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احلمُد  ربِّ العادلٌن، والصالة والسالم سيد األولٌن واآلخرين، ومن سار على هنجِو إىل 
يوِم الديِن. 

ا بعُد:  أَمَّ
ِِ سلُ  نْ ِإنَّ مجيَع فقهاء ادلسلمٌن مِ ف األخذ وجوب  األمصار ااووا يروَن ادلدارس وشّت  لتل

ابلسنَِّة، واالحلتكام إليها، والرجوع إىل ُحكمها إذا تبينت ذلم.
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  –ملسو هيلع هللا ىلص  –قاَل رسول هللا »ىل اإلماِم مالك، فسألو َعن مسألٍة، فقاَل لو: وقد جاء رجٌل إ
َذِر ال ِذينَ ﴿»، فقاَل مالك: «أرأيت؟!»فقاَل الرجُل: «اذا واذ َأن  ُُيَاِلُفوَن َعن  َأم رِهِ  فَ ل َيح 

َنٌة َأو  ُيِصيبَ ُهم  َعَذاٌب أَلِيمٌ   .(ٔ)«[ٖٙ]النور: ﴾ُتِصيبَ ُهم  ِفت  
ن فلتيا النَّاِس َأن يُقال ذلم: ملَ قلت ىذا؟ ااووا مل يكن مِ »وعن ابن وىٍب قاَل: قاَل مالٌك: 

 .(ٕ)«يكلتفوَن ابلرواية ويرضوَن هبا
اَل: شهدُت سفيان وأاته رجٌل، فقاَل: ما تنقم على أيب عن حيٍن بن أيب ضريس قَ وَ 

 –مل أجد، فبسنَِّة رسول هللا  آخذ بكلتاب هللِا، فِإن»حنيفة؟ قال: وما لو؟ قد مسعلتو يقول: 
فِإن مل أجد ىف التاب هللا وال سنَِّة رسولِِو أخذُت بقوِل أصحابِو، آخذ بقول من شئت  ،–ملسو هيلع هللا ىلص 

ا إذا اولتهى األمُر إىل  منهم وأدع قول من شئت منهم، وال أخرُج من قوذلم إىل قوِل غًنىم، فَأمَّ
َد رجااًل  –ن وعطاء وابن ادلسّيب إبراىيم والشعيب وابن سًنين واحلس فقوم اجلتهدوا،  –وعدَّ

 .(ٖ)«فأجلتهُد اما اجلتهدوا
 أاب عبدهللا؟ قاَل لو رجٌل: أأتخذ هبذا يَ وعن الربيع، قاَل: روى الشافعيُّ يوًما حديثًا، فَ 

أن حديثًا صحيًحا فلم آخذ بو فأشهدام  –ملسو هيلع هللا ىلص  –مت ما رويت عن رسول هللا »فقاَل: 
 .(ٗ) «عقلي قد ذىبَ 

ِإذا وجدمت ىف التايب ىذا ِخالف سنة »وعن الربيع أيًضا، قاَل: مسعُت الشافعي يقول: 
 .(٘)«ودعوا ما قلتُ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –فقولوا بسنَّة رسوِل هللا   –ملسو هيلع هللا ىلص  –رسول هللا 

                                                           
 أخرجو البيهقي عن عثمان بن عمر.( ٔ)
 أخرجو البيهقي. (ٕ)
 ادلصدر السابق. (ٖ)
 أخرجو البيهقي. (ٗ)
 (.ٓ٘ – ٜٗطي )صمفلتاح اجلنة للسيو  (٘)
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من دينو وفرضو والتابو  –ملسو هيلع هللا ىلص  –و رسول –َعزَّ َوَجلَّ  –وضع هللا »ويقول اإلمام الشافعي: 
أوَّو جعلو علمًا لدينِو ّنا افرتَض من طاعلتو، وحرم من  –جل ثناؤه  –ادلوضع الذي أابن 

فقاَل تبارك مع اإلديان بو،  –ملسو هيلع هللا ىلص  –معصيلتِو، وأابَن من فضيللتو ّنا قرَن ابإلديان برسولِو 
َا ال ُمؤ  ﴿وتعاىل:  ِمُنوَن ال ِذيَن آَمُنوا ِِبَّللِ  َوَرُسولِِو ُثُ  َلَ  يَ ر ََتبُوا َوَجاَىُدوا ِبَِم َواذلِِم  َوأَنُفِسِهم  يف ِإَّن 

فجعل امال ابلتداء اإلديان الذي ما سواه  [،٘ٔ]احلجرات:  ﴾َسِبيِل اَّللِ  ۚ ُأولََِٰئَك ُىُم الص اِدُقونَ 
عبد بو ومل يؤمن برسولِو مل يقع عليو اسم امال اإلديان تبع لو اإلديان اب ورسولو، فلو آمن 

 .(ٙ)«أبًدا َحتَّ يؤمن برسولو معو
مل وسمع أحًدا وسَبُو الناس أو وسب وفسو إىل ِعلٍم خُيالِ يف َأن »: –رمحو هللا  –ويقول 

َعزَّ َوَجلَّ  –حلكمو، أبن هللا  واللتسليم –ملسو هيلع هللا ىلص  –ِر رسول هللا باع أمْ اتّ  –َعزَّ َوَجلَّ  –هللا  ضَ رَ ف َ 
 –مل جيعل ألحٍد بعده ِإالَّ اتباعو، وأوَّو ال يلزم قول بكل حاٍل إالَّ بكلتاب هللا أو سنة رسولِو  –

وأن فرض هللا تعاىل علينا وعلى من بعدان وقبلنا ىف قبوِل  ،ا سوامها تبع ذلمامَ  نَّ أَ وَ  ،–ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٚ)«واحد –ملسو هيلع هللا ىلص  –اخلرب عن رسول هللا 

يف أي قرآن ُوِجَد َأنَّ الظهر أربع راعات، وأنَّ ادلغرب ثالث »اإلمام ابن حزم:  ويقولُ 
راعات، وأنَّ الراوَع على صفة اذا، والسجود على صفة اذا، وصفة القراءة فيها والسالم، 

والغنم واإلبل والبقر، ومقدار وبيان ما جُيلتنب يف الصوِم، وبيان ايفية زااة الذىب والفضة، 
ادلأخوذ منها الزااة، ومقدار الزااة ادلأخوذة، وبيان أعمال احلج من وقت الوقوف  األعداد

بعرفة، وصفة الصالة هبا وّنزدلفة، ورمي اجلمار، وصفة اإلحرام، وما جُيلتنب فيو، وقطع 
والضحاي، وأحكام السارق، وصفة الرضاع ارم، وما حيرم من ادلآال، وصفلتا الذابئح 

                                                           
 (.٘ٚ/ ٔالرسالة للشافعي ) (ٙ)
 ( التاب مجاع العلم.ٕٚٛ/ ٚاألم للشافعي ) (ٚ)
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احلدود، وصفة وقوع الطالق، وأحكام البيوع، وبيان الّراب، واألقضية واللتداعي، واألديان، 
ا يف القرآن مجل لو تُرانا وإيىا مل  واألحباس، والُعْمَرى، والصدقات، وسائر أوواِع الفقو؟ وِإَّنَّ

ا ادلرجوع إليو يف ال ذلَك النقلُ   .(ٛ)«–ملسو هيلع هللا ىلص  –عن النيب  َوْدِر ايِ وعمل هبا؟ وِإَّنَّ
اعلم أَوَّو قد اتفَق من يعلتد بو من أىل العلم على أنَّ السنة ادلطهرة »ويقول الشوااين: 

 –ملسو هيلع هللا ىلص  –مسلتقلة بلتشريع األحكام، وأهّنا االقرآِن يف حتليل احلالل وحترمي احلرام، وقد ثبَت عنو 
أي: أوتيت القرآن وأوتيت مثلو من السنة  ،(ٜ)”أُوتيُت القرآَن ومثلو َمَعوُ َأال َوِإيّن ”أَوَّو قاَل: 

اليت مل ينطق هبا القرآن، وذلَك التحرمي حلوم احلمر األىلية، وحترمي ال ذي انٍب من السباِع 
... واحلاصل أن ثبوت حجية السنة  الطًن، وغًن ذلَك شلَّا ال أييت عليو احلصر وسللب منَ 

الذلا بلتشريِع األحكام ضرورة دينية، وال خُيالِ يف ذلَك ِإالَّ من ال َحظَّ لو يف ادلطهرة واسلتق
 .(ٓٔ)«ديِن اإلسالمِ 

: [ٜ٘]النساء: ﴾الر ُسولَ  َأِطيُعوا اَّلل َ َوَأِطيُعوا﴿ تفسًن قولو تعا:ي: ويقول األلوسي يف 
ادلبعوث  ﴾الر ُسولَ  َأِطيُعواوَ ﴿زموا طاعلتو فيما أمرام بو وهناام عنو، أي الْ  ﴾َأِطيُعوا اَّلل َ ﴿»

اوت طاعة ن اَ إِ وَ  –عل اَد الفِ عَ أَ ا أيمرام بو وينهاام عنو أيًضا، وَ مَ  لِّ للتبليغ أحكامو إليكم يف اُ 
وقطًعا للتوىم أَوَّو ال  –عليو الصالة والسالم  –اعلتناء بشأوِو  –ة هللا تعاىل اعَ طَ الرسوِل مقرتوة بِ 

 .(ٔٔ)«اسلتقالاًل ابلطاعة مل يثبت لغًنهِ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –، وإيذاانً أبنَّ لو جيب املتثال ما ليَس يف القرآنِ 

                                                           
 (.ٜٚ/ٕاإلحكام يف أصول األحكام البن حزم الظاىري ) (ٛ)
 رواه اإلمام أمحد يف مسنده. (ٜ)
 (.ٜٙ/ ٔإرشاد الفحول للشوااين )( ٓٔ)
 (.٘ٙ/ ٘روح ادلعاين لآللوسي )( ٔٔ)
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بناء على ىذا، فال يلتصور أن يكون ىناَك مذىًبا فقهيِّا أو إمام رللتهد، يلتعّمد ىف فقهو وَ 
 .(ٕٔ)ترَك حديٍث صحيح الثبوت، صريح الداللة على احلكم، ال معارض لو

: "رفع ادلالم عن األئمة األعالم"، ىف التابو –رمحو هللا  –مية ابن تيوىذا ما ُعىن ببياوو 
ادللتعجلٌن الذين اهتموا األعالم ّنخالفة احلديث وترك  الفقو أمامَ  ةِ ن أئمَّ افَع فيو عَ الذي دَ 

 .(ٖٔ)ةنَّ السُ 
بعَد مواالة هللا تعا:ي ورسولو صلى  –ى ادلسلمٌن لَ جيب عَ  وُ وَّ مة الكلتاب أَ ار ىف مقدّ وقد ذَ 

مواالة ادلؤمنٌن خصوًصا العلماء الذين ىم ورثة األوبياء، الذين جعلهم هللا  –وسلم هللا عليو 
ّننزلة النجوم، يُهلَتدى هبا ىف ظلماِت الربِّ والبحر، وقد أمجَع ادلسلموَن على ىدايلتهم ودرايلتهم، 

ِو، هبم قاَم الكلتاب وبو ن سنلتىف أملتِو وادل ُحيوَن ِلَما َماَت مِ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –فِإهّنم خلفاء الرسول 
ادلقبولٌن عنَد األمة  –األئمة  نَ أحٌد مِ  سَ يْ ليعلم أوّو لَ وَ ا، وهبم وطَق الكلتاب وبو وطقوا، قامو 

ا  ىف شيٍء من سنلتو دقيق وال جليل. فِإهّنم  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –يلتعمد سُلالفة رسول هللا  –قبواًل عامِّ
، وعلى أنَّ ال أحد من النّاس يؤخذ –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –اع الرسول ملتفقوَن اتفاقًا يقينًيا على وجوب اتب

ِإذا ُوِجَد لواحٍد منهم قول قد جاء حديث ، ولكن –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –من قولو وُيرتك، ِإالَّ رسول هللا 
 صحيح خبالفِو فال بُد  لو من عذٍر ىف تركِو.

 ومجيع األعذار ثالثة أصناٍف: 
 قالو. –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –: عدم اعتقاده أن  النيب األول

 ادلسألة بذلَك القول. إرادة تلكَ  الثاين: عدم اعتقادهِ 
 َأن  ذلَك احلكم منسوخ. الثالث: اعتقاده

                                                           
 ده ىو، وصراحة الداللة على احلكم عنده ىو ال عند غًنِه.ووعين صحلتو عن (ٕٔ)
 ( بلتصّرف.ٛ٘ – ٕ٘اوظر: ادلدخل لدراسة السنة النبوية للشيخ القرضاوي، )ص (ٖٔ)
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 وىذه األصناف الثالثة تلتفرع إ:ي أسباٍب ملتعّددٍة.
  السبُب )العذر( األو ل:

 يبلغو احلديث مل ُيكلِّ َأن يكوَن عادلًا ّنوجبِو، وإذا مل أالَّ يكون احلديث قد بلغو، ومن مل
وقد قاَل ىف تلك القضية ّنوجب ظاىر آيٍة أو حديٍث آخر أو ّنوجب قياٍس  –يكن قد بلغو 

 فقد يوافق احلديث اترة وخُيالفو أخري. –أو موجب اسلتصحاب 
سُلالًفا لبعِض  وىذا السبب )العذر( ىو الغالب علي أاثر َما يوجد من أقوال السلِ

 مل تكن ألحٍد من األئمِة. –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –األحاديث، فِإنَّ اإلحاطَة ُنديث رسوِل هللا 
اليت حيلتاجها ادلسلمون ىف الشرِع  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –وحنُن وسلم أبَنَّ األحاديث ادلروية عن النيب 

مضبوطة ىف اجلملة، لكن ىف وفِس الوقت ال يْلزم  زلفوظة –احلالل واحلرام  –دلعرفة األحكام 
َحتَّ قال ابن تيمية: "من اعلتقَد أَنَّ إماًما من األئمة قد  أن تكون عنَد ُالِّ واحٍد من األئمة.

ة فقد أخطأ خطأ شديًدا". –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –أحاط بكلِّ أحاديث النيبِّ   إحاطة اتمَّ
بعيد؛ ألنَّ  –واحلال ىذه  –ث قد دووت ومجعت، فخفاؤىا األحادي نَّ  يقولن قائل: إِ اَل وَ 

 . –رمحهم هللا  –ىذه الدواوين ادلشهورة ىف السنِن ِإَّّنا مجعت بعد اوقراض األئمة ادللتبوعٌن 
 ىف دواوين معينة. –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –ومع ىذا، فال جيوز أن يُّدعى احنصار حديث رسول هللا 

احلديث فيها، فليس ُال ما ىف الكلتب ىذه يعلمو العامل، وال يكاد  ُُثَّ لو فُرض احنصار
 ذلَك حيصل ألحٍد، بل قد يكون عنَد الّرجل الدواوين الكثًنة وىو ال حييُط ّنا فيها.

ل الذين ااووا قبَل مجع ىذه الدواوين ااووا أعلَم ابلُسنَِّة من ادللتأخرين بكثًٍن، ألنَّ اثًنًا شلا بَ 
 قد ال يبلغنا ِإالَّ عن رلهوٍل أو إبسناٍد منقطٍع أو ال يبلغنا ابلكليَِّة.بلغهم وصح عندىم 

 فكاوت دواوينهم صدورىم الت حتوى أضعاَف ما ىف الدواوين.
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َواَل يقوُل قائل: من مل يعرف األحاديث الها مل يكن رللتهًدا؛ ألوَّو إن اشرتط يف اجمللتهد 
واحلال  –وفعلو، فيما يلتعلَّق ابألحكاِم، فليس ىف األمة  – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –علمو َنميع ما قالو النيب 

ا غاية العامل:  –ىذه  ُنيث ال خيفى عليو ِإالَّ لك ومعظمو، َأن يعلم مجهور ذَ رللتهد، وِإَّنَّ
 القليل من اللتفصيل.

 السبب )العذر( الثاين:
 أن يكون احلديث قد بلغو، لكنو مل يثبت عنده.

ِِ احلديث،  اأن يبلغ اجمللتهد حدي ث ضعيِ، فلتكون دالللتو على احلكم مردودة لضع
 اأن يكون ابلسند من ىو رلهول )عنده(، أو ملتهم أو سيء احلفظ.

أو مل يبلغو احلديث مسنًدا، أو مل يضبط لفَظ احلديث، وذلذا ُوجد ىف االِم غًن واحٍد من 
ىف ادلسألة اذا واذا، األئمة تعليق القول ّنوجب احلديث على صحلتو، فنرى من يقول: "قوىل 

 وقد روى حديث بكذا، فِإن اان صحيًحا فهو قو:ي".
 السبب )العذر( الثالث:

اعلتقاد ضعِ احلديث ابجلتهاٍد قد خالفو فيو غًنه، مَع قطع الّنظر عن طريق آخر، سواء 
 أاان الصواب معو أو مع غًنه أو معهما )عنَد من يقول: ال رللتهد مصيب(.

دث ابحلديِث يعلتقده أحدمها ضعيًفا، واآلخر يعلتقده ثقة. )ومعرفة ومن ذلَك أن يكون ا
 الّرجال علم واسع(.

ث عنو، وغًنه يعلتقد أوَّو مسعو  ومن ذلَك أالَّ يعلتقد َأنَّ ادث مسع احلديث شلن َحدَّ
 ألسباٍب توجب ذلَك.

 .من األمثلةِ  وغًن ذلكَ 
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 السبب )العذر( الرابع:
دل احلافظ شروطًا خُيالفو فيها غًنه، ااشرتاط بعضهم عرض اشرتاطِو ىف خرِب الواحِد الع

احلديث على الكلتاب والسنة، واشرتاط بعضهم أن يكون ادث فقيهًا إذا خالِ قياس 
األصول، واشرتاط بعضهم شهرة احلديث وذيوعِو إذا اان شلّا تعّم بو البلوى، إىل غًن ذلَك شلا 

 ىو معروف ىف مواضعِو.
 ام::السبب )العذر( اخل

 أن يكون احلديث قد بلغو، وثبت عنده، ُُثَّ وسيو.
والنسيان أمر جبلي طبيعي، ال ينفك من إوسان، مهما ااوت منزللتو وعلمو وحفظو، 

 والنسيان على ووعٌن:
ُر بو فال يذاره. -  وسيان مطلق اتم، ّنعين أن ينسي اإلوساُن الشيء، فُيذاَّ
 ًئا فُيذاّرووو فيذاره.وسيان وسيب، ّنعين أن ينسي اإلوسان شي -

على ىذا، فالنسيان يعرض البن آدم، وقد يلتذار وقد ال يلتذار، فقد ينسى إمام من 
األئمِة آية قرآوية أو حديثًا وبويِّ فُيفت ِنالِف َما يدل عليو، فِإن ذّار رّنا يلتذار ويرجع، ورّنا 

عض األئمة ىف وسياهنم وسلالفلتهم ى ُعذر بلَ عَ  دلُ ال يلتذّار، وابللتا:ي يبقى على وسياوو، فهذا يَ 
 .(ٗٔ)ةة واألحاديث النبويَّ لبعِض النصوص القرآويَّ 

 السبب )العذر( السادس:
 عدم معرفلتو بداللة احلديث.

                                                           
 ( بلتصرف.ٕٓ – ٙٔأمحد منصور آل سبالك )ص –اوظر: أعذار الفقهاء  (ٗٔ)
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ال طالق وال علتاق ىف »اترة لكون الذى ىف لفِظ احلديث غريًبا عنده، احديث: 
 يعرف ىذا اللتفسًن. ابإلاراه، ومن خيالفو ال «اإلغالق»، فِإهّنم قد فسروا «إغالق

، وىو حيملو على ما –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –واترة لكون معناه ىف لُغلتو وعرفو غًن معناه ىف لُغة النيب 
 يفهمو من لغلتو، بناء على َأنَّ األصَل بقاء اللغة.

واترة لكون اللفظ مشرتًاا أو رلماًل أو مرتّدًدا بٌَن حقيقة ورلاز، فيحملو على األقرب 
 ه، وإن اان ادلراُد ىو اآلخر.عند

ا يلتفاوت  واترة لكون الداللة من النصِّ خفيَّة، فِإن جهات دالالت األقوال واسعة ِجدِّ
 الّناس ىف إدرااها.

 السبب )العذر( السابع:
 اعلتقاده أن ال داللة ىف احلديِث.

اللة، وىذا والفرق بٌن ىذا السبب )العذر( والذي قبلو: َأنَّ الذي قبلو مل يعرف جهة الد
عرف وجو الداللة لكن اعلتقد َأهّنا ليست صحيحة أبن يكون لو من األصوِل َما يرّد تلك 

 الداللة، سواء أااوت ىف وفس األمر صوااًب أو خطًأ.
ة، أو أنَّ ادلفهوم ليس ُنجة، أو أن العموم  مثل أن يعلتقد َأنَّ العام ادلخصوص ليس ُنجَّ

و أن األمر اجملرد ال يقلتضي الوجوب أو ال يقلتضي الوار على سبب مقصور علي سببِو، أ
الفور، أو أنَّ ادلعرف ابأللِ والاّلم ال عموم لو، أو أنَّ األفعال ادلنفية ال تنفى ذواهتا وال مجيع 
أحكامها، أو أن ادلقلتضي ال عموم لو فال يدعي العموم ىف ادلضمرات وادلعاين .. إىل غًن 

 ذلك.
 السبب )العذر( الثامن:
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 اده أن تلك الداللة قد عارضها َما دل علي أهنا ليست مرادة.اعلتق
مثل معارضة العام ابخلاص، أو ادلطلق ابدلقيد، أو األمر ادلطلق ّنا ينفى الوجوب، أو 
احلقيقة ّنا يدل على اجملار، .. إىل أوواع ادلعارضات، فإن تعارض دالالت األقوال وترجيح 

 بعضها على بعٍض ُنر خضم.
 ر( التاسع:السبب )العذ

اعلتقاده أن احلديث معارض ّنا يدل على ضعفو، أو وسخو أو أتويلو، إن اان قابالً 
 لللتأويل ّنا يصلح أن يكون معارًضا ابالتفاق، مثل آية أو حديث آخر، أو مثل إمجاع.

 السبب )العذر( العاشر:
معارًضا،  معارضلتو ّنا يدل على ضعفو أو وسخو أو أتويلو شلا ال يعلتقده غًنه، أو جنسو

أو ال يكون ىف احلقيقة معارًضا راجًحا، امعارضة اثًن من الكوفيٌن احلديث الصحيح بظاىر 
 مقدم على وص احلديث. –من العموم وحنوه  –واعلتقادىم أنَّ ظاىر القرآن  القرآن.

 ُُث قد يعلتقُد ما ليس بظاىر ظاىًرا، دلا ىف داللة القول من الوجوه الكثًنة.
ث )الشاىد واليمٌن( وإن اان غًنىم يعلم أن ليس ىف ظاىر القرآن ما دينع وذلذا رّدوا حدي

 .–عندىم  –احلكم بشاىٍد وديٌن، ولو اان فيو ذلَك ، فالسنة ىى ادلفسرة للقرآن 
فهذه األسباب العشرة »ُُثَّ قاَل الشيخ ابن تيمية بعَد عرض األسباب العشرة السابقة: 

أن يكون للعامل ُحجة ىف ترك العمل ابحلديث مل وطلع  ظاىرة، وىف اثًن من األحاديث جيوز
حنن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ومل وطلع حنن على مجيع ما ىف بواطِن العلماء، والعامل قد 
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ذا أبداىا فقد تبلغنا وقد ال تبلغنا، وإذا بلغلتنا فقد ودرك موضع إِ يبدى حجلتو وقد ال يبديها، وَ 
 .(٘ٔ)«أااوت احُلجة صوااًب ىف وفِس األمر أم ال احلتجاجو وقد ال ودراو، سواء

قصد هبا اللتشريع ة الت تراها الفقيو مل يُ نَّ ن تكون السُ الت ديكن ذارىا ىنا: أَ  األسبابِ  نَ مِ وَ 
، أو مل ى سبيل اجلبلة أو العادةلَ عَ  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –ة الت صدرت منو ىف وظره، ابعض األفعال النبويَّ 

بوصِ اإلمامة وريسة الدولة أو القضاء،  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –بل صدرت منو  ا اللتشريع العام،يُقصد هب
من أحيا أرًضا »: –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –، اما قالوا ىف قولو –تعا:ي  –ال بوصِ الفلتوى واللتبليغ عن هللا 

َِ الفقهاءُ ، ..(ٚٔ)«من قلتل قلتياًل فلو سلبو»، وقولو: (ٙٔ)«ميلتة فهى لو . وغًن ذلَك شلا اخلتل
 .(ٛٔ)ىف حكمو بناء على االخلتالف ىف حتديد جهلتو

 أعلم، وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان وموالان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن،،وهللا 

َّحمن  أ ب و  مر عب دألر 
 صهي ب  عمر دمحم ع

 

                                                           
 (.ٖٔ/ ٔرفع ادلالم ) (٘ٔ)
 .–هنع هللا يضر  –بن زيد رواه أمحد وأبو داود والرتمذي عن سعيد  (ٙٔ)
 )سلبو( أي: سالحو وثيابو اليت عليو. –ملسو هيلع هللا ىلص  –ملتفق عليو، وقولو  (ٚٔ)
 ( بلتصرف يسًن.ٛ٘د/ يوسِ القرضاوي )ص –ة ة النبويَّ نَّ ادلدخل لدراسة السُّ  (ٛٔ)

 ولللتوسع ىف ذلَك ينظر: 
 حجة هللا البالغة للدىلوي،  -
 األحكام، واإلحكام ىف متييز الفلتاوي من  -
 واإلسالم عقيدة وشريعة للشيخ زلمود شللتوت. -
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