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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وأشهد أن ال إلهه إال هللا وحهده ال شهريك لهه وأشههد أن حممه ادا

عبده ورسوله ،أما بعد:

حياكم هللا إخواين األفاضل وأخوايت الفضليات ،وهذا هو لقاؤان الثاين حول الدليل ومفهوم الدليل واالستدالل.
وكن ها تكلمنهها ق لقا نهها السههابي عههن الههدليل وعرفنههاه ،وعرفنهها مهها ه هو مفهههوم الههدليل ،ووج هود الههدليل ،ووظيفتههه ق هههذا
التشهري  ،وتكلمنهها علههى أول األدلههة وأهههم األدلههة وهههو القههر ن ،وتكلمنهها علههى مهها هه أوجههه إابههات حجيهة هههذا القههر ن،
وأوجه اإلعجاز اليت تهعضد ابوت كتاب هللا -سبحانه وتعاىل.-
مث كالمنا اليوم حول كيفية االستدالل من القر ن ،ما ه اآللية اليت نستطي أن نستكشفها إذا نظران إىل األدلة الهواردة
ق كتاب هللا -سبحانه وتعاىل.-
كيفية بيان األحكام ق القر ن
نقول :القر ن عندما دل على األحكام كان هناك أوجه لكيفية هذه الداللة.
 البيان التفصيلاألحكههام ،أي أن هههذه األحكههام وردت ق كتههاب هللا -

البيههان األول أو الطريقههة األوىل كانهها البيههان التفصههيل لههبع
سههبحانه وتعههاىل -مفص هلة ،ال حتت هاج إىل مزيه مهد مههن البيههان ،إمنهها وردت هكههذا ،ووردت ال يس هعنا حنههن إال أن أنخههذ الههنص
هثال ق أحك ههام املواريه ه  ،وبعه ه
ونعم ههل ب ههه كم هها ه ههو ،وه ههذا ورد م ه ا

أحك ههام األس ههرة ،وبعه ه

األم ههور املتعلق ههة ابحل ههدود،

واجلناايت ،والكفارات ،وحنو هذا ،هذا البيان يسمى البيان التفصيل  ،وهذا قليل وليس ابلكثري.
 البيان اإلمجايلاآلليههة الثانيههة أال وه ه البيههان اإلمجههايل ل حكههام الشههرعية ،معههذ هههذا أي أن األحك هام وردت ق كتههاب هللا -سههبحانه
بشكل عام ،م
م
شكل ليس فيه تفاصيل ،شك مل كل أييت القر ن ويهنص على قاعدةم عامة ،أو على أم مر ممل.
وتعاىل-

مثل :األوامر ابلصالة ،ابلصيام ،ابلزكاة ،ابحلج ،وحنو هذه.
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هاال هكهذا ،اي عبهاد
أنا عندما تنظر ق كتاب هللا -سبحانه وتعاىل -ستجد "وأقيموا الصالة" البقرة .٤٣:جتد األمر إمج ا

هللا أقيمههوا الصههالة هلل ،أيههن التفاصههيل حههول الصههالةد عههدد الصههلوات ،أوقههات الصههلوات ،كههل صههالة مهها ه ه أحكامههها
التفصيلية من ركعاهتاد أين شروط الصالةد أين أركهان الصهالةد إىل خهر ههذه التفاصهيل املتعلقهة أداء العبهادة .فلهن جتهد
إمجاال.
هذه التفاصيل ق القر ن ،إمنا ورد األمر ا

هاان إمجاليًّهها ،وهههذا هههو األغل ه  ،أغل ه
مثههل هههذا يفههده ق الصههوم ،ق احلههج ،وغههريه ،فهنهها يفههد أن البيههان القههر ين كههان بيه ا
األحكام الواردة ق كتهاب هللا -سهبحانه وتعهاىل -وردت بش م
هكل إمجهايل ،وورد التفصهيل بعهد ذلهك ق سهنة النهيب -صهلى
هللا عليه وسلم.-
وهههذا مههن االرتبههاط الوايههي الههذي تكلمنها عليههه قبههل ذلههك ق معههرم كالمنهها علههى سههنة النههيب -صههلى هللا عليههه وسههلم،-
وذكران أن عالقة القر ن ابلسنة على م
أوجه متعددة ،منها :تفصيل اجململ ،ما ورد ممه اال ق كتهاب هللا -سهبحانه وتعهاىل-
يفد تفصيله ق سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-هذا ابلنسبة للبيان.
القر ن كله قطع الثبوت
أمهها ابلنسههبة لكيفيههة الداللههة علههى األحكههام ،كيههد دل القههر ن علههى الشه ء املطلههوبد يفهد أن القهر ن إذا نظههران إليههه مههن
انحيههة ابههوت الههنص أن القههر ن كلههه قطعه الثبههوت ،مهها معههى قطعه الثبههوتد أي أن كههل حههر م
ف ق كتهاب هللا ورد بطريههي

التواتر ،ورد إلينا عن طريهي نقهل العهدد الغفهري الكبهري الهذي يصهع تواطهههم علهى الكهذب ،فكهل ح م
هرف ابها لهدينا ق

أصال ق ورود هذه الكلمة ق كتاب هللا -سبحانه وتعاىل.-
كتاب هللا ورد بشكل قطع ال نشك ا
هذا من انحية الثبوت ،من انحية إابات النص.

داللة النص القر ين على احلكم
أما داللة النص القر ين على احلكم فليسا واحدة ،منها ما هو قطع الداللة ،ومنها ما يسمى أنه ظن الداللة.
ما معذ النص قطع الداللة ،وما معذ النص ظن الداللةد
 -النص قطع الداللة

النص قطع الداللة هو ما دل على معذ متهعّي ،ال يكون هناك خالف ق فهم الداللة منه ،ال حيتمل أي م
أتويل خر.
مثال اليت وردت كما ذكران قبل ذلك ق أحكام املواري  ،قال احلي -سبحانه وتعاىل:-
وذلك مثل النصوص ا

هاء فههوث ااهنهتههّي فهلههن اهلثها مها تههرك ۖ وإن كانها
"يوصيكم اللههه ق أوالدكهم ۖ للهذكر مثهل حه األنثهيههّي ۖ فهِن كهن نس ا

واحد اة فهلها النصد" النساء .١١:إىل خر األحكام الواردة ق هذه اآلية ،وغريها من ايت املواري .

يفد هنا أن ما ورد من نصهي كهل فهرد مهذكور بدقهة ،ومهذكور أحوالهه بتفاصهيلها ،إذا كهان كهذا فلهه كهذا ،وإذا كهان كهذا

فله كذا .هل هذا النص يفهم منه غري املنطوث بهد ال.
إذن هذا يسمى نص قطع الثبوت؛ ألنه اثبا بطريي القط  ،بطريي التواتر.
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كذلك قطع الداللة ،داللته قطعية ليس فيها أي خالف ،ال خيتلد عليه اانان ،هذا ما يسمى بقطع الداللة.
كثريا.
وأي ا
ضا قطع الداللة ق القر ن قليل ،ليس ا
 -النص ظن الداللة

أمهها ابلنسههبة للههنص الظههن الداللههة هههو الههنص الههذي يههدل علههى عههدة معه م
هان ،أو مهها يههدل علهى معههذ واحههد لكنههه قههد حيتمههل
معذ خر ،حيتمل التأويل ،حيتمل االختالف ق تفسريه ،حيتمل الصرف عن ظاهره ،إىل حنو هذه األمور.
مثل ماذاد مثل لفظة "القرء" الواردة ق قهول احلي -سبحانه وتعاىل:-
"والمطلقات يهتهربصن أنفسهن االاة قهر م
وء" البقرة .٢٢٨:أيهن وجهه االخهتالف ق ههذه اآليهةد وجهه االخهتالف أن لفظهة
القرء ق لسان العرب حتمل معنيّي ،إما أهنا تطلي على احلي  ،أو قد تطلي على الطهر ،هذا من انحيهة الداللهة اللغويهة
حيتمل ذلك وحيتمل ذلك ،لكن النص ال يهبهّي املراد منه ،هل يراد منه الطهر ،أم يراد منه احلي  ،فهنها نشهأ االخهتالف
حول تفسري هذه اللفظة ،فهناك من فسرها ابحلي  ،وبذ عليه أحكامه ،وهناك من فسرها ابلطهر وبذ عليه أحكامه.
فِذن صار النص هنا ليس قطعيًّا ،ال حيمل داللةا قطعية ليس فيها خهالف ،إمنها الداللهة فيهه كانها ظنيهة حتتمهل االهالف،
ضا ق كث مري من األدلة.
وهذا نراه أي ا
يبقى إذن فهمنا ما معذ أن القر ن دليل ،فهمنا ملاذا إذا جادلنها أحهد كيهد حنهاج عهن ههذا الهدليل ،وعهن ههذا الكتهاب،
مث من انحية الداللهة كيهد يهدل القهر ن علهى األحكهام ،ومها حيملهه مهن ليهة اهذا الهدليل ،وهبهذا يكهون حمهور ختهام كالمنها
حول الدليل األول والدليل املرج الكبري أال وهو القر ن.
املوجة التشكيكية ق ابوت السنة وحجيتها
نههتكلم عههن الشهي اآلخههر الههذي ذكهرانه قبههل ذلههك أال وهه السههنة ،كنها التقينهها قبهل ذلههك ق لقههاءات حههول مفهههوم السههنة
وتعريد السنة ،لكن الذي أريده هنا ق معرم هذا اللقاء هو الرتكيز على مفهوم الدليل من السنة ،والسنة كدليل.
فبدايهةا يعههن حنههن نقههول أنههه يك هن هنههاك أي إشههكال ابلنسههبة للمسههلمّي حههول السههنة ،وال حجيهة الس هنة ،أو أهنهها أصههل

تشريع  ،لكن ل سد نشأت بعه االجتاههات الهيت صهارت تطعهن ق سهنة النهيب -صهلى هللا عليهه وسهلم ،-وهه قدةهة
وليسهها حديثههة ،وإن كانهها زادت بشه م
هكل كبههري جه ًّهدا ق العصههر احلههدي  ،ومحلهها السههنة النصههي األكههر مههن املطههاعن
والتشكيك ،ول سد هذه املطهاعن وجهدت البي هة والرتبهة لهد بعه

النها الهذين اسهتجابوا ابلفعهل للتشهكيك ق سهنة

النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
وابلطب كانا ام الكثري من اآلليات ،لكن أهم حمورين مت الرتكيز عليهما-:
أصال.
حمور الطعن ق ابوت السنة ا

احملور اآلخر ق كون السنة دليل أو أهنا حجة ق ذاهتا.

ردًّا على من يطعن ق ابوت السنة
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 اآللية املحكمة اليت نقلا هبا السنة إليناابلطبه احملههور األول أال وهههو مسههألة ابههوت السههنة كنهها تكلمنهها فيههها سههاب اقا ،وتكلمنهها علههى كيههد نقلها إلينها سههنة النههيب -

صلى هللا عليه وسلم ،-وكيد ابتكر املسلمون اآللية الفريدة لنهقل سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

ذكران أنه يكن ق هذا العصر املبكر يكهن لهديهم ليهات التوايهي الهيت لهدينا اآلن ،حنهن لهدينا اآلن ليهات توايهي مثهل
متاحها فكيهد يهتم توايهي
التسجيل الصويت ،مثل النقل املنظور املر  ،وحنو هذا من أدوات التوايي ،هذا التوايي يكهن ا
النص ،ونهقل النص بطر م
يقة ال يتطرث إليها الزلل واالللد
من هنا بدأ املسلمون ق ابتكهار ههذه اآلليهة والهيت ذكرانهها قبهل ذلهك ق ليهة تناقهل األخبهار عنهدما بهدؤوا يبتكهرون ليهة
النهق هل عههن طريههي الس هند املتسلس هل ،وأن يكههون الن هاقلون اههم مواصههفات منضههبطة ،فههال ي هروي احلههدي إال إذا كههان م هن
مواصفاته أنهه عهدل ،ضهابط ،مواهوث ق كالمهه ،ومرضه ق دينهه ،فههذا اإلنسهان عنهدما ينقهل عهن رسهول هللا -صهلى هللا
عليه وسلم -خيران عن من نقل ،وكيد نقل ،وحنن خنتر هذا ،فِذا ملسنا صدقه فنحمل عنه ،وهكذا.
مث نشأت العلوم ،علوم احلدي حول كيفية مراعاة هذه اآللية ،وكيفية صيانتها وحفظها.
فنشأ لدي علم يسمى علم الرجال ،الذي يهدر الهرواة أنفسههم ،ويقهول ههذا الهراوي صهفته كهذا وكهذا وكهذا ،درجتهه ق
احلف كذا وكذا وكذا ،حيمل عنه أو ال حيمل عنه.
مث كههذلك ليههات النقههل ،واملصههطلحات االاصههة بنهق هل السههنة واحلك هم علههى الههنص نشههأ عنههها عل هوم احلههدي أو علههوم
املصطح ،وغريها من العلوم اليت تعاضدت؛ حلف هذه السنة حىت تصل إلينا بطر ميي يهواي به ،ونطم ن أن نعمل هبا.
ضها يكهون فيهه مزيهد مهن التفصهيل ق
فهذا لعل هذا اجلان جان الطعن ق ابهوت السهنة كهان لنها فيهه لقهاءات ،ولعهل أي ا
م
لقاءات أخر .
ردًّا على من يطعن ق حجية السنة وكوهنا دليل
 االستدالل على حجية السنةهيال أصه اهال ،ههذا حقيقهةا مهن أتفههه
لكهن الههذي نريههد التهوقهد معههه اليههوم هههو الطعهن ق كهون السهنة حجههة أص اهال ،أو كوهنهها دله ا
الشههبهات ،يعههن شههبهة أن يقههول إنسههان أن هههذا الههنص لههيس جهة كيههد يفهههم مههن نه م
هص ورد مههن رسههول هللا -صههلى هللا
عليه وسلم ،-وأاتان ،وهو الذي ينقل إلينا األدلة ،وينقل إلينا التشري  ،مث يقال ال أنخذ هذا!
احلقيقة هذا من األمور اليت ال حتتاج إىل وقفة طويلهة ،لكهن علهى كه مل ال بهد لإلنسهان مهن اسهتكمال البنيهان املعهرق حهول
مفهوم السنة وكوهنا حجة.
فنقول العلماء استدلوا على حجية السنة وأهنا من أدلة التشري أدلة كثرية ًّ
جدا ،نذكر منها:
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قهول احلي -سبحانه وتعاىل" :-وأنزلنا إليك الذكر لتهبهّي للنها مها نههزل إلهيهم" النحهل .٤٤:ههذا نهص واضهح ،احلهي -
سبحانه وتعاىل -يقول لك أن هناك ما نهزل من الوح أال وهو القر ن ،مث يقول احلهي -سهبحانه وتعهاىل :-وأنزلنها إليهك
الههذكر لتبههّي للنهها مهها أوح ه إليههك بههه .فكههان لههدينا ش ه ء أال وهههو القههر ن أوح ه بههه إىل رسههول هللا -صههلى هللا عليههه
وسلم ،-ولدينا وح

خر أنزله احلي -سبحانه وتعاىل -لتبيّي القر ن أال وهو السنة.

فهنا السنة بهيهنا ما ق القر ن ،فِذا كان القر ن حجةا تشريعية فالسنة كذلك حجة تشريعية؛ ألهنا تهدلنا علهى املهراد مهن
األدلة كما ذكران ق عالقة السنة بكتاب هللا -سبحانه وتعاىل.-

الدليل الثاين أن احلي -سهبحانه وتعهاىل -أمهر بطاعهة الرسهول -صهلوات هللا عليهه -وابلطبه ههذه الطاعهة تفيهد االلتهزام،
يلتههزم هها أمههر بههه ويكهد عمها هنههى عنههه ،فقههال احلههي -سههبحانه وتعههاىل" :-وأقيمههوا الصههالة و تههوا الزكههاة وأطيعههوا الرسههول
لعلكم تهرمحون" النور.٥٦:
فِذن ما بهلغنا من كالم النيب -صلى هللا عليه وسلم -حنن مهأمورون بطاعتهه فيهه ،واتباعهه عليهه ،فههذا يهدلك علهى أن مها
ورد عهن رسههول هللا -صهلى هللا عليههه وسههلم -مهن السهنة حنههن مهأمورون بههه ،فهِذن كيههد أييت أو يتههأتى بعهد ذلههك أن يقههول
اإلنسان أن النص الوارد عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ق السنة ليس جةد
وهههذه الطاعههة يفههد أن احلهي -سههبحانه وتعههاىل -قهرهنها بطاعتههه -جهل وعههال ،-فتجههد أن طاعههة الرسههول -صههلى هللا عليههه
وسلم -قرنا بطاعة هللا -سبحانه وتعاىل -ق م
ايت كثرية ،منها قهول احلي -سبحانه وتعاىل:-
"اي أيهها الذين منوا أطيعوا اللهه وأطيعوا الرسول" النساء.٥٩:
"قل أطيعوا اللهه وأطيعوا الرسول" النور.٥٤:
بل جعل احلي -سبحانه وتعاىل -طاعة الرسول من طاعته -جل وعال ،-فقال:
"من يط الرسول فهقد أطاع اَّلل" النساء.٨٠:
الدليل بعد ذلك أن احلهي -سهبحانه وتعهاىل -ربهط بهّي حمبتهه وبهّي طاعهة النهيب -صهلى هللا عليهه وسهلم ،-وربهط احلهي -
سبحانه وتعاىل -حمبته ابتباع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال تعاىل:
"قل إن كنتم حتبون اَّلل فاتبعوين حيببكم اَّلل" ل عمران.٣١:
كذلك من األدلة أن احلي -سبحانه وتعاىل -أمر عباده برد احلكم إىل هللا ورسوله عند التهنهازع واالخهتالف ،فقهال احلهي
-سبحانه وتعاىل:-

"فِن تهنازعتم ق ش مء فهردوه إىل اَّلل والرسول إن كنتم تههمنون ابَّلل واليهوم اآلخر" النساء.٥٩:
فهنهها يكههون الههرد إىل مههاذاد إىل هللا -سههبحانه وتعههاىل ،-وكيههد يكههون هههذا الههردد ها بلغن ها بههه رسههولنا -صههلى هللا عليههه
وسلم ،-وما بهلغنا به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يكون من القر ن أو من السنة.
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ضا على حجية السنة.
دل هذا أي ا
كذلك من األدلة أن القر ن الكرمي أمر األمة ابألخذ ا جاء به رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-والنههه عمها هنهاهم
عنه ،فقال -تعاىل" :-وما اتكم الرسول فخذوه وما نههاكم عنه فانتههوا" احلشر.٧:
ويفد كذلك أن القر ن نص على أن احلهي -سهبحانه وتعهاىل -أعطهى نبيهه الكتهاب واحلكمهة ،الكتهاب وههو القهر ن ،فمها
ه احلكمةد احلكمة فسرها مجهور أهل العلم على أهنها السهنة ،فقهال تعهاىل" :لقهد مهن اَّلل علهى المههمنّي إذ بهعه فهيهم
وال من أنفسهم يهتهلو عليهم ايته ويهزكيهم ويهعلمهم الكتاب واحلكمة" ل عمران.١٦٤:
رس ا

ضا هذا تفسري ملعذ احلكمة ،ودليل على وجوب األخذ هبذه السنة.
فأي ا
مث من األدلة كهذلك أن القهر ن نهفهى اإلةهان عمهن ي هرف

املثهول لقضهاء رسهول هللا -صهلى هللا عليهه وسهلم -أو يسهخط

عليه ،أو ال جيد ق قلبه هذا االستسالم .قال تعاىل" :فال وربك ال يههمنون حهىت حيكمهوك فيمها شهجر بهي هنههم مث ال جيهدوا
يما" النساء.٦٥:
ق أنفسهم حر اجا ّما قضيا ويسلموا تسل ا
ومن األدلة كذلك إمجاع الصحابة على العمل بسنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ق حياتهه وبعهد وفاتهه ،وعلهى وجهوب
اتباع سنته ،وهذا من األمر الذي استفام عنهم ،وّما اشتهر عنهم أهنهم مها كهانوا يهفرقهون بهّي األحكهام املنهزلهة ق كتهاب
هللا -تعاىل -وبّي األحكام الصادرة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
ومن األدلة كذلك على حجية السنة املعقول ،ابلعقل ،أنا أاتك النص القر ين وفيه األحكام كمها ذكهران ،ههذه األحكهام
قد أتيت بش مء إمجايل أو أتيت م
بنص ليس ظاهر الداللة ،ليس قطع الداللة ،كيد نفهم هذا الدليلد
"أقيموا الصالة" ،كيد نقيم الصالةد أين التفاصيل اليت أيخذ هبا املكلدد وأين ه األحكام الهيت تهدخل حتها "أقيمهوا
الصالة"د
مسهألة الصههيام ،عنهدما فههرم علينها الصهوم ،كيهد يصههوم اإلنسههاند ومها هه األشهياء الههيت يصهوم عنهههاد ومها هه األشههياء
اليت عليه أن جيتنبهاد ومىت يبدأ الصوم ومىت ينته د إىل خر هذه التفاصيل.
إمجاال ،فِذا يكن هناك حجية للسنة لن يكون هناك اتبهاع ل مهر القهر ين أص اهال؛
كل هذه األشياء وردت ق كتاب هللا ا
ألننا إذا نهعلم كيد نصل كيد نقيم الصالةد دل هذا ابلعقل على أنه ال بد أن تكون هذه السنة حجة.

وابلطبه هنههاك أدلههة وردت ق السهنة علههى حجيههة السههنة ،وحنههن نههذكرها مههن سههبيل االسههت نا ولههيس بسههبيل االسههتدالل،
ألنه ق احلجاج العقل ال يستقيم أن أقول لمن خيالد ويقول السنة ليسا جة فأحتج عليه ب م
دليل من السنة الهيت ههو
يهنكرها ،إمنا حنن نقواا من سبيل االست نا .
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منها قهول رسولنا -صلى هللا عليه وسلم -كما ذكران منذ قليل:
"أال إين أوتيا الكتاب ومثهله معه "..صححه األلباين.
وكذلك قال رسولنا -صلى هللا عليه وسلم" :-عليكم بسنيت وسنة االلفاء الراشدين مهن بعهدي عضهوا عليهها ابلنواجهذ"
صححه األلباين.
وقال صلوات هللا عليه" :فمن رغ عن سنيت فليس من" صحيح البخاري ومسلم.
فكهل هههذه األدلهة إذا نظههران إليهها نعلههم يقيناها أن السهنة حجهة ،وأن السهنة دليههل شهرع اثبهها ،وأهنها ركهن ركهّي مهن أركههان
هذا الدين.

هل كل ما ورد ق السنة على سبيل التشري د
لكن سيظل السهال :هل كل ما ورد ق سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -هو على سبيل التشري د
كنا تكلمنا ق م
لقاء سابي حول مفهوم السنة ،وداللة مصهطلح السهنة ،وأن السهنة اها عهدة مفهاهيم ،فهنهاك السهنة ابملعهذ
العام ،وهو كل ما ورد عن رسهول هللا -صهلى هللا عليهه وسهلم -مهن ق هو مل ،أو فعه مل ،أو تقريهر ،أو حهىت صهفته -صهلوات
هللا عليه .-فهنا نقول :ما ورد إلينا هبهذا املفههوم العهام منهه قسهم أييت علهى سهبيل التشهري  ،ومنهه قسهم خهر ال يهرد علهى
سبيل التشري .
ضا لسهولة التدار  ،وحصر املعلومات ،قسموا السنة إىل السنة القوليهة ،والسهنة الفعليهة ،والسهنة التهقريريهة،
والعلماء أي ا
وابلتايل هنا يسهل أن نتعامل م كل قس مم ونفهم الداللة التشريعية لكل قسم.
فمهها ورد عههن رسههول هللا -صههلى هللا عليههه وسههلم -عههن طريههي القهول ،السههنة القوليههة ،نقههول :لههدينا السههنة القوليههة والسههنة
الفعلية والسنة التقريرية ،كلها يدخل فيها هذا الذي سنذكره ،أهنا قد حتمل التشري  ،وقد ال حتمل التشري .
 ما صدر عن الرسول قبل البعثةلكن بدايةا ما صدر عن رسول هللا -صهلى هللا عليهه وسهلم -مهن األقهوال واألفعهال والتقريهرات قبهل بعثتهه -صهلوات هللا

عليه -هذا ليس من التشري .

 ما صدر عن الرسول من أفعال على سبيل الطبيعة اإلنسانيةاثنياهها :مهها صهدر عههن رسههول هللا -صههلى هللا عليههه وسههلم -مهن أفعه م
هال تهرد علههى سههبيل الطبيعههة اإلنسههانية كاألكهل واملشه
والنوم وحنو هذه ،هذه األصل فيها أهنا ليسا بتشريعات إال ما ورد نصه ابلتشري فيها.

مثال :ملا قال رسولنا -صلى هللا عليه وسلم -البن أم سلمة:
"اي غ ههالم! س ههم هللا .وك ههل بيمين ههك .وك ههل ّم هها يلي ههك" ص ههحيح البخ ههاري ومس ههلم .هنه ها ه ههذه األوام ههر وردت عل ههى س ههبيل
التشري  ،ليهعلمه ويهفهمه كيد أيكل.
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هثال مهها كههان حيب هه صههلوات هللا عليههه م هن الطعههام هههذا لههيس م هن سههبيل التش هري  ،هههذا مههن
فهنههاك أشههياء ق حمههور الطعههام مه ا
مقتضى الطبيعة البشرية.

ضهها لههه فيههها سههبيل يكههون لههه فيههه ارتبههاط
ولكههن اعههرف إذا كانهها هههذه األشههياء ليسهها تشهريعية ولكههن اإلنسههان املهههمن أي ا
برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فمن أح ما أحبه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حىت ولو كانا مهن األمهور

اليت تتعلي ابلطبيعة البشرية لكنه أحبها حملبة الرسول اا فهو يههجر على هذه احملبة؛ ألهنا انبعهة ق األصهل عهن حمبهة النهيب
صلى هللا عليه وسلم.-كمهها ورد عههن أنههس بههن مالههك -رضههوان هللا عليهه -أنههه وجههد الرسههول -صههلى هللا عليههه وسههلم -يتتبه الههدابء -الله هه
بنسميها الكوسة حالياا" ،-قال أنس :فرأيا رسول هللا صلى هللا عليه وسهلم يتتبه الهدابء مهن حهول الصهحفة ،فلهم أزل
أح الدابء من يومۖ مذ" صهحيح البخهاري .يتتبه الهدابء ق الصهحفة فعلهم أنهه حيبهها ،فقهال فهال زلها أحبهها منهذ رأيها
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يتتبعها.
فهنا حمبته تكن ألنه حي هذا الطعام ،إمنا أحبه حملبة النيب صلى هللا عليه وسلم اذا الطعام ،فهو يهجر على هذا.
وكذلك احلال ق كل األمور اليت نصنفها حتا األمور اليت تهتصل ابلطبيعة البشرية.
لكن م التحذير ال بد أن يضبط عا هذا األمر ،عذ ال أييت إنسان ويقول وهللا ههذه أمهور عهادات وأمهور فعلهها النهيب
صلى هللا عليه وسلم -جملهرد موافقهة العهادة ،جملهرد أنهه نظهر فيهها فوجهد أهنها مهن أمهور العهادات ،تفصهيل ههذا األمهر ههلهو من العادة أم هو من التشري ه مهن وظيفهة أههل التشهري  ،مهن وظيفهة املتخصصهّي ،أييت عها فيقهول لهك وهللا ههذا
األمر هذا الش ء ال حيمل على سبيل التشري  ،وصفته كذا كذا كذا ،أو يقول هذا األمر على التشري .
نقههول هههذا ألن هنههاك م هن يهوس ه األمههر ،فيههأيت أمههور أمجه العلمههاء علههى مشههروعيتها مث أييت ويقههول وهللا ههذا األمههر مههن
العادات .مثال:
أساسها لهيس مهن التشهري ههذا مهن األشهياء الهيت اعتادهها العهرب ،وههو مهن مها كهان يهلهبس ق
احلجاب ،يقولهون احلجهاب ا

هذا الزمان ،وهو مهن األشهياء الهيت ال نلتهزم هبها؛ ألهنها ليسها مهن شهرع هللا ،وليسها مهن ديهن هللا ،فلهيس لهدينا دليهل -
كما ذكران ق لقا نا السابي ،-ليس لدينا دليل مباشر أو نص مباشر على احلجاب.

فانظر كيد حيتالون ليصلوا إىل ابطلهم ،فيأتون عارضة النص الشرع أذهاهنم وعقوام املجردة.
هثال مسههألة اللحيههة ،هههذه اللحيههة ليسهها مههن األمههور التش هريعية إمن ها ه ه مههن أمههور العههادات،
كههذلك احلههال يقههول لههك مه ا
سبحان ريب ،كيد تكون من أمور العادات ورسولنا -صلى هللا عليه وسلم -أمر هبا أم ارا صرحياا:

"أوفوا اللحى" صحيح مسلم" .أعفوا اللحى" صححه األلباين" .أرخوا اللحى" صحيح مسلم.
بعد كل هذا أييت ويقول ه من العاداتد أي ش مء هذا!
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ف جل هذا نقول احذروا من هذا املسلك ،الذي حيدد هذا أمر تشريع أو ليس بتشريع هم العلماء.
ألجههل هههذا الحظههوا ق كههل م
ابب مههن أبههواب الفقههه جتههد العلمههاء يقولههون كههذا ابب كههذا ،األدلههة علههى مشههروعيته ق صهدر
البههاب ،مل هاذاد ليقولههوا لههك هههذا أمههر مههن التش هري  ،ملههاذا تصههل د ألنههه مههن التش هري  ،مل هاذا تهزك ه د هههو م هن التش هري  ،مهها
الدليلد الدليل كذا وكذا وكذا.
كههذلك احلههال حههىت ق أمههور احليههاة العاديههة ،هنههاك ابب للطعههام ،ابب للشهراب ،ابب للبها والزينهة ،ابب للتههداوي ،كههل
هذه األمور أيتون إليك ابألدلة التشريعية ق هذه األحكام اليت يسردوهنا لك.
فلنعلم أن األمر كما ذكران ليس حم

هو  ،وال حم

تشه  ،إمنا العلمهاء ضهبطوا ههذه األمهور ابلضهوابط الهيت ذكرانهها

أساسا من مفهوم الدليل الذي نتكلم عنه.
قبل ذلك ،واليت تنب
ا
 ما صدر عن الرسول من منطلي االرة البشريةاألمر الثال هناك ما صدر عن رسول هللا -صلى هللا عليهه وسهلم -مهن منطلهي االهرة البشهرية الهيت اسهتقاها مهن خراتهه
ق احلياة وجتاربه ،مثل أمور التجارة والصناعة وحنو هذا ،مثهل ههذه األمهور ال يعتهر فيهها التشهري ؛ ألن النهيب -صهلى هللا
عليه وسلم -ملا تعامل هبا يتعامل من وصفه نيب مشرع إمنا تعامل خبرته العامة ق احلياة.
ق غهزوة بهدر

مثال ملا نزل رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -ابجلهي
وهناك من األدلة ما يدل على هذا املسلك ،منها ا
فنزل ق م
مكان معّي فقال له الصحايب اجلليل احلباب بن املنذر :أهذا منهزل أنهزلكهه هللا أم ههو الهرأي واحلهرب واملكيهدةد
فقههال -صههلوات هللا عليههه :-بههل هههو ال هرأي واحلههرب واملكيههدة ،فقههال احلبههاب :لههيس هههذا ن هزل وأشههار إبن هزال اجلنههد ق
مكان خر ،والقصة مشهورة.
يبقى إذن النهيب -صهلى هللا عليهه وسهلم -أخهره أن ههذا لهيس أم اهرا توقيفيًّها ،لهيس أم اهرا علهى سهبيل التشهري  ،إمنها ههو مهن
االرة اليت حكم هبا رسول هللا -صهلى هللا عليهه وسهلم ،-وألجهل ههذا ملها أشهار عليهه أمه مر خهر أخهذ هبهذه املشهورة ،ومها
كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ليرتك تشر ايعا ألجل رأي ومشورة.
جدا قصة أتبري النخل ،أن النيب -صلى هللا عليهه وسهلم -مهر علهى ق م
كذلك احلال القصة املشهورة ًّ
هوم وههم علهى رؤو
النخههل وكههانوا يه ههبرون النخ هل أي يهلقح هون النخ هل وه ه طريقههة معروفههة ق الزراع هة ،أييت إىل النخلههة املهنهث هة وأييت بطل ه
الذكر ،ويهلقهح ههذا النتهاج ،وتهرج بعهد ذلهك الثمهرة ،فهالنيب -صهلى هللا عليهه وسهلم -ملها وجهدهم هكهذا فقهال اهم يعهن
أبروا أو ال ت ههبروا واألمهر سهيان ،فرتكهوا ههذا التهأبري فلهم تهرج الثمهرة ،فهنها قهال اهم صهلوات هللا عليهه" :أنهتم أعلهم أمهر
دنياكم" صحيح مسلم.
يبقى إذن ملا قال ام -صلوات هللا عليه -األمر األول يهقل ام من سبيل التشهري  ،وههذا مها ورد ق بعه
أن هذا كان من حم

الهرواايت،

االرة ،مرد خرة حياتية ،يهقل ام هذا بسبيل التشري .
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نكرر األمر مرةا أخر الذي يقهول ههذا تشهري أو ههذا لهيس بتشهري لهيس العقهل ،فهنهاك مهن يهوسه الداللهة اهذا الهنص

"أنتم أعلم أمر دنياكم" .يقولون النيب -صلى هللا عليهه وسهلم -قهال" :أنهتم أعلهم أمهر دنيهاكم" ،نعهم ،قااها صهلوات هللا
عليه ،ولكن ما هو الذي خيتص أمر الدنياد

أي األمهور املباحههات الههيت يهرد فيهها نههص بوجههود أحكه مهام حواهها ،ههم يريههدون توسههي الداللههة فيقولهون كههل مهها خيهص أمههر
الدنيا ،ما نعي

فيه ق دنياان فنحن أعلهم بهه ،وحنهن الهذين نقهرر مها نفعهل ومها ال نفعهل ،وابلتهايل حنهن هبهواان نقهرر القهانون

الذي ال يوض أو القانون الذي يوض  ،حنن الذين نقرر كيهد تكهون التعهامالت التجاريهة وكيهد ال تكهون ،كيهد تكهون
حياتنا ق الصناعة وق الزراعة وغريها.
هههذا األمههر خطههري جه ًّهدا وهههذا احتيههال علههى ال هنص واحتيههال علههى الههدليل لتفري ه الداللههة ،وهههذا سههبحان هللا هههذا نفههس
املسلك الذي سلكه أهل الكتاب قبلنا "حيرفون الكلم من بهعد مواضعه" املا دة .٤١:ما معهذ ههذاد الهنص ورد والهنص
ابهها لههديهم واضههح وظههاهر ق كتههاهبم ،هههل نزعههوهد هههل مسههحوهد أبه ادا ،تركهوه ق مكانههه ،وأخلههوه مههن دا ههرة العمههل بههه،

متاما ،فحرفهوا الهنص مهن بعهد مها ابها ،مهن بعهد مواضهعه ،الهنص موجهود لكننها ال نعمهل بهه فكأنهه مها عهاد
فكأهنم أمهلوه ا

ضا نقرر أن هذا من األمور االطرية.
موجودا ،فأي ا
ا
 -خصوصيات النيب صلى هللا عليه وسلم

هناك نوع خر أال وهو ما يسمى خبصوصيات النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
بعه

األشههياء وردت فعه اهال ق سهنة النههيب -صههلى هللا عليههه وسههلم -لكنههها تهرد علههى سههبيل التشهري العههام ،إمنها وردت

مثال إابحة التزوج أكثهر مهن أربعهة زوجهات ،هنهاك بعه
خاصةا به هو صلوات هللا عليه ،منها ا

األشهياء ق العبهادات حنهو

مثال مسألة وجوب التههجد ق حقهه ههو صهلوات هللا عليهه علهى الهراجح مهن أقهوال أههل العلهم،
الوصال ق الصوم ،منها ا

وحنو هذا.

فهذه أمور تسمى خصوصيات النيب صلى هللا عليه وسلم وال تطال هبا األمة.
خاصها بهه -صهلوات هللا
ضا ههذه االصوصهية ال تهثبها إال بهدليل ،يعهن يكهون هنهاك دليهل واضهح علهى أن ههذا ًّ
ونقول أي ا

عليه" -خالصةا لك من دون المهمنّي" األحزاب .٥٠:هذا نص أن هذا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنو هذا.
 ما عدا ذلكما عدا ذلك فيكون على سبيل التشري  ،مث أييت اجملتهد ليهبهّي لك الداللة التشريعية لما ورد.

فمها ورد عههن النههيب -صههلوات هللا عليههه -هههو مهن الس هنة ،مث السهنة ابملعههذ العههام أي مهها ورد عههن النههيب -صههلى هللا عليههه
احها ،وحنهو ههذا ،فيهب هّي لهك الدرجهة التشهريعية ملها
وسلم -ما حكمهد قد يكون واجباا ،وقد يكون مستحبًّا وقد يكهون مب ا
ورد عنه -صلوات هللا عليه.-
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يبقى إذن لدينا السنة وه دليل تشريع  ،وه ركن من أركان البنيان التشريع لدينا ق اإلسالم ،مث لهدينا ليهة التعامهل
م ه هههذه السههنة ،وكيههد فصههل العلمههاء ق نوعيههة الههنص الههوارد ق سههنة النههيب -صههلى هللا عليههه وسههلم ،-وكيههد يكههون
االستدالل.
االامتة
هبذا نكون قد ألقينا الضهوء علهى أههم احملهاور حهول الهدليل ،ومفههوم الهدليل ،ومكانتهه ق ديهن هللا ،ومها هه أههم األدلهة،
وابلطب ه هنههاك كههالم أكثههر حههول ابق ه األدلههة ،وحجيتههها ،وكيفيههة التعام هل معههها ،لكههن نكتف ه هبههذه املقدمههة حههول هههذا
املفهوم.
أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن ينفعنا به ،وأن ينفعنا ا علمنا ،وأن يعلمنا ما ينفعنا.
أقول قهويل هذا وأستغفر هللا العظيم يل ولكم.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت مد هللا
شاهدوا الدر للنشر على النا ق قسم تفري الدرو ق منتدايت الطريي إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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