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١ 

  

  

  

  

  حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

  الطبعة األوىل

  )١(هـ  ١٤٠١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحتویات
  

  الصفحة  اسم املوضوع

  ٥  فهرس املوضوعات

  ٧  االستفتاح

  ٩  اإلهداء 

  ١١  املقدمة


٤حترير بعض مسائل األصحاب صفحة ) ١(
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٢ 

  ١٣  الظاهرية ومدلوال�ا بني اللغة واالصطالح 

  ٢٣  املصادر املرفوضة عند أهل الظاهر 

  ٣٥  رد ابن حزم على بكر البشري 

  ٣٩  الظاهرية والباطنية 

  ٤٣  املنفعة واالنتفاع 

  ٤٧  كل جمتهد مصيب وليس كل اجتهاد صوا�

  ٤٩  أمنوذج للتحامل بدون حتقيق 

  ٥٩  الرد اجلميل على أخطاء ابن عقيل 

  ١٠١  حوار مع اإلمام ابن حزم

  ١١١  حماكمة األصحاب 

  ١١٣  توطئة 

  ١١٥  )٢(خيار الغنب 

  ١١٩  مستقر أرواح األنبياء والشهداء 

  ١٢٩  بطل عقد الغجارة مىت ي

  ١٣٧  اشرتاط النية للوضوء 

  ١٤٣  مس املصحف على غري طهر 

  ١٤٩  شرطية الوضوء للصالة 

  ١٨١  تبييت النية للصيام

  ١٩١  املشروع لألمة احملمدية يف ضبط شهورها وأعوامها 

  ١٩٥  إمنا يعرف اهلالل �لرؤية ال �حلساب وال �لعدد

  ٢٠١  املسلمني بصيام أو فطر  من رأى اهلالل فال ينفرد عن

  ٢١٧  احلكم �لقيافة وامللحس والبصمات والكالب املدربة 

  ٢٢٩  التأمني وحكمه شرعاً 

  ٢٦٥  حديث احلمرياء ال يصح 

  ٢٦٩  )٣(الغناء من الناحية الشرعية 


٥حترير بعض مسائل األصحاب صفحة ) ٢(



                                   www.aldahereyah.net الظ��اھر دارة أھ��ل

    

٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االستفتاح

  

  

ومنحين من نعم ال أحصـيها { وإن تعـدوا  احلمد � محداً طيبًا مباركًا فيه ، وأشكره على ما وهبين

نعمـــة هللا ال حتصـــوها } ومـــن هـــذه املـــنح الر�نيـــة أن منعحـــين العلـــم وأقـــدرين طلبـــه ، مث �رك يل يف هـــذا 

أعمـارهم ووقفـوا عليـه مـواهبهم ،  –رمحهـم هللا  –العلم �ن جعله من العلم الذي قطع فيه أهل الظـاهر 

  حرية ، وقد قال يل شيخي مساحة الشيخ عبد هللا بن محيد : وهم أمة حسبك �ا علماً ، وجرأة و 

  إنكم � أ� عبد الرمحن من الشذاذ !


٦حترير بعض مسائل األصحاب صفحة ) ٣(
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٤ 

  فقلت : بل حنن من النزاع الذي يصلحون إذا فسد الناس !

  ومذهبهم حسبك به منطقاً وجربو�ً فكر�ً .

  

  لدين .والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم �حسان إىل يوم ا

  .)٤(واجعلنا � ربنا ممن تبعهم �حسان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥( اإلھداء

  

  

  اللهم اجعل ثوابه أليب عبد الرمحن ووالديه وشيخه أيب حممد بن حزم .

  

  أما بعد : 

فــإنين أحــرر هــذه املســائل ملــن َغــِيبَ عليــه أن مــراد هللا ال يفهــم إال مــن كــالم هللا وكــالم رســوله حممــد 

  سلم وفعله وتقريره .صلى هللا عليه و 


٧ة صفحة حترير بعض مسائل األصحاب �اي) ٤(

فارغة . ٨صفحة  )٥(
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٥ 

وأن كــالم هللا وكــالم رســوله ال يفهــم إال بلغــة العــرب ، وأن كــالم العــرب إذا ورد بــه الــنص الشــرعي 

حيمـــل علـــى االصـــطالح الشـــرعي ، فـــإن ُعـــِدم هـــذا احلمـــل علـــى ا�ـــاز الغالـــب ، وال حيمـــل علـــى ا�ـــاز 

  الغالب االستعمال إال بدليل يصححه ويعينه .

  الشرع مبوجب لغة العرب فليس من الشرع . وما ال يفهم من لغة

  وهللا املستعان 

  

  )٦(أبو عبد الرمحن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٧( المقدمة

  

  :  –عفا هللا عنه  –قال أبو عبد الرمحن حممد بن عمر 

  

ال تـزال رهـن التنطـع العلمـي لوسوسـة ال حيلـة يل فيهـا لـن  –من مؤلفات وحتقيقات  –مثة أعمال 

  ريده من تقص واستيعاب ؛ ألنين أردت التفرغ هلا .أظهرها حىت تستكمل ما أ

ومثة حتقيقات مل أرد التفرغ هلا وإمنـا ضـبطت نصـها وعلقـت عليهـا حتشـيات علـى عجـل ، ومل تكـن 

  هذه التحشيات حسب األهم فاألهم ، وإمنا كانت حسب املزاج موا�ة الفرصة .


٩حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٦(

فارغة . ١٠صفحة  )٧(
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٦ 

لـــذخرية مـــن الفنـــون الصـــغرية ) وقـــد وهــذه التحقيقـــات مل أحبســـها ، وإمنـــا واليـــت نشـــرها بعنــوان ( ا

  صدر منها سفران .

ومثة مقاالت أوايل نشرها خالل عشرين عامًا متيزت عن املقاالت الصحفية بتحريرها وحتقيقهـا مـن 

املصــادر ، حبيــث تعــد حبــو�ً علميــة ، إال أنــين مل أفــرغ هلــا إال مبقــدار مــا يســمح بــه وقــت التزامــي للجرائــد 

  وا�الت .

ها ، وإمنـــا خزر�ـــا خـــزر الصـــقور ، وانتقيـــت مـــا يصـــلح منهـــا للنشـــر ، فأصـــدرته يف فهـــذه مل أحبســـ

  .)٨(أسفار حتت عنوان هو ( الفنون الصغرى ) وجعلت لبعض هذه األسفار عنوا�ً جزئياً 

فكـان السـفر األول بعنـوان ( هكـذا علمـين ورد زورث ) ومـواده تـدور حـول الفـن واألدب ممـا يــوزن 

  �ملعيار اجلمايل .

  كان السفر الثاين بعنوان ( لن تلحد ) وهو قضا� فكرية فلسفية .و 

  وكان السفر الثالث بعنوان ( مهوم عربية يف البيئة والثقافة واحلضارة ) .

  وكان السفر الرابع بعنوان ( اللغة العربية بني القاعدة واملثال ) .

الفنــون الصــغرى ) ألنــه موضــوعات ومل أخــرت للســفر اخلــامس عنــوا�ً جزئيــاً غــري العنــوان األم وهــو ( 

  عامة .

ــــر بعــــض املســــائل علــــى مــــذهب  وهــــذه هــــو الســــفر الســــادس جعلــــت عنوانــــه اجلزئــــي �ســــم ( حتري

  األصحاب ) ألن معظم مواده من املسائل الظاهرية .

ـــــة يف الصـــــحابة بعـــــد التشـــــذيب  –إن شـــــاء هللا  –وســـــيكون الســـــفر الســـــابع  عـــــن معـــــاركي األدبي

  .)٩(والتهذيب 

إلمام أيب الوفاء علـي بـن عقيـل الـذي ألـف مئـات األسـفار بعنـوان ( الفنـون ) يف خمتلـف �سيت �

  فروع املعرفة البشرية ، وتواضعت إلمامته فقيدت فنوين ��ا الصغرى .

  ومن هللا أستمد العون وأستلهم الرشد 

  


١١حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٨(

قلــت : كتــب العالمــة الوالــد صــارت كــاملخطوط ، فهــي عزيــزة �درة جــداً ، وقــد صــورت للوالــد بعــض الكتــب الــيت ) ٩(

بة املوسوعة الفقهية يف الكويت ، وهذا الكتاب منها ، صورته أثناء عملي فيها قبل سنوات ، وجد�ا يف مكتبات عامة كمكت

وكــذلك غــري هــذا الكتــاب صــورته مـــن بعــض األصــحاب الظــاهريني ، فلــو يّســر هللا طبـــع هــذه الكتــب مــن جديــد لعــم خريهـــا 

ونفعها .
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٧ 

  أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري 

  دارة فيصل  –غبرياء  –الر�ض                                 

  )١٠(هـ  ١٠/٣/١٤٠١                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الظاھریة ومدلوالتھا بین اللغة واالصطالح

  

  

  

  

  

مــادة (( ظهــر )) مــن أخصــب مــواد اللغــة ، أل�ــا جياشــة �ملعــاين ، وأوســع معجــم دو�ــا (( لســان 

  وهو الربوز . العرب )) البن منظور ، وجيمع معاين هذه املادة أصل واحد

  .)١٢(: (( الظاء واهلاء والراء : أصل واحد يدل على قوة وبروز )) )١١(قال اإلمام ابن فارس 


١٢حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ١٠(

قة يف العزو إىل املراجع ، وهي طـرق ومنـاهج علميـة حبثيـة ال يلـزم مـن االخـتالف فيهـا شـيء ، قلت : للوالد طري) ١١(
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٨ 

  االستقراء . –رمحه هللا  –قال أبو عبد الرمحن : الطريق لتصحيح رأي ابن فارس 

فــإن ختلــف معــىن الــربوز يف أحــد معــاين ظهــر الصــحيح النقــل عــن العــرب فلنــا أن نقــول : إن هــذا 

  ألصل غري صحيح .ا

وإن حتقــق لنــا معــىن الــربوز يف كــل معــىن نقــل عــن العــرب ، وجــب أال نقبــل أي اشــتقاق مــن هــذه 

  املادة إال بشرط أن يوجد فيه معىن الربوز .

قد استقرأ أصوله قبـل أن يـدو�ا فجـاء كتابـه معجـم املقـاييس حتفـة �درة  –رمحه هللا  –وابن فارس 

لقــد اســتقرأت معــاين املــادي فيمــا لــدي مــن أمهــات املعجمــات فرأيــت أن ال مثيــل هلــا يف معجماتنــا . و 

هـذا األصــل صــحيح إال أنــين ال أقــول �لقـوة والــربوز معــًا ، وإمنــا أقــول : األصـل واحــد يــدل علــى الــربوز 

والربوز لفظان غري مرتادفني إال من �حية التالزم حبكم أن الربوز من لوزام القوة ،  )١٣(فقط ؛ ألن القوة 

  يست القوة من لوازم الربوز .ول

  فالقوة غري مطردة هنا . واللزوم ال يعترب من �ب الرتادف اللغوي .

  ومعىن الظاهر يف املصطلحات العلمية : اشتق من لفظ ظهر مصطلحات علمية .

إال أن هــذه املصــطلحات ال تلتــبس بظاهريــة ابــن حــزم فــآثرت اإلضــراب عنهــا ، �ســتثناء مصــطلح 

  نه رمبا اشتبه مصطلحهم مبصطلح أهل الظاهر.األصوليني ؛ أل

  معىن الظاهر يف مصطلح األصوليني : 

يــرد الظــاهر عنــد األصــوليني مــن احلنفيــة يف معــرض الكــالم عــن تقســيم اللفــظ مــن �حيــة الوضــوح 

  واإل�ام .

  فهو عندهم : 

�ويلـه  (( لفظ يدل علـى معنـاه بذاتـه مـن غـري توقـف علـى قرينـة خارجيـة مـع احتمـال ختصيصـه أو

أو نســخه : كقولــه تعــاىل : { وأحــل هللا البيــع وحــرم الــر� } ، فهــذا اللفــظ ظــاهر الداللــة يف حــل البيــع 


وإمنــا بعضــها خيــالف اهلــدف مــن هــذه الطــرق ، كــالعزو إىل كتــب اللغــة واملعــاجم ، فــأرى أن العــزو إىل كتــب اللغــة واملعــاجم ال 

إلحالــة ، واهلــدف مــن اإلحالــة والعــزو هــو تســيهل يكـون �جلــزء والصــفحة ؛ الخــتالف طبعا�ــا فيصــعب الوقــوف علــى مكـان ا

الرجوع على الناظر يف البحث أو الكتاب ، فالصحيح الذي أراه يف األحباث العلمية وغريه يف العزو إىل املعاجم أن يكون إىل 

مقــاييس اللغــة  : معجــم) ظهــر (  املـادة ال إىل اجلــزء والصــفحة ، فتقــول إذا أردت أن حتيــل إىل معجــم مقـاييس اللغــة يف مــادة 

مادة ( ظهر ) . وهللا أعلم .

 ٣/٤٧١معجم مقاييس اللغة  )١٢(

١٣حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ١٣(
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٩ 

وحرمة الر� من غري داللة من خارج ، وكل من البيع والـر� عـام الداللـة حيتمـل نسـخ أو ختصـيص بعـض 

  .)١٤(أفراده 

حانه أو مـن رسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم ويرد عند الشافعي مرادفاً للنص مبعىن اخلطاب من هللا سب

: (( أمـا  –يف الربهـان  –بغض النظر عن مرتبة داللته مـن �حيـة الوضـوح واإل�ـام . قـال إمـام احلـرمني 

الشافعي فإنه يسمي الظواهر نصوصـًا يف جمـاري كالمـه وهـو صـحيح يف وضـع اللغـة ، فـإن الـنص معنـاه 

  .)١٥(الظهور )) ا هـ 

مــن أصــحاب الشــافعي زادوا يف تعريــف الشــافعي قيــداً فقــالوا : (( هــو اللفــظ فلمــا جــاء املتكلمــون 

  الذي يدل على معناه داللة ال ينقطع فيها االحتمال )) .

فإن انقطع االحتمـال ، فهـو نـص كصـيغة األمـر ظـاهرة يف الوجـوب ولكنـه ال ينقطـع فيهـا احتمـال 

  .)١٦(الندب واإل�حة 

فعرفـــوا الظـــاهر �نـــه االحتمـــال الـــراجح ،  –فعية واحلنابلـــة مـــن الشـــا –مث جـــاء متـــأخرو املتكلمـــني 

  وجعلوا مبقابله (( املؤول )) وهو االحتمال املرجوح .

  

  

  

  : )١٧(معىن األخذ �لظاهر عند ابن حزم 

مل أجد يف كتب أيب حممد املطبوعة تعريفاً للظاهر يرسم منهجه ، فيـذكر شـروطه وحـدوده وقيـوده ، 

  .)١٨(ميثل هلا ويتبسط يف شرح فكرته ، و 


 ٢٠١و ١٩٧و ١/١٤٢تفسري النصوص للدكتور حممد أديب صاحل ) ١٤(

٢٢٦- ١/١٩٨تفسري النصوص ) ١٥(

١٤حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ١٦(

عرض الوالد رأيه هو يف الظاهر ال رأي اإلمام ابن حزم ، وإن أحب إفادتنا بـذلك متـم الكـالم  قلت : وددت لو) ١٧(

على الظاهر من خالل نظر اإلمام ابن حزم ، وقد يكون الوالد يوافق اإلمام يف هذا االصطالح ، أال أنين مل أجد له التصـريح 

اجللي بتعريف للظاهر وفق ما يراه هو .

أن تعريــف الظــاهر ال حيتــاج تفصــيل ووضــع شــروط لــه ؛ ألن الظــاهر أصــل لغــوي ال شــريعي ،  قلـت : الــذي أراه) ١٨(

وإمنا استعمل يف الشرع كتطبيق هلذا األصل اللغوي ، كاستعمالنا للفاعل وقـول أهـل اللغـة أنـه مرفـوع ، فمـرد قواعـده وضـوابطه 

غوية أو نقلتها أو غري�ا . وهللا أعلم .إىل علم اللغة ، مث ينظر يف الشريعة إن جاءت خبالف هذه الضوابط الل
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١٠ 

والســـبب فيمـــا يبـــدو يل أن كتـــب أيب حممـــد الفقهيـــة واألصـــولية املطبوعـــة مـــن مؤلفاتـــه األخـــرية الـــيت  

  كتبها لتطبيق الظاهرية ال لشرحها .

فأكرب موسوعة مطبوعة أليب حممد كتابه اجلليل (( احمللى )) ألف يف آخر حياته بعد أن استقام له 

لتطبيقـه وقـد مـات ومل يتمـه ، فأمتـه ابنـه الفضـل أبـو رافـع مـن كتــاب أصـل الظـاهر ، و�فـح عنـه ، فتفـرغ 

  والده (( اإليصال )) .

ويؤيد هذا السبب أن أ� حممد عقد فصًال خاصاً عن محل األوامر واألخبـار علـى ظواهرهـا اكتفـى 

لظـاهر فيه �لتدليل ونقض أدلة املخالف دون أن ميهد ببيان معىن الظاهر برمسه وشروطه ؛ ألن األصـل ا

  .)١٩(أصبح من األمور املفهومة (( عنده ، وعند خصمه )) فلم يبق إال اجلدل يف أخذه أو رفضه 

أن أ� حممـد قـد تبسـط يف شـرح الظـاهر يف جمادالتـه الشـفهية ، ورمبـا كـان  –وهـو األرجـح  –ورمبـا 

يــاس )) ذلــك يف كتبــه املفقــودة ، فلــه كتــاب : (( كشــف االلتبــاس بــني أصــحاب الظــاهر وأصــحاب الق

  وهو من كتبه املفقودة .

  فيحتمل أن يكون فيه بيان (( معىن الظاهر )) .

ورمبا بينه يف رسائل مل تصل إلينا امساؤها ، ورجحت األمر الثاين ألنين مل أجد فيمـا لـدي مـن  

كتب أيب حممد إحالة إىل شرح هذه الفكرة ، ومن عادة أيب حممد اإلحالة إىل املباحث اليت سـبق 

  .)٢٠(اؤها له استيف

وأســتثين الســطر والســطرين يــردان يف كتــب أيب حممــد املوجــودة لــدي مل يقصــد فيهمــا البحــث 

عن الظاهر ، ولكـن الباحـث إذا تقصـى قـراءة (( اإلحكـام يف أصـول األحكـام )) وحـده اسـتطاع 

أن يرســم املـــذهب مـــن منحـــى أيب حممـــد يف تفريعـــه وجدلـــه ، وبنـــاء علـــى هـــذا التقصـــي أقـــول : (( 

فالظـاهر اللفطـي داللـة اللفـظ يف لغـة الشـرع ، فـإن مل يوجـد : )٢١(قسمان : لفظي وعقلـي  الظاهر

للشرع اسطصالح فالظاهر هو ا�از الغالب يف االستعمال ، فإن مل يوجد جماز غالب االستعمال 


قلت : لو كان الظاهر ال إشكال فيه عند خصوم اإلمام ملا اعرتض عليه خصمه يف رسالة التعنيف وقال أنه �رة ) ١٩(

يغلب مفهوم اخلطـاب و�رة يغلـب الظـاهر ، ورد عليـه اإلمـام �ن هـذا ختلـيط ، فلـيس الظـاهر إال مفهـوم اخلطـاب ، فيبـدو يل 

معــىن الظــاهر الــذي يعمــل بــه اإلمــام وفــق ضــوابطه الشــرعية مل يكــن واضــحًا عنــد خصــومه وإال مــا اعــرتض عليــه هــذا الرجــل  أن

�ذا.

مــن قلــت : معــىن الظــاهر هــو : مــا دل عليــه اللفــظ منفــرداً أو متعــدداً مــن اخلطــاب ، ســواء كــان ذلــك اخلطــاب ) ٢٠(

مــام أن يسـميه : مفهـوم اخلطــاب الشـرعي ، فكـل مــا يفهـم مـن اللفــظ بشـر ، وهــو مـا حيلـو لإلمـن الطــاب اخلشـرع ، أو كـان ال

املنفرد أو األلفاظ ا�تمعة املتعددة فهو ظاهر ، فتارة يكون الظاهر يف لفظة ، و�رة يكون يف ألفاظ . وهللا أعلم .

١٥حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٢١(
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١١ 

فالظــــاهر هــــو داللــــة اللفــــظ الوضــــعية (( احلقيقيــــة اللغويــــة )) وال حيمــــل علــــى ا�ــــاز غــــري الغالــــب 

  مال إال بدليل .االستع

والظاهر العقلي كل ما جاز للعقل تصوره مـن داللـة املسـألة وكـل مـا ال يتصـور العقـل غـريه ، 

وســر هــذا التقســيم : أن حمــل الظــاهر إمــا نــص مــن هللا ، وإمــا مــن رســوله صــلى هللا عليــه وســلم ، 

ب ، ومـا نـص وإما إمجاع ، وإما دليل منهما ، كأفعـال الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم واالستصـحا

  على معناه .

فمــدلول قــول الرســول صــلى هللا عليــه وســلم (( ظــاهر لفظــي )) ومــدلول فعلــه صــلى هللا عليــه 

  وسلم (( ظاهر عقلي )) .

وهذان الظاهران قد تكـون داللتهمـا بعيـدة ، وقـد تكـون قريبـة . ومهـا يتعلقـان حبقيقـة املـدلول 

  أو بكيفيته أو بكميته ، أو بزمانه ، أو مبكانه .

  

  

  

  

  :)٢٢(معىن االكتفاء �لظاهر 

الشرع ال يكون شرعًا إال إذا ورد به اخلرب عـن الشـارع ، وال سـبيل إىل الشـرع ألبتـة بغـري اخلـرب 

، ومـــا استحســـنه العقـــل ال يكـــون معقـــوًال إذا عـــارض معقـــوًال �لشـــرع ؛ ألن احلقـــائق ال ميكـــن أن 

  تتعارض .

  ألنه معقول بغري شرع .وحناذر من تسميته شرعاً وإن كان معقوًال ؛ 

  فكل شرعي معقول : 


ــاه) ٢٢( ر أصـــل لغـــوي يف اخلطـــاب البشـــري والشـــرعي ، فالشـــرع طلـــب قلـــت : االكتفـــاء �لظـــاهر يـــدلل علـــى أن الظـ

الرجوع إىل اللغة يف فهم خطابه ، واللغة ال تعرف من اخلطاب إال ما ظهر منه ودل عليه ، هذا األصل فيه، مث قد يوجد بعده 

لعقـل املانعـة مـن طـاب آخـر ، أو ضـرورة اوخالسـياق يف الـنص نفسـه ، أو نـص  هترك هلذا الظاهر أو عدم إرادته ، وهـذا حيـدد

  جر�ن اللفظ على ظاهره .

فالظاهر ال خالف فيه بني أهل اللغة من أنه هو املراد واملطلـوب أوًال يف كـالم النـاس وكـالم رب النـاس ، ولكـن حصـل 

لك اخلالف يف مسألة االكتفاء �ذا الظاهر وعدمه ، أي أن الظاهر يتفق عليه أهل العلم ، لكن اخلالف يف االكتفاء به ، لذ

وهو ما ذكره  –حاول الوالد هنا إرجاعك إىل قواعد أساسية يف فهم اخلطاب ، حىت يبني تزييف من مسى غري خطاب الشارع 

شرعاً . - من االستحسان والرأي وحنوها 
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١٢ 

ألن العقل مؤمن �لشرع مجلة وتفصيًال ، وليس كل عقلي شرعياً ؛ ألن املعقوالت منبثقة  - أ

  من قوانني العقل املخلوق .

أما الشرع فمنبثق من تدبري اخلالق الذي آمن به العقل املخلوق ، فتعاىل تدبري اخلالق عن أن 

  العقل املخلوق ، بل وجب أن يكون أعم .يكون أخص من قوانني 

وكل شـرعي معقـول ؛ ألن هللا صـاحب الشـرع خـالق العقـل ولـيس كـل معقـول شـرعياً ؛  - ب

  .)٢٣(ألن اإلنسان صاحب العقل خملوق ملنزل الشرع 

العقـول  )٢٤(وكل شرعي معقول ملا ذكر� ، وليس كـل معقـول شـرعياً ؛ ألن الشـرع ينـايف  - ج

  ليمتحن إميا�ا به مجلة . البشرية يف تفصيالته

أال ترى أن العقل البشري حبكم قوانينه العقلية من غري الشرع قد ال يستحسن سفك دم احليوان ، 

  أو ال يرى معقولية املسح على أعلى اخلفني ، أو التيمم �لرتاب .

، وعلـى هـذا فيأيت الشرع على غري استحسانه ابتالء واختباراً إلميانه بوجوب االستسـالم لشـرع هللا 

  جاء قوله تعاىل : { ال يسأل عما يفعل } و { ال معّقب حلكمه } .

وقلــت : علــى غــري استحســانه يف مثــل هــذه املســائل بعينهــا ولكنــه علــى استحســانه مــن �حيــة أن 

  اإلميان بصدق الشارع وعصمته عقًال يوجب اإلميان �تباعه مجلة وتفصيًال .

  يف ديننا .ومن هذا اجلانب وجب أن نتهم الرأي 

قال أبو عبد الرمحن : حقي عليك أال يغرب عنك شيء من هذه احلقائق ليسهل عليك فيما بعـد 

: (( والعقـل مميــز بــني صــفات  –رمحــه هللا  –ذلـك اإلميــان �ــذه الكلمـة (( أليب حممــد بــن حـزم )) قــال 

  ومتييز احملال منها .األشياء املوجودات ، وموقف للمستدل به على حقائق كيفيات األمور الكائنات ، 

ألفاعيـل اخلـالق ، فهـو  )٢٥(أما من ادعى أن العقل حيلل أو حيرم ، أو أن العقل يوجد علًال موجبة 

  مبنزلة من أبطل موجب العقل .

وهـؤالء اسـتدركوا بعقـوهلم علـى خـالقهم عـز وجــل أشـياء مل حيكـم فيهـا ر�ـم (( بـزعمهم )) فثقفوهــا 

  .)٢٦(ون اخلنزير حراماً ، والتيس حالًال )) ورتبوها ، والعقل ال يوجب أ، يك


١٦حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٢٣(

ياق للمنافاة .كتبت يف الكتاب هكذا ( يناغي ) وأظنه خطأ يف الطباعة ملوافقة الس) ٢٤(

كتبت يف الكتاب هكذا ( موجبه ) وأظنه خطأ يف الطباعة .) ٢٥(

بـني مـن يف الفعـل اإلمـام ابـن حـزم يسـوي مناسبة للكالم على االستدراك والتعقب على هللا عز وجـل ، فقلت : ) ٢٦(

استوجبته عقوهلم وقياسهم ورأيهم  مث يستدركون مبايستدرك على ربه سواء كان من املسلمني الذين يقلدون أحد األئمة األربعة 
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١٣ 

  قال أبو عبد الرمحن : العقل ال يوجب ذلك ، فيكون شرعاً بغري خرب .

وقـــد يوجـــب أمـــوراً ال شـــرع فيهـــا ، كـــأمور احليـــاة مـــن طـــب ، ور�ضـــيات ، فتكـــون معقـــوالت بغـــري 

املتخرصـون غـري احملققــني كمـا يتســرع   –الشـرع . فـال تظـن أن اكتفــاء شـيخنا �لظـاهر يعــين إلغـاء العقـل 

  .)٢٧( –من املذهبيني 

  

  

ولكــن الرجــل ، ه مفـأبو حممــد أشــد إميــا�ً �لعقــل حيــث جيــب اإلميــان بــه ، وهــو أمــرن علــى اســتخدا

. فاكتفاؤه �لظاهر ال يعـين أن مـا عـدا )٢٨(منطقي ، دقيق املالحظة يدرك الفروق الدقيقة بني اجلزئيات 

  األمور مواضعها على هذا النحو : الظاهر ال مفعول له ، ولكنه يضع 

املــراد �لظــاهر : ظــاهر الشــرع ، فاالكتفــاء بــه يعــين االكتفــاء مبــا يســمى شــرعًا . ورد مــا ســواه  - ١

  يعين املنع من تسميته شرعاً .

نكتفـي �لظـاهر الشــرعي (( يف رد مـا يعارضـه ممــا يظـن أنــه أوىل منـه مـن املعقــوالت بغـري شــرع  - ٢

  شرع بعض املعقوالت ، فال ميكن أن ينفي معقوليته معقول آخر .)) ؛ ألن املعقول �ل

للمعرفــة البشــرية مصــادر غــري ظــاهر الشــرع ، ولكــل مصــدر وظيفتــه ، ولكننــا منــاري يف تســمية  - ٣

  املعقول من هذه املصادر شرعياً ؛ ألنه غري وارد بظاهر الشرع .

وهــو نتيجــة حتميــة لتمييــز الشــرعي ، وقصــارى القــول إن االكتفــاء �لظــاهر نتيجــة لألخــذ �لظــاهر 

من غريه ، فالشرعي ما نطق به الشرع ، وهو الظاهر ، فكان ما مل ينطق به حتمًا غري شرعي ، وفصـل 


  .االستدراك  أصل فكرة وبني اليهود يف، 

وقد ذكر مثل هذا يف كتابه اإلحكام ، من أن من اليهود الذين أبطلـوا النسـخ اعرتضـوا وقـالوا : النسـخ ال جيـوز عقـًال ؛ 

ون الشــيء طاعـــة ، مث يكــون نفـــس ألنــه ال ميكــن أن نعقـــل أن يكــون الشـــيء حــالًال ، مث يكـــون حرامــًا ، أي ال ميكــن أن يكـــ

  الشيء هذا معصية ! .

مث أبطــل هلــم اإلمـــام هــذا االســتدراك والتعقـــب علــى رب العــزة �ن بـــّني هلــم مــن خـــالل تــورا�م وقــوع مثـــل هــذا ، مبـــا ال 

انظر اإلحكام يف �ب وقوع النسخ وجوازه . . ميكنهم دفعه

١٧حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٢٧(

عله يتحدث �لشيء أحيا�ً فال يفهمه خصمه ، فيشنع اخلصم على اإلمام مبا مل يفهمه ، جي: ذكاء اإلمام  قلت) ٢٨(

ويعــرتض علــى مــا مل يدركــه ، فســبحان هللا مــن أعطــاه ذلــك . أســأل هللا أن يغفــر لــه ولنــا ويرمحنــا مجيعــًا ، وأن جيعلنــا مــن اهلــداة 

املهديني.
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١٤ 

هلذا السؤال امللح : أميكن فهم (( مراد هللا )) من غري قوله أو قول رسوله  )٢٩(القول يف اجلواب الشايف 

  ظاهراً ؟صلى هللا عليه وسلم الذي يسميه ابن حزم 

قال أبو عبد الرمحن : الواقع أننا ال نفهم مراد هللا من غري منطوق قوله بلغة العرب اليت خاطبنا �ـا 

سبحانه وتعاىل ، وهلذا لزم االكتفاء �ملنطوق ، وما عـداه مـن األصـول الـيت يتوسـل �ـا أصـحاب املعـاين 

  كون مما أوجبه الظاهر .إىل مراد هللا فمردودة ؛ أل�ا داللة بغري اللغة ، إال أن ت

  ويف داللة غري اللغة من املزالق واملخاطر ما يلي :

  تكليف ملا ال يطاق . - ١

  وإلزام لعلم الغيب والكهانة . - ٢

  وإجياب للحكم �لظن الكاذب . - ٣

اللغــة فهــذا فعــل  )٣٠(قــال أبــو حممــد : فمــن أســقط معــاين أرادهــا مل يــذكرها �الســم املوضــوع هلــا يف 

  ريد إفساد الدين ، والتخليط على املسلمني ال فعل رب العاملني . اهـ.الشيطان امل

فهذا موجز رأي أيب حممد يف االكتفاء �لظاهر جنلوه مبسألة األصناف الستة ، اليت ورد فيها النص 

  (( بتحرمي الر� )) .

والـوزن ، فـإذا  فأصحاب املعاين : يقيسون عليها غريها يف حتـرمي الـر� ملعـىن مشـرتك هـو مـثًال الكيـل

، وال معــىن للقيــاس مث )٣١(ثبــت مبنطــوق شــرعي أن الكيــل والــوزن مقصــود ينــاط بــه التحــرمي فــذلك ظــاهر 
)٣٢(.  


) وأظنه خطأ يف الطباعة .  كتبت يف الكتاب هكذا ( الشافعي  )٢٩(

١٨حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٣٠(

  قلت : كثري من األحكام ثبت هكذا ، فيظن أهل القياس أن قول الظاهرية إمنا كان قياساً ! .) ٣١(

 ، وقد اعرتض �ذا بعض أهل القياس فقال : كيف أخرجتم حرمة ضرب األب من اآلية وأنتم ال تقولـون بقيـاس األوىل

  ويعين قوله تعاىل : { فال تقل هلما أف } .

  ضر�ما ؟! فلجلج !جبواز فقلت له : لو مل يكن لفظ ( أف ) يف اآلية فهل ستقولون 

  قلت له : أما حنن . فلو كان لفظ ( أف ) ليس يف اآلية لكان ضرب الوالدين من احلرام بال شك . ف

  األف ؟! فقال : كيف أخرجتم هذا احلكم إن مل جتدوا لفظة 

بـه ، وقــد قـال تعـاىل : { وقضـى ربـك أال تعبــدوا إال إ�ه يعملـون بظـاهر الـنص ، و  ونخــذ�فقلـت لـه : أهـل الظـاهر ، 

و�لوالدين إحسا�ً } فعلمنا أن اإلحسان واجب هلما يف كل شيء ، فإن فعـل االبـن شـيء أو قالـه نظـر� يف فعلـه ، فـإن كـان 

وإن كان ليس من اإلحسان فهذا حرام ، فإن قيل : الضرب هل هو إحسان أو ليس من اإلحسان فهو عمل �ذا الواجب ، 

  إحسان ؟! قلنا : هذا يدركه اجلاهل والعامل من أنه ليس �حسان .

مث هناك معىن بني اإلحسان وبني اإلساءة ، وهو الرتك ألي معىن منهما ، أي ال أحسن وال أسيء ، أو ما حيلو لإلمام 
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وإن صح أن ذلـك جمـرد اسـتنباط عقلـي مـن غـري طريـق اللغـة فـذلك غـري ظـاهر ، أي غـري شـرعي ، 

علـــى مـــراد صـــحابه منـــه  ولالنتفـــاع �لقســـمة العقليـــة ملـــا يســـمى ظـــاهراً وغـــري ظـــاهر نقـــول : يـــدل اللفـــظ

  بثالث دالالت ال رابع هلا ألبتة : 

  داللة لفظية :  - ١

  �لنص على املسمى �حد أمسائه ، كالنص على األصناف الربوية الستة �مسائها . - أ   

أو النص على املسمى �حد صفاته ، كقوله تعاىل : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه }  - ب 

  ( من ضرب أو قتل أو �ب )) بصفته وهي االعتداء .فهذا نص على املقصود (

داللــة لفظيــة �لــنص علــى املعــىن دون االســم أو الصــفة ، كقولــه تعــاىل : { وورثــه أبــواه فألمــه  - ٢

  الثلث } فنص لفظا على أن األم وارث ، وأن األب وارث ، وال وارث غريمها .

ألن البــاقي �لضــرورة ؛ ونـص لفظــاً علــى أن لــألم الثلـث ، فكــان املعــىن الضــروري أن لـألب الثلثــني 

ثلثان . واألب مل ينص له على شيء ، ونص على أنه وارث ، فاملعىن أن له ما بقـي ؛ ألن مـا بقـي مـن 

  اإلرث ملن بقي من الورثة .

  وإما �لصفة ، وإما �ملعىن . فهذان ظاهران ؛ أل�ما راجعان إىل النص ، إما �السم ،

علـة ، أو أمـارة  )٣٣(داللة معنوية عقلية بغري املنطوق : كالشبه ، وانتفاء الفـارق ، ومـا يسـمى  - ٣

  ، أو وصفًا ، فهذا غري الظاهر �لنسبة ملا طريقه النقل .


لذي طلبه هللا تعاىل هو اإلحسان ال ترك اإلساءة واملتاركة ، فتارك اإلساءة ال ميسى حمسناً وااملتاركة ) ،  ابن حزم أن يسميه (

يف اللغة ، لذلك مل تكن أعيان ما يسمى إساءة وال أعيان ما يسمى متاركة من املطلوب منا ، وال شك أن كل واجب فبرتكـه 

 للحــرام ، أي تــرك الشــيء املــأمور بــه حــرام شــرعاً ، لــذلك وجــب علينــا بــرهم يتلــبس التــارك �حلــرام ، فألجــل الــرتك كــان فــاعالً 

واإلحســان إلــيهم ، وأن نصــلهم مبــا يســمى صــلة يف اللغــة ، وال نــرتكهم حلاجــة أو يف شــدة مــا أمكننــا ذلــك ، فكــل ذلــك مــن 

  الواجب ال خيرج عنه ألبتة . 

أهــل الظــاهر يف رفضــهم لقيــاس األوىل ، الــذي حبســب  وقــد يســتدل �ــذه احلادثــة بعــض املقلــدة ، وغــايتهم إبطــال قــول

  .، ولكنهم إن نوقشوا يف هذا كابروا زعمهم ورد يف اآلية هذه ، وهو ليس بقياس ألبتة عندهم وعند� 

فالقيــاس يســتعمله أصــحابه إذا عــدم الــنص ومل جنــد حكــم الفــرع هكــذا يزعمــون ، مث يقولــون أن ذلــك قيــاس وأن حكــم 

  كان قياساً !الضرب وحترميه إمنا  

فهــم أول مــن أبطــل هــذا القيــاس وفــق قواعــدهم ؛ ألن وجـــوب اإلحســان قــد ثبــت قبــل كلمــة ( أف ) ، فلــو عقلــوا ملـــا 

ملــا اعرتضــوا  –وهــم ال يفعلــون إال �دراً  –اعرتضــوا بــذلك ، مث جيعلــون هــذا اهلــذر ممــا يعارضــون بــه أهــل الظــاهر ، فلــو حققــوا 

�كذا اعرتاض ساقط عندهم وعند� .

هكذا كتبت يف الكتاب .) ٣٢(

١٩حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٣٣(
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١٦ 

  نتيجة هذه التعريفات : 

صل واحد يدل على بروز ، و�ـذا قررت يف معىن الظاهر عند اللغويني أن الظاء واهلاء والراء أ

يفســر ظــاهر أيب حممــد �نــه كــل مــا بــرزمن اللفــظ أو يف التصــور العقلــي ، وذلــك بغــض النظــر عــن 

  مرتبة الربوز من �حية الوضوح أو اإل�ام .

فكل ما دل عليه اللفظ ، وكل ما تصوره العقل فهو ظاهر ، وإن كـان خفيـاً ، والظـاهر عنـد 

ألن ما جاءت داللته من خارج ذلك اللفظ ، كالداللة على أن مـا فـوق  أيب حممد ما دل بذاته ؛

  : غري ظاهر من ذلك اللفظ ! .)٣٤(أف حرام 

ومسـوغ هـذه  )٣٥(والظاهر عنـد الشـافعي وأيب حممـد مبعـىن الـنص (( أي اخلطـاب الشـرعي )) 

  ية .التسمية عند أيب حممد أن النص حمل الظاهر الشرعي ، أي الداللة الوضعية أو العرف

  وما دل عليه اللفظ فهو ظاهر ، سواء احتمل إرادة غريه أم ال ؟ 

وتقييــد الظــاهر عنــد األصــوليني بوجــود االحتمــال ال حمــل لــه يف تعريــف أيب حممــد ؛ ألن كــل 

لفظ مركب يف اللغة على معىن ، فإذا ورد اللفظ : فاملعىن املوجود يف املعجمـات هـو ظـاهر اللفـظ 

  .، وال معىن لالحتمال مث 

مي من احملتمل أال يكون مرادًا ، كقوله صلى هللا عليه وسلم (( تقطع عجإال أن هذا املعىن امل

ــدينار لغـــة مـــن الـــذهب ، وهـــذا هـــو الظـــاهر ، ولكـــن املـــراد  ـــار فصـــاعداً )) . فالـ اليـــد يف ربـــع دين

  الذهب والفضة بدليل اإلمجاع .

هـو الـذهب ، وإن غـري الـذهب غـري فقبل معرفة اإلمجاع وبعده ال نـزال عنـد قولنـا إن الظـاهر 

  ظاهر ، و�إلمجاع أصبح عند� : 

  .)٣٦(ظاهر غري مراد  - أ

  غري ظاهر مراد . - ب

ولـــيس هنـــاك ظـــاهر راجـــح أو مرجـــوح ، بـــل لكـــل لفـــظ معنـــاه يف حقيقـــة اللغـــة ، وإمنـــا هنـــاك 

  ظاهر وغري ظاهر . والظاهر هو الراجح �طالق .


تـــدل علـــى  اقلـــت : قـــد تقـــدم ذكـــري ملســـألة األف يف الصـــفحة الســـابقة ، فالـــذي يقـــف علـــى األف ويقـــول أ�ـــ) ٣٤(

األف هذه . ةالتحرمي ، فإن التحرمي هذا ثبت من خارج ال من لفظ

وم اخلطاب ) كما يف التقريب وغريه .قلت : ويسميه اإلمام أيضا ( مفه) ٣٥(

٢٠حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٣٦(
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صـــارف هــو (( غــري الظـــاهر )) إال أنــه الــراجح مـــن فــإن كــان مصــروفاً بـــدليل آخــر ، فهــذا ال

  �حية (( مراد املتكلم )) ال من �حية (( داللة اللفظ )) .

  نصوص البن حزم يف األخذ �لظاهر واالكتفاء به : 

  قال أبو حممد : 

(( ومجلــة اخلــرب أن تلزمــوا مــا نــص عليــه ربكــم يف القــرآن بلســان عــريب مبــني مل يفــرط فيــه مــن 

لكــل شــيء ، ومــا صــح عــن نبــيكم بروايــة الثقــات )) وقــال : (( واعلمــوا أن ديــن هللا  شــيء تبيــا�ً 

  ظاهر ال �طن فيه ، وجهر ال سر حتته ، كله برهان ال مساحمة فيه )) .

وقال : (( وإذا ورد لفـظ لغـوي فواجـب أن حيمـل علـى عمومـه ، وعلـى كـل مـا يقـع يف اللغـة 

  لفظه )) .حتته ، وواجب أال تدخل فيه ما ال يفيده 

وقال : (( فإذ قد أحكم اللسان كل اسم على مسماه ال على غريه ، ومل يبعث تعاىل حممـداً 

صــلى هللا عليــه وســلم إال �لعربيــة الــيت نــدريها : فقــد علمنــا يقينــا : أنــه عليــه الســالم إذا نــص يف 

اقتضـاه ذلـك القرآن أو يف كالمه على اسم ما حبكم ما فواجب أال يوقع ذلك احلكم إال علـى مـا 

االسم فقط ، وال يتعدى به املوضع الذي وضـعه رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فيـه ، وأال خيـرج 

عـن ذلـك احلكـم شــيء ممـا يفتضـيه االســم ويقـع عليـه ، فـالز�دة علــى ذلـك ز�دة يف الـدين ، وهــو 

  القياس ، والنقص منه نقص من الدين ، وهو التخصيص ، وكل ذلك حرام )) .

(( ومحل الكالم على ظاهره الذي وضع له يف اللغة فرض ال جيوز تعديه إال بنص أو وقال : 

إمجاع )) (( ألن من فعل غري ذلك أفسد احلقائق كلها والشرائع كلها ، واملعقول كله ، وال سبيل 

إىل نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتب للعبارة عنـه ، وإال ركبـت الباطـل ، وتركـت احلـق . 

دالئل تبطــل نقــل اللفــظ عــن موضــعه يف اللغــة ، وال دليــل يصــححه أصــًال )) (( واألوىل ومجيــع الــ

علــى معهودهـــا يف اللغــة ، مــا مل مينــع مـــن ذلــك نــص أو إمجــاع أو ضـــرورة )) ((  )٣٧(محــل األمــور 

على مسميات مل يعرفها العـرب قـط ، هـذا  )٣٨(وأكثر األمساء الشرعية موضوعة من عند هللا تعاىل 

لــه أحــد مــن أهــل األرض ، فصــح �ــذا أن األمســاء تنقــل يف الشــريعة عــن موضــوعها يف أمــر ال جيه

اللغــة ، وال جيــوز أن حتــال اللغــة فتنقــل لفــظ املســتقبل إىل معــىن املاضــي إال بــنص آخــر جلــي وارد 


٢١حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٣٧(

قلت : هناك أصـل هلـذه املسـألة وهـو : أن هللا تعـاىل علـم آدم اللغـة والكـالم وأمسـاء األشـياء ، وأن هللا تعـاىل هـو ) ٣٨(

البشر تلقى هذا الوضع واستعمله ، فإذا جاء الشرع بلفظ ومعىن خمالف ملا وضـعه للنـاس ، فـنعلم واضع اللغة ال البشر ، وإمنا 

هنا أن مثة نقل للمعىن .
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١٨ 

بذلك أو �مجاع متيقن أن املراد بـه غـري ظـاهره أو ضـرورة ، وال جيـوز أن يفسـر كـالم هللا تعـاىل إال 

ه أو بكــالم رســوله صــلى هللا عليــه وســلم أو بلغــة العــرب الــيت أخــرب هللا تعــاىل أنــه أنــزل �ــا بكالمــ

القرآن )) (( وال جيوز أن خنرب عن مراد هللا عز وجل وال عن مراد رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم 

  بغري خرب وارد عن هللا تعاىل بذلك ، أو عن رسوله صلى هللا عليه وسلم )) .

ظـاهر العقلــي : (( وإذ قـدمنا أنــه ال سـبيل إىل معرفــة حقـائق األشــياء إال بتوســط وقـال عــن ال

العقــل، فــال ســبيل إىل نقــل موجــب العقــل مــن موضــعه مــن كــون األشــياء علــى مراتبهــا الــيت رتبهــا 

  عليها �رئها عز وجل )) .

  

  

  

  

  أمثلة األخذ �لظاهر عند ابن حزم : 

ضـاعة مـا حيـرم مـن النسـب )) وظـاهر لفـظ الرضـاعة قال صلى هللا عليه وسلم (( حيرم مـن الر 

  :  )٣٩( املتعلق حبقيقة املدلول عليه تتألف من ثالثة قيود هي

  أن يكون مصًا . - ١

  بفيه . - ٢

  من ثدي . - ٣


قلــت : إذا نظــرت يف لفظــة ( رضــاعة ) فإنــك تفهــم منهــا شــيء واحــد ال غــريه ، فــتفهم أن هنــاك ثــدي ) ٣٩(

تقول ملن شرب لنب امرأة بعد أن أخرجته من ثديها  أنثى آدمية ، وهناك من ميص هذا الثدي ليشرب احلليب ، و�ذا

: ليس هذا حمرم ؛ ألنه هذا شرب وليس برضاعة ، وهذا ظاهر لفظة الرضاعة ال غريه ، وكذلك تقول يف كل مسألة 

ورد فيها لفظ ما ، فتطبق اللفظ وما فيه من معىن ، دون الز�دة عليه أو اإلنقاص منه ، وهذا عمل �لظاهر ، ومثال 

ر يف لفظة ( دين ) فالعرب تعرف الدين أنه ما ثبت يف الذمة من حق عليك ، فإذا نظرت يف النصوص الشـرعية آخ

فوجدت هذا اللفظ ، فال حيل لك أن تقصره على الديون املالية ، بل هو شامل لكل ما ثبت يف الذمة من حقوق ، 

ثبـت يف الذمـة كثبـوت حــق النـاس املـادي بــال  سـواء كانـت حقـوق � تعــاىل ، أم كانـت حقـوق للنـاس ؛ ألن حــق هللا

فرق ، فالعربة �لثبوت �لذمة .
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١٩ 

فما مت �ذه القيود فهو حقيقة الرضاع لغة ، وبغـري هـذه القيـود جمتمعـة فـال حيـرم مـن اللـنب مـا 

، وتنــاول اللــنب بغــري هــذه القيــود ال يســمى لغــة رضــاعاً ، وإمنــا حيــرم مــن النســب إال بــدليل آخــر 

  يسمى شر�ً ، وطعامًا وسعوطاً ، وفق احلاالت اليت يتم �ا تناول اللنب .

وصح عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : (( ويف 

  شاة )) . صدقة الغنم سائمتها ، فإذا كانت أربعني شاة ففيها

: (( لــو مل يــرد يف الســائمة إال هــذا احلــديث ملــا أوجبنــا زكــاة يف –رمحــه هللا  –قــال أبــو حممــد 

  .)٤٠(غري السائمة )) 

  

  




   ٢٢حترير بعض مسائل األصحاب �اية صفحة ) ٤٠(

  ( املصادر املرفوضة عند أهل الظاهر ) .ويليه مبحث  –واحلمد � رب العاملني  – قلت : مت املبحث األول




