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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
إن احلمددد ت تىلدداد مدددع وبسددتىلت بدده وبسددتبهرعن وبىلددأن بدده مددس ئددرور بهسد ا ومددس سددي ات عمال ددان مدس يدهددع هللا فددال
ُمضل له ومس يُضلل فال هادي لهن و ئهد ن ال إله إال هللا وحدع ال ئريك له و ئهد ن حمم ًدا عبدع ورسأله.
ما بىلد:

حيدداكم هللا إاددأاف الفا ددلن و اددأاا الهضددلياتن ومرحبًددا بكددم مددا هددةع الدددور املباركددة "دور بصددا"ر"ن وإن ئددا هللا
سيكأن ل ا يف لقا" ا هةا مدارسة ملههأم الدليل.

احلقيقة هةا مس الئيا اليت حيتاج اإلبسدان املسدلم املُستدبصدر يف دي ده إد ن يكدأن لده مههدأم وا د حدأل الددليلن مدا
مىلىن الدليل؟ وما هي آلية االستدالل؟ ما هي وظيهدة الددليل يف ديدس هللا -سدباابه وتىلداد-؟ ومدا هدي الدلدة؟ كدل هدةع
الس لة ي بين عليها الب يان الىللمي لإلبسان املؤمسن واليت ب ا ً عليها سيكأن له بىلد الىللم يكأن الىلمل.

لمدا ًل ًدالن وعلدأم الردرم متأقهدة
فال ساس لىللم إال إنا ُو ىلت له ُ ُسس وقيم ومىلايرين علم بال سداس هدأ ال يكدأن ع ً
على الدليلن وهةا هأ ما ببد بهن ما هأ الدليل؟ ما مىلىن الدليل؟
مىلىن الدليل
وال ببد يف حتليل كلمة الدليلن وحتديد مههأم الدليل.
ً

دل القافلدة :الرلدل الدةي يددل
الدليل يف اللبة :هأ املُرئ ُد إد املطلأب؛ ئي يُرئدف إد ئي ان طلُبُدهن م هدا مد ًثال دلي ُ
القافلة على مكاهنان ويدلا على كيهية سريهان فهأ الةي يدُرئ ُدهم يف الطريق.

الدددليل مددس ال احيددة االًلددطالحية قددال هددل الىللددم حددأل تىلريدده الدددليل :هددأ مددا كددس التدأًل دل بصدداي ال ظ در فيدده إد
مطلأب اربي.
مرً ارى ما هأ الدليل؟ هأ ما كس التدأًلل بصاي ال ظر فيه إد مطلأب اربي .ما مىلىن هةا؟
داياا
ت ال ظدر فيدهن إنا تدهكدر ُ
بقأل التىلريده بردي مدس التبسدي ن الددليل هدأ :الردي الدةي إنا مىل د ُ
دريا ًل ً
ت فيده تهك ً
ستطيا الأًلأل إد ئي هةا الري املطلأب مين ن علمهن مطلأب ن ُارب به.

فهةا الدليل -الحظ دقة التىلبري الةي و ىله ه ُل الىللم -هأ ئي ُ كس التدأًلل به ..الحظ ُ :كس التدأًلل بدهن ملدانا

قالأا ُ كس التأًلل به ومل يقألأا الري الةي يتم به كةا كةا كةا؟
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قالأا :لن الدليل هأ دليل يف ناته حىت وإن مل يسدتدل بده حددن هدأ يف ناتده دليدلن هدأ مدار ظداهر ن وعالمدة وا داةن
ع دما و ىلأا هةا القيد "ما ُ كس التدأًلدل بده" لالحدزاع عدس التدأًلدل ابلهىلدلن فالددليل الدةي يسدتخدمه اإلبسدان وهدةا
الدليل ابلهىلل كس التأًلل به إد ما يتم اإلابار به هةا دليلن وكةلك الدليل الدةي مل يسدتخدمه حددن و اطدؤوا يف

استخدامهن و مل ي ظروا إليه على به دليلن هأ دليل يف ناته.
الحددظ :ملددانا ب دة ُكر هددةا القي دد؟ لن ه دداب بىلددد الدلددة هددي دلددةن ومألددأد ن وظدداهر ن ووا دداةن لكددس اإلبسددان ه دل

دثال :لددأ بظددران إد مههددأم الدددليل بصددهة واسددىلةن الدلددة علددى ولدأد هللا -سددباابه
ع هددان و اطدديف يف اسددتخدامها .م هددا مد ً

وتىلاد-ن الدلة على ن هللا هأ االق هةا الكأن هي دلة ُمىلتدبدر ن و دلة ظاهر ووا داةن و دلدة يف قمدة الرسدأ،ن ُر دم
هددةا ه دداب م دس البرددر م دس يبهددل ع هددان وه دداب م دس البر در م دس يتجاهلهددان وه دداب م دس يراهددا ر ي الىلددت وال يس دتد ُل هبددا
داياان هددل مىلددىن هددةا ن هددةا الدددليل لدديس بدددليل؟ الن هددأ دليددل وحددىت إن مل يس دتدلأا بددهن و ح دىت وإن
اسد ً
دتدالال ًلد ً
اطؤوا يف كيهية االستدالل به.

فه ددا بقددأل يف الىللددأم الرددرعية اآليددةن واحلدددي ن و ريهددان كلهددا تُسددمى دلدة حددىت وإن اسددتخدمها الددبىلد ومل يسدتخدمها
ًلاياان و اسدتخدمها الدبىلد وعدار يف مههأمهدا و يف كيهيدة االسدتدالل
دليال
البىلدن و استخدمها البىلد ورآها ً
ً

هبا.

الدليل دليل ب هسه حىت وإن مل يستدل به حد.
يبقى إنن
ُ
الهرق بت الدليل وال ص
ضا إد حتديد دقيق لكلمة الدليلن ه اب مس يل بت كلمة الدليل وال ص.
ه ا ريد ن ُئري ي ً
الدليل كما نكران :ئي ان ستخدمه للأًلأل إد ما يتم اإلابار به.

كلمة ال ص مدلألا يد ُدل ًل ًدال علدى عدد مىلدانن لكدس لدأ نكدران ه دا كلمدة الد ص مبىلدىن -كمدا نكدر هدل الىللدم لتاديدد
مههددأم ال د ص يف ابب االسددتدالل -هددأ مددا دل علددى املُدراد م دده ب د دهس ًلدديبته مددس ددري تدأق ده علددى م در ا دارلي وهددأ
املقصأد مس السياقن س ُ دد مىلىن ال ص املقصأد يىلين ئي ن بص مألدأد ع ددين فيده آيدة و حددي هدةا الد ص ان
ُ
ستدل به مبائرً .فه ا الدليل عم مس ال ص.

دثالً :لدال الظهدر ربدا ركىلداتن هدةا بدص مدث ًالن ه دا ان ال حتداج
الحظ هةا :ال ص م طأق ًلدري علدى االسدتدالل .م ً
إد ي مر ادارلي؛ لكدي فهدم داللدة هدةا الكدالمن هدةا الكدالم يددل مبائدرً علدى ن ًلدال الظهدر ربدا ركىلداتن فه دا
هةا بص يف املسيفلة.
الدليل عم مس جمرد ال ص؛ فالدليل قد يكأن بصا ًلرحيًان وقدد يكدأن اسدت باطًا مدس بدصن وقدد يكدأن بصدا ُمدؤوًالن وقدد

يكأ ُن بصا مرزًكا يف املىلافن وهكةا.
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كدل هدةع الئديا سددأر بتىلدر لدا نن هللا يف ادالل مدارسددت ا بردكل وسدان لكدس الددةي ريدد ن ركد عليده يف هددةا
اللقا ن كلمة الدليل عم مس ال ص.
بىلد ال اس يلطدأن بدت املىل يدت فيقألدأن" :لديس ه داب دليدل علدى كدةا" وهدأ ه دا ال يههدم مدا يقدألن هدأ ع ددما يقدألن
مثال يقألأن مانان ليس ه اب دليل على احلجابن ما الةي يىل أن به؟
ً

يىل أن بده بده مل يدرد بدص بكلمدة احلجدابن مل يدرد بدص يف القدرآن ممدر ال سدا "ا بسدا املدؤم ت حتجبدأا" مل يدرد بدص مدس

رسأل هللا ً-للى هللا عليده وسدلم" -حتجدب" ُهدم يقصددون هدةان يقصددون بده مل يدرد ابلد ص كلمدة احلجداب ومردتقاهتان
فه ا يقألأن ليس ه اب دليل على احلجاب!

وهم يف ئد اجلهل إن مل ي ُكس ئد التجاهلن يىلين هةا مر احلقيقة ي ُم علدى إمدا لهدل فظيدان وإمدا تددليس فظيدا؛ لن

الدددليل علددى احلجدداب اليكددأن ابلد ص فقد ابلد ص علددى كلمددة احلجددابن بددل قددد يكددأن الدددليل برددي وكددد مددس الد صن
وهةا ما حدث يف احلجابن ن مسديفلة المدر ابحلجداب مل ت ابلد ص هكدةا بكلمدة احلجدابن إمندا لدا ت مبدا هدأ كثدر

كي ًدا لتاجب املر املسلمة .وهةا ليس مرادي مدس السدياقن وإمندا الدةي ريد ُدع ن ه داب مدس يلد بدت املههدأمت بدت
مههأم الدليل ومههأم ال ص.
ف قأل الدليل وسان الدليل عم و مشل مس جمرد ال صن ال ص حد الدلةن فقد يكأن الددليل الدةي سدتدل بده بصدا يف
املأ أمن يىلين مت التىلبري ع ه ابلكلمات الأا اة الظاهر اليت ال حتتاج إد ي تهسري
دثال هكددةان هددةا هددأ بددصن بددص وا د ن ال حيتدداج مددين إد إعمددال عقددلن ال
دل حددظ الُبثدي ددت" ال سددا ١١:ن مد ً
"للددةكر مثد ُ
حيتاج مين إد ئي مس االلتهاد.

وقد يكأن ال ص بري حيتاج إد است باطن وإد فهمن وإد عملية ارى حىت ارج ابحلكم.
الديس قا"م على الدلة
ضددا عددس مههددأم الدددليل يف الددديس ف د الحظ ن فكددر ولددأد الدددليل يف ديددس اإلسددالم مددس المددأر
لددأ ردان ن بددتكلم ي ً

الر"يسية والأا اة لدان فالب ا الىلام والب يان الىلام لةا الديس قا"م على هةا املههأم "مههأم ولأد الدليل"ن هدأ ب يدان
مبين علدى ايداالتن وال وهدامن لديس
متماسك قا"م على قأاعد ًللبة ال وهي الدلةن فليس ه اب يف هةا الديس ئي ي
ه اب ئي إال ويدعمه الدليل.

مثال هةا الري مس قبيل الابار اليت ترد إلي ان س ُخرب بري ن فتيفا الدلة على ًلدق هةع الابار.
فإن كان ً

مثال :رسأل ا ً-للى هللا عليه وسلم -ع دما اربان عس اللق وعس البدىل واحليا بىلد املأتن كل هدةع ابدار عدس مدأر
ً
يبيةن الةي يىلار الديس يقأل لك :ما الدليل على ًلدق هةع الئيا ؟
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فد اس بقددأل لده :اتان الد ص بكددةان و اتان الددليل علددى ًلددق هدةا الد ص بكددةا وكدةا وكددةا وكددةان فتديفا الدلددة والرباهددت
على ًلدق هةا الكالمن وًلدق مدس بلدغ هدةا الكدالمن و ا احلُجدج البداهر الأا داة الديت تد ُدلك علدى ًلددق الابدار
اليت ُاربت هبان هةا يف ابب الابار.

مددا لددأ كددان مددس قبدل التكدداليه -الحددظ -القاعددد الصددلبة يف هددةا الددديس بدده ال تكليدده إال بدددليلن قاعددد ال تتبددري وال
درعي يددل علدى هدةا التكليده؛ وللدل هدةا ًلداغ الىللمدا
تتبدلن الًلل يف اإلبسان به ال يُكله إال إنا لا ع دليل ئ ي

ظيمان جتتما حتته الكثري مدس املسدا"ل الديت
مههأم برا نمة املُكلهن ًلارت برا الةمة قاعد ن وًلارت ً
ًلالن ًل ًال ع ً
لا تهريىلات داال املسا"ل حىت الهقهية.

دثال ي اقرددأن مسدديفلة فهريددق يقددأل :لددب علددى املُكلده كددةا وكددةان ُحكدم هددةع املسدديفلة الألددأبن و ُحكدم هددةع
ع دددما مد ً
املسدديفلة االسددتابابن ه دداب فريددق اددر يُ دداعمن يقددأل :لدديس ه دداب دليددل ًلدري و دليددل ًلداي يف املسدديفلةن فيسدتدلأن

عليهم ويقألأن مانا؟ يقألأن :ليس ه اب إل ام مبا قُدلتُمن ويقألأن لم يف مىلدر االسدتدالل :والًلدل بدرا الةمدةن بدتم
تقألأن ن هةا الرلل ُكلهن و س بقأل ليس ه اب دليل ابلتكليهن إنن بىلأد إد الًلدل الدةي ب درك ُس إليده "ال تكليده

كثريا يف الهروم الهقهية.
إال بدليل" هةع س راها ً

فال بُد لإلبسان ن يههم هةا الًلل الدةي يدتكلم عليده هدل الىللدمن الًلدل بدرا الةمدةن وهدةا مدا يدُىلدربُون ع ده ابلدربا
دب علددى املُكلده ئددي إال إنا ورد بدده
الًلددليةن نمدةُ اإلبسدان ال تُردب ُل إال إنا ورد التكليد ُ
ه هبددةا المددرن وابلتدايل ال لد ُ
الدليلن وال حي ُرم على املُكله ئي إال إنا ورد به الدليل.

فد الحظ الرددرم كلده قددا"م علددى الددليلن ومددس ه دا تههددم ملددانا طلدق الىللمددا علدى الدلددة كلمددة ًلدأل الرددرمن و ًلددأل
دين علدى الدلدةن ومدس
دديس مب ي
الترريا؛ لن الًلل يف اللبة هأ ما ي بين عليده دريعن فالردرمُ مب ي
دين ً
ساسدا علدى الدلدةن ال ُ
ضا يُطل ُقأن على الدلة هنا مصادر الترريا.
ها ي ً
فاملصدددر هددأ مددا يتهددرم ع دده ددريع وت بددا م دده الئدديا ن فالدلددة هددي مددا ي بددين عليهددا ب يدان هددةا التردريان والدلددة هددي الدديت
يتهرم م ها كل ئي بت تلت مه يف هةا الديسن ومس ه ا تههدم هدةع امل ظأمدة الكبدري ن م ظأمدة هدةا التردريا الدةي لديس
فيه ايالن وليس فيه وهدامن ولديس فيده جمدال لن يدزم حدد ئديًا يف هدةا الدديسن ال يقدأل حدد كلمدة وال ُيدرب بردي ن

وال يست ب است باطًا إال يف ولأد الدليلن فهةا لىلل املؤمس يطم س قلبهن ملانا؟ لبه يىللدم بده لديس ه داب ئدي يف ديدس
هللا إال وعليه برهانن وعليه دليل انًلا.

حسًان هةا ابل سبة ملسيفلة املههأم الىلام للدليل.
تقسيمات الدلة
هل الىللم إنا رادوا ن يستدلأا على مر ئرعي؟
ما هي الدلة؟ ما هأ الدليل الررعي ً
ًلال؟ ما الةي يستدل به ُ

الىللما قسمأا الدلة بىلد اعتبارات سأر خنتصر يف هةع التقسيمات إد هم التقسيمات اليت وردتن فم ها م ًثال:
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تقسيم الدلة حبسب االتهاق و االاتالر عليها
التقسيم الول -وهأ التقسيم الئهر :-هأ تقسيم الدلة حبسب االتهاق و االاتالر عليهان هدل هدةا الددليل ُمتدهدق

عليه م هةا الدليل ورد فيه االر؟

قددالأا :لدددي ا قس دم م دس الدل دةن هددةع الدل دةُ تُدىلتدبد د ُر ُمتده دق عليه دا يف اجلُمل دةن ال وهددي" :الكتدداب -القددرآن-ن والس د ةن
دثال يف اإلجددام قددد يُ دداعم يف بىلددد املسددا"ل فيدده .القيدداس
واإلجدامن والقيدداس" .وهددةع ُمتدهدق عليهددا يف اجلُملدة .وإن كددان مد ً

ه اب طا"هة بكرت القياس وإن كان ر يهم يىلترب ااطًا.
يف اجلُملة بقأل :الكتابن والس ةن واإلجامن والقياسن هي مس الدلة املُتدهق عليها.

وه اب دلدة ااتلهدأا فيهدا :فريدق قدال :هدةا مدس الدلدةن وفريدق قدال :هدةا لديس دلد ًيال ًل ًدالن وه داب مدس قدال :هدأ دليدل
إجاال:
ولكس بقيدن و هأ دليل يُستيفبس بهن و أ هةان وهي بةكرها ً
االستاسانن واالستصاابن واملصاحل املُرسلةن والىلُررن وئرم مس قبل ان ومةهب الصاايبن وسد الةرا"ا.

إجاالن ولىلل يكأن ل ا إن ئا هللا لقا ات لررحها.
ان ال ريد ه ا ن ُفصل يف هةع الدلة كلهان لكس نكرها ً

لكس الةي يهمين يف هةا املقام هأ الدليالن الكبريان :القرآنن والس ةن وهةا هأ الةي سيكأن حمأر التهصيل لدي ا.
تقسيم الدلة مس حي

ًللها

ه اب تقسيم آار ال وهأ :تقسيم الدلة مس حي

ًللهان ما هأ ًلل هةا الدليل وما هي طبيىلته؟

فه ا قسمأا الدلة إد قسمت :مصادر بقليةن ومصادر عقليةن ما مىلىن هةا؟
مصددادر بدقليدة :ي هددي املصددادر الدديت ال دادل للمجتهددد فيهددان اجملتهددد ال يدُىلمد ُل فكددرع وعقلدده ليسددت بطهان إمنددا هددي دلددة
اجملتهد يستخدمها ويكأن حمل التهادع يف تهريا الحكام عليهان فه ا الدليل ًلل بةاته ماةع هكةا ك ص.

طبىلا هةع وردت إلي ا عس طريق اإلابار مدس رسدأل هللا ً-لدلى
وهةع الدلة اليت تُسمى ابلدلة ال قلية :الكتاب والس ة ً

هللا عليه وسلم-ن مث اإلجامن واإلجام ال يد دىلقدد إال بددليلن ال ُجتمدا المدة إال ب دا علدى دليدلن وكدةلك الىلُدررن وئدرم

مس قبل ان ومةهب الصاايب.

الكتابن الس ةن اإلجامن الىلُررن ئرم مس قبل ان مةهب الصاايب.
كل هةع الدلة هي دلة مألأد ن واجملتهد يستخدمها.

وه اب القسم اآلار اليت يطلقأن عليها املصادر الىلقليةن ما مىلىن مصادر عقلية؟
الحظن مصدر عقلي ال يُقصد به ن الىلقل هأ الةي اازعهن ليس لدي ا ُسدلطان للىلقدل البردري يف مسديفلة التردريا بده
يُررم مس قبدل بهسدهن و بده ما بردي مدس ع ددعن إمندا وظيهدة الىلقدل هدأ االلتهداد فيمدا وردع مدس ال صدأ ن االلتهداد

صدأد الدلددة الىلقليددة و املصددادر الىلقليددة ي :هدي ت رديف مدس التهدداد اجملتهدددن اجملتهددد
فيمددا لديدده مددس الدلددةن فهددةا هددأ مق ُ
ظر مث ُيرج لك هةا الدليلن م ها :القياسن االستاسانن املصاحل املُرسلةن وسد الةرا"ا.
ي ُ
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دثال القيدداسن القيدداس هددي عمليددة ما اجملتهددد ويقددأل لدددي ب دص ورد يف مسدديفلةن ولدددي مسدديفلة مل ي درد فيه دا ال د صن هددةع
مد ً
املسيفلة تُلاق بتلك املسيفلة ل ُأ ُلأد ئي لاما بي هما يُسمى "الىللة".

مثددال :لدددي ا المددرن ُحرم دت المددر ابل د صن لدددي ا حاليًددا ئدديا ال تُس دمى ابلمددر مثددل املخدددراتن املخدددرن الكأكددايتن
مخران هل ورد فيها بدص؟ لديس لددي بدص بتادرم الدريويسن لديس لددي
الريويسن و أها وكل هةعن هةع ال تُسمى ع دان ً
بص بتارم كةان هةع الئيا ما حكمها؟

ه ا ما اجملتهد ويقأل :الد ص حدرم المدرن ملدانا؟ مدا علدة هدةا التادرم؟ ف ُادرم المدر ابلد ص لبده علتده مدانا؟ اإلسدكارن

ضدا تُسدكر فلمدا كابدت
است ب الىللةن و الىللة ًلار م صأ عليهان فألددان ن المدر تُسدكرن مث ولددان مداد ً ادرى ي ً
علة هةع هي علةُ ناب لرى اجملتهد عملية تُسمى "القياس" فقاس هةا على ناب فيفاة هةا ُحكم ناب.
هددةا هددأ الددةي ع ديد داع ابملصددادر الىلقليددة؛ ال يكددأن ه دداب اسددتقالل للتردريا للىلقددل اإلبسددافن الىلقددل اإلبسدداف ال يسددتقل
ثبات الحكام.
مرلا جيا الدلة إد الأحي
وهةا ي قل ا إد هةع ال قطة ن مرلا جيا الدلة إد الأحين الدلة مس الأحي.
ما هأ الأحي؟
والأحي هأ ما وحاع هللا -سباابه وتىلاد -إد رسأله ً-لدلى هللا عليده وسدلم -مدس القدرآنن وكدةلك مدس السد ةن السد ة
وحي؟ بىلم الس ة وحين ولك ه وحيًا ليس كالقرآن.

القرآنُ :مأحى به إد رسأل ا ً-للى هللا عليه وسلم -بلهظه ومىل اعن فهأ هكةا حبروفه ومبىلابيه.

ما الس ة :فهي ُمأحا إد رسأل هللا ً-للى هللا عليه وسلم -مبىل اهان مث لهاظها مس رسأل ا ًللى هللا عليه وسلم.

الدلة على ن الس ة وحي
ما الدليل على هةا؟ مس الةي قال ن السد ة وحدي؟ الدلدة علدى هدةع كثدري ن وهدةع بقطدة مهمدة لددا وتهيددان يف مىلدر
احلجاج ومىلر االستدالل ما الةيس ي اععأن يف ُحجية الس ة ومكابة الس ةن ف قأل لم بدايةً اعلمدأا بدتم تتكلمدأن يف

مانان بتم تتكلمأن عس الس ةن واليت هي حد ئقي الأحي الةي ُوحي به إد رسأل ا ً-للى هللا عليه وسلم.-
ما الدليل؟
وال :قدأل احلق -سباابه وتىلاد" :-وما ي ط ُق عس الأى * إن ُهأ إال وحي يُأحى" ال جم٤:ن.٣
الدليل ً

إنن اآلية ه ا نكرت ن رسأل ا ً-للى هللا عليه وسلم -إنا تكلدم وكدان كالمده يف مىلدر التردريا فهدةا الكدالم مدا هدأ
إال وحي يُأحىن حصر وقصرن ال ي طق عس الدأىن ال يدتكلم مدس حمدد هدأاعن وال يدتكلم مدس جمدرد ئديا فكدر فيهدان و
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التهددد فيهددان "إن ُهددأ إال وحددي يدُدأحى"ن وحددىت لددأ كددان ه دداب التهدداد مددس رسددأل هللا ً-لددلى هللا عليدده وسددلم -فهددةا
دادا يف بىلددد املسددا"ل وكددان ه دداب فيهددا الصددأاب ما الددأحي ليُدق درر هددةا
االلتهدداد ي ً
ضددا يضددا للددأحين إن كددان التهد ً

االلتهادن وإن كان ه اب ما هأ ًلأب ي ل الأحي مبا هأ ًلأب وهكةا.

ت الكتدداب ومثدلددهُ مىلدده "..الكتدداب هددأ
وه دداب دلددة اددرى وم هددا :ن ال ددي ً-لددلى هللا عليدده وسددلم -قددال " :ال إف ُوتيد ُ
القدرآنن ومثلده مىلده هدةا هدأ السد ةن فدال ي ً-لدلى هللا عليده وسدلم -ادرب هبدةان بده وا الكتدابن ُوحدي إليده ابلكتداب

ومثله مىله؛ ال وهي الس ة.
دأل:
دك ر ُلدل ئدبىلان علدى ريكتده يق ُ
مث اربان ً-للأات هللا عليه -مبا حدث ور ي اع يف عصدران هدةان فقدال .." :ال يُأئ ُ

علي ُكم هبةا ال ُقرآنن فما ولد ُمت فيه مس حالل فيفحلأعُن وما ولد ُمت فيده مدس حدرام فارُمدأعً "..لدااه اللبدافن وسدباان
فىلالن لا ان الربىلان املُتكئ على ريكتدهن ويقدأل :دس قرآبيدأنن دس ال بدؤمس ابلسد ةن دس ب داعم
هللا هةا هأ ما حدث ً

يف الس ة .هةا مس عالم ال بأ ن ال ي ً-للى هللا عليه سلم -ارب ن ه اب مدس سديطىلس يف سد ته ويقدأل ال أادة إال
ابلقرآن وهم ُالل يف هةا.
ومدس الدلددة كددةلك مددا حدددث فىلليدا يف حيددا ال ددي ً-لددلى هللا عليدده وسددلم -مدا يد ُدل علدى ن الددأحي كددان ي د ل برددي
مثال:
يتكلم به ال ي ً-للى هللا عليه وسلم -يف ُس تهن م ها ً

عس يب قتاد -ر ي هللا ع ه -قال :لدا ر ُلدل إد رسدأل هللا ً-لدلى هللا عليده وسدلم -فقدال :ا رسدأل هللان ر يدت إن

ت يف سددبيل هللا ًلداب ًرا ُحمتسدبًا ُمقدب ًال ي در ُمددبر يُكهد ُر هللاُ عدين اطدااي؟ قدال رسددأل هللا ً-لددلى هللا عليدده وسددلم:-
قُتلد ُ
بىلم .فدلما ود الرلل انداع رسأل هللا ً-للى هللا عليه وسلم -و مر به ف ُدأدي لهن قال له رسدأل هللا ً-لدلى هللا عليده
وسلم :-كيه قلت؟ فيفعاد عليه قدألتهن فقال له ً-للأات هللا عليه:-
دل آب ًهدا"
"إن قُتلت يف سبيل هللان ًلداب ًرا ُحمتسدبًا ُمقدب ًال دري ُمددبرن كهدر هللاُ ع دك اطدااب إال الدديسن كدةلك قدال يل لربي ُ
ًلااه اللباف.
ي إبه لما قال له بت إنا قاتلدت يف سدبيل هللا ُحمتسدبًا ُمقدب ًال ي در ُمددبر ملدا لابده يف اإللابدة الود بد ل لربيدل -عليده
السالم -و ار هةا القيد ن الري الةي ال يدُبه ُر لك إن قُتلت ئهي ًدا يف سبيل هللا هأ الديس.
إنن هةع داللة وا اة على ن الأحي كان ي ل بري يلهظ به ال ي ً-للى هللا عليه وسلم -يف ُس ته.
كةلك عس يىللى بس ميدة "لدا رلدل إد ال دي ًلدلى هللاُ عليده وسدلم وهدأ ابجلىلرابدة "..مكدان ادارج مكدة " ..عليده ُلبدة

ًلهر ن فقال :كيه مرف ن ًل ا يف عُمرا؟ قال :وُب ل علدى ال دي ًلدلى هللاُ عليده وسدلم
وعليها الأقن و قال ثدر ُ

أحي "..مل ي ُكدس قدد
فسز بثأب .وكان يىللى يقأل:
ُ
الأح ُين ُ
وددت ف رى ال ي ًللى هللاُ عليده وسدلم وقدد بد ل عليده الد ُ
ر ى ال ي ً-للى هللا عليه وسلم -يف هةع احلالة يريد ن يراع يف حال الأحي إليه..
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حي؟ قددال فرفددا عمد ُدر طددرر الثددأب.
" ..قددال فقددال :ي ُ
سددرب ن ت ظددر إد ال ددي ًلددلى هللاُ عليدده وسددلم وقددد بد ل عليدده الددأ ُ
ظرت إليه له طي  "..يىلين كان الأحي فيه ئد على ببي ا ً-للأات هللا عليه .." -قدال :فلمدا ُسدري ع ده قدال :ي ُدس
ف ُ
دا"ل عددس الىلُمددر ؟ ا سددل ع ددك ثددر الصددهر ن و قددال ث ددر اللددأقن واالددا ع ددك ُلبدتددك .واًلد ا يف عُمرتددك مددا بددت
السد ُ
ًلابا يف حجك" ًلاي مسلم.
فما الراهد مس هةا احلدي ؟ الراهد مس هةا احلدي

ن الرلل سديفل ال دي ً-لدلى هللا عليده وسدلم-ن وال دي ً-لدلى

هللا عليدده وسددلم -يف هددةع اللاظددة بىلددد ُسدؤاله ُمبائدرً ُب د ل عليدده الددأح ُي فدلمدا ُسددري ع دده لابدده ال ددي ً-لددلى هللا عليدده

وسلم -لابة السؤالن هل لابه ابلقرآن؟ لابه ابلس ة.

بستطيا ن بستدل هبا يف هةا املقامن وه اب دلة كثر مس هةان ولكس بكتهي هبةا القدر.
د الدلة اليت
فهةع بدىل ُ
ُ
اإلجام والقياس يىلأدان إد الدليل والدليل يىلأد إد الأحي
إنن الس د ةُ وح دين وال ُق درآ ُن وح دين ُمث سددا"ر الدلددة يف ُجمملهددا تدىلُ دأ ُد إد ال ُق درآن والس د ةن الدلددة مهم دا كابددت ت بددين علددى
القرآن والس ة.

اإلجام :ال ي ىلقد اإلجام إال ب ا ً على الددليلن ال يدُتصدأُر ًل ًدال ن يكدأن ه داب إجدام إال بألدأد دليدلن وابلتدايل ًلدل
اإلجام مس القرآن والس ة.
كةلك القياسن س نكران م ة قليل عملية القياس مدا هدي؟ مسديفلة فيهدا بدص ومسديفلة مل يدرد فيهدا الد ص فقاسدأا املسديفلة
اليت مل يرد فيها الد ص علدى املسديفلة الديت ورد هبدا الد صن يبقدى إنن الًلدل كدان مدانا؟ كدان يف الد ص و كدان يف الددليلن
فه ا الدليل لدي كان هأ الًلل يف القياسن مث سا"ر الدلة بىلد نلك ترلا إد هةا المرن ترلا إد مسيفلة الدليل.
يبقى إنن لدي ا مههأم الدليلن وعرف ا ما هي الدلةن بقي ن بتكلم عس الدلة بهسها.
ول الدلة :القرآن
ول دليل لدي ا ه ا هأ القرآنن ما هأ القرآن؟
ما هأ القرآن؟

قرآان.
آانن هةا يف اللبةن يدُق ُ
ال قر يقر قرا ًن ويقأل قر يقر ً
ال ُقرآ ُن لُبةً مصد ُر قدر يدقرُ قرا ً وقُدر ً
أدا" اإلسرا ٧٨:ن ي قرا الهجر.
وم ه قدأ ُل احلق -سباابه وتىلاد" :-وقُدرآن الهجر ۖ إن قُدرآن الهجر كان مر ُه ً
طبىلا ائتُهر هةا اللهظ وًلار االستىلمال الردرعي هدأ البالدبن يىلدين مدا ًلدران بسدما كلمدة القدرآن إال و دس بىلدين هبدا
ُمث ً
املههأم ابملدلأل الررعي.

ساسا.
لب االستىلمال الررعي على االستىلمال اللبأي حىت ال بكاد بستىلمل القرآن اللبأي ً
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إنا ردان ن بدُىلرر ال ُقرآن مس ال احية االًلطالحية بضا له تىلري ًهان يف الأاقدا يىلدين القدرآن ئدهر ابلطبدا مدس ن يُىلدررن

ض دا مددا اسددتخدمه الىللمددا يف تىلريدده القددرآنن فقددالأا ع دده يف
ومسدديفلة تىلريدده القددرآن لىلددل فيهددا عُس درن لكددس س د ةكر بىل ً
التىلريه الةي و ىلأع:

ُهأ كال ُم هللا -تدىلاد-ن املُ د ل علدى ببيده ً-لدلى هللا عليده وسدلم-ن املُىلجد بلهظده ومىل داعن املُتدىلبدد بتالوتدهن امل قدأل إلي دا

ابلتدأاتُر املكتأب يف املصاحه مس ول سأر الهاحتة إد آار سأر ال اس.
كيهية االستدالل على ن القرآن دليل

ًلال يف مسيفلة تىلظديم القدرآنن واإل دان ابلقدرآنن وال مردكلة لدديك يف
طبىلا بت ابل سبة لك كمسلم ال مركلة لديك ً
ً
تدقد دده يف االسددتداللن وال مرددكلة لددديك يف الىلمددل مبددا فيددهن لكددس مددا ال ئددك فيدده ابلطبددا ب ددا بىلددي اآلن يف عص در
تكدداثرت فيدده الظلمدداتن الردبُهاتن وه دداب حددرب ال هددأاد فيهددا يرد ها عدددا الددديس علدى اإلسددالم ككددلن وعلددى دلددة

طبىلدا مدس بدرع املطداعس الديت يطىلدس فيهدا هدل اإلحلداد ومدس يىلدادون هدةا الدديس بدرع مدا يطىل دأن فيده هدأ القدرآن
اإلسالمن ً
رسأاا ن يتىللم االستدالل على الدليل.
ناتهن فمس المأر اليت ت يد املؤمس يقيًا وت يدع ً
كيه ستدل ان على ن هةا القرآن الةي ُعظ ُمه و تدىلبد به به وحي مس هللا -سباابه وتىلاد-؟

ف قأل :ليس ه اب ئي وحى هللا به إال وعليه مار وليس ه اب رسأل ُرسل مس هللا -سباابه وتىلداد -إال ومىلده دلدة
ومىله الرباهت اليت ت ُدل على ًلدقهن وإال فالسؤال امل طقي ما الةي يق ىلين بك رسأل؟ مدا الددليل علدى بدك بدي؟ وإال
فالةي يددعي ال بدأ كثدريونن والدةيس يددعأن هندم يُدأحى إلديهم كثدريونن فدإنن ال دي الصدادقن والرسدأل الصدادقن ه داب
بي ُمرسل.
مارات على ًلدقهن وه اب دلة على به ي

فما الةي يدلك على ن هةا القرآن وحي مس هللا -سباابه وتىلاد-؟
اإلعجاع يف القرآن
هةا لىلل ا بقه ع د مسيفلة اإلعجاع .اإلعجاع الأارد يف القرآن هي دلة ًلدق هةا القرآن.
ما هأ اإلعجاع؟
ت فُدال ًان ي لىللتُده عدال ًان لىللتده ال يسدتطيا
ما هأ اإلعجداع؟ اإلعجداع يف اللبدة تىلدين بسدبة الىلجد إد البدرين ان عجد ُ
ن يقه مامين ال يستطيا ن يتاداف.
فاملُىلج يف املىلىن االًلطالحي عبار عس مر اارق للىلاد ن مقرون ابلتادين سامل عس املىلار ة.

مر ارىن املىلج مدر ادارق للىلداد ن ئدي لديس ميفلأفًدا لددي ا يف املىلتدادن لديس هدةا فقد بدل ويدُقدرن ابلتاددين تكدأن

املىلجد فيهددا حتدد لمدس يدتصددى لددةع املىلجد ن و لددةع الددعأ ن سددامل مددس املىلار ددة وإال فلدأ تددى اإلبسددان برددي اددارق
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ه بىلددد نلددك هنددا ادعددة
دتطىلت ان ن ُفد ددهان مثددل الددةي ي د عم م د ًثال بدده يرددق اإلبسددان بصددهت مث كتر د ُ
للىلدداد واسد ُ
ددت مىلجد ً م ًدرا ابه ًدرا ال سدتطيا ن
ت ن هةا المر جمرد ادعة ت طلي على عقأل البسطا ن لكس لأ ول ُ
عار تُه وبي ُ
دليال على ًلدق مس لا ابملىلج .
ُفد دها ثبتت املىلج وكان هةا ً
وله اإلعجاع يف القرآن الكرم
فما هي وله اإلعجاع يف كتاب هللا -سباابه وتىلاد-؟
طبىلا ول ئي يرد يف الةهس مسيفلة اإلعجاع الىللمين ملانا؟ لهندا ائدتهرت حقيقدةً يف الىلصدر احلدايلن ااًلدةً دس بىلدي
ً
يف عصر ًلار الىللم لده طبيدانن وًلدار لده ًلدألة بدت ال داسن فصدار ال داس يتكدالبأن علدى مسديفلة الىللدمن وكيهيدة االهتمدام
ابلىللمن وًلار يىلين بت ال اس حاليًا مسيفلة اإلعجاع الىللمي يف القرآن والس ة لا مكابة عظيمة.
اإلعجاع اللبأي
لكددس يف الأاقددا إنا ردان ن ب ظددر إد ولدده اإلعجدداع يف القددرآن الكددرم ه دداب الألدده الولن الألدده الددةي بد ل بدده القددرآن
ًلالن اإلعجاع اللبأي.
ً

فالرسأل ً-للى هللا عليه وسلم -ااطب مس؟ ااطب الىلدربن ًلدااب اللبدةن رابب الهصداحةن الدةيس كدابأا يىليردأن
ورعقُدأا الكدالم"ن مدا كدان
على اللبة ً
ساسان حياهتم مب ية على اللبةن كما قال بىلد املُؤرات " :ن الىلدرب ُحرُمدأا الطىلدام ُ
لددديهم إال بضدداعتهم اللبأيددةن كددابأا حيرًلددأن علددى بقددا اللبددة وبقددا ال سدب كارًلددهم عل دى حيدداهتمن فددالىلرب يف لب دتهم

اهتماما ال يدابيه ي اهتمامن وال يقرب م ه اهتمام ي مة بلبتها.
يهتمأن هبا
ً

ًل دلب مددا ُحيس د أنن ال وهددي اللبددة .فددال ي ً-لددلى هللا عليدده
ًل دلب مددا يتق ددأنن وم دس ُ
فأللددل هددةا كابددت املىلج د م دس ُ

وسلم -اتهم بكالم عريب "بلسان عريب مبت" الرىلرا ١٩٥:ن لا هم يتاداهم فيما ُحيس ُأن.
ُمث كان التادي لم على مراحل:

املرحلة الود :التادي ابلقرآن كله .هل تستطيىلأن ن تأا بقرآن كهةا القرآن؟ فقال احلق -سباابه وتىلاد:-

دريا"
دس واجل ددس عل ددى ن متُددأا مبث ددل ه د دةا ال ُق ددرآن ال متُددأن مبثل دده ول ددأ كد دان بدىل ُ
ض د ُدهم لد دبدىلد ظه د ً
"قُددل لد د س التمىل ددت اإلب د ُ
اإلسرا .٨٨:

ديالن ا"تدأا ولدأ بىلردر ُسدأر .كمدا قدال احلدق -سدباابه وتىلداد " :-م يد ُقألُدأن افدتددراعُ ۖ قُدل فديفتُأا بىلردر
مث ب ل التادي قل ً

ُسأر مثله ُمهتدرات وادعُأا مس استطىلتُم مس ُدون اللده إن ُك تُم ًلادقت" هأد.١٣:

ضدا:
سأر مثله" يأبس٣٨:ن وقال -تىلداد -ي ً
مث ب ل التادي بىلد نلك بسأر واحد ن " م يد ُقألُأن افدتدراعُ ۖ قُل فيفتُأا ب ُ
سأر مس مثله" البقر .٢٣:
"وإن ُك تُم يف ريب ما بد ل ا على عبدان فيفتُأا ب ُ
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فلم يستطيىلأا ولس يستطيا حد.
ا"مدان وُكدل مدس يطىلدس يف
قا"مان وهةا ما لهله كثدري مدس ال داسن التاددي واإلعجداع اللبدأي العال ق ً
والعال هةا التادي ً
القرآن بقأل له :ا"ت مبثله.

وه اب للمىللأمة ه داب مدس حداول يف الىلصدر احلددي فىل ًدال ن يهىلدل هدةان وه داب مدس حداول ن ما بدبىلد الد ظم الدةي
يردابه القددرآنن ال قددأل قدد ًا بددل يف الىلصددر احلددي ن وبىلددد سد أات مدس اجلهددد وا اولددة رفدا رايددة االستسددالم و علددس ن
فىلال هةا القرآن يصىلُب لدا ن ما اإلبسان بري مس مثله.
ً
قا"ما.
فسباان هللا هةا ول و ُله اإلعجاع والعال ً
اإلعجاع الترريىلي
داعا لك دده مدس ولده اإلعجدداع البدداهر ن ال وهددأ اإلعجدداع
ه دداب ي ً
ضددا مدس ولدده اإلعجدداع إعجدداع ال يكدداد املددر يظُ ده إعجد ً
التردريىلين هددةا القدرآن بد ل بترددريا كامددل متكامددلن بُد ل بدده علددى رلددل عددايف يف قأمدده ُميدا ال يقددر وال يكتدب ومل يطلدا
ًلالن ما كان لديه إال ما عايف عليه آابؤع و لدادعن مث ا لل داس ب ظدام تردريىلي ُحمكدم ُمتكامدل
على ي بظام ترريىلي ً
يف ُك دل ال ددأاحي احليددا ن يف عالقددة اإلبسددان مددا ربددهن يف عالقددة اإلبسددان مددا إاأاب دهن يف عالقددة اإلبسددان مددا لريابددهن يف
ولده يف م تهدى
عالقة اإلبسان يف جمتمىلهن يف عالقة هةا اجملتما ابجملتمىلات الارىن يف عالقة الدولدة ابلددول الادرىن ُ
ين علدى قأاعدد ًلدلبةن هدل هدةا التردريا يدرج
الدقةن وتتمي ابلىلدلن واإلحسانن ومكارم الادالقن تردريا ُمتكامدل مبد ي
ب ًدا مس عقل برر؟

س بظران يف الوله الترريىلية اليت ارج هبا البرر وولدان الىلأارن وولدان فيها التهاهةن وولدان فيهدا املردقة مدس حيد
مثال:
يظُس اإلبسان به يدُبدمن مثل ً

ع ددما تهتقددت نهداهنم عددس ال ظدام الردديأعي هددا قدد بظددران قامدت وًلددارت لددا دولدة وامتدددت إد سد أات عديددد مث مددانا
بىلد نلك؟ اهنار ال ظام ابلكليةن واهنارت الهكر ن هةا منأنج ل ظام ترريىلي برري.
يأمددا بىلددد يددأمن والعال ال ظددام التر دريىلي اإلسددالمي قددا"من وس ديىلأد
والعالددت البظمددة التر دريىلية البر درية تُدثب د ُ
ت فرددلها ً

ويسأد كما كان قبل نلك إن ئا هللان فهةا مس وله اإلعجاع اليت ال يتخيلها حد.
اإلعجاع الىللمي

وال بدُ ك ُر ابلطبا ولأد اإلعجاع الىللمي يف القرآن ويف ُس ة ال ي ً-للى هللا عليه وسلم.-

ساسا كتاب هدايدةن لديس كتداب علدأم وكتداب مىلداررن هدأ كتداب هدايدة لل داسن
وإن ك ت ُري ُد ن ُئري إد ن القرآن ً
فىلال وله اإلعجاع.
وحى به احلق -سباابه وتىلاد -لداية البررن لكس وردت فيه بىلد الئيا اليت فيها ً
مثال:
م ها ً
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اإلعجدداع يف وًلده مراحددل الدق اإلبسددانن الحددظ هددةا الأًلدده الدددقيق ملراحددل اللدق :بطهددةن علقددةن مضددبةن مث ولددأد
الىلظامن مث اللامن مث ريهان هةا الأًله الدقيق مس الةي تكلم به؟ تكلم به إبسان مس ربىلة عردر ق درًان حيد مل ي ُكدس

ًلال لكيهية الق اإلبسان.
ه اب ي تصأر ً

تد ُرون ن ه اب كابت بظرية ظلت سا"د إد القرن التاسا عرر امليالدي ال وهي تُسمى بظرية "اإلبسان الق م" كابأا
يتخيلأن ن اإلبسان عبار عس يُألد و يكأن يف بطهة الرلل على هي ة قد من مث يكدرب بىلدد نلدكن مل يىللمدأا ًلد ًال ولدأد
الطأارن بطهدةن علقدةن مضدبةن إد آادر هدةع الطدأارن إال يف القدرن الىلردريسن ملدا بددؤوا يف اازاعدات اجملهدرن فيديفا مدس
درانن وهدةا مدس ولده
دأارا مدس قبدل اكتردافهم هدةا أبربىلدة عردر ق ً
يربهم هبةع التطأراتن و ن اإلبسان ي قلب يف حياتده ط ً

اإلعجاع اليت تدل على ًلدق هةا الكتابن وهةا ما قدر به املُ ص ُهأن يف هةا الىلصر.
الامتة

هددةع ه دي الدلددة علددى ًل ددق هددةا الكتددابن وابلطبددا إنا ثبتددت ُحجيددة الكتدداب ي بددين عليدده بىلددد نلددك االسددتدالل هبددةا
الكتددابن وهددةا هددأ إن ئددا هللا حمدأر لقا" ددا القددادمن بددتكلم فيدده عددس الكتددابن مث بدُىلدرج علددى سد ة ال ددي ً-لدلى هللا عليدده

وسلم.-

سيفل هللا -سباابه وتىلاد -ن يدُىللم ا ما يد هىل ا و ن ي هىل ا مبا علم ا.

قُدأ ُل قدأيل هةان و ستدبه ُر هللا الىلظيم يل ولكم.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت حبمد هللا

ئاهدوا الدرس لل رر على ال ت يف قسم تهريغ الدروس يف م تدات الطريق إد هللا وتهضلأا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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