرصنا

ٍل متنِي ومؤيدٌة بأمرين مهّمني ـل صـحيٌح . يف العرص احلارض، وهذه اإلماكنية قائمٌة بل د وهذا ا
مجاع يمكن انعقاده يف العرص احلارض، وهـذان األمـران َسـِليْماَن يف أن اإلمجـاع يمكـن يف أن اإل

 ً ل وهلذين األمرين يكون بل اجحو اآل. انعقاده يف العرص الراهن أيضا   :وبياٌن هلذا ا

ومن املسلّم به أن اإلمجاع ممكـن الوقـوع وجـائز االنعقـاد : إماكنية انعقاد اإلمجاع يف احلارض )١(
ومن املسلّم به كذلك أن . ل ما حدث يف املا بل أن اإلمجاخت قد انعقدت بل أحاكٍم عديدةٍ بد

ـٌة، وأن املجتهـدين قـد اتفقـوا بل عـدٍد مـن  هذه اإلمجاخت واقعٌة حقيقيٌة وليست متصّورٌة خيا
ى املسلمني عرٍصـ دون عرٍصـ، هذه اإلماكنية يف أصلها غري مقترصٍة بل . األحاكم اليت يه معهودٌة 

ي يقت القرينـة الـيت ترصـف  فَجْعلُها منحرصًة يف عرٍص دون آخر يكون بل خالف األصل وا
                                                 

 .١٨٩ص  الوجزي يف أصول الفقه،زيدان، عبد الكريم،  ١
٢  ،  .١٧٢ص  معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة،اجلزيا
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وإذا عدمت القرينة فاألصل باٍق كما هو ولم يُعترب القـول خبالفـه، وإذا ثبـت . هذا األصل إىل خالفه
  .كون باألمرين اآلتينينيف وجود القرينة الصارفة ثبت إثبات األصل، ونيف وجود هذه القرينة ي

إن وجود اإلمجاع متوقٌف بل وجود االتفاق، ووجـود االتفـاق  :سهولة انعقاد اإلمجاع يف احلارض )٢(
، وإذا وُِجـَدت الُمتَِّفق والُمتًَّفق عليه والُمتًَّفـق فيـهوهذه املكمالت تتمثل يف . يقت وجود مكمالته

يَب يف وجود العنرصين اآلخـَريْن يف وقتنـا احلـارض وال ر. هذه العنارص اخكالثة فوجود االتفاق ممكنٌ 
ألّن الُمتًَّفق عليه وهو احلكم الرشيع الزٌم لوجود امللكّف وألّن الُمتًَّفق فيه وهو الوقـت الزٌم لوجـود 

ل، فيبىق العنرص األول وقد أريـَد بـالُمتَِّفق أهـل . احلياة، فوجودهما إذاً غري حمتاٍج إىل مزيٍد من احكد
د أي من يتوفر  رشوط االجتهاد، وأريَد بهذه األهلية امللكة يف احكوصل بل احلكم الرشيع االجتها

وقد ظهر يف العـالم اإلسـاليم املعـارص . باملنهج املعترب من غري احكغا عن األصول اللكية يف الرشع
ين نالوا هذه امللكـة، وجهـودهم الفكريـة ومسـاعيهم اج ظريـة تثبـت عدٌد غري قليل من األفراد ا

ٌق  وبهذا، قد اكتمل وجود مكمـالت . صدق هذا القول، فوجود هذا العنرص ممكٌن أيضاً بل هو متحقِّ
ثم نقول إن اإلماكنية تكون أسهل مما يف العصـور السـالفة نظـراً إىل . االتفاق لكِّها يف العرص احلارض

لـلّك املجتهـدين يف أحنـاء  ويه مبسـوطةٌ  سهولة الوقوف عند املصادر الترشيعية: عّدة أسباب، ويه
يف العالم واليت تساعد احكبـادل الفكـري واحكنـاظر العلـيم،  وسهولة االتصال بني املجتهدينالعالم، 

لوجود تسهيالت املواصلة ولوجود املجامع الفقهية اليت جتمع املجتهدين  وسهولة االجتماع فيما بينهم
تباحثوا يف مسائل األمة اإلسالمية  .يف العالم 

وبعد أن َسلَّْمنا بأن اإلمجاع ممكن الوقوع يف العرص احلـارض  :ورة انعقاد اإلمجاع يف احلارضرض )٣(
بل هو أسهٌل مما سبقه من األعصار، فنقول باجظر إىل ما حيققـه اإلمجـاع مـن مـآالت ومقاصـد أن 

املـتفحص يف  اجظـر. انعقاده يف العرص احلارض رضورٌي بل وجوده اآلن أشّد رضورًة مما اكن يف املا
توحيـد األمـة اإلسـالمية، إمـداد : اإلمجاع يقف عند القول بأنه حيقق عّدة مآالت ومقاصد، ومنها

ة لألحاكم الرشعية إن الوضـع احلـايل لألمـة اإلسـالمية يف  .احكقوية لألحاكم الرشعية، إعداد املقبو
األرضية تفرقوا باملنا املذهبية أمّس احلاجة إىل هذه املآالت واملقاصد، وهم بعد أن تفرقوا باحلدود 

فاإلمجـاع . واحلزبية والعرفية واملنفعية مماّ يوّسع فجوة الُفرقة بينهم وهذا حيول بيـنهم وبـني الوحـدة
يقدر بل تضييق هذه الفجوة إن لم يكن القضاء عليها بأن يكون جمتهدو األمـة مـن شـ بقـاع 

ين هم عياٌل بل علمائهم أمجعـوا كـذلك  وهم إذا أمجعوا بل أمرٍ . األرض ممثلني لشعبهم فالشعوب ا
وإن الوضع احلايل لألمة يشاهد ظهور مـنهٍج . بل هذا األمر، فحصل االحتاد بني األمة يف هذا الطرف

طارٍئ بل أذهان بعض املسلمني حنو األحاكم الرشعية حيث إنهم نصبوا معيـاراً جديـداً حيـول بـني 
فاإلمجاع  قدرٌة بل القضـاء بل هـذه الفتنـة يف . بلبلًة يف وسط األمة قبوهلم وهذه األحاكم مما ينتج

أنه يُِمدَّ احكقوية لألحاكم، أي أن ما ثبت باجصوص واألدلة ثّم أمجع العلماء عليه فهو أقوى مما لم جُيَْمْع 
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ة لألحاكم، أي أن ما ثبـت باإلمجـاع ثبـت أنـه صـادٌر مـن . عليه عـدٍد مـن وكذلك أنه يُِعدَّ املقبو
ـة  املجتهدين وهلم خلفياٌت علميٌة خمتلفٌة بل وختصصاٌت علميٌة خمتلفٌة، فهـذا ممـا يعـني بل مقبو

ى البرش خمًة واملسلمني خاصةً   .أحاكم الرشع وعلميتها 

االتفاق الصادر عن أهل اجظر والفكر معترٌب ُكْعـدهم عـن احكواطـؤ بل الكـذب نظـراً إىل ختـالف 
فضًال عن أن مثل هذا االتفـاق قـد . هم عن الوقوع يف اخلطأ نظراً إىل تباين مداركهممصاحلهم وُبْعد

ٍء فقد دّل بل أن اإلمجاع ممكٌن الوقـوع يف مجيـع  نال اعرتاف الرشع واعتباره، وهذا إن دّل بل 
 . العصور ودائٌم ما دامت السماوات واألرض
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  إمجاع أهل املدينة يف اكحث األصو

ي يشتهر العمل ومما رأين ا يف احلديث السابق أن قسما من أقسام اإلمجاع هو إمجاع أهل املدينة وا
ة . به عند اإلمام مالك رمحه اهللا ة واالستدال ال لية وا ونظرا إىل ما يتضمنه هذا املوضوع من ا

ل  وحجيته وبعض عند القائلني به فنرشع يف احكناول  يف هذه الورقة مستوعبني مفهوم هذا ا
  .املسائل املبنية عليه

ني   :تعريف إمجاع أهل املدينة عند األصو

وقد سبقت اإلشارة إىل تعريف إمجاع أهل املدينة عند احلديث عن أنواع اإلمجاع يف الورقة املاضية 
ينية أو اتفاق جمتهدي املدينة يف عرص من العصو ر وهو إمجاع أهل املدينة من املسلمني بل األمور ا

ويبدو من هذا احكعريف خلوه من رشٍط من الرشوط اليت جيب توفرها يف  ١.بل أمر من األمور
ومقت هذا احكعريف أنه . اإلمجاع الصحيح املعترب عند العلماء وهو صدوره من مجيع علماء األمة

  .يصّح اعتبار اتفاق علماء املدينة املوصوفني بالعدالة والعلم بل حكم رشيٍع إمجاخً 

بعد احكحقق واحكفحص، يتضح جا خطأ األخذ بظاهر هذا املفهوم إلمجاع أهل املدينة، بل وال بد من و
ين تتبعوا أقوال اإلمام مالك  ارسون  وخاصة ا ل بضوابط وضعها ا أن ينضبط اجظر يف هذا ا

ل هو إ. رمحه اهللا يف شأن احتجاجه بإمجاع أهل املدينة مجاع من اكن يف املراد الصحيح بهذا ا
املدينة من املجتهدين يف القرون اخكالثة اليت جاءت اآلثار باخكناء عليهم من الصحابة واحكابعني 

ين يلونهم: "وقال . وتابيع احكابعني ين يلونهم ثم ا وقال ) رواه اكخاري." (خري اجاس قرىي ثم ا
اعهم يف تلك األعصار املفضلة، وأما بعد والالكم إنما هو يف إمج: "شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

ذلك فقد اتفق اجاس بل أن إمجاع أهلها ليس حبجة، إذ اكن حينئذ يف غريها من العلماء ما لم 
  ٢."يكن فيها

  :حجية إمجاع أهل املدينة عند اإلمام مالك رمحه اهللا

مة باالحتجاج بإمجاع أهل وقد شاع القول بني اجاس بتمزّي اإلمام مالك رمحه اهللا عن غريه من األئ
ل أبرز مزية يُعرف بها اإلمام مالك يف منهج اجتهاده وبناء أصول مذهبه  املدينة، بل ويعّد هذا ا

                                                 
  .٤٢٧، ص أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلساليماكغا، مصطىف ديب،   ١
  .٣٢٧، ص سهاملصدر نفنقال من   ٢
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ً يتوصل به إىل احلكم الرشيع، . الفقيه ًال رشعيا وذهب اإلمام إىل اعتبار إمجاع أهل املدينة د
ه يف األمور ا ةوتتلخص حجة اإلمام مالك فيما ذهب إ   ١:حكا

ومهبط الو ومستقر اإلسالم وجممع الصحابة، فال خيرج  إن املدينة يه دار هجرة الرسول  .١
 .احلق عنهم

 .إن أهل املدينة شاهدوا احكزنيل وسمعوا احكأويل، واكنوا أعرف اجاس بأحوال الرسول .٢

 .إن رواية أهل املدينة مقّدمة بل رواية غريهم، فاكن إمجاعهم حجة بل غريهم .٣

قد اشتد الرّد من قِبل العلماء بل احتجاج اإلمام مالك بإمجاع أهل املدينة مما يتمحور هذا و
ل لم يتوفر فيه الرشط األساس ملفهوم اإلمجاع الصحيح وهو  اعرتاضهم عليه يف كون هذا ا

املدينة ومن يتتبع أقوال اإلمام مالك فإنه جيد أن الالكم عن إمجاع أهل . صدوره عن مجيع املجتهدين
ً حلقيقة هذا اإلمجاع. حباجة إىل مزيد من احكفصيل الصحيح : وقال الشيخ األمني الشنقيطي مبيّنا

أن يكون فيما ال جمال للرأي فيه، أن : أن إمجاع أهل املدينة املعترب  رشطان) أي اإلمام مالك(عنه 
ى و احلقيقة، إن إمجاع أهل املدينة  ٢.يكون من الصحابة أو احكابعني يكون بل قسمني 

  ٣:العلماء

سواء اكن نقًال لقو أم لفعله أم إلقراره أم  لك ما اكن طريقه اجقل واحلاكية عن اجيب  )١(
 .فهذا اجوع من إمجاعهم اتفق بل أنه حجة ألنه نقل متواتر موجب للعلم القطيع. لرتكه

  .ل الزناع يف كونه حجةوهذا اجوع هو حم. ما اكن طريقه االستدالل واالجتهاد واالستنباط )٢(

وما يرتتب بل اعتبار اإلمام مالك عمل أهل املدينة إمجاخً عدو عن االحتجاج ببعض األحاديث 
وهذا يؤديه إىل ترجيح إمجاع . بطريقة اآلحاد ملخالفتها هلذا اإلمجاع الصحيحة املروية عن الرسول 

هذا اإلمجاع من القوة يف ثبوته خبالف هذا أهل املدينة بل خرب اآلحاد يف حالة تعارضهما ملا يف 
ومثال هلذا ما روي يف املوطأ عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أ وقاص اكن يوتر بعد . اخلرب

وقد ورد يف صحيح . وليس بل هذا العمل عندنا ولكن أد الوتر ثالث: العتمة بواحدة، قال مالك
عن صالة  بن عمر أن رجال سأل رسول اهللا عن ا"اكخاري حديث صالة الوتر بركعة واحدة 

صالة الليل مثىن مثىن، فإذا خ أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر : الليل، فقال رسول اهللا 

                                                 
ة يف اختالف الفقهاءاخلن، مصطىف سعيد،   ١   .٤٥٩-٤٥٨، ص أثر االختالف يف القواعد األصو
٢   ،   .١٦٨، ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعةاجلزيا
  .٤٢٨- ٤٢٧ص ، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلساليماكغا، مصطىف ديب،   ٣
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ولم يأخذ به اإلمام مالك لكونه خمالفاً ملا عند أهل املدينة يف أن أد صالة الوتر هو ."  ما قد صىل
  .ثالث ركعات

  :اإلمام مالك بل إمجاع أهل املدينةاملسائل اليت بناها 

ورد يف كتاب املوطأ لإلمام مالك مسائل فقهية بناها بل إمجاع أهل املدينة، وذلك يف حنو ثمان 
ً ما ذكره اإلمام يف استدال بهذا اإلمجاع بل األحاكم الفقهية هو عباراته  ١.وأربعني مسألة وكثريا

ي أدركت عليه اجاس وأهل العلم ببتنا"أو " ندنااألمر املجتمع عليه ع"أو" األمر عندنا" " األمر ا
ك بعضاً من هذه املسائل. أو غريها   :وإ

أنه ال يتوضأ من رخف وال من دم وال من قيح يسيل من اجلسد وال  األمر عندنا: قال مالك .١
 .يتوضأ إال من حدث خيرج من ذكر أو دبر أو نوم

أن يقرأ الرجل وراء اإلمام فيما ال جيهر فيه اإلمام  دنااألمر عن: قال حيىي سمعت مالاكً يقول .٢
 .بالقراءة ويرتك القراءة فيما جيهر فيه اإلمام بالقراءة

أن املسلم إذا أرسل لكب املجو الضاري فصاد أو قتل  األمر املجتمع عليه عندنا: قال مالك .٣
 .سلمإنه إذا اكن معلما فأكل ذلك الصيد حالل ال بأس به وإن لم يذكه امل

ي أدركت عليه أهل العلم  األمر املجتمع عليه عندنا: قال مالك .٤ ي ال اختالف فيه وا ا
ا أو و ابن ذكرا فإنه يفرض لألب  ببتنا أن مرياث األب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك املتو و

 .السدس فريضة

ي أدركت عليه اجاس وأهل العلم ببتناوهذا : قال مالك .٥ الشفق : وقال مالك ،األمر هو ا
 .احلمرة اليت يف املغرب فإذا ذهبت احلمرة فقد وجبت صالة العشاء وخرجت من وقت املغرب

ي أدركت عليه أهل العلم ببتنا: عن مالك .٦ يف فرائض املواريث  األمر املجتمع عليه عندنا وا
تهم أنه إذا تو األب أو األم وتراك و هم أو وا ا رجاال ونساء فلثكر أن مرياث الو من وا

 .مثل حظ األنثيني

                                                 
  .٥٠٥، ص ١، ج فقه اإلساليمأصول الالزحييل، وهبة،   ١
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  مرتبة اإلمجاع بني األدلة الرشعية

ً يتوصل به إىل احلكم الرشيع م ًال رشعيا  ملفهومه تناوالً لقد اكن احلديث عن اإلمجاع بوصفه د
ً من جمموعة . رشوطهوممزياته وأنواعه وحكمه و لية بوصفه مفردا وبيق جا الالكم عن مرتبته ا

وبعد أن دجمنا . الرشعية، ومما يقت العكوف بل األصل يف رتبته ودوايع تقديمه وتأخريه األدلة
راسة فإن يو تمايزه من غريه من األ و جانٍب . دلة احكبعيةاإلمجاع مع الكتاب والسنة يف هذه ا

لني السابقني بيد أنه منسوٌب إىل غري الشارع، فهو يكون بل ً با  قّمة األدلة آخر، أن  تشابها
  .املنسوبة إىل البرش ملزيٍة فيه ويه القطع اليلك يف دالحكه

  :األصل يف رتبة اإلمجاع

ون يف رتبة اإلمجاع بني األدلة الرشعية هو أنه يكون يف املرتبة  ي يعتمده األصو إن األصل ا
من هذا أن اإلمجاع  وينتج. اخكاخكة بعد القرآن والسنة، وأن يكون يف قمة األدلة الرشعية احكبعية

وهذا األصل يؤول إىل ما يتصف به . يتأخر عن القرآن والسنة يف الرتبة ويتقدم بل األدلة األخرى
اإلمجاع من املمزيات اليت سبقنا احلديث عنها، ويه كما تدل بل صحة قيام اإلمجاع بل هذا 

لية وما يلزمها من إماكنية عدو عن أصله حبيث تتغري رتباألصل وإنها كذلك تدّل بل  ته ا
ني   :وباجلملة، هذا األصل مستنٌد إىل هذه اخلصائص. أعمال األصو

ل من وراء اجظر فيه هو اإلملام باحلكم  :االنتساب إىل املجتهدين )١( ي يتوخاه ا املفاد ا
ي يمكن ويصح أن يتوصل به إىل احلكم الرشيع ال بد أن يكون  ل ا الرشيع، فا

واإلمجاع املنسوب إىل غري الشارع ال يتمكن من احكوصل به إىل احلكم . ىل الرشعمنسوباً إ
ل غري الرشيع يقدر بل إفادة احلكم الرشيع و احلقيقة، عدم . الرشيع، فكيف ا

االعرتاف انتساب اإلمجاع إىل الشارع ال يقت عدم صحة االستدالل به، بعد أن استقر 
ي ذكرناه آنفاً يف تقّدم القرآن  .يهالرشيع من القرآن والسنة عل وهذه اجقطة تؤيد األصل ا

هما يف صحة االستدالل به  .والسنة بل اإلمجاع رتبًة الحتياجه إ

ومن الفوارق بني اإلمجاع واجصوص الترشيعية أنه ال  :السالمة من العوارض اللفظية )٢(
االستحسان اكلقياس و يكون بل صورة اللفظ، وهو بهذه املزية تماثل األدلة األخرى

ويرتتب بل عدم كونه بل صورة اللفظ سالمته من العوارض اللفظية . واالستصالح
ً لفظيةً  . اكجقل واملجاز واالشرتاك والنسخ، ويه تطرأ بل القرآن والسنة لكونهما نصوصا

اللة اللفظية يف إفادة اجص معناه، ويه معتربٌة يف االحتماال ت هذه العوارض تؤثر يف ا
اللة حكصبح قطعيًة أم ظنيةً  ويه غري معتربٍة يف االحتماالت الواردة يف . الواردة يف هذه ا
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وبناًء  .داللة اإلمجاع ألنه ليس بلفٍظ، فقطعية دالحكه أو ظنيتها معتمدٌة بل تّوفر رشوطه
ني   ما هو خالف األصل يف رتبة اإلمجاع، أي أنه قد يتقدم إىلبل هذا، ذهب بعض األصو

 .بل اجصوص لسالمته من العوارض اللفظية

اللة القطعية اللكية )٣( ً لكياً، فالقطعية يف حكمه تنبين  :ا ً قطعيا اإلمجاع الصحيح يفيد حكما
يف إفادة احلكم، واللكية يف حكمه تنبين بل حصو بتعّدد  بل انتفاء االحتماالت الواردة

فيد حكماً قطعياً إذا انتىف منه االحتماالت اجص الرشيع بمفرده قد ي. األنظار واالجتهادات
ً كذلك إذا أّدى اللفظ  الواردة يف دالحكه وثبوته، واجص الرشيع بمفرده قد يقيد حكما لكيا

ولكّن حصول القطعية واللكية يتحتم باملقارنة مع حصوهلما يف اجصوص  .إىل املعىن اليلك
  .يحلكونهما يف من لوازم وجود اإلمجاع الصح الترشيعية

  :دوايع تقديم اإلمجاع بل األدلة

اخلصائص اخكالث اليت يمتاز بها اإلمجاع حتدو بتقديمه بل األدلة الرشعية وح بل القرآن والسنة 
ني و األصل أنه يقدم بل غريه من األدلة احكبعية، و خالف األصل أنه يقدم  .عند بعض األصو

ني، .  حجيته وصحتهبل القرآن والسنة رغم أنهما أصٌل  يف وهذا احكقديم  آثاره يف أعمال األصو
  :وهو كما يف اجحو اآل

ي يبحث عن  :وبيانه العمل االجتهادي بل بعض األدلة، تقديم اإلمجاع يف )١( املجتهد ا
 .احلكم الرشيع ينظر يف األدلة، فينظر يف اإلمجاع أوًال قبل الكتاب والسنة واألدلة األخرى

ي يريد أن يزيل  :وبيانه  العمل الرتجي بل بعض األدلة،اع يفتقديم اإلمج )٢( املرّجح ا
 .احكعارض بني األدلة، يرجح ما ثبت باإلمجاع بل ما ثبت بغريه من األدلة الرشعية

ي  :وبيانه ،تقديم اإلمجاع يف العمل االستداليل بل بعض األدلة )٣( ينصب األدلة املستّدل ا
ال عليه قبل األدلة األخرىبل حكم رشيع فينظر يف تر   .تيبها، ويورد اإلمجاع ا

  :دوايع تأخري اإلمجاع عن األدلة

وذلك . ومن املالحظ كذلك، أن هناك ما جيعل اإلمجاع متأخراً عن بعض األدلة من ممزياته ورشوطه
ني كما يف اآل   :بتأخري اإلمجاع عن القرآن والسنة يف أعمال األصو

ي يعرث بل احلكم  :وبيانه ،ل االجتهادي عن بعض األدلةتأخري اإلمجاع يف العم )١( املجتهد ا
الرشيع ينظر يف األدلة الرشعية، وإذا قال بتأخري اإلمجاع عن الكتاب والسنة يف هذا العمل 

 .فينظر فيهما أوًال قبل أن ينظر إىل اإلمجاع
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ي يستهدف درء املرّجح ا :وبيانه ،تأخري اإلمجاع يف العمل الرتجي عن بعض األدلة )٢(
احكعارض الظاهر بني األدلة ينظر يف مراتبها، وإذا قال بتأخري اإلمجاع عن القرآن والسنة 

 .فريجح اجصوص عليه حالة احكعارض بينهما

ي ُفْقِدم بل نصب  :وبيانه ،تأخري اإلمجاع يف العمل االستداليل عن بعض األدلة )٣( املستّدل ا
ترتيبها، وإذا قال بتأخري اإلمجاع عن الكتاب والسنة  حلكم رشيع ينظر يفاألدلة الرشعية 

  .فيذكره بعد ذكر القرآن والسنة يف هذا احلكم الرشيع
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  العالقة بني األدلة اخكالثة يف االجتهاد واحلكم

راسة نرشع يف اجظر إىل العالقة بني هذه األدلة اخكالثة من الكتاب والسنة  و ذيل هذه ا
من بني األدلة الرشعية اليت ل األدلة األصلية قتها وأوجهها يف أنها تمثّ واإلمجاع، متناولني حقي

العالقة العكوف بل الرتابط واحكعاضد بني  هونتو من العلم بهذ. يتوصل بها إىل احلكم الرشيع
  .بل األحاكم يف االجتهاد و ناحية أخرى أنها أدلةٌ  هذه األدلة اخكالثة يف ناحية أنها أدلةٌ 

  :بني الكتاب والسنة واإلمجاع يف االجتهادالعالقة 

ي هو حبٌث عن احلكم الرشيع ال يستغين عن األدلة الرشعية إذ إنه ال يصّح بدونها ملا  االجتهاد ا
ً . الرشيع ه من املطلوببيُقصد  نظٌر يف هذه األدلة الرشعية بغية الوصول إىل خطاب الشارع فهو إذا

وهذه األدلة اخكالثة من الكتاب والسنة واإلمجاع تشرتك يف . فنياملتمثل يف حكمه بل ترصفات امللك
هذه . للعلم باحلكم الرشيعمعىن أنها أدواٌت ومسالُك يستوظفها القائم باالجتهاد يف حتقيق مراده 

  .يف عملية االجتهاد الصحيح أدلةً  يف أنها تمّثليه العالقة بني هذه األدلة بصورٍة جمملٍة 

ءٍ  وإنْ  يف  بعٍض بن هذه األدلة اخكالثة يتعلق بعضها فإمن احكفصيل يف هذه العالقة،  ذهبنا إىل 
ً عن احلكم . صحة اجظر فيها يف االجتهاد ي ينظر يف الكتاب باحثا وبيان ذلك أن املجتهد ا

الرشيع ال ينظره بمعزل عن اجظر يف السنة واإلمجاع، وإذا نظر يف السنة ال يتغافل من اجظر يف 
  .ال بد من اجظر يف الكتاب والسنةفإلمجاع، وإذا نظر يف اإلمجاع الكتاب وا

ل وهذا اجظر الشمو إْن يكنْ  وذلك باعتبار  ١.مؤثراً يف قوة املدلول فإنه يؤثر قبل ذلك يف صحة ا
ل وإْن اكنْت  بعٍض بهذه األدلة أدلًة صحيحًة يف االجتهاد، فإنها يتعلق بعضها  يف صحة العمل با

العالقة احلاصلة بينها يف صحة العمل بها تتمثل يف بعض األوجه حبيث ال يصح  هوهذ. بها متباينةً مرات
ل بمفرده مع احكغا عن العالقة بينه وبني غريه من األدلة الصحيحة وباإلمجال، . االستدالل با

  :يف االجتهاد يهأوجه العالقة بني الكتاب والسنة واإلمجاع 

ْ  :بني األدلة وافقاكيان يف حالة احك )١( ٍل بمفرده قد لم يتبنيَّ   حكٌم فيه أو إْن اجاظر يف د
وإذا نظر يف أدلٍة بمجموعها يتضح  احلكم حبيث .  فإنه لم يكْن واضحاً يصّح تزنيلهتبنيَّ 

ٌل  ٌل ما يدّل عليه د ً  يبنّي د وهذا اكيان شامٌل . آخر يف مفاده مما يكون تزنيله إياه صحيحا
ستهدف إيضاح املراد بمجموعة األدلة املعتربة من احكخصيص للعام واحكقييد ما يللّك 

 .مسكوتالزيادة للواحكفصيل للمجمل و ثابتللمطلق واحكفسري للمبهم واحكأكيد لل
                                                 

د  ١  .وما بعدها ٤ص وجوب اجلمع بني األدلة، رسالة يف بن راشد، السعيدان، و
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ٍل بمفرده قد  :بني األدلة احكعارض يف حالة احكخالف )٢( يتوصل إىل حكٍم معارٍض اجاظر يف د
ٍل آخر،فِ ملا استُ  . وهو ال يلحظ حصول هذا احكعارض إال باجظر إىل أدلٍة بمجموعها يد من د

ٌل  ٌل بل خالف ما يدّل عليه د وإذا نظر فيها يتضح  احكنايف بني مفادها حبيث يدل د
احكفريق بني  :أوالً جظر الشمو فيها يه وجدوى العلم بوقوع احكعارض بني األدلة با. آخر

اللجوء إىل مسالك درء  :ثانيااحلكم اخكابت بتوارد أدحكه، احلكم اخكابت بتعارض أدحكه و
احكعارض من اجلمع والرتجيح والنسخ واحكوقف واإلسقاط، مما يكون احلكم اخكابت بعد 

ً إزالة احكعارض خم  .من احلكم اخكابت قبل إزاحكه تلفا
ٍل بم :القطع يف حالة حصول اإلمجاع )٣( ٍم قد يقف عند حك عزل عن اإلمجاعاجاظر يف د

ه احتماالٌت معتربٌة  ٍل . وجزييٍّ ال يندرج حتت مقتضاه غريهظينٍّ يطرأ إ وإذا نظر يف د
ملا لإلمجاع من مزية القطعية  قطيعٌّ ويلكٌّ يف اإلمجاع الصحيح يقف عند ما هو معه ونظر 
ٍل سوى اإلمجاع . واللكية ً جزئيقد يكون لكياً أو فلكُّ د رده يف بمفوقد كون قطعياً أو ظنياً  ا

ً مدلو   .، ولكّن اإلمجاع الصحيح ال يكون إال لكياً وقطعيا
ويقت تزنيل يكون بأن االجتهاد حبٌث عن احلكم الرشيع،  ق هذه األوجه يف االجتهادحتقُّ و

احلكم وضوح مراده بأدحكه الصحيحة، ويقت وضوح مراد احلكم انتفاء تعارض أدحكه 
ً الصحيحة، ثم أن يكون احلكم احلاصل    .قطعياً أم ظنياً ولكياً أم جزئيا

قد يقول شخٌص بأن هذا اجظر الشمو يف األدلة ينايف ما تناوجا يف صفحاٍت سابقٍة من ترتيب 
من حيث ما  يثمر الضبط يف االستدالل واالجتهاد والرتجيحاألدلة العلم بمراتب . األدلة وتأصيلها

 يلزم من احكقديم واحكأخري، فهو ال يمنع من اعت
َ
. هارْسِ بار صحة األدلة بمجموعها وصحة اجظر فيها بأ

ال جتعل األدلة غري األصلية مهجورًة يف اجظر واالجتهاد، ويه ما دامْت  وأما عودة األدلة إىل أصلها
وإىل . وعمالً وصحًة حكعلقها به حجيًة  ااجظر يف أصلهيف احلقيقة ومعتربًة، واجظر فيها صحيحًة 

ٌل رشيعٌّ جانب هذا لكّه، فإن  اجظر الشمو يف األدلة حيقق مقصد األدلة وهو إعماهلا، وم صّح د
، وف   .يفيد باالجتماع ما ال يفيد باالنفراديُعمل به إلظهار حكٍم رشيعٍّ

  :العالقة بني الكتاب والسنة واإلمجاع يف احلكم

، ويعين ذلك أن اجظر قوة املدلولر يف ؤثّ يهذا اجظر الشمو وقد تطرقنا سابقاً إىل هذه العالقة يف أن 
ٍل بمفرده ال يفيد يف مدلو ما يفيده اجظر يف أدلٍة بمجموعها يف مدلوهلا وهذه املغايرة تكمن  .يف د

وهذا ما يسىم كذلك بـ . ويه ممزيات احلكم اخكابت بمجموع األدلة ، اخكباتو الوضوحوالقطع يف 
أدلٍة عديدٍة وأنها تتوارد بل إفادة احلكم كما رأينا يف بل حكٍم رشيعٍّ حبيث ثبت ب توارد األدلة
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وهذه املمزيات اخكالث . ضبط طريقة االستدالل باألدلة إبّان احلديث عن ترتيب األدلة الرشعية
ل بمفردهتتمحور بل نقطٍة ويه القوة واليت لم يتصف بها احلكم اخكابت ب   .اجظر يف د

أنها لكّها تدّل بل حكٍم واحٍد فيتقرر  ما يف احلكم من  إذا نظر اجاظر يف األدلة وهو يلحظ
ألن األدلة تنقسم إىل ما . انتفاء االحتماالت الواردة يف ثبوت أدحكه و دالحكها عليهمن حيث  قطعال

ي  جانب اخكبوت إذا اكن حمتمًال  جانب اخكبوت وما ليس  جانب اخكبوت،  ل ا فيتقوى ا
ي لي ل ا ي  جانب با ل ا وألن األدلة . غري املحتملاخكبوت س  جانب اخكبوت أو با

اللة غري ختتلف يف نوع دالحكها بل حكمها اللة اللفظية اليت حتتمل عوارضها با ، فتتقوى مثًال ا
ويرتتب بل هذا ما يتقرر للناظر يف األدلة ما يف احلكم من  .اللفظية السليمة من هذه العوارض

ويرتتب بل هذا كذلك ما يتقرر للناظر يف األدلة ما يف  .من حيث ظهور املراد يف املدلول وضوحال
 .دوايع احكغريمن حيث جتاوزه من  اخكباتاحلكم من 
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  العالقة بني األدلة اخكالثة يف احكعارض والرتجيح

د أوردنا بعض ما يرتبط كما قو ،فإن من أوجه العالقة بني الكتاب والسنة واإلمجاع احكعارض بينها
احكعارض الواقع بني هذه األدلة اخكالثة ال يمكن أن يُعلم إال بعد أن . به يف الصفحات السالفة

ً إال بعد اجظر . بعٍض مع علمنا أن هلا صلًة يلتيق فيها بعضها  وهذا احكعارض لم يكن موجودا
ٍل دون . يعالشمو فيها باعتبارها أدلًة صحيحًة يتوصل بها إىل احلكم الرش اجظر القارص بل د

  .آخر ال يمكن أن يلحظ أيَّ تعارٍض بينه وبني غريه من األدلة يف مفاده الرشيع

  :حقيقة احكعارض بني الكتاب والسنة واإلمجاع

ني فإنه يعين احكمانع بني األدلة  ١،قابلاحكعارض يف مفهومه اللغوي يعين احك وأما يف اصطالح األصو
 ً واحكعارض بني األدلة ال يكون يف  ٢.حبيث يقت أحدهما عدم ما يقتضيه اآلخر الرشعية مطلقا

عني األدلة بل يف مفادها ألن املقصود من األدلة هو مدلوهلا، وإذا اختلفْت مدلوالٌت فيستحيل 
ا، احكعارض احلاصل بني األدلة ال بد من درئه ل. حتقيق القصد من نصب األدلة إماكنية عدم و

  .دلول املراد من األدلة املتعارضةر املاعتبا

احلديث عن تأصيل األدلة ذكرنا أن األدلة الرشعية مجيعها آيلٌة إىل أصلها من القرآن  أثناءوكّنا 
ٍء . والسنة، فيه حجٌة وصحيحٌة بما هلا من اعرتاٍف وبرهاٍن من هذا األصل وهذا إن دّل بل 

ً احكعارض بينهافيدّل بل أن هذه األدلة ما دامْت مؤّصلًة من  ا، . أصٍل واحٍد فال يتصور إذا و
ً بل هو يف نظر املجتهد فيها أو ما يسىم  احكعارض الواقع بني األدلة الرشعية ال يكون حقيقيا

ً أن يكون قابًال لالجتهاد يف إزاحكه وأن  .باحكعارض الظاهري وينتج من كون احكعارض ظاهريا
حسب ما يلحظه من مقت احكعارض بني األدلة الصحيحة يكون نسبياً من جمتهٍد إىل جمتهٍد آخر 

ي حيّصل احكعارض بني مدلوالتها   .ا

  :مناهج درء احكعارض بني الكتاب والسنة واإلمجاع

احكعارض احلاصل يف األدلة حيول بينها وبني حتقيق مقصدها وهو اإلعمال، ألن احكعارض فيها هو 
ها حكنايف مقتضياتها، وال يمكن إعمال أحدها وإهمال احكعارض يف مدلوالتها، وال يمكن إعماهلا لكّ 

  .غريها لصحتها لكّها، وال يمكن إهمال لكّها ملخالفة مقصدها

                                                 
 .٤٥٠ص خمتار الصحاح، الرازي،  ١
٢  ،  .٢٣، ص ١ج  احكعارض والرتجيح،الربزن
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يأ الالكم عن درء احكعارض بني األدلة ومناهجه، حبيث يوضع مسالك دفع هذا احكعارض فهنا 
ون يف ضبط مناهج وقد اختلف األ. لقصد تشخيص املدلول املراد من هذه األدلة املتعارضة صو

وهذا االختالف يكون يف ترتيب . درء احكعارض بني األدلة الرشعية إىل مذهبني؛ اجلمهور واحلنفية
ى . هذه املسالك يف معاجلة احكعارض الظاهري الواقع بني األدلة ويكون منهج درء احكعارض 

احلنفية فمنهجهم يكون بهذا وأما عند . اجلمع، الرتجيح، النسخ، اإلسقاط: اجلمهور بهذا الرتتيب
  ١.النسخ، الرتجيح، اجلمع، اإلسقاط: الرتتيب

ي هو اإلعمال ل ا راسة أن منهج اجلمهور يف درء احكعارض أقرب إىل مقصد ا . ويبدو جا بعد ا
بل إعمال األدلة  ئهو تقديمهم مسلك اجلمع بل غريه من املسالك حتقيٌق هلذا املقصد الحتوا

ً يُ . يف مدلوالتها لكّها باحكأويل واحكوفيق املتعارضة ه بعد عدم و جعلهم الرتجيح مسلاكً ثانيا لجأ إ
لٍ احكمكن من اجلمع  لٍ  ٌف وتوقّ  راجٍح  حتقيٌق كذلك هلذا املقصد ملا يف الرتجيح إعمال د  من د

ل . مرجوٍح  ووروده تقّدماً وأما النسخ فوضعوه بعد العجز من الرتجيح باجظر إىل تاريخ نزول ا
لٍ  لٍ  ناسخٍ  وتأّخراً، وفيه إعمال د وجاء مسلك اإلسقاط بعد عدم اإلماكن من . منسوٍخ  وإهمال د

ل ملا فيه من إهمال األدلة رء احكعارض ملخالفته مقصد ا   .لك هذه املسالك 

  

  

  

  

  

  

  :صور احكعارض بني األدلة اخكالثة

  :يكون يف مخس صور كما يف اآلهذا احكعارض 

إذا تعارضت آيٌة مع آيٍة أخرى فيدفع احكعارض جبمعهما وذلك باللجوء  :يةاحكعارض بني آية و آ )١(
إىل تأويل إحداهما أو الكهما، وإن لم يتمكن من اجلمع فرتجح إحداهما ملا هلا من مزيٍة لم 

ُعرف املتقدم  منهما تتضمنها األخرى، وإن لم يتمكن من الرتجيح فيُبحث عن تاريخ نزوهلما 

                                                 
 .١٧١و ١٦٧، ص ١املصدر نفسه، ج  ١
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ً واملتأخر ناسخاً، وإن لم يتمكن من النسخ فيتوقف من  نزوًال واملتأخر ويعترب املتقدم منسوخا
  .جنس مدلوهلمااألخذ بهما باللجوء إىل الرباءة األصلية يف 

إذا تعارض حديٌث مع حديٍث آخر فيدفع احكعارض جبمعهما  :احكعارض بني حديث وحديث )٢(
و الكهما، وإن لم يتمكن من اجلمع فريجح أحدهما ملا  من وذلك باللجوء إىل تأويل أحدهما أ

ُعرف املتقدم  مزيٍة لم يتضمنها اآلخر، وإن لم يتمكن من الرتجيح فيُبحث عن تاريخ ورودهما 
ً واملتأخر ناسخاً، وإن لم يتمكن من النسخ  ً واملتأخر ويعترب املتقدم منسوخا منهما ورودا

  .ىل الرباءة األصلية يف جنس مدلوهلمافيتوقف من األخذ بهما باللجوء إ

ال يوجد احكعارض بني اإلمجاعني الصحيحني، وإن لوحظ احكعارض  :احكعارض بني إمجاع وإمجاع )٣(
 ً   .فالعمل يكون باإلمجاع املتأخر انعقادا

مع حديٍث فيدفع احكعارض جبمعهما وذلك باللجوء  آيةٌ  إذا تعارضْت  :احكعارض بني آية وحديث )٤(
ما أو الكهما، وإن لم يتمكن من اجلمع فريجح أحدهما ملا  من مزيٍة لم إىل تأويل أحده

الالت، وإن لم يتمكن من الرتجيح فيُبحث عن  يتضمنها اآلخر من مراتب اخكبوت ومراتب ا
ً واملتأخر ويعترب املتقدم منسوخاً  ُعرف املتقدم منهما نزوًال وورودا تاريخ نزوهلا ووروده 

ً مع  اعتبار مراتب ثبوتهما، وإن لم يتمكن من النسخ فيتوقف من األخذ بهما واملتأخر ناسخا
  .باللجوء إىل الرباءة األصلية يف جنس مدلوهلما

ل  :احكعارض بني اجص واإلمجاع )٥( إذا تعارض نٌص مع إمجاٍع فهو يف احلقيقة تعارٌض بني د
  .اجصواجص، فيُجمعان إن تمكن من ذلك، وإّال فريجح اإلمجاع بل اإلمجاع 
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E   
ي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم بل خري خلقه حممد وبل آ  احلمد هللا رب العاملني ا

ين   .الطاهرين وأصحابه الصديقني ومن تبهم بإحسان إىل يوم ا

ي وفق جا  إكمال مجع املعلومات وإملامها وصياغتها يف هذه بل حنمد اهللا تعاىل ونثين عليه ا
نا جا إحسانه ومنه علينا يف حتضري ما يعني إن شاء اهللا تعاىل طالبتعاىل اهللا كتب الصفحات، وقد 

وإن اكن فيها خري وفضل فهو منه تعاىل  .من القرآن والسنة واإلمجاع ١بل مدارسة مادة أدلة األحاكم 
  .وبتوفيقه، وإن اكن فيه خلل ونقص فهو منا وبعدم عصمتنا من الزلل

به اجاس يف حميانا  السبيل وطريق الرشد، وأن يرزقنا علما ينتفع ونسأل اهللا العظيم أن يهدينا سواء
منا، وأن منا وما علّ وبعد مماتنا وننتفع به يف دنيانا وآخرتنا، وأن يمن علينا السداد واحكوفيق فيما تعلّ 

نيا واآلخرة بل ما بذج ه تعاىل ما علمنا منه وما تعلمنا، وأن جيزينا أحسن اجلزاء يف ا ا يف يقربنا إ
  .طلب العلم واحلق، امهلل آمني

وصىل اهللا وسلم بل خاتم األنبياء واملرسلني حممد وبل آ وأصحابه واحكابعني ومن تبعهم بإيمان إىل 
ين، واحلمد هللا رب العاملني   .يوم ا

  
ه١٤٣١حمرم  ١٢  
٢٠٠٩ ديسمرب ٢٩  
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أمحـد حممـد : حتقيـق .اإلحاكم يف أصـول األحـاكم .ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد .٤
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  .م١٩٩٩، ١دار الغرب اإلساليم، ط : وتبري .السليما
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 .سيد اجلمييل: حتقيق. اإلحاكم يف أصول األحاكم .اآلمدي، أبو احلسن عيل بن أ حممد بن سالم .١٤
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  م ١٩٨٧، ١ط 

. عبد اللطيف حممد العبد: تقديم. رقاتالو. اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا يوسف .٢٢
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مشيق، حممد أمني سويد .٣١ . مصطىف سعيد اخلن: حتقيق. األصولتسهيل احلصول بل قواعد . ا
  .م١٩٩١، ١دار القلم، ط: دمشق
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ين حممد بن بهادر بن عبد اهللا .٣٥ ، بدر ا حممد : تعليق .ول الفقهصاكحر املحيط يف أ .الزرك
 .م٢٠٠٠، ١دار الكتب العلمية، ط : بريوت .حممد تامر

ين حممد بن بهادر بن عبد اهللالزرك .٣٦ يـن  .، بدر ا تشنيف املسامع جبمع اجلوامـع حكـاج ا
 .م١٩٩٩، ٣مؤسسة قرطبة، ط : مرص .سيد عبد العزيز وعبد اهللا ربيع: دراسة وحتقيق .السبيك

منيـة .أصول الفقه اإلساليم يف نسيجه اجلديد .الزليم، مصطىف إبراهيم .٣٧ مركـز : اجلمهورية ا
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