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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 المقدمة: 

 :د احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبع

يف أن أصةةا اللةةالل الةةت  وهعةةف قيةةه الةةة   ا  ح قةةم  ةةو    أو مصةةالر العل ةة    أمهيةةم مصةةالر الع ةة    أتيت
جعلةوا اإلمةام مصةدرال للعل ة ، والصةوقيم إمنةا احن قةوا  قال يعم إمنةا احن قةوا ع ةدما  اإلحن اف يف مصالر العل  ،  

سةةعع ام مصةةالر  ع ةةدما جعلةةوا الةة نا وا  امةةال مصةةالر للعل ةة ، وحنةةن يف  ةةتا البحةة  ا عوا ةة  سةة  وم ا
 ة  التعةاو والسة م واإل ةال وال يةاو، وسةوف  ععمةد  و    الع     ا عةق عليهةا ع ةد أ ةا السة م واةماعةم،

وعلةى    صول الة ه" لإلمام البصري  يف تط ه ا للمسائا ا ععل م مبو ول البحة ،يف أعلى هصيدة "ا ععمد 
أن اإلمةةام اا احلسةةب البصةةري  تةةان معععليةةال يف ع يدتةةه إال أ ةةه تةةان فةةاقع  ا ةةت   يف الةةة ول،    الةة  م مةةن

أصةةوليه  وال  لةةري أن  ع ةةاول هصةةيدته ا ععمةةد يف أصةةول الة ةةه مبةةا أضةةا ال تعطةة    وا ةةي  ع د ةةم ومسةةائا  
سةةةة ع اول رأ  ا،ئمةةةةم ا،ربعةةةةم يف    تمةةةاأصةةةةول الة ةةةةه ع ةةةد ا،ئمةةةةم ا،ربعةةةةم،  حيةةة  اهعصةةةة  مو ةةةةوعها علةةةى  

 .يف أصول الة ه  هصيدة ا ععمد  م عطةب بعض ا،بيال منا،ربعم،  ععل م مبصالر الع      ا سائا  ا 

  الة ةةه ، أمةةا مسةةائا  تمةةا أفةةري   ةةا أ  ةةا سةة بح  عةةن مصةةالر الع ةة    يف مسةةائا الةةة ول وا،حتةةام   أ
ا،صةةول  أ  الع يةةدة  قةةال فةة  أن أ ةةا السةة م معة ةةون علةةى أضةةا سصةةورة يف التعةةاو والسةة م ق ةة ، وال  

 تعجاوزمها البعه.

تمةةا سةة  ارن بةةب مصةةالر الع ةة    يف عهةةد ال ةةس صةةلى هللا عليةةه وسةةلم وأصةةحابه، ومصةةالر الع ةة    ع ةةد  
 .ما ذ   إليه أ ا الس م واةماعم يف  تا الباو  ، ليسع   يف ال ةوو صواوأ ا الس م واةماعم

 :مها وهد هّسمف  تا البح  إىل قصلب

 الةصا ا،ول: مصالر الع     يف عهد ال س صلى هللا عليه وسلم ويف عهد الصحابم.

 الةصا الثاين: مصالر الع     ا عةق عليها ع د أ ا الس م واةماعم.
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 الفصل األول

 هللا عليه وسلم ويف عهد الصحابة   النيب صلى مصادر التشريع يف عهد

 .في عهد الصحابةالمبحث األول: مصادر التشريع في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم و 

 الحسين البصيري رحمه هللا قال ابو

 مصادُر التشريِع في عهِد الرسوْل ... كتاُب رَبِ ي ُثمَّ سنَُّة الرَّسوْل   
 ... أَربعةٌ فيما رََوْوا وذَاَكرُوا  وفي زماِن الصَّْحِب ف المصادُر  

 الذكُر ف الحديُث ف اإلجماُع ... وبعَدُه القياُس قَْد أَذَاُعوا  
 

مصةةالر الع ةة    يف عهةةد ال ةةس صةةلى هللا عليةةه وسةةلم تا ةةف ت عصةة  علةةى أمةة  ن ق ةة  ومهةةا تعةةاو هللا عةةع  
أو ال ياو أو اإلجعهةال مة     وجا وس م ال س صلى هللا عليه وسلم ق  ، حي  مل  تن   اك جمال لإل ال

 وجول الوح  وال ص.

أربعةةم مصةةالر، قباإل ةةاقم إىل الةةوحيب، ال ةة آن والسةة م    رأمةةا بعةةد مةةول ال ةةس صةةلى هللا عليةةه وسةةلم قا صةةال
، قاإل ةةال وال يةةاو   جعةةان إىل  قه ةةاك اإل ةةال وال يةةاو واللةةتان  سةةعمدان فةة عيعهما مةةن التعةةاو والسةة م

يةةة  ا صةةةالر تسةةةعمد فةةة عيعها مةةةن التعةةةاو، قالتعةةةاو أ بةةةف حجيةةةم السةةة م يف  التعةةةاو والسةةة م، بةةةا إن  
، قجمية  ا صةالر ت جة   الع     وأ بف حجيم اإل ال يف الع     والس م أ بعف حجيم ال يةاو يف الع ة    

 إىل التعاو.

ــا عتم ,     موالسةة,    التعةةاو   ةة   فةة عال   ا ععةة ة  ا،للةةم  أن   علةةى  السةة م  أ ةةا  اتةةةق  :"  تقــول موســوعة تــزع تن
  بعلةةال   بعلةةها  و صةةد   بعلةةال   بعلةةها   واقةةق  إذ  فختعلةة    ال  معة ةةم  ا،ربعةةم  ا،للةةم  و ةةته  وال يةةاو,    واإل ةةال

 . التعاو إىل  ت ج   ا،للم  ته  ي    أن  تما,     ع اهض  ال  واحلق,   حق اةمي    ،ن 

  للةةف   ةةمالثال  ا،للةةم  و ةةته,    اإل ةةال  حجيةةم  علةةى  لال  والسةة م  والتعةةاو,    السةة م  حجيةةم  علةةى  لل  قالتعةةاو
  بيةةان   ماعةةداه  أ ةه  اععبةةار,    ال ة آن    ةةو  ا،للةةم   ةته  مصةةدر  إن     ةال  أن    صةة   لةةتل ,    ال يةاو  حجيةةم  علةى

 .1 إليه  ومسع د   ع ه وق ل له
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األدلة على أن مصادر التشريع في عهد الصحابة كانت هي المصادر  المبحث الثاني:  

 األربعة

 هال ال اظم: 

 مَّ الذَّي لألشعريِ  قَْد َوَصْل  دليُله قضا معاِذ بِن َجبَ ْل ... ثُ 
 ِمْن عمٍر . والحدُّ عنُد ُسْكرِِه ... وعَدُة الحاِمِل بعَد قبرِِه  

بةةدأ ال ةةاظم يف االسةةعدالل دن مصةةالر الع ةة    ع ةةد الصةةحابم تا ةةف  ةة  ا صةةالر ا،ربعةةم بةةتت  حةةد    
و اجعهال ال أ  يف ال لاء.  معاذ والت  رواه أبو لاول يف اا

بةاٍا أان   عن احلحاار   حااو  ُمعةااذ  بةن جا حصا من أاصةح ٍو من أا حا  ِح  ث  بن عامح  و بن أاخ   الحُمغ رياة  بن ُفعحباما عن أَنا
اء     صلى هللا عليه وسلمراُسولا اَّلل    لام ا أاراالا أانح  ةابةحعا ا ُمعااذلا إىل الحيامان  هال تايحفا تةا حلة   إذا عةا اما لة  هالةا

دح يف ت عةااو  اَّلل   هةال قاب سةُ  م  رسةول اَّلل    هال أاهحل   ب   هةال قةاِ نح    صةلى هللا عليةه وسةلمت عااو  اَّلل   هال قةاِ نح مل جةا 
دح يف سةةُ  م  رسةةول اَّلل     ُد راأح ةة   وال آلةُةو قالةةا اوا رسةةول    صةةلى هللا عليةةه وسةةلممل جةةا  عاهةة  وال يف ت عةةااو  اَّلل   هةةال أاجح

ُد َّلل    الت  واق قا راُسولا رسول اَّلل   ل ماا  ُة ح    راُسولا اَّلل    ليه وسلمصلى هللا ع  اَّلل    راُه وهال احلحامح                                                .  1صادح
والةت  أرسةله إىل واليةه أو    ،وتتل  اسعدل بتعاو اخلليةم ال افد عم  بن اخلطةاو ر ة  هللا ع ةه وأر ةاه

عةن    الةيمن الصةحاا اةليةا ابةو موسةى ا،فةع   ر ة  هللا ع ةه، والةت  رواه البيه ة  يف سة  ه عامله على
إلر ةةةأل ا،ول  هةةةال أخةةة ع إلي ةةةا سةةةعيد بةةةن أا بةةة لة تعةةةاا ق ةةةال  ةةةتا تعةةةاو عمةةة  ر ةةة  هللا ع ةةةه إىل أا  

ــا   ي ل ـــ   قيةةةه    موسةةةى ر ةةة  هللا ع ةةةه قةةةتت  احلةةةد   هةةةال ــا رـــتلمل يف صـــدر   ـ يف  "الفهـــم الفهـــم تيمـ
القرآع والسنة تتعرف األمثال واألشــ امث ق  ــم األمــور عنــد دلــ  واعمــد هللا  أش هــا هللا  هللا وأشــ هها  

2تيما ترى"
                                                    

 اضي:ما أوردمث ال يهقي يف سننه أيضاً من كتاب عمر هللا   اضيه شريح الق ونزيد على دل 
بةه    اخلطاو ر   هللا ع ه تع  إليه إذا جاءك أمة  يف تعةاو هللا عةع وجةا قةاهضقعن ف    أن عم  بن  "

 قةاهض    صةلى هللا عليةه وسةلموال  لةع   ع ه ال جال قِن أاتك ما ليأل يف تعاو هللا قةن ر  سة م رسةول هللا  
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جعمة   قةن ر  مةا ا صلى هللا عليههه لمههل قِن جاءك ما ليأل يف تعاو هللا ومل  تن قيه س م من رسول هللا   هبا

 صههلى هللا عليههه لمههل عليه ال او قخت به قِن جاءك ما ليأل يف تعاو هللا ومل  تن قيه س م من رسةول هللا  

ومل  ةةعتلم قيةةه أحةةد هبلةة  قةةاخن أ  ا،مةة  ن فةةتف إن فةةتف أن جعهةةد ب أ ةة    ت ةةدم قع ةةدم وإن فةةتف  
  .1خريا ل "أن أتخ  قعنخ  وال أرا العنخ  إال 

الةة   هلةةى علةة  بةةن أا     حيةة   او الصةةحابم يف ت ةةد د ع وبةةم فةةارو اخلمةة   ب يةة  ال ةةاظم أ لةةال   واسةةعدل
هياسةةال علةةى ع وبةةم ال ةةتف وهةةال : إن ال ةةارو إذا سةةت   مثةةا ب جلةةدة    فةةارو اخلمةة     جبلةةد   ر ةة  هللا ع ةةه

 .دة تا وإذا  تا اقنا وع وبم ا ةن  مثا ون جل

 : ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالق  وا، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أورله اإلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام مالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يف ا و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن يف او احلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد يف اخلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
اُ  ارا يف اخلحامةح    ا ةح اهُباا ال  جةُ عا ةا  ق ةال لةه  واحاد  اِن  عن ماال ٍ  عن  ةاوحر  بن زا حٍد الةدّ  ل  ّ  ان ُعمةا ا بةن اخلحاطة او  اسح
تاا اقةحناا  تاا وإذا  ةا ت  ا  ةا ت  ا وإذا سةا ُه مثةااا  با قِ ةه إذا فةا  وا سةا ا أو تمةا  عال  ُّ بةن أا   االة ٍ   ةةا اا أانح جاحلة دا

                                  2"هال قاجالادا ُعماُ  يف اخلحامح   مثااا  با 

على عدة الحامل المتوفي عنها   على أن اإلجماع من مصادر التشريع عند الصحابة بإجماعه الناظ   لكذلك امتدل 

  :زلجههههههههههههههههاي ين أثهههههههههههههههها بهههههههههههههههين أيتهههههههههههههههين ا نتهههههههههههههههين فهههههههههههههههي كتهههههههههههههههال هللا

"تربصههن بفثهسهههن أربشههة أشهههر لعشههرا  لالههذين يتوفههون مههنر  ليههذرلن أزلاجهها  ي" قولههه عههج ل جههل :  :األللى
3
  

  4" ا،ِحال  أجُلهن أن  لعن ِحلهنوأواللُ  "هوله عع و جا :    :والثا يم
مسةعول الةت  تةان   ةول مةن    ابنا عهوا إىل هول  أ عوا و      أ  العدتب ج  عليها   قاخعلف الصحابم يف

   .سةورة الب ة ة  علف بعد آ م ال ساء الت ا     سورة الطال  آ م ال ساء الصغ ا    أن   أو الع عه  فاء ا لعه
احلامةةةا    و تةةةتا قةةةِن الصةةةح  التةةة ام ر ةةةوان هللا علةةةيهم اتة ةةةوا علةةةى رأ  ابةةةن مسةةةعول قتةةةان إ اعةةةال دن 

 ت عه  عدهتا دن تل  ِحلها.
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ــو  دامــة   ال سةةاء  سةةورة  يف  الةةي  اآل ةةم  إن :    الع عةةه  أو  ا لعةةه  فةةاء  مةةن  مسةةعول  ابةةن  وهةةال  : " ــال اامــاو اب
  والةةةت ن: }    الب ةةة ة  سةةةورة  يف  الةةةي  بعةةةد    علةةةف{    ِحلهةةةن   لةةةعن  أن   أجلهةةةن  ا،ِحةةةال  وأوالل: }    ال صةةة ا

                .1"ا،خرية    اآل م  ته  أن   عِن{   أزواجا  و ترون   م تم  عوقون 

 ؤ ةده حةد   سةبيعم ا،سةلميم  وعلى تا حال أ به أن ا سنلم قيها  ص قتالم ابن مسعول ر ة  هللا ع ةه  
 .2يف س  هوالت  أورله اإلمام ال سائ   

 

 

 الفصل الثاني 

 مصادر التشريع المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة

ا صةالر ا عةةق عليهةا يف عهةد الصةحابم    هةا ع ةد أ ةا السة م واةماعةم  ة  ذالمصالر الع     ا عةةق علي
لعمسة  بسة م ال ةس صةلى هللا عليةه وسةلم  ومبةا تةان عليةه أصةحابه،  ر وان هللا علةيهم، قن ةا السة م  ة ون ا

:  ا عة وفن سةار م ر ة  هللا ع ةه   ام بةالعة  هةال يف حةد    معبعب وصيم ال س صلى هللا عليم وسلم حةب
ُتوا هبةا   قِ ه» من  عش م تم قسريا اخعالقال تثريال قعليتم بس ي و س م اخللةاء ال افد ن ا هد ب، قعامسة 

ت، و إايتم و سداثل ا،مور، قِن  تا  سد و عا   .3 م بدعم، و تا بدعم  اللم«لُّوا عليها ال  واج 
                                                     

  ا  ةةال   وسةةلم  عليةةه  هللا  صةةلى  هللا  رسةةول  آاثر  اتبةةال:    واةماعةةم  السةة م  أ ةةا      ةةم  ن إ "  يقـــول ابـــن تيميـــة:
  عليةةه  هللا  صةةلى  هللا  رسةةول  وصةةيم  واتبةةال  وا، صةةار  ا هةةاج  ن  مةةن  ا،ولةةب  السةةاب ب  سةةبيا  واتبةةال  ،  اوظةةا  ل 
  وعلةةةوا  هبةةا  متسةةتوا  بعةةد   مةةن  ا هةةد ب  ال افةةد ن  اخللةةةاء  وسةة م  بسةة ي  علةةيتم: " }    هةةال  حيةة   وسةةلم
    أصةد   أن   و علمةون { .     ةاللم  بدعةم  وتةا  بدعةم  سد ةم  تةا  قةِن   ا،مةور  وسةداثل  وإايتم ال واجت  عليها
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  مةةن   ةةريه  تةةالم  علةةى  هللا  تةةالم  و ةةؤ  ون   وسةةلم  عليةةه  هللا  صةةلى  سمةةد    ةةد   اهلةةد   وخةةري  ،  هللا  تةةالم  التةةالم
  أ ةةا  مسةةوا  وهبةةتا  أحةةد   تةةا   ةةد   علةةى  وسةةلم  عليةةه  هللا  صةةلى  سمةةد    ةةد   و  ةةدمون   ال ةةاو  أصةة اف  تةةالم

                  1"اةماعم أ ا  ومسوا  والس م التعاو
  

صةةةةالر ا،ربعةةةةم يف الع ةةةة    و ةةةة  : التعةةةةاو والسةةةة م واإل ةةةةال وال يةةةةاو،  قةةةةاتةق أ ةةةةا السةةةة م علةةةةى  ةةةةته ا 
االسعحسةةةةان واالسعصةةةةحاو وهةةةةول الصةةةةحاا وا صةةةةا  ا  سةةةةلم  حجيةةةةم بعةةةةض ا صةةةةالر مثةةةةا    يف  واواخعلةةةة

، وتةةةا  ةةةته ا صةةةالر تسةةةعمد فةةة عيعها مةةةن التعةةةاو والسةةة م، إال أن أ ةةةا السةةة م اخعلةةةةوا يف قهةةةم   فوالعةةةُ 
قلتل  مل  عة وا عليها، وحنن يف  تا البح  ا عوا    ع ةاول ا صةالر ا عةةق عليهةا،   ال صوص الوارلة قيها

 وهد هسمف  تا الةصا إىل أربعم أبواو تالعايل: 

 ابب الكتاب الكرمي.  .1
 ابب السنة الن وية.  .2

 ابب اامجاع.  .3

 ابب القياس.  .4
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 األول   ال اب

 الكتاب الكرمي  

 بالكتاب.  تعريفالمبحث األول :  

 اُن   مصادِر القُرآُن ... كتاُب ربِ ي المعِجُز البيوأوَّلُ ال
 ربي     وخطُُّه بالعَ منزالً على النَّبيِ  العرَبي ... ولفظَهُ 

 كتَب بالمصاحِف ... وما ِسواُه في الصَّالِة ُمْنَتفي  تواتراً 
 خلُف ق اَم في ثبوِت الَبْسَمَلة  وال تجوُز في اأَلَصِح الَتْرَجَمة ... وال

 ةال  ى " التعةاو"  ذاتة ال تع  ةةه ع ةد اةمهةور  مبيّ م بةتت  أول ا صةالر و ةو ال ة آن التة م و سةمّ ال ةاظ ابعدأ 
ال    هوذتةةة  أ ةةةختةةة ع ال ةةة اءال ال ةةةاذة،  اللةةةاب    ةةةا علةةةى وجةةةه العةةةوات  ومتعةةةوو يف ا صةةةحف، وهبةةةتا  أ ةةةه  ُ 

اظ ال ةةة آن  ةةةالف  تمةةةا أفةةةار إىل أ ةةةه ال تصةةة  ت  ةةةم ألةةةة  يف الصةةةالة.  ه أو  ععبةةةد بغةةةريه صةةة  أن   ةةة أ  ةةةري 
قِ ه جيوز ت  عها، وأفار أ لال إىل اخلةالف ا  ةهور بةب العلمةاء يف ا بةال البسةملم ت  ةم مةن سةورة   معا يه

،  إىل أضةةةا آ ةةةم م هةةةا  ل ةةةاقعيموذ ةةة  اورة الةاحتةةةم  ا التيةةةم إىل أضةةةا ليسةةةف آ ةةةم مةةةن سةةة  الةاحتةةةم حيةةة  ذ ةةة 
 أ ه ال جيه  هبا يف الصالة.ضا آ م م ها إال وتوس  ا،ح اف واحل ابلم ق الوا إ

 ةو اسةةم  البيةان   لةا  يف العع  ةةف و اإلزايلة    و ةةتا مةن او    البيةان د وصةف ال ةاظم تعةةاو هللا ا عجةع  وهة  
   .{لل او و دا ورِحم وموعرم للمع ب تا بيان  آن الت م هال هللا عع و جا : }من أمساء ال 

 يتعلق بالكتابوفيما يلي بعض التفصيل فيما  
 
 الت م.ال  آن   و   التعاو  الا   

  أ ةةا  عةة ف  يف  التعةة   بةةب  مةةن  ال ةة آن   علةةى   لةة       ،  جةة أل  ا،صةةا  يف  والتعةةاو"  يقــول ابــن الن ــار
                                           .1"ال  ل

حلةةحا    هةةال عةةع وجةةا:إذال  طلةةق علةةى ال ةة آن اسةةم التعةةاو، لةةتل    ا إ لايةةح ا الحت عةةااوا ا  ا  إ َن  أا ةحعالح ةةا ُتما بةةابح قّ  لةة عاحح
ائ   با  نح ل لحخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا أرااكا هللاُ واال تاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ او  مبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا يملا  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   .2  خاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

                 1"ال  آن :  عِن ،"التعاو"   : ال الطربي 
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ا: }    تعةةةاىل  وهةةةال اَنل   التعةةةاو  عالايةةةح ا   وا ةاع لح ةةةا يةةةا اّ    ت بةح ءٍ   لّ تةةةُ مح   أاواملاح : }    وهةةةال  ،    2{  فةةةا ح ة هةةة  ا  أاّن     اتح   عالايةةةح ا   أا عالح ةةةا
    3{   ُةؤحم ُ ونا   ل  اوحمٍ   وذت ا لا اِححامل  ذل  يف   إ ن    عالايحه مح    على التعاو

 
نح    ةاةةا لا  إ لايةح ا   صا اقةح اا  واإ ذح  : "    ومن اآلايت الواضحة الداللة يف تسمية القرآع ابلكتاب  وله عز وجل   مة 

عام ُعونا  اةح نّ   ُعوا  هااُلوا  لاُ وهُ حا   قةالام ا الحُ  حآنا   اسح هةاوحما ةاا  هةااُلوا  ُم ةحت ر  نا   هةةاوحم ه مح   إ ىلا   والة وحا  ُهلة  ا   قةالام ا  أا حص    مسا عح ةاا  إ َن    ايا
ا  ل ماا  ُمصادّ هلا  ُموساى بةاعحد   م نح  أُ حع لا  ت عااال  د     ادا حه   بابح عا  يمٍ   ا   قٍ  واإ ىلا   احلحاقّ    إ ىلا   ةاهح  4" ُمسح

  
اءُ   وهُة آَنل   هة  اءة   ةا ةح اأُ   هةةا اأا  : "يقــول ابــن من ــور: هيا أ ه م عق مةن  تلمةم هة أ،  آن لغةتعريف القر    واالهةحن 

                                                                    5"العص  ف من ذل  وحنو وهارٍ  وهةا ا حفُ  هُ ان    قي ال  ختةيةال  م ه اهلمعة  حُتتف وهد  هال ال   اءة من  اقع عال  
  وهةة آَن،  وهةة اءة  هةة ءا  وم عةةه،  ت صةة ه  وبةةه،  هةة أه،.  الع ع ةةا  ال ة آن : "يقــول الفــابو آابدي  ويف القــاموس احملــي 

           .6"أَن  وأه أته  تاهنأه،  تاله، وهارئب  وه اء ه أة من  هارئ  قهو
 

 بةدون مهةعه قيتةون علةى  وهيا أ ه م عق من تلمم " ه ن" بةع  ال اف وال اء أ   ةاا . ولةتل  مسةُّ   هة آَنل 
  تا ا عىن أ  اجملمول.

 
وار  جيمةة    ،ا ةه  هةةُ حآَنل   ومسة   ":   يقــول ابــن من ــور    احعةةاه  أا   وهُ آ ةه   احعةه  علي ةا  إ ن    تعةةاىل  وهولةه  قيالةُمُّها  السةُّ

هُ  قاِ ذا وه  اءاته اح   ال ة اءة  لة   بية   اه  ِ ذاق  ع هما  اَّللّ   ر    عباو  ابن  هال  ه  اءاتاهُ  أا  هُة حآ اهُ  قات ب  ح  هةا اأحَنا   مبةا  قاعحمةا
                                                   .7"ل  بةاية   اه
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 أما تعريف القرآن شرعاً فيقول اإلمام الغزالي في تعريفه: 
إلي ةةةا العةةةوات   اللةةةةل العةةة ا ا   ةةةول    صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم  سمةةةد    بي ةةةال علةةةى   ةةةو تةةةالم هللا ا عجةةةع ا  ةةةعّ "

 "ا تعوو ا صاحف ا ععبد بعالوته ا بدوء بسورة الةاحتم ا خعوم بسورة ال او
  والةةة     الععافةةةري  ت  ةةةوا  حةةةى    لةةةه  يف  االحعيةةةا   يف  الغةةةوا  الصةةةحابم  ،ن   ؛  ا صةةةحف  وهيةةةدَنه   هةةةال: "

  ا عةةةق  ا صةةحف  يف  ا تعةةوو  أن   قعلةةم  ،  معةةوات ا  إلي ةةا  و  ةةا  ،   ةةريه  ال ةة آن   خيةةعل   ال  تةة   العج  ةةد   وأمةة وا
                 .1"م ه  قليأل  ع ه  خارع  و ما  وأن   ،  ال  آن    و عليه

 

وعّرته بعضهم تعريفاً أوسع وأمشل موضحني اعتقاد أهــل الســنة واجلماعــة تيــه تقــالوا يف موســوعة تــزع  
  وأ علةه  هةوالل   بةه  هللا  تلةمت,    ومعا يةه  ح وقةه  ح ي ةم  وجةا  عةع  هللا  تةالم  د ه  ال  آن   تع  ف  وميتن  : "تنا عتم 

  العح  ةةف  و  العبةةد ا  مةةنحبةرةةه    ال ةة آن   وتعةةاىل  سةةبحا ه  هللا  تتةةةا,  ح ةةال   ا ؤم ةةون   بةةه  وآمةةن  وحيةةال    بيةةه  علةةى
  علةى  السةالم  عليةه  ج  ةا  ،مةب  ا  الة و   بةه   ةعل,  2 حلةاااق رُونا   لةاهُ   واإ َن    الةتّ تح ا    ةاع لح ةاا حنةاحنُ  إ َن    فةن ه جةا ق ال
 3".ومع اه بلةره  وسلم عليه  هللا صلى عبدهللا  بن  مد س ا،مى ال ىب

 
   التةةالم ا  ةةّعل لإلعجةةاز ه ةةم م ةةه ا ععبةةد بعالوتةةه"   ةةو  : "    ويقــول اامــاو الزركشــي يف تعريــ  القــرآع

وعيسةةةى عليهمةةةا  ى  وهول ةةةا لإلعجةةاز خةةة ع بةةةه ا  ةةّعل علةةةى  ةةري ال ةةةس صةةةلى هللا عليةةه وسةةةلم تموسةة هةةال:  "
خافح  د بةةه اإلعجةةاز وتةةتل  ا،حال ةة  ال بو ةةم، وخةة ع ب ول ةةا ا ععبةةد بعالوتةةه  مل   صةة  قِ ةةهالسةةالم،   مةةا ُ سةة 

 4"  تالوته
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 المبحث الثاني : استيعاب القرآن لمجمل العق ائد واألحكام 

 : ال اظم    هال 

 واستوَعَبْت آياُتُه العق اِئدا ... والمجمالِت وأَحاَلْت ماعدا  
 ُه دالَلةٌ قَْطِعيَّْة ... وبعُضُه داللةٌ ظَن َِية  وبعضُ 

 واختلَف األسلوُب في اإلِلزاِم ... والندِب والحالِل والحرامِ 

، قمسةةائا الع يةةدة وا،حتةةام مةةتتورة  ا،حتةةامو الع ائةةد  جممةةا     سةةعوع أن ال ةة آن التةة م    ةةا   ال ةةاظم  بةةّب 
تةة ك تةصةةيا   ا،حتةةام إ ةةاالل و السةة م. قالتعةةاو بةةّب حيةةا إىل  ، وتةصةةيلها أُ علةةى سةةبيا اإل ةةال  يف ال ةة آن 

  وتو ةيحه وإحالةم مةا تب ةى إىل ا صةدر ن ا عب يةب ومهةا اإل ةال  قم ببيا ةها،حتام اجململم لع ةوم السة م ا  ة ّ 
   وال يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو.

أ  ال فة  يف  سةبعه إىل هللا عةع و جةا ولت ةه لةيأل    ،ال ة آن التة م تلةه هطعة ُّ الثبةول  ذت  ال اظم أن 
 . طع  الداللم على سائ  ا،حتام قم ه هطع  الداللم وم ه ظِن الداللمب

ذت  ةا الة هةاء يف تعة   أسالي  خمعلةم يف ا،م  وال ه  وال ةدو والت ا ةم واإلاحةم  لل  آن الت م تما أن 
 صول.ا،

 

 

 

 

 

 

 



 

 44من    13

 

 الثان   ابال

 الن ويةالسنة 

 المبحث األول: تعريف السنة. 

 معتاَدْة ... قَْد حدَّها قومٌ كراٌم ساَدة  والُسَنُة الطريقَُة ال
 وِهَي اصطالحاً ما أضيَف للنَّبْي ... قوالً وفعالً ثم تقريُر النَّبْي  

 ف القولُ ما جاَء ِمَن الكالِم ... والفعلُ ما رأَوُه كالسالِم  
 وبعَدُه التَّقريُر وهو ما رَأَى ... ِمْن فعِلهم فما أََبى وال نَ أى  

 لسنَِّة األقوالُ ... لَِما َمَضى أهلُ الحديِث َمالوا  واختلَفْت في ا
   بها وما لتارٍك ِعق َابُ        ولألصولييَن ما يثاُب ... 

 
بدأ ال اظم بعع  ف الس م لغم، ومن   تع  ةها يف اإلصطال ،   هام ب    العع  ف اإلصطالح  للس م 

 يف او ا،حتام. لتا  ول م ها، وبعد ذل  ذت  تع  ف الس م ا،مثلم  بل و  
 وقيما  ل  ف   مةّصا  ا ذت ه ال اظم. 

 . وا،خرية أمشا وأص  الط   م ا سلوتم   الط   م احملمولة أو   :   تعري  السنة ل ة
  إذا  ا سةةن  ال ةة ء  سةة  ف:    هةةوهلم  مةةن  وأصةةلها  ا سةةلوتم  الط   ةةم   ةة   لغةةم  السةة م  عةةىنم"  :يقــول الشــوكان

  ا،لامةم  ا،مة   مع ةاه  سة م  ق ول ةا  الةدوام  مع ا ةا:    التسةائ   وهةال    ةا    أ  سة ا قيةه  ةؤ   حى عليه أم رته
  ا صةة قف  أ ل ةةف  قةةِذا  احملمةةولة  الط   ةةم  أصةةلها:    اخلطةةاا  هةةال  صةةبه  يف  واليةةف  إذا  ا ةةاء  سةة  ف  هةةوهلم  مةةن

  حسة م  تا ةف  سةواء  ا ععالة  الط   م      وهيا  سيتم  س م  سن  من  ت وله  م يدة  ري ا يف  سععما وهد  إليها
  ال يامةةم   ةةوم  إىل  هبةةا  عمةةا  مةةن  وأجةة   أج  ةةا  قلةةه  حسةة م  سةة م  سةةن  مةةن]    الصةةحي   احلةةد    يف  تمةةا  مسةةيت  أو

 .1"[  ال يامم  وم إىل هبا عما من  ووزر وزر ا  عليه  تان   سيتم  س م سن ومن
 
  والسرية سواءال تا ف ِحيدة أو ذميمم. الط   م والعالة       الس م لغم  ق
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 :ااصطالحأما تعري  السنة يف 
   تا ما أ يف لل س صلى هللا عليه وسلم من هول أو قعا أو ت    "  أهنا: "تقيل  

ــا    ةةةريصةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم    ال ةةةس  عةةةن  صةةةدر  مةةةا   ةةة   االصةةةطال ،  السةةة م يف":  و ـــال بعضـــهم يف تعريفهـ
 .1"وت ته  ومهه وإفارته وتعابعه وت    ه وقعلهصلى هللا عليه وسلم  هوله   ما  و تا  ال  آن،

 

  احملةةد ب  ةة  مةةا أ ةةيف لل ةةس صةةلى هللا عليةةه وسةةلم مةةن هةةول أو قعةةا أو ت   ةة ، قةةريال  قالسةة م يف اصةةطال
الصةحابم    ي ، وا  ال الةعا، ما أخة  ع ةهال ول، تالم ال س صلى هللا عليه وسلم ا  قول إليه إبس ال صح

 عليةه وسةةلم، أو  ر ةوان هللا علةةيهم مةن أقعةةال وأحةوال ال ةةس صةلى هللا عليةةه وسةلم تط   ةةم سةالمه صةةلى هللا
    م صالته وسجوله و ري ذل ، أما الع   ة  قهةو مةا رآه ال ةس مةن أهةوال وأقعةال الصةحابه قلةم   تة ه بةا  
أه  م عليه تِه اره للجار ةم الةي هالةف ع ةدما سةنهلا أ ةن هللات ق الةف يف السةماء، ق ةال  عاو ةم ابةن احلتةم:  

   2أعع ها قِضا مؤم م
 

   ةةةدخا  قهةةته  والنتيةةةم  يةةم،واهلمّ   واإلفةةةار م،  التعابيةةم،  تالسةةة ما وسةةوعم  يف تع  ةةةف  تةة ل  أمةةا ا، ةةوال الةةةي ُذ 
 تعةى بتل .قيُ  الةعا يف  والنك  واهلم واإلفارة  التعابم من تا  قيدخا بعض، يف بعلها

 
ف  عة ّ ةة  او ا،حتةام  ق  ،بــال شــ   ال حــ    ات أخــرى وليســ  هــي املقصــود  يف هــ اوللسنة هللاطال

،  الع يةةدة هبةا  و ة التمةا تطلةق السةة م    ،"مةا  ثةةاُو قاعلةه وال  عاهة  اترتةةه"   ة :قي ولةةون    مالسة   ن و ا،صةولي
و ةةدا الصةةحابم يف تةةا ا،مةةور سةةواء أتا ةةف يف ا،مةةور   التعةةاو والسةة م العمسةة  تطلةةق و ةة ال هبةةاو 

   ال هبا ما   ابا البدل.و   الس م تطلق ا. تمالعبالالأو أمور   االعع ال م

 

 

 
 30/ص1موسوعة ف إن تنازعتم   1
  168/ص8وذكره األلباني في السلسلة الصحيحة    230/ص3الحديث في سنن أبي داود    2
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 : ما ال يعد من السنة: المبحث الثاني
  : ال اظم    هال 

 وأرَبٌع لم ُتعتَبْر في السُّنَّْة ... ما كاَن قبلَ بعثٍة وِمنَّة  
 والثاِن ما أتى على الِجبِلَّة ... وما اسَتقى . . كِطب ِه في الِعلَّة  

 رابُعها ما خصَُّه بالذَّاِت ... من حالِِه كعِدِد الزَّْوجاِت  

 :  و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ائا ال  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدُّ ا ا،صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوليون مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مذتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظم أربعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 أ  الةةةي قعلهةةةا    اةبليةةةم  صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلمأقعةةةال ال ةةةس  و   ، ةةةه مل  تةةةن رسةةةوالل.مةةةا تةةةان هبةةةا بعثةةةم ال ةةةس  

مب علةى  صةلى هللا عليةه وسةلم  مةا صةدر عةن رسةول هللا  ، و    م لليا على اععبةار م ة وعيعهاالي مل  و جببّلعه
ث  مةن مةو ن أ ةه قيمةا  ت، وهد ذت  صلى هللا عليه وسلم يف أب   م يف حياته اخلاصماخل ة ال ما حصله من

  هبةةةه قيةةة  هةةةام الةةةدليا علةةةى أ ةةةه ال جيةةةوز العنسةةةّ  أ     ا تةةةان خاصةةةال بةةةهمةةةو   .حى إليةةةه تغةةةريه مةةةن أصةةةحابهمل  ةةةو 
 .دتث  من أرب  والوصال يف الصيامتالعواع  

ورمبةةا ختةةعل  علةةى عامةةم    عةةد مةةن السةة موسةةلم وال تُ ه ةةاك أقعةةال وأهةةوال صةةدرل مةةن ال ةةس صةةلى هللا عليةةه  ق
 : ذت ته أعاله وإلي  تةصيلهوهد حص  ا علماء ا،صول قيما   ال او

 
 كل  ول أو تعل أو تقرير صدر منه وكاع   ل م عثه صلى هللا عليه وسلم.أوالً:  

 
مل   ةةم لليةةا  و   ه الععبةةد ، أ  مل  ةعلةةه علةةى وجةةمــا تعلــه النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ي لّتــه ال شــريةاثنيــاً:  

تا،تةا وال ة و ورتةوو الدابةم ولبسةه لل عةال السةبعيه أو تطو لةه ل ةع ه و ةري ذلة     على اععبار م  وعيعه
 مما ال  ىن لإل سان عن قعله. 

 
وهعةول   واسةعي اظ وهيةام  ت ةوم  ،بليةاج صةلى هللا عليةه وسةلم مةن أقعالةهتةان   ومةا "  يقــول ابــن الن ــار:

،ن ذلة  مل   صةد   ومل حيتوا قيه خالقا،  هط  به ا،تث ،  وحنو ذل  قمبا   ووذ او ورجول وأتا وف
تمةا    ،لتةن لةو أتسةى بةه معةنو قةال دو و ة  اخلل ةم،  ولةتل   سة  إىل اةبلةم  ،ومل  ععبةد بةه  ،بةه الع ة    

 حةةى   تهةةا حيةة  ب تةةف   قِ ةةه تةةان إذا حةةط جيةة   طةةام َنهعةةه،    هللا ع همةةار ةة عمةة  ابةةن قعةةا
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  ابةن ال ر بةم ع ةه , وال اسةعتبارا قةال دو . و  ةا ت تةا هاثره , وإن ت تةه عليةه وسةلم صةلى هللا َنهعةه
وعةعاه    ةتا  أحةدمها:  ،وجهةب أبةو إسةحا  اإلسةة ا يِن ا  ةو   بةهأ ه   دو العنسة     هوال: والغعايل الباهالين
مةةن  ومةةا تةةان    ،وممع ةة  ومبةةا    م ةةدوو   ال ةةم:قعصةةري ا،هةةوال    أصةةال.ال  عبةة  قيةةه    والثةةاين:  احملةةد ب.،تثةة   

   حيعملةه تجلسةم االسةناحم :   أوو و ا  ةار إليةه ب ولةه  ،حيعما اةبل  و ريه صلى هللا عليه وسلم أقعاله
وذ ابةه ورجوعةه يف العيةد وحنةوه   ،  يةم تةدا وخ وجةه مةن ء،تةدا   يةم مةن متةم ورتوبةه يف احلةط ولخولةه

  .السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبي   واخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    قمبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ا،تثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اولبسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  ال عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 
ر ة  هللا   اإلمةام أِحةد  و ةو ظةا   قعةا ،دوو . هةال يف فة   العح  ة  : و ةو أظهة  وأو ة وهيةا : م ة

يف   صةلى هللا عليةه وسةلم ا ع ا إىل مو   آخ  اهعداء بةعا ال س قِ ه تس ا , واخعةى  ال م أايم   ،  ع ه
  ., واخعةائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه يف الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالاث  العسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 
قِ ةه   ال ةاقع  عملف به , حى أعط  احلجام ل  ارا . وورل أ لةا عةن اإلمةام وهال : ما بلغِن حد   إال

  .1"ف و هائما ى هللا عليه وسلمصل قِ ه .جاء ع ه أ ه هال لبعض أصحابه : اس ِن . ق  و هائما

 
له مــن ا ــرب  ال شــرية يف شياتــه و     و ــااثلثــاً:   ال يعــد مــن الســنة  أيضــاً مــا  الــه النــيب  قتضــى مــا شصــّ

 ــال صــلى هللا  تما يف تالمه م  ا، صار حول أتبري ال خةا    ةا   ةص الثمة ،    ،يقله على وجه التشريع
  أَن  قِمنةا  رأ ة   مةن  ب ة ء  أمة تتم  إذا  و  بةه  قخةتوا  ل  تم  من  ب  ء  تمأم ت إذا ب   أَن إمنا " عليه وسلم:

    .2"ب  

 
 

إمنا أَن ب   مثلتم وإن الرن خيطةىء و صةي  ولتةن مةا هلةف  "    ويف رواية أخرى لإلماو أمحد عن طلحة
        .3"لتم هال هللا قلن أتتو على هللا
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 1827/ص4صحيح مسلم   2
 403/ ص1الفتح الكبير للسيوطي    3
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املناوي  يقول ل  تهوله  "    : ااماو  أم تتم ب  ء من  أم  ل  تم  م  إذا  أم تتم مبا   ةعتم يف  إذا  أ  

قِمنا   عِن من أمور الد يا  وإذا أم تتم ب  ء من رأ     أ  اقعلوه قهو حق وصواو لائما    قختوا به  
 عِن أخطىء وأصي  قيما ال  ععلق الد ن ،ن اإل سان سا السهو وال سيان وم اله ال أ  أَن ب     

عليه    لتن بعض التاملب هال أرال به الرن ،ن ما صدر ع ه ب أ ه ال أ  يف أمور الد يا على ما  
اإلسالم مطل ا   وأه  عليه حجم  بن خد ط  ق    واجعهاله  راق   ا د  م و م  ؤب ون     عن  ال س  هدم  هال 

هال    تص عون ال خا  هال    ما  خريا  هالوا ت ا  ص عه  تةعلوا تان  مل  لو  مث ته   لعلتم  ق  صف  قنتوه 
العالة قِن مل  تن ممن  عاين ه  ،قتت ه ال   س إمنا هال ذل  ، ه مل  تن ع ده علم اسعم ار  ته  ال 

العراعم والةالحم وال اف  ذل  قخة  عليه قعمس  ال اعدة التليم الي    أ ه ليأل يف الوجول وال يف 
قِذا  ُ  إال هللا  مدب   قاعا وال خالق وال  ااإلمتان  ال سبم جماز م   لعن ريس  ف ء إىل  ريه  سبم  قعل  

 ع قيم.
أ  ال سبم إىل اخل ة مبا حيصا لألفجار والثمار وحنو ذل  ال ال سبم إىل تا    إمنا أَن ب   مثلتم   

أ  ال     عِن قيما    وإن الرن خيطىء و صي  ولتن ما هلف لتم هال هللا قلن أتتو على هللا ف ء  
تالت  هبله  ةيد أ ه مل  تن العةاته إىل ا،مور الد يو م   أبلغه عن هللا تتو وال  ل  عمدا وال سهوا و تا

  ا،خ و م.ومل  تن على ذت  م ه إال ا همال  
 

تالعواع دتث  من اربعم   ،عد من السنة ما خّصه صلى هللا عليه وسلم ب اتهومن األمور اليت ال ت  رابعاً:  
 ليه وسلم أ ه خاص به لون أمعه.  ال س صلى هللا عوالوصال يف الصيام و البال  تا ال ول  بّب 

 

 صلى هللا عليه وسلم سمد  قصا : ما اخعص من أقعاله   أ  من أقعال ال س"   : يقول ابن الن ار

خصائص   صلى هللا عليه وسلم  وا    ،ن ل سول هللا  لمصلى هللا عليه وس به تو ه من خصائصه
 صلى هللا عليه وسلم خص ال س : ر   هللا ع ه أِحد  تثرية أق لل العصا يف . هال اإلمام

  .1" بواجبال وسرورال ومباحال وت امال
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 حجية السنةالمبحث الثالث:  

 وثَبََتْت حجيُة السنَِّة في ... ألِف دلي ٍل ودلي ٍل ف اعرِف  
 ِن ... في النَّْحل للنَِّبيِ  بالبَيَ اِن  أَوَُّلها إشارُة القرآ 

رتةه، وت ةدميها    هبةا يف تةا مةا ه ّ الع يةدة وا،حتةام والعمسةّ يم الس م وجوُو ال جةول إليهةا يف ت     جّ   ال حبُ 
يف ا بةةال أ  حتةةم أو أ  أمةة   يةةس ع ةةد  قهةة  يف الع ةة    مب علةةةم    هو ةةمعلةةى  ري ةةا، وبيةةان أضةةا حجةةم  

بةا  علةى الع ةتي  هبةا والع ليةا مةن فةنضا    التثري من أصحاو البدلوهد لأو    ال  آن ،ن تالمها وح ،  
م السةة م إىل معةةوات  وآحةةال   و ةةتا  -وإ تةةار حجيعهةةا يف ا بةةال ا،حتةةام أو ا،مةةور الع د ةةم ومةة هم مةةن هسةةّ

إال أضةةم هبلةةوا ا عةةوات  وت تةةوا اآلحةةال الصةةحي  قلةةم  ةة وا أ ةةه حجةةم يف ا بةةال الع ةةدايل    -الع سةةيم صةةحي 
، و  ا  تت  ال اظم ا،للم الةي تثبةف  وتا  تا من اخلطن البّب  -أ ه  ةيد الرن ال الي ب–حبجم  لغيبيالوا

 ةسةةةه.  ال ةةة ء ال  صةةة  أن  تةةةون للةةةيالل لحجيةةةم السةةة م مةةةن ال ةةة آن، ومل  ةةةتت  أ  لليةةةا مةةةن السةةة م، ،ن  
 وإلي  ما ذت ه ال اظم النتي .

 
 و ال س صلى هللا عليه وسلم من س م   آن، وأن ما أ عل إىل  قة  سورة ال حا بيان أن الس م تّو   ال  .1

ا   التّ تح ا   إ لايح ا   واأا علح اا   "  هال سبحا ه و تعاىل:   بيان  ا أوح  إليه من التعاو،   إليهم  لا عّ  ما  ةُ  ل ل  او   ل عُةبابّ 
   .1"    ةاعةاةات ُ ونا   والاعال ُهمح 
 تتتريا  ال  آن   تا   سمد اي  إلي    وأ عل ا:    ول     التّ تح ا   يح ا إ لا  واأا علح اا   وهوله   : الطربي  ابو جعفر    ال

ا   ،  هلم   وعرم  لل او :   ول      ةاعةاةات ُ ونا   والاعال ُهمح    ذل    من  إليهم  أ عل   ما   لعع قهم:   ول     ل ل  او    ل عُةبابّ 
 عبد    ا:  هال   ،إسحا   ا:  هال  ا ثىن،  حد ِن  وهد   ،   إلي  أ عل ا  مبا   أ   به  و عع وا  قيه  وليعتت وا

 .2"  طيعون :  هال      ةاعةاةات ُ ونا   والاعال ُهمح    جما د   هال: هال  الثور ،    ا:  هال  ال زا ،
 

 وبعَدها األمُر بطاعِة الرَُّسوْل ... وإن تحبَّ هللا ف اتبِع الرَُّسولْ 
 

 
 . 44النحل:  1
 17/211جامع البيان    2
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 قاِ نح   ال  ُسولا وا   اَّلل ا   أا  يُعوا  ُهاح     تعاىل   يف هوله وسلم  عليه   هللا  صلى   ال سول   بطاعم  ا،م جاء   .2
 .1 الحتااق    نا   حيُ  ُّ  ال اَّلل ا   قاِ ن    تةاوال وحا

 
ُعمح   إ نح  ُهاح  تعليق سبم هللا للعبد إبتباعم صلى هللا عليه وسلم يف هوله تعاىل:  وجاء   .3  حتُ بُّونا  ُت ةح

يم     اُةور    وااَّلل ُ   ُذ ُوباُتمح   لاُتمح  وا ةاغحة  ح   اَّلل ُ   حُيحب بحُتمُ   قاات ب ُعوين    اَّلل ا     2  راح 
   هال: 

 وردُّهم إليِه في التناُزِع ... وحذِ ر الِمنِكَر بالرَّواِدِع  
 وأَنَُّه أوتي حكمَة الُهدى ... محلِ لٌ محر ِمٌ . . ال َعْن َهَوى  

 وقُرَِنْت باهلِل فعالً طاَعُته ... وأَنَّه لذي اليقيِن أُْسوُته  
 

  تةا ةةاازاعحُعمح   قةةاِ نح  ع ةةد الع ةةازل يف هولةةه تعةةاىل:    وسةةلم  عليةةه  هللا  صةةلى  ال سةةول  إىل  الةة ل  ا،مةة جةةاء   .4
ءٍ   يف   ُ لُّوهُ   فةةةةا ح ول    اَّلل     إ ىلا   قةةةةةا ُعمح   إ نح   واال  سةةةةُ ونا   ُت ةةةةةح َّلل     تُةؤحم  ةةةةُ وحم    ا    وأحسةةةةنُ   ري  خةةةةا ذلةةةة     اآلخةةةة      واالحيةةةةةا

  3 أتو الل 
تار     :يف هولةه عةع وجةا  وسةلم  عليةه  هللا  صةلى  ال س  م وُحتر ا خالف ، .5   خيةُاال ُةونا   الة ت  نا   قةالحياحةح

يبةاُهمح   أانح   أامح  ه   عانح   4 يمأل   تاو  هم عا صيبا أو  ُ   ق عةح ام    ُتص 
وا    :يف هولةةه تعةةاىل   عليةةه وسةةلمصةةلى هللااحلتمةةم الةةي بعةة  هبةةا    سةة عه  ةة   وجةةاء بيةةان أن  .6    ةةُ

يةةّ با   يف    بةاعةةا ا   الةة ت   وال  ا،مّ  لةةُو  مةة  ةحُهمح   راسةةُ يحه مح    ةاعةح تةة ه  آ  عالةةا مُ   وا ةةةُعاتّ يه مح   ايا ما   الحت عةةااوا   وا ُةعالّ ُمهةةُ مةةا   وااحلح تح
   5{ُمب بٍ   االلٍ  لاة    هةابحاُ  م نح  تاا ُوا  واإ نح 

ا}يف هولةةه تعةةاىل:"    س وحتليلةةه لةةيأل إال بةةوح  وت ةة    بيةةان أن حتةة م ال ةةوجةةاء   .7 قُ   وامةةا ن     ةا حطةة    عةةا
د  دُ   ماهُ عال     4    ُوحاى  واحح    إ ال ُ وا  إ نح   3  اهلحاواا عةاواا  مة   ةٍ   ُذو   5   الح ةُواا  فةا وا    6   قااسةح   وا ةُ

،ُقق      1{  7  ا،عحلاى ا 
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نح }يف هولةه عةع وجةا:   وجاء هة ن  اععةه بطاعةم هللا .8 ولا    ُطة      مةا دح   ال  سةُ نح   اَّلل ا   أا ةاالا   قةا ةا   تةةاواىل    وامةا
 .2{حاة يرلا  عالايحه مح  أارحسالح ااكا  قاماا

دح }وهدوة   عدا هبا يف هوله تعةاىل:  اسوة هللا جعله و  .9 انا   لا ةا مح   تةا ول    يف    لاتةُ واة    اَّلل     راسةُ   حاسةا ام    أُسةح
 .3{تاث ريلا  اَّلل ا  واذاتا ا  اآلخ  ا  واالحيةاوحما   اَّلل ا   ةا حُجو  تاانا   ل مانح 

 
   هال: 

 وليَس ُمْؤِمناً ِمْن َلْم يحكِ َمْه ... وما حباَك ُخْذ وما نهاَك َمْه  
 ِسلُ الرَُّسولُ َكْي ُيطاعا ... ال خيرًة لمسلٍم أطاعَا  َوأُرْ 

 وكلُّها في واضِح القرآِن ... مسطورةٌ تقصُد للبياِن  
 

 قاال}  تعاىل   يف هولهتعليق اإلميان بعحتيمه صلى هللا عليه وسلم وال  ى بتل ،  وجاء   .10
ُدوا ال   ُ     مح بةايةح ةاهُ   فاجا ا   ق يماا  حُياتّ ُموكا   حاى    ُةؤحم ُ ونا   ال وارابّ  ا  ه مح   يف   جيا   هالايحفا   مم  ا   حا اجلا   أا ةحُةس 

ل يملا  واُ سالّ ُموا  .4{تاسح
 . جند حتمه إال يف س عه! ميتن  أ نال ا د من ذل  أ  ا و                

ُتمُ   واماا }تعاىل:    يف هولها،م  دخت ما جاء عن ال س واإل عهاء عّما ضى ع ه،  وجاء   .11  آاتا
 .5{ الحع  ااو    فاد  دُ   اَّلل ا   إ ن    اَّلل ا   وااتة ُ وا  قاا ةحعةاُهوا عا حهُ   ضاااُتمح   واماا   قاُخُتوهُ   ال  ُسولُ 
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ا}  تعةاىل:  يف هوله  بيان أ ه ما أرسا صلوال هللا وسالمه عليه إال ليطال وتعب  س عهوجاء  .12   وامةا
لح اا نح   أارحسةةةا ولٍ   مةةة  الا   إ ال  راسةةةُ ا}لةةةه تعةةةاىل:  وهو   .1{  اَّلل     إب  ذحن    ل ُيطةةةا انا   وامةةةا ؤحم نٍ   تةةةا مٍ   واالا   ل مةةةُ   إ ذاا  ُمؤحم  ةةةا
ى ولُهُ   اَّلل ُ   هالةةةا ونا   أانح   أامةةةح لا  واراسةةةُ ريااةُ   هلةةةاُمُ    اتةةةُ نح   اخلةةةح  نح   أامةةةح    مح   مةةة  ص    وامةةةا ولاهُ   اَّلل ا    ةاعةةةح دح   واراسةةةُ ا    قةا ةةةا    ةةةا
الل     2{ ُمب ي لا  االا

تبةةال ال سةةول  يف تةةا فةة ء مبجةة ل لخولةةه يف اإلميةةان و ةةو  عدمةةه بةةا  لعمةةه امةةن  ال  يف االتبةةّ   رية  سةةلمٍ ال خةة  قةة
 ا تتورة. م على الطاعم

 
دن  ةةته ال صةةوص و ري ةةا مسةةطورة يف صةة    ال ةة آن التةة م و ةة  مبجملهةةا هطعيةةم الداللةةم    ال ةةاظم   وع ةةّ 

هبةتا     ةته ال صةوص  ومةا جةاءل  جةم يف الع ة    صةلى هللا عليةه وسةلم وأضةا حُ   على وجوو اتبال س م ال س
 ّم عبثال با لعبيب متا م الس م وم علعها يف الع     وبيان الد ن والع يدة.  لتا ا

  

 . إجماع الصحابة على حجية السنة وإثبات حجيتها عق الً المبحث الرابع:  

 هال ال اظم: 
 وهكذا قد أجمَع الصحابْة ... والَتزموا سؤاالً أو إِجاَبْة  

 تبييِن والتفصي ِل  ُثمَّ دليلَها ِمَن المعقوِل ... ضرورُة ال
 وفعُله كاَن البياَن الَعَمِلْي ... ِلُكلِ  ما في الذِ ْكِر ِمْن َشرِع العلي 

   
  ا ع ةةا ال ةةاظم إىل ا بةةال حجيةةم السةة م مةةن قعةةا الصةةحابم ر ةةوان هللا علةةيهم ق ةةد أ ةة  الصةةحابم ر ةةوان  

يةةه وسةةلم يف احلةةالل واحلةة ام  هللا علةةيهم وأر ةةا م علةةى حجيةةم السةة م حيةة  تةةا وا  سةةنلون ال ةةس صةةلى هللا عل
  د  ون هللا به.  والع ائد والغيبيال وسائ  أم  الد ن وأيختون ما أخ  م به صلى هللا عليه وسلم ل  ال 
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لةةةةو مل  تةةةةن مةةةةن اآلايل  ، قحجيةةةةم السةةةة م تثبةةةةف ع ةةةةالل أ لةةةةال ق حجيةةةةم السةةةة م ع ةةةةالل   أخةةةةت ال ةةةةاظم  بةةةةّب 
ن تثةةريال مةةن ا،حتةةام  اهتةةا ع ةةالل  ةة ورة وحاجةةم، إذ إبوال صةةوص مةةا  ثبةةف حجيةةم السةة م فةة عال لتةةان يف ا 

تعةاىل هللا عةن ذلة   -جاءل جمملم حتعاع إىل تةصةيا وا،مة  اجملمةا لون تةصةيا أمة  مبةا ال  ةهةم وعبة   
ه صةةلى هللا عليةةه  بيةةّ م معصةةومم ووحةة  مةةن هللا عةةع وجةةا ل ا  ّ وال سةةبيا إىل تبيةةب اجملمةةا إال بسةةُ   -علةةّوا تبةةريا

 ةصّ وسلم  ُ 
ُ
 و ّ جما و ُ ا به ا 

ُ
 تّما به جوا   الع     يف ال  ل ا طّه .ابه و ُ  ا عا   به ا 

تما أسعدل ال اظم بةعا ال س صلى هللا عليه سلم يف ا بال حجيم الس م، قنحتام ال  آن يف تثري م ها 
ه ف ل وأضا بيان أن س ع  ،جمملم، وتان يف قعا ال س صلى هللا عليه وسلم بعطبيق ما أوح  إليه من س م

 حجم يف اإلسعدالل. 
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 عصمة السنة. المبحث الخامس: 

   هال : 
 وُعِصَمْت كعصمِة القُرآِن ... فعصمُة المبيِن كالُمبَ اِن  

 وَدلَِّت اآلثاُر بالوُُجوِب ... وَحذَِّر الُمْنِكَر باللَّهيِب  
ا صّحف  سبعها إىل ال س صلى هللا و  ا  بب ال اظم ما ذ   إليه أ ا الس م واةماعم من أن الس م إذ

مسيف الس م بياَنل لل  آن وذل  ،ن ال  آن معصوم وهد    طن قه  معصومم ال  عط   إليها اخل  عليه وسلم 
 ، وال  سمى وحيال إال ما تان معصومال. ُا بيان ا عصوم إىل  ري ا عصومت  تال   حتمم هللاو 
 

سةةة م، ومل  ةةةتت  ال ةةةاظم  ةةةته اآلاثر ،ن اإلحعجةةةاع   ةةةا    ذتةةة  ال ةةةاظم أن اآلاثر جةةةاءل بوجةةةوو اتبةةةال ال
  أهعصةة  علةةى حةةد   واحةةد يف  ةةتا البةةاو  علةة للسةة م قةةال  صةة  أن حيةةعط هبةةا تمةةا ذتةة ل ذلةة  سةةاب ال، ول

عةةن ا  ةةدام بةةن معةةد  تةة و هةةال هةةال    مةةن او اسةةعتمال ع اصةة  ا و ةةول، ق ةةد أورل النمةةت  يف سةة  ه
 ا عسةى رجةا  بلغةه احلةد   عةِن و ةو معتةر علةى أر تعةه قي ةول    أال"رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   

بي  ا وبي تم تعاو هللا قمةا وجةدَن قيةه حةالال اسةعحلل اه ومةا وجةدَن قيةه ح امةا ح م ةاه وإن مةا حة م رسةول  
 .1"وسلم  تما ح م هللاهللا  صلى هللا عليه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 38ص  5سنن الترمذي ج 1



 

 44من    24

 
 
 
 

 : وجوب العمل بخبر اآلحاد.السادسالمبحث  

 : ال اظم    هال 

 واتَّفَقوا بأنَّها تستلزُِم ... َعَملنا واالحتجاُج ملزِم  
 وخبر اآلحاِد ُخْذ دليال ... أَْن تنِذَر الطائفُة القَبيال  

 وربَّ حامٍل إلى فقيِه ... وبل ِغوا عنِ ي كما َنْرويهِ 
 وانعقَد اإلجماُع . . أَْي لم ينكِر ... فجزيُة المجوِس فعلُ عمِر  

  
إال أن   اك من ال   ا العما ا ا عوات  من احلد   الزم واحلجم به هائمم ملعمم  خالف دن العم  ال

لةعا  وخالف   ،للصواو واحلق خالف    تادحال   اآلحال الصحا  حبجم أضا تةيد الرن ال الي ب و 
هبول خ  اآلحال يف ا،حتام   على  للم وا،  .الصحابم ر وان هللا عليهم و ةهوم ال صوص ال  آ يم

 ما ل : تثرية وم هاالع ائد و ري ا  و 
 
عوا إليهم هوله تعاىل : } قلوال  ة  من تا ق هم م هم  ائةم ليعة هوا يف الد ن ولي تروا هومهم إذا رج:  أوالً 

 .1لعلهم حيترون { 
  . قالة هم  ال م والطائةم واحد أو ا  ان وهد أخ  سبحا ه دن الطائةم منمورة إب تار الة هم

 ع ه  ورو    قوهه  قما  الواحد   ال جا  وهيا  ا،الف  إىل   الواحد  ال جا   الطائةمُ   جما د هال"  :  ال ابن من ور
 .  2" رجا  أاهةالُّه   هال   أا ه أا لال 
 

جبري بن مطعم وعبد هللا بن مسعول هال رسول هللا ص : » ال     ما رواه أ ا الس ن من حد     اثنياً:
حاما  ق ه  ري ق يه ورو حاما ق ه إىل من  و أق ه هللا عبدال مس  م الي قحةرها ووعا ا وألا ا ق و 

 م ه« 
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أختوا  قعا الصحابم وا اعهم على هبول خ  اآلحال يف جع م اجملوو قن عوا على ذل  و   اثلثاً:
 حبد   اآلحال ومل   ت  عليه أحد م هم قتان إ اعال 

صلى هللا عليه   ل ال س ق د عما عم  بن اخلطاو ر   هللا ع ه حبد   عبد ال ِحن بن عوف و و هو 
  و ه إال   ، ه ملقنخت م هم اةع م و و حد   آحال   " س ُّوا هبم س م أ ا التعاو"  يف اجملوو :  وسلم

 . ومل   ت  عليه أحد من الصحابمعبد ال ِحن وحده 

أن عم  بن اخلطاو ر   هللا ع ه   واحلد   أورله البيه   يف س  ه من حد   جعة  بن سمد عن أبيه
ا ال ِحن بن عوف ر   هللا ع ه أفهد ذت   عبد  له  ق ال  ق ال ما ألر  تيف أص   يف أم  م  جملوو 

 .1" س وا هبم س م أ ا التعاو"  ول    صلى هللا عليه وسلم  لسمعف رسول هللا 

 

لى هللا عليه ابن عم  يف هوله ص  من حد   اإلمام البخار    ما رواه     إفارة إىلبلغوا عِّن   وهول ال اظم  
  .2بلغوا عِن ولو آ م« : »  وسلم
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 بيان أن السنة تنسخ القرآن   المبحث السابع:  

 واختلفوا في َنْسِخها القُرآنا ... ف الشَّاِفعيُّ ق الَ ال وبَ انا 
 وَنْسُخها على مق اِل الُجلِ  ... دليُلهم وقوُعُه بالِفْعِل  

 ال اقع   ال  آن إال ما تان من اإلمام     ا الس م اتة وا على أن الس م ت سخو  ا   ري ال اظم إىل أن أ  
هاا   أاوح   آا امٍ   م نح   ةا حساخح   ماا }  :  هللا عع و جا واسعدل ب ول  هال بعدم  جواز   سخ ال  آن الس م  الت      ُة حس 

اريحٍ   َناحل   ءٍ   ُتاّ    عالاى  اَّلل ا   أان    تةاعحلامح   أاملاح  م ثحل هاا أاوح  م  ةحهاا    لس م ليسف مثا ال  آن وال { وال ف  أن ا هاد       فا ح
 . خريال م ه

واخلري م   ،ا ذ   إليه اةمهور من أن الس م ت سخ ال  آن له  تا م ب و أ  خالف   "ان "ال اقع     واإلمام  
 ا  صولة يف اآل م ليسف اخلري م يف النتي  أو ال رم ولتن ا  صول  و اخلري م يف ا،حتام. 

 سخف آ م الوصيم  م ولليلهم على ذل  الوهول الةعل  ق د  ُ أن الس م ت سخ ال  آن التعلى  اةمهورق
ح ال   } تع  عليتم إذا حل  أحدتم ا ول إن ت ك خريال الوصيم للوالد ن وا،ه بب ا ع وف :    يف الب  ة

 2" لوارث  وصية   ال"  ب ول ال س صلى هللا عليه وسلم :    1على ا ع ب { 

 ةوال ":   الشاتعي من املنع شىت  ال الكيا اهلراس  من العلماء ما دهب هللاليه  كثابو د استنكر  
التبار على أهدرا م ومن عد خطؤه عرم هدره هال وهد تان عبد اةبار تثريا ما   ر  مت   ال اقع  
يف ا،صول والة ول قلما وصا إىل  تا ا و   هال  تا ال جا تبري ولتن احلق أت  م ه هال ومل  علم 

او    الواحد ع ال قلال عن ا عوات  قلعله   ول لل ع ف ال  ل على أحدا م   من جواز  سخ التع
ا    م ه وإذا مل  دل ها   من السم  توهة ا وإال قمن الت    ول إ ه عليه السالم ال حيتم ب وله يف 

  سخ ما  بف يف التعاو وإن  تا مسعحيا يف الع ا وا غالون يف ح  ال اقع   ا رأوا  تا ال ول
بعلو هدره و و الت  مهد  تا الةن ورتبه وأول من أخ جه هالوا ال بد أن  تون هلتا ال ول من ليق   ال

  3"  تا العريم سما قععم وا يف ساما ذت و ا
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 الثالث    الباب

 اإلجماع   

 المبحث األول: تعريف اإلجماع وأدلته. 

 هو اتف اُق أهِل االجتهاِد ... من أمِة النَّبي اإلماِم الهادي  
  العصوِر واألزماِن ... في حكِم أمٍر م ا . . بال َتواِنْي  في أَحدِ 

 دليُلُه ِمَن الكتاِب َنْهُيُه ... عِن الشِ ق اِق ُثمَّ فيِه َوْعُدُه  
 كذاَك وصُفها بأنَّها الَوَسْط ... وخيُر أمٍة ف إنَّها فَقَْط  

 
 . الاإل و  ا ف ل ال اظم يف ف   ا صدر الثال  من مصالر الع     أال و و  

 . الععم واإلتةا   ومها  وتع  ف اإل ال لغم أييت على حنو ب
 
و و يف اللغم اععبار ن: أحدمها الععم على ال ر والعصميم عليه، وم ه   ال:  "  يقول ااماو اآلمدي:   

ه أ  اععموا، وب وله علي  1 عوا أم تم  وله تعاىل:  قنأ   قالن على تتا، إذا ععم عليه، وإليه االفارة ب
وعلى  تا قيص  إ ال  اسم اال ال على ععم  السالم: ال صيام  ن مل جيم  الصيام من الليا أ   ععم.

 الواحد.
 الثاين: االتةا ، وم ه   ال: أ   ال وم على تتا، إذا اتة وا عليه. 

اليهول وعلى  تا، قاتةا  تا  ائةم على أم  من االمور، ل  يا تان أو ل يواي،  سمى إ اعا حى اتةا   
                                      2.وال صارا

 
واحلق يف ذل  صطال  بعد أن اسعع م بعض العع  ةال ال اص ة : "    هال يف تع  ف اإل ال يف اإل

أن   ال: اال ال عبارة عن اتةا   لم أ ا احلا والع د من أمم سمد يف عص  من االعصار على حتم 
 "3واهعم من الوهائ . 
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أ    لعلماءا  و عِن .   احلال م   حتم  على العص   علماء  اتةا    قهو:    اإل ال   أما :   ال ابن العثيمني
                           1.ال  عيم  احلال م:  احلال م   و عِن  الة هاء

 
 صلى   ال س  بعد  ا،مم    ته  جمعهد   اتةا   د ه  اصطالحال   اإل ال   ف ع ّ  : وتقول موسوعة تزع تنا عتم

 .   ف ع   حتم  على   وسلم   عليه  هللا
 

 :   التعري    شرح
 . اإل ال    ع د  قال  واحد  ولو خالف   قِذا  واحد  من   ولو  االخعالف  به  خ ع :   اتفاق    1
 .خالقهم وال   وقاههم   عع    قال  وا  لدون العوام   به  خ ع :    جمتهدى    2
 .إب اعهم  ع ة قال  ا،مم   ته    ري   إ ال  به   خ ع:   األمة   ه مث   3
  عع   قال وسلم عليه  هللا   صلى  ال س   عهد   يف   اتةاههم  به   خ ع:   وسلم عليه  هللا  صلى   النيب  بعد    4

 م قول   تون  وسلم عليه  هللا   صلى  ال س   عهد  يف تتا   ةعلون   تا وا  أو   ةعا   ت ا  الصحاا  هول  ،ن  إ اعا 
 . لإل ال    الل   ال   حتمال 

 " 2.   ا  له   لخا   قال  ف ع    ري  حتم  على   اتةاههم  به  خ ع :    شرعي   شكم   على   5
 

 . بعض الة هاء وأبطن آخ ون قليأل إ اعال معع ال     اتةق وأقلو    أتخ أ  بال    "بال تواين"وهول ال اظم : 
 

 واألدلة على ث وت ش ية اامجاع ما يلي: 
ا   ماا  بةاعحد    م نح  ال  ُسولا   ُ  ااه ق    وامانح } :  ال ساء  هوله تعاىل يف سورة ُداا   لاهُ   تةاباب   الحُمؤحم   با   ساب يا     اريحا    ح وا ةاع ب    اهلح

   .3{   ماص ريلا  واسااءالح   جاها  ما   واُ صحل ه   تةاواىل    ماا  ُةوالّ ه  
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ق د جعا هللا اتبال  ري سبيا ا ؤم ب مب علم م اهم ال سول يف اسعيجاو   "يقول ااماو السرخسي:  
ون، وال جيوز أن   ال ا  ال اجعمال ال ار.  هول ال سول موج  للعلم هطعا قتتل  ما اجعم  عليه ا ؤم 

 .1"اخلصلعب الن يف ذت مها لليال على أن أت ري أحدمها تعن ري اآلخ 
    

 

اءا   ل عاُتو ُوا  واساطلا  أُم مل  جاعالح ااُتمح   واتاتال  ا }  :ب ول هللا عع و جا يف سورة الب  ةال اظم    اسعدل    عالاى   ُفهادا
ا لايحُتمح عا   ال  ُسولُ   وا اُتونا   ال  او    .2{  فاه يدل

 
ُعمح }    : وتتل  هوله عع و جا يف سورة آل عم ان  لحماعحُ وف    أتاحُمُ ونا   ل ل  او   أُخح  جافح   أُم مٍ   خاريحا   ُت ةح  واتةا ةحهاوحنا  ا 

َّلل     واتُةؤحم ُ ونا   الحُم حتا     عان    .3{   ا 
 
 ته ا،مم دن جعلها خيارال , وال ووجه لاللم  ته اآل م أن هللا امعد   : "  تقول موسوعة تزع تنا عتم  

 حيسن  تا ا د  إال إذا تا وا على صواو , والصواو جي  اتباعه , و و  دل على حجيم اإل ال.
لاٍم .  َا  الا جياحما ا أُم ي  عالاى  االا ُ عالايحه  واسال ما  "  4وهوله صال ى اَّلل 
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 اع من السنة األدلة على حجية اإلجم  المبحث الثاني:
 وَصحَّ في الحديِث حيُث ق اال ... ليَس اجتماُع أُمَّتي َضالالً  

 والزَْم سواَد المسلميَن األَعظما ... وَحسٌن عنَد اإللِه ُكلُّ َما  
 ... نق َلها أصحاُب علِم أَُمنَ ا  رآُه جمُع المسلميَن حَسنَ ا  

 
  م ا   قم : ل ا،للم على حجيم اإل ال من السيف إ  اف ل ال اظم و  ا  

عن أىب بص ة الغةار  صاح  رسول هللا  صلى هللا عليه الت  رواه اإلمام أِحد  قنفار إىل احلد      
 ال سأل  ريب عز وجل أربعا تأعطان ثالاث ومنعين " وسلم  ان رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   

هللا عز وجل اع ال واشد  سأل  هللا عز وجل اع ال جيمع أميت على ضاللة تأعطانيها وسأل   
يهلكهم ابلسنني كما أهل  األمم   لهم تأعطانيها وسأل  هللا عز وجل اع ال يل سهم شيعا وي يق 

  .1"بعضهم أبس بعض تمنعنيها
 

هال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم    :الت  هال قيهال عمان بن ب ري   أفار تتل  إىل حد      -
من   يشكر القليل   يشكر الكثاب ومن   يشكر الناس   "   :على  ته ا،عوال أو على  تا ا   

هال ق ال أبو أمامم   " يشكر هللا والتحدث بنعمة هللا شكر وتركها كفر واجلماعة رمحة والفر ة ع اب
أمامم  ته اآل م يف سورة البا لى عليتم السوال ا،عرم هال ق ال رجا ما السوال ا،عرم ق ال أبو  

  2" ا قِمنا عليه ما ِحا وعليتم ما ِحلعمقِن تولو  ال ور   
قمن أرال حببحم اة م قليلعم اةماعم قِن "  عم  بن اخلطاو الت  رواه ال سائ  والت  جاء قيه:وحد   

                          .3" ال يطان م  الةت و و من اإل  ب أبعد وال خيلون رجا ام أة ال حتا له قِن ال يطان اثلثهما
إن هللا  ر  يف هلوو العبال قوجد هل    قيه: هال والت     عبد هللا بن مسعول   ا،   الوارل عنإىل    أفار  

 سمد  صلى هللا عليه وسلم  خري هلوو العبال قاصطةاه ل ةسه قابععثه ب سالعه    ر  يف هلوو العبال 
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على ل  ه قما رأا بعد هل  سمد قوجد هلوو أصحابه خري هلوو العبال قجعلهم وزراء  بيه   اتلون 
 1"ا سلمون حس ا قهو ع د هللا حسن وما رأوا سيتا قهو ع د هللا س ء

 2ال أصا له م قوعا وإمنا ورل موهوقا على ابن مسعول  احلد    أن ذت     األل انهللاال أع  
 ركن اإلجماع  المبحث الثالث: 

 
 وركُنُه اتف اقُهم جميُعهم ... بقولِهْم وف اق اً أَْو ُسكوِتهم  

   ذا الشَّاِفِعْي والظَّاِهرِْي ... وَكْم حكاُه ِمْن إماٍم ماهرِ ورَدَّ ه 
 

ومن ال   والبدل  ال ع ة  الف أ ا ا، واء و  ا  أن  رتن اإل ال  و اتةا  سائ  اجملعهد ن  ال اظم باب      
  .من اجملعهد ن عد 

  أن اإل ال  وعان :   بّب 
 على. ذت َن تع  ةه يف ا،   و ما و   صريحالمجاع  اا .1
   ت  ا من معاص  ه  أن  عتلم جمعهد يف مسنلم قع ي  بب ال او وال  و و  سكوت المجاع  ااو  .2

 . أحد 
 إال أن   اك من أ اف إىل  ت ن ال وعب  وعال اثلثال أال و و اإل ال العمل . 

 و   سم اإل ال إبععبار ذاته إىل  ال م أهسام: :" موسوعة تزدا تنا عتم تفي
 أو  ح ام   تا   مثالل  اةمي      ول  دن ,   حتم على  اةمي   هول    عةق  أن  و و  :القويل  اامجاع   1

  .  تاحالل
 العجارة    ععاملوا  تنن   ا عاملم  من   ب ول  ما   عص   يف    يعال   اجملعهدون   ععاما   أن و و:  العملي  اامجاع   3

 .جوازه  و ةيد م  ول  عملوه   ما  أن   على    دل    تا  عملهم  قِن  مثالل 
 " 3.إ تاره  عن   الباهون  قيستف   البعض  من الةعا  أو   ال ول     عه   أن  و و:  تالسكو   مجاعاا   3
 

 
 379ص   1مسند أحمد بن حنبل ج  1
 ( 17/ ص   2مختصر السلسلة الضعيفة )ج   2
 1/32موسوعة ف إن تنازعتم   3



 

 44من    32

 
 
 
 

 ا،ح اف واحل ابلم   الف االحعجاع اإل ال الستويت   مل   بلوا  ال اقعيم والرا   م    بّب ال اظم أن 
  .  و ه مصدرال مسع الل من مصالر الع       قِضم

 
 حجم   اعع ه  قبعلهم   الستول  إ ال  حجيم   ى عل  العلماء  اخعلف   وهد " تقول موسوعة تزع تنا عتم:

 جا    رج    قمن ,    وعدمه  لل  ا   سعما   الستول  أن  و  اخلالف   وسب  حجم   عع ه  مل   اآلخ    والبعض
 . حجم   تون  ال  إ ه  هال   به  وجعم  ا خالةم   جا    رج   ومن ,    حجم   إ ه هال  به  وجعم   ال  ا
 الساتعب  وأحوال  ال  ائن  يف   ال ر   من   بد  ال   با  الستول   إ ال   على احلتم  إ ال  ميتن  ال   لتل  

 .1" ا  ام  ومالبسال

 شروط اإلجماع  المبحث الرابع:  

 وَعدَّدوا شروطَُه وَبْعُضها ... ُمختَ َلُف فيِه وهاَك َعدُّها   
 أَوَّلُّها أَْن ينتفي الَتعاُرُض ... مع الكتاِب أو حديٍث قد رَُضوا  

 واضٍح أذَاعوا    والثاِن أَْن يستنَد اإلِْجماُع ... إلى دلي لِ 
 وأَْن ترى المجتهديَن َعددا ... واتَّفَقوا جميعُهم ال ماَعدا  
 وأَْن يكوَن ِمْن أموِر الشَّارِِع ... وقيلَ ال بَ ْل ُكلُّ أمٍر نافِع  

 وأَْن َيُمرَّ عصرُهْم َجميعاً ... ف ال يعوَد واحٌد رُُجوعاً  
 الَف قبله قَْد انُتفي  وبعضُهم َنفَوا . . وزاَد الَحَنِفْي ... أَنَّ الخ
  :  بدأ ال اظم بتت  ف و  اإل ال و  

 ال اظم عن احلد   الصحي  ب وله : من ال  آن أو الس م أو إ ال سابق وعّ   ص  أن ال  عار ه  ا :  أوالً 
 علماء احلد   ق الوا بصحعه.  حد   هد ر وا   أ  ر يه  

  . بب ا،صوليبفال وافعه   ل      تا ا و إىل لليا ف ع     اإل ال  أن  سع د   اثنياً:
اتةاههم يف ا سنلم قِذا خالف البعض مل  تن إ اعا إذا تان  تا   ووجول عدل من اجملعهد ن    اثلثاً:
 . الف ممن حت  ف قيه ف و  االجعهالا خ
  . يف أ  أم هيا أ ه حجم ق د    قيه  و تا ال    خمعلفا سائا ال  عيم  يف     تون اإل ال   أن  رابعاً:

 
 1 32/ص1موسوعة ف إن تنازعتم   1
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و تا    اعهم من  ري أن   ج  م هم أحد  أن     م العص  وميول اجملعهدون الت ن   ا إ  ساً:خام

 ال     عةه بعلهم قتت  أ ه ال ميتن تطبي م و تا صحي .
ا ع د اععبار اجعمال   ن اال ال  اّ ع دَن ا   ام العص  ليأل ب   ، ،   وأما "  :يقول ااماو السرخسي

به تالثابف ال ص، وتما أن الثابف ال ص ال خيعص بوهف لون وهف   معاين الت  هل ا تان الثابف
قتتل  الثابف اال ال، ولو ف   ا ا   ام العص  مل  ثبف اال ال أبدا الن بعض العابعب يف عص  
الصحابم تان  عاِحهم يف الةعوا قيعو م أن  بدو له رأ  بعد أن مل  بق أحد من الصحابم، و تتا يف 

                                                  .1" ا ا و تا والثال  قيؤل  إىل سد او حتم اال ال  ال  ن الثاين  
    ن   وال  ، تان   عص  أ  ويف،  الثاين  العص   على   حجم   واإل ال "   :ويقول الشيخ ابن عثيمني

 وصار  وتة ه   اهتمحي  يف   ولد  من   هول   قيعع   ف    العص    ا   ام:  هل ا  قِن  . الصحي    على   العص    ا   ام
             .2" احلتم  ذل    عن    جعوا  أن  قلهم  االجعهال  أ ا  من

 .أن ال  تون يف ا سنلم خالف سابقف  ال سالسال و و:  زال  اإلمام ابو ح يةم    ذت  ال اظم أن

 . حكم اإلجماع في الشرع وهل اإلجماع السكوتي حجة  المبحث الخامس:

    هال ال اظم 
 رِع حكٌم ق اِطُع ... وحكُمُه في األَمِر ال ُينَ ازَُع  وُحْكُمُه في الشَّ 

 واختَلفُوا في ُحجَِّة السكوتِي ... ف الَكْرِخي واآلمِدي لم ُيْثِبِت  
 ومالٌك يحتج باإلجماِع ... من أهِل يثرٍب بال نزاِع  

 وقصَر اإلجماَع أهلُ الظاهِر ... على الصحاِب في مق اٍل جائِر  
 اعا ... والراشديُن بَ ْل لشيخيِن َمَعا  واعتَبروا للعترة اإلِجم

أن اإل ال حجم هطعيم لدا تواق  ف و ه ومل   ازل يف ذل    اتة وا  أ ا الس م واةماعم  ال اظم أن   بّب 
  .ب أ ه  ععدُّ أحد  ُ 

 يف هبول اإل ال الستويت قنفار إىل  العلماء  من بيان اخعالف ذت ه ساب ال عال ال اظم   ري إىل ما      
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ابلم حجم الت خ  من احل ةيم واآلمد  من ال اقعيم  عع ا ه حجم ظ يم قيما   اه أتث  احل ةيم واحل أن  
 .هطعيم

ا ذت َنه من اال ال الستويت قرِن، قال ميع   العمس  به يف مسائا االجعهال،  وم "  يقول اآلمدي: 
 . 1"تالرا   من التعاو والس م

ه حجم هطعيم يف ا،حتام وليأل عدُّ إ ال أ ا ا د  م و ا  م يفجّ   ا احلُ   اإلمام مال      ذت  ال اظم أن
  .  تا اإل ال حجم مسع لم إال ع د مال 

ومن ال او من   ول: اال ال الت   و حجم إ ال ق ال:"   ااماو السرخسيوهد رل على  تا ال أ   
صوصيم تل  الب عم يف أ ا ا د  م خاصم الضم أ ا حل ة ال سول وهد بب رسول هللا عليه السالم خ 

إن االسالم لينرز إىل ا د  م تما أترز احليم إىل جح  ا وهال عليه السالم: إن الدجال ال    آاثر ق ال:
بسوء أذابه هللا تما  توو ا ل  يف ا اء وهال عليه السالم: إن    دخلها وهال عليه السالم: من أرال أ له 

 د د ولتن ما ه رَن من ا عاين ال خيعص مبتان لون متان. ا د  م ت ة  اخلب  تما   ة  التري خب  احل

قهتا ال   ازل قيه أحد،   صلى هللا عليه وسلم  إن تان م ال ال ائا أ لها الت ن تا وا يف عهد رسول هللا 
وإن تان ا  ال أ لها يف تا عص  قهو هول ا ا، ال ه ليأل يف ب عم من الب ال اليوم يف لار االسالم هوم 

علما وأظه  جهال وأبعد عن أسباو اخلري من الت ن  م ا د  م قتيف  سعجاز ال ول د ه ال    م أها
                   "  2إ ال يف أحتام الد ن إال إ اعهم ت

تةق االتث ون على أن إ ال أ ا ا د  م وحد م ال  تون حجم على من "ا  ويقول ااماو اآلمدي:
 "3، خالقا  ال ، قِ ه هال:  تون حجم. خالةهم يف حالم ا ع ال إ اعهم

 
 

 ( 127/ ص    2)ج   -األحكام لآلمدي    1

 (314/ ص   1)ج   -أصول السرخسي    2
 (243/ ص   1)ج   -األحكام لآلمدي    3



 

 44من    35

 

 

 

ذ   إليه   صحابم وال إ ال بعد م و تا هول  ون أن اإل ال م عص  على الالرا   م    ذت  ال اظم أن  
 بب ما أراله اإلمام ابو ح يةم ب وله ق ال:   ااماو السرخسيابو ح يةم إال أن  

هال: ما جاءَن عن الصحابم اتبع ا م، وما جاءَن   أبو ح يةم رِحه هللا هال  الف  تا ال ه   إنِن هيا: ق
  .1" هل ا: إمنا هال ذل  ال ه تان من  لم العابعب     عن العابعب زاِح ا م.

 والصحي  أن اإل ال ال   عص  على الصحابم قال صوص وا حم يف أ ه يف تا عص . 
و تا ال ول رل عليه    بيف وحد مأن اإل ال  و إ ال أ ا المن  ال يعم      أفار ال اظم إىل ما   وله 

 .  تثري من أ ا العلم

ومةةن ال ةةاو مةةن   ةةول ال إ ةةال إال لعةةنة ال سةةول الضةةم ا خصوصةةون ب  ابةةم   : "يقــول اامـــاو السرخســي
وأسباو العع، هةال عليةه السةالم: إين اترك قةيتم الث لةب تعةاو هللا وعةنيت    صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

الةة جأل أ ةةا البيةةف و طهةة تم     إمنةةا    ةةد هللا ليةةت   عةة تم  لةةلوا بعةةد  وهةةال تعةةاىل:  هبمةةا مل تإن متسةةتعم  
ولت ا   ةول: أ ةوال الت امةم ال ةا البيةف معةةق عليةه، ولتةن حتةم اال ةال ا وجة  للعلةم اععبةار      تطهريا

 تةةةون   صةةةوص ومعةةةاين ال خيةةةعص ذلةةة  د ةةةا البيةةةف، وال سةةة  لةةةيأل مةةةن ذلةةة  يف فةةةر قالعخصةةةيص بةةةه  
قتا مةن تةان م يبةا إىل ربةه قهةو لاخةا يف  ةته  وهد هال تعاىل:   واتب  سبيا من أَنو إيل    زايلة، تيف

  .2"اآل م، و و م ال ب وله تعاىل:  و عب   ري سبيا ا ؤم ب  

تةةتل  قةةِن بعةةض العلمةةاء حيعجةةون إب ةةال اخللةةةاء ال افةةد ن بةةا حيةةعط الةةبعض إب ةةال ال ةةيخب أا بتةة   
  وتا  تا حص  بغري لليا.  يموعم  قيجعلون ذل  حجم هطع

 

 الرابع    الباب
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 القياس   

   .القياستعريف  المبحث األول:  

 هال ال اظم: 

 وعرَّفوا القياَس اْصطالحاً ... ف احفْظُه عني تبلِغ النََّجاَحاْ  
َلْه    فرٌع يساوِي أصَلُه في الِعلَّة ... أي حكمِه ف الحكُم فيِه ِمث ْ

ت د   ف ء على مثال ف ء آخ  وتسو عه به ولتل    أ   ،ع د  أما تع  ف ال ياو قهو يف اللغم : ال
 . مس  ا تيال م ياسا وما   در به ال عال م ياسا و  ال قالن ال   او بةالن أ  ال  ساو ه

 ال صبم   االرم  هسف:    ال  وم ه الع د  ،  عن   عبارة   اللغم  يف   قهو  ال ياو  أما: "  قول ااماو اآلمديي
 قهو  ا ساواة،  اآلخ    إىل  أحدمها   لاف   أم  ن    سعدع    و و  بتل   رتههد   أ    الترال،   الثوو   وهسف

   1" ساو ه  وال  ساو ه،  أ    بةالن    او وال  بةالن،     او  قالن:    ال وهلتا  فيتب  بب   اقمإو    سبم

 لعلم جامعم بي هما.  يف احلتم  إحلا  ق ل دصله  و    تما هال تثري من ا،صوليب:ق  ا يف اإلصطال مّ أ

 .2"بي هما   جامعم  لعلم  حتم  يف   أصا على ق ل  ِحا    و  ال ياو "    عة تزع تنا عتم: تقول موسو 

قتا ما حت ق قيه   " اإلستار"مثال ذل  :  ص ال ارل ص احم على حت م اخلم  وعلم العح م بال ر    
 . وسيعل  معىن ال ياو مع ا ب تا أت  يف ا بح  الالحق. اإلستار تان ح امال 

 لإلسعت او ق ال   ا  ما عم ولتن أذت  ا والبعع  ةال ليسف جامعم   العلم  ا بعض أ هد عّ ف ال ياو  و 
 مساواة ق ل ،صا يف علم احلتم أو زايلة عليه يف ا عىن ا عع  يف احلتم : اعم من احمل  ب أ ه

 .  و حتصيا حتم ا،صا يف الة ل الفعبا هما يف علم احلتم ع د اجملعهد آخ ون  وهال    
  . عموم وهيا إحلا  ا ستول ع ه ا  طو  بهوهيا إلراع خصوص يف  

  . وهيا اسع با  اخلة  من اةل  وهيا ِحا الة ل على ا،صا ببعض أوصاف ا،صا
  ته العع  ةال من مالحرال. تا  تا حال ال ختلوا    وعلى
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 المبحث الثاني: أركان القياس.

 أركاُنُه أربَعُة في الَعقْ ِل ... أصلٌ وفرٌع ثم حكُم األصِل  
 ابُعها الِعلَُّة في اإلطاِر ... مثاُلُه النَبيذُ في اإلسكاِر  ر 

 :     و   أربعم  أرتان ال ياو
 . به  وا لحق  به  وا  به,    عليه  ا  يأل   ىسمّ و ُ ,    احلتم  قيه   بف  الت    احملا  و و   ا،صا  :األول  الركن 
  ،وا  به  ا  يأل  ى سمّ و ُ ،  حتمه  مع قم   الو ُ ،   ص  قيه    ل  مل   الت    احملا  و و   الة ل  :الثان  الركن 

 
ُ
 .لحقوا 

  .اإل ال  أو الس م  أو  التعاو   لألصا  الثابف   ال  ع   تماحلُ   و و  ا،صا  تم حُ   :الثال   الركن 
 . أ لا  الة ل   يف اجملعهد   ووجده ا،صا  حتم  أجله   من  هللا  ف ل   الت   الوصف  و ى  العلم   :الرابع  الركن 

 ال ياو  مث ة    و   وإمنا،  ال ياو  ما يم  من   ءال جع  ليأل  الة ل   حتم   ،ن رت ال    عع    قال  الة ل   حتم   أما 
 وال تن  ال ياو  عمليم  بعد  إال   له    ره   مل  قهو,    ا،صا   حتم   عن   معنخ  للمجعهد   ظهوره  ،ن،  و عيجعه

 . ا ا يم  عن   عنخ    ال
 :   ا،ربعم ا،رتان    ته   بب   مثال  تا  و

 هعا  إذا  الوارث  أن على وا حم  لاللم    دل  احلد     قهتا     ا  ثُ   الا  الح اات اُ   وسلم   عليه هللا  صلى   هوله  و و
 عن   اجملعهد   حب    قِذا  ف ع    حتم  ا رياث من   ال اتا   الوارث   قح مان ،     ه  ال   قِ ه  وعدواَنل  ظلمال   هو مور 
 ،معها  احلتم  وجول ظ ه على  ل   العلم    ته  وجدل  وحيثما ، احمل م  ال عا  ضاأ  جيد  قِ ه  احلتم   تا  علم
 . وعدمال   وجولال   علعه   م    دور  احلتم  ،ن

  . ا   ول   ري  ال عا   و ى  العلم   لوجول   الوصيم   اخت  من     ميُ   قا ه  ىا وص    له ا وصى  هعا  إذا ولتل 
 . األصل  شكم  هو: ا رياث  من   ال اتا  وم     . شكمه  على  املنصوص  األصل  هو :  مورو ه  الوارث  ق عا

 . الفرع  هو:      ا وص  له ا وصى  وهعا   . احلكم  علة هو:    احمل م  وال عا
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  المبحث الثالث: األدلة على القياس.
 دليُله من الكتاب قوُلُه ... ف اعتبروا . . عن شافعٍي نق ُلُه  

 وُخْذ ِمَن السُّنَِّة قولَ ابِن َجبَ ْل ... كذا النبيُّ حَين ق اَس في القُبَ ْل  

 وغيرها َعْن ماَئٍة َتزيُد ... مثالُ ذاَك األسوُد الَوليُد  
 اِع ... فَعَلُه الصِ ديُق لألتباعِ وثبَت الِقياُس باإلجم

 
ُوا"  ال ياو ب ول هللا عع و جا :  إ بال   اإلمام ال اقع  على بدأ ال اظم بتت  ما اسعدل به    أُويل    ايا   قااعحعا  

 .. ق ال : االععبار هياو ال  ء ال  ء ةام  العلم بي هما1" ا،بحصاار  
  

ر   هللا ع ه  ا بعثه او قتت  حد   معاذ بن جبا    ذت  ال اظم ا،للم من الس م على ا بال ال ي
هال قِن مل جد   . هال أهل  بتعاو هللا  تتيف ت ل  إذا ع م ل  هلاء    هال له: إىل اليمن ال س  

هال قِن مل جد يف س م رسول هللا  صلى هللا   .هال قبس م رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  تيف تعاو هللا
هال أجعهد رأ   وال آلو قل و رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  صدره  ت هللا  عليه وسلم  وال يف تعاو

 .2"    رسول هللاوهال احلمد هلل الت  وقق رسول رسول هللا  ا  ُ 
 

عن ال بلم  ا صلى هللا عليه وسلم   سنل ال س  ع دماوتتل  اسعدل ال اظم    عم  ر   هللا ع ه  
:   لى هللا عليه وسلمأت ف تةط  ت هال : ال . ق ال ال س ص تةط  الصائم ت هال أرأ ف إن متلملف

 .3ت قمه ت      د ما الةار 
 

مسنلم ع وبم ال ارو ق د هلى عل  بن   هلم ذل  تما يف و ال اظم تتل  ب ياو الصحابم وتداواسعدل  
و مثا ب جلده هياسال على ع وبم ال تف وهال : إن فار   ر   هللا ع ه جبلد فارو اخلم  أا  ال   

 . اخلم  إذا ست   تا وإذا  تا اقنا وع وبم ا ةن  مثا ون جلدة
 

 
 2الحشر:    1
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ع   ع دما جاءه رجا اب ه     عل من  واسعدل ال اظم تتل  ب ياو ال س صلى هللا عليه وسلم يف مسنلم  
عن أا     ة أن رجال أتى ال س  صلى هائالل: اي رسول هللا ولد يل  الم أسولت واحلد   رواه البخار   

 ا ل  من إبا هال  عم هال ما ألواضا هال "   : ليه وسلم  ق ال اي رسول هللا ولد يل  الم أسول ق الهللا ع
 1"ِح  هال  ا قيها من أور  هال  عم هال قنىن ذل  هال لعله  ععه ع   هال قلعا اب    تا  ععه

 
 أ   قِن  تن صواال حد   الصد ق ر   هللا ع ه حب أقى يف التاللم وهال : أهول قيه ب ال اظم  وأورل

  . قمن هللا وإن  تن خطن قمِن ومن ال يطان التاللم ما عدا الوالد والولد 
 

التاللم ما عدا الولد هال أبو بت  التاللم ما عدا الولد والوالد قلما   :هال عم  ر   هللا ع هقعن ال عس  
   2. والد عن عم  هال إين ،سعحي  أن أخالف أا بت  التاللم ما عدا الولد وال ُ 

 وأ   الصحابم على ذل  من بعد. 
 

 العما  أن وحت   ه  ا،صوليب    هور  عليه  عول  الت    و و   اإل ال  اخلامأل   ا سل "   ال ااماو الرا ي: 
  .3" حق ال ياو  قالعما   حق   قهو  الصحابم  بب   عليه جممعا تان   ما وتا  الصحابم  بب   عليه  جمم  ال ياو

 
 .4" و و هطع أ  ال ياو  العوات  ا ع و  عن الصحابم اسععماله   وهد بلغ "  :  ال ابن عقيل احلن لي

 
 .5"   ال ة عام    م نا   هةاعااا   ماا  م ثحاُ   قاجاعااء    " :لى إ بال ال ياو ب وله تعاىلع  ستدل الشاتعي ا  اكم 
 

ا ثا على الرا   أه و ا،فياء فبها يف العرم من البدن واتة ف متا   من تتلم ”  تقال رمحه هللا: 
 الصيد أ   د من أصحاو رسول هللا على أه و ا،فياء فبها من البدن ق ر َن ما هعا من لواوالصي يف

 
 2032ص   5صحيح البخاري ج  1
 224ص  6سنن البيهقي الكبرى ج  2

 53/ ص 5المحصول للرازي    3
 34/ 1موسوعة ف إن تنازعتم   4
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حيعما ا ثا من ال عم ال يمم قيما له مثله يف البدن من  ف ء تان من ال عم أه و م ه فبها قد  اه به
احلاتم الداللم   طلبهإال مسعت  ا ا  ا قتان الرا   ا،عم أوىل ا عي ب هبا و تا االجعهال الت    ال عم

،حد أبدا أن   ول يف  و تا الص ف من العلم لليا على ما وصةف هبا  تا على أن ليأل على ا ثا
وعىن  أو الس م أو ا، ال أو ال ياو ف ء حا وال ح م إال من جهم العلم وجهم العلم اخل  يف التعاو

 1" بلم والعدل وا ثاال  تا الباو معىن ال ياو ، ه  ل  قيه الدليا على صواو
 

 ث ات القياس كثاب  مستفيضة منها: واألشادي  يف هللا
أرأ ف لو تان "   : هال رجا اي رسول هللا إن أا مال ومل حيط أقنحط ع ه هال  ع دما   بن عباو ا  حد   

  .2" على أبي  ل ن أت ف ها يه هال  عم هال قد ن هللا أحق
 

وتتون له صدهم هال أرأ ف   هتفهو   أحدَن   رسول هللا أييت   اي   له:  هالوا  ع دماصلى هللا عليه وسلم  وهوله  
 3.." لو و عها يف  ري ح ها أتان أي  

 
 

تما جاء ذل  يف موسوعم   كثاب  متضاتر  أيضاً   الكتابوكما أع األدلة من السنة كثاب  تاألدلة من  
 : م هاقِن ت ازععم و 

حلحاقّ    الحت عااوا   أا ةحعالا  ال ت    اَّلل ُ    تعاىل  هوله  .بي ها  به   و  او  ا،مور   به  توزن  ما  وا يعان ,  4  واالحم يعاانا   ا 
 .ابعدائه  اخللق   إعالة تعاىل  هللا  ق به,    5   ُع يُدهُ   خالحقٍ  أاو لا   باداأحَنا   تاماا    تعاىل   وهوله
يةايةح اا  فٍ مايّ   بةالادٍ   إ ىلا   قاُس ح ااهُ   ساحااال   قةاعُث ريُ   ال ّ ايا ا   أارحسااا  ال ت    وااَّلل ُ    وجا  عع   وهوله ارحما   ب ه    قاناحح  ماوحهت اا  بةاعحدا   ا،ح

 . ال ياو   و و تا  ا،رم   إبحياء  ا،موال  إحياء  ق به,  1  ال ُُّ ورُ   تاتال  ا 

 
   40/ص 1الرسالة    1
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 362ص   4سنن أبي داود ج  3
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 حكم القياس ما يفيده  : المبحث الرابع
 وحكمه يفيد ظنَّ الحْكِم ... ف احُكْم بِِه وال َتُخْض بالوهِم  

 .عما هبا  ا ا مل  عوق  الي بظِن وهال : إن الرن حجم  ُ إىل أن ال ياو لليا  ال اظم   ا  أفار
 . و و لليا هطع   اثبعه  با ال ياو حجم و تا التالم  ري صحي ،  

 

 الن  به،  العما   يف   الواحد  خ   على   ال ياو    دم   أ أل بن  مال   وتان "   يقول ااماو السرخسي:
 الواحد   خ   من أهوا  اال الو   والس م  التعاو   ولليا الصحابم،  من  السلف   إب ال  حجم   ال ياو

 .2"اال ال  اثبعا   تون  ما  قتتل 
 

 االحتام  عن   الوهائ    أتث   خلو  إىل  ذل   أقلى  حجم  ال ياو    تن  مل  قلو"   و ال ااماو اآلمدي:
  .3" ممع     وذل    ال سا،  بعثم   من ا  صول   خالف   و و  ال  عيم

 
 ال ياو   أن والعابعب  الصحابم   علماء  ن م  اةمهور   هول  و و   إليه  ت    والت  " ويقول ااماو الرا ي:

 .4" وا ع ول  واإل ال  والس م  التعاو   ل ا ال  ل  يف   حجم 
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 المبحث السادس: تقسيمات القياس. 
 

 : مها   سمني  هللا    وضعفه   وته  ابعت ار القياس  ينقسم  •
 :  جلي   ياس(  1

 . والة ل  ا،صا  بب   الةار   ب ة    قيه  م طوعال   تان  أو  إ ال  أو   ب ص  علعه    بعف  ما   و و
 :اآلتيم  ا،مور  دحد  اثبعم  تتون   أن جي   العلم  أن  عل   العع  ف    تا  من

 .   والس م  التعاو  و و:  ال ص
 أ     قِذا  ف ع   ولليا حجم  أ ه  أن أ بع ا  ل ا   سبق  اإل ال   ،ن:   العلم        ته   أن على العلماء  إ ال

 .   ال ارل  عليها    ص  الي   تالعلم   صارل  احلتم  هلتا   العلم    ته   أن على  العلماء 
 
 :   اخلة    ال ياو    2

 . والة ل  ا،صا  بب   الةار   ب ة   قيه    ط    ومل  سع با إب  علعه    بعف  ما   و و
 وال   ب ص  ثبف  مل   التيا   الععليا  قِن  التيا  جبام    ال ا   حت م   يف   ال    على  ا،ف ان  هياو   ذل   ومثال
  الف  مطعوم ال   دن   بي هما     ة ّ   أن   ةائعا  من   إذ   والة ل   ا،صا   بب  الةار   ب ة    قيه    ط    ومل  إ ال

 . ا،ف ان 
 

 :هللا   سمني مها  شكمه   نفي   أو  هللاث ات   ابعت ار القياس  قسم وين •
 :   الطردي  القياس(  1

 .قيه  ا،صا   علم   لثبول الة ل  يف احلتم   إ بال  اهعلى  ما   و و
 أن   على  وا حم  لاللم    دل  احلد    قهتا  ،   ا  ثُ   الا  الح اات اُ    وسلم  عليه  هللا  صلى   هوله  ذل   ومثال

 أخت  من مي     قِ ه  ا وص    له   ىا وص  هعا إذا ولتل      ه  ال قِ ه  وعدواَنل   ظلمال  مورو ه  هعا  إذا  الوارث
  . ا   ول    ري   ال عا   و ى  العلم   لوجول   الوصيم

 
 :   العكسي   القياس(  2

 . قيه  ا،صا  حتم  علم     يض  لوجول للة ل  ا،صا  حتم     يض   إ بال  و و
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هام    أاحاد ُتمح   ُبلح     وايف     واسال ما   عالايحه   اَّلل ُ   صال ى   ههول   ذل   ومثال يت    اَّلل     راُسولا   ايا   هااُلوا  صادا واتاهُ   أاحاُدَنا   أاأيا  فاهح
ل    يف   هااوا اعا   إ ذاا قاتاتال  ا   و زحر    ق يهاا عالايحه    أاتاانا  حا اامٍ  يف   وا اعاهاا  لاوح  أاراأا ةحُعمح  هاالا   أاجح     ق يهاا   لاهُ   وا اُتونُ   احلحاالا

 . مسلم أاجح لا  لاهُ   تاانا 
 لوجول   احل ام  الو ء  و و   ا،صا  علم     يض  احلالل   الو ء  و و   للة ل  واسال ما   عالايحه   اَّلل ُ   صال ى   ال س  قا بف
 . ح ام و ء  ، ه   وزرال   ا،صا   أن تما  حالل و ء ، ه للة ل  أج   وإ بال,    قيه  ا،صا  حتم  علم     يض
 .ثالثة أ ساو وهيهللا     وبطالنه  صحته  عت ارب   م القياسوينقس •
 :   الصحيح   القياس(  1

 الة ل  يف موجولة  العلم   تتون  أن    ا عما لب بب   اةم    و و  والس م  التعاو  يف   ال   عم   به  جاءل   ما   و و
  .حتمها  مي    معارم  ري  من

 

 :   الفاسد  القياس(  2
 . قاسد   ق ياسه  حتمه  خيالف  صوصمب  م صوصال   حلق أ  من   وتا   ،قساله على ال ص  لل   هياو  تا  و و
 (:والفساد  الصحة   بني  تيه   املرتدد  القياس )  الش ه   ياس(  3

 .به  فبهال   دتث مها  قيلحق ,    م هما بتا  فبه  وقيه احلتم  خمعلة  أصلب   بب   ق ل   نلل  أن  و و
 البهيممت  على   هياسال   ميل  ال   أو   احل   على   هياسال   العملي   ميل     ا العبد   ذل   ومثال

 عاها  إ سان أ ه حي   قمن ,    بي هما  منلل العبد   أن   وجدَن    والبهيمم  احل    ا،صلب   ت ن  إىل   َن ر  إذا
 و لمن   و ورث   و و     و وهف   و   ن    بال   أ ه  حي   ومن,    احل     به  و طلق  و  ت    و عاه     ثاو

 . هبا  حلقنق  مالبهيم   فبهال   أتث   ا ايل   العص ف  حي    من   أ ه   وجد  وهد  البهيمم    به  قيه  و عص ف ال يمم
 
 الخاتمة:  
مصالر الع     يف عهد ال سول صلى هللا عليه وسلم اسعع   ا  أن  د  وبعويف خعام  تا البح  ا عوا     

مصالر الع     ا عةق عليها ع د أ ا الس م واةماعم، على  وء هصيدة   اسعع   ا    ويف عهد أصحابه
مما مصالر العل   يف الةنتب،   ك مثم أ  اخعالف يف، وه رَن أ ه ليأل   اا ععمد ،ا احلسب البصري 

و ال   تما رأ  ا سالسم  رم اإلمام البصري    ا صالر ع د أ ا الس م.  و  اء  هد بسالمم ا  هط  
 الس م يف مباح  اسلوبه يف ع  ه هلته ا صالر ولهم اسعدالله رِحه هللا، ومل خيالف البصري   هور أ ا  
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ا يف حجيم ال ياو وهد ذت َن تالم اةمهور يف ال ل عليه وبيان الصحي  من أن عم سو  ته ا صالر ا،رب
 ال ياو حجم هطعيم ال ظ يم.

 تا وإن تان من صواو قمن هللا وإن تان من خطن قمِن ومن ال يطان وأسنل هللا أن  ع با م ا صا  
  ذل  وال الر عليه.ا،عمال إ ه ويّل 

  المراجع:
 القرآن الكريم 

   القرآن   تأويل  في  ان البي  جامع
 صحيح البخاري 

 صحيح مسلم 
 سنن الترمذي  

 مسند أحمد بن حنبل  
 لأللباني السلسلة الضعيفة  

 لأللباني   صحيحةالسلسلة ال
 سنن النسائي الكبرى  

 سنن أبو داود  
 سنن البيهقي الكبرى  

 الموطأ لإلمام مالك 
 الفتح الكبير للسيوطي  

 لسان العرب إلبن منظور 
   لفيروزآباديل  الق اموس المحيط

 إلبن النجارشرح الكوكب المنير  

 للغزالي  المستصفى  
 للزركشي البحر المحيط في أصول الفقه  

 للشوكاني   االصول  علم   من  الحق   تحقيق  الي  الفحول  إرشاد
 فيض القدير شرح الجامع الصغير لإلمام المناوي 

 األحكام لآلمدي  

 شرح متن الورق ات للعثيمين  

 أصول السرخسي  

 إلبن تيمية  لفتاوى  مجموع ا 
   الرسالة  للشافعي 
 المحصول للرازي 


