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 حديث وعلوموال 1تجاىات الفقهية عند المحدثين: ماستر باال خاصةمحاضرات 
 وترتيب أستاذ المقياس: د: الياسين بن عمراوي.جمع 

 : المحدثين هية عندجاىات الفقتاال
 احملاضرة األوىل() :: االتجاه إلى اآلثار أوال

 مكانة السنة ومرتبتها بالنسبة للقرآف. - 1
 عرض السنة على القرآف. - 2
 ورود السنة حبكم الزائد على القرآف. - 3
 نسخ السنة بالقرآف والعكس. - 4
 ففيها ثالثة اجتاىات: -وىل  وى  مكانة السنة بالنسبة للقرآف النقطة األ*  
اإلجتاه األوؿ: أف القرآف والسنة يف مرتبة واحدة  فكالمها وح  من عند اهلل  وال فرؽ بينهما إال أف القرآف ُموَحى  -

دوف لفظها. فالقرآف  بلفظو ومعناه. فهو معجز متعبد بتالوتو  وليست السنة كذلك  حيث أُوِحَ  إىل الرسوؿ معناىا
والسنة كالمها نصوص  يستعمالف َمًعا  وال يقدـ أحدمها على اآلخر. وإذا كاف يطلق أحيانًا أف السنة تالية للكتاب وأهنا 
ادلصدر الثاين بعده فليس ىذا اإلطالؽ إالَّ ترتيًبا لفظًيا اعتباريًا  من حيث إف القرآف ىو الذي دؿ على ُحِجيَِّة الُسنَِّة  

 ذا ثبتت ُحِجيَّتُػَها صارت يف قوة القرآف.فإ
 -َكاَف الَوْحُ  يَػْنزُِؿ َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ]َوخُيِْبُُه[ ِجِْبِيُل »َوَرَوى اأَلْوزَاِع ُّ  َعْن َحسَّاَف ْبِن َعِطيََّة  قَاَؿ: 

 « سُِّر َذِلكَ بِالسُّنَِّة الَِِّت تُػفَ  -َعَلْيِو السَّالـُ 
االجتاه الثاين: تقدمي الكتاب على السنة  ألف الكتاب مقطوع بو مجلة وتفصياًل لتواتره  والسنة مظنونة  والقطع فيها  -

التفصيل. وادلقطوع على ادلظنوف. وقد دؿ على تقدمي الكتاب أخبار وآثار كثرية َكَحِديِث  إمنا يصح يف اجلملة ال يف
وكتاب عمر إىل ُشَرْيح: ...«. ِبُسنَِّة َرُسوِؿ اللَِّو »قَاَؿ: «. فَِإْف َلَْ جتَِْد؟»قَاَؿ: «. ِبِكَتاِب اللَّوِ »  قَاَؿ: «ُم؟ِِبَ ََتْكُ »ُمَعاٍذ: 

ويف ...«. ِفيِو َرُسوُؿ اللَِّو  نَّ ِإَذا أَتَاَؾ أَْمٌر فَاْقِض ]ِفيِو[ ِبَا يف ِكَتاِب اللَِّو  فَِإْف أَتَاَؾ َما َلْيَس يف ِكَتاِب اللَِّو فَاْقِض ِبَا سَ »
  َوُرِوَي مثل ذلك عن ابن مسعود وابن «بعض الروايات: ِإَذا َوَجْدَت َشْيًئا يف ِكَتاِب اللَِّو فَاْقِض ِبِو َواَل تَػْلَتِفْت ِإىَل َغرْيِهِ 

 (.1عباس وكثري من السلف الصاحل )
ذا االجتاه يف مقابلة االجتاه الثاين  َوَردِّ فعل لو. وىو ادلراد بقوذلم: االجتاه الثالث: تقدمي السنة على الكتاب. وقد نشأ ى -

إف السنة قاضية على الكتاب  وليس الكتاب بقاض على السنة  ألف الكتاب قد يكوف زلتماًل ألمرين فأكثر  فتأيت 
 .السنة بتعيني أحدمها  فريجع إىل السنة ويرتؾ مقتضى الكتاب  وىذا دليل على تقدمي السنة

يُرِيُد أَنػََّها تَػْقِض  : »-ابن عبد الِب  -قَاَؿ أَبُو ُعَمَر «. اْلِكَتاُب َأْحَوُج ِإىَل السُّنَِّة ِمَن السُّنَِّة ِإىَل اْلِكَتابِ »يقوؿ اأَلْوزَاِع ُّ: 
ُ اْلُمرَاَد ِمْنوُ   «.َعَلْيِو َوتُػبَػنيِّ

 «.لسُّنَِّة ِإىَل الِكَتابِ الُقْرآُف َأْحَوُج ِإىَل السُّنَِّة ِمَن ا»ويقوؿ مكحوؿ: 
 (.2« )السُّنَِّة قَاِضَيٌة َعَلى الِكَتاِب  َولَْيَس اْلِكَتاُب قَاِضًيا َعَلى السُّنَّةِ »ويقوؿ حيىي بن أيب كثري: 
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  بل يراد بعرض السنة على القرآف َأال يكتفى بالنظر إىل السند يف احلكم على احلديث َعْرُض السُّنَِّة َعَلى الُقْرآِف: - 2
جيب أف يضاؼ إليو النظر يف متنو ومعناه  للتأكد من أنو َل يأت ِبا خيالف القرآف  فإف جاء احلديث ِبا خيالف القرآف  

 اعتِبت ىذه ادلخالفة علة يضعف هبا احلديث  وقرينة على خطأ ما يف الرواية 
خذ هبا أو الرتؾ  إذ ىو األصل فالقرآف قاض على احلديث من حيث الصحة والضعف  حاكم على السنة من حيث األ

 الثابت ادلقطوع بثبوتو.
وقد اختلف يف األخذ هبذا ادلبدأ يف اعتبار صحة احلديث. وقد ذكر األسنوي أف الشافع  ذىب إىل أنو ال جيب عرض 

 خِب الواحد على الكتاب  وأف عيسى بن أباف رأى أف ذلك واجب 
َحِديٌث ُمَواِفٌق ِلَما يف الُقْرآِف  »حلديث بالنسبة للقرآف ثالثة أقساـ: ا ابن حـز يف االحكاـ _ – وقد قسم بعض العلماء

ْرٌض  َوَحِديٌث سُلَاِلٌف ِلَما فَاأَلْخُذ ِبِو فَػْرٌض  َوَحِديٌث زَاِئٌد َعَلى َما يف الُقْرآِف  فَػُهَو ُمَضاٌؼ ِإىَل َما يف الُقْرآِف  َواأَلْخُذ بِِو فػَ 
 « رِحٌ يف الُقْرآِف فَػُهَو ُمطَّ 

  كما يفهم من مناقشتو لؤلوزاع  يف  -يف كتابو الرد على األوزاع   – وإىل عرض السنة على الكتاب ذىب أبو يوسف
حكم الرجل ديوت يف دار احلرب أو يقتل  ىل يضرب لو بسهم يف الغنيمة؟ فذىب أبو حنيفة إىل أنو ال يضرب لو 

ُْسِلِمنَي قُِتَل ِِبَْيبَػَر فََأمْجََعْت أَئِمَُّة اذلَُدى  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -ُؿ اللَِّو َأْسَهَم َرُسو »بسهم  َوقَاَؿ اأَلْوزَاِع ُّ: 
ِلَرُجٍل ِمَن ادل

 «.َعَلى اإِلْسَهاـِ ِلَمْن َماَت َأْو قُِتلَ 
ى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأْسَهَم أَلَحٍد ِمَن َفاَل نَػْعَلُم َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ »وقد رد أبو يوسف على األوزاع  ذلك  وكاف شلا قالو: 

ُهم َوَىَذا َما الَغِنيَمِة شلَّْن قُِتَل يَػْوـَ َبْدٍر َواَل يَػْوـَ ُحنَػنْيٍ َواَل يَػْوـَ َخْيبَػَر َوَقْد قُِتَل هِبَا َرْىٌط َمْعُروُفوَف  َفَما نَػْعَلُم أَنَُّو َأْسَهَم أَلَحٍد ِمنػْ
ثَػَنا ابُن َأيب َكرديَةاَل خَيَْتِلُف ِفيوِ  َعْن َأيب َجْعَفٍر َعْن َرُسوِؿ    فَػَعَلْيَك ِمَن احلَِْديِث ِبَا تَػْعِرُؼ الَعامَُّة َوِإيَّاَؾ َوالشَّاذَّ ِمْنُو فَِإنَُّو َحدَّ

ثُوُه َحّتَّ  ـُ  -َكَذبُوا َعَلى ِعيَسى  اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو َدَعا اليَػُهوَد َفَسَأذَلُْم َفَحدَّ َفَصِعَد النَِّبُّ  -َعَلْيِو الصَّالَُة َوالسَّاَل
ِّنِّ يُػَواِفُق اْلُقْرآَف فَػُهَو َعِّنِّ َوَما َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ادلِْنبَػَر َفَخَطَب النَّاس فَػَقاَؿ: " ِإفَّ احلَِْديَث َسيَػْفُشو َعِّنِّ َفَما أَتَاُكْم عَ 

 ."«اُكْم َعِّنِّ خُيَاِلُف اْلُقْرآَف فَػَلْيَس ِمِّنِّ أَتَ 
وقد تابع أبا يوسف يف ذلك معظم األحناؼ  فجعلوا عرض السنة على الكتاب من أسس نقد احلديث. فالسرخس  

اع يف ادلعىن   وانقطاع يف ادلعىن مث يبني أف من االنقط-ويعِّن بو ادلرسل  -يقسم االنقطاع يف اخلِب إىل انقطاع يف اللفظ 
أف يكوف احلديث سلالًفا لكتاب اهلل تعاىل  فإنو حينئٍذ ال يكوف مقبواًل وال يكوف حجة  عاًما كاف ما تقرره اآلية أو 

 خاًصا  َنصِّا َأْو ظَاِىرًا.
ـُ  -وقد استدؿ على ما ذىب إليو بالنقل والعقل. أما النقل  فقولو  ْرٍط لَْيَس يف ِكَتاِب ُكلُّ شَ : »-َعَلْيِو الَصاَلُة َوالسَّاَل

ُرَاُد ُكلَّ َشْرٍط ُىَو سُلَاِلٌف ِلِكَتاِب اللَِّو »وقد فسر السرخس  ىذا احلديث بقولو: «. اللَِّو فَػُهَو بَاِطٌل  وَِكَتاُب اللَِّو َأَحقُّ 
َوادل

ُنُو يف ِكَتاِب اللَِّو  ُرَاُد َما اَل يُوَجُد َعيػْ
ـُ  -. كما استدؿ أيًضا ِبا رواه من قولو ...«تَػَعاىَل  اَل َأْف َيُكوَف ادل : -َعَلْيِو السَّاَل

افَػَقُو فَاْقِبُلوُه َواْعَلُموا أَنَُّو َتْكثُػُر َلُكْم اأَلَحاِديُث بَػْعِدي  فَِإَذا ُرِوَي َلُكْم َعِّنِّ َحِديٌث فَاْعرُِضوُه َعَلى ِكَتاِب اهلِل تَػَعاىَل  َفَما وَ »
 «.دُّوُه َواْعَلُموا َأينِّ ِمْنُو بَرِيءٌ ِمِّنِّ  َوَما َخاَلَفُو فَػرُ 
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أِلَفَّ الِكَتاَب ُمتَػيَػقٌَّن بِِو َويف اتَِّصاِؿ اخَلَِبِ »أما استداللو العقل  فيرتكز على ادلوازنو بني الكتاب واخلِب من جهة الثبوت 
َهٌة َفِعْندَ  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -الَواِحِد ِبَرُسوِؿ اهلِل  َرَؾ َما ِفيِو  ُشبػْ ُتَػيَػقَِّن َويُػتػْ

ِر اأَلْخِذ هِبَِما اَل بُدَّ ِمْن َأْف يُػْؤَخَذ بِادل تَػَعذُّ
َـّ َواخلَاصَّ يف َىَذا َسَواٌء ِلَما بَػيػَّنَّا أَ  َهٌة َوالَعا َـّ ُموِجٌب لِْلُحْكمِ ُشبػْ ِفيَما يتَػَناَولُُو َقْطًعا َكاخلَّاصِّ وََكَذِلَك النَّصُّ َوالظَّاِىُر  فَّ الَعا

َهٍة الْحِتَماِؿ ا َْْتَ ِمَن الِكَتاِب ُمتَػيَػقٌَّن ِبِو َوَمْْتُ احَلِديِث اَل يَػنػَْفكُّ َعْن ُشبػْ
َا َسَواٌء أِلَّفَّ ادل ْْتِ فَِإمنَّ

َ
ْعىن بِادل

َ
ـُ ادل َْعىَن. مثَّ قَػَوا

لنػَّْقِل بِادل
ْعىَن َواَل َشكَّ أَّفَّ الِكَتاَب يَػتَػرَ 

َ
َْْتِ أَوَّاًل ِإىَل َأْف جيَِ َء ِإىَل ادل

ْْتِ َيْشَتِغُل بِالتػَّْرِجيِح ِمْن َحْيُث ادل
َ
تَػَواتِِر يف ادل

ُ
جَُّح بِاْعِتَباِر النػَّْقِل ادل

. مث ذكر السرخس  أف األحناؼ بناًء على «َِبِ الَواِحِد َفَكاَنْت سُلَالَفَة اخَلَِبِ لِْلِكَتاِب َدلِياًل ظَاِىرًا َعَلى الزَّيَاَفِة ِفيوِ َعَلى خَ 
 ىذا األصل َردُّوا أحاديث مس الذكر  وحديث فاطمة بنت قيس  وخِب القضاء بالشاىد واليمني.

عرض احلديث على القرآف والسنة ادلشهورة  ُمْثِنًيا على طريقة أئمة األحناؼ يف ىذا مث يقوؿ السرخس  مؤكًدا أمهية 
يِن بَِليَغٌة  فَِإفَّ َأْصَل البِ »الصدد:  َا َظَهَر ِمْن َفِف  ىَذْين النػَّْوَعنْيِ ِمَن االنِْتَقاِد لِْلَحِديِث ِعْلٌم َكِثرٌي  َوِصَيانٌَة لِْلدِّ دَِع َواأَلْىَواِء ِإمنَّ

ْشُهورَِة فَِإفَّ قَػْوًما َجَعُلوَىا َأْصاًل َمَع الشُّبػْ قَػبْ 
َ
 -َهة يف اتَِّصاذِلَا ِبَرُسوِؿ اللَِّو ِل تَػْرِؾ َعْرَض َأْخَباِر اآلَحاِد َعَلى الِكَتاِب َوالسُّنَِّة ادل

ـُ  َها الِكَتاَب َوالسُّنََّة اْلَمْشُهورََة َفَجَعُلوا التََّبَع َمْتُبوًعا  َوَجَعُلوا   َوَمَع أَنػََّها اَل تُوِجُب ِعْلَم الَيِقني  مُثَّ تََأوَُّلوا عَ -َعَلْيِو السَّاَل َليػْ
ُر ُمتَػيَػقٍَّن بِِو فَػَوقَػُعوا يف اأَلْىَواِء َوالِبدَِع ِبَْنزَِلِة َمْن أَْنَكَر َخبَػَر الَواِحدِ  َا َسَواُء السَِّبي»إىل أف قاؿ: « اأَلَساَس َما ُىَو َغيػْ ِل َما َوِإمنَّ

َْشُهورََة َأْصاًل مثَّ َخَرُجوا  -َرِِحَُهْم اللَُّو  -َذَىَب إِلَْيِو ُعَلَماُؤنَا 
ٍة َمْنزِلَتَػَها فَِإنػَُّهْم َجَعُلوا الِكَتاَب َوالسُّنََّة ادل ِمْن ِإنْػزَاِؿ ُكلِّ ُحجَّ

َْرِويُّ ِبَطرِيِق اآلحَ 
َهِة َوُىَو ادل اِد شلَّا َلَْ َيْشَتهْر َفَما َكاَف ِمْنُو ُمَواِفًقا لِْلَمْشُهوِر قَِبُلوُه َوَما َلَْ جيَُِدوا يف َعَلْيِهَما َما ِفيِو بَػْعَض الشُّبػْ

َْشُهورَِة َلُو ذِْكرًا قَِبُلوُه أَْيًضا َوأَْوَجُبوا الَعَمَل ِبِو َوَما َكاَف سُلَاِلًفا
 .«ذَلَُما َردُّوهُ  الِكَتاِب َواَل يف السُّنَِّة ادل

اإلماـ مالك  فقد قارب فقهاء العراؽ يف عرضهم أخبار  -مع اختالؼ يسري  -وشلن ذىب مذىب األحناؼ يف ذلك 
الكتاب  وقد استنبط ادلالكية من صنيع إمامهم أف مالًكا يقدـ ظاىر القرآف على السنة إال إذا عارض السنة اآلحاد على 

 .أمر آخر  من قياس أو عمل أىل ادلدينة  َوَردَّ لذلك بعض السنن
قاؿ بعد أف وقد أيد الشاطِب مسلك األحناؼ يف عرض السنة على القرآف وذكر أف السلف الصاحل كانوا يفعلونو  مث 

ا  َويف اْعِتَباِر السََّلِف َلُو نَػْقٌل َكِثرٌي. َوَلَقِد اْعَتَمَدُه َماِلُك بْ »ذكر أمثلة لذلك:  ُن أََنٍس يف َويف الشَّرِيَعِة ِمْن َىَذا َكِثرٌي ِجدِّ
ِتِو يف االْعِتَبارِ   «.َمَواِضَع َكِثريٍَة ِلِصحَّ

ل  َوَردَّ بناء على القوؿ بو " َحِديَث َغْسِل اإِلنَاِء ِمَن الَكْلِب "  َو" َحِديَث مث ذكر بعض األمثلة ألخذ مالك هبذا األص
ـَ َعْنُو َولِيُُّو "  ْجِلِس "  َو" َحِديَث: َمْن َماَت َوَعَلْيِو َصْوـٌ َصا

َ
 ِخَياِر ادل

فإهنم َل  -اضية على الكتاب وغريىم شلن ذىب إىل أف الكتاب والسنة يف مرتبة سواء  أو أف السنة ق أما المحدثون
يأخذوا ِببدأ عرض احلديث على القرآف  بل ىامجوه بشدة  ومنعوا أف يكوف ىناؾ حديث صحيح سلالف للقرآف ويعِب 

ِإمَّا ُمَضاٌؼ ِإىَل  اَل َسِبيَل ِإىَل ُوُجوِد َخَِبٍ َصِحيٍح سُلَاِلٍف لِْلُقْرآِف َأْصاًل  وَُكلُّ َخَِبٍ َشرِيَعٍة فَػُهوَ »ابن حـز عن رأيهم فيقوؿ: 
ٌ جِلُْمَلِتِو َواَل َسبِ   .«يَل ِإىَل َوْجٍو ثَاِلثٍ َما يف الُقْرآِف َوَمْعطُوٌؼ َعَلْيِو َوُمَفسٌِّر جِلُْمَلِتِو َوِإمَّا ُمْسَتثْػىَن ِمْنُو ُمبَػنيِّ

ج بظاىر القرآف َردَّ فيو على من احت -َسلََّم َصلَّى اهللُ َعَلْيِو وَ  -وقد صنف اإلماـ أِحد بن حنبل كتابًا يف طاعة رسوؿ اهلل 
 .يف معارضة السنن
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وقد رأى احملدثوف أف االجتاه إىل عرض السنة على القرآف اجتاه خطري  يؤدي إىل القوؿ برتؾ السنة أصاًل  واالقتصار على 
] ال خالؽ ذلم من الدين خارجني على إمجاع ادلسلمني  وقد أشار اخلطايب آنًفا إىل أف ىذا ىو  الكتاب. وىذا رأي ]قَػْوـٍ

َوَلْو َساَغ َردُّ ُسَنِن َرُسوِؿ اللَِّو »رأي اخلوارج والروافض  ويقرر ابن القيم رأي احملدثني يف مناصرتو لرأي اإلماـ أِحد  فيقوؿ: 
َحٍد َما َفِهَمُو الرَُّجُل ِمْن ظَاِىِر الِكَتاِب َلُردَّْت ِبَذِلَك َأْكثَػُر السَُّنِن  َوَبطََلْت بِاْلُكلِّيَِّة. َفَما ِمْن أَ لِ  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -

أَْو إْطاَلِقَها  َويَػُقوُؿ: َىِذِه السُّنَُّة سُلَالَِفٌة  حَيَْتجُّ َعَلْيِو ِبُسنٍَّة َصِحيَحٍة ُُتَاِلُف َمَذاِىَبُو َوضِلَْلَتُو إالَّ َودُيِْكُنُو َأْف يَػَتَشبََّث ِبُعُموـِ آيَةٍ 
  .«ذِلََذا اْلُعُموـِ َواإِلْطاَلِؽ َفاَل تُػْقَبلُ 

 المحاضرة الثانية :
 ُوُروِد الُسنَِّة حِبُْكٍم زَاِئٍد َعَلى َما يف الُقْرآِف: - 3

 اىات يف مكانة السنة بالسنة للقرآف  أما غريىم فلم دينع ذلك.واخلالؼ يف ىذا ادلوضوع مبِّن على اختالؼ االجت
وقد أشرنا يف موضوع عرض السنة على القرآف إىل أف القائلني بو كانوا يقصدوف منو أحيانًا َردَّ السَُّنِن الِت تأيت حبكم زائد 

مستقلني  على أف خيص موضوع على ما يف القرآف فخلطوا أحد ادلوضوعني باآلخر. وقد آثرنا أف نعاجلهما كموضوعني 
 العرض ِبخالفة احلديث لصريح القرآف فيكوف حينئٍذ أحد عناصر نقد مْت احلديث  ِبالؼ موضوع الزيادة.

 ونتناوؿ اآلف ادلوضوع بش ء من التفصيل فنقوؿ:
 البياف ادللـز للناس إىل أقساـ: -َرِضَ  اهللُ َعْنُو  -َقسََّم اإلماـ الشافع  

 خللقو نًصا  مثل مجل فرائضو يف أف عليهم صالة وزكاة وصوًما َوَحجِّا.فمنو ما أبانو 
اهلل ]لو[  ِبا افرتض من طاعتو  والوجو الثالث: ما سن رسوؿ اهلل فيما ليس فيو نص كتاب: فمنهم من قاؿ: جعل 

 وسبق يف علمو من توفيقو لرضاه  أف يسن فيما ليس فيو نص كتاب.
ومنهم من قاؿ: َل يسن سنة قط إال وذلا أصل يف الكتاب  كما كانت سنتو لتبيني عدد الصالة وعملها  على أصل مجلة 

قاؿ: }ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{  فرض الصالة  وكذلك ما سن من البيوع وغريىا من الشرائع  ألف اهلل
[  فما أحل وحـر فإمنا بني فيو عن اهلل  كما بني 275[  وقاؿ: }وأحل اهلل البيع وحـر الربا{ ]البقرة: 29]النساء: 
 الصالة.

 ومنهم من قاؿ: بل جاءتو ]بو[ رسالة اهلل  فأثبتت سنتو بفرض اهلل.
 وسنتو احلكمة: الذي ألق  يف روعو عن اهلل  فكاف ما ألق  يف روعو سنتو.ومنهم من قاؿ: ألق  يف روعو كل ما سن  

...   وى  احلكمة الِت ذكر اهلل  وما نزؿ بو عليو كتاب  فهو كتاب اهلل  وكل جاءه من نعم اهلل  كما أراد اهلل  وكما 
 عصمة والتوفيق.جاءتو النعم  جتمعها النعمة  وتتفرؽ بأهنا يف أمور بعضها غري بعض  ونسأؿ اهلل ال

وأي ىذا كاف  فقد بني اهلل أنو فرض فيو طاعة رسولو  وَل جيعل ألحد من خلقو عذرا ِبالؼ أمر عرفو من أمر رسوؿ 
 .«اهلل

 ومن ىذا القوؿ عن اإلماـ الشافع  صلده قد قسم السنة بالنسبة دلا جاء يف القرآف إىل ثالثة أقساـ:
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افقة للقرآف من كل وجو  فيكوف توارد القرآف والسنة على احلكم الواحد من باب ]أ[ القسم األوؿ: أف تكوف السنة مو 
 توارد األدلة وتضافرىا  كاألحاديث الدالة على وجوب الصالة والزكاة وغريمها شلا صرح بو القرآف.

 
 .«   وذكر أشياء ضلو ىذا-يو وسلم عل

إذ كل منهما أصل تفرتض طاعتو  وال مانع من  إىل أف السنة قد تأيت بأحكاـ ال توجد يف القرآف  وقد ذىب المحدثون
أف تأيت يف أحدمها ما َل يأت يف اآلخر  فقد ترؾ الكتاب موضعا للسنة  وتركت السنة موضعا للكتاب  فما كاف من 

جتب طاعتو فيو وال َتل معصيتو  -صلى اهلل عليو وسلم  -السنة زائدا على ما يف القرآف فهو تشريع مبتدأ من النِب 
. وليس ىذا تقدديا ذلا على « سبحانو واله منصب التشريع عنو ابتداء  كما واله منصب البياف دلا أراده بكالموواهلل»

ال يطاع يف ىذا القسم  -صلى اهلل عليو وسلم  -الكتاب  بل امتثاؿ دلا أمر اهلل بو من طاعة رسولو. ولو كاف رسوؿ اهلل 
بل أحكاـ السنة الِت ليست يف القرآف إف َل تكن أكثر منها َل »ة بو. َل يكن لطاعتو معىن  وسقطت طاعتو ادلختص

  -صلى اهلل عليو وسلم  -تنقص عنها. فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآف لبطلت سنن رسوؿ اهلل 
 « كلها إال سنة دؿ عليها القرآف

 ووقوعها فعال ووجوب قبوذلا ِبا يأيت:واستدؿ احملدثوف على رأيهم يف جواز ورود السنة بالزيادة  
]أ[ باآليات القرآنية الِت أوجبت طاعة الرسوؿ وحذرت من سلالفة أمره. وقد حشد اإلماـ أِحد كثريا من اآليات يف 
مقدمة كتابو  الذي رد فيو على من عارض السنن بظاىر القرآف. وقد ذكر ابن القيم طرفا منو يف " إعالـ ادلوقعني " 

اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأويل األمر منكم فإف تنازعتم يف  ىل: }يا أيها الذين آمنوا أطيعواىذه اآليات قولو تعا(. فمن 4)
اآلية. والرد إىل اهلل ىو الرد إىل الكتاب والرد إىل الرسوؿ ىو الرد إىل سنتو بعد موتو. ش ء فردوه إىل اهلل والرسوؿ ...{ 
إمنا  -. وغريىا من اآليات الِت اقرتنت فيها طاعة الرسوؿ بطاعة اهلل الرسوؿ واحذروا{وقولو تعاىل: }وأطيعوا اهلل وأطيعوا 

ى  امتثاؿ ما  -صلى اهلل عليو وسلم  -تدؿ على أف طاعة اهلل ى  امتثاؿ ما أمر بو وهنى عنو يف كتابو. وطاعة الرسوؿ 
طاعة اهلل. وقاؿ تعاىل: }فليحذر الذين خيالفوف عن  أمر بو وهنى عنو شلا ليس يف القرآف  إذ لو كاف يف القرآف لكاف من

(. 4(  وقولو تعاىل: }وما آتاكم الرسوؿ فخذوه وما هناكم عنو فانتهوا{ )أو يصيبهم عذاب أليمتصيبهم فتنة أمره أف 
 وذلك يدؿ على أف الرسوؿ اختص بش ء يطاع فيو  وأف كل ما أمر بو وهنى عنو فهو الحق يف احلكم ِبا جاء يف

 القرآف  فال بد أف يكوف زائدا عليو.
]ب[ واستدلوا ثانيا ِبا روي من األحاديث الِت َتذر من ترؾ السنة واالقتصار على الكتاب  شلا ذكرناه قبل ذلك من 
حديث ادلقداـ بن معد يكرب الكندي  وحديث عبيد اهلل بن أيب رافع عن أبيو  وى  تدؿ داللة واضحة على أف يف 

 يف الكتاب.السنة ما ليس 
كاح ادلرأة ]ج[ دؿ التتبع واالستقراء على أف يف السنة أشياء ال َتصى كثرة وى  غري منصوص عليها يف القرآف كتحرمي ن

  وجواز الرىن يف احلضر وَترمي احلمر األىلية وكل ذي ناب من السباع  وعدـ قتل ادلسلم بالكافر على عمتها أو خالتها 
 .وغري ذلك
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أما الذين يقدموف الكتاب على السنة من حيث االعتبار ومن حيث االستنباط  ويوجبوف تبعا لذلك عرض أخبار اآلحاد 
فإهنم يروف أف السنة ال تأيت حبكم ليس لو يف القرآف أصل  فكل ما جاءت بو السنة فإف معناه راجع إىل  على الكتاب 

  فال جتد السنة أمرا إال والقرآف قد الكتاب  ألهنا بياف لو. قاؿ تعاىل: }وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزؿ إليهم{ 
 دؿ على معناه داللة إمجالية أو تفصيلية.

 تدلوا دلذىبهم:واس
  فيلـز أف تكوف السنة حاصلة فيو يف اجلملة  ]أ[ باآليات الِت تدؿ على ذلك  من قولو تعاىل: }تبيانا لكل ش ء{ 

وىو يريد هبا إنزاؿ القرآف.    وقولو: }اليـو أكملت لكم دينكم{ ومثلو قولو تعاىل: }ما فرطنا يف الكتاب من ش ء{ 
قولو تعاىل:  -رض  اهلل عنها  -فيو  وذلك معىن كوهنا راجعة إليو  وقد فسرت السيدة عائشة  فالسنة إذف بياف دلا

صلى اهلل  -واقتصرت يف بياف خلقو على ذلك  وىذا يدؿ على أف قولو « أف خلقو القرآف»بػ }وإنك لعلى خلق عظيم{
 ذه األشياء.وفعلو وتقريره راجع إىل القرآف  ألف اخللق زلصور يف ى -عليو وسلم 

ملتـز بالقرآف يف تشريعو  فقد روى  -صلى اهلل عليو وسلم  -]ب[ كما استدلوا باألحاديث الِت تدؿ على أف الرسوؿ  
يف   ال ديسك الناس عل  شيئا  ال أحل إال ما أحل اهلل يف كتابو  وال أحـر إال ما حـر اهلل»ابن حـز بسنده عن مالك 

 .«كتابو
جلس يف مرضو الذي مات فيو  -صلى اهلل عليو وسلم  -وروى أيضا ابن أيب مليكة  أف ابن عمري حدثو  أف رسوؿ اهلل 

إين واهلل ال ديسك الناس عل  بش ء  إين ال أحل إال ما أحل اهلل يف كتابو  وال »إىل جانب احلجر  فحذر الفْت  وقاؿ: 
 .«ابوأحـر إال ما حـر اهلل يف كت

ال ِتسكوا عِّن شيئا  فإين ال : »-صلى اهلل عليو وسلم  -وقد جاء عن عائشة مثل ذلك  حيث قالت: قاؿ رسوؿ اهلل 
 .«أحل إال ما أحل اهلل يف كتابو  وال أحـر إال ما حـر اهلل يف كتابو

 ألحناؼ يقسموف السنن الِت أتت بزيادة على ما يف القرآف ثالثة أقساـ:وا
 أف تكوف الزيادة الِت أتت هبا السنة من قبيل البياف للقرآف. -أ 

 أف تكوف الزيادة الِت أتت هبا السنة منشئة حلكم َل يتعرض لو القرآف. -ب 
 ؽ.وىذاف القسماف ال نزاع فيهما  بل مها حجة باتفا

 أف تكوف السنة مغرية حلكم تعرض لو القرآف. وىذا ىو زلل النزاع. -ج 
 المحاضرة الثالثة:

 :نسخ السنة بالقرآن والعكس - 4
 وىذا النسخ ىو النقطة الرابعة الِت نتناوذلا يف عالقة السنة بالقرآف  لنستشف منها اجتاه احملدثني.

 وقد ذىب مجهور الفقهاء واألصوليني إىل أف نسخ السنة بالقرآف  ونسخ القرآف بالسنة  جائز يف العقل وواقع بالفعل.
ال ينطق عن اذلوى  فسنتو وح  كالقرآف وكل من  -صلى اهلل عليو وسلم  -زلصورة يف أف الرسوؿ  وحجتهم يف ذلك

 عند اهلل تعاىل  فما ادلانع حينئذ من أف ينسخ أحدمها اآلخر؟.
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و إىل منع نسخ السنة بالقرآف. واختلف النقل عنو يف سبب ادلنع: ىل يف أشهر قولي -رض  اهلل عنو  -وذىب الشافع  

 -نص الشافع  »ىو العقل  أو السمع؟ أو ال العقل وال السمع ولكن السبب ىو عدـ الوقوع بالفعل. قاؿ السبك : 
 «.ال يدؿ على أكثر من ىذا -رِحو اهلل تعاىل 

 ىو ادلنع.أما نسخ القرآف بالسنة فإف للشافع  فيو قوال واحدا 
وأباف اهلل ذلم أنو إمنا نسخ ما نسخ من الكتاب »والنص الذي يشري إليو السبك   ىو قوؿ الشافع  يف " الرسالة ": 

بالكتاب  وأف السنة ال ناسخة للكتاب  وإمنا ى  تبع للكتاب  ديثل ما نزؿ نصا  ومفسرة معىن ما أنزؿ اهلل منو مجال 
».... 

اهلل  ال ينسخها إال سنة لرسوؿ اهلل؛ ولو أحدث اهلل لرسولو يف أمر سن فيو  غري ما سن  وىكذا سنة رسوؿ»وقولو: 
 .«رسوؿ اهلل: لسن فيما أحدث اهلل إليو  حّت يبني للناس أف لو سنة ناسخة للِت قبلها شلا خيالفها

 .وبقوؿ الشافع  قاؿ أِحد بن حنبل من احملدثني
(  والسنة ليست مثال 4ىل: }ما ننسخ من آية أو ننسها نأت ِبري منها أو مثلها{ )واحتج الشافع  لرايو بقولو تعا

  ألف القرآف أيضا ليس بعضو خريا «نأت ِبري منها لكم أو مثلها لكم»للقرآف  وال خريا منو. ورد اجمليزوف بأف ادلعىن: 
ئها معو يف وجوب الطاعة. وإمنا افرتقا يف أال من بعض  وأيضا فالسنة ديكن اعتبارىا مثل القرآف  ألهنا وح  مثلو  والستوا

ويف أنو معجز دوهنا. وىذا ال يعرتض بو على أهنا ليست  ف  وال يتلى معو غريه سللوطا بو يكتب يف ادلصحف غري القرآ
مثلو  إذ ليس يف العلم شيئاف إال ومها يشتبهاف من وجو  وخيتلفاف من آخر. ال بد من ذلك ضرورة  وال سبيل إىل أف 

 خيتلفا من كل وجو  وال أف يتماثال من كل وجو.
( وبقولو 1قولو تعاىل: }وإذا بدلنا آية مكاف آية واهلل أعلم ِبا ينزؿ قالوا إمنا أنت مفرت{ )كما استدؿ الشافع  أيضا ب

 (. فكل ىذه اآليات تنسب النسخ والتبديل إىل اهلل تعاىل.2تعاىل: }قل ما يكوف يل أف أبدلو من تلقاء نفس { )
ِّن على القوؿ ِبفهـو ادلخالفة  وىذا غري مسلم  وقد نوقش الشافع  يف معاين ىذه اآليات  فاالستدالؿ باآلية األوىل مب

إذ معىن اآلية أف اهلل يبدؿ آية مكاف آية  وىذا أمر مسلم  وليس يف اآلية ما ينف  أف اهلل يبدؿ وحيا غري متلو مكاف آية 
 بِباىني أخرى.

   من عند اهلل.وكذلك بالنسبة لآلية األخرية  ألف الرسوؿ ال يبدؿ شيئا من تلقاء نفسو  وإمنا يبدلو بوح
(. وىذا يفيد أف السنة مقصورة على الذكر لتبني للناس ما نزؿ إليهم{كما احتج الشافع  بقولو تعاىل: }وأنزلنا إليك 

البياف  والبياف ينايف الرفع الذي يفيده النسخ  ورد اجملوزوف للنسخ بأف ادلراد بالتبيني يف اآلية ىو التبليغ  وبأف النسخ نوع 
 .ادلنسوخ  وبياف إثبات األمر الناسخ البياف  ألنو بياف ارتفاع األمرمن أنواع 

ف البياف أمر زائد على التبليغ قطعا. وما جاء يف القرآف من أنو وما قالوه من أف ادلراد بالتبيني ىو التبليغ غري مقبوؿ  فإ
 .ىداىم  فإف اهلل يهدي من يشاء ليس عليو إال البالغ فاحلصر فيو إضايف  يراد بو أنو ليس عليو 

ة سنة تكوف ناسخ -عليو السالـ  -إذا أحدث اهلل تعاىل لنبيو أمرا برفع سنة تقدمت  أحدث النِب »وقوؿ الشافع : 
صح أف  -لو جاز ذلك لكاف الناس إذا عملوا بسنة ناسخة »أنكره عليو بعض أصحابو  وقاؿ:  -« لتلك السنة األوىل
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  ادلفرتض عليو االنقياد ألمر -صلى اهلل عليو وسلم  -  وىذا خطأ  فكذلك األمر بالنسبة للرسوؿ «ينسب النسخ إليهم
 (.3اهلل  ال علمو الذي يأيت بو انقيادا ألمر اهلل )   فالناسخ ىو األمر الوارد لو من-عز وجل  -ربو 

 فهناؾ األمثلة الِت تثبت وقوعو: فإذا ادعى أف النسخ َل يقع بني القرآف والسنة 
 فمن أمثلة نسخ السنة بالقرآف:

ـ{ وجوب التوجو إىل بيت ادلقدس يف الصالة  وىذا ثابت بالسنة  نسخ بقولو تعاىل: }فوؿ وجهك شطر ادلسجد احلرا
إىل بيت ادلقدس ستة عشر أو سبعة  -صلى اهلل عليو وسلم  -[  وقد صلى رسوؿ اهلل 150  149  144]البقرة: 

 .عشر شهرا حّت نزلت ىذه اآلية
 -صاـ النِب »قاؿ:  -رض  اهلل عنهما  -ونسخ وجوب صياـ عاشوراء بصـو رمضاف  فقد روى البخاري عن ابن عمر 

  وكاف عبد اهلل ال يصومو إال أف يوافق صومو.  «عاشوراء  وأمر بصيامو فلما فرض رمضاف ترؾ -صلى اهلل عليو وسلم 
صلى  -: أف قريشا كانت تصـو يـو عاشوراء يف اجلاىلية  مث أمر رسوؿ اهلل -رض  اهلل عنها  -كما روى عن عائشة 

من شاء فليصمو  ومن شاء : »بصيامو حّت فرض رمضاف  وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -لم اهلل عليو وس
 «أفطر

 تخصيص القرآن بالسنة: - 5
الِت تفرؽ بني احملدثني وأىل الرأي  بل وادلقصود ُتصيص عاـ القرآف ِبِب اآلحاد  وى  من النقاط ادلختلف فيها  و 

فيصل التفرقة بني الفقهاء الذين غلب عليهم الرأي  والفقهاء الذين غلب عليهم األثر  فإف »جعلها األستاذ أبو زىرة 
الذين غلب عليهم الرأي ال يأخذوف بأخبار اآلحاد يف مقاـ تعرض لو القرآف  ولو بصيغة العمـو  إذ جيعلوف عمومات 

ف يف عمومها  وال جيعلوف خِب اآلحاد يف مرتبة ُتصيصها  أما الفقهاء الذين غلب عليهم األثر فيخصصوف عاـ القرآ
 .«القرآف باخلِب مطلقا

وتوضيح ىذين االجتاىني يستلـز إدلامة سريعة تتعرض فيها لتعريف العاـ  وكيف خيصص  ونبني األساس الذي انبىن عليو 
 كالمها.
: ىو لفظ وضع للداللة على أفراد غري زلصورين  على سبيل االستغراؽ والشموؿ  سواء  -األقواؿ  يف أرجح -والعاـ 

كانت داللتو على ذلك بلفظو ومعناه  بأف كاف بصيغة اجلمع: كادلسلمني وادلسلمات  والرجاؿ والنساء  أو كانت داللتو 
 على ذلك ِبعناه فقط  كالقـو ومن وما.

 ى فرد واحد أو أفراد زلصورين.واخلاص لفظ وضع للداللة عل
 .لتخصيص: قصر العاـ على بعض أفرادوا

 وىذا الدليل ادلخصص قد يكوف كالما مستقال )منفصال أو متصال(  وقد يكوف كالما غري مستقل  وقد يكوف أمرا آخر 
 العقل  واحلس الواقع   والعادة والعرؼ  ونقص ادلعىن يف بعض األفراد وزيادتو يف بعض األفراد  ـ: ىوغري الكال

ال يتعتِب ضمن ادلخصصات   -اية وىو االستثناء ادلتصل  وبدؿ البعض  والصفة  والشرط والغ -والكالـ غري ادلستقل 
عند األحناؼ  إذ تعتِب أنواعو أجزاء من الكالـ متصلة بو  فال غىن ذلا عنو  وال استقالؿ ذلا بدونو  وىم يشرتطوف يف 

 (.)قالؿ عن العاـ  أي ِتامها بنفسهاادلخصصات االست
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ىو  -اختالؼ النظرة إليو وإىل حجية العاـ والذي يهمنا ىنا ىو ادلخصص عندما يكوف كالما مستقال منفصال  فإف 
الذي ترتب عليو اختالؼ أىل الرأي مع احملدثني يف مسألتنا الِت ضلن بصدد احلديث عنها اآلف  وى  ُتصيص عاـ 

 القرآف ِبِب اآلحاد.
دليل على خروج  أما بالنسبة حلجة العاـ  فقد ذىب مجهور احلنفية إىل أف داللة العاـ على كل أفراده قطعية  ما َل يدؿ

بعضها منو  ألنو موضوع للداللة على أفراده على سبيل الشموؿ واالستغراؽ  واحتماؿ خروج بعض أفراده منو دوف دليل 
 ال يؤبو لو  وإال ضاعت الثقة باللغة. -

 ؼ.ولكن ىل معىن ذلك أنو إذا قاـ الدليل على خروج بعض أفراد العاـ منو  يكوف الباق  حجة ظنية عند األحنا
الواقع أف ىذا ليس على إطالقو  فإمنا يكوف الدليل القاصر مؤثرا يف حجية العاـ إذا أخرج منو قدرا غري معني  ويتحقق 

 ىذا إذا كاف القاصر كالما مستقال متصال.
ق  بعده قطعية  وكذلك فإذا كاف كالما مستقال منفصال  اعتِبوه نسخا ال ُتصيصا  وال أثر لو فتبقى داللتو على البا
 يكوف الباق  قطعيا إذا خرج منو ش ء بكالـ غري مستقل  ألف ىذا ليس ُتصيصا عند احلنفية.
نسخا   -وىو ادلنفصل  -والتفريق يف الكالـ ادلستقل بني ادلتصل وادلنفصل  واعتبار األحناؼ األوؿ ُتصيصا  والثاين 

البياف جيب أال يتأخر عن وقت احلاجة  فالشارع إذا أراد بالعاـ من أوؿ ىذا التفريق مبِّن على قاعدة عندىم  مؤداىا أف 
قرنو ِبا يدؿ على مراده من ادلخصصات حّت ال يقع التجهيل الذي يتنزه الشارع احلكيم عنو  فإذا  -األمر بعض أفراده 

نص خيرج من العاـ بعض ما  ورد العاـ من غري سلصص دؿ على أف الشارع يريد مجيع أفراده ابتداء  فإذا جاء بعد ذلك 
ارج منو بالنسخ دخل كاف ناسخا  ال سلصصا. فاخلارج من العاـ بالتخصيص َل يدخل فيو ابتداء  واخل  -كاف داخال فيو 

 .فيو ابتداء 
وألف العاـ عند األحناؼ حجة قطعية  اشرتطوا أف يكوف اخلاص ادلخرج بعض أفراد العاـ قطعيا مثلو  سواء أكاف متصال 

منفصال  ألنو إذا كاف متصال كاف ُتصيصا  والقطع  ال خيصص إال ِبثلو. وإذا كاف منفصال كاف نسخا والقطع  ال أـ 
 ينسخو إال قطع  مثلو.

ومن ىنا منعوا أف خيصص عاـ الكتاب ِبِب اآلحاد  ألف أخبار اآلحاد ظنية فال تصلح لتخصيص القطع  وال لنسخو  
مثلو  فإف داللتو على الباق  حينئذ تصبح ظنية  ديكن بأخبار اآلحاد ُتصيصها  إال إذا خصص العاـ قبل ذلك بقطع 

 لتساويهما يف الظنية: العاـ ادلخصص ظِّن الداللة وخِب اآلحاد ظِّن الثبوت.
 

 وقد سبق بيان ذلك مفصال في المحاضرات السابقة نتائج االتجاه إلى اآلثار:
 عن نتائج  نسجل أمهها فيما يأيت:أسفر ىذا االجتاه 

 ]أ[ التوقف فيما ال أثر فيو:
 لتقديري:]ب[ كراىية الفقو ا

 ]ج[ كراىية إفراد الفقو بالتدوين:
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 ]د[ كراىية القياس:
 )الجمع بين الفقو واآلثار( ]ىـ[ تأليف الجوامع والسنن:

 :(احملاضرة الرابعة) :االتجاه التعليلي عند المحدثينثانيا: 
رلموع الفتاوى  11/  2ادلوافقات )  247  اإلرشاد للجويِّن ص 470مقاالت اإلسالميني لؤلشعري ص مصادرىا: 

(8 /89) 
أفعاؿ اهلل تعاىل وأحكامو عن احِلَكم وادلصاحل  وىم ومسألة جواز خلو احلكم عن عّلة يقوؿ هبا من جيّوز خلو     

. بل إف ابن وىذا القوؿ منهم أوقعهم يف التناقض إذ مبىن القياس على العّلة  أشار إليو الشاطِب يفاألشاعرة والظاىرية. 
واحلق أف أفعاؿ اهلل تعاىل وأحكامو   ةعلّ  حكى اإلمجاع على أف حكم األصل البد لو من -وىو أشعري  -احلاجب

حكمة   عن علة أومجيعها معللة  َخَلق وأمر لغاياٍت مقصودة وِحَكٍم زلمودة ولو خفيت علينا  لكن ال خيلو ُحْكم 
احلديث  ونسبو ابن تيمية إىل أكثر الناس من أتباع ادلذاىب األربعة  ونسبو ابن القيم إىل  وىذا قوؿ السلف وأكثر أىل

 أىل التحقيق من األصوليني والفقهاء وادلتكلمني  وبو قالت ادلعتزلة  لكن ليس على طريقة أىل السنة.
زلمودة فهذا قوؿ أكثر الناس  ادلفعوالت وأمر بادلأمورات حلكمةوأما التقدير الثالث : وىو أنو فعل : قال شيخ االسالم

من ادلسلمني وغري ادلسلمني وقوؿ طوائف من أصحاب أيب حنيفة والشافع  ومالك وأِحد وغريىم وقوؿ طوائف من أىل 
والتصوؼ وأىل التفسري وقوؿ أكثر قدماء  أكثر أىل الحديثوادلرجئة وغريىم وقوؿ  الكالـ من ادلعتزلة والكرامية

وأما سائر الطوائف الذين يقولوف  ...؛ لكن ىؤالء على أقواؿ .الفالسفة وكثري من متأخريهم كأيب الِبكات وأمثالو 
ىذا ؛ بل  دلتفلسفة أيضا فال يوافقوهنم علىعليل من الفقهاء وأىل احلديث والصوفية وأىل الكالـ كالكرامية وغريىم وابالت

يقولوف إنو يفعل ما يفعل سبحانو حلكمة يعلمها سبحانو وتعاىل وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمتو ما يطلعهم 
ف ذلك . واألمور العامة الِت يفعلها تكوف حلكمة عامة ورِحة عامة كإرساؿ زلمد صلى اهلل عليو وسلم عليو وقد ال يعلمو 

فإنو كما قاؿ تعاىل } وما أرسلناؾ إال رِحة للعادلني { فإف إرسالو كاف من أعظم النعمة على اخللق وفيو أعظم حكمة 
ادلؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياتو  للخالق ورِحة منو لعباده كما قاؿ تعاىل } لقد من اهلل على

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة { وقاؿ تعاىل } وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أىؤالء من اهلل عليهم من بيننا 
تم على أليس اهلل بأعلم بالشاكرين { وقاؿ } وما زلمد إال رسوؿ قد خلت من قبلو الرسل أفإف مات أو قتل انقلب

أعقابكم ومن ينقلب على عقبيو فلن يضر اهلل شيئا وسيجزي اهلل الشاكرين { وقاؿ تعاىل } أَل تر إىل الذين بدلوا نعمة 
 .."اهلل كفرا { قالوا ىو زلمد . صلى اهلل عليو وسلم 

أف ابن عباس كاف دييل إىل القياس   -وقد سبق أف ذكرنا يف الفصل الذي أحملنا فيو إىل مظاىر من فقو زلدث  الصحابة 
وجيتهد يف طلب ادلعاين والعلل. وعلى الرغم من ذلك كاف يف بعض األحياف يتقيد باأللفاظ ويتجو إىل التمسك 

كاف على العكس من ابن عباس  حيث كاف   -رض  اهلل عنهم مجيعا  -ما أشرنا ىناؾ إىل أف ابن عمر بظاىرىا. ك
 يغلب عليو ادليل للظاىر. وإف َل دينع ىذا من أنو كاف يف بعض ادلسائل يتجاوز األلفاظ إىل ما وراءىا.
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م  السائد ىذا االجتاه كاف ىو الغالب عليهوعندما نقوؿ ىنا إف احملدثني كانوا يتجهوف إىل الظاىر. فإننا نعِّن بذلك أف 
 أجواء ادلعاين ومقاصد ىذا من أف تكوف ذلم اجتهادات جاوزوا فيها حدود األلفاظ  زللقني يف يف فقههم  وإف َل دينع

 التشريع.
 مظاىر ىذا االتجاه في فقو المحدثين:
كل مسألة ِبذىب أىل ئل الِت تعني على تصوره يف فقو أىل احلديث  ونتبع  ولتوضيح ىذا االجتاه نذكر مجلة من ادلسا

 الظاىر فيها.
1 - :  غسل اليدين عند االستيقاظ من النـو

إذا استيقظ أحدكم من الليل فال يدخل يده يف اإلناء حّت »أنو قاؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -روي عن رسوؿ اهلل 
«. إذا استيقظ أحدكم من نومو»ويف بعض روايات احلديث: «.  يدري أين باتت يدهيفرغ عليها مرتني أو ثالثا  فإنو ال

 «.الليل»بدال من 
فهذا النه  عن إدخاؿ اليد يف اإلناء قبل الغسل  ىل ادلقصود بو االحتياط يف النظافة  إذ َل يقطع حبصوؿ النجاسة يف 

نـو  ألف القـو كانوا يستجمروف باحلجارة؟ أو أف ىذا النه  اليد؟ أو أنو بسبب النجاسة الِت ديكن أف تلحق اليد أثناء ال
 تعبدي ال يشتغل بالبحث عن علة لو؟

وبعبارة أخرى  ىل ىذا النه  معلل بعلة  يدور احلكم معها وجودا وعدما  أـ أنو غري معلل فيجب تنفيذه يف كل 
 األحواؿ؟

وأوجبا غسل اليد عند االستيقاظ  غري أف أِحد  ذىب أِحد بن حنبل وإسحاؽ بن راىويو إىل عدـ تعليل ىذا النص 
رأى أف احلديث جاء مطلقا يف بعض الروايات  وجاء مقيدا بػ )الليل( يف بعضها اآلخر  فحمل ادلطلق على ادلقيد  
وأوجب غسل اليد عند االستيقاظ من نـو الليل ال من نـو النهار. أما إسحاؽ فقد سوى بني نـو الليل ونـو النهار يف 

. وبوج  غسل اليد عند االستيقاظ  أخذا بالرواية الِت أطلقت االستيقاظ من النـو
 ووجوب غسل اليد عند االستيقاظ ىو مذىب ابن عمر  وأيب ىريرة  واحلسن البصري.

  وىذه «فأعجب إيل أف يهريق ادلاء»عن أِحد بن حنبل أنو قاؿ: فإف غمست اليد يف اإلناء قبل الغسل  فقد روي 
 العبارة َتتمل وجوب اإلراقة  وىو مذىب احلسن  وَتتمل استحباب اإلراقة.

وقد ذىب الشافع  إىل استحباب غسل اليد عند االستيقاظ من أي نـو  وكراىة إدخاذلا اإلناء قبل الغسل  فإف أدخلها 
مذي ناء إذا َل يكن على يده صلاسة. وقد ماؿ أبو داود وابن ماجو إىل رأي أِحد  وحكى الرت قبل الغسل َل يفسد ماء اإل
 .ااألقواؿ دوف أف ]يرجح[ بينه

وفرض على كل مستيقظ من نـو قل النـو أو كثر  »ولنستمع إىل ابن حـز يديل برأي الظاىرية يف ىذه ادلسألة  فيقوؿ: 
يف  -أال يدخل يده يف وضوئو  -عا أو قائما. يف صالة أو يف غري صالة  كيفما ناـ هنارا كاف أو ليال  قاعدا أو مضطج

حّت يغسلها ثالث مرات ... فإف صب على يديو وتوضأ  دوف أف يغمس  -إناء كاف وضوءه أو من هنر أو غري ذلك 
 .« ؤه غري تاـ وصالتو غري تامةيديو فوضو 
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أطلقت النـو  ألف فيها معىن زائدا  واألخذ هبا  عىن أنو يأخذ بالرواية الِتويالحظ أف ابن حـز يأخذ بادلعىن الزائد  ِب
ال يدخل »  ويف بعضها «ال يدخل يده يف إنائو»يتضمن األخذ بالرواية ادلقيدة وغريىا  وكذلك ورد يف بعض الروايات 

 ة ألهنا أعم من أف يكوف الوضوء يف إناء أو يف غريه.وىو يأخذ هبذه الرواي« يده يف وضوئو
 

اىا احلاؿ  ىذه زلاضرات اخرتت أكثرىا من كتاب عبد اجمليد زلمود ترتيبا وتنسيقا   لظروؼ اقتض وتنبيو:مالحظة 
 هبا الطالب خالؿ ىذه ادلدة واحلاؿ االستثنائية من غري هتذيب وتشذيب وتنقيح وتفصيل  يستعني قاىرة وألسباب آنية
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