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:  تمهيد:  أوًلا

 القاعدة:  هذه أصل -1

ا "ََالميمذذو  ََالحسذذنََأبذذاََهتلميذذ َ ََناصًحاََقوُلهََاهللََرحمهََأحمدََاإلمامََعنََاشُتِهرَ  َأنََإيذذك

لم اََالعلذذوم،ََضذذب ََيفََقاعدةًَََالعبارةََه هََفجرتََ،(1)"إمامََفيهاََلكََليسََمسألةََيفََتتكَّ َونرباسذذً

َعظذذيمََُالصذذحي َالفهذذمَ َفهمهذذاَعلذذ ََويرتتذذ ََوالخذذ، ،ََاألقذذوا ََيتنذذاو ََعلذذمََطالذذ ََلكل

اَفهمهذذاَوعلذذ ََاألثر، اَفهمذذً َاهذذتمَأثرهذذاَوعظذذيمَالقاعذذدةَهذذ هَوألهميذذةَ،كبيذذرَالرذذررََِخاطئذذً

 لها.ََالصحي ََوالتطبيقمرادهاََََبتبيينََالعلماء

َوإنماََالقو ،ََمنََبدًعاقولهََََيكنََولمََبه،ََدتفرَكََمماََاهللََرحمهََأحدََاإلمامََمقولةََتكنََولم

َََلتمثذذَكََفمقولتذذهََوإالََاألشذذهر،ََهذذ ََكانت َوالجماعذذة،ََالسذذنةََأهذذلََمذذنََالمعتذذربينََاألئمذذةََكذذلَّ

َاإلمذذامََمقولذذةََمعنذذ ََنفذذسََيفََتصذذ ََالتذذ ََالفقهذذاءالعلماءَوََأقوا ََبعضََيل ََفيماََوسنسوق

َََاهلل ََرحمهََأحمد

عنَيح َبنَضريسَقا  َشهدتَسفيانَوأتاهَرجلَفقا  َماَتذذنقمَعلذذ َأبذذ َحنيفذذة  َ

نةَرسذذو َاهللَصذذلك َاهللَ"قا  َوماَله َقا َسمعتهَيقو  ََ آخذذ َبكتذذا،َاهلل،َفذذأنَلذذمَأجذذدَفسذذك

َوالَسنكةَرسذذولهَآخذذ َبقذذو َأصذذحابه،َآخذذ َبقذذو َمذذنَعليهَوسلكم،َفأنَلمَأجدَيفَكتا،َاهلل

َ.(2)"شئتَمنهمَوالَأخرجَمنَقولهمَإل َقو َغيرهم

حابةَ"وقا َمالذذكَحمذذهَاهلل ََ فيذذهَحذذديوَرسذذو َاهللَصذذل َاهللَعليذذهَوسذذلَّمَوقذذو َالصذذك

والتكابعينَورأيهم،َوقدَتكلكمذذتَبذذرأىَعلذذ َاالجتهذذاد،َوعلذذ َمذذاَأدركذذتَعليذذهَأهذذلَالعلذذمَ

َ.(3)"مَأخرجَعنَجملتهمَإل َغيرهببلدناَول

 

)ص: املسبوة    محوبوا ابه ب   ،(296/ 11سب  محالب ا ابنب    )، (187: ص) يوز البمناقب  محدبال ن ب  ينظر:   (1)
450). 

 .(4219رواية ابالوري ) - ا   معنيينظر: اتريخ  (2)
 .(193 /1) ترتي  املالاركينظر:  (3)
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افع ََاإلمامََه او نكةَالكتا،َكانَما"َيقو  َاهللََرحمهََالشَّ َعلذذ َفالعذذ رَموجودين،َوالسك

ََََمقطوعََسمعهاََمن َصذذل َالنبذذ َأصذذحا،َأقاويذذلَإل َصرناذلكََيكنَلمَفأذاَا،مباتكباعهإالك

َ.(1)"واحدهمَأوََوسلمََعليهََاهلل

َالََأنذذهََولذذوال"ََالحيذذوان ََفرذذلت ََنجاسذذةََمسذذألةََيفََالقاعذذدةََه هََمطبكًقاََرشدََابنََويقو 

مََلمََقو ََإحداثََيجوز َ.(2)"خ، ...ََفيهاََمسألةََكانتََوإنََالمشهور،َيفََأحدََإليهََيتقدك

 الفقه: يف وأهميتها  القاعدة أثر -2

َومنها ََشت ،ََفوائدَهباََتتعلقََعظيمةََومقولةََجليلةََقاعدةََه ه

َ.إحداثَالبدعَوالر،التََأ مامَالطرقََتسدَكََأهناَ-أ

وا،ََإلذذ ََواالسذذتنبا ََالعلذذمََأهذذلََُترشدأهناََََ-، َالمختلذذ ََالمسذذائلََمذذنََكثيذذرََيفََالصذذك

َفيها.

قو َمنََنجاََالقاعدةََهب هََتقيكدََمنأنََََ-ج للَالبدعَيفَالسك َعليذذهَيخش َتركهاَومنَ،والزك

َواالنحرا .ََالزيغ

َعذذنَفذذأهنمَ،القذذومَوقذذ َحيوَق "َاهلل َرحمهََالعزيزََعبدََبنََعمرََالعاد ََالخليفةََقا 

واََناف ََوببصرََ،وقفواََعلم َأحذذرى،ََفيهذذاََكانََلوََوبالفرلََأقوى،ََكانواََكشفهاََعل ََوهمََ،كفك

نتهم،َعذذنَورغذذ َهذذديهمَخذذال َمذذنَإالَأحدثذذهَفمذذاَ،بعذذدهمَحذذدثَقلذذتم َفلذذئن َولقذذدَسذذك

ر،َفذذوقهمَفمذذاَ،يكفذذ َبماَمنهََوتكلكمواََ،يشف ََماََمنهََوصفوا رَدوهنذذمَومذذاَمحسذذك َلقذذدَ،مقصذذك

ر ََآخذذرونَوتجذذاوزهمَفجفذذوا،َقذذومَعذذنهمَقصذذك َهذذدىَلعلذذ َذلذذكَبذذينَفيمذذاَوإهنذذمَ،وافغلذذ 

َ.(3)"مستقيم

 

 (.35ينظر: ابسن  ابكربى بل يه ي ) (1)
 .(69 الاية اجملتهال )ينظر:  (2)
 .(28-27/ 4ال ا املوّقعني ن   اب ّيم )مح ينظر: (3)
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 اهلل:  رحمه  أحمد  اإلمام قول  معنى توجيه ثانياا:

َمقولذذةََسذذنتناو ََولذذ اََلهذذا ََالصذذحي ََالفهذذمََعلذذ ََمبنذذ ََالقاعذذدةََله هََالصحي ََالتطبيق

َتوفيقََبعدََالمرادََيتر ََوبأيراحهماََالقاعدة،ََه هََشطرىََبتوضي ََاهللََرحمهََأحمدََاإلمام

َتعال  ََاهلل

 وعالقتهااا الع اا  مسااا ل بيااانو ،"مسااةل  يف تااتم   أن إيااا " قوله: هو األول   الشطر  -1

 بالقاعدة:

َوأنذذهَواالتفذذاق،َالقذذوةَمذذنَواحذذدةَدرجةََيفََليستََالعلمََمسائلََأنََالعلماءََعندََرالمتقرَك

َطبقذذات،َوالعلذذم"َاهلل َرحمذذهَالشذذافع َاإلمذذامَيقذذو َاالخذذت، ،َهذذ اَمراعذذاةَمذذنَبذذد ال

َصذذحاب َيقو ََأنََالثالثة ََسنة،ََوالََكتاًباََليسََفيماََاإلجماعََالثانية ََوالسنة،ََالكتا،ََاألول  

َ.(1)"القياسََالخامسة ََالصحابة،ََاخت، ََالرابعة ََالصحابة،ََمنََمخال ََلهََيعلمََف،

َلمذذاََوتفريعذذاََالسذذل ،ََأنشذذأهََلماََتتمةََتكونََأنََينبغ ََالخل ََفيهاََيتكلمََالت ََفالمسائل

َويوجذذدإالََََشذذ ءََيكذذادََال"ََاهلل ََرحمذذهََأحمذذدََاإلمامََقا ََوله اََدوه،قعَكََلماََوتطبيقاََأصلوه،

َ.(2)"وسلكمََعليهََاهللََصلك ََالنب ََأصحا،ََعنََفيه

َتطبيذذقََبيذذانََمذذ ََأنذذواع،ََث،ثذذةََإلذذ ََتقسذذيمهاََفيمكننذذاََالعلذذمََمسذذائلََمجملََاستقرأناََفأن

َالث،ثة ََاألنواعَه هََمنَنوعَكلََيفََالقاعدة

: النوع   •  ع يها:  مجمع  مسا ل  األول 

َََالعلمََيفيدََقطعية،ََحجةََاإلجماع
َّ
َوسذذلم َعليذذهَاهللَصل َالنب َقا َوقدََالجازم،ََاليقين 

َعلذذ َيذذد َالحذذديو"َاهلل َرحمذذهَالقارىَعل َالم،َقا َ،(3)«ضالل  ع ى تجتمع ًل أّمتي  إن  »

 

 (.93/ 4) ال ا املوقعنيمحينظر:  (1)
 .(678)ص: دال أل مسائل محيب ةاوة ابسجستاين (2)
محوبوا . قباا ا ب  مبيفا   (37/ 3(، ومح بو ععبيم   احلليبة )200-199/ 1واحلبامم ) (،2167) ابرتمبييمحخرج    (3)

امل اوبببال احلسبببنة . وقببباا ابسببب اوي   بهظببب  ون سبببنالا  صعنببباا وببب ي  هبببيا ومل  ص ي ببب  (:540 /1)األمكببباا 



4 
 

َََالمسلمينََاجتماعََأن َيكذذونََالََألنذذهََالعوام ََبأجماعََعربةََوالََالعلماء،ََإجماعََوالمرادََ،حقك

 .(1)"علمََعن

َواجذذ ََشذذرعية،ََحجذذةََفهوََاإلجماعََانعقدََإذاََأنه:  هي  بقاعدتنا  اإلجماع  حجي    وعالق 

اََللعلذذمََموجذذ ََاإلجماع"ََاهلل ََرحمهََالسرخس ََقا ََعنه،ََالخروجََيجوزََوالََاتباعه، َ،قطعذذً

َمخالفذذةَيجذذوزََالََلذذه،ََيعذذرت ََرأىََباعتبذذارََبالنصََالعملََتر ََيجوزََالََفكماََالنص،ََبمنزلة

َ.(2)"بدليلهََاإلجماعََانعقدََبعدماََلهََيعرت َبرأىََاإلجماع

َمسذذائلَيفَوإمامذذكَعليهذذا،َمجمذذ َمسذذألةَمخالفذذةَيفَسذذل َلذذكَيكذذونَلذذنَشذذكَفذذب،

َاإلجمذذاعَكذذانَإذاَوهذذ اَالكفر،َإل ََاإلجماعََمخالفةََتصلََوقدََ،اعليهََأجمعواََمنََاإلجماع

َمسذذألةَفكل"َقا  َحيوَاهللَرحمهََتيميةََابنََاإلس،مََشيخََذلكََنبيَكََكماََفيه،ََشبهةََالََقطعيًّا

َومخذذال ََالهذذدى،ََفيذذهََاهللََبذذيَّنََممذذاََفأهناََالمؤمنينََمنََالمنازعََوبانتفاءََباإلجماعََفيهاََُيقط 

َوالَاإلجمذذاع،َيظذذنَكذذانَإذاَوأمذذاَالبذذي،ن،َالذذنصَمخذذال ََيكفرََكماََيكفر،ََاإلجماعََه اََمثل

َمثذذلَومخذذال َالرسذذو ،َجهذذةَمذذنََالهذذدىََفيهََتبينََمماََبأهناََأيًراََيقط ََالََقدََفهناََبه،ََيقط 

َالقذذو ،َه اَخ، َيفَوالصوا،ََخطأ،ََاإلجماعََظنََيكونََقدََبلََيكفر ََالََقدََاإلجماعََه ا

َ.(3)"يكفرََالََوماََاإلجماعََمخالفةََمنََبهَيكفرََفيماََالخطا،َفصلََهوََوه ا

َاإلجمذذاع"ََمذذنََوالحذذ رََحجيتذذه،ََعلذذ ََالمتفذذقََاإلجماعََثبوتََمنََالتحقُقَََيج ََولمن

،ََفهذذوََاإلجمذذاعَ ََادَّع ََمنَ "ََبقولِه ََاهللََرحمهََأحمدَََُاإلمامَََُعناهََال ىََ"المجهو  ََكذذاذ،  َلعذذلَّ

َ َََفيهََُيعلمَََُالََما"ََقا  ََوأيًراََ،"اختلفواََالناس  َََخ،   َ.(4)"إجماًعاََفليس 

 

مبجصبوو ررقب     األب بايناحلبالي  مسبن. و مشهور املنت ذو محساعيال مث   وشواهال متعبالة    املر بوو وهب ا  (:538)
 .(1331ابسلسلة اب  ي ة )  

 .(61/ 2مرقا  املهاتي  ) (1)
 .(308 /1محووا ابسرخسي ) (2)
 (.39/ 7ابهتاوى )جمصوو  (3)
 .(175/ 2ال ا املوقعني )محينظر:  (4)
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،اخذذت، ََََنوعذذاِن ََواالخذذت،   فيهااا،  اخت فوا  مسا ل    الثاين:  النوع   • اخذذت، َوََسذذائغ 

َسائٍغ.ََغيرَُ

َضربان ََالشريعةََيفََالواق ََاالجتهاد"ََاهلل ََرحمهََالشاطب ََاإلمامََقا 

َمذذاََبمعرفذذةََاضذذطلعواََالذذ ينََأهلذذهََعذذنََالصذذادرََوهذذوََشرًعا،ََالمعتربََُاالجتهادََأحدهما 

َاالجتهاد.ََإليهََيفتقر

َألنَإليذذه َاالجتهذذادَيفتقذذرَبمذذاَبعذذار َلذذيسَعمذذنَالصذذادرَوهذذوَالمعتذذرب،َغيذذرَوالثذذا  

دَرأىََأنهََحقيقته ب  ََواألغرا ،ََالتشهك َبمجرك ايَيفََوخ  م  َللهوى.ََواتباعَ ٍََة،ع 

رَ ََرأىََفكل د  ََضدَكَألنهَاعتباره َعدمَيفَمِريةََف،ََالوجهََه اََعل ََص  َاهللَأنذذز َال ىَالحقك

َ.(1)"تعال 

َوه  ََوسواغه،ََالقو ََاعتبارَضواب ََذكرََالبا،ََه اَيفََوالمهم

أنَيكونَالناظرَيفَالمسألةَالمختل َفيهاَمنَأهلَاالجتهادَالمطلذذقَأوَََاألول:  الضابط 

َاالجتهادَالجزئ .

َالمختل َفيها.ََأنَيب  َالمجتهدَوسعهَحينَالنظرَيفَالمسألةَالثاين:  الضابط 

َأنَيكونَقصدَالمجتهدَالوصو َإل َالحقَالَاتباعَهواه.َالثالث:  الضابط 

أنَيعدمَالدليلَالخاصَالصري َيفَالمسذذألةَالمختلذذ َفيهذذا،َأوَيوجذذدَََالرابع:  الضابط 

َدليلَلكنَداللتهَغيرَقطعية.

َ.(2)أالَيرتت َعل َالخ، َيفَالمسألةَبغ َوفرقةَوتنازعََالخامس:  الضابط 

َل َبقولذذهَأنَالَيخذذاَالضااابط السااا  : اَأوَإجماعذذً ََانصذذًّ اَاأوَقياسذذً ،َقذذا َالنذذووىَجليذذًّ

نَخالفذذهَلذذيسَللمفتذذ َوالَللقاضذذ َأنَي عذذرت ََ وكذذ لكَقذذالوا"رحمهَاهلل ََ ذاَلذذمَإعلذذ َمذذ 

 

 (.131/ 5املوا  ات ) (1)
 (.94-87: ص)اخل ف محعواال  وضوا ط  حلس  ابع يصي  (2)
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اَأوَإجماعًَ َََ.(1)"جليًّاََاأوَقياًسَََايخال َنصًّ

َالذذدينَوأئمذذةَالسذذل َأقذذوا َمجمذذوعَعذذنَالقذذو َهذذ اَيخذذرجَالَأنَ:ضااابط السااابعال

انَ َألنَالمسذذألة َيفَجديذذدٍََقذذو َإحذذداثَالقذذو َيفَيكونََف،ََالمتبوعين، ر  و  َالسذذل َأقذذوا َد 

َالَالحذذقَأنَعل َمنهمَإجماًعاَيترمنَث،ثةَأوَاالخت، َيفََقولينََعل ََالمتبوعينََواألئمة

َََأنََواعتقذذادََضذذ،لة،ََعلذذ ََتجتمذذ ََالََاألمذذةََألنََاألقاويل ََتلكََعنََيخرج َعذذنَخذذرجََالحذذقك

،ََإصابةََواؤأخطََقدََجميًعاََوأهنمََأقاويلهم،ََمجموع َأجمعذذواََقذذدََأهنذذمََاعتقذذادَََُمنهََيلزمََالحقك

َض،لة.ََعل 

إذاَاختل َأصحا،َرسذذو َاهللَصذذل َاهللَعليذذهَوسذذلمَ"واإلمامَأحمدَرحمهَاهللَيقو  ََ

نَبعذذدهم ا َ،َ"ُيختارَمنَأقاويلهم،َوالَُيخرجَعنَقولهمَإلذذ َمذذ  يلذذزمَمذذنَقذذا  َ"وقذذا َأيرذذً

َ.(2)"أقاويلهمَإذاَاختلفواَأنَُيخرجَمنَأقاويلهمَإذاَأجمعواُيخرجَمنََ

َأنه:  هي الع    مسا ل من الثاين النوع  بهذا قاعدتنا وعالق 

ىَبج َ-أ َومخالفتِهم.ََعليهمَالخروجََوتجنُ َََأقوالهم،ََمنََالصوا،ََتحر،

َََلوََأنهََ-، َلمذذنَ َيجذذوزََُفذذ،َمذذا،ََمسذذألةٍَََيفََمثً،َََقولينَََِعل ََعصرٍَََيفََالمجتهدونَ ََاختل  

هم َإجمذذاعَ َقذذولينََِعلذذ َاخذذت،ف همَألنَََّ -األصذذوليينَ َجمهذذورَََِعند-ََثالٍوَََقو ٍَََإحداُثَََبعد 

َََبط،نَََِعل  َََول اََ سواهماََماََكل، َ"َاهلل َرحمهََتيميَّةَ ََابنَََُاإلس،مَََِشيُخَََقا   َبذذهََِينفذذردََُقو ٍََكل 

،ََعنَََِالمتأخرَُ هََولمَ ََالمتقدمين  َ.(3)"خطأََيكونَََُفأنهَََُمنهم،ََأحدَ ََإليهَََِيسبق 

ا َلمذذنََمغفذذورََوهذذوََفساده،ََلهََظهرََلمنََوتركهََهجرهََفالواج ََالسا غ    غير    الخالف    وأم 

َيفَالخطذذأَأنَََّريذذ َوال"َ اهللَرحمذذهَتيميذذةَابنَاإلس،مََِشيخَقا َاالجتهاد،ََأهلََمنََفيهََوق 

َََولذذوالََاالعتقاديذذة،ََ أىََالعلميذذةََالمسذذائلََيفََذلذذكََكذذانََوإنََلألمذذةََمغفذذورََالعلمََدقيق َذلذذك 

 

 (.24/ 2) بلنووي مسلمو ي  شرح  (1)
 (.1113/ 4  محووا ابه   ) ابعال  ينظر: (2)
 (.291/ 21جمصوو ابهتاوى ) (3)
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َ ةَََِفر،ءَََِأكثرَََُلهلك  َ.(1)"األمَّ

:  النوع   • َ فيها، يتم موا ل     مسا ل    الثالث 
 
ََفيهذذاَوردَ َمذذاَنوعاِن َوه  َومذذاَصذذري ،َنذذص 

.ََلم  يرد 

َصريٌح: نص   فيها وور  فيها يتم موا  ل   مسا ل -أ

َكانذذتََفذذأن"ََاهلل ََرحمهََالقيمََابنََقا ََمخالفته،ََوحرمتََإليه،ََوالمصيرََبهََالقو ََوج 

َبذذه،َويفتذذ َبذذهَيعمذذلَأنَفلهََُالمراد،َغيرَيحتملَالَسمعهََمنََلكلََبي،نةََظاهرةََالحديوََداللة

َوسذذلمَعليذذهَاهللََصذذل ََاهللََرسو ََقو ََالحجةََبلََ،إمامََأوََفقيهََقو ََمنَ ََالتزكيةَََُلهََُيطل ُ َََوال

هََمنَ ََخالفهََوإنَ  َ.(2)"خالف 

َأحمذذدََاإلمذذامََعنََت كروهناََالت ََالكلمةََموض ََماََُسئِل ََعندماََاهللََرحمهََاأللبا ََيذقو 

ََإيكا "َ قولهَوه َويؤيدها،َتيميةَابنَاإلس،مَشيخََعنهََوينذقلهذا َلذذكَفيهاَليسَمذسألةَوكذلك

َأخذ هذا َضذوابذ ََمذاََموض  ََالمكانََه اََيفََلهاَهذلََ "إمام

يذذذخ ََفأجا، َفذذذ َالمعروفذذذةَحذذدودهَيفَصذذحيًحاَالحذذديوَكذذانَإذاَنذقذذذو  َنحذذذن"َالشك

افع ََاإلمامََك،مََيأيتََالمصطل ََعلذم حيحةََبالسنكةََاألخ ََيج ََأنكهََالشك َهبذذاََيقلََلمََوإنََالصك

اََأحد، َ،المعذذا ََمذذنََوجوهذذاََيحتمذذلََ-الصحي ََالحديوََطبًعاََوأعن -ََالحديوََكانََإذاََأمك

رََاخذتارََماََإذاََفحينئ  َ،األئمذذةَمذذنَسذذل َلذذهَيكذذونَأنَبذذدَكَفذذ،َالوجوهَتلكَمنَوجًهاَالمتأ خك

َ.(3)"أحمذدََمذاماإلََك،مَنحملََه اََوعل 

ريحذةََالصحيحةََاألحاديوََيردَكََمذنََخذطذأََنعلمََوهنا دبمجََالصك َعمذذلََبمنََعلمهََعدمََذرك

ل ََمذنََبه افع ََاإلمذذامََقذذا ََوقذذدََ،السَّ َالوقذذتََفذذذ ََالخذذذربََيقبذذلََأنََوجذذ "ََاهلل ََرحمذذهََالشذذك

 

 (.165/ 20)جمصوو ابهتاوى  (1)
 (.181/ 4ال ا املوقعني )مح (2)
 .(164)ص: بألب اين  و ابعينني محدال محسؤانت  (3)
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َالقيذذذمَكَابذذنَمذذةالع،َوقذذا ،َ(1)"الخذذربَبمثذذلَاألئمذذةَمذذنَعمذذلَيمذذضَلذذمَوإنَفيه،ََيثبتََال ى

مَتعال َاهللَرحمهَأحمدَاإلمامََيكنََولم"ََاهلل ََرحمه ذحي َالحديوَعل َيقدك َوالَعمذذً،ََالصك

يهَالذذ ىَبالمخذذال َعلمهَعذدمَوالَصاحذ ،َقو ََوالََقياًساََوالََرأًيا اسَمذذنَكثيذذرَيسذذذمك َالنذذك

َ.(2)"إجماًعا

أنهَليسَجميذذ َاألحاديذذوَالصذذحيحةَََك لكََالمقررَلدىَأهلَالعلممنََبأنهََََإًل أنه ينبه

ةَالحديوَالَيسذذتلزمَالعمذذلَبذذه َالثابتةَعنَرسو َاهللَصل َاهللَعليهَوسلمَُيعملَهبا،َفصحَك

ومنهَماَهوَمنَالخصذذائصَََفمنَالحديوَماَهوَمنسوخ،َومنهَماَهوَعامَدخلهَالتخصيص،

اتفذذقَالصذذحابةََ َبذذأنومنهَماَانعقدَاإلجماعَعل َعدمَالعملَبذذهََالنبويةَأوَحوادثَاألعيان،

َ،َفأوَالتابعونَعل َتر َالعملَبحديو قَاإلجمذذاع،َوهذذ اَمذذنه َ،َيجوزَالعملَبذذهَإنَتحقذذك

َفقَعليهَبينَأهلَالعلم.متَك

وقذذدَكذذانَرجذذا َمذذنَ"رحمذذهَاهلل ََفقدَنقلَالقاض َعيا َرحمهَاهللَقو َاإلمامَمالذذك

ثونَباألحاديو،َوتبلغهمَعنَغيرهم،َفيقولون َماَنجهذذلَهذذ ا َأهلَالعلمَمنَالتابعينَيحدَك

َ.(3)"ولكنَمر َالعملَعل َغيره

فذذأهنمَيتبعذذونَالحذذديوَََفأماَاألئمةَوفقهذذاءَأهذذلَالحذذديو"ََ رحمهَاهللوقا َابنَرج ََ

َحابةَومذذنَبعذذدهم،َأوَعنذذدَطائفذذةَمذذنهم.الصحي َحيوَكان،َإذاَكانَمعموالَبذذهَعنذذدَالصذَذ

َ.(4)"إالَعل َعلمَأنهَالَيعملَبهََألهنمَماَتركوهََ ف،َيجوزَالعملَبهََفأماَماَاتفقَعل َتركه

سذذخَلذذهَإماَعملَسائر،َأوَفعلَمتواتر،َأوَن-ىَمنَأنَيعارضهَماَهوَأول َمنهََفأذاَتعرَك"

َ.(5)"عل َاستعمالهَوالمصيرَإليهََاتفقَالمسلمونَكلهمَمنَأهلَالسنةَ-بغيره

 

 .(164( رقم )423: ص)ابرسابة  (1)
 (.53 /2ال ا املوقعني )مح (2)
 (.45 /1ترتي  املالارك ) (3)
 .(83ص:  ضل اللم ابسلف اللى اللم اخللف ) (4)
 .(66 /1   اب طا  )ناإلقناو  (5)
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ر َالعمذذلَهبذذاوه هَاألحا هذذا َقَبعذذضَأهذذلَالعلذذمَعليقذذدَيطلذَذََديذذوَالصذذحيحةَالتذذ َتذذُ

الَيلذذزمَأنَيكذذونَالحذذديوَضذذعيًفا،َبذذلَََ"ليسَعليهَالعمل"فأط،قهمََََ."ليسَعليهَالعمل"

َقدَيكونَصحيًحا،َلكنَُتر َالعملَبهَلألسبا،َالت َذكرناَسابًقا.

اهللَعليذذهَََقدَبلغَمذذنَتعظذذيمَالسذذل َألقوالذذهَصذذل أنهََََ:القول يف هذه المسةل وخالص   

َاوالمكانذذةَالسذذامقة،َفهذذمَأعلذذمَالنذذاسَبسذذنته َأحذذاطواَبمحكمهذَذَوسذذلمَالمنزلذذةَالرفيعذذة

،َماَدخلهَالتخصيصَوماَبق َعل َعمومه،َوماَانعقذذدَعليذذهَاإلجمذذاعَبالعمذذلَبذذهَاومتشاهبه

نايةَبأقوا َالسذذل َوفقههذذمَوعملهذذمَبالنصذذوصَعصذذمةَوماَاتفقَعل َتركه َل اَكانتَالع

،َوفهمواَمرادَالشذذارعَمنَالزللَيفَكثيرَمنَاالستنباطات،َفقدَأحاطواَبجملةَمنَالنصوص

شيخَاإلس،مَابنَتيميةَمبينًاَأهميةَاتباعَه اَالمنه  َ»أكثرَالنصوصَعذذنَاإلمذذامَََمنها،َقا 

اهرَالكتا،َقبذذلَالبحذذوَعمذذاَيفسذذرهاَأحمدَأنهَالَيجوزَألهلَزمانهَونحوهمَاستعما َظو

وه اَهوَالصحي َال ىَاختارهَأبذذوَالخطذذا،َوغيذذره،ََمنَالسنةَوأقوا َالصحابةَوالتابعين.

فذذأذاَالَيغلذذ َعلذذ َالظذذنَمقترذذاه،ََََيغل َعل َالظنَانتفاءَمذذاَيعارضذذهََفأنَالظاهرَال ىَال

حصذذلَالَتَوهذذ هَالغلبذذةَ،غلذذ َعلذذ َالظذذنَمقترذذاهَغلذذ َعلذذ َالظذذنَانتفذذاءَمعارضذذه

َ.(1)للمتأخرينَيفَأكثرَالعموماتَإالَبعدَالبحوَعنَالمعار «

َأمراِن ََالمجتهدَ َفيلزمََُصريح،  نص   فيها ير    ول  فيها يتم موا  ل  مسا ل  -ب

ََالحكذذِم،َاسذذتنبا ََِيفََجهذذِدهََواسذذتفرا َََُُوسذذِعهََب ُ َََ-1 َوإنَ "َاهلُل َرحمذذهَالقذذيمََِابذذنََُقذذا  

َ َيفتذذ ََوالََيعمذذلََأنََلذذهََيجذذزََلذذمََمنهذذا،ََالمرادََلهََيتبينََالََخفيةًَََ-الحديِوَََ أى-ََداللُتهََكانت 

َ.(2)"ووجههََالحديوََبيانَويطل ََيسأ ََحت ََمراًداََيتوهمهَبما

َاهلل َرحمذذهَالشذذاطب ََقذذا ََمنهذذا،ََواالسذذتنبا ََالنصذذوصََفهذذمََيفََالسل ََمنه ََاتباعََ-2

لذذون،َمنذذهَفهذذمَمذذاَمراعذذاةَالشذذرع َالذذدليلَيفََنذذاظرََكلََعل ََيج " َيفَعليذذهَكذذانواَومذذاَاألوَّ

 

 (. 420:  ص )( القواعد النورانية الفقهية  1)

 (.33-32/ 1) ال ا املوقعنيمح (2)
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ا ََوقذذا ََ،(1)"والعمذذلََالعلذذمََيفََوأقومََبالصوا،،ََأحرىََفهوََبه،ََالعمل َالحذذ رَ ََالحذذ رَ "ََأيرذذً

َََث مََََّكانَفلوََاألولين،ََمخالفةََمن َََاألولونََلكانََما،َفرل  َ.(2)"بهَأحقَّ

وهب اَيتبينَلناَأنَالمسألةَإذاَكانتَحادثةَوالَيوجدَك،مَللسذذل َفيهذذا،َفأنذذهَيكفذذ َأنَ

الَوهبذذ اََيكونَللمجتهدَسل َيفَطريقةَاالستنبا ،َف،َيستحدثَطريقةَجديدةَيفَالفهذذم،ََ

َيخرجَعنَاألصو َالت َجرىَعليهَالسل َفيها.

 باإلمام:  المقصو  بيانو  ،"إمام فيها لك ليس": قوله هو الثاين الشطر -2

حابةَإمامذذةَ "إمذذامَفيهاَلكَليس"َ قولهَيفَباإلمامةَاهللَرحمهَأحمدَاإلمامََأراد َإذَ الصذذك

ح عنَالتابعينَإالَويوجدَفيهَعذذنَأصذذحا،َالنبذذ ََش ءيج ءَالَيكادََالََآخر ََموض ََيفََصرَّ

َ.(3)صل َاهللَعليهَوسلم

 الصحابي: قول   حجي  مسةل  •

لواَإنمذذاَأهنذذمَظذذنََوربمذذاََشذذيًئا،ََيذذراهمََالََقذذدََالصذذحابةََقدرََجهلََمن َغيذذرهمَعلذذ َُفرذذ،

َمذذنَوهذذ اَصذذحبة،َلهذذمَلذذيسَممذذنَغيذذرهمَكقذذو َقذذولهمَفيذذرونَأكثذذر َالَالصذذحبةَبمجذذرد

َعديذذدةََجوانذذ ََدوعذذدَكََاهللََرحمذذهََالقذذيمََابذذنََاإلمذذامََبذذينََوقذذدََعليذذه،ََكانواََماََبحقيقةََالجهل

َهبذذاََباألخذذ ََأولذذ ََهنذذاإ"ََ وآثذذارهمََالصحابةََفتوىََعنََفيقو ََغيرهم،ََعنََبهََامتازواََماََتظهر

َعصذذرَمذذنَأهلهذذاَقذذر،َبحسذذ َالصذذوا،َإلذذ َقرهبذذاَوأنَوفتذذاويهم،َالمتذذأخرينَآراءَمذذن

َهبذذاَيؤخذذ َأنَأولذذ َالصذذحابةَفتذذاوىَوأنَ،-آلذذهََوعلذذ ََعليهََوس،مهََاهللََصلوات-ََالرسو 

َوكلمذذاَ،جذذراََوهلذذمََالتذذابعين،ََتذذابع ََفتذذاوىََمذذنََأولذذ ََالتابعينََوفتاوىََالتابعين،ََفتاوىََمن

َكذذلَبحسذذ َالَالجنسَبحس َحكمَوه اَأغل ،َالصوا،َكانَأقر،ََبالرسو ََالعهدََكان

َبعذذدهم ََمنََأقوا ََيفََالصوا،ََمنََأكثرََأقوالهمََيفََالصوا،ََوهك اََ..المسائل.ََمنََفردََفرد

 

 (.289/ 3املوا  ات ) (1)
 (.280/ 3) املوا  ات (2)
 .(678)ص: دال أل مسائل محيب ةاوة ابسجستاين (3)
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َ...والذذدينَالفرذذلََيفََبيذذنهمََال ىََكالتفاوتََوالمتأخرينََالمتقدمينََعلومََبينََالتفاوتََفأن

َهذذؤالءَوأقذذوا َوفتذذاويهمَأولئذذكَأقذذوا َبذذينَسذذوىَإذاَاهللَعنذذدَغذذًداَعذذ رهَمذذاَيذذدرىَفذذ،

َاألخذذ ََومنذذ ََوإفتذذاء،ََحكًماََهباََاألخ ََعينََإذاََفكي ََ عليها ََرجحهاََإذاََفكي ََوفتاويهم،

َوالرذذ،لةََبالبدعذذةََعليذذهََوشذذهدََلها،ََالمتأخرينََخال ََمنََعقوبةََواستجازََالصحابة،ََبقو 

َبذذدائهاََرمتنذذ )ََالمشذذهورََبالمثذذلََأخذذ ََلقذذدََتذذاهللََ اإلسذذ،م ََيكيدََوأنهََالعلم،ََأهلََومخالفة

َمذذنَوكثيذذرَبدائذذه،َورمذذاهمََأثوابذذه،ََوكسذذاهمََهذذو،ََباسذذمهََالرسذذو ََورثذذةََوسذذم ََ(،وانسلت

َقلذذدناهَمذذنَبقذذو َاألخذذ َكلهذذمَاألمذذةَعلذذ ََيجذذ ََأنذذهََويعلذذنََويقذذو ََويصي ََيصرخََهؤالء

َ.(1)"الصحابةََمنََوغيرهمََوعل ََوعثمانََوعمرَبكرََأب ََبقو ََاألخ ََيجوزََوالََديننا،

َالحنفيذذةَمذذنَالمتذذأخرينَمنَالصحاب ََقو ََحجيةََعدمََزعمََمنََشبهةََاهللََرحمهََذكرََثم

َإليذذهَذهبذذواَمذذاََبطذذ،نََوبذذينََ،علذذيهمََوردََالمتكلمين،ََوأكثرََوالحنابلة،ََوالمالكيةََوالشافعية

اَوأربعذذينَسذذتةَمذذن َعلذذ َالصذذحابةَوفرذذلَالصذذحاب ،َقذذو َحجيذذةَإثبذذاتَفيذذهَوبذذينَ،وجهذذً

َََ.(2)الصحبةَمجردََمنََبأكثرََغيرهم

َأوجه ََستةََعنَتخرجََالََفتاويهمََ-عليهمََاهللََرضوان-ََفالصحابة

َوسلم.ََعليهََاهللَصل ََالنب ََمنََسمعهاََيكونََأنََأحدها:

َمنه.ََسمعهاََممنََسمعهاََيكونَأنَالثاين:

َعلينا.ََخف ََفهماَاهللََكتا،ََمنََآيةََمنََفهمهاََيكونََأنَالثالث:

َوحده.َهباََالمفت ََقو ََإالََإليناََينقلََولمََملؤهم،ََعليهاََاتفقََقدََيكونََأنَالرابع:

َأوََعنذذا،ََبذذهََانفردََال ىََالوجهََعل ََاللفظََوداللةََباللغةََعلمهََلكما ََيكونََأنََالخامس:

َالنبذذ ََرؤيةََمنََالزمانََطو ََعل ََفهموهاََأمورََلمجموعََأوََبالخطا،،ََاقرتنتََحاليةََلقرائن

 

 (.91-90/ 4)ال ا املوقعني مح (1)
 (.118-94/ 4)ال ا املوقعني محاعظر:  (2)
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َبمقاصذذدهََوالعلذذمََك،مذذهََوسذذماعََوسذذيرتهََوأحوالذذهََأفعالذذه،ََومشاهدةََوسلمََعليهََاهللََصل 

َنحن.ََنفهمهَالََماََفهمََفيكونََبالفعل،ََتأويلهََومشاهدةََالوح ََتنزيلََوشهود

 اتباعها. يجب حج  فتواه تمون  الخمس  التقا ير هذه  وع ى

َفهمذذه،َيفَوأخطذذأَوسذذلم،َعليذذهَاهللَصذذل َالرسذذو َيذذردهَلذذمَمذذاَفهذذمَيكونََأنََالسا  :

خمسذذةََوقوعَأنَقطًعاَومعلومَحجة،َقولهَيكونَالَالتقديرََه اََوعل ََفهمه،ََماََغيرََوالمراد

َفيذذهَيشذذكََالََمذذاََهذذ اََ،منَستةََواحدََاحتما ََوقوعََمنََالظنََعل ََأغل ستةََََمنََتاحتماال

اََيفيدََوذلكََعاقل، اََظنذذًّ اََغالبذذً َمذذنَأقذذوا َمذذنَخالفذذهَمذذاَدونََقولذذهََيفََالصذذوا،ََأنََعلذذ ََقويذذًّ

َ.(1)الوجهََه اََالعار ََويكف ََمتعين،َبهََوالعملََالغال ،ََالظنََإالََالمطلو،ََوليسََبعده،

 فيها:  الصحابي  قول  حجي  يف  الخالف  وقع التي الصورة •

حاب َقذذو  ََالَفيمذذاَالصذذك حابة،َمذذنَغيذذرهَيخذذال َولذذمَفيذذه،َنذذصك َهذذ اَيفَوقذذ َفقذذدَالصذذك

يته،ََالقو ََعل ََفالجمهورََخ، ، َوإن"َاهلل َرحمذذهَتيميذذةَابذذنََاإلسذذ،مََشيخََقا ََكماََبحجك

حابةََيعن -ََبعرهمََقا  َنذذزاع،ََفيذذهََفهذذ اََينتشذذرََولذذمََهبخ،فذَذََبعرذذهمََيقذذلََولذذمََقذذواًلَََ-الصك

ونََالعلماءََوجمهور افع َعنذذهَالمشذذهورَيفَوأحمذذدَومالذذكَحنيفذذةَكذذأب َبذذهََيحتجذذك َيفَوالشذذك

اسََمذذنََولكذذنََ،موضذذ ََغيذذرََيفََذلذذكََبمثلََاالحتجاجََالجديدةََكتبهََويفََقوليه،ََأحد َمذذنََالنذذك

َََ.(2)"القديمََالقو ََهوََه اََيقو 

اَكانَمنَكائناَصحاب َخال ََوإن نكةَأوَالقرآنَمنَنصك َعذذنَاشتهرَكماَمردود،َفقولهَالسك

اسََابن َعذذنَأحذذدثكمََاهلل،ََيعذذ بكمََحتذذ ََمنتهذذينََأراكذذمََمذذاََ،واهلل"ََقولذذه ََعنذذهََاهللََرضذذ ََعبذذَّ

َ.(3)"وعمرََبكرَأب ََعنََوتحدثوناََاهلل،ََرسو 

َ

 

 (.113/ 4)ال ا املوقعني محاعظر:  (1)
 .(14/ 20جمصوو ابهتاوى ) (2)
 .(206/ 2)املعاة (، زاة 2377جامع  يا  ابعلم و ضل  ) ينظر: (3)
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 القاعدة: هذه ع ى ينبني ما ثالثاا:

َيل  ََماََالقاعدةََه هََعل ََينبن 

َالسابقين.ََالعلماءَََِمخالفةََمنََوالح رََالصالحين،ََالسلِ َََسبيلَِاتباعَََ-1

َََعليه.ََاتفُقواََفيماََإجماعهمَخرقََعدمَ-2

َفيه.ََاختلفواََفيماََهمخ،فََخارٍجَعنََقو ََإحداثََيجوزَالَ-3

َيتكلمذذواَلذذمَفيمذذاَفهمهذذمَوفذذقَيكونَالشرعيةَالنصوصَمنَاالستنبا ََيفََاالجتهادََ-4

َََفيه.

َالتلق .َيفََمصادرهمَعل ََاالعتمادَ-5

َاالستنبا .َيفََومناهجهمََاالستدال ،َيفََطرقهمََسلو َ-6

َوالحمدَهللَر،َالعالمين.


