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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 شكر وتقدير  ملعهد مدارك العلم

 

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يطيب يل يف هذه 

املقدمة أن أتوجه بالشكر إىل فضيلة الدكتور أجمد رشيد عيل عميد كلية الفقه الشافعي يف 

عىل طريقة التعليم تدريس املتون العلمية جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، عىل دوره الرائد 

 العتيق.

ر أنس مكانة مرموقة يف هذا املعهدوقد كان ملذهب إمام دار اهلجرة مالك بن  ، حيث وفَّ

سُت يف املعهد متن: األخرضي، وابن  كل اإلمكانات التي حيتاجها طالب الفقه املالكي، فدرَّ

 عارش، ونظم ابن أيب كف، والرسالة البن أيب زيد حيث وصلت فيها إىل فقه املعامالت.

ا، بعد أن لح  اجلذور يف مدارس فقه السلف األربع أصبحت مطلبا مُ إن العودة إىل 

أصبحت األمة تشعر أن مدارسها الفقهية األربع، وت حالة االضطراب يف الفتوى الفردية، عمَّ 

، هلا أصوهلا وقواعدها التي رشفت بحمل السنة، فحملتها السنة عرب الزمان هي فرق بحثية 

املفزع وقت االضطراب، وقد سبق إىل هذا الفهم القائد النارص وكانت السنة هي يف ، واملكان

صالح الدين األيويب الذي أقام سياسته العلمية عىل املذاهب األربعة جلمع األمة، وملحاربة 

 الغزو الباطني واخلارجي.

  

 وكتبه عبد ربه وأسري ذنبه

 د. وليد مصطفى شاويش

8111-4-11املوافق  1341-رجب-1  
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 لرمحن الرحيمبسم اهلل ا

 الروض األنف يف رشح منظومة ابن أيب ُكف.

 

النبالي عالىل احلمد هلل رب العاملني؛ محدا يوايف النعم ويكافئ املزيد، والصالالة والسالالم 

 يل النرصة والتأييد.إاألمني راشد اخللق إىل احلق املجيد، وعىل آله وأصحابه 

 وبعد ...

حفظه اهلل وبارك جهده وسالدد  -فهذا تفريغ ملحارضات الشيخ الدكتور وليد شاويش 

يف تعالداد أصالول وأدلالة  -رمحه اهلل تعاىل وأحسن إليه - يف رشحه ملنظومة ابن أيب كف –خطاه 

 حمارضات متتالية. تسعفقه اإلمام مالك ابن أنس رمحه اهلل تعاىل، والذي أوجزه يف 

 8112-7-11األوىل عىل املوقع الرسالمي بتالاريخ: حيث رفعت املحارضة 

 ، واهلل ويل التوفيق8112-1-41ورفعت املحارضة التاسعة بتاريخ: 

 النظم: :أوال

 لام.دالئل الرشع العزيز العُ  :اماحلمد هلل الذي قد فهَّ  .1

 أمحدا. اهلاشمي   عىل النبي   :ثم الصالة والسالم أبدا .8

 .عني هلم عىل الدوام  والتاب :وصحبه الكرام ر  و آله الغُ  .4

 مباين الفقه يف الرشع العزيز. ذكرُ  :وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز .3

 .وأستمد منه فتحه املبني   :املعني أستعني   فقلت واهللَ .5

 أدلة املذهب مذهب األغر: مالك اإلمام ستة عرش. .2
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 .املنة   سنة من له أتم   :نص الكتاب ثم نص السنة .7

 ن.سنة من بالفضل كله قم   :وظاهر الكتاب والظاهر من .1

 ثم دليل سنة األواه. :ثم الدليل من كتاب اهلل .1

 .الرسول   تنبيه قرآن وسنة   :ومن أصوله التي هبا يقول   .11

 وسنة اهلادي إىل هنج الصواب. :وحجة لديه مفهوم الكتاب   .11

 جاها عظم.الذي تنبيه سنة  :تنبيه كتاب اهلل ثم ةمثَ  .18

 .مدينة الرسول أسخى من بذل   :عمل  و يس  مت إمجاع وقَ ثُ  .14

 .وهو اقتفاء ماله رجحانُ  :وقول صحبه واالستحسانُ  .13

 من باالجتهاد متصف. نفسيف  :وقيل بل هو دليل ينقذف .15

 ر.ال علم كيف خيببه فال يَ  :ولكن التعبري عنه يقرص .12

 .اعتامد  ه  فاملك له عىل ذ   :وسد أبواب ذرائع الفساد   .17

 . ورأيه يف ذاك ال يعاُب  :وحجة لديه االستصحاُب  .11

 .بعض فروع الفقه تنبني عليه   :وخرب الواحد حجة لديه   .11

 .لة  احتجاج حفظته النقَ  هل :لة  املرَس  وباملصالح عنيُت  .81

 ل.به وعنه كان طورا يعد   :ف كان طورا يعملل  ي ُخ ع  ورَ  .81

 .أم ال قد جرى فيه اختالف   جيُب  :اخلالف   عيُ وهل عىل جمتهد رَ  .88

 .أن فروع الفقه فيها تنحرص   :كرذُ وهذه مخس قواعد  .84

 .تبعُ بالشك بل حكم اليقني يُ  :ي اليقني حكمه ال يرفعُ وه   .83

 .ور حيثام تقع  مشقة يُد  :زال والتيسري مع  ر يُ ورَض  .85

 .ي فيه تعمُل من األمور فه   :وكل ما العادة فيه تدخُل  .82
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 .ترجعُ وقيل ذي إىل اليقني  :وللمقاصد األمور تتبعُ  .87

 .مخستها ال خلف فيها واردُ  :القواعُد وقيل للعرف وذي  .81

 .دائم ليس يبيد   د  م  المني ح :ت وهلل احلميد  م  قد تم ما رُ  .81

 . عىل حممد وآله الكرام   :أسنى السالم   الصالة مع   وأطيُب  .41

 

 املحارضة األوىل

 

 مقدمة ومدخل ألصول الفقه

 

واآلخرين سيدنا حممالد احلمد هلل رب العاملني وأزكى الصالة والسالم عىل سيد األولني 

 وعىل آله وأصحابه أمجعني.

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت إذا شئت جتعل احلزن سهال يا أرحم الرمحني.

 

مقدمتنا هذه هي من األمهية بمكان ألهنا بمثابة اإلطار العام ملعرفة أصول اإلمام مالالك 

حمل مقامنا ووقوفنا يف علم أصول الفقاله مالن وهذه املقدمة حتدد لنا وتعرفنا   -رمحه اهلل تعاىل  –

، ألن الطالب قد يغرق يف أصول الفقه لكنه ال يعرف أين هو من علوم اللغة أو ىالعلوم األخر

من علم احلديث أو من علم الكالم، لذلك نجد األسلوب املتبع يف اجلامعات بدراسة كتاب يف 

جتعل الطالب ال يعالرف أيالن هالو  ىألخراألصول باستقاللية عن بيان عالقته وصلته بالعلوم ا

 .من علم الكالم أو النحو أو غريمها

لذا جتده ال يعرف الفرق بني علم النحو الالذي يتعلالق بالالنص وعلالم األصالول الالذي  

ر لالذا نحالن نريالد أن نرتالب األفكالا ،يتعلق بالنص، وسيجد أن زاوية النظر عنده غري واضحة
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كون علم األصول اليوم صالار ل ،التي تثار هنا وهناكجتاه، وسنتعرض لبعض القضايا ونبني اال

 عىل النحو الذي يليق به. علام جتريديا نظريا خالصا ال وجود له يف الواقع

؟ بحيالث مؤثر فهل علم األصول ال حاجة لنا به  إىل حد أنه أصبح ال يوجد له حضور 

مثالال لفالرض  حتى إذا سألت يف إحدى شعب الدراسالات الرشالعية عالن ،نبقى حبييس املأثور

الكفاية لكان اجلواب الرسيع هو صالة اجلنازة، وعن مثال لسد الذرائع لكان بيالع العنالب ملالن 

 .يعرصه مخرا

كلها أمثلة مضت عليها قرون، بيالنام نحالن يف الواقالع نعاليش يف حالالة بعالد عالن علالم 

بمعنالى األصول الذي سنتناوله تناوال خمتلفا، سنتناول علم األصول عىل أنه خريطالة التفكالري؛ 

باستنباط األحكام الرشعية فقط؛ بل إن علالم األصالول باسالتناده إىل  اليس علم األصول خاص

ثوابت العقل وباستناده إىل اللغة كيف يصبح منهجا للتفكالري، أي عنالدما آيت إىل أي قالول مالن 

 .األقوال أريد أن تكون خريطة التفكري يف الذهن حارضة

ج  يف فضائنا اإللكرتوين والورقي عندما تعالَ  لذلك نرى كثريا من الشبهات التي تطرح 

رأي، وهالذه املناقشالة ليسالت علميالة بالل هالي آراء  هض الرأي تكون عبارة عن رأي مقابلبمح

يعة، أو رأي شخيصال مقابالل للرشال ،شخصية، أي هي رأي شخيص مقابل رأي شالخص آخالر

ليست علمية، ألننا نريد أن نتعامل مع علم األصول عىل أنه خريطة  وبالتايل نقول إن هذه ردود

 .للتفكري

فهالل  ،لو أعطينا لرئيس بلدية يف الصني مليون  دينار لينفقها عىل بلديتاله :نرضب مثاال

وهو حمتاج ملستشفى؟ أكيد عقال سيقدم الرضالوريات عالىل  قدم سينفقها عىل إنشاء ملعب كرة

نساين سليم، ولسنا أمالام قضالية خاصالة بأصالول الفقاله واسالتنباط التحسينيات،  وهذا تفكري إ

األحكام الرشعية، فنحن أمام تفكري عقاليل منضالبط يقالدم األوىل فالاألوىل والرضالوريات عالىل 

ي وال نالتكلم اإلنسان  احلاجيات وهذه عىل التحسينيات، فهذه التي نعنيها هي خريطة التفكري 

 فقط عن يشء خيص أصول الفقه وحده.
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وأن  فهذا التناول الذي سنتناوله لألصول نريد أن نخرج باله مالن احلالالة النظريالةوعليه 

بالل  ،، فعندما ندرس النص والظاهر التي هي من أدلة اإلمام مالالكندخل إىل الواقع هبذا العلم

إذا مل نتكلم باله يف واقعنالا يف داللالة الظالاهر وداللالة  ،األربعةالسنية هي حمل اتفاق بني املذاهب 

 .لقرن الثالثبل نعيش يف أمثلة ا ،النص فإننا أصبحنا نعيش يف التاريخ

لذلك سنتناول علم أصول الفقه عىل أناله خريطالة تفكالري ولاليس فقالط مقترصالا عالىل  

ي له أيضالا استنباط واستخراج احلكم الرشعي، فمن املمكن العمل به عىل نصوص القانون الذ

( من القانون املدين األردين تعترب املرجعيالة يف تفسالري الالنص 4داللة نص وظاهر، لذلك املادة )

يفرسال الالنص ألن  اموضوعي القانوين هو علم أصول الفقه، والقانونيون يقولون نحن نريد علام

التفاق يقدم القوانني فيها خاص وعام، فقانون التأجري التموييل خاص والقانون املدين عام، وبا

اخلاص عىل العام يف أي بقعة عىل األرض، واألصوليون حسموا املسألة بأن اخلاص يقالدم عالىل 

 اص قطعي يف حمله.ته وأن العام يف داللته ظني، فاخلالعام، وأن اخلاص قطعي يف دالل

ننا لو أمسكنا بعلم أصالول إام نقول لسنا أمام قضية خاصة بأصول الفقه، وإن إذنفنحن 

أرسالاها علامننالا يف علالم  ،ودرسناه دراسة وافية فسنجد أننا أمام خريطالة معرفالة برشاليةالفقه 

 علم األصول حق الرعاية. أصول الفقه لكننا مل نرعَ 

 

 لذلك سنتكلم يف هذه املحارضة التقديمية عن:

 . تعريف علم األصول.1

 . تعريف احلكم الرشعي.8

 . تعريف الفقه.4

 الرشع من العبث والفوىض. األصول يف محايةعلم . أمهية 3

حتى نعرف أصول الفقه عند اإلمام مالك فال بد من معرفة هذه املعاين، لندخل بعالدها 

وربالام يكالون جلهالا يف املعالامالت  ،معاجلة مسائل واقعية يفيف واقعنا ونرى التطبيقات العملية 
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أن يسالهم يف ضالبط املعرفالة، وأن  هاملالية عىل مستوى عال لنعرف كيف أن علم األصول يمكنال

 .ه لوجهات نظر خاصةل  يقيض عىل االختالف غري املربر وغري السائغ الذي يعود ُج 

كالم املعرفالة ونضالبطها ضالبطا علميالا، أي وفالق قواعالد علميالة ح  ونحن هنا نريد أن نُ 

رصينة، وال يكون كالمنا وفق رنى ووجهات نظر خاصة وأن نؤخرها إىل مالا بعالد إرسالاء مالا 

يضبط النظر يف النصوص الرشعية، وعندها نسالتطيع أن نقالول إن الفقاله اإلسالالمي هالو علالم 

 وليس وجهات نظر شخصية للفقهاء.

بس هل الفقه دين أم هو كالم النالاس؟ فالإذا كالان فنحن نشعر اليوم أن الناس عندهم لَ   

مر فالوىض لكالل دينا فيجب أن يتبع وكالم الفقهاء أصبح منزال، وإذا كان ليس دينا فيصبح األ

لكالن عنالدنا اخليالار ، نوضع إما أمام الكهنوت أو التحلاللمن شاء أن يتكلم بام شاء، وعليه فس

الثالث وهو اخليار الرشعي فال كهنوت وال حتلل وهو الذي سينتجه لنا علم األصالول والالذي 

 سيضبط املعرفة إن شاء اهلل تعاىل.

 تعريف األصول . :أوال

لم بمبادئه العرشة، كذلك هنا البد من معرفة ف البد أن نُ كي نعرف حقيقة اليشء املعرَّ 

 هذه اجلزئيات العرشة كي نتصور هذا العلم عىل كامله وتتحد مالحمه عندنا.

 :وهذه املبادئ هي التي مجعها الناظم يف قوله

 احلد واملوضوع ثم الثمرة. :إن مبادئ كل فن عرشة

 الشارع.الستمداد حكم ااالسم و :ونسبة وفضله والواضع

 ومن درى اجلميع حاز الرشفا. :مسائل والبعض بالبعض اكتفى

ه النقالاط فلنتصور أن هذا العلم إنسان له عينان ووجه وأطالراف، تتحالدد مالحماله حسالب هالذ

 :وهي

 ( االسم: هو علم أصول الفقه.1

 –( احلد: وهو نوع من أنواع التعاريف، والتي قد تكون باحلد أو بالرسم أو باملثال، وعلامننالا 8

اهتموا باحلدود فحدوا هذه املصطلحات بتحديدات علميالة ييزهالا عالن غريهالا،  –رمحهم اهلل 
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 واملناطقة كان هيمهم التعريف باملاهية، لكن فقهاءنا وأصوليينا كانوا يتجهون يف التعريف ليس

فقط للامهية إنام يركزون عىل ما يميز اليشء عن غريه، وهي نقطة خالف بيالنهم وبالني املناطقالة 

 .الذي يسمونه باحلدوالذين يركزون عىل املاهية )اجلنس والفصل( 

لو جئنا لتطبيق معايري التعريف باحلد عند املناطقة إىل الفقهاء نجد أن معايري املناطقالة و  

خلون أحيانالا الرشالط يف التعريالف واملناطقالة ال يالدخلون ذلالك إنالام ال تنطبق ألن الفقهاء يالد

 .يقترصون عىل اجلنس واملاهية

حيوان ناطق، فحيوان جنس قريب وناطق الفصل، أي ما يفصالل هالذا النالوع  اإلنسان  فتقول 

ال هيتمون هبذا القيالد فالالبيوع عنالدهم ماهيتهالا واحالدة لكالن  والفقهاءحتت اجلنس عن غريه، 

وقد ال يميز بعضها عن بعض إال القيد، فإذا تقيدوا بقيود املناطقة فالال يمكالنهم  ،ةأنواعها كثري

ف إدخال الرشط وعندها ال يتضح اتضالح وييالز عالن  الرشالط لدى السامع، أما إن أدخل املعرَّ

 غريه.

حال منها وهو معرفة أدلة الرشيعة  إمجاال وكيفية االستفادة "وعليه فحد علم األصول 

 "املستفيد

 :التعريف ثالثة عنارصيف 

 : األدلة اإلمجالية.األول

 الثاين: عوارض األدلة وكيقية االستفادة.

 الثالث: حال املستفيد.

لاله دلالو ، )وهالو املصالدر أو الالدليل اإلمجالايل(عندنا بئر فيه ماء  :نقول وتصويرا لذلك

للتحريم،  مر للوجوب أو النهيوحبل )وهي طرق االستدالل وعوارض األدلة( كام لو قلنا األ

هالو الالذي ينضالح وما يؤخذ هو احلكم الذي يأخذه املجتهد ، الذي آخذ به من البئر الدلو وفه

 من البئر. 

فإن كان الدلو متسالخا فلالن خيالرج لالك مالاء صالافيا، وعلياله فالبالد أن تكالون طريقالة 

االستنباط صاحلة، لذا نرى اليوم أن كثريا من الناس يتكلم يف األدلة كام لو كانت وجهات نظر 
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شخصية دون أن تكون هناك طرق موصلة للامء الصايف، لذلك نجد أن ما ينتجونه ليس صالافيا 

هم غري نظيفة، فالبد من التأكد من الدالء وأهنالا نظيفالة، ءسخا إنام ألن دالكون ماء البئر متال ل

ونتيجة لذلك ذهب بعضهم الهتام الرشيعة ملا نراه من حاالت الغلو أو اجلفالو، وهالؤالء يقالال 

هلم أصلحوا دالءكم وكونوا قادرين عىل النضح السليم منه، فالبد من إصالح املجتهالد وآلتاله 

 ل صاف.ألن معني الرشيعة زال

هو الدليل اإلمجايل الذي ينظر فياله املجتهالد، وهالو القالرآن، والسالنة، واإلمجالاع،  :( املوضوع4

والقياس، وقول الصحايب، واالستحسان، وسد الذرائع، واالستصحاب، فهالذا هالو موضالوع 

املجتهد، ألنه يتحدث يف دليل إمجايل ال تفصييل، فهو يتكلم يف حجية هذه األدلة ال يف جزئياهتالا 

 .مسائلها التفصيلية و

هو االهتامم باألدلة اإلمجالية وليس له اهتامم بالدليل التفصالييل  إذنفموضوع األصويل  

األمالر للوجالوب والنهالي  :من حيث إنه أصويل، وكالذلك ينظالر يف عالوارض األدلالة، فنقالول

الدليل للتحريم فهي ال تنفك عن الدليل، ألن هذه العوارض إما أن تكون ثبوتا أو إثباتا فقط، ف

َكاَة( :هو املثبت واحلكم هو الثابت، فعندما نقول اَلَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ
فالصالة والزكالاة  1)َوَأق 

فرض ثابت وهو احلكم، واملثبت هو الالدليل اآليالة، كيالف وصاللنا إىل الثابالت واملثبالت كيالف 

 وصلنا بينهام؟ عن طريق األمر يف األصل للوجوب.

من الدليل والتي جيب عىل املجتهد األخذ هبا، فهو ال يأتينالا فهذه آلية الوصول للحكم 

بيشء من عنده، ألننا أمام قواعد هي حاكمة عىل املجتهد، فهو حمكوم بالرشيعة ولاليس حالاكام 

 عليها، أي حمكوم بالقواعد التي حتكم سريه يف نظره يف األدلة .

ل، وهو تعريالف يرجالع يف السابق كانوا يقولون العلم هو ما خيضع للحس ويقبله العق

وا مالا ال يالدرك د  إىل فرتة الفكر الالديني القديم، عندما طغت عليهم املادة واملحسوس، ومل يُعال

                                                           
 .37البقرة :  -1
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باحلواس علام؛ لكن ملا دخلوا جلزئيات علم الفيزياء والكيمياء وجالدوا أن هنالاك أمالورا خفيالة 

 .تفرس عىل ضوئها النتائج

كيمياء، فقال أحد علامء الكيميالاء النوويالة فوجدوا أن اهلل جعل الغيب يف الفيزياء وال 

اك يف نالحتى يسالتقر الكالون البالد أن يكالون ه وهو عبد السالم خان: الباكستانية يف السبعينات

النواة كهرباء ساكنة، نحن ال نراها، فاستلزم وجود يشء غيبي عىل ضوئه يفرس سالكون النالواة 

 بقليل. ذلك  ة بعدم اكتشفت الكهرباء الساكنثيف الكون وإال تدمر الكون، 

بنيت هذه النتائج؟ بنيالت عالىل يشء غيبالي، وكالذلك تفالاعالت الكيميالاء، فلالام  عالمَ 

وعلياله فالغيالب موجالود يف  ،وجدوا أنه البد من تقدير جمهول يف املعادلة حتى تستقيم النتيجالة

الكيمياء والفيزياء، وعليه فتفسريهم للعلم بأنه ما خيضالع للحالس أصالبح ال يصاللح للبحالث 

حاكمالة لسالري  مناسبة مي؛ فقاموا بإعادة التعريف بأنه فرع من املعرفة له مناهج موضوعيةالعل

 العقل للوصول لنتائج ذات صدقية عالية.

فأخرجوا دور احلس ياما، وقالوا أي علم له قواعد حتكالم سالري العقالل يف وصالوله إىل 

ان يف اللغة أو التاريخ فيها حمكوما بقواعد فام ينتجه هو علم، سواء ك اإلنسان  النتيجة، ويكون 

 نحن نحتاج إىل قواعد موضوعية حاكمة للفكر للوصول إىل هذه النتيجة . إذن، أو غريها

فعلم أصول الفقاله هالو عبالارة عالن قواعالد موضالوعية حاكمالة للمجتهالد، وكالل مالا 

عية ال تفالرق بالني زيالد وعمالرو، سنتحدث عنه هو لضبط فكر املجتهد، وهي ضوابط موضالو

 وكل من ينظر يف الرشيعة البد أن يمتلك هذه القواعد.

، ألنه أخرج الباحث من شخصه وذاتاله وإمالءاتاله اخلاصالة إىل أن يكالون فهو علم إذن

ناظرا بقواعد حاكمة حتكم أن هذه النتيجة التي وصلنا إليها بعيدا عالن نفسالية وفكالر الباحالث 

 ع اهلوى، فهي ضوابط لفضح أصحاب اهلوى يف األحكام الرشعية.اخلاصني  الذين مها اتبا

فعندما تقول ملتبع اهلوى إن األمر للوجوب وتذكر له عوارض األحكام الرشعية وأهنالا 

عالددنا قولاله  يف األمر الديني عليه أن يلتزم هبا؛ وإال يبحثحاكمة عيل وعليك، و كل شخص 
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نقرره عىل طول مسريتنا يف علم األصول وأننا أمام هذا هو املنهج الذي نريد أن  إذن، من اهلوى

 منهج.

فتسالتطيع أن رالرج  ،وعلم األصول ليس منهجا واحدا بل هو منجم ومكنز للمنالاهج

منه مناهج، فاحلسن ابن اهليثم استخرج املنهج التجريبي من السالرب والتقساليم األصالويل، ولالو 

الداخلية ترجع إىل السرب والتقسيم، والسالرب جئنا للمنهج التجريبي يف العامل اليوم لوجدنا نواته 

ثالم حتالدد الوصالف املالؤثر يف  والتقسيم يعني أن حتيص األوصاف التي هالي مالؤثرة يف احلكالم،

 احلكم.

 وأناله مسالكر، ،وطعماله حالامض ،لوناله أمحالر :ففي اخلمر مثال نجد له أوصالافا منهالا 

مرشوبات محراء مباحة فالال هو كونه مسكرا؛ ألن احلمرة نجد يف التحريم املؤثر منها  والوصف

عربة هبذا العامل، ويف احلموضة نجد مرشوبات حامضة مباحة فال يعتالرب هالذا العامالل أيضالا، 

وهالذا هالو املقالرر يف علالم  ،ل املؤثر احلاسالم واملحالدد للنتيجالةفلم يبق إال اإلسكار وهو العام

املناسب املؤثر، وهالو  الوصف الظاهر املنضبط ابأهن العلة:املناهج، لذا نجد األصوليني يعرفون 

نحالن أمالام منالاهج للنظالر ال نكتفالي هبالا يف  إذن، داملسمى عند أصحاب املناهج بالعامل املحد  

 النظر الفقهي فقط بل سندخل هبا إىل واقع احلياة العامة.

فاحلسن ابن اهليثم استخرج املنهج التجريبي وعزل العوامل لكشف العامل املحدد مالن 

، فاستخدم علم األصول واستفاد منه يف املنهج التجريبالي الالذي كالان السرب والتقسيم األصويل

 نواة للمنهج التجريبي الغريب الذي أنتج املعرفة التي تروهنا.

ومناله إىل السالرب والتقساليم وعليه فريد هذا املنهج الغريب بالسند إىل احلسن ابالن اهليالثم 

اإلمجاليالة ال التفصاليلية،  نعود لنقول إن موضالوعات أصالول الفقاله هالي األدلالة إذن، األصويل

 عوارض األدلة ثبوتا وإثباتا، واملجتهد الذي سيستفيد من األدلة.

، ونريد أن نركز عىل املوضوعية، فاإلمام الشافعي توهذا جانب علمي موضوعي بح   

عندما كتب الرسالة كان نتيجة حاجالة يف الواقالع، وهالي أن طوائالف الباطنيالة صالارت حتالرف 

أن يستويل عىل النص وخيتطفه وجيعل الدين كالام يريالد هالو، فقالام اإلمالام  املعنى، واحلاكم يريد
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الشافعي بوضع مصنفه ونظم فيه هذا العلم املوجود؛ ومل يأت به من عنده ومل يأت بجديد، لالذا 

 :يف املراقيقال 

 حممد بن شافع املطلب. :أول من ألفه يف الكتب

  ب من خليقة.ر  مثل الذي للعُ  :وغريه كان له سليقة

كساليبويه يف النحالو، فكشالف عالن قواعالد  ،هلا اعنها وجامع اكاشفكان  فهو مل يكن منشئا إنام 

، وسالالنتكلم عالالن رىض اهلل عالالنهمالنظالالر يف األدلالالة والتالالي كانالالت موجالالودة عنالالد الصالالحابة 

 االستمدادات التي يستمد منها علم األصول.

احلاكمالة، كالام فالبد للناظر يف األحكام الرشعية أن جيالري عملاله وفالق هالذه القواعالد 

الطبيب البد له من أن جيمع علم الطب حتى يكون من أهله وينظر يف أجساد الناس ويعاجلهالا، 

وبغض النظر عن جنس أو لون الناظر، إنام الذي هيمنا أن تلتزم ضالوابط موضالوعية يف النظالر،  

ال و ،الرشاليعةد تسالتمَ  همنالديالن، دين، أو رجالل  ال إما أن يكون رجلف ،وإال فإن من مل يلتزمها

 سأل عن دليل.يُ 

 بيان الدليل العلمي، قال: هو واملنهج عند علامء املسلمني

 عن مأخذ املسؤول ال التعنت   :  تولك أن تسأل للتثب  

 إن مل يكن عذر باالكتنان    :   ثم عليه واجب البيان

وإال سقط فإذا سئلت عىل الدليل وجب اجلواب إن كان السائل قادرا عىل فهم الدليل، 

 .عن املجتهد أو املفتي الوجوب

وبنالاء ضبط األمر من أدلة وطرق استنباط وجمتهد نصل إىل نتيجة صحيحة منضالبطة، ف ؛وعليه

ال يصح للعامي أن يرجع إىل الدليل ليستنبط مناله احلكالم، وينظالر يف الكتالاب ويالتكلم يف  عليه

 احلمالل وال االسالتعامل وال داللالة الدالالت، واحلال أنه ال يعلم وال يفهم ما داللة الوضالع وال

 .العرف يف أقوال الناس فتجده خيبط خبط عشواء
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فليس للعامي النظالر يف األدلالة واسالتنباط األحكالام منهالا لعالدم معرفتاله باإلمجاعالات  

غ وجود املكتبة العلمية الشالاملة ألحالد أن ومواطنها وعدم معرفته بالناسخ واملنسوخ، وال يسو  

علالم بالقواعالد والضالوابط واألصالول هالو النصوص واألقوال بال  ةكثر إن يقول ما يشاء، بل

وال يستطيعون توجيه األدلة وتنزيلها يف حماهلا، لقلة العلالم وضالعف  ،جعل الناس تائهني الذي

النظر وإن توافرت أسبابه التي مل تتوفر للسابقني؛ لكنهم كان لدهيم عمق النظر، وما سالبب لنالا 

 ين هو عقم النظر.هذه اجلفوة والتفرق يف الد

والقياس، واألدلة اإلمجاع  يبحث هذا العلم يف األدلة املتفق عليها الكتاب والسنة و مسائله:( 3

 اإلمجالية املختلف فيها كاالستحسان، واالستصالح، والذرائع، وقول الصحايب، وهكذا.

ن مسالائله وأيضا التعادل والرتاجيح، ألهنا مرتبطالة بالنصالوص أو األدلالة إمجالاال، وكالذلك مال

 االجتهاد الذي حمل عمله الدليل.

 .هو املجتهد  املستفيد، عوارضها، األدلة  :ة أموروعليه فمسائله ترجع إىل ثالث

والعوارض ال توجد مستقلة بذاهتا عن اليشء، إنام هي متصلة به، كام نقالول الطالب موضالوعه 

 .البدن وعوارضه الصحة واملرض، فال توجد هذه األخرية من غري األوىل

 وهي هنا ما تعلق باألدلة من أمر وهني وعموم وخصوص وإطالق وتقييد وغريها.

قامت عىل دلو وحبل وناضح وماء مستخرج من البئر، لكن هل هلذا النبع روافالد  إذنفالعملية 

 ترفده؟ أم أنه مستقل عن غريه؟ هل له عالقة بعلم اللغة أو علم أصول الدين أو الفقه؟

  التي نسميها االستمدادات، فمن أين يستمد؟نعم له روافد، وهي 

 علم األصول يستمد من حيث األصل من ثالثة علوم:( استمداداته: 5

وهو العلم الذي يعنى بتصورات العقيالدة وإقامالة الالدليل عليهالا ودفالع  :( علم أصول الدينأ 

 الشبهة عنها بالدليل.

أصالول الفقاله هالذه  فمن موضوعات علم أصول الدين حجية السنة، ومنها يأخذ علم

عالىل  وصالدق النبالوة، وصالدق النبالوة متوقالف احلجية، ألن حجية السنة متفرعة عالن النبالوة،

املعجزة؛ وبحث املعجزة من أصول الدين، لكننا ملا تكلمنا عن حجية السنة تكلمنا عن صفات 
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صالويل عالن حجيالة من صدق وأمانة وعدم كتامن، ويف كالالم األ صىل اهلل عليه وسلم، الرسول

 عىل علم الكالم. د  نة هو معتم  الس

عيا وقد يكون رشعيالا، الكذلك مثال يف الكالم عن التحسني والتقبيح الذي قد يكون طب  

 :وىل، لذلك قالل عىل األُ والرشع ال يعو  

 وأصل كل ما يرض املنع. :واحلكم ما جييء به الرشع

يؤخذ من الرشع ال العقل، فقد يستحسن العقل أشالياء أو يسالتقبحها  الرشعي فاحلكم

حسالن، ومثالاله فقبيح وما حسنه فحه لكننا لسنا متعبدين بذلك، إنام متعبدون هلل بالرشع؛ فام قبَّ 

 .يف ومهه الربا، فقد يقول قائل إن اقتصاد العامل قائم عليه؛ فهو حسن عقال

إال بالقدر الذي يرسالحه باله الشالارع، فالام تركاله هنا نقول إن العقل ال يرسح يف الواقع 

كتحديد متعلقات قانون املرور والسري من رسعات وغريهالا مالن  :الرشع للعقل يعول عليه فيه

فالال يمكالن للعقالل حتسالينه بعالد  رشعا، ن قبحهالشارع هو مَ مثال، فالتنظيامت، أما هنا يف الربا 

 سن.بقبح أو ُح  مما وصفه الشارع اذلك، كذلك احلال يف اخلمر وغريه

للشارع، وإن قالال بعالض أصالحاب الالدعوات  ويف التقبيح والتحسني هفاملرجع ، إذن

ألن الرشع قبحه وعقلك يلزمه اتباع الرشالع الالذي  ،،ال يقبل منك :نقول له ،املجردة إنه حسن

جاء به الرسول الذي هو مبلغ عن اإلله، من هو اإلله؟ حكيم عليم، فعليالك التسالليم لألعلالم 

 األحكم، وهذا مايسلم به العقل. 

وعليه فالربا قبيح عقال ونقال وال تعارض بينهام، وإن كان عقلاله اخلالاص حسالنه، ألن 

 مسلمة حكمت بقبحه وثبوت رضره، فاسالتقبحوه عقالال، وكالذلك غريو مسل مة عقوال كثرية

وهناك دول غري مسلمة تسعى للتخلص منه لقبحه، وعليه فتحسالني الالبعض لاله لاليس  ،اخلمر

 بل هو شك قابله شك آخر والرشع هو احلكم. عقال،  قطعيا
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ُقالوا اهللََّ َوذَ   :فلام ننظر لقوله تعاىل يَن آَمنُوا اتَّ
َا الَّذ  َبالا إ ن  ُكن الُتم  َياَأهي  الَن الر 

الَي م  ُروا َمالا َبق 

ن نيَ  م  م أن هذا الربالا ال إذا سلم الناظر فيه أنه منزل من احلكيم اخلبري الرحيم بخلقه لعل  ، ف8ُمؤ 

 يمكن أن يكون فيه خري.

صالىل اهلل علياله  لكن إذا نظر إليه من ال يملك هذه املقدمات من اإليامن بالاهلل والرسالول

ن هذا نافع لظرفه وزماناله إ :فسيقول ،هلام، واعترب أن هذا النص هو من التاريخوما جيب  وسلم

ما اآلن فنحن أمام مؤسسات ورشكات كربى هلا كياهنا وقوانينها وتنظيامهتا، وهذا النص غالري أ

ن أم ال؟ وهالي مسالألة يف هل اإلله الذي أنزله كان عاملا هبذا الالزمَ  :صالح هلذا الزمن، فريد عليه

 الدين أو علم الكالم. علم أصول

فاحلكم الرشعي ليس مبتورا وال شيئا عائام يف اهلواء، بل له جذور يف االعتقالاد،  ؛وعليه

ت الرشوط، وهالذا مالن مسالائل لذلك نقول حكم جاحد الصالة الكفر إذا انتفت املوانع وحتقق

فالال مالدخل فاحلكم الرشعي مبني عىل أصول الدين املبنية عىل أصول عقلية قطعيالة، ، العقيدة

  للشك، ألن الدين كل  مرتابط بعضه مع بعض، وهدم بعضه هدم كله.

 

 ( اللغة العربية ب

علم اللغة من استمدادات األصول، والوحي باللغالة العربيالة، فعلالم النحالو يالتكلم يف 

صناعة اللفظ، وعلم األصول يتجاوز ذلك للكشف عن مراد املالتكلم وهالو الشالارع، فمحالل 

ن كانا متفقني يف النظر يف اللفظ العريب، فلو قلت لنحوي ما أثالر عملالك نظرمها ليس واحدا وإ

عالز وجالل  (اهلل)اسالتثناء،  (إال)اسم ال املنفي،  (إله)نافية للجنس،  (ال)ال إله إال اهلل. لقال  :يف

 نفي للجنس. (ال إله)هو املستثنى. و 

جالنس اإللاله، لكالن ويأيت عامل العقيدة ويقول هذا أصل العقيدة وهو نفي وإثبات، نفي 

التي يقول باله الشاليوعيون واحليالاة مالادة عنالدهم رغالم أن  (ال إله)نقول له ما الفرق بني هذا و

                                                           
 .232البقرة  -2 



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 17  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

 عالز وجالل إعراهبام واحد؟ وقلنا له إن هذا النفي يستلزم نفي األلوهية عن كل اآلهلة بام فيها اهلل

فالنحن متفقالون مالع قال نعم، قلنا معنى هذا أنه لالزم الكفالر قبالل الالدخول يف اإليالامن، وعلياله 

 امللحدين يف اجلزء األول، وهذا غري صحيح عندنا وإن كنا نقبله يف درس النحو.

لكن األصويل يتناول هذه الكلمة تناوال خمتلفا، وال يقبل هذا، ويقول لك هذا صحيح يف قاعالة 

قبالل سيبويه، أما عندنا فال؛ ألننا نبحث عن مراد املتكلم، ونقول إنه مثبت قبالل أن يالتكلم، أي 

أن يتكلم هبا املتكلم هو قاصد لإلثبات، وهذا مالا يسالميه األصالوليون مالن جمالاز الكالالم؛ ألن 

 املتكلم هبا مثبت قبل أن ينفي.

فهنا الفرق بني النحوي واألصويل واضح، ألن األصويل مقصوده الكشالف عالن مالراد 

بني األدلة ليعالرب املتكلم سبحانه؛ فيبحث عنه وجيمع بني األدلة ليصله، أما النحوي فال جيمع 

َقُة  آية، وال يبحث عن املعنى، فال خيتلف عنده األمالر يف إعالراب قالول اهلل  الار  ُق َوالسَّ الار  َوالسَّ

اَم  هَيُ
د  َطُعوا َأي  هل هي من الكف أو الكتف؟ لكن الذي هيماله ذلالك هالو األصالويل الالذي  4َفاق 

ويفتي بمقتضاه وهو مالا سالبب جيمع بني األدلة ليصل للمراد، وعليه نرى اليوم من يقرأ حديثا 

فوىض يف املعرفة الرشعية، ألنه مل يالحظ العوارض الذاتية لألدلة، فهو قام ونضح بدلوه املتسخ 

لالم األصالول لضالبط الفهالم، ع  فاعتباطا والرشيعة ال تؤخذ كذلك،  يفتيمن البئر، وبالتايل هو 

 ضبط الفهم يف الدليل لكفى.أنه حتى لو عرفناه ب

اهلل عىل هذه األمة أن القرآن ثابت قطعا لكن عندنا دالالت، فالبد أن ومن رمحة وفضل 

يكون علم أصول الفقه حارض لدينا لفهمها، السنة هيأ اهلل هلا رجالاال قالاموا بواجالب الرسالالة 

والنبوة فحفظوا لنا السنة أتم حفظ، وبقواعد منهجية ال تقل منهجية عن قواعد علم األصول، 

وه باألصول العقلية للنقل يف صالحيح البخالاري؛ كيالف ثُ ري حد  ومن يشكك يف صحيح البخا

بنى أصوال عقلية يف حتري اخلرب، وكيف وضع علالامء السالنة قالوانني عقليالة لكشالف لصالوص 
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ل للحالالديث وكيالالف حتملالاله، فيعرضالالون الالالنص الوضالالاعني والكالالذابني، فينظالالرون للمتحمالال

 حتامالت وحيرصوهنا، وكل احتامل له عالج.اال

 ة من استمدادات علم األصول.اللغة العربي إذن

َكاةَ  "يقول تعاىل : ( الفقهج هذا احلكم مأخوذ من دليل إمجايل هو الكتاب، العارض  "َوآُتوا الزَّ

الذايت فيه هو أن األمر للوجوب، واحلكم فيه أن الزكاة واجبالة، فالإن قيالل مالا معنالى الزكالاة ؟ 

 ع.رجعنا ملظان املسألة وهو الفقه ألنه هو الذي يضبط الفرو

وإذا نظرنا يف هذا املثال من زاوية أخرى ليتضح األمر أين املحكوم باله؟ هالو أن الزكالاة 

 واجبة، واحلكم؟ هو وجوب الزكاة، ومن املحكوم عليه؟ هو املكلف، واحلاكم هو اهلل تعاىل. 

هذه هي مسائل علم األصول، والنظر فيها ليس من اهلوى إنام هو وفق فعل وهو أخذ من علالم 

 الفقه.

أي ما عالقة هذا العلم بالعلوم األخرى؟ هل هو فرع من علالم آخالر؟ أم أناله علالم  النسبة:( 2

 مستقل؟

هو علم مستقل، وظهر استقالله من خالل الكالم يف مباحثه، فال يشالاركه أحالد فيهالا، 

 وإن كان له عالقة وطيدة بغريه كام سبق لتعلقها مجيعا بالنص.

 

 العلم؟ما الفائدة من هذا  :الثمرة( 7

القدرة عىل استنباط األحكام؛ فمن مجع هذا العلم وتوافرت فيه رشوط االجتهاد أصالبح قالادرا 

 عىل استنباط األحكام.

الن ُهم   "قال تعاىل 
الَتن ب ُطوَنُه م  يَن َيس 

الن ُهم  َلَعل َمالُه الَّالذ 
الر  م  َم   َوإ ىَل ُأويل  األ 

ُسالول  وُه إ ىَل الرَّ  "َوَلالو  َرد 

 .14النساء

 

 أن هذا العلم يعرف به مراد اهلل تعاىل، وحسبه من فضل. ه:فضل( 1
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حكم تعلمه فرض كفائي، فيجب أن يكون يف األمة من يعرفون هذا العلالم، وإن  حكمه:( 11

 نه احلاكم عىل البعض صار فرض عني عليه، فال ينشغل عليه بيشء عندها.عيَّ 

   ألنه ليس كل الناس يستطيع النظر يف األدلة، لذلك قال:

  3بالنص منه مما حيظل. :من مل يكن جمتهدا فالعمل

فيحرم عىل غري املجتهد أن يفتي من النص، ولو فعلنا ذلك هذه األيام لسكت كثري مالن 

، أمالا أن يفتالي كالل مالن عنالده، ويقالول هكالذا أرى من الذي ال يعلالم رف من يعلمالناس ولعُ 

ولاليس وجهالات نظالر أليا كالان، ألن  ،ووجهة نظري فتلك البلية، ألن هذا األمر علالم ورشع

احلكم الرشعي هو خطاب اهلل، وخطابه إما آية أو حديثا أو أصل من األصول الرشالعية املقالرة 

تؤدي إلزهالاق الالنفس فالإن  اة يف هذا الشارع ممنوعة ألهندكسد الذريعة، فلو قلنا الرسعة الزائ

بوة؟ سبب هذا السالؤال أن الكثالري ألننا نعلم أنه ال توجد رسعة زائدة زمن الن ؟قيل أين الدليل

يتخيل أن الدليل دائام هو النص يتعلق بتفصييل، فيقال له الدليل ما اعتربه الرشالع دليالل وسالد 

الذريعة شهد الرشع بجنسه ال بجزئه، لذا نقول جيب ربط حزام األمان حفظالا للسالالمة، وهالو 

مؤسسالات إداريالة هلالا داخل يف ما شهد له الشارع بكليه، وكالذلك مل تكالن عنالدنا جامعالات و

قوانينها ونظمها لكنه اليوم قائم وهو الزم سالدا لذريعالة الفسالاد، ومنطلقنالا يف ذلالك أول آيالة 

الَمُعوا   "خاطبت املؤمنني يف قول اهلل تعاىل  َنا َواس  ُظر  نَا َوُقوُلوا ان 
يَن آَمنُوا اَل َتُقوُلوا َراع 

َا الَّذ  َياَأهي 

يم  
يَن َعَذاب  َأل  ر 

َكاف   .113البقرة  "َول ل 

هو سد ذرائع، ألن اليهود كانوا يأتون للنبي صالىل اهلل  يف القرآن للمؤمنني فأول خطاب

عليه وسلم ويقولون راعنا ويقصدون راعنالا  مالن الرعونالة أي أرعالن نعالوذ بالاهلل مالن قالوهلم، 

سالاد، والصحابة يقولون راعنا بمعنى انظر إلينا فنهاهم الشارع عن املباح مما يؤدي إليه مالن الف

 ملا تؤدي إليه.حرمت نظرا لكنها  الكلمة يف ذاهتا ليس فيها إشكال مع أن
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يالَدا  " تعاىل قولهمثله و َهالا إ ن  ُير 
ل  الن  َأه 

 َوَحَكالام  م 
ل ه  ن  َأه 

َعُثوا َحَكام  م  اَم َفاب 
َقاَق َبي ن ه 

ُتم  ش  ف 
َوإ ن  خ 

ا ُيَوف ق  اهللَُّ َبي نَُهاَم إ نَّ اهللََّ  اَلح  اإ ص  ري 
يام  َخب 

 (45النساء ) "َكاَن َعل 

ل  وأيضا: يَ  َهُروا َلالُه ب الال َقو   النَّب ي  َواَل جَت 
ت  َق َصو  َواَتُكم  َفو  َفُعوا َأص  يَن آَمنُوا اَل َتر 

َا الَّذ  اَأهي 

الُعُروَن إ نَّ الَّال ُتم  اَل َتش  اَمُلُكم  َوَأن  َبَط َأع  َبع ضا َأن  حَت 
ُكم  ل 

ر  َبع ض  ن الَد َكَجه 
الَواهَتُم  ع  الوَن َأص  يَن َيُغض 

ذ 

يم  
ر  َعظ  َرة  َوَأج 

ف  م  َمغ  َوى هَلُ لتَّق 
َتَحَن اهللَُّ ُقُلوهَبُم  ل  يَن ام 

 (4، 8احلجرات ) "َرُسول  اهللَّ  ُأوَلئ َك الَّذ 

رفالع  بعضهم مع بعالض ألن ونهم بغض الصوت عنده صىل اهلل عليه وسلم، وهم يتحدثفأمرَ 

 النبي صىل اهلل علياله وساللم ون ذريعة ألن يرفع صوهتم فوق صوتقد يك صوهتم عىل بعضهم

 .إىل رفع الصوت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم الذريعة الرشع فسد  

 التوصل باملباح ملا فيه جناح. :وسد الذريعة هو

وع قطالع اإلشالارة احلمالراء والرسعة الزائدة نقول إهنا حرام ملا تؤدي إليه من مفسدة غالبا، وممن

ألنه يؤدي للمفسدة غالبا، وكذلك يف الشوارع الضيقة حتى ال تضاليق املمالرات والطالرق عالىل 

 سدا للذريعة، والشارع هو من أسس هلذا وبنى عليه األحكام. املرور نعالناس، فمُ 

فهو أصل عقيل من أصول اإلمام مالك شهد لاله الشالارع باالعتبالار، ولالو مل يشالهد لاله 

 ع ملا كان له قيمة يف الرشع.الشار

فاحلكم الرشعي هو خطاب اهلل تعاىل وهو نص أو مالا كالان منالدرجا حتالت أصالل مالن 

إمالا التفالريط يف األخالذ بسالد  :أصوهلا، وسد الذريعة منه، لكن اإلشكال يكمن يف أحد أمالرين

أشالياء ينالع باله  اعامال الذريعة فيحدث ما خيشى منه، أو املغاالة يف األخذ هبا حتى يكون أصالال

 كثرية مباحة رشعا، والنظر يف الذرائع ليس من عمل العامة إنام هو من أعامل املجتهدين.

فاحلكم الرشعي إما تكليفي وهي اخلمسة عالىل قالول اجلمهالور مالن واجالب أوفالرض 

ومندوب ومباح ومكروه وحمرم، وحكم وضعي وهو عبارة عن البيئة التالي ينالزل فيهالا احلكالم 

ليشء أو مانعا منه أو رشطا له أو كونه عىل هذه الصفة صالحيحا أو التكليفي، بجعل يشء سببا 

فاسدا، فإذا انتفى املانع من الصالة كاحليض ووجد السالبب كالدخول الوقالت وحتقالق الرشالط 

 كالطهارة حل احلكم التكليفي وهو أن الصالة يف مثل هذه الصورة واجبة.
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قة بالواقع وهي جزء من فاحلكم الوضعي هتيئة لنزول احلكم التكليفي، وهي ذات عال 

التكليفية ذات عالقة باملكلف، والدليل مالن حيالث املالدلول واملعقالول األحكام مادة الفتوى، و

الرشعي ال املعقول املزاجي، فمثال صدقة الفطر من حيث املدلول ذكر فيها أصنافا معينة، لكن 

ث املعقالول ال يلحق هبا ما فيه معنى القوت وسد الرمق وليسالت مالذكورة يف الالنص، مالن حيال

أو  الالنص، فالاألرزباله املدلول، أي معقول النص، أي الذي يتحقق فيه معنى الالنص ال أن يالرد 

الحظ أناله فيه معنى النص، ولكنه حتقق  يف احلديث تكن مذكوراتاللحم يف زكاة الفطر وإن مل 

 ، بل هو معقول النص.نصوص من املعقوالت اخلاصة ببعضهمترد به ال ذيليس املعقول ال

وهذا هالو  ،معقول ومدلول واحلكم تدليل وتعليل يلحقها التنزيل عىل حمل احلكم إذنفالدليل 

مادة الفتوى التي جيب أن تتجانس وتتوافق وتتناسب، فامدهتا النص مدلوال ومعقوال، وتعلاليال 

 وتنزيال. 

وعمل املجتهد هو النظر فيها والبناء من خالهلا للحكم، ألنه هو املختص برتكيب هذه 

املواد كام هو مقاول البناء، فتجتمع عنده املادة والصورة والغاية التي هي ضبط فعالل املكلالف، 

طرق اإلمام رأسه فقال الرجل يا إمام هينالة؟ فقالال اإلمالام أسأل رجال اإلمام مالك عن مسألة ف

يال  "قال تعاىل  ال  َثق  ي َعَلي َك َقو 
ا َسنُل ق   (5املزمل ) "إ نَّ

امل يعرب عن الرشع، والثقيل هو الترسع يف هذا حرام وهالذا حالالل، هذا قول للنبي والع

، والقالول عالىل اهلل بغالري علالم حالرام اخلاصة وجتربتك أنت داللة عىل قول الرشع ال قولك هألن

، أما إن كان عىل منهج معترب فإن كان خطأ عفا من باب الصدفة وخطر عظيم ولو أصاب قائله

 اهلل عنك وإال فال.

 املشكالت التي سيحلها هذا العلم؟* ما 

هذه الفوىض املعرفية التي نراها يف الفضاء اإللكرتوين والورقي وغريمهالا هالي مشالكلة  

نعيشها، أنتجت أفكارا متضاربة يف الدين سببها عالدم اخلالوف مالن الوقالوع يف اخلطالأ وحتمالل 

 خسارة ذلك.
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ها أن الالدين لاليس نلم من يقرومن خالل معرفة هذه املقدمة يف األصول عند اإلمام مالك سيع

اعتباطا وال خبط عشواء وإنام هو قواعد وضوابط ومنهج حمكم ال يمكن صدور حكم إال مالن 

 خالل هذه املنظومة.

وسنشري إىل التفكيكية واللوثرية التي عصفت بالنص وأدت إىل هذه الفوىض من حيث 

جزءا كبريا من املشكلة متعلق ال نشعر يف اللقاء القادم عندما نتحدث عن الظاهر والنص، ألن 

 بعدم فهم الظاهر والنص .

وهبذا القدر نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنالت نسالتغفرك ونتالوب 

 إليك.

 

 املحارضة الثانية 

 

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد

ن موضالوعه األدلالة حتدثنا يف املرة السابقة عالن مقدمالة ألصالول الفقاله، وعرفنالا فيهالا أ

دلة وهو املجتهالد، ومل يالذكر اإلمجالية والقواعد الباحثة يف األدلة اإلمجالية وحال املستفيد من األ

العامي املقلد ألن الطالب إذا عرف املجتهد ساليعرف مقابلاله وهالو العالامي الالذي يأخالذ قالول 

 دلة.املجتهد، وحال املستفيد الذي هو املجتهد هوالذي ينظر يف األ

 :نتكلم يف مسألتنياليوم 

 األوىل: املقدمة التي تتحدث عن طريقة التعامل مع النص يف واقعنا اليوم.

 والثانية: سنقرأ جزءا من منظومة ابن أيب كف.

 

بداية سنعرض للمقدمة الرضورية لفهم اإلشكاالت من حولنا املتعلقالة بالتعامالل مالع 

 النص.
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النص الرشالعي هالو إشالكالية فالتح بالاب النظالر يف الالنص  أماماإلشكال األول من التحديات 

 الرشعي جلميع الناس الستنباط احلكم.

فتح الباب هنا ليس فقالط لقراءهتالا والتعبالد هبالا وحماولالة فهالم عمومالات منهالا، وإنالام 

 .نظرهم فيحللوا وحيرموا من خالهلاليستنبطوا منها األحكام وليدلوا فيها ب

دة با، وكانت هذه الثقافة ر  ودد لثقافة كانت موجودة يف أوروهذه ليست ثقافة جديدة إنام هي ي

عىل الكنيسة التي كانت حتتكر تفسري الكتاب املقالدس عنالدها، وتقالول إن فهالم هالذا الكتالاب 

حسالب مالا تالنص علياله الساللطة بتفسالري هالذا الكتالاب أمر خاص بسلطة الكنيسة ومن يتوىل 

 الكنسية.

 هسالمي متمثلة بالفرق الباطنية التي تالزعم أنالوهناك حاالت مشاهبة هلذا يف التاريخ اإل

ال جيوز ألحد أن يفرس النص القالرآين إال اإلمالام املعصالوم، فهالو الالذي يفرساله وال اجتهالاد يف 

التفسريات الباطنية، بمعنى أهنا ال تتقيد بضوابط أهل السنة يف التعامالل  تالنص، فلذلك ظهر

 .مع النص

اإلمام، أو احلج عالىل أناله زيالارة اإلمالام،  أهنا إفشاء رسن يفرس اجلنابة عىل أفمثال ممكن   

ونلحظ يف هذا أنه ال يوجد رابط بني ظاهر النص والتفسري، إنالام هالي مقالوالت برشالية مطلقالة 

تحالاكم إلياله اإلمالام أو لال يسأل مل قلت هذا، أي ال يوجد ضابط وذات مرجعية إنسانية مطلقة 

يل هناك احتكار لتفسري النص مالن قبالل جهالة أو رجل الكنيسة الذي سيفرس هذا النص، وبالتا

 سلطة، وهذا امتد فرتة طويلة من الزمن.

الوسطى وظهور الردة عىل الكنيسالة بسالبب طغياهنالا عالىل العلالامء  عصورهاأوروبا يف 

وإنكارها للمَسلَّامت يف العلوم الطبيعية وما إىل ذلك ظهر القس األملاين مارثن لوثر املتوىف سالنة 

لقس هو أستاذ يف علالم الالهالوت الكنيسال، بعالد ردتاله عالىل الكنيسالة يف تلالك م، هذا ا1532

سالخرة ومنحهالا صالكوك الغفالران الب هلالمالعصور بسبب جرائمها يف حق النالاس ومعاملتهالا 

وصكوك احلرمان أظهر ردته وسمى نفساله مصاللحا كنساليا وقالال ال عالقالة لإليالامن بالعمالل، 

 يف مالن اخلالالص، وأن لكالل إنسالان أن ينظالر أن يكون مؤمنا بيسوع ليالتمكن اإلنسان  فيكفي 
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 ،الكتاب املقدس ويفرسه كام يشاء، فهو بدل أن يوقف رجال الدين عند حدهم ويمنع تعالدهيم

ل كل الناس إىل رجال دين، وال يوجد عنده جهة هلا حق احتكار تفسري الكتالاب املقالدس، حو  

 وأن هذه السلطة الكهنوتية جيب نبذها.

 ما عالقة هذا بالواقع؟

كل الالدينيني  اليوم هم مستندون إىل مقولة مارتن لوثر يف أن تفسالري الالنص السالاموي 

حق لكل أحد، فهم مقلدون له يف هذه الفكرة وقالوا إننا نريد أن نقرأ القالرآن الكالريم قالراءات 

معارصة، وعليه فكل له قراءة خمتلفة، وهي شكل مالن أشالكال حريالة الالرأي وحريالة التعبالري، 

نقلالوا  إذنفرسون أو األصوليون أو الفقهاء حتتكرون تفسري القرآن الكالريم، فهالم وأنتم أهيا امل

فكرة مارتن لوثر كام هي من نظرته للكتاب املقدس اإلنجيل وطبقوها يف اإلسالم عالىل القالرآن 

 الكريم.

شاليخ حمتكالر لتفسالري القالرآن أنك اليوم عىل أحد نوعني: إما  العام فأصبحنا يف الفضاء

الالذين يقولالون ال  وشبهوا علامء املسلمني ، تفرس القرآن كام تشاء وكيفام تشاء كأو أنالكريم، 

 شالبهوهمىل هالواهم عالويستنبطوا األحكام من الكتاب والسالنة جيوز للعامة أن يفرسوا القرآن 

  .بسلطة الكنيسة

حماولالة تنزيلاله مقاربة يف الفكر بني ما ظهر يف العصور الوسطى مع الكنيسة و إذنفهذا 

أبوزيد أو الشحرور أو نرص اآلن هذه اإلشكاليات التي يتقدم هبا مثل حامد  اقع املسلمنيعىل و

مالع الفكالر غريمها ممن ظهر ونادى بمثل هذه املقوالت هي حقيقة تناقضالات الفكالر الالدينالي 

الديني يف أوروبا، وهي امتداد لتلكم الشطحات، وهم فقط اسالتوردوها وأدخلوهالا عالىل ديالن 

 ليست نابعة من اإلسالم نفسه، ال من تارخيه وال من طبيعة أدلته الرشعية. اإلسالم مع أهنا

 

وهو فيلسوف فرنيس ولالد يف اجلزائالر زمالن  دريداهناك أيضا شخص آخر يدعى جاك 

 "التفكيكيالةالنظريالة "م، أرسى فكرة أخرى وهالي 8113وتويف سنة م 1141سنة االحتالل 

النص والواقع، وهي تنكالر وال تثبالت، فالنحن  تعني االنفصال بنيووهي منهج أديب يف النص، 
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مثال نتناول النص القرآين لنثبت حكام ألن علم األصول هو ثبوت وإثبات؛ لكن هنا التفكيكية 

نفي ونفي، أو نفي وقطع، وتقوم بتكريس االنفكاك بني النص والواقع، وتقالوم عالىل اسالتحالة 

ى ثابت وال معنى قطعالي وال معنالى وجود معنى متامسك للنص، فالقرآن مثال ال يوجد فيه معن

 ظني؛ وكل ما يقدم من تفسرياهتا هي شكوك.

وفق هذه الرنية عليه أن يعيد إنتاج الالنص  -سامويا أو برشيا  -وعليه فمن يقرأ النص 

الالنص وصالاحب الالنص، وهنالا بحسب ما يراه هو، دون إثبات أي عالقة بني الالنص ومعنالى 

معنى تقرأ هذا النص برصف النظر عام يريده املتنبالئ موت اإلله، وموت املؤلف، بة برزت فكر

انفكاك تام، فتقرأ وتفهم النص كام تشاء،  هناك أو البحرتي، فال عالقة بني املؤلف والنص، أي

وهذا هو نفس التفسري الباطني ومل يكن أمرا جديدا، إنام هو قالديم جديالد لاله جالذوره، أمالا أن 

 ، والتفسري الباطني يسعفه هذا املنهج.سابق ملضمونتأسيس و فهذا تنظرير له ينظ  

ل املعنالى هو الالذي يشالك   اإلنسان  فمدار األمر عندهم انفكاك بني اللفظ واملعنى، وأن 

الذي يريد، وال عالقة للنص بيشالء خالارج عناله، كالام رأينالا يف معنالى اجلنابالة ومعنالى احلالج، 

يكيالة التالي أسالس هلالا دبية وتدرس يف كليات اآلداب، وهالي عالني التفكأبنظريات ويسندوهنا 

 الفيلسوف جاك دريدا وهو فيلسوف هيودي.

 -بجعلاله كالل إنسالان مهيالأ ألن يكالون رجالل ديالن -ومن هنا إذا ضممنا لفكالر لالوثر

التفكيكية التي تسمح ألي شخص أن يفرس النص ويأيت بمعنى جديد يف القرآن مالثال، ولاليس 

تامسك حمالدد حتالى تنتقالده علياله، ألحد أن ينتقده فيام وصل إليه ألن النص ال يوجد له معنى م

نجدها تؤسس وتؤطر وتؤصل للفكر الباطني، وعندها مل يعد القرآن بيانا، ومل تعد السنة تبيانا، 

 وفقد القرآن مجيع معانيه، بل قالوا بموت املؤلف مما يتيح لقارئه فهمه عىل الوجه الذي يريد.

 يإذ مهمالة األصالويل هال ،امالافإننا نؤسالس ونؤصالل لعكالس هالذا يأما عندنا يف علم األصول 

البحث عن مراد اهلل تعاىل يف نصوص رشعه الذي هو مراد املتكلم، فعلالم األصالول يبحالث يف 

مراد املتكلم سواء كان رب العاملني أو رسوله أو حتى يف كالم النالاس يف عقالودهم واتفاقالاهتم 

 وقوانينهم ويفرسها وفق قواعد مضبوطة.
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نظرية موجودة يف اآلداب وهلا كتبها ورجاهلا، والواقالع يثبالت أن فكالر  إذنفالتفكيكية 

لوثر يرضب بأطنابه يف ديار العامل اإلسالمي بحجة أن هالذه ثقافالة عامليالة وثقافالة إنسالانية، وأن 

الذين أرادوا أن يقوموا باإلصالح يف جمتمعنالا اإلسالالمي أصالبحوا يفرتضالون وجالود الفقهالاء 

ة الفقهاء يف كتبهم، وأن علم األصول كتب حتت ساللطة بنالي كسلطة، ونجدهم يعربون بسلط

هذا بأن القواعد التي ينظر من خالهلا يف النص هي قواطع عقلية ممتالدة عالرب الزمالان  رد  أمية، ويُ 

هل  عندنا  لكن اخلالف ،(العام يشمل مجيع أفراده)ليست خاصة ببني أمية وال غريهم، كقولنا 

 .؟الظن بقوةأم بقوة القطع شامل ألفراده هو 

والالنص  اإلنسان  وعليه فقواعد األصول الباحثة يف النص والتي هي حلقة الوصل بني 

عالىل مالثال هي قواعد قطعية، فلام نقول االستصحاب دليل نجد الكل يعمل باله، فلالو دخلالت 

حتى يأتياله مالن املصالدر ويبقالى سالائرا عالىل ذلك إن القانون تغري جتده ال يقبل له قاض وقلت 

ي وليست خاصة بعلالم األصالول، اإلنسان  األصل ويستصحبه، وهو فكرة موجودة يف العقل 

   .ي بتقريره هذا املبدأ وهو االستصحاباإلنسان  بل إن علم األصول أسس خلريطة التفكري 

ل موتاله وأنت قد ترسل رسالة لصديق بعيد عنك مستصالحبا بقالاءه حيالا رغالم احالتام 

بحادث مثال، ومنه نرى أن حماوالت هدم الرشيعة هو عرب إثالارة احالتامالت، فمجالرد عرضالها 

ن يبني ويقول ثبت احلكالم بكالذا، إنالام هالو فقالط مَ  ميتكون فكر التشكيك، فنحن اآلن لسنا أما

 إدخال االحتامالت الضيقة عىل األحكام، فيقول مثال إن الربا كان ظلام يف ذاك الزمن، وربام لالو

 .لخا ألنه اليوم له مؤسسات واستثامر ،باحهأَل له وسلم صىل اهلل عليه وآامتد األمر بالنبي 

وبالتدقيق نجد أن مجيع الطعون يف الرشيعة من هذا النوع، وعليه فحتى الناس جتالدهم   

يف حياهتم كأن تقول ألحدهم ال ترسل رسالة ألخيك ألنه  يرفضون هذا النوع من االحتامالت

اتبالاع األهالواء، ملاذا ألن هناك عىل قطعيات الرشيعة؟ إياردها  ونيقبل لكنهم، قد يكون تويف !!

جئتالك بتفسالري جديالد  وهؤالء ال جيرن أحدهم أن يدخل عىل قاض يف بريطانيا مثال ويقول له

يف املجموعالة  هالو ذاك الكوكالبليس بالاذل الالثمن إنالام هذا العقد يف  املشرتي للنص القانوين:

، ملالاذا؟ ألناله ألناله سيوصالف بالاجلنونماذا يقول له القايض؟ سيخرجه مالن القاعالة ، الشمسية
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يصادم نصا  واضحا  يف دالاللته، لكن العبث ال يدخل النص القانوين ألن الدنيا مهمة وواضحة 

 م لغايات خمتلفة.بالنسبة هلؤالء لكنه يدخل النص الرشعي فقط عنده

 

أمام منهج إسالمي ليس إىل سلطة  إنام نقفومما تقدم نفهم أننا يف تكريس أصول الفقه 

 أو يف حكماله مالا احتكار النص كالكنيسة، وال يفتح الباب أمالام النالاس ليقولالوا يف كتالاب اهلل

إجيالاد ساللطة  غرضالهن حتت سلطة بني أميالة تكو   -أي علم األصول  -وا، لذا فقوهلم بأنهنشا

ضالتها واملنالاداة كسلطة الكنيسة التي كانت حمتكرة للنص ليتسنى هلالم القالول بالالتحرر مالن قب

 ، ألنه بدون وجود سلطة دينية فال قيمة لفكر مارتن لوثر.بفكرة لوثر

وإذا قلنا بذلك فإن كل من يأخذ باالستصحاب والعالام واخلالاص ومحالل املطلالق عالىل 

شارق األرض ومغارهبا صار تبعا لبنالي أميالة، وهالم مل يلقنالوهم املقيد من القضاة وغريهم يف م

 ج.ذي وضعه بنو أمية وهذا يشء سااإلنسان  ذلك، وعليه فالعقل 

جيعله يقوم عالىل ضالابط قالوي  ياإلنسان  إن ارتكاز علم األصول عىل بدهييات العقل 

لفهم النص الرشعي، وأننا نتعامل بقطعيات عقليالة يف صاللتنا بالالنص، وأن املجتهالد جيالب أن 

ن أيتجرد من النوازع واهلوى وغوائل الشهوة قبل أن يقدم عىل النص الرشالعي، بمعنالى جيالب 

تجرد من حظوظه ما شاء كام شاء، بل احلرية أن ي اإلنسان  يكون حرا، وليست احلرية أن يقول 

وشخصيته ورغباته اخلاصة قبل أن يأيت النص الرشعي، أما أن يقبل عليه هبالواه فيحالل احلالرام 

 وحيرم احلالل فهذه منتهى العبودية ومنتهى الرق للشهوة والرغبة.

بغيالتهم، لكالن متالى يكشالفون؟  هألهنم جيدون في ؟لذا ملا نجدهم يعكفون عىل املتشابه

يستدرج أصحاب القلوب املريضة وأصالحاب األهالواء،  واملتشابهندما يصطدمون باملحكم، ع

 وسنأيت لذلك عند احلديث عن الظاهر الذي له معنى ظاهر وآخر مرجوح.

تفسري النص يف مؤسسة ما كام يف الكنيسالة، أو جعالل نفساله  اإلنسان  سواء احتكر  إذن

النهائية لإلنسان ال  ي، أي أصبحت املرجعيةاإلنسان  هو الذي يفرس النص فهذا هو الالهوت 

ن الد   ":لرب العاملني، لذا قال سبحانه
ن  ع 

هي م  ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا م 
َتاَب ب َأي د 

ُتُبوَن ال ك  يَن َيك  َفَوي ل  ل لَّذ 
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َّا 
م  مم  هي م  َوَوي ل  هَلُ

َّا َكَتَبت  َأي د 
م  مم  يال  َفَوي ل  هَلُ

 َثَمن ا َقل 
وا ب ه  رَتُ ُبونَ اهللَّ  ل َيش  س  ( وكالرر 71البقرة ) "َيك 

كلمة ويل فيها ثالث مرات، ألهنم يصبحون هم املرجع املطلق، وقد ذكر اهلل لنا أمثلة عىل ذلك 

الَن "كقوله  ا َقالاَل َأُعالوُذ ب الاهللَّ  َأن  َأُكالوَن م  الُذَنا ُهالُزو 
َبُحوا َبَقالَرة  َقالاُلوا َأَتتَّخ  ُمُرُكم  َأن  َتالذ 

إ نَّ اهللََّ َيأ 

اه   ام قامت به بنو إرسائيالل مالع بوما بعدها، وستقوم اللوثرية والتفكيكية  (27البقرة ) "ل نيَ اجل َ

 هذا النص الواضح البني وتقول إنه غري واضح.

الال ع معالالان أخالالرى مالالرادة غالالري الظالالاهر وفالالتح بالالاب فحالالالة التشالالكيك يف الظالالاهر وتوق 

ينسالخ بالعقالل  نسالان اإل االحتامالت للتخصيص بالعقل أو فتح باب االحتامالت للنسخ وأن 

، ولو قلت ملثل هؤالء مل ال تقول بنسخ القوانني بالعقل فساليقول ال ينسالخ هي حماوالت للهدم

القانون إال ممن صدر منه، وهي عودة للدخول يف التفكيكية واللوثرية من جديد وليست طرحا 

 .جديدا ومل ررج من حتت سقفها

 التحليل والتحريم، والرشك لاليس فهي الهوت إنساين والرشك هو جعل رشيك هلل يف 

نفسه فوق النص هو الهوت ورشك أيضا، ألن مالن  اإلنسان  فقط اراذ معبود مع اهلل بل جعل 

فلو أصدر وزير مالثال قالرارا املتفق عليه عقال أن مصدر اليشء هو الذي يلغيه فقط ال من دونه، 

 هو القواعد العقلية القطعية. إذنفمنطلقنا ال يستطيع وكيل الوزارة أن يلغيه، 

ومل نتكلم عن ديكارت أستاذ الشك  ،فنحن لسنا إىل التفكيكية وما سبق رضبناه كمثال

وموضالعه لاليس يف  !!ذاتاله هالل موجالود أم ال اإلنسان  ومعلمه، حتى أصبح الشك يقع يف أن 

ة والسلوك حتى املاديات واملختربات والبحث العلمي، إنام يتعلق بالنظريات كاألديان والفلسف

ياما، ثم يأيت بعد ذلالك  من العقيدة غإىل كتلة من الشكوك واألوهام حتى يفرَّ  اإلنسان  يتحول 

 .ذات اليمني أو ذات الشامل اإلنسان  اإلعالم ليوجه 

الثوابت والقطعيات واحلال أن من  عنويصبح الناس أقرب إىل القطعان بعد تفريغهم  

قتصاد واإلعالم، ويصبح هؤالء ال تفيد فاليهم آيالة وال نالص يشتغل عىل ذلك هو من يملك اال

وال رشع، وإنام سريهم يف سبيل حتقيق رغباهتم املعيشية واحلياتية ولو خالفوا قطعيالات الالدين، 

ألن التفكيكية كفيلة بإقناعهم وإهيامهم بسالمة ما يفعلونه من خالالل إعالامل العقالل الزائالغ يف 



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 29  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

ى الباطن، واالحتامالت، والتعليالت اخلفيالة التالي ال ينطبالق فهم النص، والنسخ بالعقل واملعن

وصف املناسبة وال التأثري، فهي احتامل لكن ال ينطبق عليها وصف العلة، فقط هي جمالرد  اعليه

   احتامالت.

وعليه فأي يشء إذا طرحنا عليه االحالتامالت ولالو الصالعود إىل القمالر فسالننكره، وإذا 

طرحنا االحتامالت يف املخترب فلن يقوم كيان للبحث يف الطبيعيات ولن تنتج نظرية، بالل حتالى 

أمالر ظنالي، األطباء الذين يعاجلون الناس ال يرون أن وصفهم للدواء يشفي املريض، إنالام هالو 

أثبت النسبية يف العلوم الطبيعية، النسبية يف الفيزياء والنسبية يف الكيميالاء  (اينشتآينعامل )حتى 

 .املطلق الزمانوأنه ال توجد نتائج قطعية وأنه ال يوجد املكان املطلق وال يوجد 

فيرتتب عليه أنه ما دام يف املعادالت يشء نسبي فستكون النتالائج نسالبية، وعلياله فهالذا  

ن إهل يمكن إدخاله إىل عيادة الطبيب؟ بالتأكيد لن يقبله وسيقول التعامل مع نصوص الرشع 

مقابل بذل العناية ال حتقيق النتيجة، ألن بحثه يف املختالربات ظنالي ونتائجهالا  هو ذي لألجرةأخ  

ن يالكنها بعالد آينشالت يف حينها ظنية وليست قطعية، حتى قوانني نيوتن يف الفيزياء كانت قطعية

 حتولت إىل ظنية.

ملطالبة بأن يكون كل يشء يف الرشع قطعي ثم إذا أقمالت لالك القطعيالة أدخلالت ا إذنف

حالة مرضية، ألهنم كأهنم يطلبون عىل  هياالحتامالت والشكوك فهذا ليس تعامال مع علم بل 

كام فعالل املرشالكون األوائالل،  الناس التدليل الرشعي أن تنزل املالئكة بكتاب من السامء ويراه

ُرُجالوَن "ملالئكة لقالوا وحتى لو نزلت عليهم ا  َيع 
الاَمء  َفَظل الوا ف ياله  َن السَّ

ا م  م  َباب  نَا َعَلي ه  َوَلو  َفَتح 

ُحوُروَن )13) م  َمس  ُن َقو  َرت  َأب َصاُرَنا َبل  َنح  اَم ُسك   احلجر. "(15( َلَقاُلوا إ نَّ

 يف هذه احلالة فاإلشكال ليس يف األدلة وال يف علم الطب وال علم الفيزياء إنام اإلشكال 

 حتالى لالو ب اإلنسالان  ية التي أصبحت تراكام من الشالكوك واألوهالام التالي يعيشالها اإلنسان 

أنه حجة قاطعة فسرتى أن فيه شكا أيضا، وبالتايل نحن نعالج يف هذا الزمان هذه احلالة اإلمجاع 

وكيالف تتلقالى  ي،عالم ماهو الظنالي ومالا هالو القطلَ العلم لتع   أألهنا مل ير هبذه الدروس يف مبتد
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العلوم وكيف يتلقى احلكم الرشعي عرب أدوات ووسائل التعامل مع النص والقواعد احلاكمالة 

 .يف فهمه

فلو درسوا يف مثل هذه املجالس لكان األمر هينا لكنه قد يدرس يف جمالس العلم فيأخذ   

م، فيقالول مالثال نتفا من هنا ونتفا من هناك يستطيع أن جيادل هبا لكنه غري قادر عىل تصور العلال

جتده حيفظها ويتشدق هبا لكنه ال يفهم معناها، فهي ثم  "فقد كذباإلمجاع  من ادعى  "مقولة 

اإلمجالاع  ثبالوت  طريالق عنده حجة، وال يعلم من يستشهد هبا الفرق بنياإلمجاع  لإلمام أمحد و

 .وحجية اإلمجاع

املقاصالد التالي  وكذلك اجلدل يف املصلحة املرسلة، واعتبالار املقاصالد، حتالى صالارت 

كانت سمة من سامت الرشاليعة وعالمالة عالىل قالدرهتا عالىل مواكبالة احليالاة أصالبحت مصالدرا 

فأصبحنا أمام مقاربات لفظية رشعية لتعرب عن التفكيكية واللوثرية، ولتنتهي بنا إىل  !!للترشيع

 ما انتهوا إليه.

يفتالي  كنيفاملقاصد صارت رنية عقلية خاصة فبدل أن تعطى الزكالاة للفقالراء واملسالا

 .لإلعالم ألن من مقاصد الرشيعة نرش الدعوة بعضهم بإعطائها

ومن مقاصدها حفظ النفس لكن اليوم أصبحنا يف مدنية حديثة رتلف عن السابق الالذي قالال  

ُكم  َتتَُّقوَن ) "اهلل فيه  َل َباب  َلَعلَّ البقرة. واليوم عنالدنا  "(171َوَلُكم  يف  ال ق َصاص  َحَياة  َيا ُأويل  األ 

قالالوا  لنالا لقالالوا بقولنالا وملالاسجون منظمة مل تكن يف الزمان األول ولو أهنم عاشوا يف مثل حا

 !!بالقصاص

اُموَن َعالىَل الن َسالاء  ب الاَم "كذلك املرأة اليوم تعمل وكانت ال تعمل وربنا قال   َجاُل َقوَّ الر 

م  
َواهل   ن  َأم 

َفُقوا م  َل اهللَُّ َبع َضُهم  َعىَل َبع ضا َوب اَم َأن  النساء. فإذا أنفقت املرأة فلالامذا ال تكالون  "َفضَّ

وهي تسهم كام الرجل وتعمل أفضل منه فلم ال يكالون  وأيضا املرأة صار هلا راتب !!ا القوامةهل

فنرد علياله إن املالرأة يف كالل مالا قلالت متربعالة ألن  !!تغري النظام املايل بسبباملرياث بالتساوي 

لك لتربعها بذ ،قة غري صحيحالشارع مل يلزمها بالنفقة ولو كانت غنية مورسة، وتسميتها باملنف  

 يف نظر الشارع، وقد ينفق األوالد مع أبيهم فهل سيكون هلم الوالية عليه؟
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ى مقاصالدي، رغالم أن املقاصالد ثبتالت فهؤالء يصالنعون االحالتامالت واحليالل بمسالمَّ 

باستقراء أدلة الرشع، فإذا أثبتنا املقاصد كرنية كلية ثم عطفنا عىل األدلة التفصاليلية التالي هالي 

ألن األدلة اجلزئية هي التي أثبتالت  ،لمقاصد أصبح الولد قاتل أبيهوسيلة اإلثبات باالستقراء ل

 املقاصد فكيف نجعل املقاصد تقتل األصل وتلغيه؟!

لفظا رشعيالا للمقاربالة مالع اللوثريالة والتفكيكيالة،  هبذه الطريقة أصبحت املقاصد إذن

االستفادة مناله، صحيح تقدم غري املسلمني يف التنظيم واإلدارة والتقدم العلمي وال بأس عندنا ب

ي قالادر عالىل الوصالول إىل اإلنسالان  فكانت هلم عقوال أنتجت، لكن ال يعنالي هالذا أن العقالل 

احلكم الرشعي بشكل مستقل وإنام البد له من الوحي، فاعتبارهم للفالواحش أهنالا مالن احلريالة 

قتالل  فهالذاالشخصية حتى أصبح عدد قتىل الفواحش أكرب من عدد قتىل احلرب العاملية الثانية، 

 .بالفكر وهو أخطر من القتل املادي

فمن أخرج فكرة اإلباحية وأهنا من احلريالة الشخصالية وأن مالن مل يالامرس ذلالك فهالو  

مصاب بعقدة نفسية وحيتاج للعالج حتى وصل املجتمع إىل ما وصالل إلياله مالن اهنيالار األرسة 

ئب واألمالراض األوروبية تعاين من تلك املصا األبناء وضياعهم حتى أصبحت الدولوتفكك 

اخلطرية التي ترتبت عليها وما تكلفها من أموال، أنه تعطى لصاحب هذه الفكرة جائزة ويصنع 

 .له يثال جيسده، وخيلدونه ويوجبون نقل جتربته

فلم يرتدعوا من هذا وتقدموا يف الفساد خطوة أخرى بظهالور فكالرة الشالذوذ اجلنيسال  

بنالاء عالىل  اإلنسالان  واعتربوها انجازا، وهذا كله سببه اإلباحية الفكرية مسبقا، وهي ترصالف 

صالح التصور إالترصف، لذلك نجد القرآن اعتمد  تصوراته، وبناء عليه إذا فسد التصور فسد

 اإلنسالان  خره، وذلك بالتوحيالد الالذي يرجالع إىل املرجعيالة اإلهليالة يف توجياله فيه من أوله إىل آ

 وفوق اإلله سبحانه وتعاىل والعياذ باهلل. اإلنسان  ية فوق اإلنسان  والرشك هو املرجعية 

ُقل    "املرجعية هلل وحده وحتى سيدنا النبي صىل اهلل عليه وسلم هو مبلغ عن اهلل تعاىل 

ا ع  ير   َما ُكن ُت ب د 
يَلَّ َوَما َأَنا إ الَّ َنالذ 

ب ُع إ الَّ َما ُيوَحى إ  َعُل يب  َواَل ب ُكم  إ ن  َأتَّ ي َما ُيف  ر  ُسل  َوَما َأد  َن الر 
 م 

مالن النالالزوات  اإلنسالان  األحقالاف. فكالل هالذا رصف لإلنسالالان إىل رباله وحتريالر  "(1ُمب الني  )
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وراء أكل ورشب وشهوة وتصبح هذه  وتقيده وجتعله يسري اإلنسان  الشخصية التي تكبل هذا 

 .هي املحركات وهي أقىص اهتامماته

ال يدين بعقيدة ثابتة يصالبح االقتصالاد هالو اهلالدف ال يشء غالري  اإلنسان  وإذا أصبح  

االخالل بدينه يف سبيل العامل االقتصادي، حتى أصبح هذا  اإلنسان  االقتصاد، بل يسهل عىل 

البرشالية كغريهالا مالن املخلوقالات األخالرى التالي حتركهالا خطرا هيدد البرشية، حتى أصبحت 

 الغرائز بحثا عن الربسيم.

لوضعية، واجلهم ابن صالفوان يف فلسفته ا "ت كونتغسأو"ونحن مل نتكلم أيضا عىل 

الالذي هالو زعاليم الوضالعية احلديثالة يف السياسالة  "ت كونالتغسالأو"ر التكعيبي لالالذهو اجل

استحضار البن صفوان رغم  ها، جربية خميفة، فهووالفقر وغري اإلنسان  واالقتصاد واحلرب و

أهل السنة ومل يبقوا له جماال وال مكانا، فالال تكالاد تالذكر  ق بل هناكه باحلجة والربهان منإأنه تم 

قرأها وتسلح برأي فيها ويستطيع أن خياصم فيهالا ويرصالف وجالوه  جتد أنهفكرة خلق القرآن، 

مالن يعمالل هلالا، فهالذه الفلسالفات جتالدها تالدرس يف الناس إليه، لكن املشكلة احلقيقية ال جتالد 

جامعاتنا ومعاهدنا، وال جتد من يقدم منهج أهل السنة الفكري كالام يليالق بانضالباطية وعلميالة 

 املنهج املعريف عند أهل السنة واجلامعة.

 هل كالم الفقهاء هو كالم الناس أم كالم مقدس؟ وهو وعليه فنحن اآلن أمام رصاع

وهو كغريه من الناس، وهذه هي اللوثرية ياما، وهي من منطلالق فقائل إنه غري مقدس 

استفت قلب يفتك، ما حكم الربا؟ استفت قلبك يفتك، هل ربا البنوك اليوم هو الربا املحرم؟ 

 استفت قلبك يفتك.

ومما شوش عىل العامة أيضا تنازع أهل السنة واجلامعة فيام بينهم، وقضية استفت قلبك 

العلالامء هنالا اسالتفت  اختلالف فيهالال واحلرام، إذا قال لك عامل يف مسألة ليست يف مسائل احلال

قلبك، ودع ما َيريبك إىل ما ال َيريبك، فلو أفتاك بعض أهل العلالم بجالواز مسالألة وآخالر مثلاله 

ن األمالر حمالرم أو علياله إمجالاع إبحرمتها وكالمها عامل هنا استفت قلبك، أما أن يقول لك العامل 

يف الترشاليع، أو  اإلنسالان  فت قلبك؟ فهذا اتباع للهوى وعود ملرجعيالة بالتحريم ثم تقول است



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 33  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

مقتنع وأن هذا كالم للفقهاء وكالمهالم غالري منالزل،  "مش"تقول إن الربا حرام فيقال لك أين 

فهذا تغول عىل الرشع، ثم ما احلل؟ هل نقيص الفقهاء؟ واملدارس الفقهية األربعة؟ يقالول هالم 

أصالبحنا يف توافالق تالام مالع  ذارجال ونحن رجال؟ طيب هل عنالدك آلالة العلالم مالثلهم؟ وهبال

     !!ياقديس يا إبليس عنىبمالتفكيكية ويف تناقض تام بني هل القول مقدس أو مدنس 

وهذا ال يصح، إنام عندنا منهج خمتلف، فال نحن نقالدس كالالم الفقهالاء بالإطالق، وال 

َلُمالوَن  "نحن نرمي ما يأيت عنهم بإطالق، فربنا يقول لنالا  ر  إ ن  ُكن الُتم  اَل َتع  ك  الَل الالذ  الَأُلوا َأه  َفاس 

ُسول   "النحل. ويقول  "(34) وُه إ ىَل الرَّ الَتن ب ُطوَنُه  َوَلو  َرد  يَن َيس 
ن ُهم  َلَعل َمُه الَّالذ 

ر  م  َم  َوإ ىَل ُأويل  األ 

ن ُهم  
؟ من كالم اهلل، فكالم الفقهاء لاليس مالن عملية استنباط، من أين توجد إذن. 14النساء "م 

اإلمجالاع  م، ألن القواعد التي سنتحدث عنها خاصة عند كالمنا عىل الظالاهر والالنص وتعبهَج 

 ماذا يكون؟  إذن، وليس هو كالم اهلل املبارش، من عندهم تليس األحكامأن والقياس تبني 

أخذ من أحالد  اصدر إذاملرشع باعتبار املصدر واملنهج، فهو رشع باعتبار  كالمهمنقول 

مصادر الرشع اإلمجالية، ورشع باعتبار املنهج، بمعنى أن الفقيه عندما استنبط احلكم كان يسري 

وفق منهج مضبوط حيكمه، ألن املنهج الذي يسمى منهجا هو الذي يشتمل عىل قواعد تكالون 

ق حاكمة لسري الباحث توصله إىل نتائج ذات صدقية عاليالة، والقواعالد األصالولية التالي تتعلال

قالة للمجتهالد إنالام هالو كاشالف نهج ال عالبالنص هي ذات القواعد، فمن حيالث املصالدر واملال

 .وباحث

باعتبار النتيجالة  إذنوباعتبار النتيجة أال يمكن أن يكون املجتهد قد أخطأ؟ نعم ممكن،  

هو جهد الفقيه، وعليه فقه اإلمالام مالالك رشع، وفقاله اإلمالام أيب حنيفالة رشع، لكالن ال نقالول 

قطعي، فلم يزعم هؤالء وأمثاهلم قطعية أقالواهلم، إنالام يضالاف إىل الرشالع باعتبالار مقدس وال 

هذا التباين لاليس بالالذات إنالام هالو تبالاين  إذناملصدر واملنهج ويضاف للفقيه باعتبار النتيجة، 

باالعتبار، وعليه فنحن نقول كالم الفقهاء رشع باعتبار املصدر واملنهج وجهد برشالي باعتبالار 

ك مل نقل إنه قطعي إنام هو ظني وكلهم قالوا إنه ظني، ومل يالزعم جمتهالد أن كالماله النتائج، لذل

   .الكالم عن احلكم الثابت بالقياس قطعي، ويتحدث الفقهاء يف هذا عند
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 :قال

 إال عىل رضب من التأويل :ال ينتمي للغوث واجلليل

، اهلل عىل رضب مالن التأوياللأي تقول عىل احلكم الفقهي املبني عىل اجتهاد من األئمة أنه حكم 

 باعتبار النتيجة.    ينسب للمجتهد رشعي املصدر واملنهج فقهي فهو

وعليه فنحن لسنا أمام اللوثرية وال الكنيسة وال التفكيكية، لذا ترى كثريا من هؤالء ال 

حبا منه لإلسالم يقول معناها اخلروج من  "فارضبوهن"منهج هلم، فيقول بعضهم يف قول اهلل 

 "يرضبون يف األرض"يت ألن اهلل يقول الب

أي امنعالوا عالنهم دخلهالم وراتالبهم، وهالي  "فاقطعوا أيالدهيام"وقال يف قطع السارق 

كقطع الطريق ليست عىل احلقيقة! وهذه هي التفكيكية بعينها، وهذا هو مالنهج بنالي إرسائيالل 

 بالتشكيك بظاهر النص.

ع أو الرضب أو القصاص من قبل ا يذكر القطالم  الاالستحياء ل يف قلوب كثري منا  ودب

اآلخر، وسبب ذلك ليس ضعف الدين إنام ضعف فهمه من أتباعاله املحسالوبني عالىل املتالدينني 

وتأخرنا يف املخترب والبحث العلمي واجلامعة وغريمها، وأن كل مكونالات حياتنالا يالر لنالا مالن 

لالك، حتالى أصالبح خالل غرينا فالسيارة منه واهلاتف منه و منظومة سحب املرتب منه، وغري ذ

الكثري منا يستجيب ألي فكرة تأيت منهم، فاإلشكالية أن هلم اهليمنة عىل كثري منا يف الفكر زيادة 

هالم عالىل حالق وصالواب حتالى فاليام  إذنعىل ما سبق، وأنه بام أهنم نجحوا يف الوصول للفضاء 

 .وهذا ربط غري صحيح ينادون به يف اجلوانب األخرى من إباحية وغريها

وأن علالم  واضح أناله اجتهالادهم،إن كالم الفقهاء بالنسبة لنا نرجع ونقول لذلك نحن 

، وجيالب أن نؤسالس هالذا يف عقالول التي تعبث بالنص األصول سيخرجنا من كل هذه الدوائر

املسلمني، وأن عندنا ما فيه النجالاة وال يمكالن أن تكالون هالذه األمالة الوسالط التالي من الناشئة 

ال يف فكرهالا وال حتالى يف  ،أن تكون تابعة لغريها أهنم بلغوا أممهم، ستشهد لألنبياء يوم القيامة

ويف صف سالياراهتا ونظالام بل  ،نموذجا ومثاال يف صف صالهتا األمة وجودها، والبد أن تكون

 أسواقها ودقة معامالهتا.
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 قراءة ورشح مقدمة نظم ابن أيب ُكف. :املسألة الثانية

ة وبالتسهيل صارت أيب كالف بقلالب  الناظم هو حممد بن أمحد ابن أيب ُكف، وأصلها ابن أيب ُقفَّ

هال، نظم هذا النظم، ورشحه حممد بن حيي بن عمر املختار تالويف 1875القاف كافا، متوىف سنة 

، وهالي بلالدة أقالرب إىل اجلنالوب الرشالقي مالن ةتهال، وكالمها منتسب إىل بلدة وال1441سنة 

 موريتانيا حاليا.   

 

 ام.لَ دالئل الرشع العزيز العُ  :امقد فه  احلمد هلل الذي  (1البيت  

 ،احلمد لغة: هو الثناء باللسان عىل حممود بجميل يف صفاته يف مقابلة نعمة أو ال

: هو فعل ينبؤ عن تعظيم املنعم بسبب كونه منعام سواء يف مقابلالة نعمالة عليالك أو واصطالحا 

 ال.

 الشكرلغة: هو احلمد اصطالحا.

أواله مواله من نعامه يف مرضاه. بأن يرصف العبد النعمة فاليام  واصطالحا: فهو رصف العبد ما

 يريض اهلل .

 فهام: أي علام .

 دالئل الرشع: األدلة اإلمجالية، بمعرفتها وكيفية االستفادة منها.

 

 عىل النبي اهلاشمي أمحدا. :( ثم الصالة والسالم أبدا8البيت 

صالىل اهلل علياله وساللم، ومكانتاله الصالة عىل النبي هي من اهلل إلظهار رشف الرسالول 

 وعظمته، ومن اخللق دعاء برفع مكانته صىل اهلل عليه وسلم.

 : نسبة هلاشم بن عبدمناف.اهلاشمي

 

 والتابعني هلم عىل الدوام. :وآله الغر وصحبه الكرام (4البيت 
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 :هلا عدة مفاهيمواآلل: أي األهل، 

طلالب كالام ذهالب إلياله وليس معهم بنو امل هم عند اإلمام مالك بنو هاشم فقط، :باعتبار الزكاة

آل ، قالال: لم هو من آله صالىل اهلل علياله وساللمأما من حيث الدعاء: فكل مس، اإلمام الشافعي

 ويف الزكاة نجل هاشم نقي :النبي يف الدعاء كل تقي

 "وعدم بنوة هلاشم ال املطلب"وقال خليل يف خمترصه 

الغر: هم بيض الوجوه، وهي مجع أغر، وهو بياض يف الوجه، هي كناية عالن الطهالارة احلسالية 

 واملعنوية. 

 

 ذكر مباين الفقه يف الرشع العزيز. :وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز (3البيت 

 

القصد: القصد مصدر، واملصدر له معنيان، تالارة يكالون بمعنالى الفعالل وتالارة يكالون بمعنالى 

 بمعنى املقصود، والنظم بمعنى املنظوم. املفعول، وهنا

 أي ما تكتبه. (كتابتك فيها اهلداية)أي ما تأكله، و (أكلك مفيد)وتقول 

 واملصدر جمرد من الزمان .

 :قال

ن من أمن.  :املصدر اسم ما سوى الزمان من  مدلويل الفعل كأم 

 : زمان وحدث.إذ الفعل يدل عىل أمرين

يدل عالىل الكتابالة والالزمن احلالارض،  (يكتب)املايض، أهنا يف يدل عىل أمرين الكتابة و (فكتب)

 يدل عىل الكتابة والزمن املستقبل. (بكتُ ا)

ف باملصالدر لكن الكتابة يف ذاهتا تدل عىل احلدث فقط جمردا عن الزمن، وعليه فالوصال

عالدل وامرأتالان  : رجل عدل، ورجالن عدل، ورجال عدل، وامرأةمن أقوى األوصاف، تقول

 احلدث معنى عدل، ونساء عدل، فال يثنى وال جيمع ألن 

 ، إال إذا تصورنا تعدد األنواع.ال يتعدد
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 بمعنى املنظوم. :والنظم، بمعنى املقصود أيفلام قال هنا القصد 

 الوجيز: بمعنى املخترص.

وهذه األدلة التي سندرسها مباين الفقه: أي األدلة التي يبنى عليها الفقه، ألن املبنى هو األساس 

والقيالاس، وهالي األدلالة اإلمجالاع  هي أساس الرشع، وهي األدلة اإلمجالية، الكتالاب والسالنة و

 املتفق عليها.

 الفقه: لغة هو الفهم الدقيق.

وملالا قلنالا  هو العلم باألحكام الرشعية العمليالة املكتسالبة مالن األدلالة التفصاليلية.: واصطالحا

ون املقاصد من مصالادر األحكالام، إنالام يستحرضالها املجتهالد عنالد التفصيلية فال يصلح أن تك

 البحث يف احلكم، وهي ليست من مصادر األحكام.

العملية: قد تكون من عمل اجلوارح وقد تكون من عمل القلب كالنية وحتريم الرشك و احلسد 

 والرياء، فكلها أعامل يتعلق هبا حكم ألهنا من أفعال القلب االختيارية.

يأخالالذه مالالن ربالاله وال حيصالالل : أي حتصالالل للمجتهالالد باالكتسالالاب، ألن علالالم النبالالي املكتسالالبة

 لذلك أحيانا نقول هذا العلم نظري أو تصوري أو بدهيي، لذلك قال:، باالكتساب

 وال رضوري وال تصوري. :علم اإلله ال يقال نظري

 يمنع يف حق اإلله املنعم :وال بدهيي فكل مومهي

اهلل فينا من قدرة عالىل الالتعلم، ومالن املصالادر التالي نأخالذ منهالا فنحن علومنا مكتسبة بام اودع 

 العلم، أما علم اهلل فليس كذلك فليس مكتسبا وينايف علم املخلوقات ألهنا حادثة.

 وملا كان احلكم الرشعي يتعلق بأفعال املكلفني ما حكم احلب؟

هنا نقول ال يتعلق به احلكم الرشعي، ألنه حركة قلبية ال إرادية، لذلك دائام يف جزء من تعريف 

، مالن حيالث إهنالم مكلفالوناحلكم ال يذكر يف الغالب وهو خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفالني 

المي فاليام أملالك فالال إن لذلك ملا قسم النبي صىل اهلل عليه وسلم بني زوجاته قال اللهم  هذا قس 

، فالال تالدخل يف تلمني فيام يلك وال أملك، فحركة القلب ليست يف وسالعك وقالدرتك أصالال

 .احلكم التكليفي
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، فتتفكالر املؤدية إلياله أما احلب يف اهلل أو احلب له ولرسوله فإنه يعني أن تسلك مسالكه

الوقالوف  ايف نعمه وآالئه لتصل حلبه وصوال تلقائيا، كام يف ظهور الصورة يف املرآة الرضوري هل

أمامها، وإال فال تظهر الصورة، لذا ال تتحصل حمبالة اهلل ورسالوله إال بالالتفكر يف نعمالة اإلجيالاد 

 ونعمة النبوة.

 احلكم هنا تعلق بام يوصل للحب ال باحلب ذاته.  إذنف

هل عدم املؤاخذة عىل ما يقع يف القلب مالن حالب المالرأة أو رجالل وأناله ال يتعلالق باله احلكالم 

  التكليف بام ال يطاق املرفوع؟الرشعي هو ألنه من 

ث ل ه  "أوال التكليف بام ال يطاق وقع يف الرشع، مثل قول اهلل تعاىل  ن  م 
 البقرة."84َفأ ُتوا ب ُسوَرةا م 

  ولن يستطيعوا، فهو أمر هلم لكن للتعجيز.

كذلك يف فرض مخسني صالة يف اليوم والليلة، فلم يصاللها أحالد، وال النبالي صالىل اهلل 

 ، إنام هي للتفضل وإظهار الرمحة هبذه األمة.عليه وسلم

 قال:فهو تكليف بام ال يستطاع وبام ال يطاق، 

 لغري علم ربنا تعاىل.   :وليس واقعا إذا استحاال

وهناك قضية أخرى وهي تكليف أيب هلب باإليامن، ومل يؤمن، وقالد سالبق القلالم بعالدم 

 إيامنه فكيف؟

 هنا يفرقون بني استطاعتني:

الفعل وهي سالمة اآلالت والتفكر والنظر والنطق بالشهادتني والسلوك  استطاعة قبل

 يف اتباع النبي صىل اهلل عليه وسلم، وهذا هو مناط التكليف ومناط املحاسبة.

التي خيتص هبا اهلل عباده املؤمنني، فال هدايالة للعبالد بالال فهي ا اإلعانة التي هي مرافقة للفعل أم

 هداية اهلل له.

 وأستمد منه فتحه املبني. :ت واهلَل املعني أستعني( فقل5البيت 

الباء يرجع إىل أصلها وهو أنه مفعول  حذفقال أستعني اهلل، واالستعانة تتعدى بالباء، لكن ملا 

َسُه. "به، كقوله  ُرُكُم اهللَُّ َنف  ، لكنها هنالا منصالوبة عالىل (من نفسه)آل عمران. أصلها "81َوحُيَذ 
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 ل يف كل جمرور بحرف جر أصيل غري زائد أنه مفعول باله يف املعنالى، التعظيم مفعول به، واألص

ة أبيكم إبراهيم، واختار موسالى مالن  ل  كام يمكن أن يرد يف كالم الناس: حيذر اهلل من نفسه، كم 

حيالذر اهلل نفساله،  ، فإذا حدفنا حرف اجلر رجع املفعول إىل حركته األصلية وهي النصب،قومه

   يكم إبراهيم.ملة أبيكم إبراهيم، ملة أب

   :فاألصل إذا حدفت حرف اجلر أن تنصب إال يف قول شاذ، كقوهلم

 أشارت كليبا باألكف األصابُع. :وإذا قيل أي الناس أرش قبيلة

ألناله يعالود  (كليبالا)، فحدف اجلار وأبقى املجالرور جمالرورا، وإال كالان يقالول (إىل كليب)أي 

 املفعول منصوبا، لكنه أبقاها جمرورة.

 

 مالك اإلمام ستة عرش. :قواعد املذهب مذهب األغر (2البيت 

 حدد مراده وهو ذكره ألصول اإلمام مالك بن انس األصبحي، وهي ستة عرش أصال. 

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 املحارضة الثالثة

 

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد...

 عند البيت السابع.يف املرة السابقة وقفنا 

 

 سنة من له أتم املنة. :نص الكتاب ثم نص السنة (7البيت 

 .(بالنص)بدأ هنا يعد أدلة اإلمام مالك، فبدأ 

 وهو يشمل النص يف القرآن والنص يف السنة.، الدليل األول: النص

 :قال امرن القيس، النص لغة: الرفع

 إذا هي نصته وال بمعطل. :ليس بفاحش 5وجيد كجيد الرئم

 أي إذا رفعته، ومنه الوضوح والبيان. وما توضع عليه العروس هي املنصة.

: فعل مضاعف، واملضاعف الثالثي ما ياثلت عينه والمه  نصص. :ونصَّ

 فالإن مضالارعه قياسالا يكالون بالضالم، نالص   (فعل)هذا الثالثي إذا كان متعديا وكان عىل وزن 

 ينُص، صد يُصد.

ن.أما إذا ك  ان الزما فيكون مضارعه مكسورا كال حن حي ن، ورن ير 

 "إذا قومالك مناله يُصالدون"لكن هنا قد يكون مكسورا وقد يكون مضموما كام يف قوله تعاىل 

الزم فجاء بالكرس عىل القياس، ويصح ضمه أيضالا  وهو (ضجر)بالضم وبالكرس ألنه بمعنى 

 .خالفا للقياس عىل السامع

، ونص عندنا متعد والزم، نص عىل كذا يالنُُص هالذا (نص)ضم كام يف وأحيانا يكون الالزم بال

 الزم.

                                                           
 الرئم أي الضبي األبيض وجيمع عىل آرام.-5
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يف البيت، متعد وهو مضموم، فهي بالضم سالواء كانالت  ( التينصته) هونص اليشء ينصه مثال

 متعدية أو الزمة.

 :عىل الالمية وهناك كلامت الزمة جاءت عىل الضم فقط قال يف االمحرار

 ال حلل. وحط عق وصف من   :فردا بذب ونص غض حف به

 :ليس منها إذ جيوز فيها أكثر من وجه، فنقول (فحل  )

 أي صار حالال   حل الطعام حي ل بالكرس فقط -

 أي فكها حل العقدة حُيل ها بالضم فقط -

 حل يف املكان حي ل وحُيل بالكرس والضم معا. -

عل الذي هو ضبط عني الفعل، والذي يكون مبنيا عىل املعنى، كالام يف قولاله فهذا هو ترصيف ال

ب والقياس إذا كانت عالني  "حيَسب أن ماله أخلده "تعاىل  بالفتح والكرس، األصل الفعل حس 

ب حيَسالب، لكنهالا تالرد يف السالامع بالكرسال  املايض مكسورة فإن عينه يف املضارع مفتوحة، حس 

ب، والفعل معناه واحد و هو الظن، أما إن كان مضموما يف املضارع حيُسب فهو من العدد، حيس 

ب)وال نقول  (أحُسب القيمة)وهو من حَسب، فنقول  الب حيَسالب  (احس  بالكرس ألهنا من حس 

ب .  أو حيس 

 النص اصطالحا: هو ما أفاد معنى واحدا ومل حيتمل غريه ولو مرجوحا.

 

 وظاهر إن الغري احُتمل :فاد ما ال حيتملأنص إذا 

داللالة  ن آ( فالاألعالم يف القالرنوح، زيالد)األعالم مثل فالنص هو لفظ ال يفيد إال معنى واحدا، 

 ، فال حيتمل غري معناه الظاهر.(مائة أو ثامنني)واألعداد  نص

الج  َوَسالب َعةا  " :مثاله يف القرآن الاما يف  احل َ  َأيَّ
الَياُم َثاَلَثالة  الة   َفَمالن  مَل  جَي الد  َفص  الُتم  ت ل الَك َعرَشَ إ َذا َرَجع 

( َلة   البقرة. "(112َكام 

، وذكره لعرشة كاملة جاء للتوكيد، وهالو ةحدى عرش  إفال جمال للشك يف أهنا تسعة أو 

 يفيد إضافة معنى.
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إن اهلل حالرم  "ومثاله من السنة: عن املغرية بن شعبة قالال: قالال النبالي صالىل اهلل علياله وساللم: 

ه لكم قيل وقالال، وكثالرة السالؤال، وهات، وكر   عَ الت، ووأد البنات، ومنَ عليكم: عقوق األمها

 2"وإضاعة املال 

ن الكريم مالن بالاب آرا، فاألعالم واألعداد يف القنص ال حتتمل الكراهة وال غريه (محر  قوله )ف

 دالاللة النص، وباختصار ال يوجد يف النص معنى مرجوح بل هو معنى واحدا ال حيتمل غريه.

 

 سنة من بالفضل كله قمن. :وظاهر الكتاب والظاهر من (1البيت 

 الدليل الثاين: الظاهر 

 ما يبدو الظاهر لغة:

 واصطالحا هو ما احتمل معنى آخر.

 وهذا جيب الوقوف عنده ألن له معنى مرجوحا حمتمال، واإلشكاالت التي تطرأ إنام تطرأ فيه.

نحن مل نجد أن اإلمام رصح بالذلك لكناله  عندما نقول إن من أدلة اإلمام مالك النص والظاهر،

 .ه رىض اهلل عنهعرف من استقراء مذهب

 

 والنص والظاهر من عوارض األدلة.

ونحن اليوم يف بيئة تثري الشكوك يف أدلة الرشع وألفاظه، فام املنهج العلمي الذي يتبعه هؤالء يف 

 فهم أدلة الرشيعة؟

ع ال مالنهج هلالم إنالام هالي انطباعالات كان هلم منهج يسريون عليه أصالال، وإال فالالواق 

 شخصية وبنيات فكر جمرد وبادي الرأي ووجهات نظر خاصة.

 وأنتم ما منهجكم؟ :بلهمئلنا من ق  لكن إذا ُس 

 نقول هلم منهجنا االيت:

                                                           
 رواه البخاري. -6 
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 أن عندنا الظاهر والقول به من عالمات أهل السنة وأنه ال جيوز العدول عن الظاهر إال بدليل.

فالال جيالوز التخصاليص وال التقييالد إال بالدليل، وهالو  ،املطلق من الظالاهر ،العموم من الظاهر

مطلوب ممن قال بالتخصيص والتقييالد، واألصالل عنالدنا احلقيقالة وال يصالار إىل املجالاز إال إذا 

أناله  هالتأسيس وال يصار للتوكيد إال بالدليل، واألصالل فيال يف الكالم تعذرت احلقيقة، واألصل

 يصار إىل اإلضامر والتقدير. مستقل ويفيد املعنى بنفسه وال

 وعليه فسننظر ما األصل يف الظاهر وكيف ننتقل منه إىل القول املرجوح؟

 دليل بنفسه، فالظاهر هو الدليل وما أولت إليه املرجوح هو التأويل. إذنفالظاهر 

 :قال يف املراقي

 هو:  تأويلالو

 واقسمه للفاسد والصحيح. :محل لظاهر عىل املرجوح 

 مع قوة الدليل عند املستدل. :القريب ما مُحل صحيحه وهو

 فاألصل أن الظاهر عندنا دليل بنفسه، واملعنى املرجوح ال ننتقل له إال بدليل.

 وللظاهر عوارض هي:

 ( العام .أ

 العموم من عوارض الظاهر، لكن ما هو العام؟

 ، قال:العام هو ما استغرق ما يصلح له دفعة واحدة

 حرص من اللفظ كعرش مثال. :بال ما استغرق الصالح دفعة

 رج بعض أفراده إال بدليل.فال خُي أفراده فالعام يستغرق مجيع 

 

 .تنبيه: اخلاص والعام وصف للنص، أما التخصيص والتعميم فهو فعل املجتهد

 

َبا) " :يف قول اهلل :عىل الظاهر مثال َم الر   البقرة. "(875َوَأَحلَّ اهللَُّ ال َبي َع َوَحرَّ
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والربا عام يف كل ربا وهو حمرم، لكن أمل ينه النبي صىل اهلل  ،بيع وهو جائز فيشمل كلالبيع عام 

 عليه وسلم عن املالمسة واملنابذة وبيوع الغرر، وبيع حَبل احلَبلة؟

القايض باجلواز لكن أتى الدليل الرشالعي  ة يف الدليل الرشعي العامنعم هذه البيوع كانت داخل

 ها حمرمة.وأخرجها من هذا املباح وجعل ديثاخلاص يف احل

 رجعنا إىل املرشع يف التخصيص ومل نخصص من عند أنفسنا. إذنفنحن 

أيضا يف الربا وهو لفظ عام، لو قال شخص أن ذلالك خالاص بربالا اجلاهليالة أمالا اليالوم فالاألمر 

 اختلف وصار له مؤسساته ونظامه املضبوط فال يعترب داخال يف ذاك العموم .

 :الناظمقال 

 واحلال واألفراد واملكان. :ويلزم العموم يف الزمان

فالعام يبقى عاما يف مجيع األزمنة واألحوال واألفراد واألماكن، فنقول كل األفالراد داخلالة فياله 

 رشكات أو أشخاص طبيعية أو معنوية كلهم سواء. سواء كان املقرتض

، وهالو حتالريم اخلة يف هذا العموموكذلك األحوال قرض استهالكي أو إنتاجي أو غريه كلها د

 القرض الربوي.

فكل ربا يف كل زمان ومكان، وكل قالامر يف ، مر يف الزمان واملكان فال تفرقةوكذلك األ 

 ، وأن مالا يأخالذه7كل زمان ومكان هو حمرم ولو تطورت وسائل القامر طاملا أنه مبادلالة صالفرية

، ألن حتريم وال يؤثر أو غريه ال هيم سميته يانصيب خرييو هذا هو من جيب ذاك بال مقابل له

امليرس هو يف مجيع األزمنة واألحوال واألفراد واألماكن، و ال يقل قائل إن اليانصيب اخلريي لاله 

مردود نفع عىل املحتاجني أو غريهم لذا هو جائز، ألننا سنقول له العام يبقالى عامالا يف جوانباله 

 لعام.السابقة، وال خيصص إال بدليل يأيت ممن أصدر ا

 فالعموم من عوارض الظاهر   .

 ( املطلق .ب

                                                           
   7 وهي أن ما يربحه أحدمها هو من خسارة اآلخر، كالقامر فال توجد قيمة مضافة.
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 من عوارض الظاهر أيضا املطلق، ما هو املطلق؟

 هو ما دل عىل لفظ شائع يف جنس.

ر  )" قول اهلل :مثال َم   األ 
ُهم  يف  ر   آل عمران.  "(151َوَشاو 

 فشاورهم جاءت مطلقة عن حتديالد طريقالة االستشالارة، ألن األفعالال نكالرات، والنكالرات يف

 سياق اإلثبات مطلقة.

وعموم املطلق بديل تناويب أما عموم العام فهو شمويل يسالتغرق أفالراده دفعالة واحالدة، 

لكالن لاليس مالرة  ،، فكل نفس البد أن تعلالم"ما أحرضت علمت نفس"تعاىل فاملطلق كقوله 

 واحدة وإنام كل نفس لوحدها وعىل انفراد.

م حتالدد لالاإلسالم غري واضحة فيوجد من يقول إن الشورى يف  "وشاورهم يف األمر"

 مل حتدد وسائلها؟ فهل تشمل الشورى ما هو معروف اليوم من صور؟آلياهتا و

مطلق شائع يف جنس غري حمدود، فكل ما كان فيه مشالاورة يالدخل فياله،  (شاور)نقول إن لفظ 

سواء كان يف شأن البيت أو البلدية أو اجلامعة أو غريها، وهو شامل جلميع األزمان واألحالوال 

األفراد واألماكن، والشورى التي هي استخالص الرأي ملصلحة اجلامعة سواء بمعنى االختبار 

 ل فقد حققنا أمر اهلل.أو النصح طاملا حتقق بأي شك

فاملطلق واضح لكنه من حيث إنه شائع يف جنس لبس األمر عليهم، لالذا نحالن نصالنفه 

بمقتضاه، فيلالزم املساللمني تطبيالق الشالورى يف  العمل من أقسام الواضح وهو الظاهر، وجيب 

 مجيع مناحي احلياة التي يصح أن جيري فيها الشورى.

فهالو مطلالق يف مجيالع  "أفشالوا السالالم بيالنكم "من السنة قوله صىل اهلل عليه وساللم و

 م.سل  تُ فل  األزمنة ويف كل مكان وحال وعىل مجيع األفراد 

 طيب بعد الصالة؟ هل نسلم ؟ أم أنه بدعة؟

هنا هل السالم الوارد يف احلديث مطلق؟ إن كان مطلق فهو يشمل مجيع األحوال والتي منها ما 

لصالة، فمن أراد منع ذلك فهو تقييد للمطلق حيتاج إىل دليالل، أمالا يف وسالطها فقالد جالاء بعد ا

 النهي عىل السالم باللفظ وجاز باإلشارة، فقيد املطلق بدليل من صاحب الرشع.



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 46  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

فاملطالب بالدليل هو من يقول باملنع، وقضية أنه مل يفعله النبي صىل اهلل عليه وسلم هنا 

 به، والقول بعدم الورود ال يقيد به املطلق وال خيصص به العام. نقول مل يفعله لكنه قال

نَي ) "ويف قوله تعاىل  ل م  َن امل ُس 
ُت َأن  َأُكوَن م  ر 

آنَ 11َوُأم  ُلَو ال ُقر  النمل، أتلالوه يف مجيالع  "( َوَأن  َأت 

 األزمنة واألحوال واألفراد واألماكن، فمن أراد أن يمنع فالبد له من الدليل.

 هو بدعة؟فالرسول مل يفعله لذلك أم أن نا القرآن قراءة مجاعية هل يصح فإن قرأ

إذا سلمنا بأن النص السابق مطلق يف األمور األربعة فالال يمكالن تقييالده بعالدم الالورود 

ومن أراد املنع فعليه بالدليل الذي يصلح لالذلك، وإال فإننالا سالنقيد ونخصالص بالرأي النالاس 

، ألنك ستجد من خيصص الربا بالزمن األول فقط، وهذا املطلق الذي سيهدم الرشيعة بأكملها

ما يقول به الالدينييون، فيكون لكل شالخص رشيعتاله عنالدها، واملحالتج بالاملطلق العالام حمالتج 

 بالظاهر وهو دليل عند أهل السنة.

عامة فلو قلت البنك اسقني ماء فأتى به يف كوب زجاج أو البرش وهو مركوز يف عقول 

 ألن املأمور به شائع يف أفراده بال تقييد. فخار فقد أتى باألمر،

وكذلك ال يصح تقييد املطلق باملخاوف، كأن يقول إنه يرى عدم جالوازه خوفالا مالن أن يالداوم 

الناس عليه فيكون بدعة ويعتقدون أنه من الصالة، هذا ال يصح وال تقيد الرشيعة باملخالاوف، 

ال هو سنة، طيب هالل تكالرار السالنة يولالد ألن فعله هلذا السالم يف املرة الواحدة هل هو بدعة؟ 

 بدعة؟ أكيد ال. فاملداومة عىل السنة سنة.

فسلمت عىل من بجواري بعالد الصالالة،  "افشوا السالم"فنحن هنا عندنا نص مطلق 

وال أخصصه بآراء الناس، فإذا فتحنا هذا الباب ومل نتقيد بالقواعد والضوابط فسالنلغي الالنص 

الدينييون يقولون بغري ذلالك؟ فخصصالوا العالام وقيالدوا املطلالق املطلق، وعموم العام، وهل ال

بالتاريخ، فهم مل يردوا النص كام يف احلدود إنام قرصوه عىل زمن معالني، فالأخرجوا الزمالان مالن 

العموم، وعندها تتعطل الرشيعة، وأنا كإنسان ليس يل التغيري يف احلكم، ألن احلكم هو خطاب 

هناك ال ينزل؟ فليس يل أن أخصص يف األفراد أو يف األزمنالة، اهلل، فليس يل أن أقول هنا ينزل و

فمن قال ال يصح السالم عقب الصالة أخرج الزمالان فقيالده باله ومالن قالال الربالا خالاص بربالا 
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اجلاهلية خصصه أيضا بذلك، وهذا تالعب يف الرشاليعة بالتخصاليص بالآراء النالاس، ولالذلك 

أن يكالون الرشالع هالو احلالاكم، فهالذه الرشع هو الذي خيصص وهو الذي يقيد، هذا إذا أردنالا 

الضوابط جردتنا من ذاتيتنا وأشخاصنا وأصبح املوضوع علم وبحث ثابت، وال عربة بالاآلراء 

 الشخصية وال وجهات النظر.

فهذه الضوابط والقوانني هالي التالي تنضالبط هبالا الرشاليعة وإال خرجنالا مالن الرشاليعة 

ؤدي إىل رد الكثالري مالن النصالوص وأصبحنا رجال دين فوق الرشيعة، والتعليل باملخالاوف يال

 الرشعية.

َم َحَصالاد ه  )" :: يقول اهلل تعاىلأخر عىل املطلق مثال الُه َيالو  األنعالام.  "(131َوآُتالوا َحقَّ

فالذي  «وليس فيام دون مخسة أوسق صدقة"خصصناه بحديث فاالية تشمل كل حصاد، لكنا 

 خصصه هو الرشع وليس الرأي.

عامة يف كل مال بلغ النصاب  "خذ من أمواهلم صدقة "وكذلك العموم يف قوله تعاىل 

 1"صدقة 1وليس فيام دون مخس أواق "أو ال، خصص من الشارع بحديث 

 

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمالن »وأيضا حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

يف نصالوص  حتتمل كفر امللة وحتتمل كفر النعمة، كام ورد "كفر"فكلمة ، 11«تركها فقد كفر

ر  »أخرى كقوله  َتاُلُه ُكف 
، َوق  ق  س 

ن  ف  م  َباُب امل ُؤ 
ن نَي  "وقالال تعالاىل  11«س  م  الَن امل ُالؤ 

َوإ ن  َطائ َفَتالان  م 

ُحوا َبي نَُهاَم)
ل  َتَتُلوا َفَأص   احلجرات. "(1اق 
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كفالر الكفر، فتبني أناله كفالر نعمالة ال ب قتال املؤمن صفوو أهنم مقتتلني، فوصفهم باإليامن مع

وأنه يستعملها باملعنيني، لكن يف نصوص الرشالع األصالل كفالر امللالة، وهالو املسالتخدم يف  ،ملة

 عرف الرشع.

كفالر ملالة،  ؟أي كفر "العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر"فحديث 

 كفر النعمة؟ حمتمل. أنه لكن أليس هذا حمتمال بمرجوحية يف االبتداء من حيث النص

درس األمر، فهل ننظر حلال الناس وما يعتربونه؟ وبناء عىل ما يميلون إليه نجعله يف لذا هنا سن

 هذه املرتبة أو تلك؟ أم أن مرد األمر للرشع؟

 الذي ينقل عن الظاهر هو دليل الرشع ال قول الناس ولو أمجعوا عليه.

هالو وهو الظالاهر إىل كفالر النعمالة و ويوجد عندنا صوارف كثرية ترصفه عن كفر امللة

، فحديث تارك الصالة من املتشالابه ألناله مالن الظالاهر الالذي حيتمالل معنيالني وإن كالان التأويل

... "أحدمها بمرجوحية، ومن الصوارف هذا احلديث املحكم الالذي رواه مساللم حيالث قالال 

فوالذي نفيس بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة هلل يف استقصاء احلالق مالن املالؤمنني هلل يالوم 

قول اهلل عز وجل: شفعت املالئكة، وشفع النبيالون، وشالفع املؤمنالون، ومل يبالق إال القيامة... في

أرحم الرامحني، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قالط قالد عالادوا محالام، 

فيلقيهم يف هنر يف أفواه اجلنة يقال له: هنر احلياة... يعرفهم أهل اجلنالة هالؤالء عتقالاء اهلل الالذين 

  "م اهلل اجلنة بغري عمل عملوه، وال خري قدموهأدخله

ال يرشالكون مالع اهلل  فهالمفهؤالء ليس عندهم من صالح عمل إال التوحيالد الصالحيح 

شيئا، وهذا حديث حمكم فيمن آمن باهلل ومل يعمل عمال صالاحلا قالط وأدخلاله اهلل اجلنالة، وهالل 

ألنه من نتاج فعلهم، نصالحوا ؟ ال هؤالء مقطوع بخلودهم يف النار، اجلنة  يدخل كافر كفر ملة

 ونبهوا وذكروا ومل يستجيبوا.

فهذا حديث حمكم واألول متشابه واملتشالابه يالرد إىل املحكالم، وتتبالع املتشالابه وهجالر 

املحكم زيغ، لذا فقهاء املذاهب األربعة عىل أن تركها جحالودا كفالر، أمالا تركهالا تكاسالال فالال 

 يؤدي إىل كفر امللة بل كفر النعمة.
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عظاله بساله ويحياإلمام أمحد ليس جمرد الرتك كفر، بل قال يدعوه اإلمالام أو نائباله و بل حتى عند

 ويلزمه هبا، فإن أبى قتل، فإن آثر املوت عن الصالة فهي قرينة عىل جحوده هبا.

 د املتشابه ليفهم يف ضوء املحكم، وهذا هو عمل املجتهد أن جيمع األدلة ويعملها بام حيققها.فرُي 

 

 التأسيس.العارض الثالث هو ( 4

 األصل يف الكالم التأسيس ال التوكيد، وال يصار إىل التوكيد إال بدليل.

لو قال لك شخص صل صل. فيحمل عالىل إرادة الصالالة مالرتني ال عالىل التوكيالد، ألن  مثال:

 التأسيس أوىل من التوكيد ملا فيه من اإلفادة اجلديدة.

د فإننا نحمل الكالم عىل التأسيس، بمعنى أناله يفيالد معنالى فإذا دار األمر بني التأسيس والتوكي

 جديدا ليس ما يقتضيه األول.

 نحمل الثانية عىل إرادة الصالة يف كل مرة. (صل   صل  قولنا : ف)

 التأسيس هو أن يقتيض اللفظ الثاين غري األول عند تشاهبهام.

ُفَقَراء  َوا" قوله تعاىل مثاله َدَقاُت ل ل  اَم الصَّ  ُقُلالوهُبُم  إ نَّ
نَي َعَلي َهالا َوامل َُؤلََّفالة 

ل  مل ََساك ني  َوال َعام 

الاليم  
الاليم  َحك 

الالَن اهللَّ  َواهللَُّ َعل  يَضالالة  م  الالب يل  َفر   َسالالب يل  اهللَّ  َواب الالن  السَّ
نَي َويف  م  َقالالاب  َوال َغالالار   الر 

َويف 

 التوبة."(21)

م نستفد شيئا ألن كالل مالا ذكالر يف هي بمعناها العام فل (يف سبيل اهلل)فإذا قلنا إن لفظة 

النص هو يف سبيل اهلل، ألننا بذلك نؤكد وال نؤسس، واألصل التأسيس، لكن لو محلناها عالىل 

املعنى اخلاص كام هو رأي املذاهب األربعة ومحلناها عىل اجلهاد والقتالال والغالزو يف سالبيل اهلل 

تفيالد احلرصال؛ وإذا  "إنام"ندنا لفظ الستقام األمر ألن التأسيس أوىل من التوكيد، ال سيام أن ع

العبث والزيادة عالىل  عىل املعنى العام فلم يبق للحرص فائدة، وفرضَت  (يف سبيل اهلل)محلنا لفظ 

لقال إنالام الصالدقات يف سالبيل اهلل  ولو كانت يف سبيل اهلل باملعنى العام،  كتاب اهلل بال موجب، 

نا الركاكة عىل املعنالى وهالذا ال جيالوز، فقد فرض  ، وإن قلنا بذلك ، وال داعي للتقسيممن البداية
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من حيث اللفظ هي من الظاهر حمتملة أكثر من  (يف سبيل اهلل)وأن احلرص أصبح منتفيا، فلفظة 

 معنى لكن من حيث السياق زال االحتامل، وصارت نصا ال حتتمل غري القتال يف سبيل اهلل.

وهذا هو فهم املذاهب األربعة، بل إن اعتبار املعنى العام جيعلنالا ننقالل الصالدقات مالن 

الفقراء إىل األغنياء، فلو جعلت لدور حتفيظ القرآن أو للمساجد أو للقنوات الدعوية وغريهالا 

، (بالالم امللالك واالسالتحقاق)فقد خدمنا هبا األغنياء، وهي جمعولة أصال للفقراء، وربطها هبم 

ناه جلهة استثامر الزكاة قد تعود يوما للدولة إذا حصل معها إفالالس أو غالريه ومل تعالد وما وضع

ال مهالاحلرصال، وفالرض الركاكالة، وإ للفقراء، وعليه فبهذا نصادم النص من عدة وجود إلغالاء

 التمليك واالستحقاق، ونقلها لألغنياء بدل الفقراء.

ملرشالوع التنموي غني كمهندس وجدنا الكثري ممن يعيش عىل هذا املرشوع اوإذا نظرنا 

واإلداري واملحاسب وغريهم ويقبضون رواتبهم عىل حساب الفقراء يف حني أن الفقراء يقالال 

هلم انتظروا إىل وقت توزيع األرباح بعالد سالنة أو عرشالة، وال يقالال بالأن هالذا موافالق ملقاصالد 

ت باسالتقراء الرشيعة، ألن املقاصد ال يصح أن تصالادم داللالة النصالوص، ثالم إن املقاصالد ثبتال

النصوص فكيف تعود عليها بالبطالن؟ ثم إذا خرس هذا املرشوع من يتحمله؟ ستعود اخلسارة 

 .إذنعىل الفقراء بال ذنب منهم وال 

 

الَن  " :مثال آخر: قول اهلل تعاىل نَي َواب 
َبى َوال َيَتاَمى َوامل ََساك  ي ال ُقر   َذو 

َوآَتى امل َاَل َعىَل ُحب ه 

ب يل  َوالسَّ  َكاَة)السَّ اَلَة َوآَتى الزَّ َقاب  َوَأَقاَم الصَّ  الر 
 البقرة"(177ائ ل نَي َويف 

َكالاةَ قوله )حتمل عىل الصدقات التطوعية، وأن األوىل  (املال قوله )وآتىف عالىل  ( حتماللَوآَتى الزَّ

 التوكيد.الزكاة املفروضة، ألن التأسيس أوىل من التوكيد، ألن فيه إثبات معنى زائد مفيد عىل 

 

نُوا ب اهللَّ  َوَرُسول ه )"قول اهلل تعاىل  مثال آخر:
يَن آَمنُوا آم 

َا الَّذ   النساء."(142َياَأهي 

ن الثانيالة تفيالد التوكيالد لكالان مالن حتصاليل احلاصالل ألهنالم آمنالوا قبالل ذلالك، ومالن إلو قلنا 

 :املستحيالت الثالثة التي تبدأ بالتاء حتصيل احلاصل، وهي
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 .مرجح حتصيل ما قد حتصال:: :ترجيح بالتعدد الفاعل 

 فيكون هنا الثانية تفيد معنى جديدا وهو استمروا يف إيامنكم واثبتوا عليه.

 

يف سورة املرسالت تكررت عرشال مالرات، وقولاله  "ويل يومئذ للمكذبني" مثال آخر:

َبان  "تعاىل  ُكاَم ُتَكذ   َرب 
الثون مرة، فلو قلنا كلهالا يف سورة الرمحن تكررت إحدى وث "َفب َأي  آاَلء 

للتوكيد فال معنى جديدا فيها، والعرب يف لغتها ال تزيد عىل ثالثة يف توكيد اللفظ، حتى ملا زاد 

هالو ثقالة ثقالة ثقالة وهنالا )بعض أهل احلديث عىل الثالثة نصوا عليها فقالوا يف بعالض الثقالات 

فبالأي آالء ربكالام "يف قولاله . وعليه ففي اآليات السابقة نقول (نخالف النحاة ونقول أيضا ثقة

نقول هي بحسب النعم املذكورة قريبا أي آمنوا هبا، والتالي قبلهالا متعلقالة بالام قبلهالا  "تكذبان

 وهكذا.

 

 18( اإلفراد وعدم الرتادف وعدم االشرتاك3

 :قال

 مخسة أقسام بال نقصان. :لمعاينلونسبة األلفاظ 

 14واالشرتاك عكسه الرتادف. :تواطؤ تشاكك رالف

 فردا فردا.أفراده ينطبق عىل مجيع  (إنسان)فالتواطؤ كلفظ 

                                                           
يف درج الكلالم، اهلمزة أصلية يف الرباعي كأكرم إكراما، أما يف اخلاميس والسدايس فهمزة وصل، ومهز الوصلل   تظهلر  -12 

 حتى قال أحد العلامء بعد أن سافر لبالد   يعرفه فيها أحد قال : كأين يف املحافل واو عمرو : ومهز الوصل يف درج الكالم. 

* فائدة: عمرو يف اجلر والرفع تكتب بالواو لكن يف النصب بال واو ألهنا الواو لتمييزها عن عمر، ويف النصب عمرا بلاألل  

 عن عمر املمنوع من الرصف و  يفبل التنوين واألل . ألهنا متيزه 

 السلم يف املنطق -17 
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أهيام أشد بياضا؟ فنقول الثلج بالنسبة للبن يف بياضاله مشالكك، أي  (كاللبن والثلج)التشاكك 

 تشك هل هذا أبيض من هذا أم ال؟

االشرتاك: لفظ واحالد يف عالدة معالان، فالالعني تطلالق عالىل البالارصة واجلاسالوس وعالني املالاء 

السامع ال املستعمل هلا ألن هذا يعلم ما  أيجيح أحد املعاين هو من عمل احلامل والذهب. وتر

دلة من اخلارج، كالام يف قولاله يريد رصفها إليه، والوضع قبل ذلك، ويعرف قصده بالقرائن واأل

فمن قال إنه الطهر قال إن العدد جاء مؤنثا فالعالدد يكالون مالذكرا، وهالو  "ثالثة قروء "تعاىل 

ضالعي الصالالة أيالام  "ل باحليض اعتمد قول الرسالول صالىل اهلل علياله وساللم الطهر. ومن قا

 حيضك.أيام أي  "إقرائك

فجاءت القرائن الرشعية خمتلفة وهنا يظهالر جهالد املجتهالدين والراسالخني يف العلالم، 

ولكل أجر االجتهاد، وهذا مما نعانيه اليوم من رضورة احلمل عىل معنى واحد فقط، وبه حيصل 

أي  - فتعدد أنظار املجتهدين لتعدد أدلة الرشالع، وهالو من طبيعة الرشيعةهذا  التضييق، ثم إن

إذا حكم احلاكم فاجتهد ثالم أصالاب فلاله أجالران، »دها يعلم ماذا يفعل؛ فقال ملا عدَّ  -الشارع 

فالتعدد املنضبط املحكالوم بالام نحالن فياله مالن قواعالد  13«وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 .وأصول هو مراد ومقصود للشارع

وأنه لو أراد شيئا واحدا ومذهبا واحدا ألنزل رشعه عىل معنى واحد عالىل الالنص، بالل  

ليظهالر  ،ل ألفاظه من باب الظاهر الذي حيتمل أكثالر مالن معنالى ال الالنصهو سبحانه جعل ُج 

اتساع للرشيعة يف الزمان واملكان واألحوال وقدرة عىل التغالري  فضل العلم واملجتهدين وإعطاء

بام ال خيل بالقطعيات، ووضع القطعيات والثوابت لاليحفظ هويالة األمالة ويرعالى أسسالها مالن 

التحريف والتبديل وليضمن التجانس وأعطاها جماال للتعدد والتنوع حتت سالقف الرشاليعة يف 

 ررج عن أصوهلا وسقفها .نقاط متوازنة تضمن املواكبة لكل جديد وال 

 قد يكون بالذات وقد يكون باالعتبار  :والتخالف

                                                           
 البخاري. -14 
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والتباين بالذات كفرس وإنسان، فالعالقة بيالنهام التبالاين، وباالعتبالار كالأب وابالن، فهالذا أب 

 لده.اباعتبار ولده وابن باعتبار و

 را.اوأيضا لو قلت أعطيته سيفا مهندا صارما بت

أعطيته مهندا أو صارما لفهم أنه سيف، لكالن ملالا قالال كلها صفات للسيف، فلو قلت 

أعطيته سيفا فهو اسم لذات املعطى، وصارما أي قاطعا، ومهندا أي من اهلند، فالبد أن نعطالي 

 زيل الرتادف واالشرتاك إن وجد.نن هذه الكلامت معنى خاصا مفردا ولكل كلمة م

التأسيس ويلالزم التوكيالد، ألن ولو قال قائل القصاص القصاص القصاص للقاتل، هنا يمتنع 

القصاص ال يكون إال مرة واحدة، والعادة هنا حتيلنا إىل أن الكالالم هنالا تأكيالدا ال تأسيسالا ألن 

 القصاص ال يتكرر.

 ما الذي دعانا لالنتقال مالن التأساليس إىل التأكيالد أو مالا الالدليل؟ هالي العالادة التالي جالرت أن 

 ال يقتل إال مرة واحدة. اإلنسان 

 

 لنسخ.( عدم ا5

بت النسخ إال بدليل، واألصل يف النصوص أهنا غري منسالوخة إال إذا ثاألصل عدم النسخ وال ي

أنه باق عىل حاله ويعمل به وال يقبل ادعاء نسخ املعنى واألصل هو الظاهر املعنى ثبت ذلك، و

عنالى الظاهر إال بالدليل، وال يقوم النسخ عىل االحتامل، وال ينسخ النَص العقالُل، وهالذا مالن م

فكيف يفهالم النالاس املعنالى اخلفالي إن كالان هالو  "عليكم بسنتي"قوله عليه الصالة والسالم 

 املراد؟

 عدم النسخ ومن ادعاه يلزم بالدليل عليه. إذنفاألصل 

َا ال َكاف ُروَن ) "مثال قول اهلل تعاىل  ُبُدوَن )1ُقل  َياَأهي  ُبُد َما َتع  ُتم  َعاب ُدوَن 8( اَل َأع  ُبالُد ( َواَل َأن  َما َأع 

ُتم  )4) ُبالُد )3( َواَل َأَنا َعاب د  َما َعَبد  الُتم  َعاب الُدوَن َمالا َأع  َ د يالن  )5( َواَل َأن  يالنُُكم  َويل 
 "(2( َلُكالم  د 

 الكافرون.
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نُوَن ب اهللَّ  َواَل " قال بعضهم إهنا منسوخة بآية السيف
م  يَن اَل ُيؤ 

ر  َقات ُلوا الَّذ  خ  م  اآل  ، بالةالتو " ب ال َيو 

هذا غري صحيح ألنه ال عالقة بينهام، وكل منهام يف باب، ومن رشط النسخ تعارضهام يف نفالس 

 املسألة، وعدم إمكان اجلمع، والرتجيح، ومعرفة السابق من الالحق حتى يقال بالنسخ. 

 

 ( األصل احلقيقة.2

 الظاهر حيمل عىل احلقيقة وال يصار إىل املجاز إال بدليل.

ا َأَباب يَل )"اىل: قول اهلل تعمثال  م  َطري  
َسَل َعَلي ه   الفيل. "(4َوَأر 

الَن "وقوله تعالاىل  !!، هذه الكولريا بعضهم فقال ُكم  ب الَأل فا م  الد 
الَتَجاَب َلُكالم  َأين  مُم  َفاس 

د ف نَي )  ُمر 
وقالالوا  .!! هالي القالوة املعنويالة التالي آتاهالا اهلل الصالحابة وااألنفال. قال "(1امل اََلئ َكة 

 ، ألننا عملنا مسحا جيولوجيا ومل نعثر عىل يشء.!!جوج هي صفات رشأجوج ومأ\يا

ثالم يفرسال الغيبيالات عالىل  يف احلسيات وتساليطر علياله اإلنسان  هنا نقول من املشكلة أن يغرق 

جوج والدجال كلها غيبيالة فالال يمكالن تفسالريها وإدخاهلالا حتالت قالانون أجوج ومأضوئها، في

 .احلسيات

أال جيري مالن ابالن آدم جمالرى الالدم وهالل يظهالر يف حتاليالل الالدم يف وكذلك الشيطان،   

 !املخترب؟ وكذلك هو واضع خرطومه عىل قلب ابن آدم هل يظهر يف التصوير املقطعي وغريه؟

ري القانون احليس التجريبي عىل أمر غيبي، فهذا خلل يف املالنهج، ألن الغيالب ال جيال  هنا نقول

فقط، وإال فهو كمن يبحث عن دواء مرض عند مهندس  يعلم إال من جهة السمع من الرسول

 معامري!

الُتم  إ ىَل  ":قالول اهلل تعالاىللكن قد نرتك احلقيقة ونأخذ باملجاز ملوجب رشعالي، ك إ َذا ُقم 

( ُلوا ُوُجوَهُكم 
س  اَلة  َفاغ   املائدة "(2الصَّ

م هلالا، ، أو أراد الوضالوء قبالل القيالائاالقيام هلا، لكالن ربالام يكالون متوضال استلزمه عند

 لصحة الطهارة. (إرادة القيام)الشارع ذاته أحالنا عىل أحكام الطهارة التي ليس من رشوطها و

يم  ) "وقوله تعاىل  ج   الرَّ
ي َطان  َن الشَّ

َتع ذ  ب اهللَّ  م  آَن َفاس   النحل. "(11َفإ َذا َقَرأ َت ال ُقر 
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، وعليه (إذا)واب لظرف اجلواب ج (فاستعذ)فهنا ال يمكن أن تقع االستعاذة إال قبل القراءة، 

فالبد أن تكون االستعاذة مع القراءة وهذا متعذر، أحالت إىل ذلك العادة، التي تقيض أنه البالد 

 أن تكون االستعاذة قبل القراءة.

واهلل ال يؤمن، واهلل ال يالؤمن، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم -كذلك حديث رسول اهلل 

 «اهلل؟ قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه واهلل ال يؤمن، قيل: من يا رسول

، لكن نحمله عىل املجاز وأنه يعني الفسالق عنه وهو عىل احلقيقةفظاهره الكفر ألنه نفى اإليامن 

 وإتيانه كبرية، وذلك ألننا وجدنا عموم أدلة الرشع ال تكفر بإيذاء اجلار كفر ملة.

فالى أن يكالون مالن مجاعالة ظاهرهالا كفالر امللالة ألناله ن "من غش فليس منالا "وكذلك حديث 

املسلمني، لكن نحمله عىل املجاز وهو أن فعله ليس من أفعال املسلمني، ألننالا مل نجالد الشالارع 

يمنع الصالة عىل الغشاش إذا مات. وكذلك فعل الكبائر كلها أنه ال يكفر صالاحبها، لشالمول 

 شفاعة النبي صىل اهلل عليه وسلم هلم، وال شفاعة لغري أمته.

َد "قوله تعاىل فالصوارف قد تكون العادة أو احلس والواقع أو التعذر كام يف  َفَمالن  َشاله 

ُه) َيُصم  َر َفل  ه  ن ُكُم الشَّ
البقرة، ظاهره يعني أنه يصوم بعد شهود الشهر، والشهر ثالثالني "(115م 

بعالد وم أنه يصأم  !يبدأ الصيام أول يوم شوال؟عىل احلقيقة سهل يصوم بعد أن يشهده؟ ف ،ليلة

فالظ العالام وأريالد جالزنه، أمالا إن قلنالا لأطلق ال إذن؟ نعم إذا شهد أوله، منهأن يشهد أول ليلة 

هالذا إذا محلنالاه ، سنسري عىل احلقيقة واألصل يف الكالم احلقيقة فإنك ستصوم بعد انتهاء الشهر

 عىل الظاهر ومل نؤوله، لذا وجب تأويله ومحله عىل املجاز لتعذر محله عىل احلقيقة.

 

 ( األصل يف الكالم االستقالل وعدم اإلضامر .7

َعالاُم "قول اهلل تعاىل  ع  َفإ ط 
الَتط  الا َفَمالن  مَل  َيس  ن  َقب ل  َأن  َيَتاَمسَّ

َري ن  ُمَتَتاب َعني   م  َياُم َشه 
َفَمن  مَل  جَي د  َفص 

ين ا )
ك  س 

ت نَي م 
 املجادلة."(3س 

 .أن تطعم ستني مسكينا خمتلفنيالظاهر 

 يصح إطعام مسكينا واحدا ستني مرة؟هل 
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اجلواز، دليلهم هالو تقالدير مضالاف وهالو إطعالام بقال األحناف ، واجلمهور عىل املنع من ذلك

طعام ستني مسكينا، ليس املقصود أن تطعم سالتني مسالكينا خمتلفالني، واملالراد باملسالكني طعالام 

 املسكني.

 :يف املراقي قال

 عليه الئح سامت البعد. : ل مسكني بمعنى املدجعف

 بعيد وليس يف حمله. وهو طعام مسكني عىل هذا اإلضامر )احلنفية( فحملهم

ا َأن  ُيَقتَُّلوا " :قوله تعاىل ض  َفَساد  َر   األ 
َن يف  َعو  ُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيس  يَن حُيَار 

اَم َجَزاُء الَّذ  إ نَّ

هي   د  ُبوا َأو  ُتَقطََّع َأي  ض  َأو  ُيَصلَّ َر  َن األ 
ا م   َأو  ُين َفو 

اَلفا ن  خ 
ُجُلُهم  م   املائدة."م  َوَأر 

يقول البعض لكل جزاء فعل، أن يقتلوا إن قتلالوا، وأن يقطعالوا إن رسقالوا وأن تقطالع أيالدهيم 

 وأرجلهم من خالف إن قتلوا ورسقوا.

اإلمالام وهالي عنالد فال داعي لتقدير )إذا رسقوا وإذا قتلوا( ، لكن األصل عدم اإلضامر

مالك عىل التنويع ال عىل الرتتيب، وهي مرتوكة للحاكم خيتار منها ما يناسب حسالب اجلريمالة 

، فيمكن مثال  للحاكم أن يطبق عىل تاجر املخدرات قطالع اليالد ملرتكبة  وما يؤديه إليه اجتهادها

 والرجل من خالف.

هالم مالن بعضهم قال أن من يرسب أسئلة االمتحانالات جيالب أن تقطالع أيالدهيم وأرجل

 خالف بناءا عىل مذهب مالك وهذا واهلل أعلم بعيد فليست هبذه السهولة.

يَن ) "وقوله  ارس   َن اخل َ َبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ م  َت َلَيح  ك  َ ن  َأرش 
 الزمر "(25َلئ 

، هذه إضافة وتقدير واألصالل عدماله، وأن الكالالم مسالتقل حبط عمله قالوا إذا مات عىل ذلك

داء املعنى وال حيتاج إىل تقدير إال إذا اقتىض النص ذلك، أما إن أعطالى الالنص معنالى بنفسه يف أ

 مجرد الرشك أو الردة حمبط للعمل.ف، وعليه مفيدا فال إضامر



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 57  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

رفع عالن أمتالي اخلطالأ » "ولكن أحيانا البد من التأويل أو التقدير ليستقيم النص، كام يف قوله 

 15«والنسيان وما استكرهوا عليه 

، ورفالع الواقعالات حمالال، فلالزم تقالدير حمالدوف ان يف األمالةواقعالوالنسيان فهنا اخلطأ 

ليستقيم الكالم ويسلم النص وينزه قائله، فيقال أي رفع إثم اخلطأ أو املؤاخذة عىل اخلطالأ، وإال 

 ألدى إىل معنى غري صحيح.

الكالالم فالتقدير هنا واجب وانتقلنا من االسالتقالل إىل التقالدير والالدليل عالدم صالحة 

 بدونه، وعدم استقامة املعنى، وتوقف صدق الكالم عىل هذا التقدير.

استشالكل علياله بالأن الواقعالات رفعهالا  "يرفع احلدث وحكم اخلبالث "ملا قال الشيخ خليل و

 :حمال، فقالوا يف انتقاده

 والواقعات رفعها حمال. :احلكم يف تقديمه إشكال

 

 ( األصل الرتتيب .1

خالرب أو  وألتقديم وتأخري ما حقه التأخري، واجلملة العربيالة إمالا مبتالدأ فاألصل تقديم ما حقه ا

 فعل وفاعل ومفعول، واألصل ترتيبها عىل ذلك.

الن  َقب الل  َأن  "يف قول اهلل تعاىل 
يُر َرَقَبالةا م  ر  َا َقاُلوا َفَتح 

م  ُثمَّ َيُعوُدوَن مل  ه 
ن  ن َسائ 

ُروَن م  يَن ُيَظاه  َوالَّذ 

ا  دلة.املجا "َيَتاَمسَّ

 د.و  املظاهرة والعَ  :عىل الرتتيب يلزم حترير الرقبة بحصول األمرين

عليهم حترير رقبة ثم يعودون جيب لكن عىل التقدير ليست كذلك، إنام الذين يظاهرون 

 ملا كانوا عليه قبل الظهار ساملني من اإلثم، فبمجرد الظهار جتب الكفارة ولو مل يرد أن يعود.

 ملا قالوا، وهنا يظهر العامل. (رقبة فتحرير)فيكون املتعلق 

                                                           
 التلخيص احلبري. -15 
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ال يقتالل مالؤمن بكالافر، وال ذو عهالد يف »وكذلك يف حديث النبي صىل اهلل علياله وساللم قالال: 

    12«عهده

ال يقتالل مالؤمن وال ذو عهالد يف عهالده بكالافر حمالارب، احلديث ترتيب فقال األحناف 

احلنفية بنالاءا عالىل أن يف احلالديث تقالديم ن املؤمن إذا قتل معاهدا  ذميا  فإنه يقتل به عند فقالوا إ

ذا عهالد يف  –أي الكالافر  –وقدروا معنى الكالم أنه ال يقتل مؤمن بكالافر واحلالال أناله  ،وتأخري

 واألصل عدم ذلك.، عهده

كل ما قلناه هالي ضالوابط وقواعالد جيالب عالىل املجتهالد والنالاظر يف احلكالم  :اخلالصة

وال يكون هو فوقهالا  ،من حيث املصدر واملنهج االرشعي االلتزام هبا حتى يكون اجتهاده رشعي

 بحجة املخاوف والعلل اخلفية واالحتامالت .

 واهلل ورسوله أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ابن ماجة. -16 
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 املحارضة الرابعة

 

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد...

من حيث يب كف يرتبها ، وابن أ(الظاهر)حتدثنا عن الدليل الثاين عند اإلمام مالك وهو 

يدل دالاللة واحالدة عالىل شالئ واحالد وهالو غالري حمتمالل هو ما وفتعرضنا للنص ، قوة الداللة

 .ونصوصه يف الرشيعة قليلة ونادرة

، وقلنالا مالن جتلياتاله العمالوم والتأويالل لاله هالو أكثر من معنالى والظاهر وهو ما حيتمل

وجالب امل يكالونلعام التخصيص، وال ينتقل من الظاهر إىل التأويل إال بموجب لالنتقال، ففي ا

 اخلاص، ويف املطلق املوجب هو الدليل املقي د. هو النتقالل

 ومن جتلياته االستقالل وال ينتقل إىل التقدير إال بدليل.

 وكذلك األصل اإلفراد وعدم االشرتاك وال الرتادف إال بدليل.

 كذلك يف احلقيقة واملجاز فال ننتقل إىل املجاز إال بدليل، أو إذا تعذرت احلقيقة . 

 وجتدر املالحظة أن كل هذا الكالم يف حمل احلكم وأفراده.

وعليه فإن الذي يعتمد دليال واحدا أو نصا واحدا دون أن يلتفالت إىل هالذا املالنهج فالال 

بل وكتب السنة كلهالا وأراد أن جيتهالد  ،شك أنه سيقع يف أخطاء شنيعة، ولو ملك الصحيحني

فإنه ساليفتي خطالأ مالا مل  ةفلن ينفعه حفظه للسن ،يف الفتوى دون أن يكون له إمام هبذه الضوابط

 ،يتعلم هذه الضوابط يف النظر يف األدلة، بل عىل العكالس ساليهدم السالنة مالن حيالث ال يالدري

 رجوح.ويعبث بالرشيعة لعدم يييزه بني املعنى الراجح واملعنى امل

 

 ثم دليل سنة األواه. :ثم الدليل من كتاب اهلل (1البيت 

 

 الدليل الثالث: دليل اخلطاب.
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 لفظ الدليل هنا يعني: مفهوم املخالفة.

 سنة األواه: أي سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم.

اه   "كثري الرجوع، قال اهلل أي جاع األواه: الر   يَم أَلَوَّ
َراه  )إ نَّ إ ب  يم 

 التوبة."(113َحل 

 

 "هو إثبات نقيض حكم املنطوق للمسكوت" ما هو دليل اخلطاب؟

 مثال:

 هنا يؤخذ من املثال حكامن:، : إذا نجح خالد فأعطه كتابالو قال لك

 وهو داللة اللفظ عىل معناه يف حمل النطق الذي هو اللفظ. ،األول أفاده املنطوق -

 خلالد إذا أحرز النجاح. إعطاء الكتاب تفداللة املنطوق أفاد

 لكن هل يفهم منه أنه إذا رسب ال تعطيه؟

 نعم، وهو املعنى الثاين.

 الثاين: أنك ال تعطه إذا رسب. -

فهم من اخلطاب فهام ومل يرصح باله فهذا هو دليل اخلطاب أو مفهوم املخالفة، فهو مفهوم ألنه يَ 

 يف حمل النطق.

باملنطوق واآلخر باملفهوم، هذا عالىل القالول بمفهالوم وعليه فإننا نستخرج منه حكمني أحدمها 

 املخالفة.

ية، لكن حكم املنطوق قررته بقالوة، إنالام احلكالم اآلخالر اإلنسان  هذان احلكامن قررهتام الفطرة 

ويقول لك أعطاله إلرضالائه ألناله  ،حال عدم النجاح فاألمر فيه خيتلف ألنه قد يأتيك نص آخر

 حزين مثال.

لكن داللة املفهوم متأرجحة وخمتلف فيهالا، فالذهب مالالك  ،متفق عليهاوعليه فداللة املنطوق 

 والشافعي إىل أهنا دليل يف اجلملة، وذهب أبوحنيفة عىل أهنا ليست حجة.

 :يقول اهلل تعاىل :مثال

ا) " ن ُهم  َماَت َأَبد 
 التوبة"(13َواَل ُتَصل  َعىَل َأَحدا م 
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 فهم اإلمام مالك منه حكمني:

 ن الصالة عىل املنافقني، وهو ثابت باملنطوق.األول النهي ع -

بال بيالان لنالوع لكن وهذا أخذه منه باملفهوم،  ،املطلق ذنبالصالة عىل املؤمنني اإل ذنالثاين اإل -

وهي التي دلت عىل أن صالالة  ،حتديد نوع احلكم حيتاج ألدلة أخرى، ومطلق جوازبل حكمها 

 اجلنازة واجبة.

هالذا كالأن أقالول لالك: الصالالة جالائزة  ،املطلق يشمل الواجبونالحظ هنا أن اجلواز 

، السواك جائز هذا صحيح لكنه بدرجة املندوب، حلالم الالدجاج لكن بدرجة الواجبصحيح 

جائز لكنه بدرجة املباح، لو قلنا صالة النافلة بعد العرص جائزة لكنها مع الكراهة فهالي مالأذون 

لكنه  ،يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروهاحيتمل أن  املطلق فيها لكنها مكروهة، فاجلائز

 ال حيتمل بحال أنه حرام.

وهو ما استوى طرفا الفعل فيه، وقالد يالأيت وحيتمالل  ،وقد يأيت اجلائز بمعنى املباح فقط

 أحد األحكام األربعة السابقة.

 

 * أنواع املفهوم.

 :املفهوم ليس نوعا واحدا بل هو أنواع؛ منها

 

 مفهوم الظرف: -أ

 زمان ومكان. :وهو نوعان

 ظرف الزمان أي أن الفعل وقع فيه، فهو مظروف.

وهو الزيارة، أي يف  (الفعل)أين املظروف؟ هو  ،هو الظرف (يوم)، لو قلت أزورك يوم اجلمعة

 يوم اجلمعة.

، فلو قلت يوم اجلمعة يوم عظيم "يف"وعليه فالظرف بنوعيه جيب أن يقدر فيه احلرف 

 الذي هو الوعاء. "يف"ألنه غري مقدر فيه معنى  ،فليس بظرف



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 62  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

تقول جلست عنده تالوة الفاحتة. أي كان جلويس يف قدر تالوة الفاحتة، فالتالوة الفاحتالة ظالرف 

 زمان.

كذلك جلست وسط الدار، أي يف وسط الالدار، ظالرف مكالان، وعنالد النحالاة يسالمى 

 املفعول فيه.

ُلو"قوله تعاىل مثال:  ُهر  َمع  ج  َأش  )احل َ البقرة. ظرف زمالان، واملفهالوم فيهالا "(117َمات 

 أي احلج واقع يف هذه األشهر؛ فال حيج قبلها وال بعدها.

والثاين ال حتجوا يف  –احلج يف هذه األشهر  –فاإلمام مالك يثبت هبذا اللفظ حكمني 

 غريها. 

يقول حجوا يف لكن اإلمام أبا حنيفة ينكر مفهوم اخلطاب أو دليل اخلطاب، هل يعني هذا أنه 

 شهر صفر؟

ال هم قالوا يف اآلية دليل عىل أن احلج يكون يف هذه األشهر، لكنه ال ينفي أن يكون 

فال جيوز إيقاعها إال بام نص عليه  ،احلج يف غريها، ولكن ملا كانت العبادة مقدرة بتقدير الشارع

الشارع نفسه، وعليه فأنا لست بحاجة إىل مفهوم املخالفة؛ ألن املعنى أصال حجوا يف هذه 

األشهر، وبالتايل فإهنم يرجعون يف إثبات احلكم ألدلة خارجة عن النص، فال يثبتون حكمني 

به عدم احلج يف غريها، وإن كانوا هبذا اللفظ، إنام فقط يثبتون به أهنا أشهر احلج وال يثبتون 

يقولون بأنه ال يصح احلج يف غري هذه األشهر، واألصل أن نوقع العبادة كام نص الشارع وعليه 

أبوحنيفة بداللة  سيدنا فأنا لست بحاجة إىل املفهوم، واملسكوت عنه ال ألتفت إليه. فاكتفى

 املنطوق.

ومل يقولوا خارجة عن النص  رىأخ ونلحظ أن منكري دليل اخلطاب دائام هلم أدلة

وألنه ليس يف حمل النطق، وإنام يفهم من املنطوق، وجتدهم كثريا ما  ،باملفهوم ألنه ضعيف رتبة

 يلجؤون إىل االستصحاب، وهو دليل رشعي.
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أن  "والتبارشوهن وانتم عاكفون يف املساجد"الظرف الثاين ظرف املكان، كقوله تعاىل 

اعتكاف  -صىل اهلل عليه وسلم-املسجد، أيضا ال يعرف لرسول اهلل االعتكاف ال يكون إال يف 

اعتكاف  ومفهومه ال ،إال يف املسجد فهذا أيد املفهوم، فدليل املنطوق االعتكاف يف املسجد

وهو عىل أصوله حجة  ،، وهذا دليل مالك عىل وجوب االعتكاف يف املسجدخارج املسجد

ما مل يكون ثمة عارض وسنتحدث عن هذه العوارض فيام  ،فمفهوم الزمان واملكان عنده حجة

 .بعد

شت قول املالكية عىل قال غريه ألنه سيكون مرجوحا، إذا نفال تزن قول مالك بأصو

فقوهلم سيكون راجحا،  ،ولو ناقشتهم عىل أصوهلم ،أصول غريهم سيكون قوهلم مرجوحا

 واحلنابلة.فقول األحناف راجح عىل أصوهلم وكذا املالكية والشافعية 

مدرسة علمية  لوليشك   ،أصول غري أصول مدارس السلف األربعة فليدوهناومن عنده 

 فال وهو ال يعرف أصوهلم ،ا، أما أن يرجح بني أقوال املدارس األربعةخامسة يرجح من خالهل

  )تلك إن قسمة ضيزى( وهو ظلم وعبث.

 

إال أنه يف ترتيبه لألدلة مل جيعل  ،ولننتبه أن مفهوم املخالفة وإن كان معتربا  عند اإلمام

ويكون حكمه  ،فهناك مستويات لألدلة، فالفقيه يضع مجيع األدلة أمامه ،هاااملفهوم من أقو

 .يف بعضهاال بالنظر يف مجيع األدلة 

فأحيانا يرتك اإلمام األخذ باملفهوم فيقول أحدهم خالف مالك أصوله!! والواقع أنه 

فهوم يف بعض املسائل مع هذه املسألة، فإن قيل: ملاذا اعترب امل وى منه يفتركه لوجود دليل أق

 قلنا ألنه ال يوجد يف تلك املسائل دليل غريه. ،ضعفه

قائال  ميرتك اجتهادهف ،ولنحذر من قول بعض الناس حني يعجز عن فهم علم األئمة

 ) هذه املقولة:، بل نقول جوابا عىلونقول: لعله بلغه ورجح غريه بعلم)لعله مل يبلغه الدليل( 

 .(لعله مل يبلغك علمه
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وهذا القائل غره أن بني يديه اليوم )املكتبة الشاملة( فيها كل األحاديث، فظن هبذا أنه 

هذه األدلة وتوجيهها لذلك  يستطيع أن يأيت بام مل يأت به أئمة السلف، لكنه ال يستطيع ترصيف

قرص مضغوط ف ،والفوىض املعرفية ألن أزمتنا أزمة دراية ال رواية ،يف التخبط والتناقضوقع 

يف الفهم والدراية من غري  ولن جيديك هذا نفعا ،تضع عليه كل كتب السابقني والالحقني

وال يعني اإلكثار من الراوية حيازة  ،بل جيب التعاطي مع األدلة بمنهج علمي منضبط أصول،

 الدارية بحال.

شرتط يف املجتهد أن حيفظ القرءان أو السنة، ألن املعول عىل امللكة وقد قال األئمة الي

 املجتهدوكيف يترصف يف هذه األدلة حتى حيصل عىل ثمرة عمله وهو احلكم الرشعي، فمثل 

ويوفرها لك  ،ليحصل عىل الثمرة السليمة ،يعمل بعلمه واختصاصهكمثل املهندس الزراعي 

البستان للعامة فإهنم للحصول عىل الثمرة يقطعون السيقان يف السوق لتستفيد منها، فإذا تركنا 

يف  أنه الجيوز أن يكون هناك رجل دينو ،ويفسدون األشجار بدعوى حرية الرأي والتعبري

مع أنه ال وجود لرجل الدين يف االسالم فعال، ما يوجد يف االسالم )االختصاص(  ،االسالم

فكام يوجد مهندس زراعي خمتص يوجد جمتهد خمتص فكالمها يوصل لك الثمرة بمعرفة 

 منهجية منضبطة.

حيتجون بحديث ضعيف لكنه و ،(أو العالمة إلمارةل) ينتقلونلذلك جتد العلامء 

 هم ليقول: اعتمدوا عىل الضعيف!!معتضد بالقياس فيأيت أحد

ن كل املعامالت االسالمية خمرجة أيقول لك حديث )اخلراج بالضامن( ضعيف!! مع 

متكلم فيه، فيقولون: كيف يبنى ديننا  مل يضمن(ى رسول اهلل عن ربح ما )هنعليه، وحديث 

ها والواقع أن هذا الضعيف معتضد بالقياس واالستصحاب وغري عىل األحاديث الضعيفة!!

 ،سئ فهم األدلة وعمل املجتهديني الذي فاإلشكال يف النظر القارص الضعيف ،من االدلة

والتقدير  ،فيلتبس عليه العام باخلاص واملطلق باملقيد والناسخ باملنسوخ واملجاز باحلقيقة

بل   ،من األدلة الرشعية اشكال ليس نابع، فاإلضبطباالستقالل فال يوجد عنده منهج علمي من

 ناتج من اجلرأة عليها.
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 مفهوم الصفة: –ب 

ن ألمفهومه أن املعلوفة ال زكاة فيها  "يف السائمة زكاة"كقوله صىل اهلل عليه وسلم 

جائزة ستشعر أن  ،الصفة هي )السوم( والصفة مشعرة بالعلية، مثال: أقول لك أعط املجتهد

فتسأل  ،عط زيدا ديناراهي علة اإلعطاء، فلو قلت لك: أ -وهي االجتهاد  -الصفة املشتقة 

فال مالحظة بني  ،ألن )زيد( مفهوم لقب ومفهوم اللقب ال يشعر بالعلية ؟م أعطيه ديناراالول  

ني االسم فال مالحظة يف اللقب ب ا،ه صادقيصادق فتناد ،احلكم واللقب، إنسان كاذب واسمه

واألكثرون عىل عدم اعتباره حتى عند القائلني بحجية  ،وهو أضعف املفاهيم ،ىواملسمَّ 

 لعدم رائحة التعليل فيه. ،املفهوم

ال، ال زكاة فاألنعام السائمة إذا كانت برية كالبقر الوحيش ونحوه فهل فيها زكاة؟ 

أما  ،بل وبامللك أيضا ،بالسوم فقط  فيها فقالوا هذا الوصف مع يام امللك فليس احلكم مرتبط

ة فيها مطلقا يف املعلوفة امللك مع العلف فال زكاة فيها وهذا مذهب الشافعية، أما املالكية فالزكا

لوجود إنام تركه ة والعاملة وغري العاملة، وسنأيت ملاذا مل يأخذ اإلمام باملفهوم هنا والسائم

ويعمل  ،وكيف يسري بني األدلة الرشعية ،ةوسنرى كيف يترصف املجتهد يف األدل ،العارض

الذي يأخذ صاحبه  ،وهذه هي املنهجية املنضبطة بخالف االعتباط ،هبا من غري أن خيدشها

    رتك ذاك وال يعرف ملاذا أخذ هنا وترك هناك ويترصف بحالة عشوائية انتقائية.  يو ،هبذا

 

 مفهوم العدد: -ج

فال بد من التقيد بالثامنني، ومفوم الثامنني أنه  "فاجلدوهم ثامنني جلدة"كقوله تعاىل: 

ثم  ،أال جيب أن أجلد عرشة أوال ،للسبعني َل ال يصح السبعني وال التسعني، لكن حتى أص  

    .، وعليه نقول احلد األدنى من الثامنني داخل يف املفهوموهكذا حتى أصل الثامنني ،عرشين

َناء فاغسلوه  " يف صحيح مسلم: وكقوله صىل اهلل عليه وسلم إ ذا ولَغ ال َكل ب يف  اإل  

اب  َ  الرت 
نَة يف 
ات، وعفروه الثَّام  ال أبد أن  ،فالست ال تكفي ولكن حتى أصل السبع ."سبع َمرَّ

 ولكن ال جيوز االقتصار عليه. ،أغسل الست، فالست جزء من املفهوم
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ث ال يوجد غريه، فلو ونأخذ به حي ،وهو من املفاهيم الضعيفة بالنسبة للمفاهيم األخرى

فسنقدم النص بالتأكيد ويكون مفهوم العدد مؤكدا  ،وجدنا مثال نصا ينفي الزيادة عىل الثامنني

 للنص.

 

 مفهوم الغاية: -د

فال يقرب الزوج زوجته حتى تطهر من احليض  "وال تقربوهن حتى يطهرن"كقوله تعاىل: 

 .والطهارة تكون باالغتسال

كمني، فاحلكم ية دلت عىل ُح فاآل "من بعد حتى تنكح زوجا غريه فال حتل له"وقوله تعاىل 

حيرم عليها نكاحها حتى تنكح زوجا غريه واحلكم باملفهوم حيل له أن ينكحها إذا  ،باملنطوق

 نكحت زوجا غريه ثم طلقها. 

دليل الظاهر من حيث احلقيقة واملجاز واالستقالل واالضامر ال منا الحظوا أن حديث

حديث يف حمل احلكم وليس يف احلكم، بمعنى أنه حديث يف األفراد الذين يتناوهلم أنه  ،وغريها

وهو اجللدة فقد انتهينا منه وهو أمر  ،، فالثامنني جلدة هي حمل احلكم أم احلكم نفسهاحلكم

 ثابت، ولنعلم ان حمل عناية الفقيه بالنص أربعة أمور:

 احلكم: وهو أمر أو هني

وهذ حمل احلكم: وهو الكالم يف العام واخلاص واملطلق واملقيد ومفوم املوافقة ومفهوم املخالفة 

 أفراد احلكم يف الواقع.

 املاهيات: تصور الزكاة، تصور الصالة، تصور احلج.

الصفة: أركان احلج هي كذا، صفة السواك كذا، فهذه صفة منزلة يف احلكم. فاملجتهد ال هيتم 

   بعة.بغري هذه األر

يف النص مدلوال ومعقوال وتنزيال، فمدلول النص منطوقه االجتهاد هو العمل 

 .ومفهومه ومعقول النص القياس فمثال: األرز مل يرد يف أصناف زكاة الفطر لكنه معقول النص

 



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 67  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

 مفهوم الرشط: -هال 

أنفق ، فحكم املنطوق إن كانت حامال "وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن"كقوله تعاىل: 

هذه ، ونالحظ أن عليها، وحكم املفهوم أهنا إن مل تكن حامال فال تنفق عليها فأثبتنا حكمني

  .املفاهيم فهم وليست يف حمل النطق

 

 مفهوم احلرص: -و

بالضم وهو فعل الطهور،  "ال يقبل اهلل الصالة إال بالطهور"كقوله صىل اهلل عليه وسلم: 

وم صحة هيف احلديث أن الصالة بال طهور باطلة، وباملف وبالفتح ما يتطهر به، فحكم املنطوق

 الصالة بالطهور.

وقد يكون احلرص يف صورة املبتدأ واخلرب كقوله صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة 

حكم املنطوق أن التحريم ال يكون إال بالتكبري، وحكم املفهوم أن ف "التكبري حتريمها"

 ."احلج عرفة"له صىل اهلل عليه وسلم ، وكقوالتسبيح ال تصح به حتريم الصالة

فلو قال )نعبدك( فإهنا التنفي عبادة  "إياك نعبد"ويكون احلرص أيضا بالتقديم كقوله تعاىل 

 وال يصح االستثناء بعدها، كذلك  ك،غريه فلام قدم )إياك( أفاد احلرص فال نعبد غري

 ."إنام الصدقات للفقراء"احلرص بال)إنام(  كقوله تعاىل 

وهو باختصار لو أردنا ان نجمع هذه املفاهيم عند السادة املالكية فقد نظمها يف املراقي فقال: 

 :: ومنه رشط غاية تعتمد:ظرف علة وعدد

 :: من غنم سامت وسائم الغنم:واحلرص والصفة مثل ما علم

كثرهم لعدم هوم اللقب تركه أوهذه املفاهيم ليست يف درجة واحدة من القوة، فمف

ال يعني أن كل املالكية قالوا به  ،ظة بني احلكم واللقب، وملا نقول املالكية قالوا بذلكاملالح

 فابن خويز منداد خالفهم يف هذا وإنام العربة بجمهورهم.

 وترتيبها كااليت: قال:

 :: من دونه نظم الكالم العريب:اضعفها اللقب وهو ما أيب
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 انتمى :: فام ملنطوق لضعف:أعاله ال يرشد إال العلامء

  ... فمطلق الوصف له يقاربفالرشط فالوصف الذي يناسب  

)من ابتاع( رشط، فإذا   "من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يستوفيه"ملا قال صىل اهلل عليه وسلم: 

وهب له أو اقرتضه جاز له بيعه قبل أن يستوفيه فدليل اإلمام مفهوم املخالفة من قوله صىل اهلل 

 طعاما(.عليه وسلم )من ابتاع 

فليس الدليل كام يزعم بعض الناس أن يكون منطوقا وقاطعا، فهذا ليس صحيحا 

صل بصحيح النظر فيه إىل ووإنام نشأ هذا من سوء فهم ما هو الدليل، فالدليل الرشعي هو ما ي

مطلوب خربي، فقد يكون أصال من األصول العامة كاملصالح املرسلة وسد الذرائع، قد يكون 

من املفاهيم، ومن يتعامل مع الدليل هبذه النظرة القارصة وهي كونه منطوقا قطيعا سيصل إىل 

لة النص عزيزة اسقاط الرشيعة من احلياة وهو باب من أبواب التحلل من الرشيعة ألن دالال

 ونادرة كام قلنا. 

وهنا ستعم الفوىض وتكثر األقاويل بال فهم للدليل ويفتح هذا باب الغلو يف الدين 

الذي يريد أن ينهي الفوىض فيحمل الناس عىل رأي واحد وهو رأيه هو، فالتحلل من الدين 

 باب للغلو فيه والعكس صحيح.

وفشلوا يف استيعاب سعة هم وانضباطهم ة األئمة يف علماوهؤالء ملا عجزوا عن جمار

اسقطوا املنهجية العلمية بحجة أن ما قاله األئمة ليس يف الكتاب والسنة !! فيقول: مل منهاجهم 

نجد أن رسول اهلل قال خذوا بمفهوم املخالفة !! مثال  ومل نجد الصحابة يقولون ذلك مع أن 

 ال يف املراقي: كشف عنه العلامء، قهذه األصول هي عمل السلف وإنام 

 :: مثل الذي للعرب من خليقة :وغريه كان له سليقة

 ثم قال:

 :: وهو حجة عىل النهج اجليل:فعدد ثمة تقديم ييل
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أخر العدد ألنه من املفاهيم الضعيفة، وتتأمل يف هذين احلديثني، قال صىل اهلل عليه 

األخر أهنا  ، واحلديث"صالة اجلامعة تفضل صالة الفذ بخمس وعرشين درجة"وسلم 

 تفضلها بسبع وعرشين درجة.

إذا قلنا بحجية مفهوم العدد تضارب احلديثان، لكن يمكن اجلمع بينهام وال تعارض، 

ال تعارض، فإن قلت  إذنأوال  السبع والعرشون أال تتضمن اخلمس والعرشين؟ نعم تتضمن، 

وم املخالفة يف نك أخذت بمفهال تتضمن السبع والعرشين فنقول: إلكن اخلمس والعرشين 

 .وهو أقوى باتفاق (العدد وهو ضعيف وعندنا النص وهو قوله )سبع وعرشين

 

 موانع املفاهيم:

 

كون اإلمام يأخذ باملفاهيم ال يعني أنه ُيعملها بشكل مطرد، بل إن املجتهد عندما يضع 

الرشعي  صاألدلة عىل بساط البحث واالجتهاد فإنه يراعي مستويات األدلة ويعترب أن هذا الن

مل لكل املعاين التي أرادها الشارع وأن هذه املعاين هي املرادة فال يوجد هو اجلرس العظيم احلا

 وال جمال لدينا لألحالم، قال يف املراقي:عندنا علم يؤخذ باالهلام 

 :: أعني به إهلام األولياء:وينبذ اإلهلام بالعراء 

ضهم: حدثني قلبي عن ريب، فالرشيعة مصادرها منضبطة فال جمال فيها لقول بع

فشخصية املجتهد ال وجود هلا أصالا يف هذا العلم، ونالحظ أن هذه الضوابط هي احلافظة من 

اإلنسان  عىل ألوهية اهلل ونصه املقدس فهي محاية للنص الرشعي من الالهوت  اإلنسان  تغول 

ذي يمررها فيام بعد إىل إىل املجتهد الي، فاملعاين تنساب انسيابا عرب هذه القنوات من النص 

الواقع، فدور املجتهد عبارة عن مصفاة فهو ال يصدر حكام من عنده إنام يكشف عن احلكم 

له، قة استدالالرشعي بمنهجية علمية موضوعية منضبطة وحياسب املجتهد عىل منهجه وطري

      ألنه متجرد من الذاتية والشخصانية.     ،هلذا كان الفقه اإلسالمي علام
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 .املانع األول من األخذ باملفهوم: أن يكون النص خرج خمرج الغالب –أ 

ن يربيها زوج أمها، فإن مل يرهبا زوج فالربيبة مَ  "يت يف حجوركمالوربائبكم ال"كقوله تعاىل 

يف "ألنه قال  ؟زوجها باعتبار مفهوم املخالفةأن يتفهل حيل له  ،مها ومل تكن معه يف البيتأ

أن يتزوجها ومفهومه أهنا إن مل تكن يف حجره جاز له تزوجها، نقول: ال حيل له  "حجوركم

وليس رشطا  فهو وصف طردي ال  ،ن النص خرج خمرج الغالبولو مل تكن يف حجره، أل

 يدي.قَ 

فهي يف مقام  ،وإنام ذكره القرءان ليلفت االنتباه إىل الواقع يف أن هذه الفتاة يف حجرك

 بنتك ليكون هذا أدعى لالمتثال وأقوى يف االلتزام.

 

 أن يكون النص عىل سبيل االمتنان -ب

ومفهومه أن املجفف حرام كالقديد مثال ، ألن  "ومن كل تأكلون حلام طريا"كقوله تعاىل 

ألخذ )طريا( صفة والصفة هلا مفهوم، فيقول بعضهم: ملاذ تركتم املفهوم هنا؟ ألن من موانع ا

 باملفهوم أن يكون النص يف معرض االمتنان.

ومفهومه أهنا  "إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة..."وقوله صىل اهلل عليه وسلم 

 .وغري مراد مغلقة يف غري رمضان؟ ال، فالنص هنا لالمتنان فاملفهوم ممنوع

أفواجا فسبح إذا جاء نرص اهلل والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل "قوهلة تعاىل 

، وهذا مفهوم ، مفهومه أنه إذا مل جيى نرص اهلل فال تسبح وال تستغفر"بحمد ربك واستغفره

 الرشط وهو قوي، لكن منع منه أن النص سيق لالمتنان عىل نعمة النرص.

والحظوا هذا االنضباط والدقة، وهذا ما يميز علم األئمة عىل غريهم، لذلك من يأيت 

عطنا منهجك العلمي أ ،ية نقول له: لن ننجر وراءك يف اجلزئيات فقطبشذوذات يف مسائل فرع

بل  ،وليس دينا املوضوعي الذي أوصلك هلذه اجلزئيات، فإن مل يكن منهج فكالمه ليس علام

ألهنا أهواء جمردة عن الضوابط العلمية، وهبذا ال  ؛وهو مرفوض ابتداءا ،هو كالم الناس

 بل نجفف املستنقع. ،ننشغل بقتل البعوض واحدة واحدة
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 أن خيرج النص خمرج التوكيد –ج 

ال حيل ألمراة تؤمن باهلل واليوم األخر أن حتد عىل ميت فوق "كقوله صىل اهلل عليه وسلم 

ومفهومه أن من تزوج كتابية فإهنا ال عدة عليها، ألنه قال  "ثالث إال عىل زوجها أربعة أشهر

فنقول منع من املفهوم أن النص خرج خمرج التوكيد،  )تؤمن باهلل واليوم األخر( وهذ كتابية؟

  .فيجب عىل الزوجة الكتابية أن تعتد أربعة أشهر من زوجها املسلم

 

 أن يكون النص لبيان الواقع -د

ومفهومه أن  "ؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمننيال يتخذ امل"كقوله تعاىل 

لياء، منع من األخذ به أن النص سيق لبيان الكافرين إن كان معهم مؤمنني جاز اراذهم أو

ون معهم فجاء قوله )من دون اطؤالواقع حيث نزلت يف قوم كانوا يوادون الكافرين ويتو

 املؤمنني( بيانا هلذا الواقع ال رشطا، وذكره ليكون أدعى لالمتثال ألولئك الذين فعلوا.

ما طاب لكم من النساء  فإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا"أيضا قوله تعاىل 

ومفهومه إن مل رافوا أال تقسطوا يف اليتامى فال تنكحوا وهو مفهوم  "مثنى وثالث ورباع

فالعرب كانت تكون عندهم اليتيمة وعندها مال  ،رشط، منع من أخذه أنه سيق لبيان الواقع

غري اليتيمة، فهي فيطمع يف ماهلا فيتزوجها ليأخذ ماهلاال فلفت الرشع انتباههم إىل تزوج نساء 

 مجلة اتفاقية وليست لزومية.

وكلام حرض  ،ومثال اجلملة االتفاقية: طالب كلام غاب أخذ املدرس احلضور والغياب

وإذا غبت مل يأخذه، فهل  ،مل يأخذ احلضور، فقال الطالب: إذا حرضت أخذ املدرس اخلضور

ة رشطية اتفاقية ال يف عدم أخذ املدرس للحضور؟ ال، إنام هي مجلرشط حضور الطالب 

 رشطية لزومية.

تبعه بست من شوال كان كصيام أمن صام رمضان و"وقوله صىل اهلل عليه وسلم 

ومفهومه أن الصيام يف غري شوال ال جيزئ، واإلمام يعترب مفهوم الظرف، وقوله  "الدهر
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فيجب عىل اإلمام أن يأخذ به لينسجم مع أصوله، نعم هذا  ،ست من شوال( ظرف زمانب)

وهو أن شوال هو  ،وهنا أنه جاء لبيان واقع ،صحيح إال أن يكون مانع من األخذ باملفهوم

الشهر الذي ييل رمضان ولو كان ذو القعدة هو الذي ييل رمضان جلاء يف احلديث، ولبيان 

  املسألة أعطيك مثاال من كالم الناس

فقال آلبنه بع  ،شخص يريد أن يبيع سيارته، وسوق السيارات يروج يوم اخلميس مثال

السيارة يوم اخلميس بعرشة اآلف دينار، فجاء مشرت لالبن يوم األربعاء واشرتى السيارة 

؟ ال، ألن األب األربعاءبعرشة اآلف، فهل خالف االبن أمر أبيه حني قال له بع السيارة يوم 

  .ذكر اخلميس لبيان واقع وليس رشطا

، لذلك عند اال قيدي اطردي اجاء وصف هألنلذا قال اإلمام قوله )شوال( ال مفهوم له 

بل استحبوا صيامها يف أوائل ذي احلجة لعظم  ،املالكية تصوم هذه الست يف شوال وغريه

 قدرها عند اهلل.

الرأي، يقول أحدهم:  يف االستنباط، وغريهم يتكلم باديَ  الحظوا هذا االنضباط

اليوم أوقف احلدود، نقول له: ال، ألن واحلاكم   ،هنا من مسائل اإلمامةأاحلدود األصل فيها 

فأقول لك صالة اجلامعة  ،هندم الدينو اتبعنا قولك الول ،األصل يف السنة الترشيع ال اإلمامة

هنا قواعد وقطعيات أمن باب اإلمامة وهكذا، وهذه حيل السقاط الدين وتقدم للمسلمني عىل 

 ومقاصد وغريها.

 

 أن يساق النص للمبالغة -هال 

ومفهومه أنه لو استغفر أكثر من  "إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم"اىل كقوله تع

سبعني لغفر اهلل، وهذا ممتنع ألن النص سيق للمبالغة وهذا دارج يف كالم العرب فإهنم يبالغون 

 .ربة باألعدادحيث مل يكن هلم خبالسبعني 

 

 أن يكون النص إلجابة سائل  –و 
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فهذا كان جوابا منه صىل اهلل عليه  "يف السائمة زكاة"وسلم كقوله صىل اهلل عليه 

؟ فمنع من األخذ بمفهومه أنه ورد عىل سؤال، ألن "أيف السائمة زكاة"وسلم ملن سأله 

 اجلواب عىل قدر السؤال، لذلك يوجب املالكية الزكاة يف النعام املعلوفة خالفا لغريهم.

 

 ل:وقد نظم عوارض املفاهيم صاحب املراقي فقا

 :: ودع إذا الساكت عنه خافا:كذا دليل للخطاب انضافا

 :: للسؤل أو جرى عىل الذي غلب:أو جهل احلكم أو النطق انجلب

 :: واجلهل والتاكيد عند السامع:أو امتنان أو وفاق الواقع

 

ومن عوارض املفهوم السكوت ألجل اخلوف أو اجلهل، ومل يذكرها صاحب إيصال 

فال يفهم  ،رجل مسلم جديد خياف قومه فأمر بالتصدق عىل املسلمنيالسالك يف رشحه، مثاله 

 منه أنه ال يقصد عدم التصدق عىل الكافرين ألنه خياف فسكت.

أو شخص ال يعرف إال مذهب الشافعي فسأل عن زكاة السائمة فقال فيها زكاة، هذا مذهبه 

وال نعترب بمفهوم  ،املنطوق فقطنا نحمل كالمه عىل باملذاهب األخرى يف املعلوفة جيعلفجهله 

 كالمه ملانع اجلهل

 

تعددت ألئمة مبني عىل أسس منضبطة، فإن ختاما، ما أريد أن أنكد عليه أن اجتهاد ا

تعدد عىل علم وعىل أسس وعىل قواعد تاجتهادات احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إنام 

 عىل فهم يف الرشيعة. ت بناءمنضبطة وتعدد

تعدد عندهم هو الذي جيب أن يكون فاشيا بني طالل العلم اليوم، ال جيوز هذا ال

نفية لطالب علم أن يمكث ويرجح ويقول: والراجح قول احلنفية، وهو اليعرف أصول احل

أصوهلم عىل شيوخهم وال يعرف شيئا عن أصول املالكية  وطرائق اجتهادهم وال هو قرأ

 هذا؟ يكون ثم يرجح !! كيف فروعهم وكذا الشافعية وكذا احلنابلة، و
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األئمة الذين قالوا صيام  ، ال تستطيع مثال ان رطيءلذلك كلمة )الراجح( كلمة كبرية

، واإلمام ليس عنده نص قطعي بأن الصيام يف ذي احلجة االست يكون يف شوال ألن له مفهوم

طلبت  وليست من مستوى متقدم، فإن ،جائز إنام هي مراجحة بني أدلة من مستوى متأخر

 علم أنه لن يبقى لك شئ من الرشيعة.قدم عىل الدوام ومل تقبل غريها فااألدلة من املستوى املت

القايض مثال حني يقيض بني الناس وال جيد أدلة قوية قطعية كالشهادة ونحوها أال يذهب 

 للقرائن؟ أال يبحث يف األمارات؟ فقهاننا يفعلون ذلك.

اللة فليعلم أنه ساع يف الثبوت قطعي الد قطعي يانص ومن طلب يف كل مسألة دليال

هدم الدين ألن أدلة الرشع ليست عىل مستوى واحد بل عىل مستويات وينتقل بينها املجتهد 

 بانضباط كام بيناه.

                                                 نكتفي هبذا، نستغفرك اللهم ونتوب إليك    
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 اخلامسة املحارضة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مفهوم املوافقة وداللة االقتضاء والتنبيه مع األمثلةندرس اليوم 

 

  :يقول الناظم رمحه اهلل

 تنبيُه قرءانا وسنة  الرسول  :::ومن ُأصول ه  التي هبا يقول (11  البيت

 وسنة اهلادي اىل هنج الصواب :: :وحجة لديه مفهوم الكتاب( 11        

ت تنبيه كتاب اهلل ُثم  ( 18          تنبيُه ُسن ة  الذي جاها َعُظم  :: :ُثمَّ

  

 وموانع مفهوم املخالفة، سنتحدث اليوم عن داللة املنطوق . ،حتدثنا سابقا  عن مفهوم املخالفة

 نحن يف فهمنا للنص الرشعي لنا أربعة جهات هي:

 جهة املنطوق . .1

 املفهوم .جهة  .2

 جهة املعنى . .3

 جهة املقصد . .4

وموانالع دليالل ، دليالل اخلطالابهالو يف املرة املاضية عندما تكلمنا عن مفهوم املخالفة و

، ونشالري اىل جهالة ، واليوم سنتحدث عن جهة املنطالوقاخلطاب، كن ا نتحدث عن جهة املفهوم

 املعنى واملقصد، فهذه أربع جهات.

 بد أن تكون يف ذهن الطالب قبل النظالر يف الالنص، هناك أشياء ال ،مدخل حلديثنا اليوم

 وهذه هي التي ييز املجتهد املسلم عن غريه من غري املسلمني فيام لو نظروا يف النص الرشعي .
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 ،وكلاله علالم وحكمالة ورمحالة ،وهالو وحالي   ،أول نقطة هي أن هذا النص من عنالد اهلل

نص بحجج واهية مع أن هالذا هالو سنحتاج اىل هذا االعتقاد بعد قليل عندما نتحدث عن رد ال

ي حتالت سالقف الالوحي  ؛ اإلنسالان  كذلك إن علم أصول الفقه: هو علم العقالل  ،نص الرشع

 يعني هذا عقل مؤمن ال يرفض العقل، ال ينكر املحسوس، ال يتعارض مع الرشع.

يسالأل الت الثالثة بالرصاط املسالتقيم الالذي اوحتى يكون عقال أصوليا  ال بد أن َينظم هذه املج

 اهلل تعاىل يف كل صالة .

ُقل  انُظُروا  َماَذا يف  }قال تعاىل:  ،حمسوس يتعارض مع الوحي  ؛ إلن احلس علم ال يوجد

ض  َواألَر 
اَمَوات   ، هذا املحسوس علم ؛ وخذ منه املعرفة .111يونس{السَّ

قالال  ، بالهوالعقل قد أمالر اهلل تعالاىل ،والعلم ال يعارض العلم ،كذلك علم ،الرشع وحي  منزل

ُروَن  } :تعاىل ما َيَتَفكَّ  ل َقو 
افرتاض وجود تعالارض بالني العقالل واحلالس  إذن ،{إ نَّ يف  َذل َك آَلَياتا

 والوحي  ؛ افرتاض غري موجود أصال .

فعليك أن تستحرضال أن هالذا الالنص  ،فإذا جئت اىل نص تومهت أنه قد يعارض العقل

ض مالع العقالل، وال يتعالارض النقالل مالع احلالس فال يمكالن أن يتعالار ،منزل  من العليم اخلبري

 والواقع كذلك .

فالال تالرد واحالدا  منهالا ؛  ،مهمتك أهيا األصويل أن تنظم هذه املجاالت الثالث بالقبول

فاعلم أن هذا ليس العقل الالذي أمالر  ،خالال بواحدةإفحيث ما رأيت  ،العقل ؛ احلس ؛ الوحي  

يل  األل َبالاب   } :قال تعالاىل ،تعاىل عنه هذا ليس العقل الذي تكلم اهلل ،اهلل تعاىل به ُو   أل 
 ،{آلَيالاتا

 ليسوا هؤالء .

وليس  ،مهم جدا  أن نعرف أن العقل الذي أمر اهلل تعاىل به ؛ هو العقل الطبيعي القطعي

عقل هالذا ،يسالتحيل اجالتامع املتعارضالني ،يعني لكل فعل فاعل ،العقل الذي هو ميول خاصة

 يستحيل ارتفاع املتناقضني عقل قطعي . ،قطعي

؛ ال نتحدث عن العقل اخلالاص إذن  ،عندما نتحدث بالعقل نتحدث عن العقل القطعي 

 هذا عقل خاص . ،واحد حيب األدب ،واحد حيب الطب ،واحد حيب اهلندسة
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إنام هالو املخاطالب  ،التكليف الرشعي وأحكام العقيدة اإلسالمية ؛ ال خياطب هبا العقل اخلاص

 ،ىل اهلل تعاىلإهذه املسلامت العقلية هتدي  ،الذي ينطلق من املسلامت العقلية ،هبا العقل الطبيعي

هالذه مساللامت عنالدما نالدخل اىل  ،وال تعارض بينها وبني احلس والعالادة ،هيدي اليها والوحي

 :وأرضب لذلك مثاال   ،جيب أن تكون حارضة ؛ وإال سنقع يف ربط ،النص الرشعي

مثال  يف حديث سالحر النبالي صالىل اهلل علياله وساللم وهالذا ثابالت يف أحدهم قد يأتيك 

َر َوَمالا َينَبغ الي َلالُه } :ربنالا يقالول ،هذا ال يعقل :يقول لك ،صحيح البخاري الع  نَالاُه الش  َوَمالا َعلَّم 

إ ن }قالال تعالاىل: ،بل الذين قالوا أنه قالد سالحر هالم الكالافرون ،، نفى عنه الشعر صح21يس{

ُحورا  َتتَّب ُعوَن إ الَّ  س  وأثبت أن الذين يقولون أناله قالد  ،الرشع نفى عنه السحر ،، واضح{ َرُجال  مَّ

 سحر هم املرشكون .

رَّ بسهولة عالىل الالنص الحتى ال َنكُ  ،وآية نفته ،نجد أن حديثا صحيحا أثبت السحر إذن

يف السنة  يف الكتاب أو ما أثبت له السحر ،فنرده ابتداء ؛ سواء كان ما نفى السحر عنه ،الرشعي

 الرشيفة يف احلديث الصحيح . 

   :املسلامت التي قدمناها يف التعامل مع النص الرشعي تقول

ما الذي حدث للنبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث ) أنه خي ل اليه أنه  ،هنا بحث كبري

 رييل . ،وال يأتيهم ( ،يأيت أهله

 هل له عالقة بالبالغ ؟ 

 هل له عالقة بالرسالة ؟ 

 ليس له عالقة ال بالبالغ وال بالرسالة .

طيب التهمة التي اهتمها املرشكون للنبي صىل اهلل عليه وسلم بالسحر متعلقة أن بالغاله 

ما اهتم به املرشكون النبي صىل اله عليه وسلم من السحر ؛ وما نفاه اهلل تعاىل مالن  إذنهذا سحر 

 الغ  .تعلق بالبمل يالسحر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ومالن  ،فام أثبته احلديث ليس هو ما نفاه القالران ،ما أخرجه احلديث ال عالقة له بالبالغ

ألن لالو  ،فنحن اثبتنا احلديث وأثبتنا القران معا ، ومل ننكر الوقائع واملحسوسات ،َثم  ال تعارض
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 حديث الذبابة ) اذا وقع الالذباب يف طعالام احالدكم ،أنكرت هذا احلديث سيأتيك حديث آخر

 وهناك ....وهناك...... ،وهناك حديث يأجوج ومأجوج ،...(

ستنتهي بالنهاية اىل أن هذا املنهج احلديث الذي أثبت هالذا الالنص هالو  إذن ،ستسقط السنة إذن

  منهج غري صالح وبالتايل سقطت بقية األدلة .واضح..

املالنهج نالت تقالول أ إذن ،األخرى نكار كثري من األحاديثإنكار هذا احلديث ؛ إمعنى 

ونظرنا يف الكتاب بالام يليالق  ،صححنا النظر العقيلو ،نحن صححنا منهج املحدثني ،غري سقيم

 آخر غري ما نفاه الكتاب . واحلديث وما يليق به أنه أثبت شيئا   ،نه نفى السحرإمن حيث  ،به

 وهنا نكون متفقني مع الكتاب ومع السنة ومع الواقع .

سواء كان العلم مأخوذا  من املحسالوس ؛ ألن هالذا  ،العلمهذا هو العقل األصويل الذي يعظم 

 املحسوس قوانني الفيزياء والكيمياء هي قوانني حسية هي علم .

 ،وال جيتمالع املتناقضالان ،هي ان الفعل ال بد ان يكون  له فاعالل ،وكذلك قوانني العقل

 يضا عقل ال يتناىف العقُل مع النقل بتاتا  . أهذا  ،وال يرتفعان

يف  اإلنسالان  يجالة اغالراق مالا حالدث اليالوم هالو نت ،بتالداء مرفالوضحيث االوهو من 

أو هالو غالرق يف عالامل ظالاهره الالنص  ،ىل حد أنه يصبح يرد النصالوص الرشالعيةإاملحسوسات 

 كالمها جمافا للحقيقة . ،فأصبح يرد الواقع

ضا  } :كذلك عندما ننظر يف قوله تعاىل ُض اهللََّ َقر  ر  ي ُيق  َفُه َلُه  َحَسنا   َمن َذا الَّذ     {َفُيَضاع 

تقول: يعني أحد يقرض رب العاملني ؟ ما هؤالء املسلمني ؟ مالاذا يقولالون ؟ أهنالم يريالدون أن 

 يقرضوا رهبم ؟ 

فاملساللم يالدخل عالىل تعظاليم  ،ظاهر اللفظ ال يليق بجالل الوحي وال بمقام األلوهيالة

أنالت ربالئ لنفسالك عنالد  اإلنسالان  األلوهية فينقله عن هذا املعنى الظاهر اىل معنى ؛ انك أهيا 

هالو مالال اهلل  ،ن اهلل تعاىل كرمك وأعطاك ماال  وأن هذا املال الذي تريد أن تتصدق منهإو ،ربك

فيحمالل  ،وأمرك بإعطائه ،والفقري الذي تريد أن تعطيه هو أيضا خلق من خلق اهلل تعاىل ،تعاىل

ومن تعظيم أن هالذا  ،ن تعظيم الرشيعةوهذا نابع م ،هذا اللفظ عىل ما يليق به من املعنى احلسن
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لياله إيؤمن بالاهلل تعالاىل سالينظر بينام لو كان الذي سينظر يف النص ال  ،الكالم هو كالم اهلل تعاىل

 نظرة سخرية . 

يَضة  } :كذلك قول اهلل تعاىل ن ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفر 
ُتم ب ه  م  َتع  َتم   . 83النساء{َفاَم اس 

مالراد  ،لكن ليس هذا هالو مالراد الشالارع ،ال الفواحش ؛ سامه أجرة ؛ استمتاعيقول لك هذا ح

 ،رشالع العالقالة الزوجيالةالشارع يظهر عندما تأيت بآيات الزواج وآيات املهر، وكيالف يرتالب ال

 النص مع تلك النصوص .  اتضع هذ

 دخول العقل اىل ساحة النص ينبغي أن يكون مسلحا  هبذه املسلامت الثالثة وهي:  إذن

 تعظيم الرشع. .1

2. .  تعظيم الوحي 

 اإليامن بأن هذا املحسوس دليل رشعي. .3

 وسنأيت اىل ذلك وأمثلة عليه يف النص الرشعي .

اجلالامع  ،هذا النموذج اإلسالمي يف املعرفة ،كذلك ان الرشيعة ال رالف املعقول بحال

 ضطربة التي نشأت بني األديان الوضعية والعقالل بخالف الثقافة امل ،بني العقل واحلس والوحي

وتقالام هلالا  ،بمعنالى اشالكالية العقالل والالنص ،ي فهم جيعلالون العقالل مقالابال  للالنصاإلنسان 

، هذا افرتاض يف العامل اإلسالالمي مالن حيالث ال يوجد هلا اشكالية  ،ال ،املحارضات والندوات

فكيالف يف  ،ومن ثم  العنوان ال نقبله التدين اإلسالمي السني، هذا افرتاض غري موجود أصال  ؛

الذي أقالدم  ،ذهان خاصةأهذه اشكالية خاصة يف  ،ال يوجد اشكال بني العقل والنقل ،تفاصيله

 .هي عقلية مطروحة أصال   ،عىل الرشع بتلك العقلية التي تسخر منه

هذا الذي سأبينه اليوم يف داللة املنطوق وهو مستوى من االسالتدالل دون مسالتوى  إذن

 اللة الظاهر.د

  :الدالالت ترتب كااليت

 داللة النص ال حيتمل معنى آخر  .1
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داللة الظاهر، سلكنا مسلك األصل الظاهر والتأويل، وذكرنا املوجبات التي تنقلنا من  .2

 جيالوز لاله أن فالال ،عقل يسري وهو حمكوم يف سريه يف فهالم الالنص هناك إذنالظاهر اىل التأويل، 

 ذلك .ذا بينا إيقول بالتأويل إال 

 داللة مفهوم املوافقة . .3

االن مفهوم املوافقة، كام قلت يف جهات النص، عندي منطالوق نالص وظالاهر وعنالدي 

 مفهوم املخالفة الذي تكلمنا عنه وهو دون رتبة مفهوم املوافقة .

 ومفهوم املوافقة ؛ ومفهوم املخالفة . ،أصبح عندي نص ظاهر إذن

 مام مالك  وضع له موانع .واإل ،مفهوم املخالفة أنكره احلنفية مجلة

 وسيتضح ذلك من خالل األمثلة . ،مفهوم املوافقة متفق عليه يف املذاهب األربعة

 معنى هذا املفهوم )مفهوم املوافقة (: هو داللة اللفظ عىل معنالى  غالري مالذكور موافالق للمعنالى

 .املذكور باملساواة أو باألولوية

اَم ُأفٍّ  } :يف قوله تعاىل  :توضيح التعريف  .84اإلرساء{َفاَل َتُقل هلَُّ

 هو حمل احلكم . "أف" ،هني :عندي احلكم

 . "أف"أن الرجَل ال جيوز له أن يقوَل لوالديه  ،دل  النص بداللة املنطوق بذات اللفظ

مالا  ،االن سالؤال ،ذات اللفظ يدُل عىل النهي عالن التالأفف إذن ،هذا داللة منطوق بذات اللفظ

 حكم الرضب؟ 

 أف: اسم فعل بمعنى أتضجر .

هالي ليسالت  ،؟تسالاوي الرضالب (أف)اذا اردنا ان نبحث عالن حكالم الرضالب، فهالل كلمالة 

 فكيف تريدون أن جتعلوا أن الرضب منهي عنه بالنص . ،الرضب

   :االن نسلك عدة مسالك يف هذا: هل تريد أن تقول

 داللة لفظية أم بالقياس؟ ب النهي عن الشتم .1

 املجاز؟ ب أم داللة لفظية هل هي بالوضع باذا كان  .2
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 أم بداللة العرف؟ .3

 :سنجيب عن هذه األسئلة

يعنالي  ،ومالن بالاب أوىل املخالفالة ،ستقول يل: نفرتض الظاهرية ال يقولون بمفهوم املوافقة بتاتا  

مفهوم املخالفالة خالالف  ،مفهوم املوافقة حمل خالف مع الظاهرية خارج دائرة املذاهب األربعة

ن مفهالوم أل ،لذلك مفهوم املخالفالة أدنالى مرتبالة مالن مفهالوم املوافقالة ،ذاهب األربعةداخل امل

  :فإذا قلنا االيت ،للمعنى املنطوق به أو هو أوىل ياملوافقة باملعنى املساو

معناه ال ترضب والديك !وتقولالون  "وال تقل هلام اف  "تريدون أن تقولوا  ،الظاهرية

ستدالل ؟ هالل املعنالى يسالتوعبه تكتشفون داللة اللغة وصحة االكيف ة الوضع، لأن هذا بدال

 اللفظ أم ال ؟ 

ال يوجالد  ،فالن مل يقالل ألبياله أف بالل رضباله :الطريقة اآلتية: الظاهرية تقول: إذا قلت

 تناقض.

ال تعنالي ال ترضالب بالدليل انالك أثبالت طرفالا   "أف"معنى ذلك أن  ،؟ما معنى ذلك 

فالن مل يقل ألبيه أف بالل  :اذا قلت ،هذا ال يدل عىل ذاك إذن ،ومل حيصل تناقض ،ونفيت االخر

ا دليل عالىل أن أف ال تسالاوي وهذ ،رضبه، ال يوجد تناقض ألنه يمكن ان ال يقول أف ويرضبه

 .الرضب

وهالذا  ،وهذا املعنى ال يالدخل يف أف ،أف ال تعني ال ترضب إذن ،مل حيصل تناقض إذن

 عذر الظاهرية .

مل نقصالد داللالة الوضالع، مل نقصالد أن أف بداللالة الوضالع  يا قوم نحن :نحن نقول هلم

فهالذا  ،فإذا قلت ألحدهم ال تقالل ألبيالك أف ،تساوي رضَب، نحن تكلمنا عن التبادر للذهن

وهالذا الالذي  ،أناله ال ترضالب أبالاك ،يعني أنه يتبادر لذهن السامع هبذا اللفظ أنه من بالاب أوىل

فأنتم تتحالدثون عالن داللالة الوضالع  ،نقصده وال نقصد أن أف تساوي رضب بداللة القاموس
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فالإذا هنيالت عالن  ،نحن نتحدث عن داللة استعامل الكالم ،ونحن ال نتحدث عن داللة الوضع

 التأفف فهذا يعني أنك تنهى عن الرضب .

ب بداللالة اللفالظ أم بداللالة عىل حتالريم الرضال لكن الذين قالوا هبذا املعنى هل هو دال   

 القياس ؟

 ؟ القويل هل هو بداللة املجاز أو هو بداللة العرف ،وإذا قلنا بداللة اللفظ

 هذا حمل رشح .

نحن أثبتنا أن قصالدنا مالن معنالى الرضالب والنهالي عالن الرضالب لاليس داللالة اللفالظ 

ة الوضالعية وليسالت تلالك الداللال ،لتي تبالادر الالذهن اليهالالوضعي؛ بل هو داللة االستعامل اا

 لكن لو قلنالا ال تلمالس أبالاك ،"أف"وهذا واضح ألن الرضب ال يساوي  ،املسجلة يف املعجم

هذا  ،املنهي عنه اللمس يلزم منه عند الظاهرية ال ترضب إذن ،هنا وقعنا يف التناقض ،بل ارضبه

فإذا مل حيصل التناقض ؛ فهالو متضالمن  ،هذا كمثال إلثبات طرف ونفي طرف  ،عندهم واضح

 كام وضحت باإلمثلة . ،إذا حصل التناقض فهذا ال يعني ذاك ،لداللة اللغة

 ،بمعنى أنه ذكر اجلالزء وأراد الكالل ،بعضهم قال باملجاز ،نه داللة باللفظإ :الذين قالوا

ون مالن بالاب عىل كل ما هو فوقه من درجات اإليذاء فهذا يكال فذكر األدنى وهو التأفف منبها  

 حيث ذكر األدنى وأريد به ما هو أعىل منه .  ،املجاز

هالذا  ،فالن  درمها  يفهم منه أنه ال تعطيه عرشالة دراهالم مالن بالاب أوىل كام قلت ال تعط  

 فحجة القائلني بداللة املفهوم هو التبادر وليس الوضع اللغوي . ،يفهم ويتبادر

بمعنالى  ،هلا داللة عرفية ،ال تقل أف أمام والديك ،بعضهم قال ممكن نحن نتكلم كلمة

 ،فإناله يفهالم أن كالل أشالكال اإليالذاء يف عرفاله ممنوعالة ،أن الناس يتعارفون أن من قيل له هذا

 وبالتايل تكون الداللة عرفية .

بأن ذكر األدنى ونباله باله  ،إما أن تكون جمازية ،ن الداللة مستفادة من اللفظإإذن اذا قلنا 

 عىل نفي األعىل وحتريمه .
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عليالك أن تكالف عالن  إذن ،ال تقل هلالام أف ،تعارف الناس يف عرفهم عىل هذا القول ،أو عرفية

 هذه داللة عىل اعتبار أهنا أخذت من اللفظ . ،مجيع أشكال اإليذاء

وهالو  ،اسبل هالي مالأخوذة مالن القيال ،وقد يقول قائل ال إهنا ليست مأخوذة من اللفظ

 وهو القياس األعىل . ،قياس اجليل الواضحال

َم الرضب قياسا  عىل التالأفف بجالامعا وعل الة  إذن ،طاملا أن التأفف هو ايذاء؛ والرضب ايذاء ُحر 

 قالوا ثبت بالقياس . إذنمستنبطة وهي االيذاء، 

اىل نتيجة واحالدة وهالي املجاز مستفاد بالوضع اللغوي، طيب ما الذي ترتب؟ وصلنا  

، حتى الذين قالوا بعدم اعتبار مفهوم املوافقة،  ما قالوا يبالاح رضب اآلبالاء انالام حتريم الرضب

َسالانا  } :قوله تعاىلكولكن نستفيده من أدلة أخرى  ،القالوا  َدي ن  إ ح 
، فهالذا 84اإلرساء{َوب ال َوال 

تنالاقض  هنالاك إذن ،مل أحسن اىل والدي بالل رضبتاله :ألنه اليصح أن تقول ،يقتيض ال ترضهبام

 واضح .

 ،حتالى الالذين أنكالروا مفهالوم املوافقالة إنالام هالم تعالددت ،الكل متفق عىل حتريم الرضب إذن

 مسالكهم اىل هذه النتيجة . 

نقول لسالَت بحاجالة اىل  ،ما املرتتب عىل ذلك ؟ إذا قلنا بالداللة اللغوية سواء املجاز أو العرف

 :قال صاحب املراقي ،استنباط العلة

 فيام بجامع يقيسه السلف :::ي خفة الكلفوفرعه املبن

 ."ال يقيض القايض وهو غضبان"كقوله صىل اهلل عليه وسلم ، ىل بحث العلةإلست بحاجة 

فلالذلك نحالن ننباله  ،سنأيت له، هذا املعنى األعىل واضح غضبانل معنى مساوا ففرحان وجوعان 

هناك فرق بني ما ثبت بداللة اللفالظ  ،اىل أن هذه املسالك متعدده لكنا سنحتاجها عند الرتجيح

 ،والالنص مقالدم عالىل القيالاس ،فرق ما هو ثابت بالعلة هالذا قيالاس وهناك ،فهذا ثابت بالنص

 املسألة . إذا اختلفت األحكام يف   ،والفائدة ستظهر عند الرتجيح

 عىل ما هو أعىل . :املثال الثاين
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أو دخل عن طريق داللة  ،دخل عن طريق املجازيعني ُذك َر األدنى وأريد ايضا  به األعىل ؛ سواء 

 أو عن طريق العلة .  ،العرف

ذا ذكرهالا فالإن )من نام عن صالة أو نساليها فليصاللها ا:قول النبي صىل اهلل عليه وسلم

 ،انت نمت حتى خالرج الوقالت ،نت وجبت عليك صالة الظهر أو العرصأذلك وقتها (  يعني 

 ليك أن تصليها يف أي وقت تتذكر فيه الصالة .فع ،أو نسيت صالة العرص حتى خرج الوقت

هالذا معنالى مفهالوم  ،هافالال تقضال ،بل تركتها متعمدا   ،اذا مل تكن نائام  أو ناسيا   ،مفهوم املخالفة

 املخالفة . 

قالال أيالن الالدليل ؟  ،االن أحدهم قلنا له جيب عىل تالارك الصالالة متعمالدا  أن يقضاليها

واملتعمالد لاليس مالذكورا  يف  ،وهالو النالوم والنساليان ،الرسول صىل اهلل عليه وسلم  ذكر رشطالا  

 فأين الدليل ؟  ،الرشط

كالان املعالذور وهالو النالائم  إذا ،الالدليل موجالود إننقالول  ،هو أخذ بمفهالوم املخالفالة

فصالارت كلمالة املتعمالد جيالب أن  ،؛ جيب عليه أن يقيض فام بالالك باملتعمالد فهالو أوىلوالنايس

 هذا الدليل . ،{وال تقل هلام أف }:مثل حتريم الرضب يف قوله تعاىل ،يقيض

وهالذا  ،ال تزعم أن الدليل دائام سيأخذ حمله بداللة الظاهر والنص بل إن املنطوق دليالل

 أدخله يف داللة املنطوق .و سامه بعض العلامء املنطوق اليه  املعنى الذي هو مفهوم املوافقة

فيتبادر اىل الذهن أنه اذا كان  ،نتكلمه نفسه يف املتعمد ،كل ما تكلمناه يف حتريم الرضب  

هنا نرجالع اىل اإلشالكال  إذن ،فهو أحوج اىل القضاء ،حال املعذور يقيض فام بالك بغري املعذور

 ماهو الدليل؟  ،عند بعض األخوة يف مفهوم الدليل

فهو يطالب الدليل أن يكون قطعيا  يف ثبوته أو ظنيا  راجحا  أو أن يكون بداللالة الظالاهر 

، بيالنام مفهالوم !!أخذ مفهالوم املخالفالة  لمع األسف يف هذا الدلي لكنداللة النص أو أن يكون 

وداللالة املنطالوق هالي داللالة  ،أخذ باملرجوح وترك الراجحف ،منطوق النص يدل عىل أنه يقيض

 ومفهوم املوافقة أقوى يف الرتبة ملاذا ؟ ،أيضا هو أخذ بمفهوم املخالفة ،راجحة
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تالرك قيالاس  ،فقد ترك داللة اللفظ وذهب اىل داللالة مفهالوم املخالفالة ،ألنه ثابت بداللة اللفظ

األوىل وترك داللة اللفظ وأخذ بمفهوم املخالفة الذي هو أدنى مرتبة، بل هناك ما هو أكثالر، يف 

وقلنالا أن  "أقم الصالالة  "حتى ولو فاتت  ،أصل اقامة الصالة ،{وأقيموا الصالة  }قوله تعاىل 

يشالمل  ،ذا النص الظاهر ؛هو عام ؛ يف احلال واألفالراد واملكالان والزمالانيف ه {أقيموا الصالة }

 ،ثم ذهالب اىل مفهالوم املخالفالة ،وترك داللة املنطوق ،هو ترك الظاهر إذناملرتوكة عمدا  أيضا، 

 الذي هو أصال  حمل خالف .

ألناله عالام بالاألفراد  {واقيمالوا الصالالة }هنا استفدنا أن األمر بقضاء ثابت بالنص  إذن

 ،طردنا عموم الالنص إذنوالزمان واملكان واألحوال وال يوجد دليل يقول يل املتعمد ال يقيض، 

 أي أننا عملنا به باطراد .

تالي لالضالعيفة ايضا  تقول لنا عليه أن يقيض ثم ذهبنا اىل داللة املفهالوم أوداللة املنطوق 

أصال  لو مل يوجد نص لكانت حمل خالف فام بالك الظاهرموجود وداللة املنطالوق الياله مفهالوم 

أو بداللالة  ،ومفهوم املوافقة قد يالدل بداللالة اللغالة سالواء باملجالاز أو العالرف  ،املوافقة موجود

ال  وال يوجالد دليالل يقالول لالك املتعمالد ،تركت هذا كله ثم مسكت بمفهوم املخالفة ،القياس

 تركت كل هذه االستدالالت هبذا الفهم، وهذا نتيجة سالوء مفهالوم هالذا الالدليل عنالد  ،يقيض

 . اإلنسان 

م   }قال يف قوله تعاىل  نَة  َوالَ َنو 
، طيب والذي بني السنة والنوم، 855البقرة{الَ َتأ ُخُذُه س 

هذه داللة مفهوم يفهم هبا كالذلك يف قولاله تعالاىل  إذن ،وأراد ما بينهام ،نبه باألدنى ونبه باألعىل

َن امل َس  } ي َطاُن م  ي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
َبا الَ َيُقوُموَن إ الَّ َكاَم َيُقوُم الَّذ  ُكُلوَن الر 

يَن َيأ   . 875البقرة{الَّذ 

 .  ،أنا أشرتي به مالبس واشرتي به سيارة ،أنا ال آكل الربا :قال

والسيارة دوناله يف  ،واللباس دونه يف الرتبة ،اإلنسان  د حاجات هنا نقول األكل هو أش

فمن باب أوىل أنه حيالرم للبالاس  ،فإذا حرم الربا ولو كان لألكل ،واملسكن دونه يف الرتبة ،الرتبة

أهنالا امالا مسالتوعبة  ،هذه نطبق عليها أهنالا هالي دليالل األوىل إذن ،واحلاجات األدنى من األكل

 ،وقيالاس اجلاليل حتالرم خمالفتاله ،أو مستوعبة بالقياس اجليل ،و العرفباللفظ عن طريق املجاز أ
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ولالو  ،من خالف القياس اجليل سقط اجتهاده ،هادتجالقياس اجليل من خوارم صحة االخمالفة و

 قال:  ،كان جمتهدا  معتربا  

 فاحلكم منتقض من بعد إبرام :::إذا قىض حاكم يوما  ب أربعة

 ثم قياس جيلٍّ دون إ هبام :::خالف نصٍّ وإمجاعا وقاعدة

 

 ،وخالفالت القيالاس ،خالفالت الالنص !!فام بالالك يف موضالوع تالارك الصالالة متعمالدا    

ثم قلالت هلالذا الرجالل الالذي  ،وخالفت داللة املنطوق اليه ،وخالفت القاعده وخالفت الظاهر

واإلفتالاء  ،قلت لاله ال تقالض  بقالول شالاذ ،اقض  وأبرء ذمتكإلسالم األربعة قالت له مذاهب ا

ي بالشاذ ال  .ألنه قول شاذ يف الدين،ُينج 

قول شاذ ؛ قالال جائز، الربا يف الفوائد البنكية الربوية  اليوم أنالقول الشاذ يف الدين  من

 ،به عامل  جليل وهذا ال ينقص مقداره، لكنه حتى ولو كان عاملالا   جلاليال  فالإن اإلفتالاء باله حيالرم

 قال: والقضاء به حيرم، ،والعمل به حيرم

 ُينقُض ال يتم بالنفوذ:: :حكم قضاة العرص بالشذوذ

فالإذا كالان  ،ري يف املسألة التي ينظر هبا أمامهيباب القايض أوسع من باب املفتي يف التخو

فمن باب أوىل أن ينقض كالم املفتي اذا أفتى  ،القايض ُينقض حكمه الذي هو عىل وجه اإللزام

وأن هذه الرشيعة ال يوجد فيها رجالال  ،وهذا دليل بانضباط الرشيعة ،ألن الفتوى غري ملزمة به

 دين .

عىل وقالوع اإلمجاع  ابن عباس رمحه اهلل وريض اهلل تعاىل عنه أنكر ربا البيوع، واألمة ب

ولو كان هنالاك إنسالان يمكالن أن يالرتك قولاله أو أن  ،مع جاللته وأنه حرب األمة ،الربا يف البيوع

ولكالن األمالة  ،أوىل بالقبول خمالفته ملنطوق النصمع  يف ربا الفضل اسيؤخذ لكان قول ابن عب

 القول الشاذ عىل جاللالة قائلاله، وبعالث احليالاة يف ي يوال يستطيع أحد أن حي ة ذلك القول،هجر

 واألقوال املطمورة . ،الروايات املغمورة
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لكالن مالن  ،هوقيل أنه مل يرجع اىل آخر ،وقيل أنه رجع عنه ،أباح ابن عباس نكاح املتعة

حيالب  كالل مالا ،واألقوال املطمورة ؛ سيجد كل مالا يريالد ،أراد أن يبحث يف الروايات املغمورة

 .لذلك هناك معايري منضبطة ،ويشتهي، ولكنه تتبع هواه

من أسلف فال يسلف إال يف كيل معلالوم، ووزن »:يف حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم

 فهي مساوية من املساوي الذي سنذكره .،ذكر املساحة يف القامش مثال   ،ما«معلوم

ومنعالوا يالدد هالذا الالنص اىل  ،الذين أنكروا مفهوم املوافقة حجروا عالىل الالنص الرشالعي إذن

بإنكارهم مفهالوم املوافقالة  ،وقد تعثروا يف سفرهم يف فهم النص مع الوحي كتابا  وسنة ،الواقع

، انت حتاول يهحتجر علو ،الرشع لذلك عندما تنكر مفهوم املوافقة فأنت تضيق عىل ،وأنه حجة

لذلك هذه األمة يف املذاهب األربعة اتفقالوا عالىل حجيالة مفهالوم املوافقالة  ،أن تضيق عىل معانيه

 واتفقوا عىل ما هو األوىل .

فالاهلل عالز  ،الالذي هالو حلالن اخلطالاب ،وي هناك مساوا طبعا  عندما نقول هذا مفهوم أولَ 

 . قه فهذا مساوا رحالتعدي عىل حيرم  ،قهروجل هنى عن أكل مال اليتيم كذلك ح

،مل «من أسلف فالال يساللف إال يف كيالل معلالوم، ووزن معلالوم»:قال النبي صىل اهلل عليه وسلم

ويبنالى علياله كالل  ،يف الساللم ال بالد أن يكالون ذرعاله معلومالا الام تشرتي قامشف ،يذكر املساحة

نص سواء بداللة اللغالة جمالازا  وهذا مفهوم ال ،املقاييس، ال بد أن تشرتي شيئا  بمقاييس معلومة

نكر هذا املفهوم حياول أن يتغول عىل النص الرشعي ويضاليق أأو عرفا أو بالقياس، ومن ثم من 

 هذا بالنسبة ملفهوم املوافقة . ،عىل معانيه وهذا ما ال تسمح به الرشيعة

 ، مفهوم املوافقة مستفاد من الالنص بداللالة الوضالع النتحدث االن عن داللة االقتضاء

وقلنا سابقا   ، واستدللنا بالتبادرألجل صحة املعنى اللفظ أقول الوضع اللغوي إنام ما يدل عليه

 يف عالمات الظاهر التبادر.

فهالي داللالة  األلفالاظيف حمل النطالق، ليسالت موجالودة يف  لفظا داللة االقتضاء ليست موجودة

 قال:  مقدرة.

 يستقل.لفظ عىل ما دونه ال :: :داللة االقتضاء أن يدل
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وفاعالل  أمامي نص صحيح من حيث اللفظ والبناء اللغوي فعالل وفاعالل، فعالل متعالدا  بمعنى

 ، لكن لكي يصح معناه اجلأ اىل التقدير .النحويومفعول، هو صحيح من حيث البناء 

 :ونقسمه اىل قسمني

 ذا قدرته .إال إترصحيي: ال يستقيم املعنى  .1

 التلوحيي: يستقيم املعنى ولو مل تقدره . .2

واللزوم ليس مالن داللالة األلفالاظ  ،من داللة االلتزامأي لكن كالمها من لوازم النص، 

 تاج اىل تقدير.حتي تال يهاملعنى صحة ألن اللفظ مكتمل لكن 

إن اهلل وضع عالن أمتالي اخلطالأ، » عىل سبيل املثال قول النبي صىل اهلل عليه وسلم، قال: 

 « .والنسيان، وما استكرهوا عليه

طاء واقعة، هل نحن رفع عن الا خاأل ،هل رفع؟ مل يرفع، فوواقع من األمة  موجود اخلطأ

تصالادم الشالارع مالع ؤدي ذلالك ياذا قلنا بعدم التقدير   ؟أم أن النسيان واقع ،النسيان فال ننسى

اذا افرتضالنا  ،الحظ الكالم الذي قلته يف أول الدرس احلس والواقع علم  والوحي علم ،الواقع

اليصح  ،هي داللة التزام عىل معنى إذن ،وال بد من اجلمع ال الرتجيح ،فال تعارض بينهام ،ذلك

ر هذا املحذوف ثم اخلطأ( اي إالتقدير) رفع عن امتي  ،فجاء العلامء فقالوا ،هذا املعنى اال اذا قد 

وال يصالح  ،ثالم مرتفالعاخلطأ واقالع واإلف ،نت لست آثامأفتكون  ،السيارةباذا قتلت نفسا خطأ 

 املعنى اال هبذا التقدير .

قا } :ل قوله تعاىلامث الر 
َر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكالل  ف  َعَصاَك ال َبح  ب ب  َحي نَا إ ىَل ُموَسى َأن  ارض   َفَأو 

د  ال َعظ يم   كيالف  ،، ذكر أن موسالى رضب البحالر أم سالكت ؟ سالكت عناله24الشعراء{َكالطَّو 

 . أن موسى عليه السالم رضب البحر نقدر إذن ؟سينفلق البحر دون الرضب

الواقع يقالول يالا أهيالا املساللمون ان اخلطالأ واقالع  و،العادة تقتيض أنه قد رضب فانفلقف

فالبد أن تالؤول هالذا بتقالدير  ،ها هو واقع مل يرتفع :العادة تقول ،والنسيان واقع واإلكراه واقع

مالا الالذي دعانالا اىل هالذا  ،امتالي اثالم اخلطالأ يصلح للمعنى والستقامة اللفظ فيصبح رفع عالن
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 ،ما الذي دعانا لنقدر فرضب موسى البحر بعصالاه ،العادة الواقعة ألن هذا واقع امامنا ،احلمل

مالا رضب مالا أطالاع اهلل هالذا لو يعني  ،ن اهلل تعاىل يقول ملوسى ارضبإن االية تقول أل ،العادة

مالا الالذي يليالق بالالنبوة  ؟الغهعصمة النبي وطاعته هلل تعاىل يف بو هل هذا يليق بالنبوة ،معناها

تقالول لنالا إن  والعقيالدة يف العصالمة أنه قد رضب لكنه مل يذكره يف املنطالوق والعالادة  ؟والعادة

يف موسى عليه السالم قد رضب البحر بعصالاه فالانفلق، وان كالان هالذا لاليس مالذكورا بلفظاله 

 فهذا نسميه داللة اقتضاء، ال يستقيم معنى النص اال بتقديره . ،النص

َهاُتُكم  }مثاال آخر، قال تعاىل خذ  َمت  َعَلي ُكم  ُأمَّ َمالت  }وقالال تعالاىل  ،84النساء{ُحر  ُحر 

األم حرمت وامليتة حرمت، فال يصح جعلهالام شاليئا  يعني ،نفس اليشء ،4املائدة{َعَلي ُكُم امل َي َتُة 

ال بالد أن نقالدر هنالا ، (حرمت علاليكم امليتالة)قياسا عىل  ،فيقال يف األم ما يقال يف امليتة واحدا، 

 تقديرا يصلح ليستقيم املعنى .

 ،هبالذا التقالديرإال يسالتقيم املعنالى  ألناله ال، مهالاتكمأكالاح حرم عليكم ناملعنى: نقول 

وال تسالتطيع أن  ،ال تستطيع أن تأخذ بالنقالل دون العقالل ،والحظوا أن العقل والرشع صنوان

ن العقالل يف جهالة أالنص نفسه قد مح الل علياله العقالل، فالافرتاض  إذنتأخذ بالعقل دون النقل، 

قبالل ، عند البابيوضع والنص يف جهة اخرى هذا افرتاض دخيل مرفوض يف البحث الرشعي 

يصالطدم الالدين مالع  تكعندك يف بيئأن يدخل نقول له اتركه هذا خارجا ال يصلح عندنا، هذا 

والنص ارحل هبا حيث كانالت وحيالث  شكالية العقلإ، فاذهب ومارس هوايتك هناك ،العقل

 .وجدت

وال بالد ان يقالدر يف الالنص االهلالي  ،ن العالادة واقعالةأنلحظ هنا ان العقل حيكم بال نحن

متالي أ، عنالدما قلنالا رفالع عالن قدره العقل ذيمهاتكم الأأي نكاح  {م امهاتكم حرمت عليك}

 ،كامال  يف بنية الالنصقل مندمج ومنسجم انسجاما  عثم اخلطأ الذي قدره العقل، الإ :اخلطأ قلنا

وهذا قائم عالىل  ،يف داخل بنية النص، وليس مفصوال عن النص وال النص مفصوال  عن العقل

أال يلالزم مناله أن الرشع عنالدما يقالول: وأقيمالوا الصالالة  إذناملقدمات التي حتدثنا عنها سابقا ، 
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 إذن ،ال يقبل اهلل صالة بغري طهالور ،من الرشع  ؟، هذا التقدير من أين استفدناهيسبقها الطهارة

 الذي دلَّ عليه الرشع . 

َيَة }يف قوله تعاىل:   ال َقر 
َأل  هل القرية ومبانيها ومزارعهالا تسالأل أم أن  ،18يوسف{َواس 

ال بالد  ،ن هذه املباين ال تسألإ: العقل قال ،طاب هو كالم من يعقل، اخل؟السؤال يتوجه للعاقل

جتالد أن هالذا العقالل  ،هل هذا العقل عليه غبار إذن ،، جماز(القريةواسأل أهل وهو )من تقدير، 

والذي حكم بذلك الذي نقالل مالن الظالاهر  ،تعذرت احلقيقة ذهبنا اىل املجاز ،يسري وفق قانون

كالام حيالدث يف الفكالر  ،لكنه انتقل بقالانون منضالبط ولاليس حالالة عبثيالة ،اىل التأويل هو العقل

ىل عالدم وجالود حكالم إو ،الالديني التشكيكي العدمي الذي ينتهي بالنهايالة اىل عالدم وال يشء

 الترصحيي . هذا بالنسبة اىل االقتضاء ،ذا ليس موجودا  يف الرشيعةهثابت ؛ ف

  نتحدث االن عن االقتضاء التلوحيي

هذا املعنى الالزم ال يتوقف  ،عنىملااللفظ داللة االلتزام عىل فيه االقتضاء التلوحيي يدل 

إال هبالذا التقالدير  صدق الكالم عليه، قلنا يف االقتضاء الترصحيي ال يسالتقيم املعنالى وال يصالح

 .  {مهاتكم أحرمت عليكم }كقوله تعاىل 

كالام هالو احلالال يف االقتضالاء  ،لالزومالاآلن هذا االقتضاء التلوحيي يالدل علياله بداللالة  

بينام يف التلالوحيي  ،لكن الفرق بينهام أن االقتضاء الترصحيي ال يستقيم اال اذا قدرناه ،الترصحيي

ُكم  } :كقولالاله تعالالاىل ،يسالالتقيم املعنالالى وان مل يقالالدر
َفالالُث إ ىَل ن َسالالآئ  الالَيام  الرَّ الاللَّ َلُكالالم  َلي َلالالَة الص 

ُأح 

م مالن ذلالك أن ال يلالزأىل تقالدير ولكالن إمستقيم وال حيتاج  ،، كالم صحيح املعنى117البقرة{

 ،الرشيعة أباحت له أن يصالبح عالىل جنابالة إذن ،؛ يلزم ؟يف ليايل رمضان الرجل قد يصبح جنبا  

الليالل وهالذا  يف كل جزء من ويكون ،أباحت له يف ظرف لييل أن يرفث اىل زوجته ابناء عىل أهن

 ،هالو داللالة التزاميالة إذنإنام هالو التالزام بالعقالل،  ،، فهذا مل حيتجه املعنىيقتيض أن يصبح جنبا  

 .ملتزمة بالعقل

لالزم  هنالأل ،نكد عليه أننا عندما حتدثنا يف داللة االقتضالاء حتالدثنا بتأوياللأاليشء الذي 

فهل هذا النص األصل فيه االستقالل أليس  ،، أي نكاحهن  {حرمت عليكم امهاتكم }التأويل 
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االسالتقالل ، ويه هنا ؟ التأوياللاستقالل النص اىل التقدير، التقدير ماذا نسممن انتقلنا  ،كذلك

 ماذا نسميه ؟ الظاهر 

مالع  ال ،لكنه مل ا مل يستقم املعنى ،األصل أنه مستقل ال حيتاج تقديرا   ،هذا نص ظاهر إذن

عملنا بالتأويل: وهالو االنتقالال مالن املعنالى الظالاهر اىل  ،العادة ؛ وال مع الرشع ؛ وال مع العقل

هالذا  إذناملعنى املرجوح، انتقلنا من املعنى الراجح يف األصل ابتداء اىل املعنى املرجوح انتهالاء، 

 ،ومل نخرج عبثا   ،األصل أنه مستقل ملا خرجنا عن األصل خرجنا بقانون أيضا   ،استقالل للنص

 واضح . ،ام الذي أخرجنا هو القانوننإومل نخرج من هوى من نفوسنا 

فعالل وهلالا  ،؟ نعالمكاملة مالن حيالث اللفالظ( مهاتكمأحرمت عليكم )ليست الكلمة أ

جالل أاحتجنا اىل التقدير من  إذن ،فاعل، هل اللفظ هو الذي احتاج اىل تقدير أم املعنى؟  املعنى

 ألن اللفظ متكامل فعل ونائب فاعل . ؛املعنى

الالاَم ُثالالمَّ َتالالَوىلَّ إ ىَل الظ الالل  } :يف قولالاله تعالالاىل  ،املالالاء ،، مالالاذا سالالقى83القصالالص{َفَسالالَقى هَلُ

أعالرب  ،هذه تصنفها داللة اقتضاء؟ هل هي داللة اقتضاء وملاذا؟ هل تعذر املعنى ،البقر،الغنم

أين املفاعيل؟ حذف املفاعيل، من حيالث املعنالى متكامالل، وإنالك ف فعل ماض، فسقى، فسقى

 ،الحتياج اللفالظ الياله فسقى هلام ابال  أو غنام  أو بقرا   ،ن هنا قدرنا املفاعيللك ،تفهم أنه قد سقى

، والفعل املتعدي يطلب مفعوله كان التقالدير مالن  إذنف ،وليس الحتياج املعنى، ألنه فعل متعدا

ال  هنا داللالة اقتضالاء الحتيالاج اللفالظ الياله يعدومن ثم ال  ،أجل اللفظ  وليس من أجل املعنى

  :يف األلفية املعنى. قال

 ذ عرف إاستغنى عنه  فزيد :::فنويف كيف زيد قل د

، ليس داللة اقتضالاء، ؟حذفنا املبتدأ خالد، هل تقدير خالد داللة اقتضاء ،كيف خالد؟ مريض

 ،(خالالد  مالريض)لكنك تقدر الستقامة اللفالظ فنقالول  ،ألنا قلنا املعنى تام وصحيح ومستقيم

ن داللة االقتضالاء هالي الحتيالاج املعنالى ولاليس الحتيالاج إوقلنا  ،رفألنه قد عُ  ،هكذا التقدير

ولاليس  ،تقدير زيد عالىل أناله مبتالدأ حمالذوف الحتيالاج اللفالظ ،كيف زيد؟ قال مريض ،اللفظ

هالل هالو  ،املعنالى صالالح عنالدك ،فإذا قلت يل كيف زيد ؟ قلت لالك مالريض ،الحتياج املعنى
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ال حتتاج اىل تقالدير مالن أجالل اسالتقامة  ،؟هل حتتاج اىل تقدير من أجل استقامة املعنى ،؟متعذر

 .والعمدة ال حتذفألن املبتدأ عمدة  ،ىل التقدير الستقامة بنية اجلملةإلكنك احتجت  ،املعنى

مالا عمالدة أو تالابع إ ،وجالاءت مرفوعالة ،فاعاللالرب واخلالاملبتالدأ و ،د اجلملة العربية ثالثمَ عُ و

مالا عمالدة أو إالكالم   ،النحو العريب سهل ميسور بسيط جدا   ،وما سوى ذلك منصوب ،لعمدة

ال جيوز ان حيالذف  ،وجعل العرب الضمة عالمة العمدة ،وانصب الفضلة ،مدةعارفع ال ،فضلة

 .لكنه ال يكون الفاعل حمذوفامقدرا الفاعل قد يكون مسترتا  

هذا ينوب عن  ،رُسَق املتاعُ  ،جاءوا بنائب الفاعل ،عندما حذفوا الفاعل لعدم العلم به 

بل أخذ املفعالول  ،وال يوجد من ينوب عنه ،بال فاعل فعلية ن جتد مجلةأكن ال يمكن ل ،الفاعل

وجالاءوا هبالذا املرسالوق وجعلالوه فالاعال   ،، يف قولنا رُسق املتالاعبه الذي هو رسق اللص املتاع

نالك أحتالى ال تتالوهم ، عالنت لست فاأوامتيازات الفاعل ما عدا قالوا  وه مجيع حركاتوأعطَ 

بسالبب عالدم وجالوده مل  ،أنت هنالا تنالوب عناله ،ال ،رصت صاحب هذا املنصب بشكل أصيل

ألننا نعلالم  ،لذلك كأن نقول ُخلَقت األرض، من باب االختصار ،أو أنه عرف وحذف ،نعرفه

 .فحيث قدرت الحتياج اللفظ فهذا ليس داللة اقتضاء ،اهلل هو أن اخلالق

َطى َواتََّقى } :تعاىلقوله مثال آخر،  ا َمن َأع   ،؟أعطى مالاذا ؟ أعطالى خبالزا   ،5الليل{َفَأمَّ

: واحلالذف هل نقدر هذا الستقامة املعنى؟ أم نقدره عىل أنه مفعالول باله حمالذوف؟ قالال ،؟ثيابا  

مالبالس جديالدة كالل مالا يمكالن ان  ،مالبس مستعملة ،دراهم  ىهذا اعط إذن، بالعموم مؤذن  

 .ذفيعطي  لذلك ُح 

القران ليس كتالاب  ،ألنه ليس حمل اهتامم يف القصة ،فسقى هلام ثم توىل اىل الظل وهناك 

 ،هذا ال يفيد يف املوضوع ،كر لك غنام أو ابال أم بقرا  اذا ذَ  نت ال تستفيدأو ،إنام هو هداية ،رواية

ال أناله إ ن هذا النبي املكرم مع حاجتاله املاسالة للالاملأ ،فاملوضوع الذي جيب أن تضع ذهنك فيه

ا  }ىل الظل وجلأ اىل اهلل  إ توىلثم  ،دون مقابل حسانبذل اإل الن  َخالري 
يَلَّ م 
َفَقاَل َرب  إ ين  مل َا َأنَزل َت إ 

ري  
 ملالاذا عروف مع النالاسامل أعملما قال يا رب أنا  ،، أدب يف السؤال والطلب83القصص{َفق 

نت تفعالل ذلالك ألنالك أ ،النرص يا ربلامذا تأخر فاجلمعة  مألنا املساجد يوم ونحننا ما انترص
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اشعر باالضطرار واحلاجالة والفاقالة اىل  ،نت حتسن اىل نفسك واهلل غني عن العاملنيأ ،حمتاج اليه

 هذا الذي اردت أن انكد عليه. ،عملكوتقال من  ،اهلل سبحانه  وتعاىل

 

يف قلالب  ،؟الحظتم أين هو العقلهل يسافر يف رحلته مع النص و العقل وهمسلك يف 

 ،؟عقلالك أيالنقصة  ،هو مستعمل أصال   !!لذلك قصة استعمل عقلك ،ليس مقابال  لهوالنص 

لذلك طرح التناقض بني العقالل  ،ومؤمن بالعادة ،يوجد عندي عقل وعندي نقل ،؟ما له عقيل

كالام  ،نحن نريد العقالل األصالويل ،وأن نتجنبه ،وعلينا أن نحذر منه ،والنقل هذا طرح مستورد

 .البدايةقلنا يف 

الفيزيالالاء والكيميالالاء  ،الالالذي هالو العلالالم ،هالذا العقالالل األصالالويل يالأيت بالعالالادة واحلالالس  

؛ هو العقالل  ؟وأنا قلت ما هو العقل الذي خاطبه القران ،والعلوم العقلية ،والرياضيات وغريه

وديننا  ،هذا الذي خاطبه القران ،ليس عقول اهلوى واألمزجة اخلاصة ،العقل الطبيعي ،القطعي

 ين  
علالم أن ا  ،علم أن أصالوليا  غائبالا  هنالاكفالاام رأيت اختالال  فحيث ،م ذلك يف رصاط مستقيمظ 

ويضالعها  ،والالوحيجيمالع لالك احلالس  ،األصويل غائب حتى حيرض فيجمع لك العقل والنقل

 وال يتنالاقض  ،العلالم والالدين ،منظومالة ينالتظم فيهالا العلالم واملعرفالة ،مجيعا  يف مصفوفة مجيلة

 .وال الفقري مع الغني ،وال تتناقض املرأة مع الرجل ،كونمع ال اإلنسان 

تناقض مصطنع ليس تناقضا  طبيعيا  مثل بالني النالواة  ،هذا العامل قائم عىل التناقض اآلن

ال نريالده  و املصطنعالتناقض نرد ونحن  ،هوتناقض مصطنع ،واملوجب والسالب ،وااللكرتون

ل العقل بحكمة ورشد وصدق وف املهم أن ندرك كي ،وديننا يأباه ويرفضه يالامن وتسالليم، إجتو 

ن العقل األصالويل املساللم مل يكالن أو ،ىل احلقيقة الرشعيةإمجع بني هذا كله يف سبيل الوصول و

 .وال عن احلس ،غائبا  عن العادة والواقع

احلالديث الضالعيف  ةمثل تقويال ،ثوننه يف علم األصول قضية ربام مل يناقشها املحد  إبل  

لكالن لالو حالدثت غالريك بالام  ،هالذا قطعالي ،ي أنت ترى النبي صىل اهلل عليه وسلميعن ،باحلس

   ،نت بالنسبة اليك انضم اىل الرواية حس الرنيا كذلكأملاذا ؟ ألنه  اظني اهذا صار آحاد ،رأيت
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وهالي  ،حيانا هناك بعض األحاديث الضعيفة يف عالمات الساعة لكنا نراها يف الواقالع جهالارا  أ

 ،دسالنلكن املالنهج احلالديثي صالناعته ال ،الرواية باحلس ىقوتتفي املنهج األصويل قد ف ،أمامك

برع فيها املحدثون حتى أثبتوا لنا هالذه  ،وهذه صناعة ثقيلة عظيمة ،سندالوبالتايل عنده صناعة 

وجهودهم معتربة وال حيفظها ويكمل يام النعمة يف جهودهم اال العقل األصويل الالذي  ،السنة

 .ئا  منهاال يرد شي

وجاء األصويل فأعمل كل ما حدث به املحدث ومل  ،املحدث أثبت ،فهنا تكتمل النعمة

وهنا تكون هذه األمة استمسكت بكل ما جاءها من عند رهبا  ،بسبب سقم الفهم ،يرد شيئا  منه

أو مالا جاءهالا عالن طريالق  ،سواء ما جاءها عن طريق الوحي أو ما جاءها عالن طريالق العقالل

  .ال يف هذه األمةإوهذا ال جتده  ،احلس

 ال يوجالد أمالل هلالذه  ،مصطدمة مع الواقالع ،األديان الوضعية كلها مصطدمة مع احلس

ال هالذه األمالة إ ،مع النقاللقل عوجيمع ال ،جيمع العلم واإليامن ية وهذه البرشية يف ديناإلنسان 

 ،اي منالتجتصنيع ن تعيد أو أن تكرر أتستطيع  ، فأنتعندها صناعة غري قابلة للتقليد ،حيدةوال

هلل صالىل اهلل علياله ل اوعندنا سنة رسو ،فنحن عندنا كتاب اهلل ،كتسابلكن  النبوة غري قابلة لال

 .احلسوسلم وقد انتظم فيهام العقل مع النقل مع 

 

 نتحدث اآلن عن داللة التنبيه أو داللة اإليامء.

هذا الوصالف هالو  ،الرشعي بوصف معنى داللة التنبيه أو داللة اإليامء: أن يقرن احلكم

الكالالم يعتالرب بمعنالى  ،وان مل يكن هذا الوصف علة للحكم يعترب عيبالا  يف الكالالم ،علة احلكم

  .ناقصا  وليس فصيحا  

اَم }:يف قوله تعاىلمثال ذلك  هَيُ
د  َطُعوا  َأي  َقُة َفاق  ار  ُق َوالسَّ ار  اذا دخلناعىل  ،41املائدة{َوالسَّ

ان هذا الكالم كالم فصيح ميلء بالبيان سيشعرنا ذلك ان هذا احلكم وهو األمر بقطع اليالد هالو 

يالدهيام ؟ أقلالت مل نقطالع ف ،يدهيامأال لك والسارق والسارقة فاقطعوا بمعنى لو ق ،لعلة الرسقة

، الكالالم يعتالرب !!ألهنام اخذا رشوة بل ليس ألهنام رسقا ،ال :قلت لك لو تقول ألهنام رسقا لكن
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يالامء لذلك داللالة اإل ،وال يستفاد منه يشء ،غري بني   ،وسيقول يل كالمك هذا غري واضح ،معيبا

 .ن هذا الوصف هو علة هلذا احلكمأوالتنبيه تدل عىل 

وأنا ننزهه عن احلشو  ،كالمه والقول هبذه الداللة فرع من تعظيم اهلل عز وجل وتعظيم 

اصالول الالدين رضوري يف ن علم الكالالم أو علالم إفلذلك نقول  ،فيه وال فائدة له ال معنى ماو

هي داللة االيامء والتنبيه نقول ووها نحن يف هذه الداللة  ،، ونحن نستحرض ذلكفهم األحكام

 إذنوكالان فياله عيالب،  ،ألهنا لو مل تكن مقصالودة لكالان يف الكالالم ركاكالة ،مقصودة للمتكلم

، والكالالم طع اليد بناء عالىل ان الكالالم مفيالدالرسقة هي الوصف املناسب الذي يرتتب عليه ق

 .يةاإلنسان  ل هذا شعور يف الطبيعة كام نقو ،هذا معنى الكالم ،فصيح

: األعرايب الذي جاء يرضب رأسه وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت يالا مثال آخر

هله يف هنار رمضان، فقال له النبالي صالىل اهلل علياله أقد واقع  لاهلل، ثم تبني أن هذا الرج رسول

الذي هو اجلالامع يف رمضالان  أي الوقاع  ،عتاق رقبةإنفهم أن الوقاع كفارته  ،وسلم: أعتق رقبة

ال عالقة لنتف  ،!!اعتاق الرقبة ألنه جاء ينتف شعره :قال اأحد أن لكن لو ،عتاق رقبةإكفارته 

 .احلكمالشعر يف 

كلمة الطبيعة ومالدى  والحظ  ،بالطبيعة التي خلقه اهلل تعاىل عليها اإلنسان  يدرك  إذن 

ليس ذلك الطبالع الفاسالد ي باحلكم الرشعي، لكنه طبع رشيد اإلنسان  حضور الطبع والعقل 

 .حكام الرشيعةأسقط الذي يُ 

و كام لال ،ن اقرتان احلكم هبذا الوصف مؤذن بعلية هذا الوصف للحكمإ :فلذلك نقول 

جتهالاده، لكنالي لالو قلالت ر لذهنك أنه يعطي هذا الدينار اليتباد ،قلت لك أعط املجتهد دينارا  

ن يكون هالذا املالتكلم أال يمكن  ،ستجد ان هناك خلل ،أعط الراسب جائزةأو أكرم الكسول، 

 .بوصف الكسل اإلنسان  ألنه ال علي ة للجائزة أن يأخذها  ،قصد هذا الكالم

تعليالق احلكالم باملشالتق يالؤذن بعلي الة مالا مناله  :الفقهاء واألصولينيلذلك عندما يقول 

هي علالة  هنا الرسقةف ،االجتهادأي تعليل احلكم باملشتق مؤذن ما منه االشتقاق أي االشتقاق، 

عندما سالمع مالن يقالول اعالط الراسالب  اإلنسان  ارتبك  إذن ،االجتهاد هو علة احلكم ،احلكم
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فلالو قلالت  ،ألن اإلكرام يكون للنالاجح ،أبى ان يكرم الراسبية تاإلنسان  ألن الطبيعة  ،جائزة

 .ال يستغرب ذلك ،وأعطيه جائزةأأكرم الناجح 

ن أالرشالعية  ية يف فهم األحكاماإلنسان  والطبيعة  ،ياإلنسان  والحظوا مدخل العقل   

 فيهالااهلل سبحانه وتعاىل ركز فينا فطرة تؤهلنا لفهم اخلطاب، وهذه الفطالرة هالي التالي يتعامالل 

هالالذه البالالدهييات القطعيالالات ال وحكالالام هبالالذه الفطالالرة األصالالوليني، وعنالالدما يسالالتخرجون األ

 .به وبام ركزه يف خلقه من تلك الفطرةانام يقولون عن اهلل سبحانه وتعاىل بام يف كتإ ،يتالعبون

لذين ينظرون ا أن يعني ،ي يف جمال فهم اخلطاب القرآين وخطاب السنةاإلنسان  نالحظ الطبع  

الكتاب والسنة وينضحون من معانيه وما فيهام من أحكام هم يف منتهى العقل، وانام يسريون  يف

ويبحالرون بأرشعالة منظمالة  ،ويسافرون مع هذه النصوص ومعانيها برشالد وبالعقالل الرشاليد

 .ليست من باب العشوائية ووجهات النظر واالراء املتضاربة ،متسقة

لعلم الذي يسالتنبطونه دينالا  يتعبالد اهلل باله، وال ومن هنا يف استنادهم اىل قطعيات كان ا 

ديالان رجالل معصالوم ، ان رجالل الالدين يف األوهذا امر مهالم جالدا   ،جود رجل دينعالقة له بو

 ليس فيه رجال ديالنال نقول  ،ن هذا الدين حيارب رجال الدينأستجدون  ،وكالمه نص هنائي

 الة بني رجال العشوائي اي حربوليست ه ،عىل رشد وبينه موحيارهببل هو حيارب رجال الدين 

خذ واأل  يف موضوع املعرفة الرشعية دين وبني  رجال الدين، عندما يضع قواطع وثوابت عقلية

ألن وجهالالات النظالالر  ،ن تقالالول للنالالاس هالالذا ديالالنأوتعالالاىل، واال ال تسالالتطيع  عالالن اهلل سالالبحانه

  .والقناعات الشخصية ليست دينا  

 كل  وكأن  ،بشكل فوضوي اآلخر يالرأي والرأنحن اآلن يف هذا الزمان يف ظل تفيش 

 ،أصبح هو عمليا  رجل دين، تقوم باستفتاء مثال  ما رأيك يف حد الردة، هالذا ال يصالح اإلنسان 

فالإذا  ،ألن هالذا ديالن ،وتالؤمن باله ،عندما يكون هذا حكم رشعي عليك أن تنصاع له ،ال جيوز

أو ما رأيك  ،مثال  يعترب حاجة اقتصادية تعاملت مع قضايا الرشع هبذا النحو، ما رأيك هل الربا

نحن أصبحنا رجال  ،نحن برش اذا رصت تقول برأيك يف مقابل رأي اهلل عز وجل ،يف احلجاب

 .دين
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ي حكالم أن يكالون أولالذلك ال بالد  ،ن تقول حالل وحرام ملا تصف ألسنتهم الكذبأ 

يطالرح  ،وما مل يكن كذلك فهالو كالالم النالاس ،رشعي مؤسسا ومسددا  عىل وفق علم األصول

الرشعي ألن الرشيعة ال تؤخذ  حتى لو كان يف الرشع أو يف احلكم ،وال عالقة له بالرشع ،جانبا  

هي أحكام اهليالة بي نهالا اهلل سالبحانه وتعالاىل  ،وليست هي الرأي والرأي اآلخر ،راء الناسآمن 

ه خلق من خلق اهلل سبحانه ألن ،حمكوم والرشع حاكم والناس حمكومون والشعب أيضا ،خللقه

 . وتعاىل

 ونسأل اهلل أن يعلمنا وأن يفهمنا ونكتفي هبذا القدر ان شاء اهلل تعاىل .
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 املحارضة السادسة

 

 مجاع اهل املدينةإوالقياس واإلمجاع  دليل 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

رمحالة اىل العالاملني ساليدنا حممالد علياله احلمدهلل رب العاملني والصالة واتم التسليم عىل املبعوث 

 افضل الصالة والتسليم

 :رمحه اهلل ونفعنا به بالدارين قال

 مدينة الرسول أسخى من بذل. :عملوثمت إمجاع وقيس ( 14البيت 

 

 وتكالونهي نفس حرف العطف ثم الذي يدل عالىل الرتاخالي ت( بالتاء املفتوحة وثم)

طف دالة عالىل حرف ع (ثم)فتح التاء يف البيت السابق البيت الثاين عرش ألن   ة(ثم، )مضمومة

اء زائدة حني مناص( الت وهذه التاء زائدة مثل )والت ،االمجاع ال  حَم  ذا منوه  ،مجاعإالرتاخي ب

فوجالدت عراب فلذلك نعم ذكرهتا تاء مربوطالة وراجعتهالا يف نسالخ وواضح ال حمل هلا من اإل

حتى يف البيت ثاين عرشال  "ثمة"رجح وتقرأ ن التاء املفتوحة هي األأعلم أواهلل  ،التاء املفتوحة

اسالم  يف اآليالة هنا "ثم "رأيت نعيام (واذا رأيت ثم كقوله تعاىل )ألن املقام ليس مقام االشارة 

 شارة.إ

والرتتيالب وهالذا  املقام يف درسنا ليس مقام اسم االشارة بل هو مقام التعالداد والتالذكري

 رى حتى يف البيت الثاين عرش هي مضمومة االول ومفتوحة التاء.أك ليعني العطف ولذ

 اإلمجاع  مام عن دليل يتحدث اإل: دليل االمجاع

عزمالوا العالزم هالو انعقالاد مركم بمعنى اأمجعوا أمري أمجعت ألغة يعني العزم، اإلمجاع   

ا فهو اتفالاق املجتهالدين مالن هالذه ما اصطالحأ، ن مر وعمل يعمله  اإلنساأرادة عىل واإل زمالع

رشعيا مثالل  مة بعد وفاة الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف عرص من العصور سواء كان احلكماأل
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أن له بدايالة و حدوث العاملك أو عقلياللرتاخي  (ثم)مثل الفاء للتعقيب،  اباحة النكاح او لغويإ

 او دنيويا  كتدبري اجليوش.

دلة الرشع ولنا وقفة خاصة مع هالذا الالدليل وخصوصالا يف أاالن هذا  اإلمجاع دليل من 

ينقسالم ا  اإلمجالاع هذ ،ت الفكرية والسلوكيةهذا العرص الذي نعيشة اليوم بام فيه من االختالال

 اىل قسمني:

 يعني كل واحد منهم. ،: وهو ما نطق به كل جمتهد باحلكمينطق -1

هنم أبه نطق رصيح من يقني املجتهدين بسكويت: بمعنى نطق به واحد وانترش ومل يظهر  -8

 هذا نسميه السكويت. ،و خمالفوناموافقون 

امجاع قطعي وهو النطق الثابت بالنقل املتالواتر، اذا إىل يقسم من حيث حجيَته اإلمجاع  

لالذي تكلالم باله املجتهالدون الذي هو حجة قطعية هو امجاع النطقي ااإلمجاع  عندما نتكلم عن 

امالا اذا كالان  ،ورصحوا باملوافقة وهو ايضا منقول عنهم بطريق التواتر هذا هو احلجة القاطعالة

 اذا  ،السكويت اإلمجاع  نطقيا ونقل بخرب واحد اي مل يبلغ حد التواتر فهو حجة لكنه حجة ظنية 

املتواتر واملنقول بالتواتر ذلك النطقي الثابت بالدليل اإلمجاع  الذي هو حجة قاطعة هو اإلمجاع 

 القطعي.اإلمجاع  هو 

س وقلنالا احلالس قطعالي قطعيا  وليس فيه تواتر بسبب املشاهدة بالاحلاإلمجاع  قد يكون 

 النبي صىل اهلل عليه وسلم فهذا قطعي  اجتهادنه من أولكن قطعيته 

ننالا لسالنا أفأصبحنا نظن  ،ذا دخلنا يف منهج الشكإال إ ،ن امامي هذا قطعيأنا أراك اآل

 اإلنسالان  شالعور ، ناله يشالكك حتالى يف وجالودهأاإلنسالان   ىل إالذي يتطرق  ،صالأموجودين 

ذا ثبت طبعالا بطريالق إاإلمجاع من حيث باجلوع قطعي وليس ظنيا  خيضع باحلس وهذا قطعي ف

 و كان مشاهدة.أونقل توترا  النطق بجميع املجتهدين 

 اهلل سبحانه وتعالاىل وبنالاء عالىل سبحانه وتعاىل وفيه رىض حجة يف دين اهللاإلمجاع  هذا 

نه مقدم عالىل الالنص أو ،حداث قول ثالثإمجعنا عىل قولني يمنع أذا إاإلمجاع وهو القطعي  ن أ
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ناله أو ألتخصاليص ن النص حيتمالل ااو أاإلمجاع قطعي لكن النص داللته قطعية   ،وعىل القياس

يف النهاية حمتمل التأويل هذا الالنص حمتمالل للتأويالل والنسالخ   ،حيتمل التقييد وحيتمل التأويل

دلالة أقوى أوهو  ،ال يقبل النسخ كذلكاإلمجاع  ألن اإلمجاع  عىل ولكن هذا االحتامل غري وارد 

دلالة قالوى األأن لكناله هالو اآل ،ن كان هالو مرتالب عالىل الكتالاب والسالنةإو ،الرشيعة يف الواقع

 .الرشعية

ن اال كان رأي الناس ذلالك إو ،القياسواالن كام سنذكر له مستند من الكتاب والسنة  

 وال مسالتندا للرشالع االن بعالض النالاس يقالول:  ،يتفق الناس عىل رأي ولكن هذا ال يعالد دينالا  

حالد العلالامء عنالدما أالسبب ألنه رأي  ،ليس حجة طبعا حتى لو كان من النوع القطعياإلمجاع 

سالبيل  غري بقوله تعاىل ) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلديويتبعاع اإلمج بدليل  جاحت

 ن هالذا الالدليل ال يالدل عالىل أنالاقش العلالامء قوله) وندخله جهنم وساء مصالريا(  ...( املؤمنني

وال رالرج  ،ن تكون مع املساللمنيأيعني   ،اإلمجاع ثبات إيف  ةرصحي غريكانت داللته و ،اإلمجاع

هالذا الالدليل لاليس  نإذ ،س معنى ذلك ان توافقهم يف االجتهاد والصح واخلطأعليهم ولكن لي

 .واضحا  يف حجية االمجاع

عالىل و ،م يف سالندهتكلَّ احلالديث مالصال يقولون: أ  (ال جتتمع امتي عىل ضاللة)حديث 

احلديث ال خيالدم يف  ذاه إذن ،هو طاعة ؟تعترب اخلطأ يف االجتهاد ضاللة هلفرض ثبوت سنده 

و ضالعف أدلة حمتملة خصوصا يف ضعف احلالديث أفهذه ، اإلمجاع  قضية البحث وهي حجية 

لفظ و ،يف عامة املسلمني هناأ ة، كامقاطعحجة اإلمجاع  ن إ ،ن االية ال تفيد نصاإو ،يف داللة االية

دلالالة هالالل األأن هنالالم ليسالالوا مالالأل ،اإلمجالالاع يف مالالة يشالالمل العامالالة وال يعتالالرب موافقالالة العامالالة األ

أمره فكيف يصبحون مالن مر ال مدخل هلم فيه وهم ليسوا من اهل العناية بأهذا ف ،واالستدالل

 .مجاعضمن ادلة اإل

لاليس اإلمجالاع فحمل نقاش  هي  دلة طاملان هذه األألذلك نسمع اليوم من بعض الناس 

اإلمجالاع  ومدى صحة حجيتها عىل دلة األ هالذين ناقشوا هذفهم موجود، حقيقة وهذا  !!حجة

ليس   اإلمجاع االدلة مل تكن مناقشتهم تعني ان هذه الذين ناقشوا ، حجة وأنهاإلمجاع هم قالوا ب
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 ن أ مالن هالذا ففهم بعالض النالاس  ،يف حمل البحث ايدفن هذا الدليل ليس مأ ،، بل ناقشواحجة

 .شوهذا ال يلزم من النقا ،ليس حجةاإلمجاع 

دليل هذا ال وإنام تقصد أن ،تقول باحلكملكنك  ،الدليل افيه تضعفتناقش مسألة فقد 

ليس حجالة اإلمجاع   إذناإلمجاع  دلة أن بعض العلامء يرد بعض أال يصلح يف حمل البحث ففهم 

ن الطالب حمدد بوقالت ، فتجد أالتعليم احلديث يف علم الرشيعة وهذا مشكلة ،عند ذلك االمام

اقشة دليالل ) ومالن من كافيا الستكامل تلقي املسائل عىل وجهها، فيقف مثال عندمعني ال يكون 

وهالذا  !!،لاليس حجالةاإلمجاع  بناء عىل ذلك  إذن ،اإلمجاع نه ليس مفيدا يف أيشاقق الرسول( و

اصالد المالام الشالاطبي ويأخالذ باملقلأو مثال يقرأ  كتاب املقاصد  ،استكامل العلم عدممن افات 

 حكام من املقاصد.صول وعىل ضوئها يستنبط  األذهنه هي األوتصبح املقاصد يف 

وال يكتمالل البحالث يف املقاصالد اال اذا  ، كتاب االجتهاد لالمالام الشالاطبيلكنه مل يقرأ 

دلالة ن األأسالابقا كام ذكرنالا  ،خرىالرشيعة األأصول ة يقبو ،اكتمل البحث يف كتاب االجتهاد

ىل غالثالم انظالر  ،هذا ال ينفعكف وطرت بهثم ذهبت  ا،خذت مستوى واحدأن إ ،عىل مستويات

مالام مالالك يقالدم اإلأن خرى  كام سيأتينا فيام بعد موضوع دلة األىل األإثم انظر  ،خرىاالية األ

 ،كام تكلمنا يف موضوع املفالاهيم وترتيالب مسالتويات االحتجالاج هبالا ؟القياس عىل اخلرب ام ال

 لاليس حجالة أو ان حجيالة اإلمجالاع  ال يعنالي أن  ،مالتكلم فيهالااإلمجاع  فكون األدلة عىل حجية 

 .دلةاأل جانب هذهممارسات الصحابة التي قوت  اإلمجاع  ة يحج نحمل نظر وشك، ألاإلمجاع 

ام فال احلكالمناله أعالىل اإلمجالاع  عقد انلكن ، حديث ظني عندنا ال جيمع بني املرأة وعمتها مثاله:

داللته قطعية يف موضوع حرمالة اجلمالع بالني املالرأة أصبحت هذا الدليل  ؟الذي استفاده الدليل

 ،ن ينكالر ذلالكأو ن احلالديث مظنالونإن يقول اليوم أحد أال يستطيع ف اإلمجاعبحجية وعمتها 

 ااحالد اذكالر ،خالتهالااملرأة ومنقعد عىل احلرمة بني اجلمع بني املرأة وعمتها واإلمجاع  ن ملاذا؟ أل

 .الدليل ظني مع أنمن الفقهاء قال ال حيرم 
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هتم ارسالاالصالحابة ريض اهلل عالنهم يف مم ،حجالة قاطعالةاإلمجالاع  ن أعطيك أمثلة عملية عىل أ 

ذوا مالنهم خأوالفقهاء الذين  ،حجة قاطعةاإلمجاع  ن أحواهلم مارسوا أستقرأ من الفعلية التي تُ 

ا عالىل هالذا عالىل فهالم و  رَ خذوا من الصحابة َج أغريهم من الذين وربعة من التابعني واالئمة األ

 .ن الصحابة مل خيتلفوا يف هذاأالصحابة و

ن تالرد عالىل أوالنقلية لكنك ال تسالتطيع  العقليةاإلمجاع  دلة أن تناقش أفلذلك تستطيع 

لذلك ستجد  ،عىل من خالف االمجاع منكارهإو ،مجاع الصحابة يف الفعلإترصفات الصحابة و

اهالل مالن الذين اخذواعن الصحابة والفقهالاء والسلف قوى هو ممارسات الصحابة الدليل األ

الام مالن وللالر اخالفالاإلمجالاع  السنة مجيعا متفقون ومطبقون عىل حجة  افض واخلالوارج والنض 

 .املعتزلة

تلقالى عالن طريالق املامرسالة بل  ،عن طريق الرواية فقط مل يتلقهذا العلم  ؟ما معنى هذا

 ،الفعلية

نك تقرأ هالذا الالدليل لتعالرف أ يكفيك مصانع يف الغرب والرشق هلا مهندسون المثل 

 تالدرب عالىل يالد هذا اخلبري ،ن يأيت اليك خبري من املصنعأال بد  ، بللةو اآلألسيارة ا مشكالت

ساليارة  اخرتعالوامرساليدس وبينالز الالذين  اجليل األول من الصالناع مهالا: ىل إاخلبري الذي قبله 

ن هالذا وعالن هالذا يف النهايالة وهالذا يأخالذ مال ،الصالناعة متطالورة ننقل متواتر ألبالاملرسيدس 

 .تكدست اخلربة هبؤالء

ن اخلربة العمليالة وهالذه هالي مال بد بل ، نك قرأت كتب الطب رصت طبيبا  أال يعني و

 .اخلربة يف الفقه

 امالن فالتح كتابال وبني ،ىل الصحابةإسند املتصل الوهذا هو الفرق بني من تلقى العلم ب 

من هناك وقرأ رسالة من هنا ومن هناك وحلقات من هنا وهناك ورأى فيديو من  امن هنا وكتاب
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!! إذا كالان حجالةاإلمجاع   يفومن الطبيعي ان جتد هذه الفئة تقول ليس  ،هنا وهناك وهذا علمه

 ،خالتهااملرأة وامجعوا بني املرأة وعمتها و , هيا ؟مهاأفلامذا ال تتزوج الربيبة من زوج ليس بحجة 

ن شاء اهلل من واقعنالا إوسأذكر طرفا منها  ،نكم وقعتم يف مصائب وويالتأ نتفضلوا ستجدو

  .اليوم

ة واجلامعالة فأهل السن ،حمتملاإلمجاع  حمل البحث وهو أن دلة عني احتاملية األتال  ،إذن

هو فيه غمزة يف دينه وهو باب من بصفته حجة فاإلمجاع  نكر أمن و ،مجاعمن ميزاهتم القول باإل

عالن  ،مجالاعال باإلإعليهالا  بالالقطع ن تستدلأ من املسائل ال تستطيع ريكث  ،بواب هدم الرشيعةأ

 :فرضالا أقول لك ) يا أهيا الذين امنوا اذا قمتم اىل الصالة(قوله  سبيل املثال الوضوء يف الصالة

: لالك أقول (يقبل اهلل صالة من غري طهور األمر هنا للندب، تقول قال صىل اهلل عليه وسلم )ال

مالن األدلالة تكلم بكل مالا حتالب  يكفي،  م وتنظفغسل وجهك وحتم  فاسية احله نظافالطهورال

دلالة أنالاقش يف  ،ن النصوص دخل عليها االحالتاملأستجد و الظني الداللة لن يسعفك النصو

وهالي  كالرت يف القالرآنالتالي ذُ يالة من اآل كثرأماذا  ،دلةبكل األ ذهب وأت  ا ،الطهارة يف الصالة

األمالر النصالوص  فبالآالتيك آو ،مر يقتيض الندباألن إالثبوت دخلنا عليها من حيث  قطعية

 .، وهذا خطأ بني وهدم للنص الرشعيفيها يقتيض الندب وأية الوضوء مثلهاأزعم 

صالحة أن الوضوء رشط من رشوط  ،القاطعاإلمجاع ن تستدل بأال قاطعا إجتد دليال   لن

 ق يف النصالوص حيالث شالئت لالن جتالدوحل   ،صالته باطلةفومن صىل من غري وضوء  ،الصالة

دلالة أقالوى أألناله  ؛اإلمجالاع عالىل  قائمالة لالذلك احلالرب ،أقوى من اإلمجاع يف احلسم والقطالع

سالقطت اإلمجالاع  فإذا سقط  ، ألنه ال حيتمل النسخ والتخصيص ومجيع وجوه التأويل،الرشيعة

 .ا حمتملةهصبحت مجيعأو ،دلة الرشيعة بعدهأمجيع 
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الالردة  حالد يف سالقطتهفالإذا أ ،مجاعالاتمجاع واحد كإسقاط بقية اإلإسقاط فإن إلذلك  

مثل مخر اجلاهليالة  ولنعتربها  ؟اخلمريف حد ملاذا ال تسقطه  ؟الرجمحد لامذا ال تسقطه يف ف ،مثال  

هي اخلمالر  نعترب مخر اجلاهلية ، وكذلك يقال:ربا اجلاهلية زعم بعضهم أن الربا املحرم هومثلام 

 الذي مل يكن يف اجلاهلية حالالال، وعالىل فالرض التحالريم للرضالر  مر اخلصبح أذا كوه ،احلرام

 للحفاظ عىل الصحة.صحة  وعندنا قطاعطباء أ عندناف

 هالاحكم بتثسقاط مسألة واحدة إو ،يبقى لك دين لنمع هدم داللة اإلمجاع القاطعة، 

الالردة  حالدعىل  موسمية ن تقول نعمل تنزيالتأوال تستطيع  ،حكامسقاط بقية األإك ،اإلمجاعب

 وآخالر يسالقط ،حد الالرجمال يوجد  خر يقول لك آثم يطلع  ،نتنازل عنه وغريها ال فقط،مثال 

يفعلهالا كالام يشالاء  وأمالام يرتكهالا اإلو ،مامة من مسائل اإلإن احلد هو  ، ويقول لكحد الرسقة

 .ذا ضالل مبني سبقه ضالل إسقاط حجية اإلمجاع، وهسقطنا الترشيعوهكذا نكون قد أ

، وساليدخل االحالتامل عالىل بالداأفإذا سقط مل تبالق رشيعالة  ،عظمالرشيعة األ سياج هو اإلمجاع 

ذا سالقطت واحالدة سالقط إقالوهلام دائالام أو ساسيتنيأوهذا الدين يرتكز عىل نقطتني  ،النصوص

 الدين: 

 اإلمجاع  اوال:  -

 ثانيا : عدالة الصحابة -

ذا تالم خالدش عدالالة الصالحابة فالإ ،: اإلمجالاع وعدالالة الصالحابةذينأحد هدم يسقط هبالدين 

ال صحيح بخاري وال مساللم ال  ،الرواية تاوانقطع ،صىل اهلل عليه وسلم انقطعنا عن الرسول

 .، ال نكسار حلقة الصحابة ريض اهلل عنهمي سند متصلأ بعد ذلك ينفعك

اإلمجالاع  لذك ستجد اجلهد مركز عىل نقالض  ،الطعن يف عدالة الصحابة ونقض االمجاعبسبب 

 ف مسالائل كثالريةهنالاك عالىل الالرَّ  ،ذلكباللكن لو قبلت  ،كحد الردة او الرجم  ،يف مسألة ظنية

مرة وتقبل أخرى، فقالد هالدمت  فلم ترتاجع ،رضيت من حيث املبدأ أنك القضيةستأيت تباعا ، 
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السالالنة واجلامعالالة يف  هالاللأألنالالك خالفالالت  الطريالالق، كمالاللأو ،النالالك دخلالالت اللعبالالة الرشالاليعة

 .احتجاجاهتم وادلتهم

طريقالة ثبوتاله ولاليس يف يف هالذا  (فقد كالذباإلمجاع  من ادعى )الكالم املنقول عن االمام امحد 

وأن هدم حجية اإلمجاع  ،مامعند اإلاإلمجاع  اذهب اىل كتب احلنابلة لرتى مدى حجية  ،حجيته

 علمي. بمقولة من ادعى اإلمجاع فقط كذب، هي عمل إعالمي ال

: ما يطلبه املسالتمعون قالالوا ومجهور  ،حجةاإلمجاع  قال  همحدأع عام ونك يف جممَ ألو 

مالا الالذي سالوف يفهماله  ،فقد كالذباإلمجاع  من ادعى عىل  :محد يقولأمام ال يا اخي كالم اإل

 دلالة ألليس حجة كام فهمالوا مالن مناقشالة علالامء السالنة اإلمجاع  ن أسيفهمون  ؟الناس والعامة

 .مجاعهنا ال تدل عىل اإلأاإلمجاع 

ول لك حيرم االجتهاد يف مسالائل يق ،اإلمجاع دلة ارجع اليه يف كتاب كل من ناقش هذه األبينام  

 مالن ادعالى )يعنالي كلمالة  ل،يف حلن القالوهم نتعرفلاملنافقون  لكن ،رصحية حيرم داللة ،مجاعاإل

، ويقالول هلدم مسائل اإلمجالاع كحالد الالردة مالثال ا للرتويجسوقأصبحت ، (فقد كذباإلمجاع 

 ؟ هل هذا الكالم احسن من كالم االمام امحد لك:

 أمحالد فأجالاهبم ،اإلمجالاع كثر املدعون لوقوع  ملا نه، وهو أالنقل  طريق هذا يف يا أخياجلواب: 

الثبالوت نالام يالتكلم يف طريقالة إال يتكلم يف احلجية هذا القول  حتى يف نفس ظاهرو ،ذا القولهب

 .مجاع املسلمني سبيال لتشكيكهم يف اإلارذت هذه بني ،والنقل

 ،الثابالتاإلمجالاع  تكلم عالن لكننالا هنالا نال ،دون التحقق من ثبوتالهمجاع هناك ادعاءات لإل نعم

أمالا املنكالرون فالال يفرقالون بالني إمجالاع  ،املشهور والرضوري والنظرياإلمجاع  وسنتكلم عن 

 !! لاليس حجالةاإلمجالاع  وفتجده يقالول لالك: ،تفاصيلالهيتم بكالم السطحي ال الن أل ،وإمجاع

إمجاع ومجاع مشهور أيضا إ وعندنا ،رضوريإمجاع ولكنه مجاع قطعي إ هناك دون يييز، يا أخي

 ؟هذا التفاصيل نظري هل تعرف
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  مالا يعرفاله أنتعرف ترتيب االمجالاع؟ أ ،ال يعرف ؟اعمجتعرف طرق ثبوت االأ ،رفطبعا ال يع 

وال  ،وانشالاكاليفام  نالسوق سوق الصحافة والكالم يقولوهكذا وفقط !!، ليس حجة اإلمجاع 

 .عىل الرشيعة وأصوهلا و ال يثبت املهم التشويشأن يثبت القول أيعنيهم 

 ،مواصالفاتباإلمجالاع  نحن نتحدث عالن  ،يف هذا العرصاإلمجاع  نتحدث عن  وهنا ال

يف طريقة ثبوته  يبحث خرآكالم هذا ف ظروفهبسبب مل يقع يف هذا العرص  ، إنن وقع فهو حجةإ

اذا وقع فهو حجالة اإلمجاع  نحن نتحدث عن حجية  وهذا ليس موضوعنا، ،ويف طريقة وقوعة

 .قاطعة

مثالل حتالريم  اإلمجالاع، وقالع باللاإلمجالاع؟ نقول:ممكن يف هذا العرص مل يقالع  فإن قيل: 

حتالريم  ، مثال آخالر:وقع مل يقع؟ام اإلمجاع  قع و ؟حاللاملخدرات يقول  أرأيتم من املخدرات،

اإلمجاع   اليوم عن قضية الناس يتحدثون ،البنوكمن  نيةرسقة االلكرتوحتريم ال ،رسقة الكهرباء

 .يف غرف مغلقةجالسون  وهم

سالواق كيالف يتعالاملون هالل األأسالأل بينام املجتهدون كان منهم من ينزل للسالوق وي 

حتى يتعلم الواقع الالذي يالتكلم  ،يبيعون وما يفعلون يفويسأهلم ك أعراف الناس مع ويعيش

 .يف يشء العلماالنكفاء بغرف مغلقة ليس فقها  وليس من ففيه، 

البعض يتكلم عن إمجاعالات وطنيالة نرى بينام  ،تشويش كبري عىل حجية االمجاع هناكن اآل إذن

مجالاع إهذا اسمه ل العامل ويف املئة من دعضاء دوليني ال يساوي اثنني أاتفاق  !!مجاعات دوليةإو

 !!  دويل

هالذا فوخالذ وهالات  ،واجلالزرة اعالىل العصالالذي بني الدويل اإلمجاع  هذا الف ومن خي

يف هالذا مجالاعكم إنقبالل  واهلل مالا ثم يأيت من يقالول: الدويل!!اإلمجاع  وخمالف للرشيعة الدولية 

باتفالاق مجيالع املجتهالدين يف عرصال ويكالون  انعقالدالذي اإلمجاع   دنت تنتقأ ،طيب !!الوضوء

ويطلالع  ،مغلقةأما اثنني جيتمعون يف غرفة  فيهاملستند من الكتاب ومن السنة وكل هذا مشكوك 

 نكالرت أكيالف  ؟!!وجالزرة وتقالول هالذا امجالاع اوعصال وهذا لك وذاك يل،ويقول خذ وهات 
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أبدا وهو منتهى  هذاال يصلح  !!امجاعإوسميته أخذت بام ليس بإمجاع الرتبة العالية و اذاإلمجاع 

 .التناقض

اإلمجالاع  هالذا دون يا أخالي طيب  !اعات الوطنية واملشرتكات الوطنيةمجاإلناهيك عن 

   ؟!!ااعتربهتا إمجاع االصويل الفقهي املعترب شككت فيه وهذه دونه بكثرياإلمجاع   عندنا، يعني

فقالط،  ىاهلالو إناله ؟!كت فيالهشالك  اإلمجالاع  مالا أ ،اعمجاع جعلته امجاإليس ب بأن مامنت آكيف 

تفعالل هنالا أل،يعني حتريم املخدرات مقاسه عىل اخلمر ،مبني عىل دليلاإلمجاع   عندناخصوصا 

مل تكالن  اهنالالالذي جييالز املخالدرات ألف ،وىلاأل قيالاسب املخالدرات حتالرم ف ،عل اخلمر وزيادةف  

 .مجاعيضا اإلأخالف كام أنه شذوذ  ، وخمالفتهوىلقياس األ فقد خالفموجودة يف القرآن 

 ، مالثاللكنه بعد ثبوتاله ال يسالأله عالن دليلاله، مستند اىل دليلاإلمجاع   علم إخويت أنولن

بعالد  ،ة السالقفب  وبعد ذلك َص  ،ودعائم اتضع خشب ا، فإنكوتريد أن تبني سقف اعندما تبني بيت

 .د بالنصقعاناإلمجاع   إليها، كذلكمل تعد بحاجة ألنك ، ن ينشف نزيل اخلشب واالعمدة أ

املسالتند اىل اإلمجاع عدم اجلمع بني املرأة وعمتها بك ،النص إنه ،اإلمجاع  تبَّ المن الذي ث 

 رشوط  فيالهألناله تالوافر  ؛ال يسالأل عالن دليلاله ،اإلمجالاعت حتريم املخدرات ببعدما ثب ،القياس

ا وهو مَ أ أصال ا،مجاعإاىل دليل مل يكن  امل يكن مستندلو و ،ىل دليلإمستند أنه من حيث اإلمجاع 

 .ال يسأل عن دليلهاإلمجاع  وبعد ثبوت  ،مجاعإىل دليل فهو إمستند 

 

 عندنا ثالثة انواع:؟ ما حكم جحود االمجاع

يالامن باله عليه من نفسه فكاكا من اإل اإلنسان  رضوري كتحريم اخلمر ال جيد الاإلمجاع   -1

عالن  خارج هذا اإلمجاع جاحدف ،مضانصيام رو ،والوقوف بعرفة ،كفرضية الصلوات اخلمس

  .قضائيا يف موضوع التكفرياملوانع حتقق الرشوط وانتفاء مراعاة مع  ،ملة االسالم

تحالريم ربالا ك ،قول الراجح ولكالن عالىل خالالفالاملشهور يكفر صاحبه عىل اإلمجاع   -8

املكالذب واجلاحالد هالو اجلاحالد هلل ورسالوله فتجالد ان املكفالرات دائالام ونالحظ أن  ، اجلاهلية
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 اهلل وان الشالهادتني شالهادة ان ال الاله االب يامن اإليدخل يف الرجل ن أكام  ،اهلل ورسولهبتكذيب 

م مالن وخيالرج مالن االسالال اللذين دخل منهام، اخلروج من نفس البابني حممد رسول اهلل فطريق

 يف االيالامن و ،روجاخلال الكفالر يف اىل بوابالة الشالهادتني لكالن عالكفالر راجالأن جتد  ،ذات البابني

 هذه نواقض االسالم.   ،دخولال

ممكن بعض الناس اليوم ينكر  من الرضوري ألنهمن املشهور وليس  اجلاهليةربا حتريم 

معالني موجالود  ربالا نزل عالىل سالياقان يف القرلكن الربا املحرم  بل ال يعرفه أصال،ربا اجلاهلية 

 ،القرآن عىل سبب يدخل دخول قطعيا يف النصبه ونقول دائام ما نزل 

لكالن  ،هنالا مالن الربالا املحالرمأاليوم  املعتربالقول  ؟لكن فائدة البنوك هل يدخل قطعيا 

انالام   ،حالاللن الربالا وال يوجد من قالال إ ،توضيح قوهلم يف هذاإىل نكر ذلك وسآيت أهناك من 

 ،هالي مالن بالاب املضالاربةو ،ال: قالالوا املحالرم؟  الربالاالربوية هالي  يةفائدة البنكهل النقاشهم 

 ان شاء اهلل  الحقا سأبينهاوتأولوا تأوالت معتسفة 

املشهور فهو فياله خالالف اإلمجاع  ما أ ،الرضورياإلمجاع   أنكرالتكفري يكفر قطعا من 

 وإنكالارهيف القالرآن  ةعائشة ريض اهلل عنها مالذكور رباءةف ،يكفر او ال يكفر واملشهور انه يكفر

 ىصالاحب هالو هتالاا، واملنكالر لرباءبخصوصالهتكذيب رصيح للقرآن الكريم ألنه نزل القرآن 

بكالر  تيتاله بالأيبألو و ،دلةال تنفع معهم األ ىصحاب اهلوأ ،ال ينفع فيه الدليل ىوصاحب اهلو

 يف النفس. ىوالتحلل هو والغلوينة فهو صاحب قناعة مع ،الصديق ليتكلم معه

وفالتن  مالراضتنفالع معهالم املفزعالات واأل إنالام ىدلة بأصحاب اهلالولذلك ال تنفع األ 

 ،تنفع معهم، هذه املفزعات يصدهم عن هواهم هذا ،عىل يد الظاملني الترشيدوتل القب احلروب

 أصالابتهمالا  ومتى ىوفتو ىربا ويأكلها ويقول لك هناك فتوتعامل باليجتد بعض الناس لذلك 

 ،سالالمياإلالبنالك يف  اوضعه ،من البنك الربويالفلوس  أخرجبنه يقول المثال جلطة دماغية 

 .املسلمني عصاة وهذا كثري عند
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حتالى اذا وقالع  ،حقههذا موال الناس ويعتربأنهم من يأكل وم ،هدية اهيرتيش ويعتربمن منهم  

هالذا  ،الياله مو الفقر او يف مصيبة جتده تاب وهذا ابتالء رب العاملني للنالاس ليعيالدهأيف املرض 

هو لطف، هالذه الشالدائد العذاب فن ظهر هلا إمة وهذه األ ا، ن كان ظاهره عذابغو ،إهليلطف 

 .ىل رهبم سبحانه وتعاىلإحتى يرجع الناس  ،مة اىل دينهاسرتد هذه األ

حقنوا الدماء بالال ف (ال اله اال اهلل)هل ألأهل السنة سلكوا مع الشيعة مسلك االحتياط 

ن أهلالم  يبيحالواومل  ،التحريمواألموال صل يف الدماء األألن  ،مواهلمأوا عىل ومل يتعدَّ  ،اله اال اهلل

املرأة حرام حتالى يثبالت  أن صلفاال، التحريميف األعراض صل الن اال ،املرأة املسلمةيتزوجوا 

جرينالا أو للشهادتني، سالمجرينا عليهم حكم اإل، فأعقيدة مشكوك فيها عىلوهم  ،حلها بيقني

 يف األعراض. أيضاعليهم حكم االحتياط 

قليالات مالن األ وهالامأهنالم ال يعيشالون أ ،واجلامعةهل السنة أحضارة وقمة من وهذا   

طنجالة اىل جاكرتالا  فأمتاله مالن ،اموضالوعي ابحث ونيبحث مهنأل ،وغريمهاواالنتقام  حالة اخلوف

عنالدنا و عالددهممهالام حالاولوا ان يكثالروا مالن  %5وكل الطوائق الذين جتمعهم ال يتجاوزون 

 يف مدينالة واحالدةمليالون نسالمة  151استعداد لنتحاسب معهالم عنالدنا يف اندونيساليا وحالدها 

 .هؤالء هبؤالء والباقي زيادةف ، جاكارتا

ناله عنالد اهلل أ ال يعني ، وهذافاسداتأوال   متأولونألهنم  ،احلجة عليهم قيمتا وإنحتى 

سالالمه إكام هو املنافق ال حتكم ب ،هبمما عند اهلل هو اعلم أحكمنا بالظاهر نحن  ،و كافرأمؤمن 

   .هلب يبأشد كفرا من أقطعا فهو عند اهلل 

 اإلنسالان   يعنالي شاليئا هلالذا الالدنيا اليف ن حكمت بالظاهر إفخروي أدنيوي وبأنه يتميز رشعنا 

سالالمه ال يعاقالب عالىل بدعتاله الكبالرية يف موضالوع تكفالري إنك حكمالت بأال يعني  ة،باالخر

 ويف موضوعات اخرى.ريض اهلل عنها م املؤمنني أويف موضوع عائشة  ،املسلمني

 ،خطأم أيفعله صح  ما نأ وحني تبحث ،و كافرأتبحث هذا مؤمن رتلف حني القضية 

عالىل  افقط يفضلون عليال كانواوىل الشيعة األف :وعلينا أن تفرق أيضا هو قطعا ما يفعله ضاللة،

 مل)أبالو بكالر وعمالر(  خانأما الشي  ،صطلحاتاملوهذا مهم جدا يف يييز  ريض اهلل عنهام، عثامن
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مالا قضالية أ ،هالل السالنةأمن الذين فاضلوا بني عيل وعثامن وهؤالء ، أصال  للخالفيكونا حمال

وإن تأملالت وجالدت  ،ليست من الشيعة االوىل بتاتافنكرة املقوال ألالشيخني واوسب الرفض 

هالؤالء ومثال نحن نرتىض عىل عبداهلل بن عباس ل البيت فآلون قيقياحلشيعة الهم  ، السنة أهل

عالىل آل ستجد الذي يرتىض ، ا بن احلسني بن عيل أخا عيل زين العابدين ويلعنون زيد ،يلعنونه

 .هل السنةأحد منهم هم أالبيت مجيعا ال يفرق بني 

عنالد مالن عالاقبتهم  تهل السنة بيالنام كانالأن آل البيت عاشوا ملوكا يف ديار أستجد و 

ايب طالب ذكالر  نسبة اىل (مقاتل الطالبيني)يف كتابه  اهلمداينف ،بني ظهرانيهم القتلدعي حبهم ي

هالل البيالت يف محايالة أ همبيالن هل السنة يعاليشاولذلك دائام  ،بيتهل الأقصص كثرية عن قتل 

   .ومكانة كربى

وقاهلالا ابالن  هذا الذي نتحالدث عناله يف املسالتهزئني واملنالافقني واملسالتهزئني بآيالات اهلل

ملا شهد شاهد عند رسول اهلل أن الذي قال هذا الكالم ابالن  ؟منه أكفر هو منهل هناك  ،سلول

قالال ارجالع  ؟قال له اذهب اىل بيتك أم احلد عليه الرسول صىل اهلل عليه وسلم طبقهل  ،سلول

اهلل رسالول وقالال لرسالول اهلل يالا  ،ثبت أنه قاهلالو عىل فرض أنه و، دلةاىل بيتك لعدم ثبوت األ

 .ا؟ ما أقام عليه حد  بتت

ث حيالُد  املسلمني مالن منهناك ف ،ياتيعة املعارصون منهم من  يستهزئ بآإن كان الشو

 ئجلنة والنار واملالئكة هذا مسالتهزعىل الرسول وعىل ايقول النكت عياذا باهلل  فمن ،منهم ذلك

 ،هذه قاعالدة مهمالة ،عليهليس كل من وقع يف الكفر وقع الكفر لكن و ،فلذلك االستهزاء كفر

 .ليس كل من وقع يف الكفر وقع الكفر عليه

لهم أنت عبالدي وأنالا ربالك بكلامت الكفر مثل الرجل الذي قال ال فقد يتكلم اإلنسان 

جيب التفرقة بني االستهزاء املقصود والغري مقصالود هالذا أمالر قلبالي وال  ،دة الفرحأخطأ من ش

اآلن لو ينكت عىل اجلنة والنار وخوفتاله مالن اهلل خيالاف تستطيع أن تفرقه بظاهر احلال املسلمني 

يعني ال تعنيه هذه الرسالة من قريب أو  عنادا، يتامدى ومنهم من يزداد منوال يعود أبدا  ومنهم 

 .بعيد
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وا عالىل هالذا نموانع ال تتجروله رشوط والكفر له ضوابط  فيها،حكام العامة تريثوا قضية األف 

 املساللم فليتالق ،فيه أعراض فيه أموال فيه دماءوفيه نفوس  ،ألن هذا امليدان خطري جدا   ،امليدان

 التطبيق مسالألةفال بشالكل نظالري حتى لو قلنا هذا قضالية ،دين أخيهيف ق اهلل تليودم أخيه يف اهلل 

باله يتحالدث  وثمة فرق بني ما ،الكفر وقع الكفر عليهيف كام قلت لكم ليس كل من وقع  أخرى

وعالىل علالم  ،لغة الفقهاء لغة مبينالة عالىل أسالسف ،حزاب واجلامعاتاألبه تتحدث  وماالفقهاء 

  .وعىل ضوابط وقواعد

صالىل اهلل  الرسالول هطبقلاملتحللون قالوا ال يطبق حد الردة ألنه لو كان يطبق عىل أحد 

املنالافقون مل يالدخلوا  ،عالىل املالتهم دلةمل تثبت األونقول هلم: يا أخي  ؟عىل املنافقني عليه وسلم 

وهم " تقول اآلية الكريمةو ،يف نفس االمر مل يدخلواولكنهم يف الظاهر دخلوا  حقيقة االسالم

لكالن أحكامنالا ال تتعلالق بالالبواطن أحكامنالا تتعلالق  "قد دخلوا بالكفر وهم قالد خرجالوا باله

 .هذا حكمنا دلة نحن يف هذه الدنياباألوبالظواهر 

عىل ربكم بالرئيني مالن  مواواقُد  ،مل عىل غريكموا باحل  أهله وألقُ اقتحام هذا املجال له ف 

ولكالن  ،مر ألهلالهوأنا تركت األ ،وقل يا رب هناك أناس هم أهل للموضوع ،نيملتكفري املس

عالىل كثالري مالن يتجالرأ  ،ميوال تكاسال كتكفري تارك الصالة ،رت هذا وإذا به مسلمفلو جئت ك

 شهور وال رضوري،مال امجاع نظري وال  ،اإلمجاع اتق اهلل واسكت هذا ليس من هذا، يا أخي 

، يعني مالن توريث بنت االبن السدس مع البنت إنكارر به مثل النظري ال يكف  اإلمجاع   ا كانإذ 

هذا املسألة  ن،ولبنت االبن السدس فاملجموع ثلثات ابن فإن للبنت النصف نمات عىل بنت وب

اإلمجالاع  و ،مجالاع نظالريإبن ال تأخذ شاليئا  ال يكفالر ألناله بنت اال شخص ذا قالفإ ،فيها إمجاع

 أقالول لالكالقطالع باله دون نظالر كالام لالو  فيحصاللصل بطول النظر أما الرضالوري حيالنظري 

 هل حتتاج أن تفكر وتنظر؟ ال  8=1+1

مارة القطالع باله عالمالة أن إقالوا  ؟وقالوا كيف يعرف املتواتر وكيف يعرف الرضوري

  قنىا  ججنييىة لىى ع، مثاله خرب عىل التواتراألمر عالمة هبذا  يف نفسكحصول القطع ف ،واترهعىل ت

ثالم   ال يوجالد عدالالة يف قبولاله؟ العدالالة رشط يالن أكافر ، هذا خرب من هايتي زلزال يفحدث 
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 أقبل اخلرب فالبالد مالنال  يقول أحدهم:، فهايتي هناك زلزال يف نعىل كل القنوات يقولوفتحنا 

والتالواتر ال  ،ال يا أخي أنالت اآلن أمالام حالالة تالواتر !!السند ألنه الزم بالنقل الضابط عن مثله

 قال:  ه، بل ال يسأل عن إسالم الناقل عن عدالةفيه يسأل 

 وسوي بني مسلم وكافر :::واقطع بصدق خرب التواتر

 

ألناله ال يوجالد    بأخبار القنوات األجنبية ال نقبل  ، فإن قلتالعقلية االصوليةنظر إىل ا

ن املتواتر قد حيصالل ويقبالل مالن إالعلامء قالوا  ؟،أين عقل املسلمني !! فيقال لك:للكافر عدالة

قالوا فاختلفوا بحد التواتر  وقد ،عالمة عىل تواتره هس فيفألن حصول القطع بالن ،الكفار قالوا

تالني مثال  ويالأيت مالن جه أن يكون احلديث طويال   أو الكثريواجلمع أفوق االربعة أو أربعة ينقله 

 .ىل ذلك هذا يعرفه املحدثونإجهة االندلس وجهة الشام وما 

كان فياله االسالتدالل بالالنظر لكالن يف اإلمجاع  يف جمال أما جمال نظر، هو لكن يف النهاية  

واتر ولو روي عن مئة عالمة تواتره فإن مل يصلح به قطع فليس متفهذا النهاية حصول القطع به 

آالف خمتلالف فياله  7آالف وفضائية أخرى قال  5ومئة يعني لو قلت عدد ضحايا زلزال هايتي 

 .وليس فيه قطع واضح لكن الزلزال بحد ذاته وأنه مدمر وقع يف هايتي

عالميالة كيالف صول يف صالياغة الفلسالفة اإلتفيد من علم األاحظوا كيف يمكن أن نس ل

كيالف نالتعلم ونقل اخلالرب وتناقل اخلرب واحلديث  ،عالمية بتوظيف هذا العلمنصوغ فلسفتنا اإل

رج علينالا رال التالي خبالار األمالع ال نستفيد من هذا الرصيد اهلائل يف التعامالل ثم  ،نقل احلديث

 .صباح مساء

، مل يكن عدال  ألناله يف االحكالام العاديالةلو شهادة الشاهد و فيههناك حكم عادي يقبل 

أمر  العضونقول له قطع  كقطع عضو مثال ، فهل ر يف عملية جراحيةفالطبيب الكاقبل شهادة فت

 الروافضعن بعض  ىتعلمون أن االمام البخاري روو ؟!!رشعي جيب أن يكون الطبيب عدال  

روى دوَعالمن مقاتلة اخلوارج وليس مالن القَ  عمران بن حطان وهوكوروى عن بعض اخلوارج 

  ،من كتب الشيعة يينراوي الكل أعنيخوه زراره ابن أ  رافيضعنَي أعبدامللك ابن عن 
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يشالرتطون يف وأهالل السالنة يف نقلهالم أبالدا   ونالشيعة ال يعتالرب بينام هذينعن البخاري روى و

م أهالل السالنة يف أعظالم كتالاب وهالو كتالاب االمالاف ، هنا الفالرقماميا  مثلهمإالراوي أن يكون 

 وروى عن عمران بن حطان هذا خارجي وهذا رافيضال عنيأالبخاري روى عن عبدامللك ابن 

 .ليست موجودة فأخذ به الردحصل عنده أن أسباب 

عالن احلقيقالة  ةباحثالهي إنام  املمقوتهذه العقلية ليست أسرية للتعصب أن الحظوا و 

أقالوال منكالرة وقالد خلصاله  (الكشالاف) هكتابال يفوالزخمرشي معتزيل يطبع كتبه أهالل السالنة ف

مالة يعيشالون بعقليالة أهالل السالنة هالم األ، فيف تفسريهالبيضاوي  اته كام فعلاعتزاليهم من ضبع

يطلعون عىل احلقائق التي ترضيهم عند رهبم ليسوا أرسى  ،مها احلقيقةوهيمها الدليل هيعلمية 

 مالي عنالدهم رصالنيلالذلك البحالث العل ،قليات والسفهاءار واألغيعيشها الصلنظرات ضيقه 

لكن إذا تعيش عقليالة الضالعيف  ،مشكلة ال ياشيع كان الراويلو و ،الصحيحاحلديث  فريوون

   .وعقلية االقلية وشهوة االنتقام لن ترى احلقائق

اإلمجالاع يف حتى اآلن يطرح علينا التشكيك اإلمجاع  لذلك نعود اآلن بحديثنا ملوضوع 

فالال  املتعلقة باحلقوق األساسالية ىل فرنسا واطلب منهم وثيقة الثورة الفرنسيةإذهب : انقول هلم

حتالرتم  وهكذا األمم التي ،مطلقا   للنقاش ةامجاع وغري قابل الوثيقة حمل ههذ ،يقبلون املساس هبا

إمجالاع  بربالعأيت تالال هالذه  مجاعالاهتموبإمجاعاهتالا مالع أن إال تسمح ألحد بالتالعب هبالا نفسها 

لكنهم يتمسكون بأي يشء جيمعهم عىل خالف هالؤالء املشالتتني الالذين  ،أهل السنةاملسلمني و

ها الرأي والالرأي ينباالمة ال ي ،هو الذي يبني االمةاإلمجاع  يريدون أي يشء يفرقهم لذلك هذا 

تفقنا عىل احلوار أم ال نتفق ثم نتفق ، ات الطرشان حوار ثم حوار ثم حوارحواراوالاآلخر وال 

 .ثم ستشكل االمة ،إمجاعاتك قم عليها ،وجود نتيجة عىل استئناف احلوار دون

لو جئنا للحديث عالن النبالي صالىل اهلل علياله وساللم اإلمجاع  خذ مثال عميل عىل أمهية 

 (اسالم فاعالل) ئبيع املؤجل باملؤجل أصال  الكال هو "ئبالكال ئعن بيع الكالهنى رسول اهلل "

اللفالظ يكالون باسالم  فأحيانااملكلوء باملكلوء  ( أياسم املفعولجاء عىل )لكن اسم الفاعل هنا 

كام ورد عن الرسول صىل اهلل عليه  ،هذا البابوهذا من سم املفعول امعنى ب يكونالفاعل لكنه 
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واحالد يتغالوط بالظالل واآلخالر يتغالوط  "العنالنياتقالوا ال"احلديث الصالحيح قالال  يفوسلم 

الظالل حمالل وه مالن أذى يف الطريالق إنام يلعنهم الناس ملالا أحلقالو ،وليس مها الالعنني ،بالطريق

 .اللعن ناسب أن يوصف باسم الفاعل كوهنام سببا  يفللكن  ،جلوس الناس

رآن جعلنا بينالك وبالني الالذين ال يؤمنالون بالاآلخرة حجابالا  قإذا قرأت ال" كقوله تعاىل

عنالاد دا  بسبب أناله شاهَ مواحلجاب ال يكون مستورا  بل يكون ساترا  ولكنه ملا مل يكن  "مستورا  

هبذا اللفظ، كالذلك لتعبري اناسب فأمراض وشهوات اجلاه والسلطة أصبح مستورا  يف القلب و

ال جيليهالا ؟ قال تعالاىل: )لكن من الذي جيعله يأيت (آيت)يعني  "إنه كان وعده مأتيا"قوله تعاىل 

 .وهو رب العاملنيهبا من يسريها ويأيت  كفكأن هنا (وقتها اال هول

صحيح عن النبي صالىل آحاد، وحديث أخر هذا احلديث ء بالكاىلء وإذا  هذا بيع الكاىل

اشرتط الرشالع  "يل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوممن أسلف فليسلف بك" عليه وسلم اهلل

مام جييالزه ثالثالة أيالام باشالرتاطه يف النقالد العقد إذا كان املبيع مؤجال  واإلقبض الثمن يف جملس 

املهتمالني وجالدت أكثالر االقتصالاديني خصوصالا   (مساللبيالع ال)ل دراستي للامجستري يف وخال

ملالاذا اتفالق العلالامء  ؟ملاذا يشرتط هذا الرشط !!يضيفون ذرعا  هبذا الرشط باالقتصاد اإلسالمي

اليد يف السالوق للبيالع ملاذا ال نطلق  ،االسواق ويقيدإرادة املتعاقدين هذا يغل  الرشط؟عىل هذا 

  ؟جيوز تأجيل البدلني معا  ال ويشرتط تقابض البدل  ذاوالرشاء ملا

اإلمجالاع  ة يالليس حجة وأنا لالن أجادلالك يف حجاإلمجاع  ن إقلت أنك يف الواقع  نقول

دخلنالا اىل السالوق مثال  ،سأناقشك بالعقل والواقع الذي تؤمن به لكنيام  فيها ل  سلست م ألنك

الالف دينالار  111تامرس صالفقة بالالفال  مالع املشالرتيأن يكون املبلغ كامال تشرتطال وأنت املايل 

ن السوق أصبح يشعر بوجود طلب لكالن ألف اآل 111انت اشرتيت بال ،آالف11فقط  وتدفع

ذا  إ ،عالىل الالثمنذا  دخل السوق مالن ال يقالدر إ ،طلب ومهي أمامأصبحنا  ،ألف 111الطلب بال

باح فقالط وحني يأيت أجل القبض تصبح املسألة تصفية فروقات أر ،ا عرضا  ومهيا  نعننحن اصط

ف دفعالت لالأ 111ألالف الزم تالدفع الالال 185 أصالبحت قيمتهالاألف  111الصفقة بالالغري ف

إنفصالال  نا أمالامأصالبحفألف تفضل هذا الربح اليل لك  85ربحك  ،ألف 11 مازالآالف 11
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 واد آخر يربحون أرباحا  هائلة والسوق يف النازليف السوق املايل ووالسلعة يف واد  املايلبالسوق 

 .نتيجة خمالفة االمجاع وهذا

لت مناط املضاربة عىل القروض البنكية نفس املشالكلة صالار عنالدي نقالد زَ نأكذلك لو 

ال  ،نتالاجأيالن ربالط املالال باإل ،أين االسالتثامر ،نتاجأين اإل ،أين السوق ،بنقد بزيادة أين السلعة

حتالى ال تصالبح  ملالاذا؟يف الرصف ال بد أن يكون الثمن مقبوضا   هعىل أناإلمجاع  يوجد كذلك 

 ،نتاج احلقيقيوبالتايل نعزل املال عن سوق اإل ،بزيادة بنقودالنقود 

ني النقالد اىل أجالل ل  بالاد   األفال 81اآلن نحن يف هذه القاعة كل واحالد معالاه  :للتوضيح 

والرصف الواجب اىل أجل وعند اخلروج من القاعة ال يوجد ساللعة ال يوجالد ،والنقد اىل أجل 

احلقيقيالة والساللعة  واملنفعالةاالنتاج احلقيقي وجهة قيمة مضافة إذا بدل أن تسري هذه النقود اىل 

ضالعف مبالادالت  511احلقيقية أصبحت رهنا  للمضاربة حلد يبلالغ جممالوع مبالادالت النقالود 

 .يف واد آخركانت  ؟نقودواملنافع أين كانت الالسلع 

هالا تالالدمري اقتحامُ و ،حلاميالة املجتمالعمجاعالات إنالام هالذه الرشاليعة ملالا نسالجت هالذه اإل

أن سالوق  ،الصالفقات هية العاملية بسبب الربا وبسالبب هالذزمة املاللذلك حدثت األ ،للمجتمع

 السلعة الفالنية اليالوم نتاج راكد لذلك يقول سريتفع سعربينام سوق اإل ،أرباح هائلة جينياملال 

   ؟!نتاجما دخل حالة الطقس يف اإل !!بسبب حالة الطقس

سلعة احلقيقية ليسالت ال ،سوق ومهي ؟ما عالقته بانتخاب فالن ،أنت امام سوق ومهي

التذبذب قيمتها ال تتذبذب هبذه الرسعة إذا  ترتب عىل هذا انفصال بني أسالواق يف هبذه الرسعة 

 خرق اإلمجاع.حلقيقية وهذا كله بسبب املال وأسواق االنتاج ا

املضالاربة ال يف  دلاليال  عالىل أن ضالامن رأس املالال اآلن أعطالوين ت سؤاالحيعني لو طر

منعقد عىل أنه ال جيوز ضامن رأس املالال املضالاربة اإلمجاع  اذهبوا وابحثوا عن أدلة لكن  ؟جيوز

  بالال ،مجالاعاملضالاربة هالذا باإلال مالس أبناءا  عىل نسبة مالن ر اونموال جيوز أن يكون الربح مض

 ،قلت للبنك الربوي أزلنا لالك رشطالني مالن املضالاربةإذا ، حالاليصبح البنك الربوي اإلمجاع 
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س املالال أمالن ر %1نسالبة  ونعطيالكلدائن لس املال أتضمن ر أي ،س املال مضمونأر :ولاأل

 .ط املضاربةويف رشاإلمجاع  إذا  أحللت الربا بسبب االخالل ب ،وهذه مضاربة

 5بقيمة  بعت %5ربحي  األف 51السلعة مثال   ،هي بيع سلع ، املرابحة اإلسالمية ليست كذلك

اشالرتيت  وأنت %58.5دينار  أي  8.5ألف +  51أنا بائع، أنا بعتك سلعة بقيمة  %5آالف +

حالل، انتبهالوا  قلناوجدنا السلعة أننا كلام  ، واليعني هذانقد بنقد بزيادةفلربا أما ا فرق،فهناك 

الساللعة حتالى  وهي (النعجه املستعاره يف البيوع)و (التيس املستعار يف الزواج) ناصار عندفقد 

 عن القياس  ن نتحدث، اآلسنكمل احلديث ،سنأيت اليه تفصيال  ة احليل وحظريل كمُ ت

، ورشعا  محل معلوم عالىل معلالوم ملسالاواته يف علالة احلكالم عنالد احلامالل ،القياس لغة: التقدير

 هو املجتهد واحلامل

 :قال يف املراقي ،القياس الفاسد ليشمل التعريف (عند احلاملف )ييف التعرقالوا و

 د  َس أ ُد د لدى احلامل والزي  فز   :::شموله ملا فسد د  ر  ن تُ إو 

عن حالديث النبالي صالىل اهلل علياله وساللم وتكلمنا عىل البيوع  ،محل معلوم وهو الفرع

مثالل الالرُب  )الدخن( وهالوعندنا هنا الفرع مثال   "بالفضة والرُب بالرُب الذهب بالذهب والفضة "

محل معلوم واملعلوم هو الفرع  ،هو قوت أسايس مثله مثل الرُب و واليمنينيربة غارصوف للموع

مالام عند اإل وهي ،ملساواته يف علة احلكم (الرُب  هنا ) هو االصلوعىل معلوم  (الُدخن) هنا هوو

احلامل هالو الالذي حيمالل و (حتريم الربهو )واحلكم  (االقتيات مع االدخار) يف ربا البيوعمالك 

 (.املجتهداألصل وهو )الفرع عىل 

حتالريم )وحكالم االصالل  (،الالرُب )احلكالم  حملهو و (االصل) ،ذا للقياس أربعة أركانإ

اجلامع وهي  نسميها الوصفو ،والعله (،نالُدخ  )حمل البحث  وهو ،والفرع حمل احلكم (،الربا

اتفقت املذاهب االربعة عالىل وقد العلة اجتهادا  منه جعل مالك  اممواإل (االقتيات مع االدخار)

سالامء باأل ابن حزم اىل عالدم التعليالل واالكتفالاء وذهب ،ة املذكورةتهلذه االصناف الس التعليل

بالظالاهر سامء وتصور بناءا  عىل عدم التعليل والتمسك وأن احلكم ال يتجاوز هذه األ ،املذكورة

حكالام الرشالعية بنالاءا  عالىل مام ابن حالزم الظالاهري مالن األاإلألغى كم  ،دون التمسك باملعنى
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وبالتالايل  ،حكالامكثالري مالن األ يعني إلغاءجائز!! سمنت احلديد باإل ؟! يعنيالتمسك بالظاهر

أيت وسالنيف موضوع ال دليل عىل رشوط املضاربة التي ذكالرت  اام وقع فيه الذين يسكوفيسيقع 

 بيان كيف أن الواقع أكثر فهام  للنص وأكثر فهام  ألدلة الرشيعة ألن الطبع والعادة دليالل مالن اىل

   .أدلة الرشيعة وسنأيت اىل ذلك

الالدليل فياله منطالوق وفياله ف ر املعنالى،الب الالألنه يعت هذا هو الدليل عىل فقه االمام مالك

االمالام عنالد املعنى عن واآلن نتحدث  ،ق واملفهومأخذنا املنطو ،مفهوم وفيه معنى وفيه مقصد

بة اىل املعنى وال أحد يشالكك يف اتبالاع هالؤالء للساللف والصالحا واذهبفاألئمة األربعة  ،مالك

ىل املعنى والذهاب للمعنى هو الالذي فياله إولكنهم ذهبوا  ،دلةرضوان اهلل عليهم ويسكهم باأل

فقالد كتالب  مذهب ابن أما  ،البقاءم هفهؤالء االئمة االربعة كتب اهلل لفقه ،رىض اهلل عز وجل

 وكذلك النحاة الذي مل يتخالذوا القيالاس أصالال، ، ، أي ليس من املذاهب املتبوعةعليه االندثار

للشالالاذ  أمالالا الكوفيالالون فقالالد قعالالدواالهنالالم قالالالوا بالقيالالاس كتالالب هلالالم البقالالاء  البرصالالة فنحالالاة

 .القياسيف أن رضاه و ،تعاىل يف املعنىرىض اهلل سبحانه وأن يدل ذلك كله عىل ف،فاندثروا

 ،فلالذلك الصالحابة ذهبالوا للعلالل ،وأن هذا الذي يتناسب مع املعاين العظيمالة للالنص

صىل اهلل عليه -سول اهلل وهم أكثر الناس علام  بر ،فلامذا ال نقتدي هبم، وذكرنا طرفا  من أقواهلم

الصالحابة ريض هو فعل الصالحابة وسالتجدون أن اإلمجاع  وقلنا أن الدليل القاطع عىل  ،وسلم

مالام توسالع اإل ،اهلل وتعاىل عنهم هلم أثر كبري يف فقه االئمة االربعة ومالك خصوصا  يف فقه عمر

عمر بن اخلطاب  هذا فقهاالدلة العقلية و مناملصالح واالستصحاب  يف الذرائع توسعيف مالك 

دار مالام إوأنه  ،وقوةمام سعة اإل أعطىاخلليفة العظيم  ففقه هذاريض اهلل عنه وفتاوى ابن عمر 

 .ن عمر والصحابة والتابعني ريض اهلل وتعاىل عنهمأاهلجرة الذين أخذوا من عمر و

 أناله اذا جالاءه خالرب الواحالد، أي مام مالك يقالدم القيالاس عالىل خالربن اإلأهناك مقولة 

يف الرتبالة  ، فالقياسقياس ،مجاعإ ،سنة ،كتاب :لرتتيباو ،يقدم القياس عىل اخلرب وقياس، فإنه

إذا ونالرى  ،مثلالةنحالن نريالد أن نالذكر بعالض األ ؟الرابعة فكيف يقدم الرتبة الرابعة عىل الثانية

 عىل اخلرب.مام مالك يقول بتقديم القياس أن اإلعىل كانت تدل 
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أجالاز  لكالن اإلمالام ،ألن الالثمن جمهالول عىل القياس زال جتو ،ر املرضعةئظرة أج مثالف  

نحالن نعلالم أن  ،اةاملرصالحديث الشالاه وكذلك  ،قال باخلربألنه ل بالقياس فلم يق ،رئظال ةأجر

 علياله وساللم يف حديثها صحيح عن النبي صىل اهللاة ، والشاة املرصبالضامناخلراج هو القياس 

 مالن ان شالاء ردهالا وصالاعإمسكها وأن شاء إظرين اة فهو بخري النمرصاشرتى من "قوله من 

 ."ثمر

ها تلفُ ف ة،تلفت الشا فلو ،نبالضامألن اخلراج  صاعا من ير،  أن ال يرد يقتيضالقياس ف 

عىل رد صاع التمر  ، فمن ير اقال يردها وصاع-صىل اهلل عليه وسلم -الرسول وعىل املشرتي، 

لالمام مالك عندما يقالول لاله  مويف سؤال ابن القاس ؟االمام مالك يقول به فهلخالف القياس 

 .يقول نعم مع أنه خمالف للقياساة رصوهو حديث امل أتأخذ هبذا احلديث

انك تقول من وجد ابني فالن فله عرشة دنانري العمل جمهالول قالد يبحثالوا  ة وهياجلعال

 ،جالازه الرشالعومع ذلك أالنهاية حاصل  فالغرر يف ،د يبحثوا كثريا وال جيدوهققليال وجيدوه و

 القياس. عىل خالف ثابتةواالمام مالك يقول باجلعالة وان كان 

 مر جمهول التامثلتالرطب مع ال خرصا ،رطب عىل أمه بالتمر البيع ك ،ةيَّ ر  العَ كذلك بيع 

أنالا ال ينفعك أن تقول  ،كالعلم بالتفاضل ،امثله ربا الفضل، ونقول أن اجلهل بالتنه يقع فيمع أ

 إن كان هذا يساوي هذا وبالتايل هذا صحيح!!  ،ال أعرف

فهذا  ،كالعلم بالتفاضل، والتساوي أصال غري ممكنال، إن جهلت التامثل فالعقد فاسد 

يقالول مام مالك واإلوإن كان عىل خالف القياس،  ،جازته الرشيعة، ومع ذلك أرطب وهذا ير

 ،عالىل اخلالرب مالام مالالك يقالدم القيالاساإلأن كيف يقال فالقياس وإن كان خالف  ،ببيع العرية

لعمالل خصوصالا  أناله متبالع  ،مامعند اإل ظم االتباعع   يفيدوهذا  وهذه األمثلة تثبت العكس؟!

 .أهل املدينة

حالديث سالامل كالام يف مام مالك قدم القياس عالىل اخلالرب اإل : إنلو جاءنا أحد يقول نعم

وينبالت العظالم  ينشالز هالذابالأن مالالك قال  ، فيقولسنتنيال أرضعته وهو فوقحذيفه أيب  موىل
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ثالل لام ال يمتد حتريم الرضالاعة ملف، هو قدم القياس عىل اخلرب فها بالسنتني االوليني فقط  اللحم

 ؟!سامل

واقعالة حالال وبالتالايل علينالا أن  ال عالنيواقعة  هو ن االمام مل يرد احلديث إنام قالجتد أ 

 ه،هو مل هيمل الدليل بالل أعملاله ولكالن يف حملالف ،نفهم كيفية تعامل العلامء مع مستويات االدلة

 فعالرنإال بعالد أن  ،نحكالم عالىل أرائهالم أو ،ه اسالتدالالت االئمالةن نفَقالأفلذلك ال نسالتطيع 

فهالل شهد له خزيماله فحسالبه( من )حديث  مثلواقعة عني  رضاع سامل يعترب فاملك  ،أصوهلم

 .كتفي بواحدنال  ؟!الشهادة بواحد نكتفي يف

وإن كالان يبالدو  ،مالام مالالك أخالذ بالهاإلف مالن االحاديالث ام ورد عىل خالف القياسف 

 مام له خالربيكتشف أن اإلسفعليه أن يتحرى ذلك و، مام قدم القياس عىل اخلرب اإلحدهم أن أل

 .عىل القياس ومل يعتمد فيهبنى عليه احلكم خر آ

 ،مام له مساللك هنالاأن اإل ونوقد يرتاءى هذا لبعض العلامء ولكن كبار العلامء يلحظ 

 :القياس عىل اخلرب وبعضهم قالن االمام مالك يقدم إ :ومسلك هناك فتجد بعض العلامء قالوا

صالاء حكام ولكن اذا تالم االستقبعض األ فهذا ناشىء عن اختالف ،يقدم اخلرب عىل القياس بل

 .بحث أصول املسألةاولكن بل العكس  عىل اخلرب والتعمق ستجد أنه مل يقدم القياس

يوجالد يف  لمف ،رقبة الظهار مثاله ،جيري يف الكفارات ؟القياس هاآلن ما الذي جيري في 

مام مالالك فاإل ،ولكن يف رقبة القتل اخلطأ اآلية فيها رقبة ال بد أن تكون مؤمنة ،اآلية أهنا مؤمنة

وهذه  ةجامع أهنا هذه كفارب ،القتل اخلطأكفارة  يفعىل املقيد الرقبة املطلقة يف كفارة الظهار محل

 .اذا حيمل املطلق عىل املقيد مؤمنة أن كليهام كفارة وهذه رقبه وهناك رقبه فبام ة، كفار

؟ الالذي الذي جاء بالقتل عىل القول باملظالاهرة امف القتلوهنا احلكم هنا كفارة الظهار ف

املطلق واملقيد مثالل  وليس هذا من بابفهذا يكون عىل قياس العلة  ة،علالهو استخراج به  جاء

 يالده فقطالعه وسلم بسالارق وجيء لرسول اهلل صىل اهلل علي ،السارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام

 .وضوع واحدواملذلك باب واحد واحلكم واحد والسبب واحد ف ،الكف مفصلمن 
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قالد و ،ظهالاروهذا  هناك قتالأن ذه العلة مع العلم هبجمع بينهام ف أما هنا فاألمر خمتلف

ب ل اليغَ  هالذا عالىل ذاك؟ كيالف يقول هذا قتل وهذا ظهار فكيف حيماللفحيتج عليك الظاهري 

 .أن هذا كفارة وذاك كفارة :بعلة رةالكفا بجامع بغلَّ نقول ؟!االمام

بالنسبة هذا  ،يؤدي إلزالة احلكم االصيلألنه  ،أن التوسع يف الرخص ال يصح وتكلمنا

 ؟هالل يالدخل القيالاس يف الرخصالة عنالد االمالام مالالك ، ولكنللقياس يف موضوع الكفارات

قة شالم، اخلفيفني اجلوربنياملسح عىل   همثال بتاتا ،وال يدخلها القياس  ،الرخصة ال تتعدى حملها

 .السفر

قال تعاىل يف موضوع السفر )فمن كالان  ال تقيس عىل الرخص؟ يقول: اآلن ملاذا يا إمام

وجيالوز  ،املسافر يقيض من أيالام أخالر أومنكم مريضا  أو عىل سفر فعدة أيام أخر( يعني املريض 

وعالامل  ،ل البنالاءعالام   :لالدينا املشقة، وهنا نقولحدهم ويقول العلة فيأيت أ يف رمضان، أن يفطر

مثال فهالل نباليح  ،من مشقة املسافرين من عامن اىل القاهرة بالطائرة أكربهم تهؤالء مشق املزارع

    هلم الفطر يف رمضان؟!

حكالام األهبالذا ستجد أنك اسقطت إىل املشقة يناها من السفر بعلة املشقة وعدَّ  قلنالو ف

عالدم التعليالل باملشالقة عالالوة عالىل ف !!؟عنده مشقة يفطر يف رمضان كل واحدهل ، فصليةاأل

  ل أكثالر وهالذا تحمي اإلنسان  هذا ف ،يف نفسها، فهي غري منضبطة بالنسبة لألشخاص االنضباط

 فيهالا، انضالباط  اذا  ال يوجد  ،وال يف األشخاص نفسها غري منضبطة يف ذاهتا ، فهيأقل يتحمل 

  .غري منضبط فاحلكم أصبح بغري منضبط رشعيالكم احل عليه فإذا ربطتو

اذا كالان وعللناه أنه للمشالقة، ا ثبت بالرخصة مثل الفطر يف السفر مموملا رأينا أن كثريا   

هالي وفلتسالقط العالزائم  عىل فالرض صالحته، مشقة فاملشقة موجودة يف العزائم فمعنى ذلكلل

السالفر الناله منضالبط هالي بالل العلالة  ،بناءا  عىل ذلك ال يعلل باملشالقة !!ذات العزيمةاألحكام 

 وال جيوز للسالائقني أن يفطالروا ،عامل الشاقة أن يفطرواصحاب األولذلك ال جيوز أل ،باملسافة

ه ورفيالف صالخر ، فهوحكم رشعيقضية القضية ليست قضية عقل القضية و ،بعلة السفر إال

 .ومل خيفف عن ذاك هذاخفف عن فمن ربنا 
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وأن ( كتب عليكم القتال وهالو كالره لكالم) وقد قال تعاىل والتسليم،  االتباعوهذا هو   

 صالاحبها عالن يعفى فادحةمشقة  وهناكجيب احتامهلا  مشقة  فهناك ،ته للسيفبيقدم الرجل رق

ل زَ ن باله َنالوأجالاز املسالح عالىل اخلالف أل ،املسالح عالىل اجلالوربني مام مالالكاإل مل جيز هخذ مثال

 دا  واشالرتط رشوطالا  عاليالةوأن يكالون جملَّال أن يكون خمالزوزا  كرشوطا   واشرتط فيه ،التخفيف

مالن وهالذه الصالورة اسالتثناء  ،عىل هذه الصالورةفيه اخلف الرشع ورد  ألن للمسح عىل اخلف،

 .ستثني بعد الرشعيأن ال يقدر الفقيه فعليه  ،األصل وهو غسل الرجلني

ألهنا قالارصة ال تتعالدى،  ال جيوز يل أن أعدهيا ،حملهاة عىل رصفبناءا  عىل أن الرخصة قا

عن يف ثبوته مالك يناقس  لك اإلمامفنقول  ،بعض الصحابة هاملسح عىل اجلوربني فعلفإن قلت 

 ، وما ورد يؤول بالأن اجلالوربني جملالدين، عن الصحابةالصحابة وبالتايل بالنسبة له مل يثبت ذلك 

 .جتيز املسح عىل اجلوربني بالقياس عىل اخلفإنام أنت تريد أن و

البس القفازين  فنقول لك:جامع أنه سرت وتغطية للقدم ستقول ب ؟فيام القياسنسألك ف 

وجههالا فبالدال  أن تغسالل وجههالا  التالي تغطاليوامسح عليهم بجامع السرت والتغطيالة واملالرأة 

ذا تالم التوسالع يف إمام يراه اإل كاالستجد هناك إش ،فلتمسح عىل مخارها بجامع السرت والتغطية

ال يمسالح  ة املرتخصون يف املسح عىل اجلوربحتى عند الشافعي وجواربنا اليوم .هذه الرخص

 ، فال يمسح عليها عند أحد من األربعة.جوارب خفيفةألهنا عليها 

والفتالاوى  ،أمامالك خص موجالودوق الر  ُس فَ رتخص تأن  تريد ،نحن نقول هذا دينكو

حالث عالن الالرخص كالل يشء نالت تريالد أن تبأ ،مالا تشالاء اذهب وانتالق   ،أل السوقيالسوداء 

شالالخاص متخصصالالون يف وأ ،لالالرخصيف اقنالالوات متخصصالالة وسالالواق مليئالالة األ، موجالالود

لكن عليك ان تسأل نفسك ما هو الدين الذي ستقبل عىل  ، افعل وال حرجلك  ونالتيسرييقول

مالر واضالح اخالرت األ ؟ماذا ستقدم لنفسك غدا ،هذا دينك ستقدمه بني يدي ربك؟ اهلل تعاىل به

 .ال بد من حتقيق معنى اجلوربوعليه ، ماذا ستخبئ غدا ،لنفسك

هالذا احلالديث احتالاج لفهالم أمام حديث ) الذهب بالذهب( كثري من الناس يقول لك 

 (دنالانري 5 ) كيلالو يالر رديء ثمنالهب (دينالار 111)ممتاز ثمنه يريعني كيلو  ،اشياء غري معقولة
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 111يساوي يف السالوق ) بكيلو ير ممتازرديء ير كيلو  81ولكن مثال  ،كيلو بكيلوجائز ألنه 

 5 قيمته )كيلو ير رديء  ، كيف هذا !! يعنيصبح عندي وضع غري معقولأ ،هذا حرام( دينار

( كيلالو مالن التمالر الالردئ  11و أ 5 هذا حالل، أمالا ) (دينار 81قيمته )تاز ( بكيلو ير ممدنانري

 .!! هذا خالف املعقولجيوزال حرام وتساوي القيمة السوقية للكيلو املمتاز هذا 

 األئمالة فقهالاءوللرشع حكمالة ولكن  ،األوىلللوهلة  نقول: هو خالف املعقول ابتداءا 

امللالح ويف  ،يف هذه االصالنافر دخايات مع االقتاملالكية قالوا العلة االف ،لسوا العلاالربعة تلمَّ 

واحلنفيالة قالالوا الكيليالة مالع الالوزن  إهنالام أثالامن، الذهب والفضالة يف مصلحات الطعام وقالوا 

 .كلهم قاسوا ،عتمد مثل احلنفيةاملوالشافعية قالوا الطعمية واحلنابلة له ثالث روايات و

ومالن يريالد سارسالل لاله  -التقيص والتتبالع  بعدلكن  والسؤال السابق يبقى مطروحا،  

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم للصحايب الالذي جالاءه بتمالر  -بحث معمق يف هذه املسألة 

ثالم بالع اجلمالع بالالدراهم "قال ال يا رسالول اهلل قالال  "ير خيرب هكذا ل  كُ أ"من خيرب قال له  

 .تعامل بالدراهم وال تتعامل بالسلعيعني  "اجنيباشرتي بالدراهم 

لو حرمت املقايضة  باملطلق،ما حرم املقايضة ومل يفتحها   صىل اهلل عليه وسلم الرسول 

بالاب  ولو فتحَت  ،هنا تعيش عىل املقايضةأل ،يف قرى نائية ال تستطيع ان تعيش مع هذا التحريم

تصور التعامل سلعي ولاليس  ،جمتمعنا اليوم يفخسارة   ذلكعيه لرتتب عىلاعىل مرص املقايضة 

ن يقالوم أنريالده  ، باللربالويبوابه ال نريد مرصف مركزي أملرصف املركزي يغلق ا إذند؟ بالنق

 بعلمية التي سنتحدث عنها االن .

، كيالف يكالون ذا كان عنالدك سياسالة نقديالةإال إتستطيع ان تنهض باالقتصاد اليوم ال 

ومؤسسات التمويل يالول غالرف النالوم  ،يةدردن مرتالزراعة يف غور األ دَت وجإذا  ذلك؟ مثال

هالذا الالنمط مالن  ال ينفعنالي ،وهواتف سامسونغ وايفون وشاشات مسطحة وسيارات فارهالة

امالا املسالابح  ،الصالناعة فعليالا  دعالم أو ،دعم الزراعة يف الغالورأن أنا اريد أ ،كمجتمع التمويل

هنالض أن أسالتطيع أ ،هنا ال تنتج سلعا وقاليام مضالافةأل ،تنفع يف وقت الضيق فهذه الوالفخامة 
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 ال يقليف موضوع الزراعة أريد يويال يتها البنوك أ :أقول للبنوك بأنزيد من نموه أقتصاد والبا

 ،.%41عن 

وهنالا سالتتهاون  ،النسالبة لتحقيالقالبنالوك  وسالتتنافس ،سأفتح قناة يويل للزراعةمثال 

تعامل املجتمالع بالشالعري والقمالح فاذا كان  ،تلك النسبة لتحقيقالبنوك يف بعض االشرتاطات 

بسالبب  عطلالت النقالودنت صاد، أال تصلح السلع أن تكون دماء يف جسم االقت ،والتبن والتمر

لنقود لترصف باوهي ا ،دوات السياسة النقديةأمن  ةداأهم أ حرمت املجتمع و التبادل السل عي،

 بخسالارة يفن يأيت املالزارع أبدال  ،يف املجتمع ةحيوي نتاجيةات إوجهها لقطاعأأن ستطيع أالتي 

وقالت ضاليق جالاء يف ألناله  ،من الربا أسوأو بيوع سلم أ ،اخر العام بسبب التمويالت املجحفة

 .ةمعين اتويشرتط عليه رشوط معينة والتزام

ويالل يحجالم  أن اراقالببالسقوف االئتامنيالة يسمى ن يمكن أنا استطيع من خالل ما أ

 ،لتوجه نحو هالذه الصالناعات وهالذه الزراعالةبا هذه املصارف فألزم  ،الصناعة والزراعةقطاع 

والنظالام  يف اجلسالم، النقود يف االقتصاد مثل الالدماءف ،النقودحتكم يف هذه أنقود والألنه عندي 

 .الدماءيضخ يف اجلسم مثل القلب  املرصيف

مالا  بالالنقود مل نتعاماللاذا فال ملعاجلتاله،رسلت له النقالود أ مريضكأن عندي عضو فإن  

 ع اجلمالعقالال للرجالل )بال ،فوا عنده جيالداوق   ،النبي صىل اهلل عليه وسلمملحظ شوفوا  احلل؟

 حلصالل املطلالوبلو باعه بجنس خمالف و ،جنس خمالفاجلمع بثمن و عب ومل يقل له (بالدراهم

 .(بالدراهم)لكنه قال له  ،كأن يقول بيع التمر بالشعري وهذا متفاوت ،وكان جائزا

وانتقاهلا مالن يالد إىل يالد  ،يف السوقألن رسعة التعامل بالنقود  ،قيمة النقدبوهذا تنويه  

النقود  رسعة تزيدهكذا و ،رضاأاشرتى ومن باع السيارة  ،اشرتى سيارةمثال هذا  ،يزيد الناتج

نالام إو ،خالرىأ جيعالل الوساليط يف التبالادل ساللعةمل  صىل اهلل عليه وسلم نهأ ظ، والح  من يد ليد

 بالع اجلمالع ) قالال لكناله ،الفخمالمالن جالنس  وهاليرشعالا،  ة خرى جالائزعة األوالسل ،للنقود

 تداول النقد الذي نحتاجه اليوم.وهو  ،يافهذا يريس مبدأ أساس (بالدراهم
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ال  اميمجع عليه اهالل املدينالة فالأما وهو  ،هل املدينةأعمل هومام دلة اإلأاليوم من الدليل األخري 

ل لاله فياله فيام ال حمال ،من الصحابة والتابعني هل املدينةأما اتفق عليه من  ، أيجمال لالجتهاد فيه

فهذا إسالناد  ،رىض اهلل عنه بن عمرعن امالك عن نافع مثال  فإنه مروي عن ذان كاأل ،باالجتهاد

 عال جدا .

تسالمع و ،صالىل اهلل علياله وساللم وتعيش يف مدينته ،مام مالكتعيش يف فرتة اإل كنألو 

ذان دخل عليه تعديل من عهالد الرسالول صالىل اهلل األكل يوم مخس مرات، هل يعقل أن ذان األ

هالل املدينالة أن يسالكت أال يمكالن  ا يف األذان،زاد حرف احدأ أن لوالك؟ إىل زمن معليه وسلم 

 عالن رويومل  ،صىل اهلل عليه وسلمحد  من عهد رسول اهلل أمل خيالف فيها  ،قامةاإل عليه، كذلك

ن هالذا اعالىل  بل هم جممعون ،مرة واحدة (قد قامت الصالة)نأيت بالقامة اإل يف اه سأل ملاذأنحد أ

 .قامة من عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلموهذه هي اإل ،ذانهو األ

 مالاماإلقالال  ،مقالدار الصالاعيف حلنفيالة اإلمام بعض اظر ان لامف ،الصاعكذلك املقادير ك

الصاليعان التالي كالان يكيالل هبالا  هالي هالذهأ :قالالف ،ا هبالاو، فجانهاتوا صيعانكم ألهل املدينة

 عالىلحممالول  ، فهالذانعالم: قالالوا ،سالالميبطال الفتح اإلأم الصحابة جدادهأطبعا  ؟جدادكمأ

عنالد هالل املدينالة أعمالل ف ،الكذب عىلهم {وال يقبل تواط، مجع عن مجع فهو نقل من ،الرواية

 .الواحد خرب عىلومن باب تقديم ما رواه اجلمع  ،من باب الروايةاإلمام 

اخلالرب ن أنالدكم ليس من دواعي الرتجيح عأ ،املعتربةاألربع لمدارس العلمية للو قلنا و

إذا كان اجلمالع وما رأيكم  ،يقولون نعم ؟يف حال التعارض اذا رواه اجلمع يقدم عىل خرب واحد

 .أوىلباب من هذا  ؟امذا تقولونفهل املدينة كلهم أ هنا

 ، ملالاذادلاليال هالل املدينالةأ يعترب عملن أال يمكن يقولون خوة ترى بعض اإل ولألسف

 !!!يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أهل املدينةن عمل أهل املدينة اليوم ليس كعمل ؟أل

ن إيف كتالاب لاله ويقالول  يكتالب ،حجيتالهنقض هل املدينة وعن أعمل تكلم عن يتصور رجل 

  ؟!!ليس مثل عهد رسول اهلل كيف يكون هذااليوم هل املدينة أعمل 
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 املدينالة هاللأبفتالاوى  ُيعمليقولون  ةاملالكي ولذلك بعض ،وهذا مما ال جيوز وال ينبغي

مالام هالو الذي هو مرجع ومصدر من مصادر اإل هل املدينةألكن عمل التي هي من هذا الباب، 

اهالل يف عمالل ن كان بعض املغاربة املالكيالة يقولالون ايضالا يالدخل إو ،تحقيقالهبذا القيد عىل 

 نظرهم.املدينة فتاوى عمل اهل املدينة و

مثالل البسالملة  ،عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من النقل عىلمول حمفهذا األصل 

 ،روايالة اهالل املدينالة عالىل روايالة نالافع نكالام أ ح،البسالملة واالسالتفتاتكره  ،مام مالكعند اإل

وفيها أن البسالملة مام الشافعي خذها األأابن كثري قراءة و ،ليست آية من الفاحتةفيها البسملة و

الالذين ف ،قالراءالاعتبالار اخالتالف  وهالذا عالىل ،وهذا صحيح هي آية هنا وليست آية هناك ،آية

عىل مذهب االمالام الشالافعي وقالراءة ابالن قالوا عىل اهل السنة  ،يف القرءاناحتجوا بالتحريف 

 وكالمهالا قالراءة متالواترة ،ليست آية من الفاحتةقراءة نافع وعند مالك والبسملة آية كثري املكي 

 قال يف املراقي موضحا ذلك ،بالذاتتباينا باالعتبار وليس  تبايني وهذا

  ،نقله خلاليفاوكوهنا منه :: :البسملة ىوليس للقرآن تعز 

رتبة  (اخلاليف)واسمه  ،مل الذي يستدل لقول امامهاالع وهو ذلكرتبة من رتب العلم  )فاخلاليف(

، شالغلهم معنيون باالدلالةقوم االربعة وهم  املذاهب يفموجود وهو قول االمام لعلمية يستدل 

  حترير األدلة ليل هنار. ثم قال:

 نقله  اخلاليف هوكوهنا من :::البسملة ىليس للقرآن تعزو

 وذلك للوفاق رأي معترب :::لقراءة نظرإىل اوبعضهم 

عتبار بالقراءة، فهي أيالة عنالد املكالي وليسالت أيالة عنالد املالدين، وهالذا تبالاين أي أن اال

تني ليس واحالدا، فهالي آيالة ، فسند القراءر ال بالذات أي ما أثبت هنا ليس ما نفي هناكباالعتبا

 باعتبار وليست أية باعتبار

 نكتفي هبذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك
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 املحارضة السابعة 

 

 قال املصنف رمحه اهلل

 

 له رجحان. وهو اقتفاء ما :واالستحسان ،وقول صحبه

 من باالجتهاد متصف. نفسيف  :وقيل بل هو دليل ينقذف

 به فال يعلم كيف خيرب. :ولكن التعبري عنه يقرص

 فاملك له عىل ذه اعتامد. :وسد أبواب ذرائع الفساد

 

لكالن هالذا القالول للصالحايب  ،إذا  هذا الدليل من أدلة االمام مالك وهو قول الصالحايب

، م مجيعالا  ريض اهلل عنه هو دليل حيث انترش قوله ومل خيالفه واحد من الصحابة رضوان اهلل عنه

 ةحجالقالوهلم  قلنا بالأن، هذا إذا األدلة بني اخالفه أحد الصحابة فهذا يعني أن هناك تعارض فإن

ه خمالف يف هذا فهو دليالل مالن وبالتايل قول الصحايب إذا ُعرف وانترش ومل يعرف ل ،إذا اختلفوا

 أدلة الرشيعة 

حيصالل مالثال   تعني هذا االمر أحيانا  كان السكوإمجاع سكويت، لكن ي هو بعضهم قال

اإلمجالاع  ملقام عمر ريض اهلل عنه فيام أفتى أو قىض به يعني يكدر علياله أشالياء ينالع محلاله عالىل 

قالول )ناله أيعرف له خمالف يعترب حجة من باب السكويت فلذلك قول الصحايب حيث انترش ومل 

 (الصحايب

حيث علم اجلميع ومل يعلم أن هناك من  ،السكويتاإلمجاع  لكن إذا توافرت فيه رشوط 

هالذا قالد حيصالل  ،يعني أحيانا  السكوت من باب احلفاظ عىل اجلامعالة، سكت مراعاة للخالف
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مالع أن هلالم  يسكتونيعني بعض الصحابة رضوان اهلل عنهم كانوا ، ليس حتى من باب اخلوف

 السكويت بعيداإلمجاع  لذلك محله عىل فاجتهادات خمالفة وذلك حفاظ عىل اجلامعة 

 

الدليل اآليت هو دليل االستحسان وهذا الدليل من االدلة التي يظهر فيها فقه االمام  

 مالك رمحه اهلل سبحانه وتعاىل 

 هو اقتفاء ما له رجحان :انومعنى االستحس 

 بطبيعة احلال إذا كان هذا هو التعريف فكل العلامء يقتفون ماله رجحان 

علينا أن نعلم أن االستحسالان  ،مام مالك رمحه اهللعن اإل (االستحسان)نا أن نفهم ردلكن إذا أ

 .لصفة راجحة يف حمل احلكمأي  ،(حمل احلكم)يظهر باعتبار 

 وباملثال يتضح املقال: 

حمالل ، والنالدبأو االجيالاب، أو احلكم هالو التحالريم، ، نحن نقول احلاكم وهو اهلل 

 ينجل يف الدَّ األأو  ،اخلمرأو  ،الصالةأو  ،قد يكون املصيل :احلكم

بمعنالى أناله  ،إذا  هذا احلديث يف االستحسان هالو استحسالان باعتبالار حمالل احلكالم 

كالام ساليتبني ذلالك يف  ،صاللخالف األىل ترجيح أمر عىل غيف حمل احلكم صفة أدت بنا  ظهرت

 كسد الذرائع  (التآامل)نوع من النظر يف  عىل هذا هو، فاملثال

ل من أعظم مقاصد الرشيعة وفقهها كام يقول االمالام الشالاطبي يف آطبعا  النظر يف امل 

 جارا عىل مقاصد الرشيعة ، بغ  حممود ال ،هو صعب املورد: فقه املآل

 .أي العاقبة (مغبة كذا)كام نقول من  "عاقبتُه حممودة" :حممود الغب أي

من فقه املالآالت، يعنالي فقاله املالآالت ليسالت مقالالة  يعدانفاالستحسان وسد الذرائع 

وبالتالايل حالديثنا اليالوم يف  ،هلا ضوابط وهلا رشوط وهلا أصالول بل ،ال ،صحفية يقول هبا إنسان

 .هو حديث يف فقه املآل يف سد الذرائع كام سيأتينا فيام بعدواالستحسان 
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وعندما نتحديث يف فقه املآل علينا أن ُنميالز كيالف يفكالر املساللمون واملجتهالدون يف فقاله املالآل 

 بانضباطية ال يتحللون فيها من الرشيعة بل يعملون فيها بالرشيعة 

 (املآل) وهوخاصا  ويقول نتوقف عن االصل بدليل فقهي  (مآال  )ربام أي إنسان يقدر 

الستحسان بمثال يتضح هبذا املثال ماذا يعني أننا قصدنا إن االستحسان لسأرضب  

   .هو متعلق بمحل احلكم

اتفق مالع بعالض النالاس  ،: جاء رجل فزور ملكية قطعة أرض، أتى بشهود، أتى بمزورينمثال

ت هالذه وخرجال ،نسان غائب مسالافر مالثال  إل بل استخرج سند ملكية لقطعة أرض ليست لهو

 ذا الرجل ثم قام ببيعها .سانيد بملكية هاأل

مثال  هالذا الالذي اشالرتى  دينار قطعة أرض مهمة جدا  يف مكان مهم، قام ببيعها بمليون

 .رض بمليون، أقام عليها بناء  قطعة األ

ذهالب اوتقول ملالن بنالى ، االصل الرشعي إبطال البيع وإعادة العني لصاحبهان: اآل 

، وعلياله مربوك عليالك هالذا البنالاء املجالاينقول لصاحب االرض ناىل املزور وخذ مالك منه، و

 .كل يوم عيل يف أرايضَّ  ينصبرض يقول أينى أن صاحب األف

يعني إذا كان ينصب عليك بقطعة أرض بمليون ثالم يعالاد إليالك املليالون وعلياله بنالاء 

   !!بمليونني هذه نعمة

 اآلن انظرو لالستحسان يف هذه املسألة

، الرجل صاحب االرض سيأخذ بناء  بمليونني جمانا  يت عىل األصل فمعنى ذلك أن هذا رإذا ج

 وأين حرمة االموال؟ أين حرمة أموال الناس؟أليس كذلك؟ 

 "دمانكم وأموالكم عليكم حرام"

 دفع ثمن البناءالك هلذا املال يقال له ااآلن هذا امل
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 صاللا أن ننتقالل مالن األفأوجب علينال ،صل لكنه جاء يف حمل احلكم عارضين عىل األكنا جار  

االرض صل وأوجبنا عىل صاحب فخرجنا عن األ ،وهو أن يعاد العقار مع البناء جمانا لصاحبه

 . اهأن يدفع ثمن العقار ملن بن

هذا هو االستحسان وهو من فقه املآالت وكام بيناه هالو متعلالق بمالحظالة يف حمالل  ،إذا

 .وترصف البائع واملشرتي واملالك ،رضقطعة األ ،احلكم

ويف كالل منهالا  ،صل اىل الفرعبا  أدى بنا اىل أن ننتقل من األكم موج  فالحظنا يف حمل احل

يأهيا الذين ءآمنالوا ال تالأكلوا أمالوالكم بيالنكم "، قال تعاىل نحن نعمل بدليل من أدلة الرشيعة

 ."بالباطل إال أن تكون جتارة  عن تراضا منكم

 دفع قيمتهجيب أن ت؟ الذي عىل أرضك تريد أن تأخذ هذا البناء

يف و، يعنالي يف النهايالة هالذا يف العالوارض ادينال كبه عليالنحُس  ، نقول:ل ما عنديلو قا

 مالن يف الالديون ليسالت املسالألةو ،ديونيف الاللو قالال مالا عنالدي نقالول هالذه مسالألة  التفاصيل

 الذي نحن بصدد دراسته. االستحسان

نحن كأمة مالأمورون باتبالاع البيعالة  ،مثال آخر: اخلالفة الراشدة ثم جاء بعد ذلك ملك عضود 

 .واالختيار وأن االمر شورى

 شوكةوجاء حاكم فتغلب، معه قوة 

 ؟ الصحابة ماذا فعلوا؟اآلن ماذا تفعل

ساللب إرادة مالة وال جيالوز لاله أن ياكم ال بد أن يكون باختيار من األن احلأصل عندنا دليل: األ

 إرادة االمة .باالمة وعليه أن يلتزم 

 نفعل؟ هذا أصلطيب ماذا 
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انتقلوا اىل تصحيح والية املتغلب ليس حبا  يف املتغلالب وال حبالا  يف االسالتبداد وهالوى 

مالة لثورات كانت تعالود بالالدماء عالىل األإنام رأوا أن حركات ا ،السلطان وال تشجيعا  عىل هذا

  .ويبقى املتغلب

 رأوا أن الطوائف الباطنية ال تظهر إال يف ظل الفتن

 اخلارجي سيتدخل يف ظل هذه الفتن العدورأوا أن 

إنالام انتقلالوا اىل أصالل جديالد  ،فلذلك مل يصححوا االستبداد ومل يعتربوه يوما  مرشوعا  

 .وهو عصمة الدماء

نور عالىل وأنه  ،ومل يقولوا بأن هذا املستبد خري وبركة ،ىل عصمة الدماءإالحظوا انتقلوا 

 بتاتا  نوره من يشاء، مل يقولوا هذا لنور هيدى اهلل 

يالل أم ال ؟ اذا كان هنالاك دل، ملا استحسنوا رجعوا اىل حقن الدماءو ،استحسنوا العلامءفلذلك 

 .ىل دليل حقن الدماء ملوجب وهذا املوجب قويإصل هم انتقلوا من األ

باعتبالار حمالل كالان إذا هل كان هذا باعتبار احلديث يف الدليل واحلكم أم باعتبار حمل احلكالم ؟ 

 .وما فيها من وصف زائد جتب مراعاته ية املتغلبوهو وال ،احلكم

وهو أهنم استحسنوا فانتقلوا من هالذا اىل  ىل موضوع مهمإة مهمة وا اىل قضيإذا  ننتبه هن

 ذلك لدليل باعتبار حمل احلكم .

يالذاء النالاس إإذا سالكروا انرصالفوا عالن  ،نسان سكران معه قوة مثالل التتالار واملغالولإ

هالذا  ،فرتكوا رشب اخلمر قاموا فقتلالوا النالاس ،ب اخلمرمنكر رُش إذا أنكرت عليهم ، وقتلهم

إنام استحسن بمعنى أنه رأى أن مفسدة  عليا سالترتتب عالىل تالرك هالذه  ،ليس سكوتا  عن املنكر

ىل أناله ال جيالوز إنكالار عالاملفسدة الدنيا فراعى املفسدة الدنيا لدفع املفسدة العليا، لذلك اتفقالوا 
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 ،ألن االمرباملعروف والنهي عن املنكر فرض كفائي حلامية االمالة ،أشداملنكر بام يؤدي اىل منكر 

 معنى ذلك أننا مل نستفد شيئا  بل ازداد املنكر ،فإذا أدى إنكار املنكر إىل منكر أشد

فليغالريه إىل  "من رأى منكم منكالرا  فليغالريه" مالمر من النبي صىل اهلل عليه وسلألن ا

 طبعا اىل االسوأ؟ اىل االحسن ماذا

لاليس موجالودا  يف مكتبالة يقبالع يف وصول يعالج واقعالا ، قه واألفالفلذلك كان هذا استحسانا ، 

 .يعالج إشكاالت االمة بل ،زواياها

منكالرات يف  ، هنالاكاملنكالرات عالىل مسالتويات ،أحيانا  أنت أمام منكر موجود يف االمة

 يف غريمهامنكرات  و ،منكرات يف الفروع و ،العقائد

ترصالفها عالىل املنكالر  أين ترصالفها؟ %5طاقة مثال إنت عندك ف، متدرجةهذه منكرات 

 ،كالالقول بتارخيانيالة الرشاليعة ،ت الالدينتنفقها عىل املقوالت التالي إذا انترشالت هالدمَ  ،عىلاأل

  .ونسخ الرشيعة بالعقل

يردد هالذه وواحد  ،طيب إذا أنت جلست يف جملس ،احظ كلمة واحدة هتدم الدين كله ل

ستنشالغل يف الالرد عالىل هالذه  أماملقولة وأحدهم يدخن اآلن ماذا ستفعل ؟ ستنشالغل باملالدخن 

 ؟املقولة وترصف كل جهدك إليها

ملا ، إذا ستأيت اىل هذا املنكر الكبري وترصف هذه الطاقة يف القضاء عىل هذا املنكر الكبري

كالل  ،ام هو مفسالدة أعالىل لالدرئهاأنت تركت املنكر الصغري أنت مل تصححه انام انت انشغلت ب

   .هذا يعني يفيدنا يف االستحسان

صلوا خلف كالل بالر "الرسول صىل اهلل عليه وسلم وقول  "أئمتكم شفعانكم" والحظ قوله

مراعالاة  بسالبب عالدمحصاللت يف املسالاجد  وكم من فالوىض، ، النه يف ملحظ اجلامعة"وفاجر

   .االستحسان

بدعالة  ،لكن يف النهاية وقعنا يف فرقة يف مسألة ،وهذا قال حقا   ،هذا قال حقا   ،إذا بحثت

 .الكراهة  ، حكمهاخفيفة مثال  
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هالذا  ،قاللخالف واألالفرض من أجل إنكار املنكالر األبفضحينا   ،ولكن اجلامعة فرض

، وأقالوال غالري صالحيحة يف موضالوع أصال   عىل فرض أنه بدعة، فام بالك لو أن البدعة مل تثبت

  .البدعة

 .هذا االستحسان يستثمر يف حمل احلكمإذا  

 

ندخل االنتخابات؟ ال هالذه قالوانني وضالعية  يتساءلون هل اآلن جتد الناسمثال آخر: 

هذا  ،هذا رجل فاسد يف املنطقة وهذا رجل صالح، أحدهم قال يا أخي أنا سأدخل االنتخابات

 رجل من أهل الدين والصالح والتقوى سيصلح من شأن املسلمني

عىل أسالس  عندما قدرت واستحسنت  إنه جيب أن يكون جملس النواب قائاماآلن أنت 

 .فيه ما فيه ولكن هذا الواقع الذي حصل أمامنا  ، هذا جيدوهكذاصحيحة مرجعية و

 ،ومفسدة من رجل فاسالد ارضر أاآلن عندما تصحح دخول رجل فاضل اىل جملس النواب ندر

وى لكنني أنا نزلت اىل مسالت ،ال ،ع املثايلبالتأكيد هذا التصحيح الذي صححته ليس هو الوض

وصالححت مسالألة جديالدة  ،صل بناء  عىل موجب يف حمل احلكمأدنى مثل ما أنا انتقلت من األ

 نفس اليش  يف مثل هذا املسائل يمكن أن أناقش مثل هذه املناقشة 

  

بارك اهلل فيك واحد قال  ،قلنا له شكرا  جزاك اهلل خري ،املشاركة أحدهم قال أنا ال أريد

لكن الذي اقتحم هالذا امليالدان لاليس  ،نقول له نتمنى ونرجو لك التوفيق ،أنا أريد هبذا االعتبار

ثالم بعالد ذلالك ألزماله بإلزامالات  ،سفيها  ليس ضاال  ليس مقرا  بالقوانني التي رالالف الرشاليعة

قالد يكالون ال خيطالر عالىل بالاله  ،عندما نظر هذا النظالر ،كام يفعل بعضهم، ال امللةوأخرجه من 

، يعنالي كالي مالثال  عنيا  بالفقه إنام هالو حرَ وليس م ،ألنه ليس معنيا  باألصول ،االستحسان أصال  

ن نعرض أمثالال هالذه املسالائل عالىل أمن الناحية العلمية جيب  له عندما نناقشيبدو بناء  عىل ما 

 .االستحسان
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هذه املسألة من قبالل  شن عندما تناقَ لك وهذا النظر ،قد نكون خمطئني يف هذا االجتهاد 

سنتبني فيام بعد هل استحسالاننا كالان صالحيحا  يف  ،صوليني عىل ضوء االستحسانالفقهاء واأل

ذهالان للبحالث لكننالا نقالدح هالذه الفكالرة يف األ ،أم مل يكن صحيحا  وكالان يف غالري حملاله ،حمله

لذلك عندما نتحدث عن مثل هذه املسائل وعن مثل هذه االنواع من املسائل نقول  ،وللمناقشة

 .ان هناك استحسانا  واالستحسان من أدلة االمام

 

لو تكلمنا يف ما تكلمنا فيه من قضالية الالدخول يف االنتخابالات يف مثالل هالذه املجالالس 

رب هالذا القالول خمرجالا  عالىل نعتال لكن يف النهاية إذا كنا قد أصبنا  ؟، هل نحن أصبنا أم الالنيابية

مالن  جملسالنا هالذاصابة، ألننا نظرنا يف و أصل االستحسان، هذا عىل فرض اإلمام وهأصول اإل

 .هو االستحسان يف هذه املسألة ماموليس القول بأن مذهب اإل ،فكارباب قدح األ

ضالوء  إنام نحن نقدح االفكار يف أذهان طالب العلم والعلامء ليتداولوا هالذا املحالل يف 

فإن بدا هلم أنه ينطبق عليه مذهب االمام يف االستحسالان وأصالله يف االستحسالان  ،االستحسان

 وإال بعد ذلك نتبني أنه ليس من باب االستحسان  ،قلنا احلمد هلل

 

 :أحد الطلبة )عن الكامريات( )كامريات املراقبة( :سؤال

صالل يعنالي جيالوز لالك أن عام هي ليسالت خالالف األ ميدانالكامريات أنت تقول يف  :اجلواب

ال جيالوز أن توضالع يف  ،ن كامريا املراقبة توضع يف مكالان عالامأل ،تشاهد الناس يف امليدان العام

 .مكان خاص

فأنت ما انتقلت اىل أصل حتى  ،أنت قمت بالتسجيل ،وبالتايل كل الناس ينظرون فقط

 صل.عن األنت مل نتنقل بكامريا املراقبة أ ،تقول كان االصل املنع مثال  

قد  ن الرسول صىل اهلل عليه وسلم مل يعاقب املنافقني بالرغم من أهنمإبعضهم قال مثال  

 عز منها االذل(قالوا كلمة الكفر )ليخرجن األ

 ملاذا؟ ،حقيقة   ،نقاش حملولكن هذا  ،بعضهم قال هذا
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قلنا أنه من بالاب السياسالة الردة جنائيا  للو ثبتت ، جناية الردةأصال  ألنه مل يثبت عليهم 

وأن الرسول صىل اهلل علياله وساللم ملالا  ،، لكن احلكم القضائي مل يثبت أصال  يف هذاترك عقاهبم

ولقد قالالوا كلمالة الكفالر وكفالروا بعالد إسالالمهم " :يف القرآن، نعم جاء سأل ابن سلول أنكر

لالم بنالاء  عالىل ع هل تستطيع أن تطبالق احلكالم القضالائيهذا صحيح، لكن  "ومهوا بام مل ينالوا

ال عالىل علالم  ؟ القضاء يف االسالم مبني عالىل الشالهادات والظالاهرالرسول أو بناء  عىل علم اهلل

 "ولقد قالوا كلمة الكفر"قال  ،وهذا يف حق اهللالقايض، 

ولو كان جيوز القضاء بالعلم جلاز القضاء بعلم اهلل فمن بالاب أوىل أناله ال جيالوز القضالاء بعلالم 

 القايض

 

القالايض  ، بل إنال جيوز للقايض أن حيكم ،فقهنا لو أن قاضيا  رأى رجال  يرسقيعني يف 

 .يتحول اىل شاهد ثم بعد ذلك يتوىل القضية قاضا آخر

دلة الظالاهرة وال جيالوز القضاء ال يكون اال بالبينات واأللذلك القضاء بالعلم ال جيوز، 

 .ون بناء  عىل البيناتالقضاء يك ،يف ذهن القايض أو يف انطباعه دير  القضاء بام 

 

ن املحكمة بناء  عىل القالرائن ام استقر يف وجدااحلكم يكون بالقضاء الوضعي يقول لك 

بنالاء  عالىل شالهادة احلكالم يكالون ، ، نحن ليس عندنا وجدانوجدانإىل الاستندوا  فهم ،دلةواأل

 وليس بناء  عىل وجدان املحكمة  ،الشاهد فالن وبناء  عىل القرينة الفالنية حتكم املحكمة

 : أم حيكم بالكفر عىل املستهزئني؟سؤال طالب

حتالدثنا يف اسالم ابالن ساللول ، عياننحن تكلمنا يف وقائع األ ،يرهذا حكم نظ :اجلواب

الرسالول صالىل اهلل  ،لعدم كفاية الشهودته وجاء زيد وأدىل بشهادثم  ،واستدعي للقضاء وأنكر

االصالل؟ مل ننتقالل فعالال ، مل يثبالت أصالال   عالنين االنتقال أفلذلك  ، بردتهعليه وسلم مل حيكم 

النبي صىل اهلل عليه وسلم للمنافقني دليل عىل إيقاف حكم  تركوبالتايل ال نستطيع أن نقول أن 

  .يف حكم الردة ككام يزعم الالدينيون أو من يشك ،الردة



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 135  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

املنافقني لعالدم تالوافر االدلالة لذلك الرسول صىل اهلل عليه وسلم مل يطبق حد الردة عىل 

 واهلل ما قلنا )حيلفون باهلل ما قالوا( ، كانوا يقولونوالهنم كانوا ينكرون

هل أنت يف القضاء الرشعي )يف عهد مدينة رسول اهلل لالو كنالت قاضاليا   هلذا، هو منكر

 الحكم الالردة؟ بحتكم هل القضية  هذه ووكل لك النبي صىل اهلل عليه وسلم القضاء والبت يف

يعنالي تطبيالق حالد الالردة لاليس  ،دلة ومل يكن الرشع متشوفا  لتطبيالق احلالدحتكم لعدم كفاية األ

نكسالار اة قتل إنسان، حد الردة فيه حالة حد الرد ،حتى نتكسب منهمثال ط فبئر ن ليس ،مكسبا  

والتطبيقالات عالىل مالدار التالاريخ  ،فلذلك هو عقوبالة تلوحييالة أكثالر منهالا تطبيالق، يف املجتمع

 وال تتجاوز حتى أصابع اليد الواحدة ،االسالمي كانت نادرة

ملاذا ؟ ألن الرشع باحلدود إمجاال  اشرتط رشوطا  باطنة صعبة التطبيق، ولكن كالان مهاله 

 .لوح بعقوبة رادعة لكنه بطن إجراءات التقايض بالرمحة تأن يلوح بالعقوبة الرادعة فهو 

وكالان  ،فهالو كالان رحاليام  بالاملجتمع ،بة قتل لكنه بطنها بإجراءات الرمحةالحظوا عقو

رحيام  باجلاين لكنه يف نفس الوقت كان ملوحا  بعقوبالة رادعالة ملالن يتعالدون عالىل املجتمالع ألن 

واملجتمع مستفيد مرشوعيته مالن الالدين والقالايض يأخالذ  ،احلاكم استفاد مرشوعيته من الدين

 .الدين هدمت كل املجتمع مرشوعيته من الدين فإذا هدمت

نت هتالدم فأاحلاكم من أجل الدين  ،االمة موجودة من أجل الدين ،القايض يمثل الدين

أسالاس الكالون  ،لذلك عقوبة املرتد ألنه تعدى عىل أسالاس املجتمالع ملاذا تفعل ذلك ؟ ،الدين

 .وهو الدين والتوحيد

من باب االستحسالان وال م أنه ترك عقوبتهإذا  موضوع املنافقني حقيقة  هناك من ناقش 

ن الرسالول صالىل اهلل علياله إهو حد الردة وقال ووهناك من عطل احلدود الرشعية ، أظنه كذلك

 ،عتذر عن إنكار حد الرد هبالذاافقني مع أهنم قالوا كلمة الكفر وم حد الردة عىل املناوسلم مل يق  

يعنالي اآلن ممكالن واحالد يقالول لالك هالذا ، نطبالاعاملاذا ؟ ألن هذا كالالم مقالال  ،وهذا ال ينفعه

 ن القضاء مل يثبت أصال  لك هذا ال يصلح يا أخي ملاذا ؟ ألاستحسان نقول 
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استحسالن الن الرشالع مطبالق للحكالم  بناء  عىل هذا ال تستطيع أن تقول أن الرشع هنالا

من  لتحلللوبالتايل ممكن أن يستخدم هذا الدليل  ،موجب يف حمل احلكمإىل مل ينتقل و ،صيلاأل

  .الدين هذا ممكن

هذه األمة عنالدما تنتقالل مالن أن ، نعرف كيف االئمةه كيف يستعملعندما نعرف  لكن

ال تنتقل بفوىض وال تنتقل  ،مثلة السابقةكام رأينا يف األ ،اىل حكم خالف االصل صيلاحلكم األ

   .ىل حكم آخر أوجب ذلك االنتقالإإنام انتقلت بموجب  ،بتحلل

 املطلق انتقلنا اىل الدليل املقيد بموجب، وننتقل اىل اخلاص بموجبقلنا يف العام كام 

لكالن هالذا االنتقالال  ،ىل حكالمإعة وهو أن هناك انتقاال  من حكم هنا مساحة ييز الرشي

وأوجباله الالدليل ولاليس هالوى وتشالهي مالن هالؤالء  ،ليس فوضويا  وإنام هالو نالابع عالن علالم

 كالمالا  بعيالدا   تكلالملالذلك  ،اع ووجهالة النظالراالنطباعيني الذين يتحدثون يف الرشيعة باالنطب

 ن الرسول صىل اهلل عليه وسلم مل يطبق حد الردةإعندما يقول 

كيف يكون قالد بلالغ  ،فإذا هذا حد من حدود اهلل وتركه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

حالدود اهلل  النبي صالىل اهلل علياله وساللم  فعىل فرض أن؟ وكيف يكون قد أدى الرسالة؟مانةاأل

وهالو الشالجاع  ،لكنه مل يرتكاله وحاشالاه علياله الصالالة والسالالم، وىل أن ترتك مجيع احلدودفاأل

ال يمكالن أن يالرتك حرفالا  مالن كتالاب اهلل  ،مني يف الرسالة عليه الصالة والسالماملقدام املبلغ األ

 أن هيمله يف العمل والتطبيق عليه الصالة والسالمأو  ،أبدا  

مبني  ،ألن تنفيذ حد الردة مبني عىل أدلة ،ت اجلريمة بأدلتها القضائيةفلذلك نقول مل تثب

، ا فالالناقتلالو يقالولمفتالي  ال يوجد، فتاء ال حيكم بالدماءاإل، عىل بينات، هذا حكم يف الدماء

هذا الكالالم حالرام، أو  ،هذه الكلمة إيامن أو بناء عىل كلمة إنسان هذه الكلمة كفر يقولاملفتي 

 .يصحوهذا الكالم ال 

 ،لكن املعني يف الردة ال بد أن خيضع لتحقيق قضائي بسبب ما أتى به مالن جالرم عظاليم

ليسالت القضالية  ،الذي يرونه أنه سبب وجودهم ومالربر حيالاهتم ،وهو الطعن يف دين املسلمني

 بل هو هدم لكيان املجتمع أمجعه . ،قضية تعبري عن الرأي
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 صل اىل الفرع ت أدت بنا أن ننتقل من األإذا  هناك موجبا

 

هناك تعريف آخر يف جمال ما يتعلق يف تعريالف االستحسالان وهالو أن االستحسالان مالا 

 نهعينقذف يف نفس املجتهد ولكن ال يستطيع املجتهد أن يعرب 

ثالم   ،اإلنسالان ليس عندنا يش  ينقالذف يف نفالس  ،حقيقة هذا التعريف ضعيف ليس معموال  به

 ن دليل احلكموال يستطيع أن يعرب ع ،بعد ذلك حيكم

 

 ال يوجد عندنا حكم بالشعور

 ، قال يف املراقي: هلامال يوجد عندنا حكم باإل

 "أعني به إهلام االولياء:: :هلاُم بالعراءوينبُذ اإل"

 بالل ،، وال عىل وصالف نفيسال ينقالدح يف ذهالن املجتهالدهلاميبني عىل اإل ال حكم عندنا

 ال يوجالدوبالتايل ، أنت مسؤول عنه أمام اهللهذا دين وتقول هذا حكم ، دلةعىل األ ىبناحلكم يُ 

، وال بد للمجتهد أن يبني احليثيات التي عليها يبني دليله، وإن كان ال يعرب عام نا رجال دينندع

 يف نفسه، فكيف يكون جمتهدا.

دلنالي عالىل مكالان فياله  ،يعني واحد قال أنا رأيت يف املنام الرسول صىل اهلل عليه وسلم

علياله وساللم ال وقال يل رسالول اهلل صالىل اهلل  ،املكان فوجدت الذهب فذهبت اىل ذلك ،ذهب

 ،وقال له ال رالرج اخلمالس ،دله عىل مكان الذهبه، فقد قرينة قوية يف صدق هناكه، ج مخسرر  

، وهالذا فاليام يالروى يف حكايالة رالرج اخلمالس فيجالب انأخرج اخلمالس يقول نقول له الرشع 

   املنامات.

 حالمهذه الرشيعة كملت دعك من األ باملنامات، سخال يوجد نَ 

 فعل تصدق عنيايف املنام يقول يل  رأيت أيب

 ألن هذا ثابت بالرشع ،ذهب وتصدق عنه دون مناما
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أيالا  كالان  ،وال عالقة هلالا بالرشالع ،ؤثر يف نفسكتدعك من املنامات وال جتعلها وعليه، 

 نبياء فقطهم األ االذين يعترب منامهم وحي ،ذلك النائم

 "إين أرى يف املنام أين أذبحك":نبياءاأل

ويقول الرسالول صالىل  ،براهيم عليه السالمإأنه يذبح ولده وأراد أن يقتدي ب واحد رأى يف املنام

، هذا عبث هذا جنون واضح ،فيضحي بالولد ،ضحوا فإهنا سنة أبيكم ابراهيم :اهلل عليه وسلم

 إذا هذا غري معقول 

الفراسه تكالون يف العاديالات ولاليس يف الرشالعيات ة، هذا فراس  ،يذكرون علم املوهبة 

 فراسة / كياسة  ، هذاواذا به هو ،يعني شخص يقول أن أتوقع فالن هو القاتل

وال بد فيها من تأصيل رشعي ومن املهم جالدا  يف أي  ،حكام الرشعية ال تؤخذ إال من الرشعاأل

سألة املطروحة للبحث فيها هالو ، وقد تكون املأن حتدد هل هي رشعية أم عادية أم عقلية مسألة

 عقيل ورشعي وعادي، وال بد من تفكيك املسألة إىل أجزائها األولية.

 عىل علم االصول ،رشعية

 عقلية عىل علم العقول

 عادية عىل املخترب والتجريب وما إىل ذلك

، وال يدري أين هالو ،العقيل بالرشعي بالعاديعنده  خيتلط أن أما، هذا هو تنظيم الفكر

 ، قال ابن عارش يف نظمه: بدايات التدريسيكون يف  الذي ذكرناه،  هذا التنظيمو

 وقف عىل عادة او وضع جال:: :حكمنا العقيل قضية بالو-

بناء  عليه مالا يتوقالف ، يتوقف عىل وضع رشعيأي ما ، واملقصود بالوضع هنا الوضع الرشعي

 .هو حكم رشعي ،عىل وضع رشعي

 

 ما هو؟ حالمتفسري األ :سؤال
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علينالا أن نعالود اىل أحكالام  ،ال نأخذ الرشع منه لكن ، صدق ،ال يعترب دينا ، هو فراسة :اجلواب

العلالم، أن  كتالب يف بطالون موجالودذكرته الذي وهذا املنام  ،تفسري املناماتوليس إىل  ،الرشع

 ،وقال له هناك كنز يف مكان كذا وكالذا وال رالرج مخساله ،رجال  رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم

 وأخرج اخلمس وال عربة بمنامك ،فقالوا له أن اهلل أكمل الدين

 أدلته كالشمس ،واضح ،نالالدين بي  ، مور اخلفيةأللالدين ليس مرتوكا  

 هذا هو الذي سيحاسب اهلل الناس عليه يوم القيامة أيضا، منهج االستدالل كالشمس

 يقوم الالدينإذا ال  ،الدين عىل الرنيا إذا يعني توقف ،ن هذا رأى باملنام وذلك مل يرأاسبهم حيما 

 .حتى تثبت لك الرنيا واملنامات

 

 هذا الكالم مرفوض قطعا  ال جمال له وال حمل له يف البحث الرشعي ياما  

 ،بال دليل وال حتى ويل حيكم ،هذا ال جيوز هذا جنون أن يصبح الدين يؤخذ من املنامات

 بناء  عىل هذه اخلالوارق اتبعالوين، العادات عىل يدي خوارقوانظروا  ،يقول أنا ويل من ال يوجد

 يف فتواي.

 ،بعد النبالي صالىل اهلل علياله وساللم ا معصومدنما عن ،احلمدهلل نحن ما عندنا رجل دين

 ماذا حيصل للدين؟ ،فرض أنك مت ،فرض انك ما ولدت أصال  ا

 

)اليالوم أكملالت لكالم ديالنكم  حيتاج لألحالم إلثبالات احلكالم الرشالعيديننا كامل وال 

الصحابة هم خرية االولياء و، كمل الرشع( وأيمت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا  

 .هم أتبع لنبيهم من ظل الرجل للرجلو

  

من يعرف االستحسان: بأناله االخالذ باملصاللحة اجلزئيالة  -بياري يعني مثل األ -هناك 

 .يف النهاية ينتهي اىل نفس املعنى الذي ذكرناه،وهو الكائنة يف مقابلة دليل كيل
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مالات الرجالل يف ، رجل اشرتى قطعة أرض بمئة ألف دينار مثال وقال يل اخليار ثالثة أيام :مثال

 الثاين قال أنا ال أرد البيع، أنا أميض اخليار وأرد البيع :قال أحدمها ،ولدان للرجلو، اليوم الثاين

وحصالته  طيب عندما نقالول هالذا قبالل ،إما أن يرد مجيعا  وإما أن يقبل مجيعا    ،اخليار ال يتنصف

باعتبالار  ،خذ هذه الدار مجيعالا  وادفالع مجيالع الالثمنله من باب االستحسان أن نقول ، فالنصف

مصاللحة للبالائع ، فهالذا فياله ادفع اخلمسني ألف وخذ البيت مجيعه 51111اخوك هذا حصته 

 .وقال الولد أنا موافق نقول له ادفع ،عليه بيعه الذي مل يرد

 

 ال أحالدناله املفالروض أن يالرد مجيعالا  أل ،بناء عىل أن اخليار ال يتنصف ،استحسان هذا 

واحالد يقالول ، كالذلك واخليار ال يتنصف الصيام ال يتنصف ،ىل الظهرإيقول أصوم نصف يوم 

طالالق ، شالخص قالال لزوجتاله أنالت صالة كاملةونقول له صل  ،أصيل نصف ركعة نصححه

 .طلقة كاملة سنجعلهاال  ، نقول لهنصف طلقة

 نصف هنار للصيام  ،والنصف ركعة وال ،نصف طلقة ال يوجدفنحن انتقلنا باالستحسان أنه 

أكمالل الصالالة عالىل وجههالا  ،الصالالة ال تتنصالفو ،ان هذا اخليار ال يتنصالف نفباالستحسا

 حمل احلكمإذا  نحن رجحنا باعتبار ، املرشوع

 

 شهب وهو:قاله اإلمام ألالستحسان أيضا  هناك تعريف مشابه 

 هنالا( أصل واستثناء من هالذا االصالل تنتهي إىلرصيص الدليل العام بالعادة )الحظ اهنا كلها 

كلها يف النهاية تنتهي اىل هذا املعنالى  ،قال ما له رجحانمن هناك  ،وكيل ئيهناك جز ،قال عادة

   .ن هذا الوصف رجح هذا االنتقالأل ،وهو أنه ينتقل لوصف يف حمل احلكم ،الذي قلناه

تدخل هذا البوفيه ،مثال عرشين دينار ،املعارصة )البوفيه املفتوح( حياتنا يفخذ عىل سبيل املثال 

 : هذا البوفيه املفتوح حرام لسببني:لك أحدهم قال، تأكل ما تشاء

 جهالة قدر الطعام املأكول
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 كثجهالة وقت امل

 جهالة يف حمل احلكم، لكن هل هو فعال  حرام؟ يوجدنه فعال  إ :هذا الكالم نقول

، معروفالة يف املغالرب الغتسالاللدخول احلاممالات  وهو ،مثلة سابقة يف احلياة التارخييةأجئنا اىل 

كم يبقى ويف البوفيه، نعرف كم يأكل كم يرشب  ننا الصل املنع جلهالة املحل: ألاأل، حتى اآلن

 .من املاء هذا أمر غري معلوم يستهلككم و ،احلامميف 

 نه جيوزإ :لكن عمليا  استحسنا وقلنا

الطعالام قالدر طبعا  ممكن الذي قال حالرام ألناله جهالالة يقالول كيالف تصالححونه و 

 ،لاليس فالوىض هكالمال ،ناله خيصالص بالعالادةإ :قالحني مام اشهب إلعىل أصل اهذا ؟، جمهول

 ب لك بالضبط كالم ساليقدمحيُس  ،شخص 511 هعندكان بخربته أنه إذا صاحب املطعم يعلم ف

أقالل  وبعضالهميأكالل وسالط بعضهم شخص  511باعتبار أنه يعرف العادة بأن  ،هلم من طعام

 81أجرة بال بحسب التكلفة قالدرهتوسط املل ففي النهاية املعدَّ  ...، وذاك يأكل أكثر وذاك وذاك

 .للشخص دينار

)العالادة ال  جالائزناله أكام يالزعم بعالض النالاس  ،فلذلك رصيص الرشع بالعادات 

 .لمت كمية االستهالك بالعادةعهنا هرشطها اال رالف الرشع( 

ن التأمني التجاري يصالح أن يكالون مالن إمل أقل ، يناقش يف التأمني التجاري أن مر ممكنهذا األ

 .نعمل مناقشة يف التأمني التجاري نريدلكن قلنا  ،باب االستحسان

هالذه  ،دينالار 51 هاقسالطساليارة  هالذه ،التجاري: رشكة التأمني تؤمن عالىل السالياراتالتأمني 

 دينار 111هذه قسطها  ،دينار 11السيارة قسطها 

تصاللح لاله و ،دينالارا 51للرشالكة  دفالعفيكون قالد  ،سيارته تصدمفراد هذا ممكن من حيث األ

 .من حيث هذا غررفدينار،  111أو  511الرشكة بال
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حجالم احلالوادث  فالإن ،دراستي عالىل السالنوات السالابقةمن خالل الرشكة تقول أنا أعلم لكن 

وبالتايل  وان كانت حمتملة احتامال   ،صالحات التي يت للحوادث بنسبة معينة تقريبيةاإل وقيمة

فلذلك الشيخ الزرقالا رمحاله ، لكنها من حيث املجموع ال ، للخسارة من حيث فرد واحد اريكب

بالل النه أصال  اذا كان الغرر، هناك عقود رشعية فيها غرر وأباحتها الرشيعة ، التأمنيرم مل حياهلل 

 غرر كبري ضخم

 فيمكن أن يبحث أحدهم ،دينار 8111من وجد سياريت املرسوقة له مثال، كان تقول  )اجلعالة(

   ،ويدفع ماال  وال جيدها ،ضع إعالناتكثريا، ويممكن يبحث  وآخر، لفي ديناريأخذ األو قليال

 له عرشة آالف دينار امن وجد ابني فالن :يعني ممكن واحد يقول

عالىل صالورته وضالعوا و زصارت تضع صورة الولالد عالىل التلفالا بعض الرشكات 

 .بمكان الولدخيرب  ملنالفيسبوك وتعطى مكافآت 

يقالرأ ودكان لالابالاب عنالد جالالس  ،واحد عاطل عن العمل اهلل سبحانه وتعاىل يريد أن يرزقاله

فقال لصاحب الدكان تلفونالك لالو سالمحت،  الولد، هذا هوفقال الولد،  يرىباجلريدة واذا به 

  وكسب اجلعالة الولد وأخربه ان ابنه عندهبأيب  اتصل

 ما بذل جهدا  لكن اهلل أراد ان يرزقه 

 ولكن هذا مبحث يف الغرر كبري جدا  يف املعامالت

 

قربالون والالذين عقالدت أيامنكالم موايل مما تالرك الوالالدان واألعلنا ولكل ج":يف اآلية الكريمة

 "فآتوهم نصيبهم

)تأمني الغرر من ناحية الرشكة التي أقامت أمرهالا عالىل ضالابط وعالىل  سؤال من أحد الطالب:

الغرر من ناحية املشرتك معها الذي دفع قسطا  قد يستفيد حلادث وقد ال يسالتفيد  ،دراسة مسبقة

 (لسنوات طويلة
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وضالوع التالأمني ملقبل أن تصالل  أنكه يعني ئة يف مبدش: التأصيل ملبدأ الغرر واملناقالشيخ إجابة

 م للغررتقول التأمني حر  

 فلذلك هل هو حرام باتفاق ومرتكبه آثم ؟ ،أنا أناقش مبدأ الغرر نفسه

 هل هو حرام بشبهة ومرتكبه معذور ؟

 ؟به ايعني بيع الغرر ليس مقطوع :طالبال

 أجيزت وصور مل جتز من الغرر ك صورهنا، ال :الشيخ

 وإن كان املبلغ تافها حرام فهوامر لو كان بدينارين قيعني الغرر يف ال

  ؟!غرر بدينارين غري جائزأما و ،جائزيف اجلعالة فهو  11111غرر بال يعني

   !!!واهلل غريبون أهيا املسلمون

 اليانصيب مثال  اشرتى ورقة

 االمتيالاز هالي عقالودوهذا من باب اجلعالة  ؟ الشيخ:رشكات التنقيب عن النفط مثال   :طالبال

وأهنا مل جتز الغالرر  ،فيها غرر كبري، إذا الحظت الرشيعة عندما راعت الغرر أن وراءه مصلحةو

 .ويف هذا بحث طويل جدا  يف مأخذ الرشيعة ،مستقال  إنام كان تابعا  

 ؟صل بينهامالفما احلد احلرام والغرر املباح والغرر اما املعيار للتمييز بني 

يأخالذه مالن الثالاين إنام واحد  يكسبهأما الغرر احلرام فام ، الغرر املباح ستجد أن له فائدة لطرفني

 .تأخذه من الثاينأنت يعني ما تكسبه  ،املبادالت الصفريةب ىالتي تسمهي و

، وما يكسبه أحدهم هالو مالا فقط واألخر خرسان واحد يكسبمجيعا،  نلكن االثنني ال يكسبو

 خرسه اآلخر.

 نان يكسبااالثن ليس كذلك، بله الرشع تالغرر الذي أباح 
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البحالث ب املختالرباتبدأت  ،حاكم قال من وجد عالجا  ملرض كذا وكذا له كذامثال يف اجلعالة 

كم تفضل أهيا احلاكم هذا العالالج )احلالا :قال لهطبي مركز بحثي ب ثم إذا ،طباء والصيادلةواأل

 ، ولكنه يف فائدة مشرتكة فيه غرر ؟ نعم أم ال اد يف غرر كبري فاستفاد واملركز است

سالمية تبني لك الفرق بني الغالرر الكبالري وضعت هذا الضابط يف املعامالت اإلإذا  

 كالدينارين يف القامر. املباح والغرر اليسري املحرم

وال يوجد منفعة وقيمة مضالافة للمجتمالع عالىل  ،ما يربحه فالن هو ما خرسه فالنأما يف القامر 

  .خالف اجلعالة

يريد أن يتحمل  ،متزوجوهو رجل ال يوجد له فرع وارث  "والذين عقدت أيامنكم"قوله  

فذهب وعقد عقدا  قال ألحدهم إذا مالت تأخالذ مالايل بعالد أن  ،معه أحدهم خماطر القتل اخلطأ

 اثهاتأخذ زوجتي مري

غالرر  ، هذاتدفع يف اجلنايات اخلطأ، دفع الدياتي يف إذا أنا جنيت جنايات خطأ فأنت معو 

 هائل

وغالرر  ،فهناك غرر يسيري حمالرم ،لذلك إذا تبينت ضابط الغرر املباح والغرر احلرام 

 فإذا كان الغرر ال يمثالل، بل هناك انضباطية عليا ،كبري مباح وهذا ال يعني عشوائية يف الرشيعة

 .املبادالت الصفريةباالقتصاد يف بمعنى ما يسمى  ،قيمة  مضافة  للمجموع فهو حرام

مخسني الثالاين  حوىل ربمسني األصاحب اخل ،51وذلك معه  51هذا معه دخلوا قامر،  شخصان

 111االول طلع بصفر واآلخر طلع ب 

 ،فقالط 111 انلكن املجموع الذي دخل علياله االثنال 85االخر بو 75طلع واحد ب

يف عقالد  حالظ الرشاليعة يف إباحالة الغالرر الكثالريمل ،وهذا ملحظ قوي ،ليس هناك قيمة مضافة

 كاجلعالة، وحتريمه يف القامر.

  11واالخر خرس  11املنفعة أحيانا  هذا كسب  :طالبال
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هل القيمة املضافة ال بد أن ، مليون  51ألف يف حني أهنا ربحت  51التنقيب مثال  هذه خرست 

 ؟من التوازن بني الطرفني يكون فيها نوع

كالان يقالرأ  يف عقد اجلعالة الذي مر ذكره، مثل صاحب اجلريدةفيه، توازن  الالغرر  ،ال :الشيخ

 ألنه عقد كله بني عىل الغرر من أساسه لكن حلاجةوصدفة رأى الولد الضائع، قليل، قبل 

اسالتفدت  أنالت ،اسالتعنت بالاآلخرينف ،تنقالب عالن الالنفطتسالتطيع أن  الدولة بصفتك أنت ف

 الغررأفاد طرفني حصلت املنفعة للطرفني ،والرشكة استفادت

يعنالي يف النهايالة طلعالوا بمجمالوع  ،هو من جيب فالن ناملبادالت الصفرية ما يأخذه فال لكن

ملا يطلعوا من الباب نفتشهم نجد معهم املجموع  51لعبوا قامر كل واحد يف جيبه  ،دينار 111

 غرر حراموهذا ساوي صفر القيمة املضافة ت ،111

وأن الرشالع استحسالن ملالا انتقالل مالن ، هذا امللحظ الذي جيب أن نلحظه يف إباحة الغرر 

يعني نلحظ أن الرشع قالد استحسالن لالذلك علينالا أن  ،اجلعالة يف إىل إباحته أصل حتريم الغرر

وهلالا موجبالات لالنتقالال مالن  ،دلالةوهلا مستويات من اال ،فروعونلحظ أن الرشيعة هلا أصول 

 . عالية بانضباطية تكوننتقال االموجبات و، صل اىل الرخصةمن األ ، االستثناءىلإصول األ

مالا توصاللنا إلياله يف ، صبح مما عمت به البلوى نقول لاله الأ ألنه ،جيوز الربا قال أحدهمما اذا أ

 أصل الستثناءهنا من  انتقلنا ،ليس موجودا  يف الربا ،موضوع البوفيه املفتوح

وبالتالايل ال  ،سيبقى خطرا  عىل املجتمعات وسببا  لظلمها ودمارها والربا ال مصلحة له 

 .يصلح أن نقول هنا أنه قد انتقل

 

 ما حكمه؟ بناء عىل ذلك التأمني :طالبال

 اختالفه معترب ،خمتلف فيه :الشيخ

وهالذا  ،االطمئنالان لديالهمنفعة للمؤمن وهو أنه حيصل  هفي :ألن بعضهم مثل الشيخ الزرقا قال

 .التأمني والشعور باألمان أن سيارته مؤمنة قد حصل له انتفاع بام دفع
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حديثنا هل االختالف سالائغ ؟ بمعنالى أن مالن وقالع فياله  ،طبيعيوعادي  شئاآلن رتلف معه 

 .نرجو له ونخشى عليه

عالن  برسالعة قلالعأ ،نفسك أدركله  نقول ،ليس الواقع يف الربا نخشى عليه ونرجو لهو

  .هذا الذي نتكلم فيه ،بنفسك انُج  ،الربا

 

أم ليس من باب اخلالف  ؟ اإلنسان  هل التأمني من باب اخلالف املعترب الذي يعذر فيه 

  ؟العمل به  حيرماملعتربالذي هو قول شاذ 

 

 ومل حيصالل لاله يشء ،يف حتصيل الولد املفقود اوجهد االطرف الذي بحث وأمىض وقت :طالبال

 أليس خارسا؟

غالبالة مالن حيالث  املنفعالةلكن ، قد تضيع أموال نعم ،أجزنا من باب االستحسان نحن :الشيخ

 .العموم

لكالن مصاللحته  ،مالوالاألنفالس وذهالاب ذهالاب األ ؟ فيالهالمثل اجلهاد فيه مفسدة أم   

 ،عالجالا  ملالرضعندما تريالد فصلحة راجحة املراجحة وهذه نفس اليشء فيها تلف أموال لكن 

صالبح عنالدك يو ،للحصول عىل هذا العالجلكن أنت كدولة ال تضع مؤسسة  ،أنت حتتاج هلذا

مالا عنالدي اسالتعداد أعمالل مؤسسالة نالا ال، أ ،صديقهترهل إداري، هذا يعني قريبه وذاك يعني 

 هالذاغري  ،أنا أريد نتيجة ،أحافظ عىل املال العام أنا كدولة أوال ،ال ،وأقعد، أجيب بطالة مقنعة

 .مع السالمة ال أدفع لك

اللكن  ،خذهاألف دينار  51أعطيك  جهالدك ألنالك مل حتقالق  خرسال ،هلالذا املالرض اعالجال د  ج 

 .عىل اكتشاف العالج مع عدم قدرتك من البداية ملاذا دخلتالنتيجة، فأنا غري مسؤول، 
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زعاليم( والرسالول أنا به و بعري محلاجلعالة )وملن جاء به ، كحاجة الغرر الذي أبيح كان حلاجة 

 "من قتل قتيال  فله سلبه"صىل اهلل عليه وسلم قال: 

والسلب قد يكون قليال  وقالد يكالون  وقد يقتل وال يقدر، ،عىل السلبقد حيصل القتل ويقدر  

أنت بحاجة لتشجيع ، هنا ، ولكن ال بد أن يكون بالعرف فلو وجد ذهبا مع قتيل فليس لهكثريا  

بالعكس ممكن أنت كبنالوك اسالالمية توظالف اجلعالالة  ، نتائجالناس عىل البحث تقول أعطوين

 هذا جعالة  ،جائزة أنا أعطيهف ،بعينهفيه حل إشكال  ا  معين االذي يقدم كتابمثال :  تقول هلم

هو ملصاللحة أصالحاب فالربا ، أما إذا أنت تستطيع أن تستفيد من اجلعالة كمجتمع   

 ال قلنالا: فإذا قلت اجعلالوه كاجلعالالة ،واهلمل وهو سلطة تتكسب وتظلم الناس يف أمارأس امل

 .جلعالة ليس موجود يف الرباعدم الغرر إىل الغرر يف اصل موجب االنتقال من األن يصح أل

أو  انصال سالواء كالان ومن هنا نعرف انضباطية الرشع يف أصالوله، كالذلك سالتجد يف أي دليالل

كلام اتضح لالك أصالل مالن أصالول الرشاليعة ، لو والتحللغستجد طريف ال  اقياس ا أواستحسان

 ومتحلال   مغاليابانضباطيته العالية ستجد عىل طرفيه 

، فرصة لكنه لن خيدماله يف الواقالع فيه وجيدلغرضه االستحسان  يستخدم أحدهمممكن    

فيقول املسالتخدم  "لست عليهم بمصيطر"مثال قوله تعاىل ،و سيستخدمه كام استخدم النصه

 سنةعليه ال يوجد  هلذا النص بناء

 إذا تركوا السنة "لست عليهم بوكيل"

 "ليس لك من األمر يشء"ال تقتدي برسول اهلل ربنا يقول  "مر يش  ليس لك من األ"

مل خيتلالف عالن الوقالائع  ،، هذا الواقالع الالذي نعيشالهيف غري حمله النصيستخدم الحظوا كيف 

ال خيتلف وضع الغالالة اليالوم عالن ، وسابقا   مل خيتلف واقع املنافقني اليوم عن املنافقني، السابقة

  ،ال خيتلف وضع اآلخذين بمجاميع السنة عن سلفهم من الصحابة، ووضع الغالة سابقا  

 ،العادة هلالا ضالابط ،العرف له ضابط ،املصالح هلا ضابط، ضابطأصول الفقه له يشء يف إذا كل 

  ، كل أصل له ضوابطه.الرخص ،القياس ،االستحسان
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 :سد الذرائع

 فاملك له عىل ذه اعتامد :وسد أبواب ذرائع الفساد

 

، أوالء  ،هالؤالء "هالأنتم هالؤالء"يف اآليالة الكريمالة  كالامتنبيه الهي هاء  ءااهلو ،اسم اشارة ذه

 .عراب ال يتناوهلا العاملللتنبيه ال حمل هلا من اإل ، واهلاأولئك

 

 وسدها منعها ،الذريعة هي الوسيلة

 ناحىل ما فيه ُج إل باملباح الرشعي هو التوص   )سد الذريعة( ومعناه

عنالدما تقالول و، صل مبالاحللذريعة إذا  أنت تسلم أنه يف األملا تقول هذا حرام سدا   بمعنى أنك

 .صلأنت تسلم أنه حرام يف األ هذا جائز للرضورة إذا

لسد الذريعة إذا  هالو حالالل  إذا قلت حرام، وصلإذا  هو حرام يف األ ،إذا  إذا قلت جائز رضورة

 صليف اال

 جتاوز للممنوع بغية املآل املباح  ؛: كأنه نفس االستحسانحد الطالبسؤال من أ

 لكن تنتبه أن كليهام فيه نظر يف املآل :الدكتور

 

 صل فيه مباح الفعل لكن سد الذرائع اال ،صل فيه املنعن األاالستحسا :طالب 

لكن الذي أوجب االنتقالال هالو  ،سان انتقل من دليل اىل دليلاالستح يف لكن جتد أنه :الدكتور

 التحريم  جاءنظرا  ملا يؤدي إليه و ،صل هو مباحسد الذريعة يف اال، أما حمل احلكم

 

يأهيالا الالذين ءامنالوا ال "أول آية كريمة يف القرآن الكريم راطب املؤمنني كانت يف سد الذريعة 

 "تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
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ووقفالوا  راعنا من الرعونالة أي راعنالا  ، وراعنا أي انتبه إلينا فعل أمر كلمة راعنا حتتمل معنيني:

 الرجل االرعن نعوذ باهلل أيعليها بالسكون فصارت راعنا 

اسالتخدموها اسالتخداما   ،هنا كلمة مباحة االستخدام يف االصاللإ فاستخدمها اليهود من حيث

 غري صحيح

 "ال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا  بغري علمو":أيضا  يف قوله تعاىل

 له احلق ن، لكن هذا يؤدي إىل أن يسبوا اإلفآهلتهم تستحق الزجر ويستحقون عليها ما يستحقو

هذا حرام من  "يأهيا الذين ءامنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي":كذلك يف قوله تعاىل

ضالوا غُ ، فقالال هلالم "عنالد رسالوله اهلل ... الذين يغضون أصواهتمإن ":ثم قال ،صلحيث األ

ال ترفعالوا  ،جالسني بحرضته عليه الصالة والسالم نأصواتكم عنده عليه السالم أي ملا تكونو

النه قد يكون ذريعة لرفع الصوت فوق صالوت النبالي صالىل اهلل علياله  ،أصواتكم عىل بعضكم

  .دب مع النبوةمنتهى األ سالمالغض من الصوت بحرضته عليه ال وهذا ،وسلم

 

 هناك سد ذرائع حمرم اتفاقا :

 ونحوهأكيد ستقع سيارة،  ،كفتح بئر يف طريق املسلمني -1

 حمرمإلمجاع اىل موهتم، هذا بإإلقاء السم يف طعام الناس سيؤدي  -8

 الذريعة.، لكننا ال نمنع زراعة العنب هلذه ويقصد بزراعته أن يبيعه للخامر امن يزرع عنب -4

 

ال يعنالي أن نقول: الغلو هذا الرد عىل ، غلو يف تطبيق سد الذرائع من قبل العامةهناك ون كقد ي

 أنه قد يستخدم العنب يف صناعة اخلمر أن ينع زراعة العنب

 

  :وقال يف املراقي
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 يف كل قطر وكل مغرب : :دوايل العنب تديلوانظر 

فلو كان سد الذريعالة ألدنالى مالحظالة أو سالبب يف صناعة اخلمر،  كله حيتمل استخدامهوهذا 

 لقضينا عىل زراعة العنب

 

 مثال ؟ قيادة املرأة للسيارة :طالب

 ليس هناك مانع رشعي :الدكتور

وال جييالز أن تقالود أجنبالي معها سالائق أن يكون لمرأة لالعرف الذي جييز بمعنى حتى العرف: 

 شة، يناقش العرف وليس قيادة املرأة للسيارةهذا حيتاج اىل مناق، السيارة وحدها

 وال تستطيع أن تتدبر شأهنا لالطارات عطباحتامل االن وقوع 

 أحدهم يؤذهيا واحتامل املرأة تذهب للجامعة 

احتامل تذهب للسوق وواحد يؤذهيا واحالتامل تالذهب للمسالجد وواحالد  ،طيبنقول 

 يؤذهيا 

 االحتامالت الضئيلة ال وزن هلا بالرشع؟! للذريعةإذا  حيرم أن تقود املرأة السيارة سدا  

 

 وأنا سأحتدث عن بعض هذه املعايري لسد الذريعة، بطامعيار ض يوجدلذلك 

 صلنتحدث عن التمييز بني العارض واأل

 ،يبيع مالبس نسالائية ورجاليالة حمل ،يعني خذ عىل سبيل املثال: حمالت بيع املالبس 

 للبيت اتشرتي لباس تريدجاءت امرأة ممكن 

وتنالانري قصالرية وتظهالر ضاليقة بنطلونات  ؟طيب ما حكم هذا املحل الذي يبيع مالبس نسائية

 ؟ما حكمه ،ىل ذلكإنحر وما ذرع والمنها األ

 !؟حرام سدا  للذريعةنقول هذا هل 
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نعالم  وجه استعامل حرام ؟ اوهل هلوجه استعامل مباح ؟  اهل هل هذه املالبسطيب  

وجاله  تعالدد ،كالسالالح ،كالسالكني، فيه وجه االسالتعامل جيالوز بيعاله تعددما الوجهان، إذا  اهل

 فيه. االستعامل

 إذا حرام بيعه أما الدخان ال يوجد له إال استخدام حمرم

فالنحن ال ىل الشالارع، إورالرج باله هالذا اللبالاس أن نقول هذه املالرأة ستشالرتي  ال يصحلذلك  

 وجه االستعامل مباح أم حمرم. دحدنستطيع أن ن

 حتى لو هناك قرائن :طالب

 سأذكر أمثلة عىل الغالب ، وإذا صار هناك غالب أو أقل من غالب ،قرائنالقضية  :الدكتور

 .مباح لصاحبهاملالبس ثمن و

تقول هذا حالالل وهالذا ووال ترسف يف سد الذرائع  ،إذا ما تعدد فيه وجه االستخدام فهو جائز

 املفسدة قطعا  فإنه حرامقطعا  اتفق اجلميع عىل أنه إذا أدى اىل ، حرام

صالون نسائي، امرأة متربجة تدخل اىل الصالون وهي متربجة وتعلم صاحبة الصالون أهنا  مثال

 ألن املفسدة واضحة وقطعية ،حيرم تقديم أي خدمة من الصالون، هنا ستخرج متربجة يقينا

رجالت طيب امرأة متسرتة متحجبة دخلت اىل الصالون واسالتفادت مالن خدمالة الصالالون وخ

 .متحجبة متسرتة ما يف مشكلة

لكالن ال نسالتطيع أن أقالول أن  نستند عليه عنالد التحالريم، إذا  واضح أنه يف يشء قطعي

 .استخدام حرام هوقد يكون في ،استخدام حالل هألنه قد يكون في ،الصالون حرام

 

 كذلك اللباس  :الطالب -



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 152  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

بنطلونات تعرف أهنا ال تسالتخدم إال  يوجدمتربجة دخلت تشرتي بنطلون،  مثال ،الدكتور: ال

، فال تستطيع أن ينع البالائع مالن تقالديم مثل البيجاما الشارعالناس اىل  هبا خيرجيف البيوت، ال 

 .السلعة هلذه املرأة

 مر يف العوارض، هذا حديث يف العوارضلذلك هذا األ

 تتقىص احلالة االفرتاضية املوجودة أن تريدنت كفقيه أ ،حتقيق مناط هناكالعوارض يعني 

   :لكن أنا أعطيتك األسس

 حرام قطعا  ف املفسدة إذا كان قطعي

 بناء عىل أصل سد الذريعة عنده. مام مالكحرام عند اإل ،غالبا  كانت املفسدة إذا 

 جائزفأو أقل  ة مع املصلحةمتساوي ت املفسدة إذا كان

 

مالبالس أمام حمل  نعني أن يعقل ، يعني الالواقع حتقيق مناط أرض اآلن عندك عىلوأسس  هذه

الصالون، توقيالع هالذا جيالوز  أمامالشيخ  !! ما الذي يفعله وأمام كل صالون شيخ االنساء فقيه

 مستحيل. جيوز !!ال وهذا 

وهالو متعلالق حتالى تنتهالي الالدنيا،  حتقيق املناط ال ينتهيرمحه اهلل مام الشاطبي اإلومثل ما قال 

فقالط سالس األأنالت تعطيهالا  مهنتهالا،صاحبة الصالون مسلمة متدينة تعرف ف ،مل والعاميبالعا

بزوال الشمس مثال، وهالي حتقالق ما أعطيتها أن صالة الظهر تدخل وهي حتقق املناط  ياما مثل 

  .الزوال دخول

 نفس اليشء هنا يا أختي إذا جاءت امرأة بصفة كذا وكذا تعميل هلا كذا، إذا جاءت امالرأة عالىل

 هذه الصفة جيوز

حتريم الصالالونات مالن ، وخدمة مباحة تقدم نه أل ،لكن ال أستطيع القول أن الصالونات حرام

 جازهتا الرشيعةأعا  وأيضا  ألنه يف منفعة مباحة رش يصحباب سد الذريعة ال 
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 اعنه االبتعاد نريدإذا أنت قضية التحلل والغلو  

، ال كيفي وهالوايحرم عىل ال أحلل وأ اللكن  وهو وشأنه،هناك ضوابط أنا أعطيها للمجتمع 

 .فتوى عامة، هذا ال يصلحهكذا وأعطيها  ،حراميؤول إىل  حيتمل أنألنه  ،حرم احلاللأ

 

 أال حيرم؟ من باب الورع :تعليق

 عامة. فتوىحالة وليست  ،الدكتور الورع حالة فردية خاصة

يف دكالان؟ نقالول اسالتعملهم يف  أويعني واحد عنده عرشة آالف دينالار يسالتعملهم يف صالالون 

 .ألن الصالونات هلا مشاكل ،دكان

، تقى وأورع حالة فردية وال يفتى الناس بمقتىض الورع ألن الورع خيتلف بالاختالف االشالخاصأقضية 

 عليك أن تفتيه باحلالل واحلرامهبذا، بل  ال تفتيه ؟تفتيه بقضايا الورع هليعني واحد مثال  ال يصيل 

 من التقوى. ايا الورع هو ألناس يف مستوى عالهذا االفتاء بقض

 

معينالة مالن  ةتشرتي ساللع أنك بمعنى احليل،يستخدم فيه  أن ممكنمنه جزء  :التسويق الشبكي

  .تدخل عىل الشبكة إال إذا اشرتيت هذه السلعة، أي ال أجل أن تدخل عىل الشبكة

، هالو يف صالحيفتكعن طريقك كل من سيأيت بعدك  ،الشبكةهذه اآلن حتتل مركزا  متقدما  عىل 

 .ا عن طريقك تستفيد منهم جزءا  من املالوممارسة جتارية فيمن جانفأي 

ناله عمليالا  يالؤدي إىل دخالول نالاس عالن طريقالك حالرام ألاآلن هذا العقد األول سدا  للذريعالة 

 .وتتكسب من ورائهم

يف هالذه عبالارة عالن رشكالات موجالودة يف تايلنالد موجالودة  ، مالثالمسالائل معينالة يوجدقضية 

 سنغافورة
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 أن ال نقالدر ،ال تنالاهلم قوانينالا، حكالامأللرجل مات أين ماله  ال تنالاهلم اطيب إذا هذا ا

امليت عالىل فالرض مالوت املشالارك يف التسالويق  أموال الرجل ذهبتين أطيب و ،رياثاملم سنق

 ؟الشبكي

 

وبعدها قسالموا  ،يف احلسابأمواله قالوا نضعهم له إذا  ، رمحة الناس هنا أصبحنا حتت

هبالذه  ضالنا أمالوال النالاس للخطالرحكيمالني إذا عرَّ  ال يصح وال نكالونالرتكة، إذا هذا الكالم 

 الطريقة

حالول ي موقعمقالة عىل  موجود، وال أريد أن أطيل فيها ،فهي أصال  من باب احليل 

وأيضا  هو  ،ضية عىل الناس واملجتمعرَ مَ  من آثار اقتصادية اهل ملا  ،  وهي حرامالتسويق الشبكي

 (التيس املستعار يف الزواج والنعجة املستعارة يف البيوع)وكام قلنا ، خمالف للرشيعة

 سد الذرائع وحتريم احليل هو من باب، خيرج عن النعجة املستعارة واحليل املحرمة الوهذا 

 

فهالي تالؤدي إىل مفسالدة  ،بيوع األجال: اإلمام مالك خالف اجلمهور يف بيالوع األجالال

خالذ وأفالدفعها الف دينالارا حالاال  مثال بعت فالنالا سالياريت بعرشالة ا ،وهي حيلة إىل الرباغالبا 

قال موافالق، فأخالذت ثني عرشة الف دينار؟ هل تبيعني السيارة با :له يا فالن السيارة، ثم قلت

 .الف يطالبني باثني عرش السيارة وصار

بالاثني عرشالة الالف  والثانيالةالف معجلالة وىل بعرشالة ا، األالذي حدث أن هناك بيعتني

، العرشة االالف التي دفعها فالن رجعت لاله ي  الها رجعت إلمؤجلة، يف النهاية السيارة التي بعتُ 

فإذا نظرت ملحصلة العقدين وجدت أن السيارة مل ينتقل ملكيتها بالفعل وأن  ،باثني عرشة الف

مالام حالرام وهالو مالا اليد الثانية دفعت عرشة االالف ورجع هلا اثني عرشة الفا، وهالذا عنالد اإل

 بيوع األجال. يف املذهب يسمى

 :الناظمقال 
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 بيوع اآلجال إذا كان األجل            أو ثمن كأخوهيام حتل

 فإن يكن الثمن غري األول                  وخالف األجل وقت األجل

 فانظر اىل السابق باإلعطاء هل            عاد له أكثر أو عاد أقل

 ك سلف بمنفعةادفعه                    فإن ذا فإن يكن أكثر مم

 عن شيئه املدفوع قبل حال                    وإن يكن كشيئه أو قال

 

 ربا( ال يوجدهلا أقل جائز ) وىل دفعت أكثر وعادفإذا اليد األ

 ، كام يف مثال العرشة االالف أكثر فهذا سلف بمنفعة عاد لليد األوىلإذا 

إشالكالنا  ألن، جاللاذا اتفق الثمن ال يرض اختالف األو، يرض اختالف الثمنجل ال اذا اتفق األ

 يف زيادة الثمن مقابل زيادة األجل

مقابالل  زائالدثمالن ال مشكلة ألناله ال يوجالد وتغري الثمن(  افإذا اتفق األجل )ظل األجل واحد

 .إذا الثمن واحد واختلف األجل ال يوجد أيضا  ثمن مقابل أجل آخر جديد، األجل

 

عندما يعالج اإلمام هالذا الواقالع إنالام ، وهذا حرمه اإلمام وهو ما يعرف ببيوع اآلجالف

 ،ين، التي تريد أن تسالتخدم الالدين ملصالالح شخصاليةيتعامل مع نفوس البرش املتغولة عىل الد  

 .وتريد أن يارس بيوعا  مباحة يف األصل لسرت الفائدة املحرمة

 

 سلفا جر نفعاحرم اإلمام يعني 

 سيارتك بعرشة آالف وأقرضك ألفنيعني ب

 سرتنا الفائدة يف البيع قد ف ،ضكاقرإ أريديف الثمن ألين  ( ألف فأنا خفضُت 18السيارة قيمتها )
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وحيارب التهمة ويالتهم البالائعني واملشالرتين  ،اإلمام يقيم وزنا  للتهمة، وللربا ساترةهذه بيوع ف

 ،فحرم أمثال هالذه البيالوع ،فلذلك وقف هلم اإلمام باملرصاد ،أهنم دخلوا عىل التالعب بالرشع

 ملاذا؟

 ، فانتهت العالقة التي ذكرهتا قبل قليل يف السيارة إىل رباألهنا تتنافض مع قصد الشارع

 ،مدرسة االمام أمحد واالمام مالك ال يقولون باحليل الرشعية خالف الشافعية واحلنفيالة :طالب

 خمرج رشعي فيها ، زة عند الشافعية بالعكسذكرت جائ ذه الصورة التي ه

نحالن اآلن نبالني أصالل االمالام مالالك  ،نحن نعلم مذهب الشالافعية يف قضالية العينالة :الدكتور

ذين عقالدين فعي مل يقم وزنا  للتهمة اعترب همام الشااإل ،ونوضحه يف أن االمام أقام وزنا  للتهمة

 كل واحد منهام له حكم خمتلف ،منفصلني

 

ال بد  عمليا   ،امكتب أو ابيتجر له كأن تؤ :املرصف الربوي مبنى لعمل سبيل املثال تأجريخذ عىل 

امرة هالذا يالؤدي اىل خلمن يؤجر ، طبعا أو خلامرة لييل ي لناد ايؤجر بيت نكم ،س فيه الرباأن يامر  

يعنالي من قال بسد الذرائع أو من قالال بمنالع الوسالائل و ،التحريم قطعا  ، فهذا متفق عىل منعه

 .ىل مفسدة قطعا  إ، هذا حمل اتفاق ألنه يؤدي يؤدي اىل املفسدة قطعا  

 ،هو حيرس أموال حالل وأمالوال حالرام مثال، لكن لو قلت حارس عىل بنك ربوي 

هناك أثاث موجود مملوك جيب أن حيمى، ال يعني أنه مرصف ربوي أنه يستحق إتالف أموالاله و

وان تبالتم " :ربنالا سالبحانه وتعالاىل قالالو ك مبالاحسيارات ملال هذهألن  ،وغريهامن سيارات 

   "فلكم رنوس أموالكم

بناء  عىل التحليل والتحريم، ف ستجد أنه يتجاذبهو، أموال تستحق احلراسة هناكإذا  

ه جييالز هالذا ن، أمذهب الشافعي الذي يقلل من سد الذريعة كأصل ويستخدمها يف نطاق ضيق
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وهي احلراسة وهذا حمالل نقالاش حتالى عنالد اإلمالام العمل كونه ينطوي عىل عقد منفعة مباحة 

 لكنا نطرح مثل هذه املسائل للمداولة ،الشافعي

فهنالا ، لكن عند اإلمام مالك سدا  للذريعة جتد أنه يقول حرام ألنه إعانة عىل اإلثالم 

قالد و ،من يعمل حارسا  يف بنالك ربالوي مكالروهأن  :من يقولفتجد  ،تتعددمالحظ الفقهاء قد 

 حرام يقول لك بعضهم

اخلالف يف هذه أحسن حالاال   ،من هذا القبيل، وهو اختالف سائغيكون اختالفهم  

 من اخلالف يف بيوع اآلجال

 : التوسع يف بيوع التقسيط اآلن لو قلنا عىل سبيل املثال

 رشكات التسالويق ومالا ،، بيع التقسيطيف الديون ان الشعب واقعوجد أ) يعني احلاكم ( مام اإل

ووجالد أن  ،، وعالروض البنالوك ومالا يلالك مالن إغالراءاتيلك من أدوات إغراء هائلالة جالدا  

 .األمن أو غريهم توسعوا يف االقرتاضرجال املوظفني كالقضاة أو 

سبب الدين، وغالدا القائالد الفالالين مهالدد بالاحلبس بغدا  القايض الفالين مهدد باحلبس 

مالثال  يويال  ال جيوز أن تعطوهم ويقول: هؤالء املوظفني يمنع ن أمام بإمكان اإلف، سبب الدينب

قيالادات  هالذهألن هذا موظف مهالم جالدا ،  فيجوز له أن يقيدهعرشة أضعاف الراتب، من أكثر 

 .منصب القايض منصب رفيعو ،سالميية، طبعا  هذا مفرتض يف احلكم اإلنوع

لياله يف الذمالة يف املسالتقبل أو حتى قرض حسن لكن يرتتالب ع، ال تعطوهم يويال  أكثر من كذا

 .بل له بهيعني راتبه ال ق  

بشكل كبري خاصة يف السياسالة  ،مام يستند لسد الذرائعف اإلترصأن  من هنا نتبني 

، الالديون تقلاليص يريالدمالام ن اإلإلكن لالو قلنالا ، الرشعية، نحن اآلن نتحدث بالعلم الرشعي

وقد هيدد املالوظفني يف الدولالة، إذا  أنالت سالتخل  ،بشكل هائل دتزدا فرادديون األجد حجم وو
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طالالب مالديون  ،بنظام الدولة أو ترهق القضاء بسبب املشاكل، يعنالي عنالدي مالدرس مالديون

 . حتد من االستدانة جه توجيهاتواذا  أنا أوهكذا، 

أعطه مئالة ألالف دينالار يقول: ليس كاحلاكم سابقا ،  اليوماحلاكم جيب أن ننتبه أن و 

   .قرب دمشقوجارية وضيعة 

كل لاله  :وزارة املالية يعنيواحلاكم مثال وزارة الداخلية، احلاكم هنا البنك املركزي  

 جمال اختصاص

قيد عىل هؤالء الديون، قلل من حجم الالديون، بالالغ يف ت جيب أنفاآلن أنا أقول له  

حجالم ه حتى أقلالل مالن أنا آخذ من ؟، ملاذاى يأخذ كفيالتحجم الضامنات كالرهن والكفالة ح

أنه يسالدد مالن  ايعني ال تعطيه دين ،يعني أنا قيدت املباح، ثل خطرا عىل االقتصادالديون التي ي

ألناله يف  %11حتالى لالو وافالق لالك عالىل  %81ال تقتطع من راتبه أكثر من  %81راتبه أكثر من 

 يؤثر عىل عمله يف الدولة وهذايشتغل  سيخرجالنهاية 

العلم يالدخل اىل الواقالع عالرب و ،الرشيعة علممام ألن اإلعليه صل هذا سيستند األ 

 :ثالثة منافذ

 منفذ السياسة الرشعية -4منفذ القضاء      -8منفذ الفتوى    -1

 والفتوى معروفة ،القضاء معروف ،احلاكم يف الشأن العام من خالل منفذ السياسة الرشعية -

 .ى ال يفيض اىل مفسدة وهو أيضا  سد للذريعةتتقييد املباح ح

 

   .مام مالك يبدأ بالقسامة بأهل املقتول: عند اإلالقسامةاآلن ننظر اىل  -

ه مقتالوال رجالل وجالدنا مالثال ،وال قطع يف التهمة لوث يعني قرينة ،القسامة حيث كان )لوث(

ذا الرجل وهو جريح وقال قتلني فالن أو أي قرينالة تالدل أن هالذا هبفجاء رجل قال أنا مررت 

 الرجل قتل بينهم
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ن وفإن حلف اخلمسال ،حيلفون مخسني يمينا  أن هذا فالن هو القاتل ،يامن أهل املقتولأنبدأ بإذا : 

 .أقيم القصاص عىل من اهتم بالقتل

ل تالا هالذا مالا قنالواهلل ابن :قاتالل يقولالونال املشتبه بأناله إذا نكلوا عن اليمني ينقل اليمني اىل أهل

 .املقتول فالن

 القاتل؟ املشتبه أنه ماذا لو جعلنا ابتداء اليمني بأهل 

وإذا  ااقتل فالنال ن لهيقولو ا،ن فاسقوست ا،ن فاسقومخس ع عليهجيتم أي واحد ممكن يف املستقبل

 .ك ابتداء  ئسنحلف ونرب قام بعد ذلك االهتام لك نحن مخسون

لذلك ويعاقب القاتل، ممكن حيلفوا  هناهم أهل املقتول  ابتداءا   الذين سيحلفون إن لكن ملا قلنا

مالن يامن بأهل املقتول فوت الفرصة عىل أهل الفساد أن يقتلالوا رجالال  وأن جيمعالوا ابتدأ باأل ملا

ولكناله مل يبالدأ   ،واحلق أن يبدأ هبم يحالصح مع أن ،أنفسهم مخسني رجال  فيحلفون أننا مل نقتل

 سدا  للذريعة. هبم

 

مقصودة ألن ق يف مرض املوت وهو ما يعرف بطالق الفار، يعامل بنقيض كذلك املطل  

 .هذه املرأة ستبقى زوجة وهلا حقوق الزوجة وال يقع الطالق

 فنقالول لاله ،فيدخل وارثا  جديدا   ،كذلك من يتزوج يف مرض املوت حتى يرض بالورثة

هالذه عالىل فالراش املالوت، تعالرف  شالخص، واحدة تتزوج اموال لست وارثث األأنت من حي

 ليسن سنة عىل فراش املوت وسبع ،ن سنةوست هواحد عمرمثال  ،عيانبالعوارض يف األاألمور 

،  هبالمرض  ألُ  اأدخل وارثالسالقالال  ،وأوالده ألهنم ضيعوه ،يتكلم اوال قادر عىل الوقوف،  اقادر

 ،عىل أن يكون املهر كالل الرتكالة اوقال اعقدوا يل عقد ،تزوج امرأة عمرها مخسة وعرشين سنةف

، ، لكناله لالو تعالاىف فاليام بعالدبالوفاةرشط ال بد أن يكون املرض متصال   ،ومات يف ذلك املرض

 .عىل الزواج وسيبدأ بخط رجعة آخر سيندمبالتأكيد 
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، موال فقط عاملنالاه بنقاليض مقصالودهأليف ا، صحيح هزواجمن تزوج يف مرض موته ف

 تزوجها يف مرض املوتهلا ألنه  مهر ، والتعتد لكن ليس هلا مرياث ،الزوجة تلكن لو مات

 املطلقة هي التي هلا حق يف املرياث الذي طلقها الفار 

أما الزوجة التي تزوجها يف مرضه الذي مات فيه فهذه الزوجة نقالول هلالا اعتالدي عالدة 

 .رياثيف امل ال حق لكالوفاة لكن 

هالذا الشالخص ليس هلا مهر ألنه تزوجها ليهالرب الرتكالة،  املرأة تزوج يف مرض املوت

 ،فقالال يالا فالالن هالات بنتالك أتزوجهالا ،مالثال وجد تركته عبارة عن مئة ألف دينار ألنهتزوج 

مالا  ،، أنا ميالت وأوالدي عقالوينمايل ربحكأن أ أريدنت صديق مالطف حبيب يل، أ ككسبأو

  .مئة ألف دينارمهر عقد زواج ب ألعقد عليهابنتك  أريديرثوين  ن، الأريدهم أقاموا بواجبي 

 لإلرضار هر هلا ألنه حمايلة، حتايلموال ال ميف األاملرأة 

 سؤال من الطالب: وال حتى مهر املثل حيق هلا؟

، أما هالذا العقالد وقد يكون يف نكاح التفويض مهر املثل ننتقل إليه يف العقود الفاسدةالدكتور: 

 الزواج صحيحفصحيح، 

 

يقبالل فيهالا  فهالو، يثبالت فيهالا مالال التيشهد النساء يف قضايا الدم أنه مام حتى لإل هناك مأخذ

 شهادة النساء

 تشهد عليهأن عقد الزواج ال جيوز للمرأة 

أنالت أمالام و ،ألن اجلزء املايل يثبت بامرأتني ورجالل ،،يثبت هبن املهرفإنه موال يف قضايا األأما 

 يتعلق بالتزويج.منه الثاين زء اجلو وهو املهر عقد زواج جزء منه مايل
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مالايل،  شالهادة رجالل وامالرأتني ألناله حالقبا املهر )للزوجة( هو إثبات املهر يعطيهواجلزء املايل 

 موال معها رجل )رجل وامرأتني( إذا :وجتوز شهادة املرأة يف األ

 املهر برجل وامرأتنيأثبت مام اإلأن الحظ  -

 لكن النكاح مل يثبته برجل وامرأتني -

وقالد اسالتفدت ، ، وهذا املسلك عظيم جالدا  ماماىل مسلك االحتياط عند اإلفيه يت طبعا  هذا ستأ

 .منه يف بحث أحكام )زكاة احلساب اجلاري( ألنه مرتدد بني الوديعة والقرض

، وقد فعله رسول اهلل صىل اهلل عليه وساللم يف خمتلف هناك هنا وحكام اخمتلف ت حكامفاإلمام يثب

 هاااعتربه أخفقد  ،: واحتجبي منه يا سودةقال ،(وليدة زمعة)

ولاليس وهذا من التباين باالعتبار  ،هااأخ ليسها، واعتربه اأخ: اعتربه هامل أصلني مع بعضمع

 سابقا هو التباين باالعتباروتناقض، وقد بينت هذا النوع من التباين هذا بوليس تباينا بالذات 

 ىتعطي مال للكفار املحاربني ألجل أن تفك أرس عندما ،اآلن فكاك االرسى املسلمني

 هبذا املال عىل املسلمني  سيستعينونبالتأكيد  من الكفار املسلمني

 مام الحظ مصلحة أرجح وهي:ن اإللك

 حفظ نفس املسلم 

 وأنه حيفظ يف دينه

سالري ، حتالى اليالوم فكالاك األموال للكفار لفكاك أرسى املسلمنياأل فلذلك أجاز بذل

تتالدخل يف قضالاياك ألن بعالد  اإلنسالان  اجلمعيات ومنظامت حقوق  ترتكوال  ،واجب املسلم 

 ذلك سيستخدموهنا ضدك

هم ئب علينالا أن نطلالق رساحهالم وال نلجالونحن جيال ،هؤالء ابناننا أن ، وهوهذا سد للذريعة

 ،ال ،سجني أوإرضاب عن الطعام إما نحوه، فنحن أصبحنا أمام ثنائيةرضاب عن الطعام أو غلل
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وال جيالوز أن يبقالى أرسى  ،اهالماك أرسأن يقوموا بفكال نينه جيب عىل املسلمأخيار ثالث  هناك

 املسلمني حتد أيدي العدو من الكفار، وال بد من اسرتجاعهم

وهو اسالرتداد  ،ة معطليمن فروض الكفا انلحظ أن هناك فرض بمعنى أنه ال بد أن 

مالع األسالف  –حتالى ال يسالتخدم هالذا يف  ،وهو فك االسري املسلم ،أصل من أصول املسلمني

 ،باإلحسالان كألن هدفهم عندما يتدخلوا يف مسائل ،املسلمني وقضاياهمرضار يف اإل -الشديد

مالن " :لالذلك قالالوا ،وقاموا باإلحسان إليك بعد ذلك سيسالتخدمون هالذا اإلحسالان ضالدك

 كذا واعمل كذاال تعمل  ،أنا أقرضتك ،يعني أنا ساعدتك "منحك منعك

 

 :مثال عىل ذلك ،يف سد الذريعة يترصفواأحيانا  أن  يستطيعونال  الفقهاء

، أنالت تسالري بساليارتك صل سيارتك والشارع متسع وفارغاألالرسعات املحددة عىل الطرق، 

لكن مالن الالذي يقالول الرسالعة هنالا  ،وهذا مكان عام، لكنها قد قيدت الرسعات ،كيف تشاء

 وتسعني؟ ،حمددة بثامنني

عنالدك  ،عنالدك جمتمعالات ،املسالجد ليست قضية إمالامأهل االختصاص واخلربة يعني القضية 

 خربات اقتصادية تستطيع أن تفيدك

 هذا ليس من صالحياتك ،رايض الزراعيةالبناء يف األ اليس مسموح :مثال يقول الفقيه

 ىل أصل مباح يؤدي اىل مفسدة، من الذي يقدر أنه يؤدي اىل مفسدة؟ إه تأيت يأنت كفق

 االقتصادي املختصطبعا ؟ يف املكتبة أم االقتصادي املختص الشيخ

 

عنده خربة اقتصادية / خربة أمنية/ خربة يف الصحة/ خربة يف التعليم يريد )أي احلاكم( مام اإل

وهي أصال  قرارات الشأن العام دائرة بالني املصاللحة العليالا واملصاللحة  ،أن يتخذ قرارات معينة
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ال فهالو مالام ترصفات اإل أغلبهذا  ،واملفسدة العليا واملفسدة الدنيا )مفسدة ومصلحة( ،الدنيا

 مام ال ينظالر يف املفطالرات يف الصاليام املفطالرات ليسالت مالن بحالثاإل ،ينظر يف أحكام الصالة

 .مامة العظمىاإل

  :يف املراقي قال

 وخرين لدى استوى هذين : :رضينخف من وارتكب األ

 من ضبط وضعف املكث عليه  ::سقطكمن عىل اجلريح يف اجلرحى 

املفسدة العليا برشط  ءملفسدة ترتكب املفسدة الدنيا لدراملراجحة بني املفسدة واكلها قائمة عىل 

 وهذا كله من أعامل االمامة ، تعينهام

   :االستصحاب

 ك ال يعاب اورأيه يف ذ:: :وحجة لديه االستصحاب

 .ما دل الرشع عىل ثبوته مع وجود سبب له حتى يثبت نفيه :االستصحاب

 االستصحابهذا نوع من أنواع 

 هو حكم عقيلوالذي هو الرباءة االصلية  :واالستصحاب الثاين

، معناه انتقاء احلكم الرشعي حتى يدل دليل عالىل ثبوهتالا :االستصحاب بمعنى الرباءة االصلية

 صل براءة الذمةإذا  األ "معذبني حتى نبعث رسوال  وما كنا " :يف قوله تعاىل :مثال

حكالام الرشالعية ؟ ملأكوالت واملطعومات قبل ورود األطيب ما حكم ا ،اآلن هذا أصل رشعي

 ،باحةاإل

 يدخل فيها اخلمر؟ هل اخلمر كان مباحا  عقال  أم رشعا ؟هل 

من اجلواب: من الرذائل أم من الفضائل؟  اخلمرهل فهنا سؤال آخر: رشعا ، اخلمر لو قلنا أبيح 

 الرذائل
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متفقالة يف اجلالواب: ؟ أم أهنالا متفقالة يف االخالالق هل أباحت الرشاليعة إباحالة رشعيالة الرذائالل

فهذا يدل عالىل  "التقربوا الصالة وأنتم سكارى ..."قال  ،لك يقول عندماالحظوا ، خالقاأل

 .يف الصالة اأن اخلمر كانت حرام

 امباحال كان اخلمر رود التحريمقبل وأي  ا،رشعيب وليسكم عقيل ح االرباءة االصلية بمعنى أهن

هالذا  أول اإلسالالم، ة اخلمر برشع اهللأباحت الرشيعرشعا  معناه مباح إذا قلت ؟ رشعا  ام عقال

 القطعا طيب والزنا قبل ما حيرم كان مباح رشعا  ؟ ، خبائث هال يصح هذ

لاليس  هالذاألنه حالرام،  ، أبدا غري صحيحرشعا   اعني واحد يقول اخلمر كان مباحي 

يعني ما كان فياله  ،صليةأيضا  كان مباح لكن بالرباءة األ الزنا بالرشع، هذا بالرباءة االصلية ألن

 ألنه مل يرد به الرشع ،إثم

احلكالم الرشالعي و واضح كيف نميز بني احلكم العقيل الذي هالو الالرباءة االصاللية 

  اعقلي حكم رشعي وليس حكام رفعباإلباحة ألنه النسخ 

 

أبالو بكالر االهبالري مالن املالكيالة صل قبل ورود الرشع التحريم منهم بعض الفقهاء رأوا أن األ

فهوم املخالفة أن مفب "ومآءاتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا":واستدل بقوله تعاىل

 ما مل يأمرنا به وما مل ينهانا عنه فهو حرام هذا بمفهوم املخالفة 

 إذا ما كان قبله حرام "أحل هلم ذا يسألونك ما":ويستدل بقوله تعاىل

 "أحلت لكم هبيمة االنعام" ويف قوله تعاىل

الذي خلق لكم مالا يف ":باحة لقوله تعاىلصل فيها اإلإىل أن األبينام ذهب أبو الفرج من املالكية 

 صل فيه االباحةرض األفكل ما هو موجود يف هذه األ "يعا  االرض مج
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االستصحاب الذي هالو استصالحاب احلكالم  ،أما النوع الثاين الذي هو احلكم الرشعي

 لذي هو إبقاء ما كان عىل ما كان باحلكم الرشعي الرشعي ا

 صل داللة العام مستغرقا  االفرادمثل األ

فلالذلك  ،التخصيص ال جيوز باالحتامل يستفاد من دليل آخر ولكن ال يستفاد من االحالتامالت

مثال يقول لك أعامل اجلبلة للرسول صىل اهلل علياله ، بعضهم قد يطرح االحتامالت عىل الرشيعة

وبالتالايل  عليه صىل اهلل علياله وساللم  وبالتايل عمل جبيل إذا  فهو قارص ،هذا عمل جبيل ،وسلم

 االصل يف أفعال النبي صىل اهلل عليه وسلم الترشيع أن له نحن نقول

 ال االصل أهنا للترشيع وليس لإلمامة  ، نقوليقول لك احلدود إمامة

 والرشب فليس ملةكاألكل :: :يف اجلبلة زكوروفعله امل :لذلك نحن نقول

 تردد حصلقل ففيه  رشعا   ::: من غري ملح الوصف والذي احتمل                

   ضجعة بعد صالة الفجرك:: :فاحلج راكبا  عليه جيري                      

يعني حبُه لطعام معني كالكتف )كتف الشاة( )كرهه للضب( هذا طبعي ال اقتداء لنا فيه علياله 

 املحتمل للرشع يصبح رشعي  أما الصالة والسالم

الرسول صىل  ،هو ملح الوصفوواضح أمور رشعية ، ة فيهايه ال قدوأمور جبل   هناك إذا  واضح

، لكالن ال قدوة فيها جبليهاحلاجة للطعام برشية فهنا  ،اهلل عليه وسلم يأكل ولكن يأكل باليمني

   هو طريقة األكل باليمنى هذا رشعيالوصف الذي 

، كالل بالشالامل، كل بالاليمنىاأل إىل داعيال إذا  ، ويف ومهه:هكل جبلَّ لك األواحد يقول 

 ،التعامالل يف النكالاح ،كالل، طريقالة األرشعالي فهالو ملح الوصالفأما  ،كل جبيلاأل نقول له ال،

 .ىل آخره أيضا  يدخلها جانب الرشيعة إالتعامل يف العاديات 

الرسول صىل اهلل عليه وسلم كالان يصاليل سالنة الفجالر  ،: كضجعة بعد صالة الفجرلذلك قال

 هي الرغيبة ثم يضطجع، هل هذا االضطجاع سنة أم ليس بسنة؟و
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هل هذه اجللسة ترشيع ، الثالثة اجللوس بعد السجدة الثانية وقبل أن ينهض للركعة 

 أم للراحة؟

 مام الشافعي قال سنةاإل، لراحةاملالكية قالوا ل

 ا مرتدددنعن ،ترشيعي واضح ،جبيل واضح عندنا ،إذا ترددت

 الضجعة بعد صالة الفجر مرتددة 

 هنا للراحة من قيام الليلا يقول جتد االمام مالك

 الرسول صىل اهلل عليه وسلم حج راكبا   ؟احلج راكبا  ُيسن

 واحلج راكبا  عليه جيري كضجعة بعد صالة الفجر، مرتددهو 

 هذا حمتمل؟ يسن ماشيا  أيضا   أمإذا  هل يسن احلج راكبا  أم ال يسن؟ 

فالال تتحقالق باله ، يفعل فعال  ويكون الفعالل مكروهالا   قد ،أيضا من أفعاله عليه الصالة والسالم

 :كام ورد عنه عليه الصالة والسالم فيام ذكره يف املراقي، السنية

 مبينا  أنه للتنزيه :: :للمكروه وربام يفعل

 برَ كالنهي أن يرشب من فم الق  :: :برَ فصار يف جانبه من القُ 

مالن فالم صىل اهلل عليه وسلم ُيرشب من فم القربة ورشب  أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم هني

 القربة 

، ما الدليل؟ أنه فعلاله ا أن ذلك النهي عىل سبيل الكراهةهذا الفعل بالنسبة له بني لن 

 بني الدليلني مجعُ أن هذا الفعل حممول عىل الكراهة في فعله أيعن ،ال ،فال يعني فعله النسخ

 بالنسبة للنبي صىل اهلل عليه وسلم واجب ألنه للترشيع ،لكن هل هو بالنسبة للنبي مكروه؟ ال

مالا فعلاله مالن  ،املكروه بالنسبة لناصىل اهلل عليه وسلم، إنام  إذا هو ال يفعل املكروه، يف حقه هو

 الرشب من فم القربة إنام من جهة البالغ
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فهالو متعبالد  قربة له عليه الصالة والسالم "فصار يف جانبه من الُقرب":لذلك قال 

 هلل عز وجل هبذه القربة

لألحكالالام  الحظالالوا استصالالحابنا الرشالالعي،هالالو االستصالالحاب وصالالل إذا  هالالذا األ 

 ها نسخ جواز الرشعية اليوم وعدم

 استصحاب للحكم السابق الثابت 

 استصحبنا العمومبل الحظوا أننا مل ُنخصص 

 الحظوا أننا استصحبنا عدم النسخ

 الحظوا ظاهر النص هو مستصحب  حتى يثبت موجب االنتقال من الظاهر إىل التأويل

 كنا مستصحبني لألحكام الرشعية

 العادات اإلباحةيف صل األ ،حكامنحن نستصحب األ اآلن

منع قاعالة اتريد أن ينع بيت العزاء، ، حكم إقامة بيت العزاء؟ بناء  عىل العاداتما  

هكالذا أيضالا مالا كالانوا  نالصالحابة مالا كالانوا يعالزو إن تقالول أما أن ، هذا نفسهواالفراح هذا 

ينع بيوت العزاء حتى تكون منهجيا  أكثر ومنضبطا  وموضوعيا  إذا أردت أن ، هكذا نيتزوجو

 ، ألن كليهام من العاداتفراحفامنع قاعات األ

كالذا هالرسول صىل اهلل علياله وساللم قالال ، هذا أصال  داخل يف العادات ؟ ألن ملاذا 

 مل يقل هذا ؟ قال العزاء متعبد به بالطريق وأما يف البيت ممنوع؟ ال واعز  

األصالل فيهالا ، كمقولالة )قد يكون هناك جانب يف موضوع ُغلو يف تطبيق األصالل 

ن واحد يقول االصل يف املعامالت احلل ويدخل كل املعامالت يف العامل يقول لك كمم( االباحة

 إذن ،باحالةاألصالل اإل  مذكورة عندكم يف الكتاب والسالنة؟ طاملالا (جالليزن)يا أخي هي عقود 

 هي مباحة !!
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، ؟هل هي رهن ؟ هل هي مشالاركة ،؟هل هي إجازة ،؟بيع عقد هل هي نقول له:  

 قمالَت لكالن لالو  املعالامالت األصاليلة،اية املعامالت ال ررج عن هذه يف النه ؟هل هي مضاربة

 .باب من أبواب التحلل فهذاصل أن حتتج هبذا األ وأردَت  ،بتسمية معينة

وقعنالا  ،صالل بشالكل صالحيحصل وعدم تطبيق هالذا األنتيجة إلمهال هذا األ، إذا  

يالا أخالي  نعالم ،عيل اعرضهافمعاملة جديدة  والصحيح إن كانت هذه ، فريسة للغلو والتحلل

كيالف ( هبة برشالط السالداد)عندي ثم يصري ،اهذا بيع لكن أنت سميته هكذا، أنا وجدته مركب

 !هبة برشط السداد؟تكون 

 هذا ؟ يكونوالبيع غري ملزم، كيف  يف املرابحة الوعد ملزم حسنا،  

 كيف ؟ ،يدفع الثمن وال يملكمؤقتة؟ امللكية يبيع وكيف 

 ،عليالك أن تقالايس ،ال ،باحالةيها اإلصل فواأل،مستحدثة وعقود جديدةيل هذه عقود تقول  

 هذا فرض أن املعاملة هي جديدة يف هذا االصل  ،اجلهالة ،الغرر ،ترجع ألصول النهي العامةو

 

االستصحاب الذي هو احلكم الرشالعي  يف  ، أحيانا  لذلك نحن ال جيوز لنا أن نغايل 

 يف العادات يستصحب حكم اإلباحة

 يف العاديات هذا حكم اإلباحة مستصحبنعم 

أيالن الالدليل عالىل  ،لذلك ال جيوز أن تقول يل أين الدليل عىل جواز ركوب السيارة 

، أيالن الالدليل يف جواز استخدام الطاوالت يف الدروس؟ أيالن الالدليل عالىل اسالتخدام املعاهالد

 نت أن تأيت بالدليلأنت تريد أن ينع عليك أ ،هذه عادات واألصل فيها اإلباحة ،ال ؟اجلامعات

ألن الذي يقول باإلباحة مستمسك بأصل وعندما يقول بجالواز بيالوت  ،باإلباحةوليس القائل 

 .العزاء هو مستمسك بأصل العادات
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 ناس عندهم ال إشكال، هناك أال إشكال ،ناس ما عندهم بيوت عزاءأ يوجد 

واملالانع هالو الالذي علياله أن يالأيت بالالدليل ألننالا  ،إذا  نحن عندما نستدل باألصالل، هالذا دليالل

 مستمسكون باألصل يف العادات

ال جيالوز اسالتباحة  ،األصالل يف االمالوال )أمالوال النالاس اآلخالرين ،األصل يف الدماء التحريم

 األصل يف األعراض التحريم ،موال إال بيقني( التحريماأل

قد  ،( صىل اهلل عليه وسلممل يفعله رسول اهللمقولة )ال جيوز أن نرسف يف استخدام  

مالن  قالد يكالون أصالال ،امطلقال قد يكون دلاليال ،اعام صل عام قد يكون دليالأيكون داخال  يف 

 قد يكون أصل سد الذريعة ،قد يكون أصل املصلحة ،أصول الرشيعة وهو االستصحاب

 مل يكالنمالا  معنالاه إن لاليس "من أحدث يف أمرنا هذا مالا لاليس مناله فهالو رد":وبالتايل

 ما كان خارجا  عىل سنن الرشاليعة وعالىل أصالوهلابل معناه  ،ال ،عىل زمن النبي فهو رد اموجود

ولاليس مالن  ،صالل يف االستصالحابمن االستحسان الرشعي وليس من األ ليس فهو رد، جتده

، هالذا هالو معنالى احلالديث ،ليس من أصول الرشيعة العامة فهو رد ،صل يف املصالح املرسلةاأل

هذا بيت العزاء مل يكالون موجالود يف عهالد النبالي صالىل اهلل علياله  ليس معنى احلديث أن أبحث

هذا مهم جدا  أن ننتباله إلياله يف هالذا ، ال يعني عدم النقل عدم الوجود هألن ،إذا  هو بدعة ،وسلم

، مالام مالالكصل االستصالحاب وهالو أصالل مالن أصالول اإلأوهو األصل من أصول الرشيعة 

 :والحظوا أمرين

 قوة التمسك بالنص -1

 النظر بالعقل ولكن كل واحد منها بمحله سعة -8

، وهالذا االستحسالان واالستصالحاب وسالتأتينا العقلية اجلامعة بالني سالد الذريعالة وكيف هذه

 وبني قوة التمسك يف االتباع وهذا هو فقه عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه املصلحة



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د.

 171  ش يبانتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

الذي أسالقط امرباطوريالات  ،التاريخ يف  دولةالانظر اىل هذا الرجل العظيم من أعظم رجاالت 

بداع يف الدولة والوسائل، وهذا استفادوه مالن رسالول ويف قمة اإل ،وهو يف قمة اتباعه ،يف عهده

 .منه اهلل صىل اهلل عليه وسلم وتعلموه

مجع القرآن وأقام الالدنيا ووىل الالوالة ، ىل أيب بكر الذي مل حيل تلك الراية منتهى االتباعإانظر  

يف عهالد الدولالة  ، أمور اخلالفة التي يعجز عنها رجال الدولة يف احلالديثفعل يفووعزل الوالة 

، يف الساللوك يف العلالم ،فهالم قالدوتنا يف كالل يشء يف العمالل ،احلديثة ريض اهلل عالنهم أمجعالني

 يف االختالف وهذه هي القدوة العظيمة.  واألخالق، 

 

عارصة واملستجدات بالل وكيف يستطيع أن يستوعب احلاالت امل ،وانظروا يف سعة هذا الفقه 

 الهو يتفوق عىل غريه يف هذا املج

 

 الثامنة املحارضة

 

 .ع من قبلنا مع األمثلةمراعاة اخلالف  ورش ،حجية خرب الواحد واملصلحة

سيدنا حممد وعالىل  ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،احلمد هلل رب العاملني

 آله وأصحابه أمجعني .

مصدر مهم من مصادر اإلمالام مالالك عن حجية خرب الواحد واملصلحة واليوم حديثنا 

 .رشع من قبلنا وهو ما مل يذكره املصن ف رمحه اهلل تعاىليف األصول أال وهو 

  :نبدأ بقراءة النص قال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم يف الدارين 

 بعض فروع الفقه تنبني عليه. :وخرب الواحد حجة لديه .41
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 احتجاج حفظته النقلة. هل :عنيت املرسلة وباملصالح .48

  به وعنه كان طورا يعدل. :ورعي خلف كان طورا يعمل .44

األدلة قد حتدثنا  يقول هنا خرب الواحد من أدلة اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل، هناك بعض

دل  باله اإلمالام عالىل أن  الرشالع قالد سالتااحلكم وقالد  ستحسان وهو مراعاة ملحل  عنها كدليل اال

 .ن وموجود هذا عند السادة احلنفيةستحسا

وحتالدثنا  ،هالذا استحسالانولكن ه يف القرض جيوز  ،: الدرهم بالدرهم حراممثااللنأخذ 

بريئ، وتطبيقاته كثرية  مثالال:  اإلنسان  ستصحاب والرباءة األصلية كأن تستصحب أن  عن اال

عى عليه، وذلك إقامة  حمل  املشتكي لو أراد أن يرفع دعوى عىل املشتكى عليه فإنه يرفعها يف املد 

تاله فلالمَ   ألن  األصل أن  ذمته بريئة فجعلنا الدعوى يف حمل إقامته نظالرا  لألصالل وهالو بالراءة ذم 

مسافة ط ويلة، وهذا جزء من الن ظر يف أن األصالل االنتقال خارج حمل إقامته وقد تكون يعاقب ب

مة  .براءة الذ 

عىل قيد من قيود التواتر، فالالتواتر هالو نقالل اجلمالع اآلن خرب الواحد: هو ما عرض له عارض 

كونه حسيا ال ذين يؤمن تواطئهم عىل الكذب عن مثلهم من أول السند إىل منتهاه يف أمر حيس  و

مهم، اجلمع الذين يؤمن تواطئهم قد يكونون رجاال  وقد يكونالون نسالاء  أو  رضوري  وقيد أمر

 .بيانا  فكلمة اجلمع هنا دون قيدهم معا  وقد يكونون مسلمني أو كافرين أو ص

ة عن صفة العدالة يف النقل إن ام حصالل قطالع رضوري  لنالا ئألن  الثقة باخلرب ليست ناش 

أن يعترب احلديث خالرب آحالاد، فلالو ف ،اجلمع لنقل احلديث هذا بحصول هذا اخلرب، فإذا مل يتوفر

مالن إشالكاالت  حولهر نسمع ، وهذا األم تصل حد  التواتر فهذا خرب آحادمن الطبقات مل طبقة  

 ويتوهم البعض أنه ليس حجة ألنه ال يفيد علام.خرب الواحد ال يفيد العلم أي القطع  أن

وعليه نقول هناك يييز مهم ما بني ما هو خرب الواحد الذي يفيد العلم وما يفيد العمل، 

نا أأن  خرب الواحد جيب العمل به وال يعني  واجلامعة أهل السن ةأعني أمجعوا و ختلفنا بأنه يفيد ان 

نا  : إن خالرب ن فالنا  مالن العلالامء قالالإد يقول قائل فقلعمل به، أختلفنا يف إجياب االقطع أم ال أن 
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هو من نفسه أنه ال جيب العمالل باله مالن دون يييالز بالني يتوهم و ،حاد ال يفيد العلم القطعياآل

وهذا ناشئ عن الثقافة العامة يف احلقل الفقهي األصويل جتد أحدهم يفهم بنفساله أناله  ،األمرين

أو أنه إن ناقش إفادة خرب االحاد للعلم أنه  ،أنه ال يعتربه أصالاإلمجاع  يف ثبوت إذا ناقش العامل 

 هذه االشكاالت تتسلل إىل بعض طالب العمل الرشعي. ،ال جيب العمل به

 حياتنالاألن  العاديالات يف ، ن عن غالريهمونفرد به الفقهاء واألصوليذا ال يهالواقع أن و

حالاد وهالذا حمالل اتفالاق بالني الفقهالاء واألطبالاء ا وهي من قبيل خالرب اآلجيب العمل هب اليومية

وال يقول لك أضالمن لالك وحده الطبيب يكتب لك الوصفة الطبية واملهندسني وغريهم، مثال 

أمجالع  لكالن ،بل ظنية العلموإن كانت الوصفة الطبية ليست قطعية ال أقطع لك هبذا و ،الشفاء

اما مالا وهذا ي ،اخلطأرأي الطبيب وهذا متفق عليه وإن احتمل  ، عىل وجوب األخذ هبا مالالعالَ 

حاد فهم ال خيرجالون عالن دائالرة املعرفالة البرشالية الرشاليدة بوجالوب يفعله الفقهاء مع خرب اآل

ول القائالل إن صالحيح البخالاري ن حمالتمال  للخطالأ، كقالالعمل برأي أهل االختصاص وإن كا

يرتتب عىل ذلك إذا كانالت عيالادات األطبالاء حمتملالة  ،للخطأ فاتركوا صحيح البخاري حمتمل

تالذهب ملكتباله !!  ا كان عمل املهنالدس قالابال للخطالأ فالالللخطأ فال تذهبوا هلا واتركوها !! إذ

 ؟!إذنفكيف ستبنى البيوت 

وهالو ذو  ،لكناله نالابع عالن اختصالاص ،عمل املهنالدس والطبيالب حمتمالل للخطالأ إذن

باله جيالب العمالل  ؛فعليالهأي آحاد، خرب واحد  اخلرب وإن كان ،مصداقية عالية فوجب األخذ به

، الفرق بني عمل الفقياله والطبيالب أن الشاليطان لاليس حالارضا يف عمالل كان حيتمل اخلطأ وإن

 .أي الطبيببل إنه حيثك عىل االلتزام بر ،الطبيب

 ؛موالنا فيجب أن نسمع لقوله وإن كالان قولاله خربآحالاداملهندس قد وضعنا بني يديه أ 

 .ألن املسألة مالية وقد نخرس إذا أمهلنا رأي املهندس

شالكاالت ، فيورد عليهالا اإلأين يعكف الشيطان؟ يف عمل الفقيه وعند األدلة الرشعية 

ألطبالاء إىل االطريق ولألسف هناك من يتبع الشيطان يف ذلك، ف ،الومهية واالحتامالت الساقطة
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لكالن الطريالق  ،لقالي، ألن األول طريق طبعالي خ  خالف الطريق إىل اهلل ،ال يوجد فيها شياطني

 الثاين فيه مرضاة اهلل فهناك يعكف الشيطان وجنوده.

مالور التالي األ مسالواء يف العاديالات أ ،الفقهاء كانوا سادة يف تقرير العقالل الرشاليد إذن

ين من فقه وعقيدة وغري ذلك، وذكرنا يف املرة السالابقة أن  اإلمالام مالا لالك ال  :ترجع فيها إىل الد 

عىل القياس عنالد اإلمالام مالالك ومالن  مقدميقدم القياس عىل خرب األحاد، وبينا أن  خرب اآلحاد 

وايات فقلنا  حذيفالة واقعة عني كحديث رضالاع سالامل مالوىل  نهإتوهم خالف ذلك يف بعض الر 

الا  صالة الغائبوكذلك يف صالة الغائب اإلمام مالك ال يوجد يف مذهبه  ،فهذه واقعة حال وأم 

الالبعض أن اإلمالام  ظالنا وغائبوقد كان صالته عىل النجايش  صىل اهلل عليه وسلم يففعل النبي  

الم لكنهذا احلديث رد   واقعالة رأه به يف حمل اله ألناله  عمل هنقول اإلمام مل يرد فعل النبي  عليه الس 

برأيه الشخيص بل  وال يوجد إمام من أئمة السلف يرد حديث رسول اهللعني وال يرد احلديث، 

إنام يتصور هذا من بعض االذين قرصوا عن فهالم و من اهلوى، حاشاهم يرجح بني أدلة الرشع،

فعالل ال يوجالد لاله صاليغة هذا المامتهم يف الدين، ثم مة عىل إمراد أئمة السلف الذي اتفقت األ

يعالم ىف احلالال واألفالراد والزمالان  فالفعل ال ضيغة عمالوم لاله حتالىعموم وهذا ما قاله العلامء 

 .احلديث من فعل رسول اهلل صيغة عمومهذا ال يوجد يف عليه واملكان و

رشقالا  وغربالا  ومالنهم مالن يقتالل  الالديار وقرين ذلك فهم الصحابة فقد كانوا جيوبالون 

فال يصل ون عليهم صالة الغائب، هذا العمالل قرينالة عالىل فهمهالم أن  فعالل  ،ومنهم من يموت

 الالنصفهم  يف ليست يف العدم أي اهنم مل يصلوا صالة الغائب بل فاحلجة ،الن بي  هو واقعة عني

الم أن ه واقعة عني مالالك  اإلمام ذا يؤكد فهمهو ،فقد فهموا من الن ص ومن فعل الن بي  عليه الس 

 العالدمولاليس  ،واقعالة عالني للحديث عالىل أناله أهل املدينه يدل  عىل فهمهم تفاقا، وللحديث

 فليس ترك أهالل املدينالة خمصالص للعمالوم ،أمام صيغة عموم أصال   لسنا ناللعموم ألن   خمصص

 ألنه ال عموم أصال.
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شكالنا مع بعض اإلخوة ملا ذكرت يف بعض املقاالت عرض ملقولة )مل يفعلاله رسالول إو

إمالا بعمالوم اللفالظ أو أهنالا  ،ن الواقعة حمل البحث تنالدرج حتالت الالنصأاهلل( كان الرتكيز عىل 

أم مندرجة حتت أصل مصلحي رشعي، وهذا ال جيوز فيه التقييد بعدم فعل النبي صالىل  ،مطلق

يف طاعة النبي صىل اهلل عليه  به وال يشرتط   صلوات ريب وسالمه عليه أمرألنه  ،اهلل عليه وسلم

ألن  أفالراد  ،وجوب العمل بهيف النص كاف بل  ،وسلم يف أمر أمر به أن يفعله حتى نفعله نحن

يف ال جيالوز  هألنال ؛وأفالراد العمالوم غالري متناهيالة ،وغري متناهيالةال تعد  وال حتىص مثال الشورى 

العدد )عرشة( يستغرق من واحد إىل عرشة عىل سبيل احلرصال ورشط العمالوم  ،احلرصالعموم 

 قال:  الشمول دفعة،االستغراق عىل وجه 

 :: حرص من اللفظ كعرش مثال:ما استغرق الصالح دفعة بال

فهالذا يعنالي أن احليالاة لالن  ،أو لكل أفراد املطلالق ،فإذا أردت أفعاال لكل أفراد العموم

ال جيوز أن نقيد العام أو املطلق أو نلغي لذلك  ،ليه وسلم لن يأيت هباتنتهي والرسول صىل اهلل ع

صالىل  األحكام الثابتة حتت أصل رشعي كاملصلحة وسد  الذرائع بحجة أن ه مل يفعله رسالول اهلل

(وبنالاء علياله ال بالد أن من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهالو رد)والقول بأن  اهلل عليه وسلم

 عله، هذا فهم غري صحيح.اهلل قد فيكون رسول 

 ،فهو مندرج حتت املصلحة املرساللة ،أمر به باألقوال  صىل اهلل عليه وسلم بل إن النبي.

يعةمندرج  ، فإذا كالان فالردا  مالن صىل اهلل عليه وسلم أمرهمن وهو  ،حتت أصل من أصول الرش 

فالال   (منه فهالو رد   أحدث يف أمرنا هذا ما ليس)وبالتايل فحديث من  ،هفهو من أمر   ،أفراد العام

، ونقالول ال كبيت العزاء من العادات واألعالراف ،العادات منع يف احلديث نقحم هذاأن  يصح

 .مل يفعله صىل اهلل عليه وسلم  جيوز فعل بيت العزاء ألن  رسول اهلل

م بيوت العزاء فحر   ؟فنسأل مل تقيمون قاعات األفراح  عالىل نفالس  وامفهذه كتلك، حتر 

ث عن منهج ،األفراحالن سق قاعات  الا اإلشالكاالت  ،نحن نتحد  لاليس بالشالئ اجلزئيالات يف أم 
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بعالد حالني  ،د أنملةي  لكن االختالل يف املنهج ولو ق   ،قد خيتلف املجتهدون يف اجلزئياتف ،الكبري

  .ملاذا ألن املعيار خطأ ،من اخلطأ  يف اجلزئيات ستتحول هذه األنملة إىل عرشات الكيلومرتات 

ميزان وثمة خطأ يف وزنة الكيلو جرام، واسالتخدمت هالذه الوزنالة طيلالة لو كان عندك 

لكالن اخلطالا األول  ،خطالاءعرش سنوات كم خطأ وقعت فيه؟ عمليا أنت وقعت يف االالف األ

وإذا حصالل يف الفقاله لالم األصالول هالو املعيالار وامليالزان فع   ،هو خطأ واحد وهو خطالأ املعيالار

ين بالت امم فس  امليزان نُ يف ختالل اال ، نية الرشاليعة أو نسالخ الرشاليعة بالعقاللاكمقولة تارخي ،الد 

 .واحدة لكنها تنسف الدين كله فهذه كلمة

ومثلها مقولة )مل يفعلاله رسالول اهلل( وتصالبح هالي ميالزان الرشاليعة وبعالد ذلالك تالرد  

، ابحكام الثابتة بسد الذرائع واملصالح املرسلة واالستصالحالنصوص العامة واملطلقة وترد األ

ألنه ال دليل عليها ومل يفعله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ترد بعالد  وعموم النص ومطلقاهتا، 

سالينتج لكناله  ،ولالو كالان بساليطاخلالل يف الكاليل  مالام ، فنحن هنا أبداعات يف العاداتاإلذلك 

   كاخللل بوزنة الكيلوجرام الذي رضبناه مثال. ،ياما عرشات اآلألف من اخللل باجلزئيات

من حيث   املعرفةريياالتنا اليوم يف معاإشك ،نتباه إىل معيار العلم واملعرفةجيب االذلك ل

قالد  ي  اإلنسالان  العقل  التفكري يفأن قواعد و ،لمعرفة أصال  لفكيف إذا مل يوجد معيار  اختالهلا

لكالل فعالل فاعالل مثالل اإلنسالاين   يف ثوابت العقالل اليوم ، فالتشكيك أصبح رضبت وشوهت

نعالدام للمعيالار اوهالذا  ،، هناك من ال يطب ق هالذا فينكالر وجالود اإللالهالكون القاهلل خعليه فو

 .يفيد وجوب العمل به ذا الوتدمري لقواعد املعرفة، عندما تأيت خلرب الواحد وتقول هل

إن  ، كاألطبالاء حتى عند املهن العاديات أيضا ،سيوقف خرب الواحد يف الدنيا كلها إذن 

وال يعالرف  ،لكنك جتد هذا الشخص يأخذ الوصفة الطبية ،كان هذا الشخص منهجيا منضبطا

وهالو ال يفقاله يف كالالم ، ويلتالزم برأياله التزامالا كالامال، ويقلد الطبيب نقليدا تاما ،ما كتب فيها

!! كيف يكون توعامل اوفقيه جهبذامام أيب حنيفة وجدته لطبيب شيئا، حتى  إذا وصل إىل اإلا

 .!ذلك!
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لالذلك سالرتدادها، اعىل لفقاله قالادروأصول ا ،ضبوطةاملعلينا أن نسرتد  قواعد املعرفة ف 

عن أهالل  فهمالفعلينا أن نلتزم هبذا  ،واقعة عنيهي يش  احادثة الصالة عىل الن ج إنعندما نقول 

لسالنا بأقالدر مالن أن  ،املتطاولالةبأجدادهم الصحابة، وبعد هذه القرون الناس أعلم فهم  املدينة

حابة ، وأخذوا العلم دراية ال روايالة فقالط ،هممن أحفادهم الذين رأوا آباء نفهم مدركات الص 

 سنةوا عىل ترك ؤدينة للحديث، فال يمكن أن يتواطبفهم أهل امل فاإلمام مل يرد  احلديث بل أخذ

الم،   ا.بتداع فيهعدم اال العباديف واألصل خصوصا الن بي  عليه الصالة والس 

 مالن الشالافعية اجلوينياإلمام من املالكية قال خرب الواحد يفيد القطع و ندادابن خويزم

مالور ألبل راجعالة  ،حتفت به قرائن عىل أن ال تكون القرائن راجعة للعدالةاقال يفيد القطع إذا 

إذا أردنا أن نمثل لكالم اإلمالام اجلالويني مالن الفهم وما إىل ذلك، احلفظ وتتعلق بطريقة النقل و

لقطع إذا احتفت به قرائن نقول: فالن أبوه مريض بمالرض مالزمن مميالت كالرسالطان أنه يفيد ا

رنا هذا املريض فوجدناه حيترض عدنا إىل بيوتنالا، بعالد مخالس سالاعات إذا بأحالد أبنائاله مثال، زُ 

بأن هذا الرجالل قالد تالويف  ،يتصل بك ويقول تويف والدي، االن تشعر أنه قد حصل قطع عندك

 فام حصل هلذا اخلرب من القرائن يرفعه ملستوى القطع. ،ربلوجود قرائن تعزز هذا اخل

كنالا يف جملالس وبعالد عرشالة دقالائق و ،وهو شاب صالحيح ،بينام لو كان فالنا آخر بيننا

هنا سحيصل لك شك يف تصديق  ،وسبب الوفاة طبيعي ،جاءك هاتف أن فالنا الشاب قد تويف

 كد من صحة اخلرب جري اتصاال بأخيه للتأاخلرب فت

والفالرق خالرى شالككنا، الة املريض بالرسطان قطعنا بصحة اخلرب ويف احلالة األففي ح

       .بينهام احتفاف األول بالقرائن دون الثاين، وهذا كالم اإلمام اجلويني

وال جيوز ألحد ان يرد  خالرب  ،عىل وجوب العمل بخرب الواحداإلمجاع  نعقد اونقول قد 

ياأهيا ال ذين آمنالوا إن جالاءكم فاسالق "، ودليله قوله تعاىل هبذا التشهي الذي نراه اليوم الواحد

، لالذلك تلقالت األمالة فالال تتبي نالوا ألناله سالبب للوثالوق باله، فإن جالاء باله العالدل "بنبإ فتبي نوا

مالة حتصالل هبالم أكثالر مالن غالريهم ئفالثقة باأل ،رتبة عليا بذلك افاستفاد ،الصحيحني بالقبول
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فهذه قرائن جتعلالك تطمالئن لصالحة اخلالرب  وغري ذلك عهد الصحابة والن بوةمن لقرهبم بالن قل 

هالوى أو شالهوة أو تقليالد جماملة أو فقبول الصحيحن مل يكن عن جهل أو ، وإن كان خرب آحاد

جعلتنالا نثالق  ،بل كان قبوال مبنيا عىل علم وقالرائن الباحثني،كام حيصل اليوم من بعض  ،أعمى

  .حرتام علمهماحرتام ويل واالالتبج ، منء لقمم العلم حق هماطوهذا إعبصحة النقل 

فمثال مالك عن نافع عن ابن عمر هذه من سالسالل الالذهب يف النقالل، فروايالة مالالك 

وأخذه العلم عن أهالل  ،بل لقربه من عهد النبوة فحسب،  يطمئن هلا القلب ليس لعدالة مالك

ال خالربة لاله حدهم أ املدينة، وكذا الصحيحني لرشوط قبول اخلرب عن رسول اهلل فيهام، فيأتيك

وحياول التشالكيك يف كام هو مستوى األئمة  ،باحلديث وال دراية وال عناية له هبذا االختصاص

، ، فمثال هناك استاذ رياضيات يف املرحلالة االبتدائيالةهناك من هو أعلم منك :األسانيد نقول له

 ذات مجاليعهم يف ،وهنالاك ثالالث يف أرقالى جامعالات العالامل ،ناك أخر يف املرحلالة اإلعداديالةوه

 كونون سواء؟ياالختصاص فهل س

يتكبالد النالاس مشالقة  ،أئمتنا هم الرجال األوائل، هم من قطعت هلم األعناق يف طلالب العلالم

 .ليأخذوا العلم عنهم ،اجلوع والعطش ليصلوا إليهم

لذلك ال يتصور اليوم أن يكون أحد من أهل العلم واالختصاص حكم بخالف حكم 

 ،بالالقبولمالثال فاألمة شهدت للبخاري  ،لم فاتبعنا من هو أعلمفنقول هناك من هو أع ،األئمة

لذلك الثقالة  ،لكنها مل تشهد لبعض العلامء الكبار الباحثني اليوم  بل مازالت تورد عليهم اخلطأ

   ال سيام يف قرهبم من عهد التابعني والصحابة. ،حتصل باألئمة أكثر من غريهم

فمالثال مبالارة لكالرة القالدم حرضالها خرب األحاد بام يشالكك فياله،  ف  التَ الح  الَأحيانا قد ي

ومل يرو هذه الواقعة غري واحد، فهذا اخلرب الفالت  ،وأحد الالعبني رضب حكم املبارة ،الفاآل

          .شكالمارات ل هنا أ، فتحُص ثنانفكونه ينقل عن طريق واحد فقط أو اللنظر 

تفق الفالسفة ا دون سواه، فمثال بمعنى نقل خرب ،املتواتر يشرتط أن يكون يف احلسيات

 ،قول بوجود قالديم مالع اهلل تعالاىل وهذا والعياذ باهلل  ،نه ليست له بدايةبمعنى أ ،عىل قدم العامل
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وجالل، وهالذا  ي ليس له بداية هو اهلل عز  وأنه خملوق والذ ،عىل حدوث العاملوقد أمجع املسلون 

 .يكون يف احلسيات كنقل اخلرباإلمجاع ف ألنه يف املعقوالت ال يف احلسيات، ،اال يعد  إمجاع

عليه السالم فهم نقل خرب حيسال، هالذا صالحيح،  لكناله مل صلب املسيح خرب نقل  مثال 

 ،يتسلسل يف طبقات النقل فإذا اقرتبنا من الفرتة التي كان فيها عيسالى علياله السالالم وتالميالذه

إنام نقلاله  باملشاهدة مل يتواتروكان أصحابه قلة فهذا النقل  ،طاردةكانت فرتة ابتالءات وحمن وم

وإال فصحيح البخاري بعالد اإلمالام  ،وهذا ال يعد من املتواتر، أو اثنان ثم تواتر ،واحد ثم تواتر

 .بام دون التواترلكن بني البخاري ومن قبله حصل النقل  ،البخاري نقل بالتواتر

هالذا وتناقل النالاس  ،ناآل ، يعني حدث حدث معنياخلربعندنا اخلرب وفلسفة نقل  إذن

 ،سالقطات فكريالة فلسالفيةخمتلفا عىل اآلخر، هذه اإل كل يسقط عىل هذا اخلرب إسقاطا، فاخلرب 

يقالول وواحالد  ،قتصالاديان  سالببها إ :فيقالول أحالدهم ،مثال لو حدثت مشكلة اجتامعية معينة

 عىل اإلسقاط. تعمل  القنوات الفضائيةو  ،وآخر يقول سببها ديني ،سيايس

وهذا هالو اإلسالقاط اخلالربي  ،الصحافة كل يفرس اخلرب عىل حسب مصلحته هوفي ف  

 .عىل اإلعالم

ومهالالا املعسالالكر االشالالرتاكي  ،كر قالالديام عنالالدما كالالان معسالالكران يتنافسالالات عامليالالاذ  ُيالال 

فكانت تكتب قصص رمزية عالن الرصالاع بالني املعسالكرين، فكالان احلالامر شالعار  ،والرأساميل

 ، ووقع الظلم عىل هذا احليوان.املعسكر االشرتاكي لرمزيته عن جدية العمل

فخرج  ،والرجل كان فقريا وال يطعم احلامر ،من القصص أن رجال كان يعنى بحامرهو 

احلالامر  الرجالل فالرتك ،وقلة الطعام التعبيوما باحلامر للعمل فامت احلامر أثناء العمل من كثرة 

ورمالز مالن  ،وفاة قائد كبري ، يعلنفإذا بخرب عاجل ،ثم جلس أمام التلفاز ،ورجع إىل بيته ،ميتا

اختلفوا مع  رموز احلمري التي كانت تطالب بالعدالة للحمري!! وسبب الوفاة أن قيادات احلمري

 نه كان خمالفا هلم يف الرأي!! هذا احلامر فقتلوه أل
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وأراد أن  ،عىل قيادات االشرتاكيني ديرهذا احلامر  :عالم الرأساميل ليقولإلفجأة يطلع ا

 يلحق باملعسكر الرأساميل فتمت تصفيته!! 

مات عىل قارعة و ،امر جائعاحل  نيقول: إ هكذا هي األخبار عىل هذا النموذج، والواقع

الطريق فقط ال غري، فاإلعالم يوظالف أي حالدث خلدمالة توجهالات أصالحاب هالذه القنالوات 

ط الفلسفي عىل اخلرب يف سقااملختصون باحلديث أعني يعرفون اإلاإلعالمية، وهذا يعرفه جيدا 

 اإلعالم،

وحيرصالون  ،علمون كيف نقل الصحابة كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم كلمة كلمالةوت

وإن حصل هذا فعلامء احلديث بخالربهتم يميالزون  ،احلرص عىل عدم اإلدراج أو االسقاطأشد 

املدرج من الراوي عن كالم النبوة، هذا هو الذي ينبغي أن ينقله أساتذة احلديث اليوم لإلعالالم 

 .سقاطات كيفية نقل اخلرب وصيانته عن اإليف

نحن اليوم أمالام حالالة يبقى نقيا  ناصعا ، جيب ان بل  ،اخلرب ال جيوز عليه اإلسقاطات الفلسفي ةف

وهو يعلالم  ،ونحن نعلم أنه يكذب ،وهو يعلم أنه يكذب ،فرتاه يكذب ،من الفجور اإلعالمي

 .دون أن يرمش له جفن ،ومع ذلك مازال يكذب ،أننا نعلم أنه يكذب

البخاري برشال ويمكالن  :صحيح البخاري يقول لكهؤالء املدلسون إىل   وما أن يصل

تالدمري بالل  ،ال أقالول تشالويه املعرفالةفهذا عرصال للثقة !!  ه حماللذلك ليس صحيُح  ،ئأن خيط

ال بالد أن يكالون ذلالك  ،األراء والرأي والرأي اآلخالر يالا أخالي احرتامودعاوى  ،قواعد املعرفة

 .وإال طرح وال قيمة له ،دا  الرأي مؤسسا  ومسدَّ 

الفقاله يف احلالديث يف كالل  راء أهل االختصاص هلا احرتامها يف الطب يف اهلندسالة يفوآ 

هم إذا وصلوا للدين اعتربوه ق عليه البرش، احرتام التخصص، لكنوهذا مما اتف ،االختصاصات

ولو أهنم سالكتوا لكالن خالريا هلالم  عىل العلم، ن، بل ألهنم جريئوليس ألهنم جهلة ، كأل مباحا

 .وللناس
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يف  ،يف العقائالد :ثقافة التشكيك يف كالل يشءبني الناس  انترشتوبسبب هذه الفوىض  

، وهنا يتضح لنا الفالرق بالني املالؤمن يشءالبناتج عن الفراغ واجلهل  وهذا ،األحاديث يف الفقه

فيأخذ به ويستمسك  ،ويؤمن أنه من عند ربه ،تواتراملرب اخلحاد أو اآلخرب  يعمل بحديثالذي 

 .به

فمن الطبيعي أناله  ،الرشيعةفساد ، وإوغري معلنة كاسقاط السنة ،عنده أهداف مسبقة الذيأما  

ووجب العمل  ،حادالرشيعة، هذا فيام يتعلق بخرب اآلسيطرح االحتامالت والتشكيك عىل هذه 

 به.  

ا ما يتعلق باملصلحة املرسلة     قال: ،أم 

 له احتجاج حفظته الن قلة   :::وباملصالح عنيت املرسلة

وهالو ،بالاملفهوم عنالدنا مصاللحة مقيالدة  إذناملصلحة املرسلة أي عنيت هبا املطلقة من التقييالد، 

كذلك، )له احتجاج( أي لإلمام حيتج به، )حفظته النقلة( مجع ناقل مثل سالفرة وبالررة وحلقالة 

 فهذه كلها مجوع عىل وزن الفاعل. ،وكذلك كفرة وفجرة ،مجع حالق

لذلك فرق بني احلل قة )بالسكون( واحللقة )بالفتح( فاألوىل سلسلة من شئ، أما الثانية 

 هم الرجال احلالقون شعورهم. ف

قالال تعالاىل  ،كالربالا واملصلحة امللغاة ،عندنا مصلحة معتربة ومصلحة ملغاة، واملعتربة كالبيوع

با)و م الر  ملصالالح املعتالربة تناسالب وتالئالم فالبيع تبادل أعيان ومنافع، وا ،(أحل اهلل البيع وحر 

 .صد الرشع خالف امللغاةامق

ة يف الصيام،   فكيالف  ،يشق علياله الصاليام اإلنسان  ونضيف عىل املصالح امللغاة كاملشق 

بجالواز  نعطياله حكالاماجلواب:  وأن يزيد النمو االقتصادي للبالد؟ ،للعامل أن يزيد من إنتاجه

لنبالارز باله أعالداء ه ري  كثالتاصد اإلسالم حفظ املال وتنميتاله واإلفطار لزيادة اإلنتاجية، ومن مق

  .األمة
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فمعيالار  ،فهو مردود رشعا   ،أوليائه يف أذنالذي يلقيه الشيطان وهذا من زخرف القول 

 ،املصلحة هنا منفصل عن معيار الرشع، فاملسلم احلق معيار املصلحة عنده هو ضبطها بالرشالع

لكناله عنالدنا  ،فالربا عنالدهم مصاللحة غري منضبط برشع،يف املصلحة وغري املسلمني معيارهم 

هالي بل بتفاصيلها التالي  ،فاإلشكال ليس من حيث رعاية املصلحة من حيث اإلطالق مفسدة،

 .فرتاق بيننا وبني اآلخرينواال ،حمل البحث

وعلياله القصالاص ظلالم،  إنيقالول بينام الغرب  ،القصاص عندنا يقتيضحفظ النفس ف 

هذا احلفالظ فاالتفالاق يف املبالادئ  ن يف تفاصيلووخمتلف ،كمبدأ ن عىل حفظ النفسوفنحن متفق

 حيكالم بالأن القصالاص عالدلسالالم هنالا تفاق يف الكيفيات والتفاصيل، فالغال يعني اال ،العامة

 .ابينام اعتربه الغرب ظلام ويرد ،ورمحة باملجتمع

عندنا ريري املفطر واملنتهالك حلرمالة رمضالان  فالفطر يف رمضان لزيادة اإلنتاجية مصلحة ملغاة،

لعمالوم نفعاله فينتفالع باله  ،طعام والعتق والصيام واملعتمد عندنا استحباب اإلطعامعمدا بني اإل

فتاه هالذا الفقياله ، أستون مسكينا، فأحد الفقهاء عندما انتهك أحد األمراء حرمة رمضان عمدا

 ،ظنا مناله أناله لالو أجيالز لاله العتالق واإلطعالام ،وال جيزئك العتق وال اإلطعام ،بأن عليه الصيام

 .تهاك حرمة الشهر وهذه مصلحة ملغاةسيتساهل يف ان

واملنتهك إثمه  ،ألن عتق الرقبة املؤمنة مصلحة وإطعام ستني مسكينا هذا أيضا مصلحة

اخلالاص  اإلنسالان  بالاخلري وعلياله فتقالدير  ،طعالام يعالود عالىل املساللمنيعليه ونفع العتالق واإل

 فيه ضعف إذا قابل املصلحة التي قدرها الشارع. ،للمصلحة

 :نقالول لاله ولكالن ه بذلك عند البعض مفسالدة ومرضالة،لُ الت  الق ،عمدا وعدوانافالقاتل 

وشالخص مالا  ،الرشع يقول بل فيه منفعة ومصلحة لكنك ال تراهالا، الرشالع يقالول الربالا ظلالم

يف املرصالف  ، وبإيداعالهبل فيه مصلحة لرجل عنده مالال كثالري وال يقالدر عالىل اسالتثامره :يقول

أي أنه ضالحى باالسالتهالك احلالارض  ؛أجيل االستهالكهي مقابل تو ،الفائدة املرصفيةيستحق 

 .هلذا املال وأخذ عوضا عنه هذه الفائدة املرصفية فهو عوض
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أو يقول هذه الفائدة تساعدنا عىل رصيص االستثامر فعندما يكالون عنالدنا تفالاوت يف  

لح األكثر نسبة الفائدة املرصفية فتتوجه لذلك األموال نحو املشاريع ذات الفائدة األعىل واملصا

، وهالو الالربح وهالو مالرتبط يف الرشع عندنا خمصص آخر :انتاجا، اجلواب عىل هذا أن نقول له

فقد يأتيك شخص يريالد يالويال ويعطيالك  ،نتاجباإل بينام الفائدة املرصفية غري مرتبطة ،نتاجباإل

ولالو خرسال  %11وأنت ستأخذ هذه الالال  ،وليس ألن مرشوعك ناجح ،ألنه مضطر %11فائدة 

 املرشوع فتقدير املصلحة هنا غري صحيح.

بينام نسالبة النمالو  % 11أو  1وعىل ذلك سأجد مثال أن نسبة الفائدة الربوية وصلت إىل 

ن التي ينمو فيها النالاتج القالومي اد، فام بالك ببعض البلمثال % 5أو  3البالد املتميزة  يفالقومي 

جيلسالون وهالم  الناتج القومي، املرابون التهم إذن؟ %1والفائدة الربوية فيها  % 1و  1.5بنسبة 

يرعالى يف  ،يعيش عالىل شالكل كالائن طفالييل ، فاملرايبيف البنوك ويأخذون أموال الناس بالباطل

 "يف أموال الناس فال يربو عنالد اهلل وما أتيتم من ربا لريبوا"لذلك قال اهلل تعاىل  ،أموال الناس

ن رت أنتالاجي، فأنالت قالدَّ ني االقتصالاد املالايل واالقتصالاد اإلوال فصل بال ،فالربح نتاج حقيقي

 ،نالت كنالت خمطئالا، لكن واقعيا وعمليا أهنا مفيدة لالقتصاد، وأعمل رشيد هي الفائدة الربوية

 وليست وسيلة ناجعة لالستثامر.   ،ألن هذه الفائدة ترض باالقتصاد

مثال آخر القامر الذي يسميه البعض اليوم بال )اليانصيب اخلريي( يراه البعض مصاللحة 

إىل دور  جالزء منهالا ألن األموال التي يأخذها صاحب )اليانصيب اخلريي( من النالاس يالذهب

ذه مصاللحة وعليه ففيه نفع ومصلحة للمجتمع، نقالول هال ؛ي االحتياجات اخلاصةااليتام وذو

فهذه مصاللحة  ،تنعش خزينة الدولةوكذلك مدخول رضائب جتارة اخلمور، فقد ة رشعا، ملغا

ة، افهالذه مصاللحة ملغال ،لو مل أقدم اخلمور لنقص الزبالائن :لصاحب فندق قاوكة رشعا، املغ

    ة. افكثري من الناس اليوم يتذرعون بمصالح هي رشعا ملغ

فاملصالالح  فاملقاصد شجرة واملصالالح ثمالرة، ،واملصالحنفرق هنا بني املقاصد جيب أن 

، وال رالف النص التفصييل اجلزئاليفاملصالح ثابتة باستقراء الن صوص  نتاج النظر يف املقاصد،
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فيجب أن نحذر من تشويه املقاصد بمعنى أن هناك مالن يتحالدث يف املقاصالد فالريد النصالوص 

 .مقصد الشارع ن النصوص الرشعيية عالمات عىل وجودأالرشعية مع 

خذ مثال  قالول عمالر بالن اخلطالاب يف ، املقصد حممل بالنص وليس مقابال  للن صلذلك  

، حتى ولو مل يكونوا مبارشين له يف القتل (لو ياألت عليه أهل صنعاء لقتلتهم فيه)القتيل قال: 

 هالالك هالو فقالممالذهب  ،وباملناسالبةن يقول ذلك من دون فقه وعلم وحاشا عمر أإال  قتلتهم، 

 .فتاوى ابن عمرو يعمر

ن الالنفس بالالنفس( وربنا يقول )وكتبنا عليهم فيها أ يقول كيف هذا أن شخصلممكن  

يف حكمه شواهد من  ولهبل هو فقيه جمتهد  ،نقول له: قتل اجلامعة بالواحد ال يقوله عمر بجهل

)فنالادوا ، إنالام هالو شالخص واحالد، قالال اهلل من الذي قتالل الناقالة ثمود،الرشع منها مثال قوم 

القاتل واحد، لكنه ملا أوقع العقوبة قالال  إذنصاحبهم فتعاطى فعقر( وقال )إذا انبعث اشقاها( 

)فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها( أي سوى العقوبة، والضالمري يعالود عالىل أقالرب مالذكور 

 .وهي العقوبة هنا

فال نجالد  ،وهنا تكون مالحظ الفقهاء كيف يتعاملون مع النص، نحن ننظر هلذا النص 

 ،فيخرج منه مذهبا وهو عاكف عالىل الالنص ،لكن فقيها جمتهدا يبيت معه ليلة واحدة ،فيه شيئا

بام يفتح اهلل عليه فيه، لذلك قراءة هؤالء األئمة وفقههم وأصوهلم هي التي تصالنع العلالامء ملالن 

نالاك وفقاله االخالتالف تظهالر ه ،طول دربة من القراءة يف الفروع واألصول واملسالائلب هم،بعد

          .ة الفقهية يف دورة مدهتا ثالثة أيامكامللكة، وال تظهر املل

بجنسالالها ومل يشالالهد هلالالا بتفاصالاليلها  ،عتبالالاراالب الرشالالع فاملصالاللحة املرسالاللة شالالهد هلالالا

أمل يشهد الرشع للعلم وفضله؟ نعم شهد، أمل يشهد للعلم وفضالله؟ نعالم شالهد، أمل وجزئياهتا، 

 ،حيث األصالل عندي مصلحة معتربة رشعا  إذنعم شهد، كالعقود ونحوها؟ نيشهد للتوثيق 

 .هي معتربة باجلنس لكن ها مرسلة من حيث اجلزئيات والتفاصيل
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الرتتيبالات اإلداريالة وغريهالا ، مالثال عتبالار التفاصاليلاعتبار اجلزئيالات وبافاإلرسال ب 

عدادي ونحوها هذه ي يمر هبا الطالب كاالبتدائي واإلة التياملستويات التعليمكوزارة التعليم و

 .تفاصيلها لكنه شهد هلا بجنسها وهو حتقيق التعليمب مل يشهد هلا الشارع

يقول أحدهم أين الدليل  ،وعيادات رصصية ،أنشاءت مشتشفيات عامة  الصحة مثال فوزارة  

من الرشع؟ نقول له دليلنا املصلحة املعتربة التي شهد له الشارع بجنسها وهي العنايالة باجلسالد 

، وال حتىص ومتغرية مالن زمالان لزمالان ألهنا ال تعد  حلكمة التفاصيل  ومل يذكر  ،حافظة عليهوامل

 وسائل .الولو نظرنا للشورى نقول عليك أن تأخذ بكل  ما يؤد ي إىل الشورى من 

باجلنس، قال تعاىل )يا أهيالا الالذين امنالوا أوفالوا  عالتوثيق عىل سبيل املثال شهد له الرش

بالعقود( وقال )اذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه(، اليوم توثق العقود يف دوائالر خمتصالة 

وال نعترب بيعا يقع خارج هذه الدوائر الرسمية، مثال أرض ال نقبل بالعقد حتى يكالون مسالجال 

مالرات ومالرات خالارج هالذه الالدائرة وصالاحبها ال  يف دائرة األرايض ألن هذه االرض قد تباع

 .ويتعب الدولةيدري وهذا سريهق القضاء 

نحوهالا أن تسالجل يف األمالالك ون السلع ذات االهتامم اخلالاص كالعقالارات وفاحلل أ 

رج حتت املصالح املرسلة، ومثله توثيق عقد الالزواج، دوهذا من ،وال تباع إال فيها ،دوائر خمتصة

يالأبى أن يشالهد يف حالال احلاجالة ت أو يسالافر أو يمالو أن العقد   هذامن شهد عىل فيحتمل أن

 توثيق هذه العقود املهمة جدا يف دوائر خمتصة. هو فاحلل لشهادته،

، هناك موظف ساليوقع الكرتونيالا عالىل حضالوره ملقالر العمالل التوقيع االلكرتوين مثال

ولكن جهاز التوقيع االلتكروين يقول أنه  ،)البصمة(، فاملوظف أرص عىل أنه حرض يف يوم معني

أنا مل اسحب هالذا  :مل يوقع، رجل سحب ماال من حسابه عن طريق البطاقة االلكرتونية ثم قال

ن هالذا لمالة الرسال االلكرتونيالة قرينالة عالىل أاملال من حسايب، هنا نعترب التوقيع االلكالرتوين وك

 الشخص قام هبذا الترصف.
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القالرائن يف العالادات، ودليلاله قولاله تعالاىل يف قصالة ساليدنا  واإلمام رىض اهلل عنه اعترب

االيالة، وهالذا دليالل يف  "فإن كان قميصاله قالد مالن قبالل فصالدقت .... "يوسف عليه السالم 

االحتجاج بالعادة ألنه لو كان عليه السالم مقالبال مالا كالان قميصاله يشالق مالن دبالر، والتوقيالع 

وأحالرى فهو من باب أوىل  من دبر أو قبلااللكرتوين توافرت فيه القرينة أقوى من قد القميص 

خصوصا وأن هذا التوقيع االلكرتوين املعترب إنام هو نظام تشالفري أمالا التوقيالع باالعتبار رشعا، 

خالفالا للتوقيالع االلكالرتوين املعتمالد ، وإمكان التزوير فيه ممكن ،بالبصمة فهو توقيع بيولوجي

 .عىل الشيفرة فالتزوير فيه صعب جدا

وىل ، فمالن بالاب أع اعتمد هذا العادة يف إثبات براءة يوسف عليه السالالمفإذا كان الرش

ولنا يف هالذا ساللف وأصالل فالساللف هالو  ،اعتامد كل ما يستجد من قرائن االثبات يف العادات

كان صاحلا  اواألصل أية من كتاب اهلل جل وعىل، ولو مل يكن هذا دليال مل ،اإلمام مالك رمحه اهلل

 يف إثبات براءة سيدنا يوسف عليه السالم.

لذلك اليوم ما نشاهده من رسقة األمالوال الكرتونيالا، مالثال شالخص حمالرتف يف رسقالة البنالوك 

فهالل  ،مواال من هالذا املرصالف إىل حسالابه يف مرصالف آخالراخرتاق أنظمة احلامية هبا، ونقل أو

 احلرز؟تعدوهنا رسقة أو ال؟ إن قلتم رسقة فهنا سؤال: أين 

وهو أقوى من احلرز الذي قد يكون صندوقا  ،أحد الطالب قال نظام احلامية هو احلرز 

 خشبيا أو ماشابه وضع فيه املال.

 قال الناظم رمحه اهلل: 

 جيب أم ال قد جرى فيه اخلالف  :::وهل عىل جمتهد رعي اخلالف

مل  امالة، فاإلمالاملكن ه ليس مالن مسالتويات األصالول الع ،واآلن سنتحدث عن أصل عند مالك

عتبارات سائل معي نة دون غريها وعمل به العمل به يف م بل ،طرد يف كل حنييعمل به بشكل م
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عالامل إهالو ومراعالاة اخلالالف:  هذا الالدليل هالومحل  احلكم، كام قلنا يف االستحسان،  بتتعلق 

 .له الذي أعمل يف عكسه دليال آخراملجتهد لدليل املجتهد املخالف له يف الزم مدلو

ج امرأة بال مهر هذا اسمه رصيح الشغار، ويف :مثال سخ قبالل رجل نكح شغارا  أي تزو 

، اإلمام مالك إذا كان اإلشكال متعلق بالعقد يف الزواج يفسالخ وإذا كالان الدخول وبعده مطلقا  

خول وهلا مهر املثل بعد الدخول  ،متعلقا  باملهر فيميض بعد الد 

 التحفة البن عاصمقال يف 

 :: يفسخ، قبل البنا وبعده:فساده خيص عقدهوما 

 :: فهو بمهر املثل بعد باق:من الصداقوإن يكن فساده 

وكيف أهنالم ضالبطوا القضالاء والفقاله وهذا يظهر لك العقلية املنضبطة عند املسلمني، 

التي تتحدث عن حقوق غري واضحة وأراء  لعقلية املعارصة الطائشةلضبط خالفا له كل شئ و

 عارمة شخصية وفوىض 

، ألن ه مل يقم للعقالد وزنالا  بنالاء  زوجته إذا مات الرجل فال ترثه ،الكففسخ العقد عند م  

ولكن إذا مات الزوج فهل ترثه زوجته عنده، عىل احلديث بالنهي عن الشغار، فهذا عقد يفسخ 

 .رعي اخلالفحمل البحث يف هنا  ؟ال ذي تزوجها يف الشغار

وجيب فسالخه صحيح غري العقد يا إمام أنت قلت فنقول زوجته، ترثه  هنا يقول اإلمام 

ألن سبب املرياث الزوجية وهي غري قائمالة عنالدك يف  ،ويلزم من عدم صحة العقد عدم املرياث

 فيها لصفة يف حمل احلكم راعىعن احلكم األصل وهو عدم املرياث اإلمام  َل ، هنا عَد هذا العقد

 .غار صحيحعقد الش  عنده خالف أيب حنيفة، فأبو حنيفة 

الغار مالن زوجهالا ال الذي  مرياثفقال اإلمام بصحة وثبوت   املالرأة املنكوحالة بعقالد الش 

نكحها شغارا  مع أن ه ال يثبت العقد يف األصل ولكن ه أثبته لرتث، دليله فسخ العقالد فيلالزم مالن 
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وهالو الفسالخ وأن ال فسخ العقد منع املرياث، فرتك الزم دليله ) أي ترك ما يرتتالب عالىل دليلاله 

 .(ترث فجعلها ترث

 فهالو أعمالل الزم دليالل أيب ،واإلمام أبو حنيفة صحح العقد وبناء  عليه صالح املالرياث 

فأخذ من عند أبو حنيفة ثبوت املرياث بناء  عالىل الزم دليالل أبالو  ،حنيفة يف صحة ثبوت املرياث

فسخ العقالد  يففعمل اإلمام مالك بدليله  ،ولكن ه مل يأخذ دليل أبو حنيفة يف صحة العقد ،حنيفة

 ،بل كان ناظرا يف فقه األئمالة ،إثبات املرياث وهذا ليس عن تشهي وهوىيف  وبالزم دليل غريه 

واإلمام أبوحنيفالة  ،وهو تسمية النبي صىل اهلل عليه وسلم له بأنه نكاح ،دليال آخر فاإلمام راعى

فأخذ بالزم دليل غريه وتالرك  ،املراعاة مل تكن كليةفهو موجود لكن  ،اعترب هذا العقد وصححه

 غريه. دليل

فإناله راعالى املالرياث بوجالود وأمالا  واكتفى بدليله، املرياث فسخ النكاح ففي حالة غري

ن ينظالر يف ألعالامي لولاليس  ،، وهذا من عمل املجتهدحنيفة عىل قول أيب املرأة ليورث اخلالف

 .لولهفهو ينظر يف الزم الدليل ومداألدلة ويف الزم الدليل وملزومه، 

هو ؟ هنا نفرق بني ثالثة أشياء وام بالزم دليل الغري وترك الدليلكيف أخذ اإلم :سؤال

لكل فعالل  ،زم عن ملزومهالل، يف العقيل ال يمكن أن يتخلف ااحلكم العقيل والعادي والرشعي

 .فاعل ال يمكن ان تتخلف النتيجة عن املقدمة

ة القتل مانع من املرياث   نفك  الالتالزما إذن ،لكن يف الرشعي ممكن كسبب املرياث البنو 

مثال خرجنا من املنطقالة  ،هذا االنفكاك، ويف العادي ات ممكن أن يتصور بني البنوة ولزوم اإلرث

حصل حالادث يف الطريالق أدى إىل  ،وعليه سنصل إىل وجهتنا الساعة كذا ،الفالنية الساعة كذا

، رجل وأمراة بكامالل الصالحة والعافيالة لكالنهام ال تأخرنا هنا انفك التالزم بني الالزم وملزومه

   ويتخلف توقعه حلالة الطقس. ،شخص خبري يف معرفة تقلبات الطقسوكينجبان، 

كيف  جيب أن نعرف، املعنى الالزم من اللفظ هو (؟تداللسوجه االمعنى )ملا نسأل ما 

ولالو انفكالت هالذا العالقالة  ،حكامها، فهناك عالقة تالزم بني األدلة وأتدل األدلة عىل أحكامها
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د ونعالرف كيفيالة الالتالزم مالن القواعال ،األحكام األدلة غري صاحلة للداللة عىل هذهألصبحت 

 .األصولية

 هذا هو املعنالى الالالزم مالن ،فاألمر للوجوب أي الصالة واجبة ،أقيموا الصالةمثال:  

، هو ال ذي جعالل الفقاله علالام   ،لفاظألفالرابط بني املعاين وا ،والرابط هو األمر للوجوب ،اللفظ

وهالي يف  ،قصالة ولالد زمعالةف ،بل هلم أدلة ،؟ حاشاهممة يأتون برعي اخلالف بال دليلئهل األ

عي أن الولد ألخيه عتبةالصحيح  د عالي أن  الولالد اوأن عبد بن زمعة ، أن سعد بن أيب وقاص يد 

 .كانت مملوكة ألبيه اوأهن ،أخوه هو ي ولدته تلك األمةذال

ر أي الولد للفالراش وللعالاهر احلَجال :املسألة وقالصىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل  رفقر

سودة بنت زمعة  وتكون أخاه،  يكون زمعةابن وبالتايل عبد  ،زمعة الرجم، فأثبت أن  الولد ابنُ 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم شبهه بعتبالة قالال الولالد للفالراش  رآى ه، لكن مل اأختَ زوج النبي 

 .حتجاب منه معا  دة، فأثبت أن ه أخوها وأمرها باالوللعاهر احلجر واحتجبي منه يا سو

قالد ال  ،قد يقول بعضهم أن هذه القصة فيهالا بعالض التفصاليالت ،وهذا ما فعله مالك  

وهالي صالورة  ،، نقول: لكنهالا تالدل عليالهتكون موافقة للتعريف الذي ذكرناه يف رعي اخلالف

أثبت النبي صىل اهلل عليه وسلم الولد لزمعة بدليل الفراش وأمر  دلة، إذقريبة يف كيفية إعامل األ

 سودة باالحتجاب منه بدليل الشبه.  

 ناله : إقلنالااخلالف،  ةياكيف نطبق عليه رعو ،احلساب اجلاريوهو  ،معارصنأيت بمثال 

عنالدها يقالول برعالي اخلالالف،  ،اال إذا رعى وصفا دقيقا  يف حمل احلكم مامليس مطردا عند اإل

نقول احلساب اجلاري تضع ماال  يف البنك وتأخذ بطاقالة وتسالحب متالى شالئت مالن حسالابك 

انتباله وال تغرنالك  وديعالة، القالانون يقالول ؟اجلاري، السؤال: هل هذا احلساب قرض أم وديعة

 باحلالدود لاليس عالىل نمالط الفقهالاء املنضالبطنييات التسميات، االقتصاديون يتكلمون بالتسم

أما ضبط  ،فيغلب عىل كالمهم الرشح والتوضيح ،يرشحون الواقعة االقتصاديونإنام  ،والقيود

 .عنيهمعىل النحو املوجود يف الفقه فال ياالصطالح والتعريف 
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ثم بعد ذلالك يالأيت  ،يعني حمل بحثهم املامرسة التي يامرسهام الناس ،بل تعنيهم املامرسة 

 ،في احلياة الدنيوية عىل غري الرشع الواقع هو من يصالنع القالانون، فالقانون لينظم هذه املامرسة

، التالدين عنالدنا هالو مالن يصالنع الواقالع ال الرشيعة تصالنع املجتمالعأما يف الرشيعة فال، عندنا 

 .، وال تأيت الفتاوى عندنا جماراة للواقعالعكس

وكثالرت الفتالاوى الشالاذة بسالبب  ،لرتخص من غري مرخصولذلك ترى أنه قد كثر ا 

حرمتها حمل اتفاق بني املجتهالدين األربعالة، اليالوم جتالد مسالوغات غريبالة  ، مثال املوسيقىهذا

ونجعلهالا  ،فقالوا األغنية اهلابطة التي تسئ للشباب جيب أن نستخدم ذات املوسيقى ،لتحليلها

حتى وصالل األمالر أن صالورة املنشالد االسالالمي  ،حتى نوجد بديال للشباب ،يف الكلمة الطيبة

    مقاربة لصورة املغني يف بعض األحيان من أجل جذب الشباب للكلمة الطيبة!!.  

ام حكم القرض ف ،أنه قرضعىل بناء نعود للحساب اجلاري فقد استطردنا يف احلديث، 

هب األخالرى تقالول ، املذافقط بعد قبضه لعام مىض الزكاة تكون ؟ عند اإلمام من حيث الزكاة

فال زكاة فيه  ،وأن هذا احلساب اجلاري قرض ،، يعني عىل مذهب مالكيزكى القرض كل سنة

   ويزكي عن سنة مضت فقط. ،حتى يقبض صاحب احلساب ماله

ويف حالة إفالس البنك  ،فأنت يا بنك تضمن مطلقا   ،عتبار أن ه قرضاعىل  :نقول للبنك

إال  ،ألنه قالرض عالىل مالذهب مالالك ،عندنا ثغرة أن ه لن يزكيلكن  ،تسدد من أموال املسامهني

 .عن عام مىض ، ويزكَّىبعد قبضه

 فعليه زكاة عىل مذهب مالك وغالريه (وديعة)نه إ :إذا قلنانه وديعة؟ جيد ماذا لو قلنا: إ

 مضمونة،الوديعة ليست ن وقعنا يف إشكال جديد وهو أ لكن ،وقد حللنا مشكلة الزكاة باتفاق

 وال يلزمه ضامهنا ألهنا ودائع. ،إذا أفلس البنك ذهبت أموال الن اسفبالتعدي والتقصري، إال 

وديعالة  ،سالنجعل احلسالاب اجلالاريرعالي اخلالالف عنالد مالالك أصل فنقول بناء  عىل 

كاة سنجعله اوب ا،عتبار الضامن للبنوك سنجعله قرضابف، آخر عتباراب اوقرض ،عتباراب عتبار الز 

محينالا الزكالاة قالد نكون و،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف حديث ابن زمعالهمثام فعل وديعة، 
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فأصالبنا خالريات عالدة  والزكاة ررج لصالح الفقالري، ،وجعلنا البنوك تضمن ،وأموال املودعني

. مالك امفاإلم بإعامل هذا األصل،  أقام وزنا لقصد املكلف خالفا لإلمام الشافعي 

 ؟، ال قرضا وال وديعةمستقال اعقداحلساب سؤال: ملاذا ال خيرج 

اجلواب: ال نستطيع ذلك، ألن القانون سيقول لك هذا يعامل معاملالة القالرض، فالبامذا 

 ،حقيقتهالا واسنجيب القانون؟ القانونيون واملحاسبون يسربون غور املعاملة من الداخل ليعرف

 وأسامء خمالفة للحقيقة.وال يشتغل بام كتب عليها من عناوين 

للمعاملة هو املفتي، وعىل املفتي أن يعالرف بدقالة مالا  واحلقيقة بالعنوان اخلارجياملعني 

وكالذلك  ،اجلوهر يغلالب الشالكل :ألن املحاسبي يقول ،هو التكييف املحاسبي يف هذه املعاملة

فهو يف املرصف  ،فحتى لو سميته وديعة ،فإهنا ترتبط باملسمى وليس باالسم ،حكام الرشعيةاأل

 .حكام الرشعيةفلو يسكنا بمجرد التسميات ستضيع األ ،ة حمرمةالربوي قرض بفائد

يف  وهذا هالو املوجالود اليالوم ،واخلمر سأسميه خال ،وعليه سأسمي اخلنزير ماعزا مثال 

وذلالك بسالرب غالور  ،لألسف الشديد، لالذلك جيالب أن يوضالع حالد للتالعالببعض احلاالت 

وديعالة، وليسالت  ،إجالارةسالت ولي ،وليسالت قرضالا ،ليست بيعالا :فال توجد معاملة ،األشياء

 وليست رهنا وليست هبة وليست مضاربة وليست مشاركة وليسالت مسالاقة وليسالت جعالالة

 .، ال يكون هذامثال

بل جيب أن جتد فيها جوهرا يليق بالبيع أو الرهن أو غريه، وإذا تركبت أحلق كل جالزء  

وال نغالرت بالكسالميات  بام يليق به فجزء البيع يلحق بالبيع وجزء الرهن يلحق بالرهن وهكالذا

تريد أن رالرب بحكالم رشعالي  ا،فقيهليوم أمام موجة من التحايل فأنت بصفتك اخلارجية ألننا ا

 :)فالكمبيالة( مثال

 .هذا أقرار بدينهل ار البيت، شخص سيكتب آلخر كمبيالة بقيمة إجي 

 .شخص سحب قيمة كمبيالة من املرصف صارت هذه الكمبيالة حوالة وهناك 
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 .عىل هذه الكمبيالة صارت كفالة هناك كفيل

خمتلف بالاختالف حقيقالة تلالك املعاملالة: حوالالة،  حكم رشعي هلا فلكل ممارسة مالية 

 ، ال ينسالحب علياله أي توصاليف رشعالي ا، أما من حياول أن يصنع تركيبالكفالة، أم إقرار بدين

حكمها يكون ، وعليه فال تنسحب عليها األحكام الرشعية املعروفة ،ليقول هذه معاملة جديدة

هذا كالم ال ينفع وال يكالون أبالدا، بالل سنضالع هالذه  ،يصح ذلك باحة !! العىل أن األصل اإل

وسنرشحها جزءا جالزءا ونلحالق كالل جالزء بالام يليالق باله مالن األحكالام  ،املعاملة عىل الطاولة

 الرشعية.

خر وهبتك سياريت بألف دينار، هذا عقد بيع وال هيمني مالا تلفالظ شخص مثال يقول آل

لاليس ها( هذا عقالد زواج وين شخص خطب امراة فقال وليها )أعطقوله )وهبتك(، مثال به من

فالال بالد مالن حتليالل  ،فالفقياله ينظالر إىل املضالامني ال العنالاوين ،هالا(ينهبة بناء عالىل لفالظ )أعط

 .ساسية، وحتليلها إىل مركباهتا االالترصفات وال بد من حتليل املعامالت

ساسية املخالفالة املادة األساسية هلا، ليمرر هذه املادة األلط املعاملة خلطة تسرت أما أن خي

وكالان  ،وهو الصالورة احلالالل للمضالمون احلالرام ،فهذا اشد حتايال من بني ارسائيل ،للرشيعة

رام وزاد عليه إضالالل النالاس ألنه انتهك احل ،هؤالء أشد عذابا ممن انتهك حرمة احلرام مبارشة

 ة عن الشارع.يف غفلر صورة الرشع الوغي   ،هموإغواء

ويستغفر ويندم ويرد التبعالات  ،ثم يتوب عن هذا ،الربا وجها لوجه اإلنسان  أن ياخذ 

أهون من ممارسة احليل وحتليل احلرام، انظر مثال إىل من يقول هناك هبة برشط السالداد!! ومالن 

صالارت لت هبالا املنافع جائزة ولكن بقيود إذا اخيقول الوعد ملزم والبيع ليس ملزما!! مرابحة 

وربالح  ،س املالال: رأومهالا ضالامن ،ربا، ألن الربا إنام هو إخالل برشطني مالن رشوط املضالاربة

 مضمون نسبة معينة من راس املال فقط ال غري فهو ربا ولو سميته مضاربة أو غريها.

حتى محلنا احلساب اجلاري مرة عىل هذا ومرة عالىل  ،سؤال: ما وجه الشبه بني الوديعة والقرض

  تلك؟
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لالذلك علينالا ان هنالتم بقيالاس  ،اجلواب: املعامالت املالية املعارصة كثري منها لاله أشالباه

الكمبيالة الذي رضبناه قبل قليل إنام أعملنا فيه  لالشبه اهتامما خاصا بالذات يف أيامنا هذه، فمث

لك إذا مالا  قياس شبه، مثال رشكة اتصال تقول كذلك عملنا فيه قياس الشبه، احلساب اجلاري 

)أكثر مالن  عطيك نصف دينار رصيد عىل أن تدفع قيمته ستون قرشاعندك رصيد يمكنني أن أ

بل إنه باعه منفعة بثمن  :فام حكم املعاملة؟ البعض يقول ربا، ولكن يقول أخرون نصف دينار(

أعطيتك منفعة بأجرة  ،أنا أجلت األجرة :مؤجل، أليس جيوز تاجيل األجرة؟ نعم جيوز، طيب

 ستون قرشا، عمليا وجوه شبه قوية. مؤجلة قيمتها

مام مالك والشافعي وعرضت علاليهم هالذه املسالألة، سالتجد أن ولو افرتضنا وجود اإل

وعىل أصالله يف سالد الالذرائع ساليجعلها  ،وهذه معاملة ساترة للربا ،مالكا يقول لك هذا قرض

 باحالةا يف اإلوجهالفستجد ان لاله  ،قصد املكلفالهتام  حمرمة، بينام اإلمام الشافعي ال يقيم وزنا

أصالحح ترصالفات العبالاد مالا أمكالن فالإن أمكالن قول لالك أبوحنيفالة انالا ي، وسالعند الشافعي

منعاله سالد أ فإين اصححها، بينام سيقول لك مالك هالذا ربالا  ،هنا أجرة مؤجلةتصحيحها عىل أ

، فتجد ، ولكل منهم نظر معترب رشعا،ألين أقيم وزنا للتهمة بنظري يف مقصد املكلف ‘للذريعة

بالل بأضالعافه بسالبب  ،مالكا اهتم املكلفني يف مقاصدهم ويف زماننا هم جديرون هبذا االهتامن أ

                         تفيش احليل بينهم.     

 :رشوط رعي اخلالف

 ،مثاله، اإلمام مالك ال يشرتط الشهود يف الزواج لكن ه يشرتط الالويل  ،أن الخيل  باإلمجاع -1

ا أبو عنده واملهر  ،  يف حنيفةركن، أم  الشالافعية يقولالون والبكر البالغة ال يشالرتط الالويل 

وال   ،عالىل قالول أيب حنيفالة املهر أقل ما يكون متقوما ، فنقول رجل تزوج امرأة بالال ويل

 خالالف ألناله فهذا عبث  ،عىل رأي الشافعيومهر أقل ما يمكن  ،عىل رأي مالكشهود 

 أي خالفهم مجيعا وهذا هو التلفيق.اإلمجاع 
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 فاسدن الزواج عند املالكية ، قلنا إ، يف مثال زواج الشغار الذي ذكرناهيرتك مذهبه أن ال -8

حا، فهالل نفسالد الالزواج الثالاين آخر زواجا صحي ويفسخ، ثم تزوجت هذه املرأة رجال

مالام ، وعلياله فاإلث الزوجة يف الزواج األول حال مالوت زوجهالاعىل أن اإلمام ورَّ  بناء

وهو زواج الشالغار مراعالاة  ولنه لو صحح الزواج األاعتربه صحيحا؟ اجلواب: ال، أل

فحينئذ يكون قد ترك مراعاة مذهباله وهالذا غالري  ،وأراد ان يبطل العقد الثاين ،للخالف

  صحيح.

فالال وزن لألقالوال الشالاذة فهالي  ،فياله القول املشالهوربى ال بد أن يكون املذهب املراعَ   -4

كيف يراعالي األئمالة األدلالة  مهدرة، وهذه جوهرة من جواهر فقهنا اإلسالمي األصيل

 ،دلالة مجيعالان اإلمالام مالالك دائالام يعمالل األلون بأدلة من خالفهم، وهنا ملحظ أويعم

 "مالن مالس ذكالره فليتوضالأ"فيعمل هذا الدليل يف قدر وذاك يف قالدر، مثالل حالديث 

حالديث طلالق، جتالد أن اإلمالام عمالل  "وهالل هالو إال بضالعة منالك"واحلديث األخر 

باحلديثني فقال بوجوب الوضوء فيمن مسه بباطن الكف واألصالابع وال وضالوء عالىل 

فتجد اإلمام أناله يعمالل  كال جعله يف حمل ،من مسه باالعضاء األخرى فأعمل احلديثني

 بكل ما وصل إليه من عند ربه وسنة نبيه صىل اهلل عليه واله وسلم.

يف راعاة اخلالف كام بين ا هو عمالل ، ماخلروج من اخلالفواآلن التفريق بني مراعاة اخلالف 

الذين خيرجون لنا مثل هذا العلم فلو  للمجتهدين وال يكون هذا إال ،ونظر فيهاجتهاد ااألدلة و

فنحن بعيدون عن عهد  ،مل نجد هذا العلم امامنا من السلف كيف لنا أن نقدر عىل االتيان بمثله

أو حتالى مالا  ،وانظالر إىل مالا نتعلماله ،ذهالانط والرباعة يف االجتهاد وصالفاء األالنبوة واالستنبا

 .وال يستفيد منها الطالب ،تعلمناه يف مدرسنا من علوم بعيدة عن التطبيق
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ىل االعتناء هبذه العلوم، وهذا فلامذا أنفق الوقت واملال واجلهد الضائع فيها؟ وكان من األو 

أي احلرص عالىل تقالديم العلالم الالذي سالينتفع باله الطالالب بعالد مرحلالة  ،ي عاملييمجه تعلتو

فام النفع أن تتعلم املرأة اللغالة االنجليزيالة  ،فال بد من ترشيد التعليم يف عمله ومعاشه ،املدرسة

ثالم ملالا تتالزوج ال تعالرف أبسالط مهالارات الزوجياله  ،يف الصالنياجلغرافيالة مثال أو التضالاريس 

 اإلنسان  واألمومة؟ فامذا استفادت هذه املرأة من تعليمها؟ فال بد من توجيه التعليم فيمن ينفع 

  .ويثمر يف حياته

تبيت النية يف كالل ليلالة  مالن رمضالان عنالد  ،، مثاله  أما اخلروج من اخلالف هو شأن العامي

فقالال رجالل  ،يف اول ليلة ما مل يقطعها أي ينقطالع التتالابعالنية عندهم الشافعية واملالكية تكفي 

فهنا جالاء عالىل حكمالني وتعامالل مالع  ،بيت النية يف كل ليلةأ ،أخرج من خالف اإلمامني حتى

ألهنا عندهم ليست آية،  ،هتالكية تكره قراءيف الصالة عند املا ، البسملة يف قراءة الفاحتةاحلكمني

   .ألهنا عندهم أية فقال رجل سأقرأها خروجا من اخلالفوجبون قراءهتا،والشافعية ي

 الصوتية التاسعة

  رشع من قبلنا ورشح القواعد الفقهية اخلمس الكربى

وعالىل آلاله احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم عالىل املبعالوث رمحالة للعالاملني ساليدنا حممالد 

 وأصحابه أمجعني.

ابالن أعالني الشاليعي   عبالد امللالكمالام البخالاري عالن أننا حتدثنا عن روايالة لإلتذكرون 

واحلالديث متصالل  ،احلديث الصحيح هالو نقالل العالدل الضالابط عالن مثلالهإن وقلنا  ،الرافيض  

ال هالذا احلالديث وهالو:  ،سناد وليس معلقا وهو عىل رشطهاإل مالن "وقد روى الشيعي  الرافيض 

 .وهذا يف جتريم الكذب ،"مال امرء مسلم بيمني كاذبة لقي اهلل وهو عليه غضبان اقتطع

ونحن نعلم أن هذه الطائفة استباحة الكذب من أجل نرصة املذهب، هالو االن يالروي  

، فاحلالديث يف جتالريم الطائفالة  وهالو اسالتباحة الكالذبهالذه حديثا  نقيض ما تفعله وتستبيحه 
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نا نتوسم يف طريقة ا ال نقله عن هذا الرجل مام البخاري اإللكذب، ولعل  ومالنهج مالع أناله رافيض 

رواه الالذي احلالديث إال ان استحالل الكذب لنرصة مذهبه وحلف األيامن ألجل ذلك،  طائفته

نالام إالعدل الضابط عن مثله  قيد عنيف حتريم الكذب، ستجد أن  منهج البخاري  ملا خرج  كان

وهالو باعتبالار حمالل احلكالم أو حمالل  ،الفقهالاء خرج العتبارات ال رتلف عن االستحسان عند

 تدل  عىل صدق الراوي كان يأخذ عنه.قوية وجد قرائن  فعندمامام، اية التي يروهيا اإلالرو

 واآلن نأيت حلديث رشع من قبلنا .

 ،صل خمتلف فياله وهالو أصالل رعالي اخلالالفألمع ذكره  ناظم،هذا األصل مل يذكره ال

يعالدها  وخصوصا وأنه قصد أن ولعله سقط سهوا  ،قبلنامتفق عليه وهو رشع من  ترك أصالو

 . يف نظمهعدا  فأدى لسقوطها 

ومل يلحقها ناسالخ  السابقنيألنبياء ارشائع حكام املقررة يف األ: هو تلك ورشع من قبلنا

، قال تعالاىل: ) قالد كالان لكالم أسالوة ماممن األدلة هذا األصل عند اإل يف رشعنا، وقد أفاد كثري

) أولئالك الالذين هالدى اهلل  :وقولاله تعالاىل ،ابراهيم والذين معه( وهذا دليل االقتالداءحسنة يف 

من نام عن صالة أو نسيها فليصاللها اذا )وكذلك من السنة قوله عليه السالم:  ،فبهداهم اقتده(

، وهذا اخلطاب ملوسى علياله (ذكرها فان ذلك كفارهتا، فان اهلل تعاىل قال: وأقم الصالة لذكري

 .سيدنا موسى عليه السالمل موجهةبآية له فسيدنا حممد يأيت بحكم وحيتج  السالم، 

سألة الالرجم، عىل اليهود برشيعتهم يف م صىل اهلل عليه وسلم وكذلك حكم رسول اهلل 

ل اإل أصول مذهبه ترت ب هناك أحكام بناء  عىل ألصل رشع من قبلنا من مام وكذلك عندما أص 

جبالار البكالر إحالدى ابنتالي  هالاتني ( يف قضالية إ كأريد أ أنكحهذا األصل، كقول تعاىل: ) اين 

 .ا بذلكإذهنالبالغة عىل الزواج، فهو مل يست

يف قوله وقد ذكرنا قصة يوسف عليه السالم   ،بالقرائنواألحكام  ثبات العرفإوأيضا 

فاستدل  ن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني(إوشهد شاهد من أهلها ) تعاىل 

اخللالف أما إن كان مالدبرا سيشالق مالن  ،لو كان مقبال عليها سيشق قميصه من األمام، فادةبالع
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نا باله زعاليم( زعاليم بمعنالي كذلك قوله تعاىل )وملن جاء به محل بعري وأ ،بالعادة فهذا استدالل

 .كفيل فهذا دليل عىل الكفالة

ية دليل عىل اجلعالة، وقد بينا اجلعالة سالابقا كالان يقالول احالدهم مالن وكذلك هذه اآل 

، وعليه مامإلالذي قال به ا وهذا رشع من قبلناجيد عالجا ملرض كذا فله مبلغ كذا، استطاع ان 

ن يكون فال بد أ ،االستدالل والرتجيح فليأت بأصول األئمة عند ترجيحهأن يتكلم يف من أراد 

، وعلياله ال بالد أن مالالكمام الشالافعي بأصالول يمكن أن تناقش مسألة عند اإله ال ألن ،عاملا هبا

 .مام بنى هذا احلكم عىل هذا األصللفت االنتباه أن هذا االت

 امنهجال نالاكفهالذا غالري صالحيح، ألن ه بداللة الظاهر النصال إفكونك ال ترى دليال  

احلالالديث كتالالب  ومدارسالالهم واضالالحة، فالالال تبحالالث يف ،لألئمالالة يف االسالالتنباط اأصالالولي افقهيالال

يسعى هلذا، ربام أحيانا يقال لالك مي ممن فهذا منهج حتك   يف االجتهاد، الستخراج أصول األئمة

 ثابالت القياسوولكن يعضده القياس،  فعال،  هذا قد يكون ،مام استدل  بحديث ضعيفن اإلإ

 بأصل  كام سنأيت يف بعض املواطن ونشري لذلك، 

بم تقالض حلديث )يفقه علم األصول، عندما يأيت  فمن كان من خارج علم األصول ال

أجتهالد رأيالي  :قال بسنة رسول اهلل قال فان مل جتد قالال ،قال فان مل جتد ،قال بكتاب اهلل ،يا معاذ

ام عالىل حالتقاهذا وأصوهلم، تقرير اعتمدوا عىل أحاديث ضعيفة يف  يونصول، قالوا األ(وال آلو

هنم أوردوه إمن حيث األصالل فال ان كان ثابتإوعمر، فنه ثابت عن أيب بكر إف ،علم أصول الفقه

 .استئناسَا وليس أصال

البينة عىل من اد عى واليمالني )، وأيضا حديث ضعيف (اخلراج بالضامنأيضا حديث ) 

ولالو  تقوم علياله أسالس الالدعاوىمع ذلك حديث ضعيف ومتكلم فيه كثريا ، و (عىل من أنكر

بالراءة و ،مندرج حتت أصل وهالو االستصالحاب ، وعليه نقول هو؟بم ستقيم القضاءف اسقطته

ة ألن هناك معضدات للحكالم ال يفقههالا  ،فال تذهب بتضعيف احلديث لتضعيف احلكم ،الذم 
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فاحلكم ضالعيف  ا، وبناء  عليه اذا كان احلديث ضعيفمامألنه اليعرف أصول اإل ،ا الشخصهذ

 هذا يفعله األغرار، وهذا من اجلرأة عىل أهل االختصاص.

ع يف تي ختم هبا ابن أيب كف  نظمه املالاسنتحدث عن القواعد اخلمس الكربى التواآلن 

 علم األصول.

 قال الناظم رمحه اهلل ونفعنا بكم وبه يف الدارين 

 الفقه فيها تنحرص  فروعُ  أن     :::وهذه مخس قواعد ذكر

 بالشك بل حكم اليقني يت بع  :::وهي اليقني وحكمه ال يرفع

ة يدور حيثام تقع        ::::والتيسري مع ،ورضر يزال  مشق 

 من األمور فهي فيه تعمل    ::::وكل ما العادة فيه تدخل 

 وقيل ذي اىل اليقني ترجع     ::::وللمقاصد األمور تتبع  

 مخستها ال خلف فيها وارد    :::وقيل للعرف وذي القواعد

 مني محد دائم ليس يبيد. :::قد تم ما رمت وهلل احلميد

 عىل حممد وآله الكرام. :::وأطيب الصالة مع أسنى السالم

بمعنالى لالو ليها القواعد األخرى، إالقواعد اخلمس الكربى التي ترجع اآلن ابتدأ بذكر 

كيالف اكتشالفنا شنا يف القواعد الفقهية سنجدها ترجع يف اجلملة إىل هذه القواعالد اخلمالس. فت

 القواعد الفقهية؟ 

تم اكتشافها باالستقراء، استقراء األحكام الرشالعية فوجالدنا الرشاليعة يف مجلتهالا تقالر  

والسالني والتالاء  قروى، واالستقراء من الفعل (اليقني ال يزول بالشك)ن وهي أقاعدة أساسية 

أي مجع الفروع أنت يف مرحلة البحث والتجميع، عندما تصل اىل هذه القاعدة  ىزائدات، قرو
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ذه الفروع، فتصدر قانونا فيكون االستقراء قد تم وأصبح تامالا اذا كالان التتبالع تستنبطها من ه

 .االستقراء التام أمر عرس، وواال أصبح استقراء  ناقصا  وهو ظن ي  الداللة ،جلميع الفروع

فاذا اردت أن تطبق حكم فيكون باالستقراء، واألصل هو املنهج االستقرائي، سالتجد  

، أمل تثبت الفروع حتت القاعدة بأدلة رشعية، فدليل الفالروع مالن اوعهذه القاعدة تضم حتتها فر

، ألن الفتالوى واالجتهالاد القواعالدمالن فتالاء ولكن ال جيوز اإل ،والقاعدة مدل ل عليها ،القاعدة

 .باألدلة التفصيلية انيكون

وال تعتالرب  ،اليفتى من القواعالد العامالة عليه؛و ،ألن الفقه يؤخذ من األدلة التفصيليةو  

هنا أدلالة نقالول لاله إ، ومن قال الفقهية متعلقة بالفروع واألحكاممصادر الرشيعة، فالقواعد  من

عليهالا بالاحلكم  وأصالبحت القاعالدة مالدل ال  ،عىل اعتبار أن  دليل القاعدة هو نفسه دليل الفالرع

مالن األدلالة  تاملقاصالد ليسالف، ال من األدلالة التفصاليليةإال يؤخذ احلكم الرشعي أما الرشعي، 

 .الرشعية ولكن يمكن أن يستفاد منها بالرتجيح

قليلالة وأكثالر هالذه  اليقالنياألحكام الفقهية التالي تفيالد  (لليقني ال يزول بالشك)نعود 

فتم  هالو نقول  اجلواب: نه ظني والعلم يقيني؟مع أ علمنه الفقه أاألحكام ظنية وعليه يقال مل عر 

أن نقول أنه يفيالد العلالم أو ال بعد ذلك فام الفرق  ،باإلمجاعالعمل به واجب أن عىل اعتبار علم 

 الفقاله: هالو ، وبعضهم أراد الدقالة فقالالبالظن الراجح فهو واجب العمل به عند الفقيه  ؟يفيد

جيالب  والظنالي الالراجح الغالب ظن ية عىل الراجح،يف أحكامنا الفقهية أن ظن  بحكم، مع العلم 

 وهذا من دقة علامئنا. العقالءالفقهاء وإمجاع العمل به ب

مثال عىل ذلك إنسان يميش يف الطريق فتيقن أن ما ألقي يف الطريق نجالس، لكناله شالك 

نه قال جيب النضح ال الغسل وهالو رش املالاء به ام ال؟ فهنا جيب النضح، الحظ أهل أصاب ثو

عالالىل شالالكل رذاذ، هنالالا عملنالالا بالشالالك ألالاليس كالالذلك وهالالذا خالالالف القاعالالدة ألن األصالالل 

نالام ، أي خمالفالة القاعالدة وإوهالذا يكالون قلاليال ،نه طاهر ما مل يتيقن النجاسالةأستصحاب واال
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خالفها لدليل السنة من حديث أنس يف احلصري الذي كان يف بيته وكان عنالدهم فطاليم يطالوف 

   .باحلصري فلام أراد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الصالة عليه نضحه باملاء

 أوجالبأناله فقالال ممالا خيالالف القاعالدة عنالد اإلمالام مالالك  اإلمام الواليت  رضب مثاال  

مالن نالواقض الوضالوء،  االوضوء إذا شك املصيل  يف احلدث، واعترب الشالك يف احلالدث ناقضال

ألناله تاليقن  ،عالىل اسالتدالله بالقاعالدةبالشالك ال ينقض وضالوءه الذي إلمام الشافعي ل اخالف

 .يف النقض بعدها الطهارة وشك

أن  ذمتاله عنالد مالالك صحيحة ولكن التطبيق خمتلف، اليقالني  مام مالك قال القاعدةاإل 

الة مل تربأ الذمة ألن  اليقني هو إنشالغال الذ الشكفاذا صيل  مع  ،مشغولة بالصالة واحلدث شك م 

لقاعدة فيه اخالف  احلدث بالنسبة لإلمام مالك قدن  الشك يف إوليس الوضوء، وعليه ال نقول 

 .هايف تطبيق اخلالفولكن 

ه  (ليقني ال يزول بالشك)اقاعدة يف حظ وإن كن ا نرى بالنسبة لإلمام وهذا مل  ، مطالردأن 

سالتدالل اإلمالام اوكان  وقد رلفت أفراد قليلة عن هذه القاعدة منها موضع الشك يف النجاسة 

، أما املوسوس يبني عىل مالا تالرجح ا الطفل الرضيع عىل احلصري الذي يف أنسمن حديث  سود 

 .ن ذلك، فهو ال يلزمه قضية الشك واليقني لغري املوسوسلديه واهلل يعفو ع

 ،، وهوحتى يسالمع صالوتا  أو جيالد رحيالا  وال تبطلوا أعاملكم :قوله تعاىلأما يف الصالة  

اإلمالام يأخالذ هنالا أو هنالاك حسالب األرجالح جتالد  ،ام يأيت حمل احلكمال لكن ل ،افرةضفاألدلة مت

وذكرنا اإلستحسان وسد  الذرائع بإعتبار حمالل  ،باألدلة، وهنا ملحظ كبري يف موضوع الرتجيح

ختالفات الفقهيالة ورتلف فيه اال ،نتباه إليه يف علم األصولباال ، وحمل احلكم أمر جديرحلكما

 .وبحثنا هذه األيام يف حمل  احلكم، وحتقيق املناط وتنزيل احلكم عىل حمل ه ،بشكل كبري جدا

يمني عىل من أنكر، حالديث مالتكلم إد عى وال : البينة عىل منانظر إىل قوله عليه السالم 

تفيد مالن فالروع الرشاليعة عنالد ، ولكن له أصل وهو اليقني ال يزول بالشك، وهذا اسالسنده يف

ى احلالديث باله، وهالذا مالنهج األصالوليني  وهو مندرج حتت أصل أقوى مناله هائاستقرا ويتقالو 
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هالذا ضالوعه خمتلالف عالن ألن  هذا مو  ،عىل حسب علم اإلسناد تقيمهوالفقهاء فال تستطيع أن 

ثني عىل وكذلك ال نقي م أقوال املحد   علم اإلسنادعىل صوليني بناء  املوضوع، فال نقي م أقوال األ

 .ألن  منهجه قائم عىل علم اإلسناد ،حسب علم أصول الفقه

 د الفيديو فأنت أيدت اخلرب بالاحلسعندما تشاه ،مثل نقل اخلرب بالصورة فيؤيده احلس

قالد تكالون الصالورة ملحدثني، ومع ذلك هل أفالاد الفيالديو علالم قطعالي؟ال، وهذا ليس منهج ا

فالال ث، حالدهذا يكون يف صنعة األصويل  ال يف صنعة املفتأييد اخلرب بالصورة والفيديو  ،مركبة

دوولكن مجيعهم موضوعهم النص، بد ان نميز بني الصناعتني،  فالال  مناله كل أخذ بجانب حمالد 

عياله أحالد  فتوى عىل منهج أهل احلديث وهالذا المثال ال يوجد عندنا فيبغي أحد عىل أحد،  يد 

لذلك كانالت العلالوم  ،سنادا يف اإلن عندهم منهجوكذلك األصوليون مل يدعوا أ، من املحدثني

ولو اقتحم أحدهم صناعة األخالر وأفسالد علياله عملاله ستصالل إىل م، احرتواختصاصتها حمل ا

 واقعنا املعارص.

ى شالكاالت كالربى، وال شالك أن هنالاك إية من قبل أهل صنعة عالىل أخالرفاالقتحامات املتتال

اليالوم إنالام  ول الالدروس إىل، وما ذكرناه من أيف احلديث والفتوى منه الفردي نتجت من النظر

 وقد رأيتم كيالف يعمالل اإلمالام وغالريه مالن ،هل احلديث من اإلهدارهو للحفاظ عىل جهود أ

ن جتد عند املحالدثني صالناعة بمعنالى أناله يتحالدث يف حمالل األئمة بمجموع األدلة، هل يمكن أ

 احلكم؟ هل عند املحدثني مبحث سد الذرائع؟ العمل باملصالح املرسلة؟ 

وباملقابل هل مبحث التدليس من مباحث علم األصول؟ لذلك علينالا ان نحالافظ عالىل 

دور الطبيالب  ن، ينتهي الصيدالين من الدواء اآلكل صنعة ألن كل واحدة منها تؤدي دورا مهام

يشخص املرض ويصف الدواء، لكن الحظ الطبيب ليس صيدالنيا والصاليدالين لاليس طبيبالا 

 فيجب احرتام التخصص.

تالاج بالل هالو ن ،أما يف الفقه فالتدخالت واملشاحنات ليست نامجالة مالن طبيعالة العلالوم

سناد ، فتجد أحدهم يريد فرض صناعة اإلفراد عىل بعضهم بعضااالقتحامات التي يقوم هبا األ
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الالذي يقالوي احلالديث بالاحلس هالو صالنعة األصالويل ال لالذلك جتالد  ،عىل علم الفقه والعكس

مع الواقع حذو القذة بالقالذة ال  الذلك بعض احلاديث يف عالمات الساعة جتده منطبق املحدث،

من حيث السند، فهالذا احلالديث مالن حيالث  تتوقع ان املحدث سيصححه ألن صناعته حديثية

 .سناد ضعيفاإل

لصالحايب  الالذي ن يقويه باحلس واملشاهدة والواقع؟ األصويل طبعا، االذي يمكن أ نمَ   

، واملشالاهدة احلسبالع زز ومع ذلك علمه قطعي ملاذا؟ ألنه توحده ه آهو ررأى رسول اهلل يصيل 

فالة العلالوم، مالثال اوكوعلالم البالغالة  مجيعه حلراسة علم احلديث وعلم األصالول الكالموهذا 

الكالذب غة: أعذب الشعر أكذبه، فيأيت فقيه فيقول كيف تقولون ذلالك، عندما يقول أهل البال

دبالاء والشالعراء مالثال أن يكالون صناعة عىل اخرى، وعليه سالنلزم األ نت هنا ادخلتحرام!! أ

:: قوم جلوس :ننا واملاء من حولناكأ :شعرهم عىل احلقيقة، فيكون الشعر من قبيل قول قائلهم

 ماء  حوهلم ماء 

جماز فيه منطبق مع الرشيعة ال كذب فيه !!، هالذا ال يصالح يالا  احلقيقة البيت شعر عىل 

تقحم عليه صناعة الفقاله، الفقهالاء  ، ومدارج الصور فال يف مدارج اخليال قٍّ رَ الالأخي، فالشعر تَ 

ميل عنده للخيال، وال يعني ذلك  قليال ما يكونوا شعراء ألهنم مرتبطون بالتحديد والضبط فال

يدخل يف املحرمات يف مساحة العقائد واألخالق ونقول هذا ترق يف مالدارج ن ينفلت الشعر فأ

 اخليال، ال، هذا فسق وفجور.      

تالذهب للبيالت احلالرام ا، حيالث كانالت مالرأة البيت الذي علمته العالرب ألبناءهالمثال 

الثالثالة أتالت  لتطوف وكان يتعرض هلا احد الفساق من الشعراء فتعرض هلا األوىل والثانيالة يف

  ها هرب، فقالت: ومعها زوجها فلام رآ

 وتتقي مربض األسد الضواريا   :::ب لهاتعدوا الكالب عىل من ال ذئ           

فقالت العرب علموا هالذا البيالت ألبنالائكم ملالا فياله مالن طلالب العالزة واملنعالة والقالوة 

 والشجاعة.  
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طلقالت زوجتالي أم  ،ال أعلالم :جل يقولرك ،الشك قد يكون يف املانعضوعنا، ونعود مل

والشك يف املانع  من الوطء،الطالق مانع ألن عندها نستصحب األصل وهو عدم الطالق،  ،ال

ولو  وعليه اإلعادة ،الوقت بطلت صالتهدخول كا  يف اه، أما الشك يف السبب كمن صىل  شيلغي

، أمالا الصالةسبب ك يف الش، ألنه ال تأيت النية الواجبة مع نه صىل فعال بعد دخول الوقتتبني أ

  .وهو الرباءة األصلية ،ستصحاب األصلا فقد ذكرنا هذا وأن فيهالطهارة كرشط الالشك يف 

 الستة عرش املذكورة يف النظم؟ األصول سؤال: هل هذه القواعد اخلمس من ضمن

اجلواب: ال، هذه قواعد فقهية، ما هلا يف علم األصول، الستة عرش التالي درسالناها هالي 

ن هذه الفروع مندرجة حتت هذه ، وجدنا أنتج الفروعم يف االفتاء، ملا أفتى اإلمام وأاإلماأصول 

القواعد الكلية، لذلك هذه قواعد يف الفقه وفالرق بالني القاعالدة األصالولية والقاعالدة الفقهيالة، 

ة تتحدث عن عوارض األدلة، أضف لذلك فالإن دليالل القاعالدة الفقهيالة هالو يصولالقاعدة األ

بينام الدليل عىل القاعدة األصالولية الرشالع، ملالا قلنالا يف قولاله تعالاىل  ،لفروع الفقهيةاالستقراء ل

من أيالن عرفنالا  "ن يفتنكم الذين كفروان الصالة إن خفتم أليس عليكم جناح ان تقرصوا م"

أنه وصف طردي ال قيدي؟ من الرشع، ألنه  "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا"أن قوله تعاىل 

، بيالنام دليالل القاعالدة "صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صالدقته"وسلم قال صىل اهلل عليه 

 .، وقد تصبح بعض األحاديث قاعدة فقهيةالفقهية استقراء الفروع

ر يالزال،  رتكالاب اوهالذه القاعالدة هالي ، حالديث ال رضر وال رضارواآلن قاعدة الرض 

 نتقالال املالرضاإزالته خوفا  مالن بعضو أصابه مرض واألطباء نصحوا مثاله: أخف الرضرين، 

طبعا يقالدم الكالل عالىل اجلالزء إما إزالة هذا العضو أو تلف كامل اجلسم، عليه ف، جلميع اجلسم

 .رتكاب املفسدة األدنى ملنع املفسدة العليااوهو 

وهالذا  وهذا أمر جتده عند مجيع البرش بالفطرة إذا تعني أحد الرضرين ارتكب أخفهالام، 

 إنام هو وقت االضالطرارا كأكالل امليتالة ملالن أرشف عالىل اهلالالك، ومنهالاليس األصل يف الرشع 

فالالعلامء هنالا  ،الذي إن خرج عليه الناس أبادهم وال يعبأ بذلكوالية املتغلب الفقهاء تصحيح 
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اللوا لال ،للمفسدة األكرب اارتكبوا املفسدة األدنى درء بالل كالانوا  ،سالتبدادوال نقول الفقهاء أص 

ه  .ضد 

لكالنهم مل و ،السالالطني واخللفالاءظلالم واألئمة األربعة رىض اهلل عنهم وقفوا يف وجاله  

نقالاذ الالبالد وا بأنفسالهم إلالعالذاب وضالحَّ  م  ن يتحملوا َهال، وآثروا أجييشوا العامة عىل اخللفاء

وذلك كلاله حلاميالة الالدين  ،والعباد واحلفاظ عىل راية األمر باملعروف والنهي عن املنكر مرفوعة

بالل كانالت  ،ة واحلكمفقضيتهم مل تكن منافسة عىل السلطإليقاع بني احلاكم واملحكوم، وعدم ا

 .قضيتهم مع االلسالطني قضية رشع

لكننالا نريالد  ،لسنا طامعني يف كراسيكم وال يساوي عندنا درمهني ولسان حاهلم يقول:   

، وحكامء وأصحاب وعيوفياء للدين م بني يدي اهلل غدا، لذلك كانوا أسالمة احلاكم واملحكو

قالد كالانوا التالي ال تعاليش وتنالتعش إال يف أقالات الفالتن، وخصوصا مع وجود الفرق الباطنية 

اإلمام مالالك مل ف ،ن كان البعض ال يعرف شجاعتهم يف هذه املواقفشجعانا رىض اهلل عنهم وإ

محالد يالوم إلمام أ، وبابكر يوم الردة سالم بأيب: نرص  اإلمحد كام قيلاإلمام أ، ويوقع طالق املكره

سالالمي مالن ىل أئمالة املساللمني، وقالد اسالتطاعوا أن ينجالو بالعالامل اإلحد يزاود عال، فال أاملحنة

مفسالدة قد اعتربوا واليالة املتغلالب و ،قامت حضارة مع وجود حاكم متغلبولذلك  ،التفكك

      .ولكن ينظر للمصلحة األعم  

 . "الدين من حرجوما جعل عليكم يف "اآلن قاعدة التيسري ورفع احلرج، 

عفالاء ألن ت لاله مشالقة رفعهالا باإلوكلام عنَّ  ابعض الناس يقول الدين يرس وليس عرس

مثل الوسطية كل الرشيعة، الدين يرس!!، والواقع أن هذا التيسري ورفع احلرج ليس من مصادر 

 هذه قاعدة وال يفتى منهالا، واإلفتالاء ال يكالون إال مالن مصالادرهمجاعة عندهم وسطية خاصة، 

كمريض أرشف عىل اهلالك يف رمضالان هالذه مشالقة  ، املشقة الفادحة ترفعي األدلة الرشعيةوه

 حالتامل التكالاليف الرشالعيةاحتامهلا مثل مشقة ا، واملشقة اليسرية جيب فادحة وجيب عليه الفطر

، أمالا املشالقة املالرتددة كمشقة الوضوء يف الربد والصيام يف احلر فهذه مشاق امر الرشع باحتامهلا
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 وبعضهم يراهالا تلحالقالفادحة فرتفع، ب تلحقفبعضهم يراها  ،فيهاخيتلف نظر املجتهدين هنا 

 . فتحتمليسرية بال

 ."وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني" ،اآلن قاعدة العادة حمكمة

 :العادة قسامنوفالعادة ما جرى به فعل الناس وتكرر، 

وهذه أعراف خاصة تبني ألفاظهم اخلاصالة  وغريهاأعراف قولية كأقوال األطباء والصن اع  -1

يف قوهلم وال حيمل كالمهم عىل العالرف اللغالوي  هبم وعليه جيري كالم  الناس عىل عرفهم

عطيتالك( فالالعرف فيهالا القبالول كمن طلبت ابنتاله للالزواج فقالال )أ، وال العرف الرشعي

وال يمكنه التملص منه بأنه قصالد أن يعطاليهم شاليئا مالا، فنحملهالا عالىل العالرف  ،بالزواج

 .داللة الوضع ن يسمىل القرآاخلاص ال املعنى اللغوي، فكالم العرب قبل نزو

الالذي يسالمع  -وداللة احلمل هي صفة يف الفهم   ،هي صفة املتكلم االستعاملوداللة  

شيع فالن  هذه الدالالت مثال شخص قال: )ن هناك خلطا بنيوالواقع اليوم أ  -هلذا القول

لاله نقالول  نكار للبعث كيف تقول مثواه األخري؟( فيقول قائل: نعوذ باهلل هذا إملثواه االخري

ال حتمل فىل أي مكان حتى قيام الساعة، إ قربه أنه ال خيرج منأي باعتبار الدنيا يا أخي هذا 

 ،ستعاملاالعىل اللغوي بل  الوضعكالم الناس عىل 

القالدر؟ نقالول يالا أخالي هالذا ب اإليامن أين ،يقول أحدهم: نعوذ باهلل "صدفة"وكلمة  

لاله أمن دون موعالد مسالبق مرتالب ي بقدر اهلل تعاىلأيقصد به  و ،رفهيتكلم بعُ  نالت ، فتحم 

ارسائيالل هالو  ،لعنة اهلل عىل إرسائيل، يقول أحدهم: اتالق اهلل :شخص يقول، قضية عقدية

نبي اهلل يعقوب!! يا أخي هو يقصد أن يسب نبي اهلل أم كيان الصهاينة، كيف حتمل عالرف 

املتكلم عىل عرف الرشع؟، آخر يقول: بكرة حيلها ألف حال ل، يقول احالدهم: أعالوذ بالاهلل 

مراعاة قصالد  يف أمهية جزء وما ذكرُته كيف تثبت الرشيك مع اهلل، تثبت ألف اله مع اهلل!!،

 وال النحويالة املعجمية، ال عىل الداللة الوضعية ،معىل عرفه فيحمل كالم الناس تكلمنيامل

  فال نحمل أقوال الناس عىل عرف النحاة.
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 سؤال: هل ممكن أن نقول يف مثل هذه احلاالت أنه من األوىل أال يتلفظ  بذلك؟

مثاله: شالخص قالال: اجلواب: ال، ال يطلب هذا إال إذا أدى إىل لبس شائع بني الناس، 

ألن اخللق  ،لكن السامع هلا يشمئز لغة، أنا خلقت الباب، فهذه اجلملة وإن كانت صحيحة

ن اخللق، فقالال ربنالا يقالول يف القالرآ وا له استعمل لفظ غريعقيدتنا ال يكون إال هلل، فقوليف 

يف  )ورلقون أفكا( وقال عىل لسان عيسى )إين أخلق لكم من الطالني(، نقالول لاله كالام قلنالا

السابق: ال راطب الناس بعرف الشارع، بل جيب ان راطب الناس بعرفهم، كالام جيالب ان 

طاملالا أن النالاس حتمل الفاظهم عىل عرفهم، وال نثالري زوبعالة مالن اخلالالف والشالقاق بالني 

 .االلفاظ مل تشوش عىل العقيدة

رشالع يف الأيضا عند حديثنا يف الرشع نحمل الكالم عىل عرف الرشع، كالصالالة مالثال 

عالن  مل عىل املعنى اللغوي وهو الالدعاء، ملالا نالتكلمركان وال حتُ حتمل عىل الصالة ذات األ

مساك عن شهويت البطن والفرج من طلالوع الفجالر الصالادق الصيام يف الرشع فنقصد به اإل

املعنى اللغالوي بمعنالى مطلالق اإلمسالاك، وهكالذا، وال نحمله عىل  ،إىل غروب الشمي بنية

ألهنالا لغالتهم  ،ري عليهم داللة الوضع اللغويم العرب يف اجلاهلية جُت نك يف كالفالقاعدة أ

قبل جمئ االصطالح، يف الرشع جتري علياله الداللالة الرشالعية إال إذا دل دليالل، ويف أقالوال 

 يف اختصاصه. كل حسب عرفه يف قوهلم الناس جتري عليهم عرفهم

 "عالىل العالرش اسالتوىالالرمحن "سؤال: فيام يتعلق بصفات اهلل عز وجل كقوله تعاىل 

 هل نفهم يف ضوء دالاللة الوضع اللغوي أم ماذا؟

اجلواب: يف التفسري نحن نتكلم عن الداللالة احلمليالة وقلنالا هالي صالفة يف احلامالل أي 

 أستطيع ان أفرس املستمع، نعم لكملة )استوى( معنى أو معان يف القاموس اللغوي لكن ال

ر خطري جدا، ألن املطلالوب مالن املفرسال لاليس ية وفق هذا معان املعجم اللغوي وهذا أماآل

بل بيان مراد املتكلم وهالو اهلل جالل جاللاله، وعلياله فموضالع  املعجمية، بيان معان االلفاظ

 .، ألن الوضعية متعددة وهي مسجلة يف املعجمالتفسري الداللة احلملية ال الوضعية
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م( ا لفالظ )الصالون يكون يف ترك الطعام، أمالمثال: يقول أحدهم لفظ )الصيام( يف القرآ

إين نذرت للرمحن صوما " عىل لسان مريم عليها السالم ىلافيكون يف ترك الكالم كقوله تع

، هذا الشخص يتحدث يف التفريق يف الداللة الوضعية مع أن جالذر "فلن أكلم اليوم أنسيا

الفعل واحد )صام(، وال يوجد فعل )صام( جذره واحالد ويكالون األول يف االمسالاك عالن 

 خيتلف املعنى؟  فكيفآلخر يف االمساك عن الكالم، جذره واحد الطعام وا

ن االختالف يف داللة االستعامل ، أفاضطرب هذا الشخص يف الفهم وسببه ظنه اخلاطئ

ن أيضالا لفظالة ثل لفظة )زوجالة( و)امالراة( يف القالرآداللة الوضع، م يلزم منه االختالف يف

االسالتعامل اللغالوي، وال يعنالي أناله )مطر( و)غيث(، )ريح( و)رياح( فهذه مرتادفالات يف 

استعمل لفالظ )الالريح( يف العالذاب و)الريالاح( يف الرمحالة واسالتعمل )املطالر( يف العالذاب 

و)الغيت( يف الرمحة واستعمل لفظة )الزوجة( إن كانت مطيعالة ولفظالة )إمالراة( إن كانالت 

داللالة هالذه  : إنن نقالولاللفاظ للداللة عىل هذه املعاين أعاصية، ال يلزم من استعامل هذه ا

 وهذا خطأ شنيع وخطري. ،لفاظ يف الوضع اللغوي كذلكاأل

فاملفرس يتكلم يف الداللة احلملية وهي غري الداللة الوضعية، لالذلك ال يقالف املفرسال يف 

فهم كلمة )استوى( عند الداللة الوضعية بل البد مالن بحالث زائالد ملعرفالة مالراد املالتكلم، 

غوي الوضعي وهو الدعاء موجالود لكالن هنالاك ككلمة )صالة( يف عرف الرشع معناها الل

بحث زائد عليه وهو األركان والرشوط يف الصالة مثال، ففي الداللة احلملية نأخالذ املعنالى 

 .اللغوي ثم نبحث بحثا زائدا  ملعرفة مراد املتكلم

فهناك فرق بني داللة االلفاظ بذاهتا والبحث عن مالراد املالتكلم، فمالثال يف قولاله تعالاىل  

والتأفف معناه اللغوي الوضعي معروف، لكن هل يقف مراد املالتكلم  "هم أفوال تقل "

، فقط لفاظاللغوي مبحثه األ إذنعند املعنى الوضعي هلذه اللفظة؟ ال، وقد بينا هذا سابقا، 

ن املعنالى الرشالعي يشالمل ، ونالحظ يف كالمنا أما املفرس او األصويل فمبحثه مراد املتكلمأ

 ويزيد عليه.املعنى اللغوي الوضعي 
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يالات معالروف وقالوهلم عنالدما يسالألون عنهالا مذهب السلف يف مثل هالذه اآلوإمجاال، 

لالخ ي التشبيه والتجسيم والتعطيالل ...إمع نف "أمروها كام جاءت"و "هتاءتفسريها قرا"

هالذا املالنهج هالو ، وشكال وانتهى األمالروا اإلفالسلف حل   ،وال يوجد أي داع لالضطراب

خصوصا يف زمن الفرقة، هذا جيمع شتاهتا ويفوت الفرصة عىل  يستمسك بهالذي جيب أن 

 العدو الباطني الداخيل والعدو الكافر اخلارجي.

وجيب علينا أن نبتعد عن األقوال املومهة لعقائد املسلمني يف مثل هذه املواضع، ونحذر مالن 

إقحام عامالة املساللمني يف مثالل هالذه القضالايا كالأن أيت ملساللمني أصالحاب مهالن وحالرف 

وأذكر هلم خالف املساللمني يف معنالى كلمالة )اسالتوى( سالرتى مثال لنجارين واحلدادين كا

من كالمك ويقولون لك كنا نخشع يف صالتنا وبعد رشحك ذهب خشوعنا ينفرون كيف 

إجلام العالوام عالن علالم "أنت افسدت علينا ديننا، لذك االمام الغزايل رمحه اهلل ألف كتاب 

املسلمني فلندع ركب األمة يسري عندنا إمجاعالات عقديالة فهذا ليس متعلق بعموم  "الكالم

جعفر الطحاوي بني  هذه اإلمجاعات يف األمة، هذه عقيدة اإلمام أيب إمجاعات فقهية فلنحي  

تذهب تشكك هل قال فيها عىل  عُلالو مكالان أيديكم والكل ارتضاها، لكن ال ترتضيها ثم 

 هذا عبث وليس دين.م مكانة؟ ثم أخرج بمثل هذا الشق عصا املسلمني، أ

عندك بحث علمي حمله املكتبات يف أقسام التخصص، لكن ال تنرشال هالذه اخلالفيالات 

الت السلف بني عموم األمالة كمقولالة اإلمالام مالالك اولكن انرشوا مقبني عموم املسلمني 

                      مثال. 

عناية بذل عىل عمل وجرة هو أالطبيب ضاه ايتقأن  ما اليوم عرف االطباء ك العرف الفعيل:  -8

األجالرة  رشط كالان ن إو ، فيدفع املريض األجرة وإن مل حيصل الشفاء،وشفاءنتيجة ال عىل 

العمالل ال  أجرتاله مقاباللوكذلك املحالامي  ،عالةهذا من باب اجلكان  ،الشفاءحصول عىل 

وإنام هي مالن يضا جعالة، أ ، ولو رشطناها عىل كسب القضية لصارتكسب القضية مقابل
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وتقدر األجرة بحسب اجلهد املبذول من قبل هيئة خمتصة يف حالال االخالتالف  ،باب األجرة

 حوهلا. 

ة فاألعراف حتكم ما مل يكن  صالح بالني الف للرشع مثل أخذ األجرة عىل اإلعرف خمَثم 

م وإن افاملاله هالذا حالر ،فمن يتقاىض مبلغا ماليا نظري إصالحه بالني عشالريتني مالثال الناس،

   .وثمن الوجه حرام ،ألنه ثمن للوجه ،جرى به العرف

 رى لغرياهللن تُ :: يمنع أ:ض اجلاهو  قال:    القرض والضامن عَ 

ورون(، التصوير الفوتوغرايف مثال، قال النبي صىل اهلل عليه وسلم )أشد الناس عذابا املصال

 مثاللالتصالوير يف هل الفعالل ، اليوم عندنا التصوير الشميس، املصورون كانوا هم النحاتني

مشالرتك هالو لفظ )التصالوير(  إذن، ال طبعاواحلفر وتشكيل الوجه واملالمح ؟ نحت فعل ال

 .لفظي ال يشمل معنى التصوير املنهي عنه،

كم االشكال، ولو أردنا ان نربط احل ولو سميناه أي اسم آخر كالتظهري مثال النحلَّ 

ما حكم تصوير ؤال يف ذات املسألة يفرض نفسه وهو: الرشعي بظواهر االلفاظ فهنا س

 ،ربطالت احلكالم بالاللفظ فمن اخلطأ  ؟الطبي املستندات؟ وما حكم التصوير الشعاعي

صالوير املسالتندات ن حترم تعندئذ أ فيجب عليك ،وكلها تصوير والنبي لعن املصورين

فهنا نسأل ما هو املعنى املشرتك  ،احلكم الرشعي باملعنى علَّق تما أن والتصوير الطبي، أ

ي ينحت الصورة يف احلجر وما شاهبه وبني صالورة الكالامريا؟ مالا هالو بني النحات الذ

 وجه التشابه يف العمل؟ ستجد أن املعنيني خمتلفيني ياما.

بالل احفرعميقالا يف  ،فال تغرنك األلفاظ، رشعي متعلق باملعاين ال باأللفاظاحلكم ال إذن

حتى أين أعرف صاحب اسالتديو تصالوير  ا،املعاين، ونعلم أنه يف فرتة ما كان التصوير حمرم

أغلقه ألنه حرام وتاب من هذا احلرام!! واليوم التصوير بجنب بيالت اهلل احلالرام ومالا عالدنا 

 لفتالواه،  قالام بمراجعالة للتصالوير منسمع أحد حيرم التصوير عىل الناس، نعم لالو أن املحالر  
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م ثم حيلل أو يسالكت أما أنه حير ،ورجع عن قوله بالتحريم الحرتمنا صنيعه ،وأعلن خطأه

 .اجلزئيات الالكليات يف خطأ مام نحن أهنا هكذا من دون بيان فهذا عبث، و

يف ، كالالذرة لالهخمالالف حالادث زمن الرسالة عىل معنى  متالأخر يف فال جيوز محل اللفظ  

التالي ذرة الالولاليس  ، هي النملةقال تعاىل )ومن يعمل مثقال ذرة( والذرة هنا زمن الرسالة 

وهالذا خطالأ  ،فقط اللفظ مشالرتك بني املعنيني؟ ما هو وجه التشابه ،مكون للامدةأصغر هي 

،الكيل  ال يف  وهذا اخلطأ يف الكيل أنتج العديد من اجلزئيات اخلاطئة يف صورة فتاوى  اجلزئي 

، بسبب عدم التمييز بني املعاين، ولكن يمكن يف الذرة أن للتندر عند الناس اصارت مصدر

، فيدخل اجلزيء والذرة أجزاء الذرة، وغريها من األمور الدقيقة.حتمل عىل كل ما ي ق   د 

، مالن املعالاين احلادثالة ال بام يقول فالن وفالالن كآينشالتاين ،ن خاطب العرب بام يفهونآالقر

ومل يكن حيدثهم عالن أصالغر جالزء يف  الذرة لغة،ان هبا العرب هي فالذرة التي خاطب القر

املادة، األن سيقول احدهم جيالد: سالنلزمك بكالمالك، مصالطلح الفائالدة البنكيالة مل يكالن 

 فلامذا حترموهنا؟ معروفا يف زمن النبوة 

جاله هنا يظهر الفرق بني مصطلح التصوير والفائدة، التصوير قلنا مشرتك لفظالي وال و

لذلك مل ينسالحب حكالم احلرمالة يف  ،ر الفوتوغرايفوالتصوي للمشابه بني املعنيني يف النحت

النحت عىل التصوير الفوتوغرايف، أما القرض اجلاهيل الذي جير ربحا مضمونا فهو منطبق 

هنا نقول الربا يتناول الفائدة املرصالفية بداللالة اللغالة قبالل  ،عىل معنى الفائدة املرصفية ياما

أما يف حالالة ، القياسبالوضع اللغوي  قبل  يتناول اخلمر املعارصاخلمرالقياس، كام أن لفظ 

 التصوير فهذا غري موجود أبدا الختالف املعنى.

حتى ال يعبالث  ،إمجاال نقول الرشيعة قامت عىل حتديد املفاهيم وضبط االصطالحاتو

، يف اخلطأ ألن  ،هبا العابثون ويفتنوا الناس يف دينهم مالثال الكالل االصطالح خطالأ يف  الكاليل 

اليوم يطالب بالديمقراطية، طيب سؤال ما هي الديمقراطية عندنا؟ صالندوق االنتخابالات 
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اول عالىل الساللطة، بالتالدواالقرتاع، يقول أخر ال، هي الدولة املدنية، ال هي الدولة الدينيالة 

 .ن هناك تشوها كبريا يف املعرفةستجد أ

هالي  ،ال دين فيها؟ يقول آخالر: ال اصطالح الدولة املدنية ما هي؟ هل هي الدولة التي 

تعمالد يف التالعالب  أن ثمالةاليالوم التطور واالزدهار ونحوها، تالحظ  قابل البداوة من ما ت

بااللفاظ  للتشويش عىل دين املسلمني وحياهتم واالصوليون هم من يتحمل املسؤولية ألنه 

 لح ال بد له من ضبط.ال بد من ضبط كل شئ، كل مصط

نضبط هذه اللفظة، التكفري، زواج عريف، ما معنى زواج عريف؟ زمان ن التطرف جيب أ 

وا يسالمون العقالد الصالحيح مل يكن هناك توثيق يف الدوائر الرسالمية لعقالود الالزواج فكالان

ليالوم يظهالر مفتالي عالىل ، ااعرفيال ازواجالاملختصالة الدائرة  املسجل يفغري املكتمل األركان 

يقول: زواج صحيح، بينام الالزواج العالريف عنالد ل ما حكم الزواج العريف؟ فالفضائية فالُيسأ

وال أي شئ من رشائط الزواج الرشالعي، لالذلك جيالب  ،ال ويل وال مهر وال شهودبالسائل 

وراء االلفالاظ فمالثال يف  جالرَّ نَ وال نَ  ،لفاظ واملعاين والغوص يف حقالائق املعالامالتاألضبط 

 ورشوطاله لالت أركانالهكمُ  مثال الزواج عندنا يف الرشع أما زواج صحيح وإما فاسالد ، فالام

 سامء.ألوال عربة با ،فاسدف أركانه ومن نقصت ،صحيحف

قاعدة األمور تتبع مقاصدها، العلامء كلهم يطبقون املقاصد، حتى ما ذكرناه عن سيدنا 

، بالل كلهالم ناله ال يقالول باملقاصالدتكلمنا يف )بيع العينالة( ال يعنالي أاإلمام الشافعي عندما 

وهذا ال يعني ان بعضهم ال يقالول هبالا،  ،نظارهم يف جوانب منهايقولون هبا، نعم تعددت أ

مقاصد نظره إىل مام مالك ذهب يف اإل جال وبيع العينة، وكيف أنقلناه يف بيوع اآل مثاهلا ما

 واإلمام الشافعي نظر يف طبيعة العقد. ،املكلفني

فقد ذهب  ،بابلكنه متقدم خطوات عىل غريه يف هذا ال ،اإلمام مالك كغريه يرعى املقاصد

عنده  مثاله: رجل ،مقاصدهم يف الكالم ، فراعىرمحه اهلل يف رعاية مقاصد املكلفني مذهبا بعيدا

فقال واهلل ألذبحنه، ثم توقف الديك عن الصياح، فعند اإلمام رمحه اهلل  ،ويزعجه بصياحهديكا 
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يذبحه كان ذلالك  أنألنه راعى أن الرجل حني حلف  وفاء باليمني،  ال يلزم الرجل ذبح الديك

 .ثار اليمني هو الصياح، فالذي أزعاج بالصياحعىل حاله من اإل

واهلل ال  :فقالال ،مثال آخر: شخص ذهب لدائرة حكوميالة فوجالد طالابور االنتظالار طالويال

إذا بالالدور يالأيت و ،أكمل معاملتي هذه اليوم، فإذا بأحدهم يفتح نوافذ أخرى خلدمة املالواطنني

ألنالك  ،وال حنث عليالك يف يمينالك ،هامَّ ال ت، وأم معاملتكقد   :ل لكمام يقوعليك رسيعا، فاإل

وقد زال السبب املثري لليمني، فيعترب هالذا السالبب  ،كان ذلك عىل حال االزدحام ،حني حلفت

املعاملة إن بقالي  واهلل ال أتم   :نك قلت يف يمينك، فكألقصدك اخمصص ،بقرائن احلال واألحوال

 ذكره صاحب املراقي فقال: ، وقدهذا االزدحام عىل حاله

 بعض النجبا إياه:: رصيصه :قصد خصص التزاما قد أبىالب

الرجل  وهذا خالف السادة األحناف، مثال رجل حدث إشكال مع والد زوجته أو أخيها، فقال

ون  حيل الاليمني هالو املشالكلة، فالإذا باملصاللحنيخاك، فالذي أثار لزوجته: أنت طالق إن زرت أ

 ،خاهالا لليمني فال حالرج عليهالا إن زارت أالرجل وصهره، هنا زال السبب املثريشكال بني اإل

 شكال ، لذلك قال: ال يكون أخوها هو من أزال اإل برشط أن

 :: وهو املثري لليمني فاعرف:جيري البساط يف مجيع احللف

 :: وليس ذا حلالف ينتسب :إن مل يكن نوى وزال السبب

هالذا و، ال مالن احلالالف لليمالني ازوال السبب من الطرف الذي كان مثري قيدظوا ح  وال

ى بساط اليمني، وال يكفر  قالدر قصالده وي ،ألن العربة بمقاصد املكلفنيعن يمينه، احلالف يسم 

 .ت شبهة الفساد فيعامل بنقيض قصده، إال إذا ظهرلفظ يمينه ألن املقاصد مناط األحكاميف 

بخالالف  ،فالعبادة ال تقالع وال تصالح إال بنيالة ،أي بنياهتاصدها اقيز العادات عن العبادات بمي

العادة، مثال رجل ينفق عىل زوجته عرش سالينني مالن دون أن يقصالد بالذلك امتثالال أمالر اهلل يف 
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نفقتاله سالابقا ، ألن مالا أن تدفع نفقة العرشال سالنواتوإذا بالزوجة تقول له جيب عليك أ النفقة،

 ،"إنام األعامل بالنيات"لم يقول نبي صىل اهلل عليه وسليس معتربا رشعا لفقدان النية وال

اجلميع، هنا نقالول للزوجالة: الفقهالاء عنالدما  بل عمَّ  يث مل يميز بني العادات والعبادات،واحلد

قالوا ال يوجد حرص مطلق فلكل حرص وجه مالن التقييالد، مثالاله  "إنام األعامل بالنيات"قالوا 

 إذن امطلقال الو اعتربناهالا حرصال "لت من قبله الرسلوما حممد إال رسول قد خ"قوله تعاىل: 

  "إنا أرسلناك للناس بشريا ونذيرا"هو صىل اهلل عليه وسلم ليس بشريا وال نذيرا واهلل يقول 

وإنام احلرص يف اآلية له مقصد حيث كان يتكلم عن برشيته صلوات ريب وسالمه عليه، 

فقال للمرشكني إن حممدا صىل اهلل عليه وسلم رسول منالي إلاليكم ولاليس إهلالا، فاحلرصال دائالام 

اليكون مطلقا بل لكل حرص بساط من التقييد، وهذا ينسحب عىل قوله صىل اهلل علياله وساللم 

  "اتإنام األعامل بالني"

 أيضا من فوائد املقاصد يييز الفرائض عن النوافل، كذلك سد الذرائع ترجع إىل املقاصد.

 سؤال: هل يمكن للعادات أن تتحول بالنية إىل عبادات؟

 نفاقه طاعة صار إ ،اجلواب: نعم رجل ينفق عىل زوجته طاعة هلل وامتثاال ألمره

لذلك دون نية، اجلهاد من العبادات لذلك العبادات ال تصح إال بنية أما العادات تصح 

ن دخلتاله الالدنيا فهالو معصالية عيالاذا بالاهلل ، لذلك وضعه املالكية بعد احلالج وإال يصح إال بنية

وإال  ،رياء مثال، وهذا جوهر هذا اجلهاد الذي جيالب أال تدخلاله األغالراض الدنيويالة ةكالصال

             فسد وأصبح املجاهد قاطع طريق  

العرف لاله أن بمعنى ترجع إىل األعراف، بل  ،أصلية بذاهتاعض الفقهاء قالوا املقاصد ليست ب 

قيدها اإلمام مالالك بالقصالد  فإن، كام يف حالة صاحب الديك واملعاملة ،ديتقييف ال اكبري مدخال

ألنالك جريالت  ،ألن الداللة العرفية تقول لك إنك مل حتنث يف يمينالك ،فلك أن تقيدها بالعرف

 عىل سبب وقد زال ذلك السبب.  
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أن هذا العلالم وهالو علالم أصالول  ،الدروسهذا ما أريد أن أنكد عليه يف ختام وأخريا  

يف كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم، بمعنالى أي حكالم  الفهم الفقه هو علم ضوابط

، وتقالدم للنالاس شخصالية ال يلتزم هبذه الضوابط فليس دينا، وقد تكون ملتبسة بوجهات نظر

علياله أن يبالني الالدليل واملالنهج،  ،هنا دين، لذلك كل من أراد أن يتكلم يف احلالل واحلرامعىل أ

 .عليه أن يبني أصول االستدالل حتى نتبني احلق ونقول هذا دين

يالك أما قال الشيخ فالن ويأت ،وال بد له أن يذكر أقوال سلف هذه األمة يف هذه املسائل 

 أن فعلياله ذلالك، هذه األمة فهالذا إن صالح الصحابة وهيجر أقوال ريض اهلل عنه، بقول صحايب

عالىل فالرض عالدم  يف ربا الفضل ونكالاح املتعالة ريض اهلل عنه جيوز لنا األخذ بفتوى ابن عباس

نعالاش األقالوال املهجالورة والروايالات املطمالورة يف التالاريخ رجوعه، وهذا يتيح مع األسف إ

 وحيوهلا إىل دين.

العلمالي والتالدليل العالربة بالتأصاليل حالل وحالرام، إنالام  هذا حد بإمكانه أن يقولكل ألذلك 

،ال هذا العلم يبالني لنالا أن هنالاك منهجالا علميالا يف اسالتخراج احلكالم  ستخراج احلكم الرشعي 

الرشعي بعيد كل البعد عن الذاتية فشخصية املجتهد غري موجودة هنائيا يف هذا العم وهالذا مالا 

املتمثلالة يف  ،قىض عىل املرجعيات املطلقالةجعل هذا العلم دينا وجب األخذ به وهذا هو الذ ي ي

ألن رجل الدين يعترب نفسه مصدرا  ،دوه اللدود رجال الدينرجال الدين، علم أصول الفقه ع

أنه أيضا مرجعية مطلقالة، و ،أو رجل الالدين الذي يعترب أيضا نفسه مصدرا للترشيع ،للترشيع

سواء يف جانب رجالل الالدين أو  ،نسانقه يقيض عىل املرجعية املطلقة لإلأصول الف فلذلك علم

نالا أصالبحنا امالا حالالة هناك منهجية علمية وه ،لسامءرجل الالدين، بل عندنا وحي جاءنا من ا

له عامل خمتص له  ،مام علم موضوعي، نحن أمام رجل الدين، ولسنا أمام رجل دينثالثة فلسنا أ

، وهذا عند البرش يسمى علام طاملالا أناله رلالص منهج حياكم عليه، له له منهجه السليم ،قواعده

 من الذاتيات واألشخاص.
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ي بنعمته تتم  الصاحلاتونكتفي هبذا القدر،  فقالد وأهنئ نفيسال وإيالاكم  ،احلمد هلل الذ 

أسالأل اهلل أن يرزقنالا وإيالاكم  ،املبالارك الالنظمختمنا مع اإلمام ابن إيب كف  واإلمام الواليت  هذا 

 اإلخالص يف القول والعمل.
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