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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 جامعة العلوم 

 عىل طريقة التعليم العتيق.تدريس املتون العلمية اإلسالمية العاملية، عىل دوره الرائد 

، حيث وفَّر  أنس مكانة مرموقة يف هذا املعهدد كان ملذهب إمام دار اهلجرة مالك بن وق 

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

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

ت  ا، بعد أن عمَّ لح  ذور يف مدارس فقه السلف األربع أصبحت مطلبا مُ إن العودة إىل اجل

الفردية،   الفتوى  األربع، هي  وحالة االضطراب يف  الفقهية  أن مدارسها  تشعر  األمة  أصبحت 

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

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

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

 الباطني واخلارجي.

  

 وكتبه عبد ربه وأسري ذنبه

 د. وليد مصطفى شاويش 

2018-3-18املوافق  1439-رجب -1  
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النبي عىل احلمدد هلل رب العدامل مح محددا يوايف النعم ويكدافز املزيدد، والصددالة والسددالم  

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

 وبعد ...

حفظه اهلل وبارك جهده وسددد   -فهذا تفريغ ملحارضات الشدي  الدكتور وليد شداويش  

يف تعداد أصددول وأدلة    -رمحه اهلل تعاىل وأحسددن إليه  - يف رشحه ملنظومة ابن أيب كف  –خطاه  

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

  2016-7-19املحدارضة األوىل عىل املوقع الرسددمي بتداري :  حيدث رفعدت 

 ، واهلل ويل التوفيق2016-8-30ورفعت املحارضة التاسعة بتاري : 

 أ.د وليد مصطفى شاويش 

 د   :امهَّ داحلمد هلل الذي قد ف   .1
 ام.ل  العُ  زيز  الع   ع  الّشَّ  ل  الئ 

 أمحدا. اهلاشمي   عىل النبي   :أبدا والسالمُ  الصالةُ  مَّ ثُ  .2
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 املحارضة األوىل 

 

 مقدمة ومدخل ألصول الفقه 

 

احلمد هلل رب العامل  وأزكى الصدالة والسدالم عىل سديد األول  وايخرين سديدنا حممد 

 وعىل آله وأصحابه أمجع .

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

 

مقدمتنا هذه هي من األمهية بمكان ألنا بمثابة اإلطار العام ملعرفة أصددول اإلمام مالك  

وهذه املقددمة ددد لندا وتعرفندا حمل مقدامندا ووقوفندا يف علم أصددول الفقه من    -رمحه اهلل تعداىل    –

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

 من علم احلديث أو من علم الكالم، لذلك نجد األسدلوب املتبع يف اجلامعات بدراسدة كتاب يف 

جتعل الطالب ال يعرف أين هو   ىاألصددول باسددتقاللية عن بيان عالقته وصددلته بالعلوم األخر

 .من علم الكالم أو النحو أو غريمها

لدذا جتدده ال يعرف الفرق ب  علم النحو الدذي يتعلق بدالنص وعلم األصددول الدذي   

ر ونب  لذا نحن نريد أن نرتب األفكا ،يتعلق بالنص، وسيجد أن زاوية النظر عنده غري واضحة
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كون علم األصدول اليوم صدار علام ل  ،جتاه، وسدنتعرض لبعض القضدايا التي تثار هنا وهناكاال

 عىل النحو الذي يليق به. صا ال وجود له يف الواقعجتريديا نظريا خال

؟ بحيث مؤثر  فهل علم األصدول ال حاجة لنا به  إىل حد أنه أصدبح ال يوجد له حضدور 

حتى إذا سددألت يف إحدى شددعب الدراسددات الّشددعية عن مثال لفرض  ،نبقى حبييسدد املأثور

لذرائع لكان بيع العنب ملن  الكفاية لكان اجلواب الرسدديع هو صددالة اجلنازة، وعن مثال لسددد ا

 .يعرصه مخرا

كلها أمثلة مضت عليها قرون، بينام نحن يف الواقع نعيش يف حالة بعد عن علم األصول  

الذي سدنتناوله تناوال تتلفا، سدنتناول علم األصدول عىل أنه خريطة التفكريمح بمعنى ليس علم 

صول باستناده إىل ثوابت العقل باستنباط األحكام الّشعية فقطمح بل إن علم األ  ااألصول خاص

وباسدتناده إىل اللغة كيف يصدبح منهجا للتفكري، أي عندما آت إىل أي قول من األقوال أريد أن 

 .تكون خريطة التفكري يف الذهن حارضة

ج  لذلك نرى كثريا من الشدبهات التي تطرح يف فضدائنا اإللكينوين والورقي عندما تعال   

رأي، وهدذه املنداقشددة ليسددت علميدة بدل هي آراء    هرأي مقدابلد ض الرأي تكون عبدارة عن  بمح

يعة، أو رأي شدخقد مقابل للّشد  ،شدخصدية، أي هي رأي شدخقد مقابل رأي شدخص آخر

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

 .للتفكري

فهل  ،لو أعطينا لرئيس بلدية يف الصدد  مليون  دينار لينفقها عىل بلديته :نرضددب مثاال

وهو حمتاج ملسدتشدفى؟ أكيد عقال سديقدم الرضدوريات عىل   قدم سدينفقها عىل إنشداء ملعب كرة

نسداين سدليم، ولسدنا أمام قضدية خاصدة بأصدول الفقه واسدتنباط  التحسدينيات،  وهذا تفكري إ

األحكدام الّشددعيدة، فنحن أمدام تفكري عقيل منضددبط يقددم األوىل فداألوىل والرضددوريدات عىل 

ي وال نتكلم اإلنسدان  احلاجيات وهذه عىل التحسدينيات، فهذه التي نعنيها هي خريطة التفكري 

 فقط عن يشء خيص أصول الفقه وحده.
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وأن  فهدذا التنداول الذي سددنتنداوله لنصددول نريد أن نخرج به من احلالة النظريةوعليده  

بدل  ،، فعنددمدا نددرس النص والظداهر التي هي من أدلدة اإلمدام مدالدكنددخدل إىل الواقع هبدذا العلم

إذا مل نتكلم بده يف واقعندا يف داللدة الظداهر وداللدة    ،األربعدةالسددنيدة  هي حمدل اتفداق ب  املدذاهدب  

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

لدذلدك سددنتنداول علم أصددول الفقده عىل أنده خريطدة تفكري وليس فقط مقترصددا عىل  

ي له أيضدا اسدتنباط واسدتخراج احلكم الّشدعي، فمن املمكن العمل به عىل نصدوق القانون الذ

( من القدانون املددين األردين تعترب املرجعيدة يف تفسددري النص 3داللدة نص وظداهر، لدذلدك املدادة )

يفرسد النص ألن    اموضدوعي  القانوين هو علم أصدول الفقه، والقانونيون يقولون نحن نريد علام

التفداق يقددم  القوان  فيهدا خاق وعام، فقدانون التدأجري التموييل خاق والقدانون املدين عام، وبا

اخلاق عىل العام يف أي بقعة عىل األرض، واألصدوليون حسدموا املسدألة بأن اخلاق يقدم عىل 

 اق قطعي يف حمله.ته وأن العام يف داللته ظني، فاخلالعام، وأن اخلاق قطعي يف دالل

ننا لو أمسدكنا بعلم أصدول إام نقول لسدنا أمام قضدية خاصدة بأصدول الفقه، وإن إذنفنحن  

أرسدداها علامانا يف علم  ،الفقه ودرسددناه دراسددة وافية فسددنجد أننا أمام خريطة معرفة بّشددية

 علم األصول حق الرعاية. أصول الفقه لكننا مل نرع  

 

 لذلك سنتكلم يف هذه املحارضة التقديمية عن:

 . تعريف علم األصول.1

 . تعريف احلكم الّشعي.2

 . تعريف الفقه.3

 محاية الّشع من العبث والفوىض. األصول يفعلم . أمهية 4

حتى نعرف أصددول الفقه عند اإلمام مالك فال بد من معرفة هذه املعاين، لندخل بعدها 

وربام يكون جلهدا يف املعدامالت   ،معداجلدة مسددائدل واقعيدة يفيف واقعندا ونرى التطبيقدات العمليدة  
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أن يسددهم يف ضددبط املعرفة، وأن   هاملالية عىل مسددتوى عال لنعرف كيف أن علم األصددول يمكن

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

كم املعرفة ونضبطها ضبطا علميا، أي وفق قواعد علمية رصينة، ح  ونحن هنا نريد أن نُ 

ط وال يكون كالمنا وفق راى ووجهات نظر خاصددة وأن نؤخرها إىل ما بعد إرسدداء ما يضددب

النظر يف النصددوق الّشددعية، وعندها نسددتطيع أن نقول إن الفقه اإلسددالمي هو علم وليس 

 وجهات نظر شخصية للفقهاء.

بس هدل الفقده دين أم هو كالم النداس؟ فدإذا كدان فنحن نشددعر اليوم أن النداس عنددهم ل    

فوىض لكل  دينا فيجب أن يتبع وكالم الفقهاء أصددبح منزال، وإذا كان ليس دينا فيصددبح األمر 

لكن عندنا اخليار  ،  نوضددع إما أمام الكهنوت أو التحللمن شدداء أن يتكلم بام شدداء، وعليه فسدد 

الثالث وهو اخليار الّشدعي فال كهنوت وال دلل وهو الذي سدينتجه لنا علم األصدول والذي  

 سيضبط املعرفة إن شاء اهلل تعاىل.

 تعريف األصول . :أوال

لم بمبادئه العّشدة، كذلك هنا البد من معرفة ف البد أن نُ املعرَّ كي نعرف حقيقة اليشدء  

 هذه اجلزئيات العّشة 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 عّشة

 الستمداد حكم الشارع. ااالسم و :ونسبة وفضله والواضع

 ومن درى اجلميع حاز الّشفا.  :مسائل والبعض بالبعض اكتفى

 :ه النقاط وهيفلنتصور أن هذا العلم إنسان له عينان ووجه وأطراف، تتحدد مالحمه حسب هذ

 ( االسم: هو علم أصول الفقه.1

 – ( احلد: وهو نوع من أنواع التعاريف، والتي قد تكون باحلد أو بالرسدم أو باملثال، وعلامانا  2

اهتموا بداحلددود فحددوا هدذه املصددطلحدات بتحدديددات علميدة رييزهدا عن غريهدا،    –رمحهم اهلل  

 واملناطقة كان هيمهم التعريف باملاهية، لكن فقهاءنا وأصدوليينا كانوا يتجهون يف التعريف ليس 
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فقط للامهيدة إنام يركزون عىل مدا يميز اليشددء عن غريه، وهي نقطدة خالف بينهم وب  املنداطقدة 

 .الذي يسمونه باحلدوالذين يركزون عىل املاهية )اجلنس والفصل( 

لو جئندا لتطبيق معدايري التعريف بداحلدد عندد املنداطقدة إىل الفقهداء نجدد أن معدايري املنداطقدة و  

إنام ال تنطبق ألن الفقهداء يدد خلون أحيداندا الّشددط يف التعريف واملنداطقدة ال يددخلون ذلدك 

 .يقترصون عىل اجلنس واملاهية

حيوان ناطق، فحيوان جنس قريب وناطق الفصددل، أي ما يفصددل هذا النوع  اإلنسددان   فتقول  

فدالبيوع عنددهم مداهيتهدا واحددة لكن   والفقهداءددت اجلنس عن غريه،   ال هيتمون هبدذا القيدد 

وقد ال يميز بعضددهدا عن بعض إال القيدد، فإذا تقيددوا بقيود املنداطقدة فال يمكنهم    ،ةأنواعهدا كثري

ف إدخال الّشدط وعندها ال يتضدح اتضدح ورييز عن   الّشدط  لدى السدامع، أما إن أدخل املعرَّ

 غريه.

حال منها وهو معرفة أدلة الّشديعة  إمجاال وكيفية االسدتفادة "وعليه فحد علم األصدول  

 "املستفيد

 :يف التعريف ثالثة عنارص

 : األدلة اإلمجالية.األول

 الثاين: عوارض األدلة وكيقية االستفادة.

 الثالث: حال املستفيد.

لده دلو  ،  ل اإلمجدايل()وهو املصدددر أو الددليد عنددندا بئر فيده مداء   :نقول  وتصددويرا لدذلدك

مر للوجوب أو النهي للتحريم، وحبل )وهي طرق االسدتدالل وعوارض األدلة( كام لو قلنا األ

هو الذي ينضح من وما يؤخذ هو احلكم الذي يأخذه املجتهد ، الذي آخذ به من البئر الدلو  وفه

 البئر. 

فإن كان الدلو متسخا فلن خيرج لك ماء صافيا، وعليه فالبد أن تكون طريقة االستنباط  

صداحلة، لذا نرى اليوم أن كثريا من الناس يتكلم يف األدلة كام لو كانت وجهات نظر شدخصدية 

كون دون أن تكون هناك طرق موصدلة للامء الصدايف، لذلك نجد أن ما ينتجونه ليس صدافيا ال ل
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هم غري نظيفدة، فالبدد من التدأكدد من الددالء وأندا نظيفدة، ونتيجدة ءسددخدا إنام ألن دالمداء البئر مت

لدذلدك ذهدب بعضددهم اللدام الّشدديعدة ملدا نراه من حداالت الغلو أو اجلفو، وهؤالء يقدال هلم  

أصدلحوا دالءكم وكونوا قادرين عىل النضدح السدليم منه، فالبد من إصدالح املجتهد وآلته ألن  

 ل صاف.مع  الّشيعة زال

هو الددليدل اإلمجدايل الدذي ينظر فيده املجتهدد، وهو القرآن، والسددندة، واإلمجداع،   :( املوضددوع3

والقياس، وقول الصدحايب، واالسدتحسدان، وسدد الذرائع، واالسدتصدحاب، فهذا هو موضدوع  

املجتهد، ألنه يتحدث يف دليل إمجايل ال تفصددييل، فهو يتكلم يف حجية هذه األدلة ال يف جزئيالا  

 .مسائلها التفصيلية و

هو االهتامم باألدلة اإلمجالية وليس له اهتامم بالدليل التفصدييل  إذنفموضدوع األصدويل   

األمر للوجوب والنهي للتحريم   :من حيث إنه أصويل، وكذلك ينظر يف عوارض األدلة، فنقول

الددليدل هو  فهي ال تنفدك عن الددليدل، ألن هدذه العوارض إمدا أن تكون ثبوتدا أو إثبداتدا فقط، فد 

(  :املثبدت واحلكم هو الثدابدت، فعنددمدا نقول اة  كد  آُتوا الزَّ ة  و  ال  يُموا الصددَّ
أ ق  فدالصددالة والزكداة   1)و 

فرض ثابت وهو احلكم، واملثبت هو الدليل ايية، كيف وصلنا إىل الثابت واملثبت كيف وصلنا  

 بينهام؟ عن طريق األمر يف األصل للوجوب.

فهذه آلية الوصددول للحكم من الدليل والتي جيب عىل املجتهد األخذ هبا، فهو ال يأتينا  

كمة عىل املجتهد، فهو حمكوم بالّشدديعة وليس حاكام بيشددء من عنده، ألننا أمام قواعد هي حا

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

يف السددابق كانوا يقولون العلم هو ما خيضددع للحس ويقبله العقل، وهو تعريف يرجع 

وا مدا ال يددرك د  إىل فينة الفكر الالديني القدديم، عنددمدا طغدت عليهم املدادة واملحسددوس، ومل يعدُ 

بداحلواس علاممح لكن ملدا دخلوا جلزئيدات علم الفيزيداء والكيميداء وجددوا أن هنداك أمورا خفيدة  

 .تفرس عىل ضوئها النتائج

 
 .73البقرة :   -1
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فوجددوا أن اهلل جعدل الغيدب يف الفيزيداء والكيميداء، فقدال أحدد علامء الكيميداء النوويدة  

اك يف نحتى يسددتقر الكون البد أن يكون ه وهو عبد السددالم خان:  الباكسددتانية يف السددبعينات

النواة كهرباء سداكنة، نحن ال نراها، فاسدتلزم وجود يشء غيبي عىل ضدوئه يفرسد سدكون النواة 

 بقليل. ذلك  م اكتشفت الكهرباء الساكنة بعدثإال تدمر الكون، يف الكون و

بنيت هذه النتائج؟ بنيت عىل يشء غيبي، وكذلك تفاعالت الكيمياء، فلام وجدوا    عالم  

وعليده فدالغيدب موجود يف الكيميداء    ،أنده البدد من تقددير جمهول يف املعدادلدة حتى تسددتقيم النتيجدة

بأنه ما خيضددع للحس أصددبح ال يصددلح للبحث العلميمح والفيزياء، وعليه فتفسددريهم للعلم 

حاكمة لسددري العقل   مناسددبة فقاموا بإعادة التعريف بأنه فرع من املعرفة له مناهج موضددوعية

 للوصول لنتائج ذات صدقية عالية.

فدأخرجوا دور احلس ريدامدا، وقدالوا أي علم لده قواعدد دكم سددري العقدل يف وصددولده إىل 

ان يف اللغة أو التاري   فيها حمكوما بقواعد فام ينتجه هو علم، سدواء ك ن اإلنسدا النتيجة، ويكون  

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

فعلم أصول الفقه هو عبارة عن قواعد موضوعية حاكمة للمجتهد، وكل ما سنتحدث  

ضدوابط موضدوعية ال تفرق ب  زيد وعمرو، وكل من ينظر  عنه هو لضدبط فكر املجتهد، وهي 

 يف الّشيعة البد أن يمتلك هذه القواعد.

، ألنه أخرج الباحث من شددخصدده وذاته وإمالءاته اخلاصددة إىل أن يكون فهو علم إذن

نداظرا بقواعدد حداكمدة دكم أن هدذه النتيجدة التي وصددلندا إليهدا بعيددا عن نفسدديدة وفكر البداحث  

 ن مها اتباع اهلوى، فهي ضوابط لفضح أصحاب اهلوى يف األحكام الّشعية.اخلاص   الذي

فعندما تقول ملتبع اهلوى إن األمر للوجوب وتذكر له عوارض األحكام الّشددعية وأنا 

عددنا قوله   يف األمر الديني عليده أن يلتزم هبامح وإال  يبحدثحاكمدة عيل وعليدك، و كل شددخص  

ي نريد أن نقرره عىل طول مسدريتنا يف علم األصدول وأننا أمام هذا هو املنهج الذ إذن،  من اهلوى

 منهج.
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فتستطيع أن خترج منه   ،وعلم األصول ليس منهجا واحدا بل هو منجم ومكنز للمناهج

مناهج، فاحلسدن ابن اهليثم اسدتخرج املنهج التجريبي من السدرب والتقسديم األصدويل، ولو جئنا 

دندا نواتده الدداخليدة ترجع إىل السددرب والتقسدديم، والسددرب  للمنهج التجريبي يف العدامل اليوم لوجد 

 ثم ددد الوصف املؤثر يف احلكم.  والتقسيم يعني أن دق األوصاف التي هي مؤثرة يف احلكم،

 وأنده مسددكر،   ،وطعمده حدامض  ،لونده أمحر  :ففي اخلمر مثال نجدد لده أوصدددافدا منهدا 

ألن احلمرة نجد مّشدوبات محراء مباحة فال هو كونه مسدكرامح يف التحريم  املؤثر منها   والوصدف

عربة هبذا العامل، ويف احلموضة نجد مّشوبات حامضة مباحة فال يعترب هذا العامل أيضا، فلم 

وهذا هو املقرر يف علم املناهج،  ،ل املؤثر احلاسددم واملحدد للنتيجةيبق إال اإلسددكار وهو العام

الظاهر املنضدبط املناسدب املؤثر، وهو املسدمى   الوصدف ابأن العلة:لذا نجد األصدولي  يعرفون  

نحن أمام مناهج للنظر ال نكتفي هبا يف النظر الفقهي    إذن،  دعند أصحاب املناهج بالعامل املحد  

 فقط بل سندخل هبا إىل واقع احلياة العامة.

فاحلسدن ابن اهليثم اسدتخرج املنهج التجريبي وعزل العوامل لكشدف العامل املحدد من 

التقسديم األصدويل، فاسدتخدم علم األصدول واسدتفاد منه يف املنهج التجريبي الذي كان السدرب و

 نواة للمنهج التجريبي الغريب الذي أنتج املعرفة التي ترونا.

ومنه إىل السددرب والتقسدديم  وعليه فريد هذا املنهج الغريب بالسددند إىل احلسددن ابن اهليثم  

الفقه هي األدلة اإلمجالية ال التفصدديلية، نعود لنقول إن موضددوعات أصددول  إذن،  األصددويل 

 عوارض األدلة ثبوتا وإثباتا، واملجتهد الذي سيستفيد من األدلة.

، ونريد أن نركز عىل املوضدوعية، فاإلمام الشدافعي  توهذا جانب علمي موضدوعي بح   

عنددمدا كتدب الرسددالدة كدان نتيجدة حداجدة يف الواقع، وهي أن طوائف البداطنيدة صددارت درف  

ى، واحلداكم يريدد أن يسددتويل عىل النص وخيتطفده وجيعدل الددين كام يريدد هو، فقدام اإلمدام املعن

الشدافعي بوضدع مصدنفه ونظم فيه هذا العلم املوجودمح ومل يأت به من عنده ومل يأت بجديد، لذا  

 :يف املراقيقال 

 حممد بن شافع املطلب.  :أول من ألفه يف الكتب
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  ب من خليقة.ر  مثل الذي للعُ  :وغريه كان له سليقة

كسيبويه يف النحو، فكشف عن قواعد النظر  ،هلا  اعنها وجامع  اكاشفكان   فهو مل يكن منشئا إنام 

، وسدنتكلم عن االسدتمدادات التي رىض اهلل عنهميف األدلة والتي كانت موجودة عند الصدحابة  

 يستمد منها علم األصول.

ن جيري عملده وفق هدذه القواعدد احلداكمدة، كام  فالبدد للنداظر يف األحكدام الّشددعيدة أ

الطبيب البد له من أن جيمع علم الطب حتى يكون من أهله وينظر يف أجسداد الناس ويعاجلها،  

وبغض النظر عن جنس أو لون الناظر، إنام الذي هيمنا أن تلتزم ضددوابط موضددوعية يف النظر،  

ال  و  ،د الّشدديعدةتسددتمد   همند دين،  أو رجدل  دين،    ال  إمدا أن يكون رجدلفد   ،وإال فدإن من مل يلتزمهدا

 سأل عن دليل.يُ 

 بيان الدليل العلمي، قال: هو واملنهج عند علامء املسلم 

 عن مأخذ املسؤول ال التعنت    :  تولك أن تسأل للتثب  

 إن مل يكن عذر باالكتنان     :   ثم عليه واجب البيان

السدائل قادرا عىل فهم الدليل، وإال سدقط فإذا سدئلت عىل الدليل وجب اجلواب إن كان 

 .عن املجتهد أو املفتي الوجوب

وبناء ضدبط األمر من أدلة وطرق اسدتنباط وجمتهد نصدل إىل نتيجة صدحيحة منضدبطة،  ف مح وعليه

ال يصددح للعدامي أن يرجع إىل الددليدل ليسددتنبط منده احلكم، وينظر يف الكتداب ويتكلم يف  عليده

لم وال يفهم مدا داللدة الوضددع وال احلمدل وال االسددتعامل وال داللدة  الددالالت، واحلدال أنده ال يع

 .العرف يف أقوال الناس فتجده خيبط خبط عشواء

فليس للعدامي النظر يف األدلدة واسددتنبداط األحكدام منهدا لعددم معرفتده بداإلمجداعدات   

غ وجود املكتبة العلمية الشداملة ألحد أن ومواطنها وعدم معرفته بالناسد  واملنسدو ، وال يسدو  

علم بالقواعد والضددوابط واألصددول هو  النصددوق واألقوال بال  ةكثر إن يقول ما يشدداء، بل

وال يسددتطيعون توجيه األدلة وتنزيلها يف حماهلا، لقلة العلم وضددعف    ،ه جعل الناس تائ الذي
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النظر وإن توافرت أسدبابه التي مل تتوفر للسدابق مح لكنهم كان لدهيم عمق النظر، وما سدبب لنا 

 هذه اجلفوة والتفرق يف الدين هو عقم النظر.

والقياس، واألدلة  اإلمجاع   نة ويبحث هذا العلم يف األدلة املتفق عليها الكتاب والسد   مسدائله:( 4

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

وأيضددا التعدادل واليناجيح، ألندا مرتبطدة بدالنصددوق أو األدلدة إمجداال، وكدذلدك من مسددائلده  

 االجتهاد الذي حمل عمله الدليل.

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

والعوارض ال توجد مسدتقلة بذالا عن اليشدء، إنام هي متصدلة به، كام نقول الطب موضدوعه 

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

 وهي هنا ما تعلق باألدلة من أمر وني وعموم وخصوق وإطالق وتقييد وغريها.

قامت عىل دلو وحبل وناضدح وماء مسدتخرج من البئر، لكن هل هلذا النبع روافد  إذنفالعملية  

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

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

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

وهو العلم الدذي يعنى بتصددورات العقيددة وإقدامدة الددليدل عليهدا ودفع   :( علم أصددول الددينأ 

 الشبهة عنها بالدليل.

فمن موضدوعات علم أصدول الدين حجية السدنة، ومنها يأخذ علم أصدول الفقه هذه  

عىل املعجزةمح   النبوة متوقفوصدق النبوة، وصدق   احلجية، ألن حجية السنة متفرعة عن النبوة،

 وبحث املعجزة من أصدول الدين، لكننا ملا تكلمنا عن حجية السدنة تكلمنا عن صدفات الرسدول 

صدويل عن حجية السدنة هو  من صددق وأمانة وعدم كتامن، ويف كالم األ  صدىل اهلل عليه وسدلم،

 عىل علم الكالم. د  معتم  

عيا وقد يكون رشعيا، ددد قد يكون طب  كذلك مثال يف الكالم عن التحس  والتقبيح الذي 

 :وىل، لذلك قالل عىل األُ والّشع ال يعو  
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 وأصل كل ما يرض املنع. :واحلكم ما جييء به الّشع

يؤخذ من الّشدع ال العقل، فقد يسدتحسدن العقل أشدياء أو يسدتقبحها   الّشدعي  فاحلكم

حسدن، ومثاله فقبيح وما حسدنه  فحه لكننا لسدنا متعبدين بذلك، إنام متعبدون هلل بالّشدعمح فام قبَّ 

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

إال بالقدر الذي يرسددحه به الشددارع، فام تركه  هندا نقول إن العقدل ال يرسددح يف الواقع 

كتحديد متعلقات قانون املرور والسددري من اعات وغريها من  :الّشددع للعقل يعول عليه فيه

فال يمكن للعقدل دسددينده بعدد   رشعدا،  ن قبحدهالشددارع هو م  مثال، فد التنظيامت، أمدا هندا يف الربدا  

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

للشددارع، وإن قال بعض أصددحاب الدعوات  ويف التقبيح والتحسدد  هفاملرجع  ، إذن

ألن الّشدع قبحه وعقلك يلزمه اتباع الّشدع الذي   ،،ال يقبل منك :نقول له ،املجردة إنه حسدن

جاء به الرسددول الذي هو مبلغ عن اإلله، من هو اإلله؟ حكيم عليم، فعليك التسددليم لنعلم 

 األحكم، وهذا مايسلم به العقل. 

وعليده فدالربدا قبيح عقال ونقال وال تعدارض بينهام، وإن كدان عقلده اخلداق حسددنده، ألن  

 مسددلمة حكمت بقبحه وثبوت رضره، فاسددتقبحوه عقال، وكذلك غريو مسددل مة عقوال كثرية

وهناك دول غري مسددلمة تسددعى للتخلص منه لقبحه، وعليه فتحسدد  البعض له ليس  ،اخلمر

 بل هو شك قابله شك آخر والّشع هو احلكم. عقال،  قطعيا

ا إ ن  ُكن تُم       :فلام ننظر لقولده تعداىل بد  ن  الر 
ي  م 
ا ب ق  ُروا مد  ذ  نُوا اتَُّقوا اهللَّ  و  ين  آم 

ذ  ا الدَّ هيد  
اأ  يد 

   
ن  م  م أن هذا الربا ال إذا سددلم الناظر فيه أنه منزل من احلكيم اخلبري الرحيم بخلقه لعل  ، ف2ُمؤ 

 يمكن أن يكون فيه خري.

صددىل اهلل عليده  من اإليامن باهلل والرسددوللكن إذا نظر إليده من ال يملدك هذه املقددمات  

ن هذا نافع لظرفه وزمانه إ :فسديقول  ،وما جيب هلام، واعترب أن هذا النص هو من التاري  وسدلم
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ما اين فنحن أمام مؤسدسدات ورشكات كربى هلا كيانا وقوانينها وتنظياملا، وهذا النص غري أ

ن أم ال؟ وهي مسددألة يف هل اإلله الذي أنزله كان عاملا هبذا الزم   :صددالح هلذا الزمن، فريد عليه

 علم أصول الدين أو علم الكالم.

فاحلكم الّشدعي ليس مبتورا وال شديئا عائام يف اهلواء، بل له جذور يف االعتقاد،  مح وعليه

ت الّشددوط، وهذا من مسددائل  لذلك نقول حكم جاحد الصددالة الكفر إذا انتفت املوانع ودقق

فاحلكم الّشددعي مبني عىل أصددول الدين املبنية عىل أصددول عقلية قطعية، فال مدخل ، عقيدةال

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

 

 ( اللغة العربية ب

علم اللغدة من اسددتمددادات األصددول، والوحي بداللغدة العربيدة، فعلم النحو يتكلم يف 

ل يتجاوز ذلك للكشددف عن مراد املتكلم وهو الشددارع، فمحل  صددناعة اللف ، وعلم األصددو

نظرمهدا ليس واحددا وإن كداندا متفق  يف النظر يف اللف  العريب، فلو قلدت لنحوي مدا أثر عملدك  

عز وجل  (اهلل)اسددتثناء،   (إال)اسددم ال املنفي،   (إله)نافية للجنس،    (ال)ال إله إال اهلل. لقال  :يف

 نفي للجنس. (ال إله)هو املستثنى. و 

ويدأت عدامل العقيددة ويقول هدذا أصددل العقيددة وهو نفي وإثبدات، نفي جنس اإللده، لكن 

التي يقول بده الشدديوعيون واحليداة مدادة عنددهم رغم أن   (ال إلده)نقول لده مدا الفرق ب  هدذا و

 عز وجل  هيدة عن كل ايهلة بام فيهدا اهللإعراهبام واحد؟ وقلندا له إن هذا النفي يسددتلزم نفي األلو

الددخول يف اإليامن، وعليده فنحن متفقون مع  الكفر قبدل  أنده لزم  قلندا معنى هدذا  قدال نعم، 

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

لك هذا صدحيح يف قاعة  لكن األصدويل يتناول هذه الكلمة تناوال تتلفا، وال يقبل هذا، ويقول

سيبويه، أما عندنا فالمح ألننا نبحث عن مراد املتكلم، ونقول إنه مثبت قبل أن يتكلم، أي قبل أن 

يتكلم هبا املتكلم هو قاصدد لثثبات، وهذا ما يسدميه األصدوليون من جماز الكالممح ألن املتكلم  

 هبا مثبت قبل أن ينفي.



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 17 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

ألن األصدويل مقصدوده الكشدف عن مراد  فهنا الفرق ب  النحوي واألصدويل واضدح،

املتكلم سدبحانهمح فيبحث عنه وجيمع ب  األدلة ليصدله، أما النحوي فال جيمع ب  األدلة ليعرب 

ُة   آيدة، وال يبحدث عن املعنى، فال خيتلف عندده األمر يف إعراب قول اهلل  قد  ار  السددَّ ُق و  ار  السددَّ و 

ُام   هي 
د  ط ُعوا أ يد  اق  ف أو الكتف؟ لكن الدذي هيمده ذلدك هو األصددويل الدذي  هدل هي من الك 3فد 

جيمع ب  األدلة ليصدل للمراد، وعليه نرى اليوم من يقرأ حديثا ويفتي بمقتضداه وهو ما سدبب  

فوىض يف املعرفة الّشدعية، ألنه مل يالح  العوارض الذاتية لندلة، فهو قام ونضدح بدلوه املتسد  

لم األصددول لضددبط الفهم،  ع  فلّشدديعة ال تؤخذ كذلك،  اعتباطا وا يفتيمن البئر، وبالتايل هو 

 ضبط الفهم يف الدليل لكفى.أنه حتى لو عرفناه ب

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

الرسددالة  يكون علم أصددول الفقه حارض لدينا لفهمها، السددنة هيأ اهلل هلا رجاال قاموا بواجب 

والنبوة فحفظوا لنا السدنة أتم حف ، وبقواعد منهجية ال تقل منهجية عن قواعد علم األصدول،  

وه باألصدول العقلية للنقل يف صدحيح البخاريمح كيف ثُ ومن يشدكك يف صدحيح البخاري حد  

بنى أصددوال عقلية يف دري اخلرب، وكيف وضددع علامء السددنة قوان  عقلية لكشددف لصددوق 

الوضددداع  فيعرضددون  والكدذاب ، فينظرون للمتحمد النص  ل للحدديدث وكيف دملده، 

 حتامالت وحيرصونا، وكل احتامل له عالج.اال

 اللغة العربية من استمدادات علم األصول. إذن

اة    "يقول تعداىل :  ( الفقدهج كد  آُتوا الزَّ هدذا احلكم مدأخوذ من دليدل إمجدايل هو الكتداب، العدارض    "و 

للوجوب، واحلكم فيه أن الزكاة واجبة، فإن قيل ما معنى الزكاة ؟ رجعنا  الذات فيه هو أن األمر  

 ملظان املسألة وهو الفقه ألنه هو الذي يضبط الفروع.

وإذا نظرندا يف هدذا املثدال من زاويدة أخرى ليتضددح األمر أين املحكوم بده؟ هو أن الزكداة  

 واحلاكم هو اهلل تعاىل.  واجبة، واحلكم؟ هو وجوب الزكاة، ومن املحكوم عليه؟ هو املكلف،
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هذه هي مسدائل علم األصدول، والنظر فيها ليس من اهلوى إنام هو وفق فعل وهو أخذ من علم 

 الفقه.

أي مدا عالقدة هدذا العلم بدالعلوم األخرى؟ هدل هو فرع من علم آخر؟ أم أنده علم   النسددبدة:(  6

 مستقل؟

فال يشدداركه أحد فيها، هو علم مسددتقل، وظهر اسددتقالله من خالل الكالم يف مباحثه، 

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

 

 ما الفائدة من هذا العلم؟ :الثمرة(  7

القدرة عىل اسددتنباط األحكاممح فمن مجع هذا العلم وتوافرت فيه رشوط االجتهاد أصددبح قادرا 

 عىل استنباط األحكام.

وُه    "قدال تعداىل   د  ل و  ر  ن ُهم  و 
ُه م  ت ن ب طُوند  ي سدد  ين  

ذ  ُه الدَّ مد 
ل  ل ع  ن ُهم  

م  ر   ُأويل  األ  م  إ ىل    و 
ول  سددُ الرَّ  "إ ىل  

 .83النساء

 

 أن هذا العلم يعرف به مراد اهلل تعاىل، وحسبه من فضل. فضله:( 9

 

حكم تعلمده فرض كفدائي، فيجدب أن يكون يف األمدة من يعرفون هدذا العلم، وإن   حكمده:(  10

 ه احلاكم عىل البعض صار فرض ع  عليه، فال ينشغل عليه بيشء عندها.نعيَّ 

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

  4بالنص منه مما حيظل. :من مل يكن جمتهدا فالعمل

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

، أما أن يفتي كل من عنده، ويقول هكذا أرى ووجهة  من الذي ال يعلم  رف من يعلمالناس ولعُ 

 
 أي حيظر. -4
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فتلدك البليدة، ألن هدذا األمر علم ورشع وليس وجهدات نظر ألي  كدان، ألن احلكم   ،نظري 

الّشدعي هو خطاب اهلل، وخطابه إما آية أو حديثا أو أصدل من األصدول الّشدعية املقرة كسدد  

تؤدي إلزهاق النفس فإن قيل أين  اة يف هذا الشدارع ممنوعة ألندالزائالذريعة، فلو قلنا الرسدعة 

ألننا نعلم أنه ال توجد اعة زائدة زمن النبوة؟ سدبب هذا السدؤال أن الكثري يتخيل أن   ؟الدليل

الدليل دائام هو النص يتعلق بتفصدييل، فيقال له الدليل ما اعتربه الّشدع دليل وسدد الذريعة شدهد 

بجزئه، لذا نقول جيب ربط حزام األمان حفظا للسددالمة، وهو داخل يف ما   الّشددع بجنسدده ال

شدهد له الشدارع بكليه، وكذلك مل تكن عندنا جامعات ومؤسدسدات إدارية هلا قوانينها ونظمها  

لكنه اليوم قائم وهو الزم سدددا لذريعة الفسدداد، ومنطلقنا يف ذلك أول آية خاطبت املؤمن  يف 

اأ     "قول اهلل تعداىل  اب  يد  ذ  ين  عد  ر 
اف  ل ل كد  ُعوا و  م  اسدد  ا و  ند  ُقولُوا ان ظُر  ا و  ند 

اع  نُوا ال  ت ُقولُوا ر  ين  آم 
ا الدَّذ  هيد  

يم  
 .104البقرة  "أ ل 

هو سدد ذرائع، ألن اليهود كانوا يأتون للنبي صدىل اهلل   يف القرآن للمؤمن   فأول خطاب

ة أي أرعن نعوذ بداهلل من قوهلم،  عليده وسددلم ويقولون راعندا ويقصددددون راعندا  من الرعوند 

والصدحابة يقولون راعنا بمعنى انظر إلينا فنهاهم الشدارع عن املباح مما يؤدي إليه من الفسداد،  

 ملا تؤدي إليه.حرمت نظرا لكنها  الكلمة يف ذالا ليس فيها إشكال مع أن

ثُوا ح    "  تعداىل  قولدهمثلده  و اب ع  ام  فد 
ي ن ه  اق  ب  قد 

تُم  شدد  ف 
إ ن  خ  ا و  يدد  ا إ ن  ُير  هد 

ل  ن  أ ه 
ام  م  ك  ح   و 

ه  لد  ن  أ ه 
ام  م  ك 

ا ب ري  يام  خ 
ل  ان  ع  ي ن ُهام  إ نَّ اهللَّ  ك   اهللَُّ ب 

ف ق  ا ُيو  ح  ال   (35النساء ) "إ ص 

رُ وأيضدا: ي   ه  ال  جت    النَّب ي  و 
ت  و  ق  صد  ات ُكم  ف و  و  ُعوا أ صد  ف  نُوا ال  ت ر  ين  آم 

ا الَّذ  هي  
ل  اأ  و  وا ل ُه ب ال ق 

ُم   ال  و  ون  أ صدد  ين  ي ُغضدد 
ُعُرون  إ نَّ الَّذ  تُم  ال  ت شدد  أ ن  لُُكم  و  ام  ع 

ب ط  أ  ب ع ض  أ ن  د  
ُكم  ل 

ر  ب ع ضدد  ه  ن د  ك ج  ع 

ر   أ ج  ة  و  ر 
ف  غ  م  م  ى هل ُ لتَّق و 

ُم  ل  ن  اهللَُّ ُقُلوهب  ت ح  ين  ام 
ُسول  اهللَّ  ُأول ئ ك  الَّذ  يم   ر 

ظ   (3، 2احلجرات ) "ع 

رفع   بعضدهم مع بعض ألن ونهم بغض الصدوت عنده صدىل اهلل عليه وسدلم، وهم يتحدثفأمر  

  النبي صدىل اهلل عليه وسدلم ون ذريعة ألن يرفع صدولم فوق صدوتقد يك صدولم عىل بعضدهم

 .إىل رفع الصوت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم الذريعة  الّشعفسد  

 التوصل باملباح ملا فيه جناح. :وسد الذريعة هو
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والرسددعة الزائدة نقول إنا حرام ملا تؤدي إليه من مفسدددة غالبا، وممنوع قطع اإلشددارة احلمراء  

 ألنه يؤدي للمفسددة غالبا، وكذلك يف الشدوارع الضديقة حتى ال تضديق املمرات والطرق عىل 

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

فهو أصددل عقيل من أصددول اإلمام مالك شددهد له الشددارع باالعتبار، ولو مل يشددهد له  

 الشارع ملا كان له قيمة يف الّشع.

فداحلكم الّشددعي هو خطداب اهلل تعداىل وهو نص أو مدا كدان منددرجدا ددت أصددل من 

إما التفريط يف األخذ بسددد   :ا، وسددد الذريعة منه، لكن اإلشددكال يكمن يف أحد أمرينأصددوهل 

رينع به أشددياء    اعام  الذريعة فيحدث ما خيشددى منه، أو املغاالة يف األخذ هبا حتى يكون أصددال

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

إمدا تكليفي وهي اخلمسدددة عىل قول اجلمهور من واجدب أوفرض    فداحلكم الّشددعي

ومنددوب ومبداح ومكروه وحمرم، وحكم وضددعي وهو عبدارة عن البيئدة التي ينزل فيهدا احلكم 

التكليفي، بجعل يشء سدببا ليشدء أو مانعا منه أو رشطا له أو كونه عىل هذه الصدفة صدحيحا أو 

ووجد السددبب كدخول الوقت ودقق الّشددط  فاسدددا، فإذا انتفى املانع من الصددالة كاحليض

 كالطهارة حل احلكم التكليفي وهو أن الصالة يف مثل هذه الصورة واجبة.

فاحلكم الوضدعي ليئة لنزول احلكم التكليفي، وهي ذات عالقة بالواقع وهي جزء من  

عقول التكليفيدة ذات عالقدة بداملكلف، والددليدل من حيدث املددلول واملاألحكدام  مدادة الفتوى، و

الّشدعي ال املعقول املزاجي، فمثال صددقة الفطر من حيث املدلول ذكر فيها أصدنافا معينة، لكن 

يلحق هبدا مدا فيده معنى القوت وسددد الرمق وليسددت مدذكورة يف النص، من حيدث املعقول ال  

أو   النص، فداألرزبده  املددلول، أي معقول النص، أي الدذي يتحقق فيده معنى النص ال أن يرد  

الح  أنده  فيده معنى النص، ولكنده دقق   يف احلدديدث تكن مدذكوراتاللحم يف زكداة الفطر وإن مل 

 ، بل هو معقول النص.نصوق من املعقوالت اخلاصة ببعضهمترد به ال ذيليس املعقول ال
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وهدذا هو    ،معقول ومددلول واحلكم تددليدل وتعليدل يلحقهدا التنزيدل عىل حمدل احلكم  إذنفدالددليدل  

توى التي جيب أن تتجانس وتتوافق وتتناسددب، فامدلا النص مدلوال ومعقوال، وتعليال  مادة الف

 وتنزيال. 

وعمدل املجتهدد هو النظر فيهدا والبنداء من خالهلا للحكم، ألنه هو املختص بينكيدب هذه  

املواد كام هو مقاول البناء، فتجتمع عنده املادة والصددورة والغاية التي هي ضددبط فعل املكلف،  

طرق اإلمام رأسده فقال الرجل يا إمام هينة؟ فقال اإلمام أرجال اإلمام مالك عن مسدألة فسدأل  

يال  "قال تعاىل  ال  ث ق  ل ي ك  ق و  ي ع 
نُل ق   (5املزمل ) "إ نَّا س 

هذا قول للنبي والعامل يعرب عن الّشددع، والثقيل هو الترسددع يف هذا حرام وهذا حالل،  

، والقول عىل اهلل بغري علم حرام  اخلداصددة وجتربتدك أندت  داللدة عىل قول الّشددع ال قولدك  هألند 

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

 اهلل عنك وإال فال.

 * ما املشكالت التي سيحلها هذا العلم؟

الفضدداء اإللكينوين والورقي وغريمها هي مشددكلة  هذه الفوىض املعرفية التي نراها يف   

نعيشددهدا، أنتجدت أفكدارا متضدداربدة يف الددين سددببهدا عددم اخلوف من الوقوع يف اخلطدأ ودمدل 

 خسارة ذلك.

ها أن الدين ليس اومن خالل معرفة هذه املقدمة يف األصددول عند اإلمام مالك سدديعلم من يقر

بط ومنهج حمكم ال يمكن صددور حكم إال من اعتباطا وال خبط عشدواء وإنام هو قواعد وضدوا

 خالل هذه املنظومة.

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

ال نشدعر يف اللقاء القادم عندما نتحدث عن الظاهر والنص، ألن جزءا كبريا من املشدكلة متعلق  

 بعدم فهم الظاهر والنص .

في سدبحانك اللهم وبحمدك أشدهد أال إله إال أنت نسدتغفرك ونتوب وهبذا القدر نكت

 إليك.
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 املحارضة الثانية 

 

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد

دددثندا يف املرة السددابقدة عن مقددمدة ألصددول الفقده، وعرفندا فيهدا أن موضددوعده األدلدة  

دلة وهو املجتهدد، ومل يذكر  املسددتفيدد من األ اإلمجاليدة والقواعد البداحثدة يف األدلة اإلمجاليدة وحال

العدامي املقلدد ألن الطدالدب إذا عرف املجتهدد سدديعرف مقدابلده وهو العدامي الدذي يدأخدذ قول  

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

 :اليوم نتكلم يف مسألت 

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

 والثانية: سنقرأ جزءا من منظومة ابن أيب كف.

 

بداية سددنعرض للمقدمة الرضددورية لفهم اإلشددكاالت من حولنا املتعلقة بالتعامل مع 

 النص.

النص الّشددعي هو إشددكداليدة فتح بداب النظر يف النص  أمداماإلشددكدال األول من التحدديدات  

 الّشعي جلميع الناس الستنباط احلكم.

فتح البداب هندا ليس فقط لقراءلدا والتعبدد هبدا وحمداولدة فهم عمومدات منهدا، وإنام 

 .نظرهم فيحللوا وحيرموا من خالهلاليستنبطوا منها األحكام وليدلوا فيها ب

دة با، وكانت هذه الثقافة ر  وريدد لثقافة كانت موجودة يف أوروهذه ليسدت ثقافة جديدة إنام هي 

عىل الكنيسددة التي كداندت دتكر تفسددري الكتداب املقددس عنددهدا، وتقول إن فهم هدذا الكتداب  

حسددب ما تنص عليه السددلطة  بتفسددري هذا الكتاب  أمر خاق بسددلطة الكنيسددة ومن يتوىل 

 الكنسية.



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 23 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

  هسددالمي متمثلة بالفرق الباطنية التي تزعم أنوهناك حاالت مشدداهبة هلذا يف التاري  اإل

ال جيوز ألحد أن يفرس النص القرآين إال اإلمام املعصوم، فهو الذي يفرسه وال اجتهاد يف النص، 

التفسددريات البداطنيدة، بمعنى أنا ال تتقيدد بضددوابط أهل السددنة يف التعامل مع  تفلدذلك ظهر

 .النص

اإلمدام، أو احلج عىل أنده زيدارة اإلمدام،   أندا إفشدداء ان يفرسدد اجلندابدة عىل أفمثال ممكن   

ونلح  يف هدذا أنده ال يوجدد رابط ب  ظداهر النص والتفسددري، إنام هي مقوالت بّشدديدة مطلقدة 

تحاكم إليه اإلمام أو لال يسدأل مل قلت هذا، أي ال يوجد ضدابط  وذات مرجعية إنسدانية مطلقة  

يل هناك احتكار لتفسدري النص من قبل جهة أو رجل الكنيسدة الذي سديفرسد هذا النص، وبالتا

 سلطة، وهذا امتد فينة طويلة من الزمن.

الوسددطى وظهور الردة عىل الكنيسددة بسددبب طغيانا عىل العلامء    عصددورهاأوروبا يف 

لَّامت يف العلوم الطبيعية وما إىل ذلك ظهر القس األملاين مارثن لوثر املتو  سدنة  وإنكارها للمسد 

لقس هو أسددتداذ يف علم الالهوت الكنيسدد، بعدد ردتده عىل الكنيسدددة يف تلدك م، هدذا ا1546

سددخرة ومنحها صددكوك الغفران  البد   هلمالعصددور بسددبدب جرائمهدا يف حق النداس ومعداملتهدا  

وصددكوك احلرمان أظهر ردته وسددمى نفسدده مصددلحا كنسدديا وقال ال عالقة لثيامن بالعمل، 

 يف  من اخلالق، وأن لكدل إنسددان أن ينظر  أن يكون مؤمندا بيسددوع ليتمكن  اإلنسددان   فيكفي  

  ،الكتاب املقدس ويفرسده كام يشداء، فهو بدل أن يوقف رجال الدين عند حدهم ويمنع تعدهيم

ل كل النداس إىل رجال دين، وال يوجد عندده جهدة هلا حق احتكدار تفسددري الكتداب املقددس،  حو  

 وأن هذه السلطة الكهنوتية جيب نبذها.

 ما عالقة هذا بالواقع؟

كل الالديني   اليوم هم مسددتندون إىل مقولة مارتن لوثر يف أن تفسددري النص السدداموي 

حق لكدل أحدد، فهم مقلددون لده يف هدذه الفكرة وقدالوا إنندا نريدد أن نقرأ القرآن الكريم قراءات 

معارصة، وعليه فكل له قراءة تتلفة، وهي شدكل من أشدكال حرية الرأي وحرية التعبري، وأنتم 

نقلوا فكرة   إذنفرسددون أو األصددوليون أو الفقهاء دتكرون تفسددري القرآن الكريم، فهم أهيا امل
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مدارتن لوثر كام هي من نظرتده للكتداب املقددس اإلنجيدل وطبقوهدا يف اإلسددالم عىل القرآن 

 الكريم.

شددي  حمتكر لتفسددري القرآن أنك  اليوم عىل أحد نوع : إما   العام  فأصددبحنا يف الفضدداء

الذين يقولون ال    وشدبهوا علامء املسدلم  ،  تفرسد القرآن كام تشداء وكيفام تشداء  كأو أنالكريم، 

 شددبهوهم ىل هواهم  عويسددتنبطوا األحكام من الكتاب والسددنة جيوز للعامة أن يفرسددوا القرآن 

  .بسلطة الكنيسة

حماولة تنزيله لوسدطى مع الكنيسدة ومقاربة يف الفكر ب  ما ظهر يف العصدور ا إذنفهذا 

أبوزيد أو الشدحرور أو نرصد  اين هذه اإلشدكاليات التي يتقدم هبا مثل حامد   عىل واقع املسدلم 

مع الفكر غريمهدا ممن ظهر وندادى بمثدل هدذه املقوالت هي حقيقدة تنداقضدددات الفكر الالديني  

اسددتوردوها وأدخلوها عىل دين  الديني يف أوروبا، وهي امتدداد لتلكم الشددطحدات، وهم فقط  

 اإلسالم مع أنا ليست نابعة من اإلسالم نفسه، ال من تارخيه وال من طبيعة أدلته الّشعية.

 

وهو فيلسدوف فرنيسد ولد يف اجلزائر زمن  دريداهناك أيضدا شدخص آخر يدعى جاك 

  "التفكيكية النظرية "م، أرسددى فكرة أخرى وهي 2004وتويف سددنة  م  1930سددنة االحتالل 

تعني االنفصدددال ب  النص والواقع، وهي تنكر وال تثبدت، فنحن ووهي منهج أديب يف النص،  

مثال نتناول النص القرآين لنثبت حكام ألن علم األصدول هو ثبوت وإثباتمح لكن هنا التفكيكية  

نفي ونفي، أو نفي وقطع، وتقوم بتكريس االنفكداك ب  النص والواقع، وتقوم عىل اسددتحدالدة 

متامسددك للنص، فالقرآن مثال ال يوجد فيده معنى ثابت وال معنى قطعي وال معنى   وجود معنى

 ظنيمح وكل ما يقدم من تفسريالا هي شكوك.

وفق هذه الراية عليه أن يعيد إنتاج النص  -سدامويا أو بّشديا    -وعليه فمن يقرأ النص 

، وهندا النص وصددداحدب النصبحسدددب مدا يراه هو، دون إثبدات أي عالقدة ب  النص ومعنى  

موت اإلله، وموت املؤلف، بمعنى تقرأ هذا النص برصددف النظر عام يريده املتنبز ة  برزت فكر

انفكاك تام، فتقرأ وتفهم النص كام تشداء،    هناك أو البحيني، فال عالقة ب  املؤلف والنص، أي
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ر  أن ينظ    وهذا هو نفس التفسري الباطني ومل يكن أمرا جديدا، إنام هو قديم جديد له جذوره، أما

 ، والتفسري الباطني يسعفه هذا املنهج.سابق ملضمونتأسيس و فهذا تنظريله 

ل املعنى هو الذي يشددك   اإلنسددان  فمدار األمر عندهم انفكاك ب  اللف  واملعنى، وأن 

الدذي يريدد، وال عالقدة للنص بيشددء خدارج عنده، كام رأيندا يف معنى اجلندابدة ومعنى احلج، 

دبيدة وتددرس يف كليدات ايداب، وهي ع  التفكيكيدة التي أسددس هلدا  أبنظريدات ويسددنددوندا  

 الفيلسوف جاك دريدا وهو فيلسوف هيودي.

 - يكون رجدل دينبجعلده كدل إنسدددان مهيدأ ألن    -ومن هندا إذا ضددممندا لفكر لوثر

التفكيكية التي تسدمح ألي شدخص أن يفرسد النص ويأت بمعنى جديد يف القرآن مثال، وليس 

ألحدد أن ينتقدده فيام وصددل إليده ألن النص ال يوجدد لده معنى متامسددك حمددد حتى تنتقدده عليده، 

تبيانا، نجدها تؤسدس وتؤطر وتؤصدل للفكر الباطني، وعندها مل يعد القرآن بيانا، ومل تعد السدنة 

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

البحث  يإذ مهمة األصويل ه  ،فإننا نؤسس ونؤصل لعكس هذا رياماأما عندنا يف علم األصول  

عن مراد اهلل تعداىل يف نصددوق رشعده الدذي هو مراد املتكلم، فعلم األصددول يبحدث يف مراد 

املتكلم سددواء كدان رب العدامل  أو رسددولده أو حتى يف كالم النداس يف عقودهم واتفداقدالم  

 وقوانينهم ويفرسها وفق قواعد مضبوطة.

ا، والواقع يثبدت أن فكر  نظريدة موجودة يف ايداب وهلدا كتبهدا ورجداهلد   إذنفدالتفكيكيدة 

لوثر يرضددب بأطنابه يف ديار العامل اإلسددالمي بحجة أن هذه ثقافة عاملية وثقافة إنسددانية، وأن 

الذين أرادوا أن يقوموا باإلصددالح يف جمتمعنا اإلسددالمي أصددبحوا يفينضددون وجود الفقهاء 

ت سدلطة بني  كسدلطة، ونجدهم يعربون بسدلطة الفقهاء يف كتبهم، وأن علم األصدول كتب د

هدذا بدأن القواعدد التي ينظر من خالهلدا يف النص هي قواطع عقليدة ممتددة عرب الزمدان   رد  أميدة، ويُ 

هل  عندنا   لكن اخلالف ،(العام يشدمل مجيع أفراده)ليسدت خاصدة ببني أمية وال غريهم، كقولنا  

 .؟الظن أم بقوةبقوة القطع شامل ألفراده هو 
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والنص  اإلنسدان  يف النص والتي هي حلقة الوصدل ب  وعليه فقواعد األصدول الباحثة  

عىل مثال هي قواعدد قطعيدة، فلام نقول االسددتصددحداب دليدل نجدد الكدل يعمدل بده، فلو دخلدت 

حتى يدأتيده من املصدددر ويبقى سددائرا عىل ذلدك  إن القدانون تغري جتدده ال يقبدل لده  قداض وقلدت 

ي وليسدت خاصدة بعلم األصدول،  اإلنسدان   األصدل ويسدتصدحبه، وهو فكرة موجودة يف العقل 

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

ل موته وأنت قد ترسددل رسددالة لصددديق بعيد عنك مسددتصددحبا بقاءه حيا رغم احتام 

بحدادث مثال، ومنده نرى أن حمداوالت هددم الّشدديعدة هو عرب إثدارة احتامالت، فمجرد عرضددهدا 

ن يبني ويقول ثبدت احلكم بكدذا، إنام هو فقط م   ميتكون فكر التشددكيدك، فنحن اين لسددندا أمدا

 إدخال االحتامالت الضدديقة عىل األحكام، فيقول مثال إن الربا كان ظلام يف ذاك الزمن، وربام لو 

 .ل ا ألنه اليوم له مؤسسات واستثامر ،باحهأل  له وسلم صىل اهلل عليه وآامتد األمر بالنبي 

وبالتدقيق نجد أن مجيع الطعون يف الّشدديعة من هذا النوع، وعليه فحتى الناس جتدهم    

يف حيالم كأن تقول ألحدهم ال ترسدل رسدالة ألخيك ألنه   يرفضدون هذا النوع من االحتامالت

اتبداع األهواء،  ملاذا ألن هنداك عىل قطعيدات الّشدديعدة؟ إياردها    ونيقبل لكنهم، قد يكون تويف !!

جئتدك بتفسددري جدديدد    وهؤالء ال جيرا أحددهم أن يددخدل عىل قداض يف بريطدانيدا مثال ويقول لده

يف املجموعدة   هو ذاك الكوكدبليس بداذل الثمن إنام  هدذا العقدد  يف    املشدديني  للنص القدانوين:

، ملاذا؟ ألنه يصادم ألنه سيوصف باجلنونماذا يقول له القايض؟ سيخرجه من القاعة  ، الشمسية

نصا  واضحا  يف دالاللته، لكن العبث ال يدخل النص القانوين ألن الدنيا مهمة وواضحة بالنسبة 

 م لغايات تتلفة.هلؤالء لكنه يدخل النص الّشعي فقط عنده

 

أمام منهج إسدالمي ليس إىل سدلطة   إنام نقفومما تقدم نفهم أننا يف تكريس أصدول الفقه  

 أو يف حكمده مدا احتكدار النص كدالكنيسدددة، وال يفتح البداب أمدام النداس ليقولوا يف كتداب اهلل

إجياد سدلطة   غرضدهن دت سدلطة بني أمية تكو   -أي علم األصدول  -وا، لذا فقوهلم بأنهاشدا



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 27 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

ضتها واملناداة بفكرة ن قبكسلطة الكنيسة التي كانت حمتكرة للنص ليتسنى هلم القول بالتحرر م

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

وإذا قلندا بدذلدك فدإن كدل من يدأخدذ بداالسددتصددحداب والعدام واخلداق ومحدل املطلق عىل 

املقيد من القضدداة وغريهم يف مشددارق األرض ومغارهبا صددار تبعا لبني أمية، وهم مل يلقنوهم 

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

جيعله يقوم عىل ضددابط قوي   ياإلنسددان  إن ارتكاز علم األصددول عىل بدهييات العقل 

لفهم النص الّشددعي، وأنندا نتعدامدل بقطعيدات عقليدة يف صددلتندا بدالنص، وأن املجتهدد جيدب أن 

ن أيتجرد من النوازع واهلوى وغوائل الشددهوة قبل أن يقدم عىل النص الّشددعي، بمعنى جيب 

تجرد من حظوظه ما شداء كام شداء، بل احلرية أن ي اإلنسدان   يكون حرا، وليسدت احلرية أن يقول  

وشدخصديته ورغباته اخلاصدة قبل أن يأت النص الّشدعي، أما أن يقبل عليه هبواه فيحل احلرام 

 وحيرم احلالل فهذه منتهى العبودية ومنتهى الرق للشهوة والرغبة.

بغيتهم، لكن متى يكشددفون؟   هألنم جيددون فيد  ؟لدذا ملدا نجددهم يعكفون عىل املتشددابده

يسدتدرج أصدحاب القلوب املريضدة وأصدحاب األهواء،   واملتشدابهندما يصدطدمون باملحكم،  ع

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

تفسدري النص يف مؤسدسدة ما كام يف الكنيسدة، أو جعل نفسده   اإلنسدان   سدواء احتكر   إذن

النهائية لثنسدان ال   ي، أي أصدبحت املرجعيةاإلنسدان   هو الذي يفرسد النص فهذا هو الالهوت 

ند د   ":لرب العدامل ، لذا قال سددبحدانه ن  ع 
ا م  ذ  ُقولُون  ه  هي م  ُثمَّ ي 

تد اب  ب أ ي د 
تُبُون  ال ك  ك  ين  ي 

ي ل  ل لدَّذ  و  ف 

م    ي ل  هل ُ و  هي م  و 
ت ب ت  أ ي د  َّا ك 

م  مم  ي ل  هل ُ و  يال  ف 
ل  ن ا ق   ث م 

وا ب ه  ُ ين  ي شدد 
بُون  اهللَّ  ل 

سدد  َّا ي ك 
( وكرر 79البقرة )  "مم 

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

ن   "كقوله 
ال  أ ُعوُذ ب اهللَّ  أ ن  أ ُكون  م  ا ق  ا ُهُزو  ُذن 

تَّخ  الُوا أ ت  ة  ق  ر  ب ُحوا ب ق  أ ُمُرُكم  أ ن  ت ذ     إ نَّ اهللَّ  ي 
ل  اه    "اجل  

ام قدامدت بده بنو إاائيدل مع هدذا النص بومدا بعددهدا، وسددتقوم اللوثريدة والتفكيكيدة    (67البقرة )

 الواضح الب  وتقول إنه غري واضح.
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ع معان أخرى مرادة غري الظاهر وفتح باب االحتامالت فحالة التشكيك يف الظاهر وتوق  

ينسد  بالعقل هي حماوالت  اإلنسدان   أن للتخصديص بالعقل أو فتح باب االحتامالت للنسد  و

، ولو قلت ملثل هؤالء مل ال تقول بنسد  القوان  بالعقل فسديقول ال ينسد  القانون إال ممن  للهدم

صدددر منده، وهي عودة للددخول يف التفكيكيدة واللوثريدة من جدديدد وليسددت طرحدا جدديددا ومل 

 .خترج من دت سقفها

ك هلل يف التحليل والتحريم، والّشدك ليس فهي الهوت إنسداين والّشدك هو جعل رشي 

نفسده فوق النص هو الهوت ورشك أيضدا، ألن من  اإلنسدان  فقط اختاذ معبود مع اهلل بل جعل 

فلو أصددر وزير مثال قرارا املتفق عليه عقال أن مصددر اليشدء هو الذي يلغيه فقط ال من دونه،  

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

ومل نتكلم عن ديكارت أسدتاذ الشدك   ،فنحن لسدنا إىل التفكيكية وما سدبق رضبناه كمثال

وموضددعه ليس يف   !!ذاته هل موجود أم ال اإلنسددان  ومعلمه، حتى أصددبح الشددك يقع يف أن 

ة والسدلوك حتى املاديات واملختربات والبحث العلمي، إنام يتعلق بالنظريات كاألديان والفلسدف

رياما، ثم يأت بعد ذلك  من العقيدة غإىل كتلة من الشدكوك واألوهام حتى يفرَّ  اإلنسدان  يتحول  

 .ذات اليم  أو ذات الشامل اإلنسان  اإلعالم ليوجه 

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

قتصدداد واإلعالم، ويصددبح هؤالء ال تفيد فيهم آية وال نص يشددتغل عىل ذلك هو من يملك اال

وال رشع، وإنام سدريهم يف سدبيل دقيق رغبالم املعيشدية واحلياتية ولو خالفوا قطعيات الدين،  

ألن التفكيكية كفيلة بإقناعهم وإهيامهم بسالمة ما يفعلونه من خالل إعامل العقل الزائغ يف فهم 

  اى الباطن، واالحتامالت، والتعليالت اخلفية التي ال ينطبق عليه النص، والنسدد  بالعقل واملعن

وصددف املنداسددبدة وال التدأثري، فهي احتامل لكن ال ينطبق عليهدا وصددف العلدة، فقط هي جمرد 

  احتامالت.

وعليده فدأي يشء إذا طرحندا عليده االحتامالت ولو الصددعود إىل القمر فسددننكره، وإذا 

طرحندا االحتامالت يف املخترب فلن يقوم كيدان للبحدث يف الطبيعيدات ولن تنتج نظريدة، بدل حتى 
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أمر ظني،  األطبداء الدذين يعداجلون النداس ال يرون أن وصددفهم للددواء يشددفي املريض، إنام هو  

أثبت النسدبية يف العلوم الطبيعية، النسدبية يف الفيزياء والنسدبية يف الكيمياء    (اينشدتآينعامل )حتى 

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

فيينتب عليه أنه ما دام يف املعادالت يشء نسددبي فسددتكون النتائج نسددبية، وعليه فهذا  

ن إهل يمكن إدخاله إىل عيادة الطبيب؟ بالتأكيد لن يقبله وسديقول  التعامل مع نصدوق الّشدع  

مقدابدل بدذل العندايدة ال دقيق النتيجدة، ألن بحثده يف املختربات ظني ونتدائجهدا    هو  ذي لنجرةأخد  

ن  ي ا لكنها بعد آينشددت  يف حينها ظنية وليسددت قطعية، حتى قوان  نيوتن يف الفيزياء كانت قطعية

 دولت إىل ظنية.

ملطدالبدة بدأن يكون كدل يشء يف الّشددع قطعي ثم إذا أقمدت لدك القطعيدة أدخلدت ا  إذنفد 

حالة مرضدية، ألنم كأنم يطلبون عىل   هياالحتامالت والشدكوك فهذا ليس تعامال مع علم بل  

كام فعل املّشددكون األوائل،    الناس التدليل الّشددعي أن تنزل املالئكة بكتاب من السددامء ويراه

ُرُجون  "ملالئكدة لقدالوا  وحتى لو نزلدت عليهم ا ع   ي 
ظ ل وا ف يده  ء  ف  ام  ن  السددَّ

ا م  ابد  م  بد  ي ه  ل  ا ع  ند  ت ح  ل و  ف  و 

ُحوُرون  )14) س  م  م  و  ُن ق  ا ب ل  ن ح  اُرن  ت  أ ب ص  ر  نَّام  ُسك 
الُوا إ   احلجر. "(15( ل ق 

 يف هذه احلالة فاإلشدكال ليس يف األدلة وال يف علم الطب وال علم الفيزياء إنام اإلشدكال  

 حتى لو ب  اإلنسددان   ية التي أصددبحت تراكام من الشددكوك واألوهام التي يعيشددها  اإلنسددان 

أنه حجة قاطعة فسدينى أن فيه شدكا أيضدا، وبالتايل نحن نعالج يف هذا الزمان هذه احلالة اإلمجاع  

ي، وكيف تتلقى العلوم عالقطم ماهو الظني وما هو  ل  العلم لتع    أألنا مل رير هبذه الدروس يف مبتد

وكيف يتلقى احلكم الّشددعي عرب أدوات ووسددائدل التعدامدل مع النص والقواعدد احلداكمدة يف 

 .فهمه

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

ور العلم، فيقول مثال نتفا من هنا ونتفا من هناك يسددتطيع أن جيادل هبا لكنه غري قادر عىل تصدد 

جتده حيفظها ويتشدددق هبا لكنه ال يفهم معناها، فهي ثم   "فقد كذباإلمجاع   من ادعى  "مقولة 
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اإلمجاع   ثبوت  طريق عندده حجدة، وال يعلم من يسددتشددهد هبا الفرق ب اإلمجاع   لثمام أمحد و

 .وحجية اإلمجاع

تى صارت املقاصد التي كانت وكذلك اجلدل يف املصلحة املرسلة، واعتبار املقاصد، ح 

  !!سدمة من سدامت الّشديعة وعالمة عىل قدرلا عىل مواكبة احلياة أصدبحت مصددرا للتّشديع 

فدأصددبحندا أمدام مقداربدات لفظيدة رشعيدة لتعرب عن التفكيكيدة واللوثريدة، ولتنتهي بندا إىل مدا انتهوا 

 5إليه.

يفتي   للفقراء واملسدداك فاملقاصددد صددارت راية عقلية خاصددة فبدل أن تعطى الزكاة 

 .لثعالم ألن من مقاصد الّشيعة نّش الدعوة بعضهم بإعطائها

ومن مقاصددها حف  النفس لكن اليوم أصدبحنا يف مدنية حديثة ختتلف عن السدابق الذي قال  

تَُّقون  )  "اهلل فيده  لَُّكم  ت  ا ُأويل  األ  ل بد اب  ل ع  يد اة  يد  اق  ح  ل ُكم  يف  ال ق صدد  البقرة. واليوم عنددندا   "(179و 

قدالوا    سددجون منظمدة مل تكن يف الزمدان األول ولو أنم عداشددوا يف مثدل حدالندا لقدالوا بقولندا وملدا

 !!بالقصاق

 ب ام   "كدذلدك املرأة اليوم تعمدل وكداندت ال تعمدل وربندا قدال  
اء  ىل  الن سدد  اُمون  ع  وَّ اُل ق  جد  الر 

ب   ىل  ب ع ض  و  ُهم  ع  ل  اهللَُّ ب ع ض  م  ف ضَّ
اهل   و  ن  أ م 

ُقوا م  النساء. فإذا أنفقت املرأة فلامذا ال تكون هلا  "ام  أ ن ف 

وهي تسددهم كام الرجل وتعمل أفضددل منه فلم ال يكون   وأيضددا املرأة صددار هلا راتب !!القوامة

فنرد عليده إن املرأة يف كدل مدا قلدت متربعدة ألن   !!تغري النظدام املدايل   بسددبدباملرياث بدالتسدداوي 

لتربعها بذلك  ،قة غري صدحيحمل يلزمها بالنفقة ولو كانت غنية مواة، وتسدميتها باملنف    الشدارع

 يف نظر الشارع، وقد ينفق األوالد مع أبيهم فهل سيكون هلم الوالية عليه؟

ى مقداصدددي، رغم أن املقداصددد ثبتدت  فهؤالء يصددنعون االحتامالت واحليدل بمسددمَّ 

اصدد كراية كلية ثم عطفنا عىل األدلة التفصديلية التي هي  باسدتقراء أدلة الّشدع، فإذا أثبتنا املق

 
الدنيوية    30المنفعة الدنيوية تركيب قطعة لحماية خزان الوقود تكلف     5 مثال تعويضات الحوادث أقل من كلفة إصالح العيب فالمنفعة 

 تقتضي عدم اإلصالح وتحمل التعويضات  
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ألن األدلة اجلزئية هي التي أثبتت    ،وسديلة اإلثبات باالسدتقراء للمقاصدد أصدبح الولد قاتل أبيه

 املقاصد فكيف نجعل املقاصد تقتل األصل وتلغيه؟!

لفظدا رشعيدا للمقداربدة مع اللوثريدة والتفكيكيدة،    هبدذه الطريقدة أصددبحدت املقداصددد  إذن

صدحيح تقدم غري املسدلم  يف التنظيم واإلدارة والتقدم العلمي وال بأس عندنا باالسدتفادة منه،  

ي قادر عىل الوصول إىل احلكم اإلنسان  فكانت هلم عقوال أنتجت، لكن ال يعني هذا أن العقل 

حي، فاعتبارهم للفواحش أنا من احلرية الشخصية  الّشعي بشكل مستقل وإنام البد له من الو

قتل بالفكر وهو   فهذاحتى أصدبح عدد قتىل الفواحش أكرب من عدد قتىل احلرب العاملية الثانية، 

 .أخطر من القتل املادي

فمن أخرج فكرة اإلبداحيدة وأندا من احلريدة الشددخصدديدة وأن من مل يامرس ذلدك فهو  

حتى وصددل املجتمع إىل ما وصددل إليه من انيار األاة   مصدداب بعقدة نفسددية وحيتاج للعالج

األوروبية تعاين من تلك املصدائب واألمراض  األبناء وضدياعهم حتى أصدبحت الدولوتفكك  

اخلطرية التي ترتبت عليها وما تكلفها من أموال، أنه تعطى لصداحب هذه الفكرة جائزة ويصدنع 

 .له ريثال جيسده، وخيلدونه ويوجبون نقل جتربته

فلم يرتدعوا من هذا وتقدموا يف الفسدداد خطوة أخرى بظهور فكرة الشددذوذ اجلنيسدد   

بناء عىل  اإلنسددان  واعتربوها انجازا، وهذا كله سددببه اإلباحية الفكرية مسددبقا، وهي ترصددف 

صدالح التصور  إالترصدف، لذلك نجد القرآن اعتمد    تصدوراته، وبناء عليه إذا فسدد التصدور فسدد

 اإلنسدددان   آخره، وذلدك بدالتوحيدد الدذي يرجع إىل املرجعيدة اإلهليدة يف توجيده  فيده من أولده إىل  

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

ُقل     "املرجعية هلل وحده وحتى سديدنا النبي صدىل اهلل عليه وسدلم هو مبلغ عن اهلل تعاىل 

ا   م  َّ و  يل 
ى إ  ا ُيوح  ب ُع إ الَّ م  ال  ب ُكم  إ ن  أ تَّ ُل يب  و  ع  ا ُيف  ي م  ر  ا أ د  م  ل  و  سدُ ن  الر 

ا م  ع  ا ُكن ُت ب د  ير   م 
ا إ الَّ ن ذ  أ ن 

من النزوات الشخصية    اإلنسان   هذا رصف لثنسان إىل ربه ودرير األحقاف. فكل   "(9ُمب    )

وتقيده وجتعله يسددري وراء أكل ورشب وشددهوة وتصددبح هذه هي    اإلنسددان  التي تكبل هذا 

 .املحركات وهي أقىص اهتامماته
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ال يدين بعقيدة ثابتة يصددبح االقتصدداد هو اهلدف ال يشء غري  اإلنسددان  وإذا أصددبح  

االخالل بدينه يف سبيل العامل االقتصادي، حتى أصبح هذا  اإلنسان  هل عىل  االقتصداد، بل يس

خطرا هيددد البّشدديدة، حتى أصددبحدت البّشدديدة كغريهدا من املخلوقدات األخرى التي دركهدا  

 الغرائز بحثا عن الربسيم.

لوضدعية، واجلهم ابن صدفوان يف فلسدفته ا "ت كونتغسد أو"ونحن مل نتكلم أيضدا عىل  

الذي هو زعيم الوضددعية احلديثة يف السددياسددة   "ت كونتغسدد أو"عيبي لددددد ر التكذهو اجل

اسدتحضدار البن صدفوان رغم  والفقر وغريها، جربية تيفة، فهو اإلنسدان  واالقتصداد واحلرب و

أهدل السددندة ومل يبقوا لده جمداال وال مكداندا، فال تكداد تدذكر    ق بدل نداكده بداحلجدة والربهدان منإأنده تم  

قرأها وتسدلح برأي فيها ويسدتطيع أن خياصدم فيها ويرصدف وجوه   أنهجتد فكرة خلق القرآن، 

النداس إليده، لكن املشددكلدة احلقيقيدة ال جتدد من يعمدل هلدا، فهدذه الفلسددفدات جتددهدا تددرس يف 

جدامعداتندا ومعداهددندا، وال جتدد من يقددم منهج أهدل السددندة الفكري كام يليق بدانضددبداطيدة وعلميدة 

 امعة.املنهج املعريف عند أهل السنة واجل

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

فقدائدل إنده غري مقددس وهو كغريه من النداس، وهدذه هي اللوثريدة ريدامدا، وهي من منطلق  

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

 يفتك.استفت قلبك 

ومما شدو  عىل العامة أيضدا تنازع أهل السدنة واجلامعة فيام بينهم، وقضدية اسدتفت قلبك 

العلامء هنا اسددتفت   اختلف فيهاليسددت يف مسددائل احلالل واحلرام، إذا قال لك عامل يف مسددألة  

قلبدك، ودع مدا ي ريبدك إىل مدا ال ي ريبدك، فلو أفتداك بعض أهدل العلم بجواز مسددألدة وآخر مثلده 

ن األمر حمرم أو عليده إمجداع  إمتهدا وكالمهدا عدامل هندا اسددتفدت قلبدك، أمدا أن يقول لدك العدامل  بحر

يف التّشدديع، أو   اإلنسددان   بالتحريم ثم تقول اسددتفت قلبك؟ فهذا اتباع للهوى وعود ملرجعية 

مقتنع وأن هدذا كالم للفقهداء وكالمهم غري منزل،   "مش"تقول إن الربدا حرام فيقدال لدك أين  

غول عىل الّشدع، ثم ما احلل؟ هل نققد الفقهاء؟ واملدارس الفقهية األربعة؟ يقول هم  فهذا ت
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آلدة العلم مثلهم؟ وهبد  أصددبحندا يف توافق تدام مع   ذارجدال ونحن رجدال؟ طيدب هدل عنددك 

   !!ياقديس يا إبليس بمعنىالتفكيكية ويف تناقض تام ب  هل القول مقدس أو مدنس 

تتلف، فال نحن نقددس كالم الفقهداء بدإطالق، وال   وهدذا ال يصددح، إنام عنددندا منهج

ل ُمون     "نحن نرمي مدا يدأت عنهم بدإطالق، فربندا يقول لندا   ر  إ ن  ُكن تُم  ال  ت ع  ك  ل  الدذ  أ لُوا أ هد  اسددد  فد 

ُه الَّذ   "النحل. ويقول  "(43) م 
ل  ن ُهم  ل ع 

ر  م  إ ىل  ُأويل  األ  م   و 
ول  سددُ د وُه إ ىل  الرَّ ل و  ر  ت ن ب طُون ُه و  ين  ي سدد 

ن ُهم  
؟ من كالم اهلل، فكالم الفقهاء ليس من عملية اسددتنباط، من أين توجد إذن. 83النسدداء "م 

اإلمجاع   م، ألن القواعد التي سددنتحدث عنها خاصددة عند كالمنا عىل الظاهر والنص وتعبهج  

 ماذا يكون؟  إذن، وليس هو كالم اهلل املبارش، من عندهم تليس األحكاموالقياس تب  أن 

أخذ من أحد  اصددر إذاملرشع باعتبار املصددر واملنهج، فهو رشع باعتبار   كالمهمنقول 

مصدادر الّشدع اإلمجالية، ورشع باعتبار املنهج، بمعنى أن الفقيه عندما اسدتنبط احلكم كان يسدري  

هجا هو الذي يشدتمل عىل قواعد تكون وفق منهج مضدبوط حيكمه، ألن املنهج الذي يسدمى من

حاكمة لسددري الباحث توصددله إىل نتائج ذات صدددقية عالية، والقواعد األصددولية التي تتعلق 

قدة للمجتهدد إنام هو كداشددف  نهج ال عالبدالنص هي ذات القواعدد، فمن حيدث املصددددر وامل

 .وباحث

بداعتبدار النتيجدة  إذنوبداعتبدار النتيجدة أال يمكن أن يكون املجتهدد قدد أخطدأ؟ نعم ممكن،  

هو جهدد الفقيده، وعليده فقده اإلمدام مدالدك رشع، وفقده اإلمدام أيب حنيفدة رشع، لكن ال نقول  

مقددس وال قطعي، فلم يزعم هؤالء وأمثداهلم قطعيدة أقواهلم، إنام يضدداف إىل الّشددع بداعتبدار  

هدذا التبداين ليس بدالدذات إنام هو تبداين    إذننهج ويضدداف للفقيده بداعتبدار النتيجدة، املصدددر وامل

باالعتبار، وعليه فنحن نقول كالم الفقهاء رشع باعتبار املصدددر واملنهج وجهد بّشددي باعتبار  

النتدائج، لدذلدك مل نقدل إنده قطعي إنام هو ظني وكلهم قدالوا إنده ظني، ومل يزعم جمتهدد أن كالمده 

  .الكالم عن احلكم الثابت بالقياس حدث الفقهاء يف هذا عندقطعي، ويت

 :قال

 إال عىل رضب من التأويل  :ال ينتمي للغوث واجلليل
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،  أي تقول عىل احلكم الفقهي املبني عىل اجتهداد من األئمدة أنده حكم اهلل عىل رضب من التدأويدل 

 باعتبار النتيجة.    ينسب للمجتهد رشعي املصدر واملنهج فقهي فهو

وعليه فنحن لسدنا أمام اللوثرية وال الكنيسدة وال التفكيكية، لذا ترى كثريا من هؤالء ال  

حبا منه لثسدالم يقول معناها اخلروج من   "فارضبوهن"منهج هلم، فيقول بعضدهم يف قول اهلل 

 "يرضبون يف األرض"البيت ألن اهلل يقول 

دخلهم وراتبهم، وهي كقطع أي امنعوا عنهم  "فاقطعوا أيدهيام"وقال يف قطع السدارق  

الطريق ليست عىل احلقيقة! وهذه هي التفكيكية بعينها، وهذا هو منهج بني إاائيل بالتشكيك  

 بظاهر النص.

ا يذكر القطع أو الرضب أو القصاق من قبل دد م  دد االستحياء ل يف قلوب كثري منا   ودب

ايخر، وسددبب ذلك ليس ضددعف الدين إنام ضددعف فهمه من أتباعه املحسددوب  عىل املتدين  

وتدأخرندا يف املخترب والبحدث العلمي واجلدامعدة وغريمهدا، وأن كدل مكوندات حيداتندا رير لندا من 

منه، وغري ذلك، حتى أصددبح  خالل غرينا فالسدديارة منه واهلاتف منه و منظومة سددحب املرتب  

الكثري منا يسدتجيب ألي فكرة تأت منهم، فاإلشدكالية أن هلم اهليمنة عىل كثري منا يف الفكر زيادة  

هم عىل حق وصددواب حتى فيام  إذنعىل ما سددبق، وأنه بام أنم نجحوا يف الوصددول للفضدداء 

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

وأن علم  واضددح أنه اجتهادهم،إن كالم الفقهاء بالنسددبة لنا  لذلك نحن نرجع ونقول 

، وجيب أن نؤسددس هذا يف عقول التي تعبث بالنص األصددول سدديخرجنا من كل هذه الدوائر

املسددلم ، وأن عنددندا مدا فيده النجداة وال يمكن أن تكون هدذه األمدة الوسددط التي من النداشددئدة 

ال يف فكرها وال حتى يف  ،أن تكون تابعة لغريها أنم بلغوا أممهم، قيامةسددتشددهد لننبياء يوم ال

ويف صدف سديارالا ونظام بل  ،نموذجا ومثاال يف صدف صداللا األمة  وجودها، والبد أن تكون

 أسواقها ودقة معاماللا.

 

 قراءة ورشح مقدمة نظم ابن أيب ُكف. :املسألة الثانية
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ة وبالتسدهيل صدارت أيب كف بقلب الناظم هو حممد بن أمحد ابن   أيب ُكف، وأصدلها ابن أيب ُقفَّ

هددد، نظم هذا النظم، ورشحه حممد بن حيي بن عمر املختار تويف 1275القاف كافا، متو  سنة  

، وهي بلدة أقرب إىل اجلنوب الّشددقي من ةتهدددد، وكالمها منتسددب إىل بلدة وال1330سددنة  

 موريتانيا حاليا.   

 

 ام.ل  دالئل الّشع العزيز العُ  :ام الذي قد فه  احلمد هلل (1البيت  

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

عن تعظيم املنعم بسدبب كونه منعام سدواء يف مقابلة نعمة عليك أو  يء: هو فعل ينبواصدطالحا 

 ال.

 الشكرلغة: هو احلمد اصطالحا.

واصدطالحا: فهو رصف العبد ما أواله مواله من نعامه يف مرضداه. بأن يرصدف العبد النعمة فيام 

 يريض اهلل .

 فهام: أي علام .

 وكيفية االستفادة منها.دالئل الّشع: األدلة اإلمجالية، بمعرفتها 

 

 عىل النبي اهلاشمي أمحدا. :( ثم الصالة والسالم أبدا2البيت 

الصددالة عىل النبي هي من اهلل إلظهار رشف الرسددول صددىل اهلل عليه وسددلم، ومكانته  

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

 : نسبة هلاشم بن عبدمناف.اهلاشمي

 

 والتابع  هلم عىل الدوام.  :وآله الغر وصحبه الكرام (3البيت 

 :هلا عدة مفاهيموايل: أي األهل، 
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طلدب كام ذهدب إليده  هم عندد اإلمدام مدالدك بنو هداشددم فقط، وليس معهم بنو امل  :بداعتبدار الزكداة

آل ، قال: لم هو من آله صددىل اهلل عليه وسددلمأما من حيث الدعاء: فكل مسدد ،  اإلمام الشددافعي

 نقيالويف الزكاة نجل هاشم  :الدعاء كل تقي النبي يف

 "وعدم بنوة هلاشم ال املطلب"وقال خليل يف تترصه 

الغر: هم بيض الوجوه، وهي مجع أغر، وهو بيداض يف الوجده، هي كندايدة عن الطهدارة احلسدديدة  

 واملعنوية. 

 

 ذكر مباين الفقه يف الّشع العزيز.  :وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز (4البيت 

 

القصددد: القصددد مصدددر، واملصدددر له معنيدان، تارة يكون بمعنى الفعدل وتارة يكون بمعنى 

 املفعول، وهنا بمعنى املقصود، والنظم بمعنى املنظوم.

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

 واملصدر جمرد من الزمان .

 :الق 

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

 : زمان وحدث.إذ الفعل يدل عىل أمرين

يددل عىل الكتدابدة والزمن احلدارض،   (يكتدب)املدايض، أندا يف  يددل عىل أمرين الكتدابدة و  (فكتدب)

 يدل عىل الكتابة والزمن املستقبل. (بكتُ ا)

ف باملصدددر احلدث فقط جمردا عن الزمن، وعليه فالوصدد لكن الكتابة يف ذالا تدل عىل  

: رجدل عددل، ورجالن عددل، ورجدال عددل، وامرأة عددل وامرأتان  من أقوى األوصدداف، تقول

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

 ، إال إذا تصورنا تعدد األنواع.ال يتعدد

 بمعنى املنظوم. :والنظم، بمعنى املقصود أيفلام قال هنا القصد 
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 الوجيز: بمعنى املخترص.

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

والقياس، وهي األدلة املتفق اإلمجاع   هي أساس الّشع، وهي األدلة اإلمجالية، الكتاب والسنة و

 عليها.

 الفقه: لغة هو الفهم الدقيق.

وملا قلندا   هو العلم باألحكدام الّشددعيدة العمليدة املكتسددبدة من األدلة التفصدديليدة.: صددطالحاوا

التفصدديلية فال يصددلح أن تكون املقاصددد من مصددادر األحكام، إنام يسددتحرضددها املجتهد عند 

 البحث يف احلكم، وهي ليست من مصادر األحكام.

ب كالنية ودريم الّشدك و احلسدد  العملية: قد تكون من عمل اجلوارح وقد تكون من عمل القل

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

يدأخدذه من ربده وال حيصدددل املكتسددبدة: أي دصدددل للمجتهدد بداالكتسددداب، ألن علم النبي  

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

 وال رضوري وال تصوري. :يقال نظريعلم اإلله ال 

 يمنع يف حق اإلله املنعم :وال بدهيي فكل مومهي

فنحن علومنا مكتسبة بام اودع اهلل فينا من قدرة عىل التعلم، ومن املصادر التي نأخذ منها العلم،  

 أما علم اهلل فليس كذلك فليس مكتسبا وينايف علم املخلوقات ألنا حادثة.

 عي يتعلق بأفعال املكلف  ما حكم احلب؟وملا كان احلكم الّش

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

، من حيدث إنم مكلفوناحلكم ال يدذكر يف الغدالدب وهو خطداب اهلل املتعلق بدأفعدال املكلف   

مي فيام أملك فال  إن زوجاته قال اللهملذلك ملا قسددم النبي صددىل اهلل عليه وسددلم ب   هذا قسدد 

، فال تدخل يف تلمني فيام ريلك وال أملك، فحركة القلب ليسددت يف وسددعك وقدرتك أصددال

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

الوقوف   ا، كام يف ظهور الصدورة يف املرآة الرضدوري هل نعمه وآالئه لتصدل حلبه وصدوال تلقائيا

أمامها، وإال فال تظهر الصددورة، لذا ال تتحصددل حمبة اهلل ورسددوله إال بالتفكر يف نعمة اإلجياد  

 ونعمة النبوة.

 احلكم هنا تعلق بام يوصل للحب ال باحلب ذاته.  إذنف

ل وأنه ال يتعلق به احلكم الّشعي هل عدم املؤاخذة عىل ما يقع يف القلب من حب المرأة أو رج

  هو ألنه من التكليف بام ال يطاق املرفوع؟

ث ل ه  "أوال التكليف بام ال يطاق وقع يف الّشع، مثل قول اهلل تعاىل  ن  م 
ة  م  أ ُتوا ب ُسور   البقرة."23ف 

  ولن يستطيعوا، فهو أمر هلم لكن للتعجيز.

والليلة، فلم يصلها أحد، وال النبي صىل اهلل عليه كذلك يف فرض مخس  صالة يف اليوم  

 وسلم، إنام هي للتفضل وإظهار الرمحة هبذه األمة.

 قال:فهو تكليف بام ال يستطاع وبام ال يطاق، 

 لغري علم ربنا تعاىل.   :وليس واقعا إذا استحاال

م  وهنداك قضدديدة أخرى وهي تكليف أيب هلدب بداإليامن، ومل يؤمن، وقدد سددبق القلم بعدد

 إيامنه فكيف؟

 هنا يفرقون ب  استطاعت :

اسدتطاعة قبل الفعل وهي سدالمة ايالت والتفكر والنظر والنطق بالشدهادت  والسدلوك 

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

ن ، فال هددايدة للعبدد بال التي خيتص هبدا اهلل عبداده املؤمفهي  ا اإلعداندة التي هي مرافقدة للفعدل  أمد 

 هداية اهلل له.

 وأستمد منه فتحه املب . :( فقلت واهلل  املع  أستع 5البيت 

الباء يرجع إىل أصدلها وهو أنه مفعول   حذفقال أسدتع  اهلل، واالسدتعانة تتعدى بالباء، لكن ملا  

ُه. "به، كقوله   سد  ُرُكُم اهللَُّ ن ف  حُي ذ  ، لكنها هنا منصدوبة عىل (من نفسده)آل عمران. أصدلها  "28و 
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 التعظيم مفعول به، واألصددل يف كل جمرور بحرف جر أصدديل غري زائد أنه مفعول به يف املعنى،  

ل ة أبيكم إبراهيم، واختار موسددى من  كام يمكن أن يرد يف كالم الناس: حيذر اهلل من نفسدده، كم 

حيذر اهلل نفسده،    ة وهي النصدب،، فإذا حدفنا حرف اجلر رجع املفعول إىل حركته األصدليقومه

  ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم.

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

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

نه يعود املفعول أل  (كليبا)، فحدف اجلار وأبقى املجرور جمرورا، وإال كان يقول  (إىل كليب)أي  

 منصوبا، لكنه أبقاها جمرورة.

 

 مالك اإلمام ستة عّش. :قواعد املذهب مذهب األغر (6البيت 

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

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

 

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

 يف املرة السابقة وقفنا عند البيت السابع.

 

 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 امرا القيس، الرفعالنص لغة: 

 إذا هي نصته وال بمعطل. :ليس بفاحش 6وجيد كجيد الرئم

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

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

 فدإن مضددارعده قيداسددا يكون بدالضددم، نص    (فعدل)هدذا الثالثي إذا كدان متعدديدا وكدان عىل وزن 

 ينُص، صد يُصد.

ن.  أما إذا كان الزما فيكون مضارعه مكسورا كد حن حي ن، ورن ير 

دون"لكن هنا قد يكون مكسددورا وقد يكون مضددموما كام يف قوله تعاىل     "إذا قومك منه يصددُ

ضدمه أيضدا  الزم فجاء بالكرسد عىل القياس، ويصدح وهو (ضدجر)بالضدم وبالكرسد ألنه بمعنى 

 .خالفا للقياس عىل السامع

، ونص عنددندا متعدد والزم، نص عىل كدذا ينُُص هدذا (نص)وأحيداندا يكون الالزم بدالضددم كام يف 

 الزم.

 
 الرئم أي الضبي األبيض وجيمع عىل آرام.-6
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يف البيت، متعد وهو مضدموم، فهي بالضدم سدواء كانت  ( التينصدته)  هونص اليشدء ينصده مثال

 متعدية أو الزمة.

 :عىل الالمية ال يف االمحراروهناك كلامت الزمة جاءت عىل الضم فقط ق 

 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 ضددبط ع  الفعل، والذي يكون مبنيا عىل املعنى، كام يف قوله  فترصدديف الهذا هو  

ب أن ماله أخلده "تعاىل  ب والقياس إذا كانت ع    "حيسد  بالفتح والكرسد، األصدل الفعل حسد 

ب، لكنها ترد يف السدامع بالكرسد   ب حيسد 
املايض مكسدورة فإن عينه يف املضدارع مفتوحة، حسد 

ب، والفعل معن اه واحد وهو الظن، أما إن كان مضدموما يف املضدارع حيسُدب فهو من العدد،  حيسد 

ب، فنقول  ب القيمة)وهو من حسد  ب)وال نقول   (أحسدُ ب   (احسد  ب حيسد 
بالكرسد ألنا من حسد 

ب .  أو حيس 

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

 

 وظاهر إن الغري احتُمل :فاد ما ال حيتملأنص إذا 

داللدة    ن  آ( فداألعالم يف القرنوح، زيدد)األعالم  مثدل  فدالنص هو لف  ال يفيدد إال معنى واحددا،  

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

ة    "  :مثدالده يف القرآن ب عد  سدد  ج  و  ام  يف  احل    أ يدَّ
ة  ثد  اُم ث ال  يد 

د  ف صدد  ن  مل   جيد   م  ة  ف  ّشدد   ك  ع  تُم  ت لد  ع  ج  ا ر   إ ذ 

( ل ة  ام   البقرة. "(196ك 

، وذكره لعّشدة كاملة جاء للتوكيد، وهو  ةحدى عّشد  إفال جمال للشدك يف أنا تسدعة أو  

 يفيد إضافة معنى.
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إن اهلل حرم    "ومثداله من السددندة: عن املغرية بن شددعبدة قال: قال النبي صددىل اهلل عليده وسددلم: 

ه لكم قيل وقال، وكثرة السدؤال،  وهات، وكر    ع  دددد ت، ووأد البنات، ومن  عليكم: عقوق األمها

 7"وإضاعة املال 

ن الكريم من بداب آرا، فداألعالم واألعدداد يف القنص ال دتمدل الكراهدة وال غريهد   (محر  قولده )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 (8البيت 

 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.

لظداهر، نحن مل نجدد أن اإلمدام رصح بدذلدك لكنده عنددمدا نقول إن من أدلدة اإلمدام مدالدك النص وا

 .ه رىض اهلل عنهعرف من استقراء مذهب

 

 والنص والظاهر من عوارض األدلة.

ونحن اليوم يف بيئة تثري الشدكوك يف أدلة الّشدع وألفاظه، فام املنهج العلمي الذي يتبعه هؤالء يف 

 فهم أدلة الّشيعة؟

إنام هي انطبداعدات    كدان هلم منهج يسددريون عليده أصددال، وإال فدالواقع ال منهج هلم 

 شخصية وبنيات فكر جمرد وبادي الرأي ووجهات نظر خاصة.

 وأنتم ما منهجكم؟ :بلهمئلنا من ق  لكن إذا ُس 

 نقول هلم منهجنا االت:

 
 رواه البخاري.  - 7
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 عن الظاهر إال بدليل. أن عندنا الظاهر والقول به من عالمات أهل السنة وأنه ال جيوز العدول

التقييدد إال بددليدل، وهو    ،املطلق من الظداهر  ،العموم من الظداهر فال جيوز التخصدديص وال 

مطلوب ممن قال بالتخصدديص والتقييدد، واألصددل عنددنا احلقيقدة وال يصددار إىل املجداز إال إذا 

أنه    هصدل فيالتأسديس وال يصدار للتوكيد إال بدليل، واأل  يف الكالم تعذرت احلقيقة، واألصدل

 مستقل ويفيد املعنى بنفسه وال يصار إىل اإلضامر والتقدير.

 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. :صحيحه وهو القريب ما مُحل

 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:استغرق ما يصلح له دفعة واحدةالعام هو ما 

 حرص من اللف  كعّش مثال. :ما استغرق الصالح دفعة بال

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

 

 11111.تنبيه: اخلاق والعام وصف للنص، أما التخصيص والتعميم فهو فعل املجتهد

 

ب ا) " :يف قول اهلل :عىل الظاهر مثال م  الر  رَّ ح  لَّ اهللَُّ ال ب ي ع  و  أ ح   البقرة. "(275و 
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والربا عام يف كل ربا وهو حمرم، لكن أمل ينه النبي صدىل اهلل  ،بيع وهو جائز فيشدمل كلالبيع عام 

 عليه وسلم عن املالمسة واملنابذة وبيوع الغرر، وبيع حب ل احلب لة؟

القايض باجلواز لكن أتى الدليل الّشدعي   ة يف الدليل الّشدعي العامداخلنعم هذه البيوع كانت 

 ها حمرمة.ديث وأخرجها من هذا املباح وجعلاخلاق يف احل

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

مر  أيضددا يف الربدا وهو لف  عدام، لو قدال شددخص أن ذلدك خداق بربدا اجلداهليدة أمدا اليوم فداأل 

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

 :قال الناظم

 واحلال واألفراد واملكان. :ويلزم العموم يف الزمان

فدالعدام يبقى عدامدا يف مجيع األزمندة واألحوال واألفراد واألمداكن، فنقول كدل األفراد داخلدة فيده 

 عية أو معنوية كلهم سواء.رشكات أو أشخاق طبي سواء كان املقينض

، وهو دريم  وكذلك األحوال قرض اسددتهالكي أو إنتداجي أو غريه كلهدا داخلة يف هذا العموم

 القرض الربوي.

فكدل ربدا يف كدل زمدان ومكدان، وكدل قامر يف ،  مر يف الزمدان واملكدان فال تفرقدةوكدذلدك األ 

هذا  ، وأن ما يأخذه8أنه مبادلة صفريةكل زمان ومكان هو حمرم ولو تطورت وسائل القامر طاملا 

، ألن دريم  وال يؤثر  سددميتده يدانصدديدب خريي أو غريه ال هيمو  هو من جيدب ذاك بال مقدابدل لده

امليرسد هو يف مجيع األزمنة واألحوال واألفراد واألماكن، و ال يقل قائل إن اليانصديب اخلريي له  

نندا سددنقول لده العدام يبقى عدامدا يف جوانبده  مردود نفع عىل املحتداج  أو غريهم لدذا هو جدائز، أل

 السابقة، وال خيصص إال بدليل يأت ممن أصدر العام.

 فالعموم من عوارض الظاهر   .

 ( املطلق .ب

 
  وهي أن ما يربحه أحدمها هو من خسارة اآلخر، كالقامر فال توجد قيمة مضافة.8   
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 من عوارض الظاهر أيضا املطلق، ما هو املطلق؟

 هو ما دل عىل لف  شائع يف جنس.

ر  )" قول اهلل :مثال ُهم  يف  األ  م  ر  او  ش   مران. آل ع "(159و 

فشاورهم جاءت مطلقة عن دديد طريقة االستشارة، ألن األفعال نكرات، والنكرات يف سياق  

 اإلثبات مطلقة.

وعموم املطلق بدديل تنداويب أمدا عموم العدام فهو شددمويل يسددتغرق أفراده دفعدة واحددة،  

لكن ليس مرة   ،، فكدل نفس البدد أن تعلم"مدا أحرضددت  علمدت نفس"تعداىل  فداملطلق كقولده  

 واحدة وإنام كل نفس لوحدها وعىل انفراد.

م ددد  ليوجد من يقول إن الشدورى يف اإلسدالم غري واضدحة ف  "وشداورهم يف األمر"

 مل ددد وسائلها؟ فهل تشمل الشورى ما هو معروف اليوم من صور؟آليالا و

اورة يدخل فيه، مطلق شددائع يف جنس غري حمدود، فكل ما كان فيه مشدد   (شدداور)نقول إن لف  

سدواء كان يف شدأن البيت أو البلدية أو اجلامعة أو غريها، وهو شدامل جلميع األزمان واألحوال  

األفراد واألماكن، والشدورى التي هي اسدتخالق الرأي ملصدلحة اجلامعة سدواء بمعنى االختبار  

 أو النصح طاملا دقق بأي شكل فقد حققنا أمر اهلل.

إنه شددائع يف جنس لبس األمر عليهم، لذا نحن نصددنفه   فاملطلق واضددح لكنه من حيث

بمقتضداه، فيلزم املسدلم  تطبيق الشدورى يف  العمل من أقسدام الواضدح وهو الظاهر، وجيب  

 مجيع مناحي احلياة التي يصح أن جيري فيها الشورى.

فهو مطلق يف مجيع األزمنة   "أفشوا السالم بينكم "من السدنة قوله صدىل اهلل عليه وسدلم  و

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

 طيب بعد الصالة؟ هل نسلم ؟ أم أنه بدعة؟

هنا هل السدالم الوارد يف احلديث مطلق؟ إن كان مطلق فهو يشدمل مجيع األحوال والتي منها ما 

لصددالة، فمن أراد منع ذلدك فهو تقييدد للمطلق حيتداج إىل دليدل، أمدا يف وسددطهدا فقدد جداء  بعدد ا

 النهي عىل السالم باللف  وجاز باإلشارة، فقيد املطلق بدليل من صاحب الّشع.
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فاملطالب بالدليل هو من يقول باملنع، وقضدية أنه مل يفعله النبي صدىل اهلل عليه وسدلم هنا 

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

   )  "ويف قولده تعداىل 
ل م  ن  امل ُسدد 

ُت أ ن  أ ُكون  م  ر 
ُأم  آن  91و  ُلو  ال ُقر  أ ن  أ ت  النمدل، أتلوه يف مجيع    "( و 

 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 فال يمكن تقييده بعدم الورود ومن 

أراد املنع فعليه بالدليل الذي يصددلح لذلك، وإال فإننا سددنقيد ونخصددص برأي الناس املطلق  

بأكملها، ألنك سددتجد من خيصددص الربا بالزمن األول فقط، وهذا ما الذي سدديهدم الّشدديعة 

يقول به الالدينييون، فيكون لكل شددخص رشيعته عندها، واملحتج باملطلق العام حمتج بالظاهر  

 وهو دليل عند أهل السنة.

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

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

وكدذلدك ال يصددح تقييدد املطلق بداملخداوف، كدأن يقول إنده يرى عددم جوازه خوفدا من أن يدداوم 

الناس عليه فيكون بدعة ويعتقدون أنه من الصدالة، هذا ال يصدح وال تقيد الّشديعة باملخاوف، 

بدعة؟ ال هو سددنة، طيب هل تكرار السددنة يولد  ألن فعله هلذا السددالم يف املرة الواحدة هل هو

 بدعة؟ أكيد ال. فاملداومة عىل السنة سنة.

فسدلمت عىل من بجواري بعد الصدالة،   "افشدوا السدالم"فنحن هنا عندنا نص مطلق  

وال أخصدصده باراء الناس، فإذا فتحنا هذا الباب ومل نتقيد بالقواعد والضدوابط فسدنلغي النص 

وهدل الالدينييون يقولون بغري ذلدك؟ فخصددصددوا العدام وقيددوا املطلق    املطلق، وعموم العدام،

بدالتداري ، فهم مل يردوا النص كام يف احلددود إنام قرصددوه عىل زمن مع ، فدأخرجوا الزمدان من 

العموم، وعندها تتعطل الّشديعة، وأنا كإنسدان ليس يل التغيري يف احلكم، ألن احلكم هو خطاب  

ينزل وهناك ال ينزل؟ فليس يل أن أخصددص يف األفراد أو يف األزمنة،  اهلل، فليس يل أن أقول هنا

فمن قدال ال يصددح السددالم عقدب الصددالة أخرج الزمدان فقيدده بده ومن قدال الربدا خداق بربدا  
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اجلاهلية خصددصدده أيضددا بذلك، وهذا تالعب يف الّشدديعة بالتخصدديص باراء الناس، ولذلك 

أردندا أن يكون الّشددع هو احلداكم، فهدذه  الّشددع هو الدذي خيصددص وهو الدذي يقيدد، هدذا إذا

الضدوابط جردتنا من ذاتيتنا وأشدخاصدنا وأصدبح املوضدوع علم وبحث ثابت، وال عربة بايراء  

 الشخصية وال وجهات النظر.

فهدذه الضددوابط والقوان  هي التي تنضددبط هبدا الّشدديعدة وإال خرجندا من الّشدديعدة 

خداوف يؤدي إىل رد الكثري من النصددوق وأصددبحندا رجدال دين فوق الّشدديعدة، والتعليدل بدامل

 الّشعية.

اد ه  )" :: يقول اهلل تعاىلأخر عىل املطلق  مثال ص  م  ح  و  ُه ي  قَّ آُتوا ح  فاالية  األنعام.   "(141و 

فالذي   وليس فيام دون مخسددة أوسددق صدددقة "خصددصددناه بحديث تشددمل كل حصدداد، لكنا  

 خصصه هو الّشع وليس الرأي.

عامة يف كل مال بلغ النصداب   "خذ من أمواهلم صددقة "عاىل وكذلك العموم يف قوله ت

 10"صدقة 9وليس فيام دون مخس أواق "أو ال، خصص من الشارع بحديث 

 

وأيضدا حديث رسدول اهلل صدىل اهلل عليه وسدلم: هالعهد الذي بيننا وبينهم الصدالة، فمن 

النعمدة، كام ورد يف نصددوق دتمدل كفر امللدة ودتمدل كفر    "كفر"فكلمدة  ،  11تركهدا فقدد كفر 

ر   الُدُه ُكف  تد 
ق  ، و  ق  سدد 

ن  ف  م  اُب امل ُؤ  بد 
      "وقدال تعداىل    12أخرى كقولده هسدد 

ن  م  ن  امل ُؤ 
ان  م  تد  ائ ف  إ ن  طد  و 

( ي ن ُهام  ُحوا ب 
ل  أ ص  ت ت ُلوا ف   احلجرات. "(9اق 

 
 جرام .2.9األوقية أربعون درمها، والدرهم   - 9

 البخاري. -10

 ابن ماجة.  - 11

 رواه امحد.  - 12
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كفر  كفر نعمدة ال    الكفر، فتب  أندهبد  قتدال املؤمن  صددفوو  أنم مقتتل ، فوصددفهم بداإليامن مع

وأنه يستعملها باملعني ، لكن يف نصوق الّشع األصل كفر امللة، وهو املستخدم يف عرف  ،ملة

 الّشع.

كفر ملدة،   ؟أي كفر  "العهدد الدذي بينندا وبينهم الصددالة فمن تركهدا فقدد كفر"فحدديدث  

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

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

 هذه املرتبة أو تلك؟ أم أن مرد األمر للّشع؟

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

كفر النعمدة وهو    وهو الظداهر إىل ويوجدد عنددندا صددوارف كثرية ترصددفده عن كفر امللدة

، فحديث تارك الصالة من املتشابه ألنه من الظاهر الذي حيتمل معني  وإن كان أحدمها التأويل

... فوالدذي "بمرجوحيدة، ومن الصددوارف هدذا احلدديدث املحكم الدذي رواه مسددلم حيدث قدال 

القيامة...  نفيسد بيده، ما منكم من أحد بأشدد مناشددة هلل يف اسدتقصداء احلق من املؤمن  هلل يوم 

فيقول اهلل عز وجدل: شددفعدت املالئكدة، وشددفع النبيون، وشددفع املؤمنون، ومل يبق إال أرحم 

الرامح ، فيقبض قبضددة من الندار، فيخرج منهدا قوما مل يعملوا خريا قط قد عادوا محام، فيلقيهم 

 الدذين أدخلهم اهلل يف نر يف أفواه اجلندة يقدال لده: نر احليداة... يعرفهم أهدل اجلندة هؤالء عتقداء اهلل

  "اجلنة بغري عمل عملوه، وال خري قدموه

ال يّشددكون مع اهلل  فهمفهؤالء ليس عندهم من صددالح عمل إال التوحيد الصددحيح  

شدديئدا، وهدذا حدديدث حمكم فيمن آمن بداهلل ومل يعمدل عمال صدداحلدا قط وأدخلده اهلل اجلندة، وهدل 

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

 ونبهوا وذكروا ومل يستجيبوا.

إىل املحكم، وتتبع املتشددابده وهجر   فهدذا حدديدث حمكم واألول متشددابده واملتشددابده يرد

املحكم زيغ، لذا فقهاء املذاهب األربعة عىل أن تركها جحودا كفر، أما تركها تكاسال فال يؤدي  

 إىل كفر امللة بل كفر النعمة.
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عظده بسدده ويحيبدل حتى عندد اإلمدام أمحدد ليس جمرد الينك كفر، بدل قدال يددعوه اإلمدام أو ندائبده و

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

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

 

 التأسيس.العارض الثالث هو (  3

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

قال لك شددخص صددل صددل. فيحمل عىل إرادة الصددالة مرت  ال عىل التوكيد، ألن  لو   مثال:

 التأسيس أوىل من التوكيد ملا فيه من اإلفادة اجلديدة.

فإذا دار األمر ب  التأسدديس والتوكيد فإننا نحمل الكالم عىل التأسدديس، بمعنى أنه يفيد معنى 

 جديدا ليس ما يقتضيه األول.

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

 التأسيس هو أن يقتيض اللف  الثاين غري األول عند تشاهبهام.

يف  " قوله تعاىل  مثاله  ُقُلوهُبُم  و 
ة  لَّف  امل ُؤ  ا و  ي ه  ل     ع 

ل  ام  ال ع     و 
اك  امل  سد   و 

اء  ر  ل ُفق 
اُت ل  ق  د  نَّام  الصدَّ

إ 

   و  
م  ار  ال غ  اب  و  ق  يم  )الر 

ك  يم  ح 
ل  اهللَُّ ع  ن  اهللَّ  و 

ة  م  يض  ر  ب يل  ف  اب ن  السَّ ب يل  اهللَّ  و   التوبة."(60يف  س 

هي بمعناها العام فلم نسددتفد شدديئا ألن كل ما ذكر يف  (يف سددبيل اهلل)فإذا قلنا إن لفظة 

لناها عىل النص هو يف سدبيل اهلل، ألننا بذلك نؤكد وال نؤسدس، واألصدل التأسديس، لكن لو مح

املعنى اخلداق كام هو رأي املدذاهدب األربعدة ومحلنداهدا عىل اجلهداد والقتدال والغزو يف سددبيدل اهلل 

تفيد احلرصدمح وإذا  "إنام"السدتقام األمر ألن التأسديس أوىل من التوكيد، ال سديام أن عندنا لف  

العبث والزيادة عىل   عىل املعنى العام فلم يبق للحرصد فائدة، وفرضدت   (يف سدبيل اهلل)محلنا لف  

لقال إنام الصددقات يف سدبيل اهلل  ولو كانت يف سدبيل اهلل باملعنى العام،  كتاب اهلل بال موجب، 

نا الركاكة عىل املعنى وهذا ال جيوز، ، وإن قلنا بذلك فقد فرضدد  ، وال داعي للتقسدديممن البداية

ي من الظاهر حمتملة أكثر من من حيث اللف  ه (يف سدبيل اهلل)وأن احلرصد أصدبح منتفيا، فلفظة  

 معنى لكن من حيث السياق زال االحتامل، وصارت نصا ال دتمل غري القتال يف سبيل اهلل.
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وهدذا هو فهم املدذاهدب األربعدة، بدل إن اعتبدار املعنى العدام جيعلندا ننقدل الصدددقدات من 

الدعوية وغريها   الفقراء إىل األغنياء، فلو جعلت لدور دفي  القرآن أو للمسدداجد أو للقنوات

،  ( بالم امللك واالسددتحقاق )فقد خدمنا هبا األغنياء، وهي جمعولة أصددال للفقراء، وربطها هبم 

وما وضدعناه جلهة اسدتثامر الزكاة قد تعود يوما للدولة إذا حصدل معها إفالس أو غريه ومل تعد 

ال مهد ، وإاحلرصدد، وفرض الركداكدة للفقراء، وعليده فبهدذا نصددادم النص من عددة وجود إلغداء

 التمليك واالستحقاق، ونقلها لنغنياء بدل الفقراء.

ملّشدوع  اوجدنا الكثري ممن يعيش عىل هذا املّشدوع التنموي غني كمهندس وإذا نظرنا  

واإلداري واملحاسدب وغريهم ويقبضدون رواتبهم عىل حسداب الفقراء يف ح  أن الفقراء يقال 

أو عّشددة، وال يقدال بدأن هدذا موافق ملقداصددد    هلم انتظروا إىل وقدت توزيع األربداح بعدد سددندة

الّشدديعة، ألن املقاصددد ال يصددح أن تصددادم داللة النصددوق، ثم إن املقاصددد ثبتت باسددتقراء  

النصدوق فكيف تعود عليها بالبطالن؟ ثم إذا خرسد هذا املّشدوع من يتحمله؟ سدتعود اخلسدارة 

 .إذنعىل الفقراء بال ذنب منهم وال 

 

اب ن    " :اهلل تعداىلمثدال آخر: قول      و 
اك  امل  سدد  ى و  ال ي تد ام  ب ى و  ي ال ُقر   ذ و 

ىل  ُحبد ه  آت ى امل  ال  ع  و 

اة ) ك  آت ى الزَّ ة  و  ال  ام  الصَّ أ ق  اب  و  ق  يف  الر     و 
ائ ل  السَّ ب يل  و   البقرة"(177السَّ

اة  )قولده  دمدل عىل الصدددقدات التطوعيدة، وأن األوىل   (املدال  قولده )وآتىف كد  آت ى الزَّ عىل  ( دمدلو 

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

 

ُسول ه )"قول اهلل تعاىل  مثال آخر: ر  نُوا ب اهللَّ  و 
نُوا آم  ين  آم 

ا الَّذ  هي  
اأ   النساء."(136ي 

لكان من دصيل احلاصل ألنم آمنوا قبل ذلك، ومن املستحيالت ن الثانية تفيد التوكيد  إلو قلنا  

 :الثالثة التي تبدأ بالتاء دصيل احلاصل، وهي

 .مرجح دصيل ما قد دصال:: :تعدد الفاعل ترجيح بال

 فيكون هنا الثانية تفيد معنى جديدا وهو استمروا يف إيامنكم واثبتوا عليه.
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يف سددورة املرسددالت تكررت عّشدد مرات، وقوله    "للمكذب ويل يومئذ  " مثال آخر:

ان  "تعداىل  بد  ذ  ب ُكام  ُتكد   ر 
ء  بد أ ي  آال  يف سددورة الرمحن تكررت إحددى وثالثون مرة، فلو قلندا كلهدا    "ف 

للتوكيدد فال معنى جدديددا فيهدا، والعرب يف لغتهدا ال تزيدد عىل ثالثدة يف توكيدد اللف ، حتى ملدا زاد 

هو ثقدة ثقدة ثقدة وهندا )عىل الثالثدة نصددوا عليهدا فقدالوا يف بعض الثقدات    بعض أهدل احلدديدث

فبأي آالء ربكام  "يف قوله  . وعليه ففي اييات السددابقة نقول  (نخدالف النحداة ونقول أيضددا ثقدة

نقول هي بحسدددب النعم املدذكورة قريبدا أي آمنوا هبدا، والتي قبلهدا متعلقدة بام قبلهدا   "تكدذبدان

 وهكذا.

 

 13عدم الينادف وعدم االشيناك( اإلفراد و4

 :قال

 مخسة أقسام بال نقصان. :لمعاينلونسبة األلفاظ 

 14واالشيناك عكسه الينادف. :تواطؤ تشاكك ختالف

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

أهيام أشدد بياضدا؟ فنقول الثلج بالنسدبة للبن يف بياضده مشدكك، أي   (كاللبن والثلج)التشداكك 

 تشك هل هذا أبيض من هذا أم ال؟

 
اهلمزة أصليية   الرباعي كككرم ككراما، أما   اامام  والسلدا  فزمزة وصلو، ومهز الوصلو ه تظزر   درك ال الم،    - 13

 فر لبالد ه يعرفه فيزا أحد قال : ككين   املحافو واو عمرو : ومهز الوصو   درك ال الم. حتى قال أحد العيامء بعد أن سا

* فائدة: عمرو   اجلر والرفع ت تب بالواو ل ن   النصلب بال واو ألاا الواو لتمييزها عن عمر، و  النصلب عمرا باألل   

 ألاا متيزه عن عمر املمنوع من الرصف وه يفبو التنوين واألل .  

 السيم   املنطق  - 14
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االشيناك: لف  واحد يف عدة معان، فالع  تطلق عىل البارصة واجلاسوس وع  املاء والذهب.  

د السددامع ال املسددتعمدل هلدا ألن هدذا يعلم مدا يريد   أيوترجيح أحدد املعداين هو من عمدل احلدامدل  

دلة من اخلارج، كام يف قوله تعاىل رصفها إليه، والوضدع قبل ذلك، ويعرف قصدده بالقرائن واأل

فمن قدال إنده الطهر قدال إن العددد جداء مؤنثدا فدالعددد يكون مدذكرا، وهو الطهر.   "ثالثدة قروء  "

أي  "ضدعي الصدالة أيام إقرائك "ومن قال باحليض اعتمد قول الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم  

 حيضك. أيام

فجداءت القرائن الّشددعيدة تتلفدة وهندا يظهر جهدد املجتهددين والراسددخ  يف العلم،  

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

أي  - فتعدد أنظار املجتهدين لتعدد أدلة الّشدع، وهو من طبيعة الّشديعةهذا التضدييق، ثم إن 

دها يعلم ماذا يفعلمح فقال هإذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا ملا عدَّ  -الشارع  

فالتعدد املنضددبط املحكوم بام نحن فيه من قواعد وأصدول   15حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 

 .هو مراد ومقصود للشارع

شدديئدا واحددا ومدذهبدا واحددا ألنزل رشعده عىل معنى واحدد عىل النص، بدل   وأنده لو أراد 

ليظهر   ،ل ألفداظده من بداب الظداهر الدذي حيتمدل أكثر من معنى ال النصهو سددبحدانده جعدل جُد 

فضدل العلم واملجتهدين وإعطاء اتسداع للّشديعة يف الزمان واملكان واألحوال وقدرة عىل التغري 

قطعيدات والثوابدت ليحف  هويدة األمدة ويرعى أسددسددهدا من بام ال خيدل بدالقطعيدات، ووضددع ال

التحريف والتبديل وليضدمن التجانس وأعطاها جماال للتعدد والتنوع دت سدقف الّشديعة يف 

 نقاط متوازنة تضمن املواكبة لكل جديد وال خترج عن أصوهلا وسقفها .

 قد يكون بالذات وقد يكون باالعتبار  :والتخالف

س وإنسدددان، فدالعالقدة بينهام التبداين، وبداالعتبدار كدأب وابن، فهدذا أب والتبداين بدالدذات كفر

 لده.اباعتبار ولده وابن باعتبار و
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 را.اوأيضا لو قلت أعطيته سيفا مهندا صارما بت

كلها صدفات للسديف، فلو قلت أعطيته مهندا أو صدارما لفهم أنه سديف، لكن ملا قال 

وصدارما أي قاطعا، ومهندا أي من اهلند، فالبد أن نعطي أعطيته سديفا فهو اسدم لذات املعطى، 

 زيل الينادف واالشيناك إن وجد.نن هذه الكلامت معنى خاصا مفردا ولكل كلمة م

ولو قال قائل القصداق القصداق القصداق للقاتل، هنا يمتنع التأسديس ويلزم التوكيد، ألن  

ن الكالم هنا تأكيدا ال تأسدديسددا ألن  القصدداق ال يكون إال مرة واحدة، والعادة هنا ديلنا إىل أ

 القصاق ال يتكرر.

 اإلنسان  ما الذي دعانا لالنتقال من التأسيس إىل التأكيد أو ما الدليل؟ هي العادة التي جرت أن 

 ال يقتل إال مرة واحدة.

 

 ( عدم النس .5

منسدوخة إال إذا بت النسد  إال بدليل، واألصدل يف النصدوق أنا غري ثاألصدل عدم النسد  وال ي

أنه باق عىل حاله ويعمل به وال يقبل ادعاء نسد  املعنى واألصدل هو  الظاهر  املعنى  ثبت ذلك، و

الظداهر إال بدالددليدل، وال يقوم النسدد  عىل االحتامل، وال ينسدد  النص  العقدُل، وهدذا من معنى 

 كان هو املراد؟ فكيف يفهم الناس املعنى اخلفي إن "عليكم بسنتي"قوله عليه الصالة والسالم 

 عدم النس  ومن ادعاه يلزم بالدليل عليه. إذنفاألصل 

ُرون  )  "مثال قول اهلل تعداىل 
اف  ا ال كد  هيد  

اأ  بُدُدون  )1قُدل  يد  ا ت ع  بُدُد مد  بُدُد  2( ال  أ ع  ا أ ع  ابد ُدون  مد  تُم  عد  ال  أ ن  ( و 

ُتم  )3) د  بد  ا ع  د  مد  ابد  ا عد  أ ند  ال   ال   4( و  بُدُد )( و  ا أ ع  ُدون  مد  ابد  تُم  عد  يل   د ين  )5أ ن  ينُُكم  و 
ل ُكم  د   )6)" 

 الكافرون.

ال  " قال بعضدهم إنا منسدوخة باية السديف نُون  ب اهللَّ  و 
م  ين  ال  ُيؤ 

ات ُلوا الَّذ  ر  ق  خ  م  اي  ،  التوبة " ب ال ي و 

ط النسد  تعارضدهام يف نفس هذا غري صدحيح ألنه ال عالقة بينهام، وكل منهام يف باب، ومن رش

 املسألة، وعدم إمكان اجلمع، والينجيح، ومعرفة السابق من الالحق حتى يقال بالنس . 
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 ( األصل احلقيقة.6

 الظاهر حيمل عىل احلقيقة وال يصار إىل املجاز إال بدليل.

اب يل  )"قول اهلل تعاىل: مثال  ا أ ب  م  ط ري  
ي ه  ل  ل  ع  س  أ ر   الفيل. "(3و 

ن  "وقولده تعداىل    !!،  هدذه الكولريا  بعضددهم  لفقدا
أ ل ف  م  ُكم  بد  د 

اب  ل ُكم  أ ين  ممدُ  ت جد  اسدد  فد 

(   
د ف   ُمر 

ة  ئ كد  وقدالوا   .!!  هي القوة املعنويدة التي آتداهدا اهلل الصددحدابدة  وااألنفدال. قدال  "(9امل  ال 

 نعثر عىل يشء.، ألننا عملنا مسحا جيولوجيا ومل !!جوج هي صفات رشأجوج ومأ\يا

ثم يفرسدد الغيبيات عىل  يف احلسدديات وتسدديطر عليه اإلنسددان  هنا نقول من املشددكلة أن يغرق  

جوج والددجدال كلهدا غيبيدة فال يمكن تفسددريهدا وإدخداهلدا ددت قدانون  أجوج ومد أضددوئهدا، فيد 

 .احلسيات

وكدذلدك الشدديطدان، أال جيري من ابن آدم جمرى الددم وهدل يظهر يف دداليدل الددم يف   

 ! ملخترب؟ وكذلك هو واضدع خرطومه عىل قلب ابن آدم هل يظهر يف التصدوير املقطعي وغريه؟ا

ري القدانون احليسدد التجريبي عىل أمر غيبي، فهدذا خلدل يف املنهج، ألن الغيدب ال  جيال   هندا نقول

يعلم إال من جهة السدمع من الرسدول فقط، وإال فهو كمن يبحث عن دواء مرض عند مهندس 

 معامري!

تُم  إ ىل    ":قول اهلل تعداىللكن قدد نينك احلقيقدة وندأخدذ بداملجداز ملوجدب رشعي، ك ا ُقم  إ ذ 

( ُكم  ُلوا ُوُجوه 
س  اغ  ة  ف  ال   املائدة "(6الصَّ

، أو أراد الوضددوء قبدل القيدام هلدا،  ئداالقيدام هلدا، لكن ربام يكون متوضدد   اسددتلزمده عندد

 لصحة الطهارة. (إرادة القيام)لتي ليس من رشوطها الشارع ذاته أحالنا عىل أحكام الطهارة او

يم  ) "وقوله تعاىل  ج  ي ط ان  الرَّ ن  الشَّ
ت ع ذ  ب اهللَّ  م  اس  آن  ف  أ ت  ال ُقر  ر  ا ق  إ ذ   النحل. "(98ف 

، وعليه (إذا)جواب لظرف اجلواب    (فاسدتعذ)فهنا ال يمكن أن تقع االسدتعاذة إال قبل القراءة، 

سدتعاذة مع القراءة وهذا متعذر، أحالت إىل ذلك العادة، التي تقيضد أنه البد  فالبد أن تكون اال

 أن تكون االستعاذة قبل القراءة.
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قال: هواهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن،   -صدىل اهلل عليه وسدلم  -كذلك حديث رسدول اهلل 

 واهلل ال يؤمن، قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه 

، لكن نحمله عىل املجاز وأنه يعني الفسددق  عنه وهو عىل احلقيقةلكفر ألنه نفى اإليامن فظاهره ا

 وإتيانه كبرية، وذلك ألننا وجدنا عموم أدلة الّشع ال تكفر بإيذاء اجلار كفر ملة.

ظاهرها كفر امللة ألنه نفى أن يكون من مجاعة املسلم ،   "من غش فليس منا "وكذلك حديث 

املجاز وهو أن فعله ليس من أفعال املسدلم ، ألننا مل نجد الشارع يمنع الصالة لكن نحمله عىل  

عىل الغشدا  إذا مات. وكذلك فعل الكبائر كلها أنه ال يكفر صداحبها، لشدمول شدفاعة النبي 

 صىل اهلل عليه وسلم هلم، وال شفاعة لغري أمته.

د  "قوله تعاىل  فالصددوارف قد تكون العادة أو احلس والواقع أو التعذر كام يف ه  ن  شدد  م  ف 

ُه) م  ل ي صدُ ر  ف  ه  ن ُكُم الشدَّ
البقرة، ظاهره يعني أنه يصدوم بعد شدهود الشدهر، والشدهر ثالث   "(185م 

بعد  أنه يصدوم أم  !يبدأ الصديام أول يوم شدوال؟عىل احلقيقة سد هل يصدوم بعد أن يشدهده؟ ف ،ليلة

ف  العدام وأريدد جزاه، أمدا إن قلندا لالأطلق    إذن؟ نعم إذا شددهدد أولده،  مندهأن يشددهدد أول ليلدة  

هذا إذا محلناه  ، سدنسدري عىل احلقيقة واألصدل يف الكالم احلقيقة فإنك سدتصدوم بعد انتهاء الشدهر

 عىل الظاهر ومل نؤوله، لذا وجب تأويله ومحله عىل املجاز لتعذر محله عىل احلقيقة.

 

 ( األصل يف الكالم االستقالل وعدم اإلضامر .7

اُم "اهلل تعاىل قول  إ ط ع  ع  ف 
ت ط  ن  مل   ي سدد  م  ا ف  سددَّ ت ام  ن  ي 

ب ل  أ  ن  ق 
ي ن  ُمت ت اب ع     م  ر  ه  ي اُم شدد 

ن  مل   جي  د  ف صدد  م  ف 

ك ين ا ) س 
ت    م 

 املجادلة."(4س 

 .أن تطعم ست  مسكينا تتلف الظاهر 

 هل يصح إطعام مسكينا واحدا ست  مرة؟

اجلواز، دليلهم هو تقدير مضاف وهو إطعام طعام بقال األحناف  ، واملنع من ذلكاجلمهور عىل  

 ست  مسكينا، ليس املقصود أن تطعم ست  مسكينا تتلف ، واملراد باملسك  طعام املسك .

 :يف املراقي قال
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 عليه الئح سامت البعد. : ل مسك  بمعنى املدجعف

 بعيد وليس يف حمله. طعام مسك وهو  عىل هذا اإلضامر )احلنفية( فحملهم

تَُّلوا " :قوله تعاىل ا أ ن  ُيق  اد  ض  ف سد  ن  يف  األ  ر  و  ع  ي سد  ول ُه و  سدُ ر  ُبون  اهللَّ  و  ين  حُي ار 
اُء الَّذ  ز  نَّام  ج 

إ 

ض   ن  األ  ر 
ا م  و   أ و  ُين ف 

ف  ال  ن  خ 
ُجُلُهم  م  أ ر  هي م  و 

طَّع  أ ي د  بُوا أ و  ُتق  لَّ  املائدة."أ و  ُيص 

يقول البعض لكدل جزاء فعدل، أن يقتلوا إن قتلوا، وأن يقطعوا إن اقوا وأن تقطع أيددهيم  

 وأرجلهم من خالف إن قتلوا واقوا.

وهي عندد اإلمام فال داعي لتقددير )إذا اقوا وإذا قتلوا( ، لكن األصددل عدم اإلضددامر

للحاكم خيتار منها ما يناسدب حسدب اجلريمة مالك عىل التنويع ال عىل الينتيب، وهي مينوكة 

، فيمكن مثال  للحداكم أن يطبق عىل تداجر املخددرات قطع اليدد ملرتكبدة  ومدا يؤديده إليده اجتهدادها

 والرجل من خالف.

بعضددهم قدال أن من يرسددب أسددئلدة االمتحداندات جيدب أن تقطع أيددهيم وأرجلهم من 

 فليست هبذه السهولة. خالف بناءا عىل مذهب مالك وهذا واهلل أعلم بعيد

ين  ) "وقوله    
اا  ن  اخل  

ل ت ُكون نَّ م  ُلك  و  م  ب ط نَّ ع  ك ت  ل ي ح  رش  
ن  أ 
 الزمر "(65ل ئ 

، هذه إضددافة وتقدير واألصددل عدمه، وأن الكالم مسددتقل حبط عمله قالوا إذا مات عىل ذلك

لك، أما إن أعطى النص معنى بنفسدده يف أداء املعنى وال حيتاج إىل تقدير إال إذا اقتادد النص ذ

 مجرد الّشك أو الردة حمبط للعمل.ف، وعليه مفيدا فال إضامر

هرفع عن أمتي اخلطدأ    "ولكن أحيداندا البدد من التدأويدل أو التقددير ليسددتقيم النص، كام يف قولده  

 16والنسيان وما استكرهوا عليه  

الواقعات حمال، فلزم تقدير حمدوف ليستقيم ، ورفع  ان يف األمةواقعوالنسيان  فهنا اخلطأ  

الكالم ويسدلم النص وينزه قائله، فيقال أي رفع إثم اخلطأ أو املؤاخذة عىل اخلطأ، وإال ألدى إىل 

 معنى غري صحيح.
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فدالتقددير هندا واجدب وانتقلندا من االسددتقالل إىل التقددير والددليدل عددم صددحدة الكالم 

 دق الكالم عىل هذا التقدير.بدونه، وعدم استقامة املعنى، وتوقف ص

اسدتشدكل عليه بأن الواقعات رفعها حمال،   "يرفع احلدث وحكم اخلبث "ملا قال الشدي  خليل  و

 :فقالوا يف انتقاده

 والواقعات رفعها حمال. :احلكم يف تقديمه إشكال

 

 ( األصل الينتيب .8

خرب أو  وأفداألصددل تقدديم مدا حقده التقدديم وتدأخري مدا حقده التدأخري، واجلملدة العربيدة إمدا مبتددأ 

 فعل وفاعل ومفعول، واألصل ترتيبها عىل ذلك.

ل  أ  "يف قول اهلل تعداىل  بد  ن  ق 
ة  م  بد  ق  يُر ر  ر  ت ح  الُوا ف  ا قد   

ُعوُدون  ملد  م  ُثمَّ ي  ه 
ائ  سدد 

ن  ن 
ُرون  م 

اه  ين  ُيظد 
الدَّذ  ن  و 

ا سَّ ت ام   املجادلة. "ي 

 د.و  املظاهرة والع   :عىل الينتيب يلزم درير الرقبة بحصول األمرين

عليهم درير رقبة ثم يعودون جيب ليست كذلك، إنام الذين يظاهرون   ملكن عىل التقدي

 يعود.ملا كانوا عليه قبل الظهار سامل  من اإلثم، فبمجرد الظهار جتب الكفارة ولو مل يرد أن 

 ملا قالوا، وهنا يظهر العامل. (فتحرير رقبة)فيكون املتعلق 

وكدذلدك يف حدديدث النبي صددىل اهلل عليده وسددلم قدال: هال يقتدل مؤمن بكدافر، وال ذو عهدد يف 

   17عهده 

، 18ال يقتدل مؤمن وال ذو عهدد يف عهدده بكدافر حمدارباحلدديدث  ترتيدب  فقدال األحنداف  

معداهددا  ذميدا  فدإنده يقتدل بده عندد احلنفيدة بنداءا عىل أن يف احلدديدث تقدديم ن املؤمن إذا قتدل  فقدالوا إ

 
 ابن ماجة.  - 17

 (444/ 4رح بداية المبتدي )الهداية في ش 18

قال: "وال يقتل بالمستأمن"؛ ألنه غير محقون الدم على التأبيد، وكذلك كفره باعث على الحراب؛ ألنه على قصد الرجوع "وال يقتل الذمي  

بالمرأة، والكبير بالصغير،    بالمستأمن" لما بينا "ويقتل المستأمن بالمستأمن" قياسا للمساواة، وال يقتل استحسانا لقيام المبيح "ويقتل الرجل
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ذا عهدد يف   –أي الكدافر   –وقددروا معنى الكالم أنده ال يقتدل مؤمن بكدافر واحلدال أنده    ،وتدأخري

 واألصل عدم ذلك.، عهده

كل ما قلناه هي ضوابط وقواعد جيب عىل املجتهد والناظر يف احلكم الّشعي  :اخلالصة

وال يكون هو فوقهدا بحجدة   ،من حيدث املصدددر واملنهج  اتزام هبدا حتى يكون اجتهداده رشعيد االل

 املخاوف والعلل اخلفية واالحتامالت .

 واهلل ورسوله أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحارضة الرابعة 

 

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

 
والصحيح باألعمى والزمن وبناقص األطراف وبالمجنون" للعمومات، وألن في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع القصاص وظهور  

 .التقاتل والتفاني
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يب كف يرتبها من حيث ، وابن أ(الظاهر)ددثندا عن الدليل الثاين عند اإلمام مالك وهو  

يددل دالاللدة واحددة عىل شددز واحدد وهو غري حمتمدل  هو مدا  وفتعرضددندا للنص  ،  قوة الدداللدة

 .ونصوصه يف الّشيعة قليلة ونادرة

، وقلندا من جتليداتده العموم والتدأويدل لده هو  أكثر من معنى  والظداهر وهو مدا حيتمدل

وجب امل  يكونالتخصدديص، وال ينتقدل من الظداهر إىل التأويل إال بموجب لالنتقال، ففي العام 

 اخلاق، ويف املطلق املوجب هو الدليل املقي د. هو النتقالل

 ومن جتلياته االستقالل وال ينتقل إىل التقدير إال بدليل.

 وعدم االشيناك وال الينادف إال بدليل.وكذلك األصل اإلفراد 

 كذلك يف احلقيقة واملجاز فال ننتقل إىل املجاز إال بدليل، أو إذا تعذرت احلقيقة . 

 وجتدر املالحظة أن كل هذا الكالم يف حمل احلكم وأفراده.

وعليده فدإن الدذي يعتمدد دليال واحددا أو نصددا واحددا دون أن يلتفدت إىل هدذا املنهج فال 

بل وكتب السدنة كلها وأراد أن جيتهد   ،سديقع يف أخطاء شدنيعة، ولو ملك الصدحيح شدك أنه 

فإنه سديفتي خطأ ما مل   ةفلن ينفعه حفظه للسدن  ،يف الفتوى دون أن يكون له إمام هبذه الضدوابط

 ، يتعلم هدذه الضددوابط يف النظر يف األدلدة، بدل عىل العكس سدديهددم السددندة من حيدث ال يددري

 م ريييزه ب  املعنى الراجح واملعنى املرجوح.ويعبث بالّشيعة لعد

 

 ثم دليل سنة األواه. :ثم الدليل من كتاب اهلل (9البيت 

 

 الدليل الثالث: دليل اخلطاب.

 لف  الدليل هنا يعني: مفهوم املخالفة.

 سنة األواه: أي سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم.

) "كثري الرجوع، قال اهلل أي جاع األواه: الر   يم 
ل  اه  ح  يم  أل  وَّ

اه   التوبة."(114إ نَّ إ ب ر 
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 "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 اللف  عىل معناه يف حمل النطق الذي هو اللف . ،األول أفاده املنطوق -

 إعطاء الكتاب خلالد إذا أحرز النجاح. 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 يرصددح به  مفهوم ألنه ي  فهذا هو دليل اخلطاب أو مفهوم املخالفة، فهو 

 يف حمل النطق.

وعليده فدإنندا نسددتخرج منده حكم  أحددمهدا بداملنطوق وايخر بداملفهوم، هدذا عىل القول بمفهوم  

 املخالفة.

يدة، لكن حكم املنطوق قررتده بقوة، إنام احلكم ايخر  اإلنسدددان    هدذان احلكامن قررلام الفطرة  

ويقول لدك أعطده إلرضددائده ألنده    ،مر فيده خيتلف ألنده قدد يدأتيدك نص آخرحدال عددم النجداح فداأل

 حزين مثال.

لكن داللدة املفهوم متدأرجحدة وتتلف فيهدا، فدذهدب مدالدك  ،وعليده فدداللدة املنطوق متفق عليهدا

 والشافعي إىل أنا دليل يف اجلملة، وذهب أبوحنيفة عىل أنا ليست حجة.

 :يقول اهلل تعاىل :مثال

ا) " ات  أ ب د  ن ُهم  م 
د  م  ىل  أ ح  ل  ع  ال  ُتص   التوبة"(84و 

 فهم اإلمام مالك منه حكم :

 األول النهي عن الصالة عىل املنافق ، وهو ثابت باملنطوق. -
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بال بيدان لنوع لكن وهدذا أخدذه منده بداملفهوم،   ،املطلق  ذنبدالصددالة عىل املؤمن  اإل  ذنالثداين اإل -

وهي التي دلت عىل أن صددالة   ،دديد نوع احلكم حيتاج ألدلة أخرى، ومطلق  جوازبل حكمها  

 اجلنازة واجبة.

هدذا كدأن أقول لدك: الصددالة جدائزة    ،ونالح  هندا أن اجلواز املطلق يشددمدل الواجدب

، السدواك جائز هذا صدحيح لكنه بدرجة املندوب، حلم الدجاج لكن بدرجة الواجبصدحيح  

الة النافلة بعد العرصدد جائزة لكنها مع الكراهة فهي مأذون جائز لكنه بدرجة املباح، لو قلنا صدد 

لكنده   ،حيتمدل أن يكون واجبدا أو منددوبا أو مبداحا أو مكروها  املطلق  فيهدا لكنهدا مكروهة، فاجلائز

 ال حيتمل بحال أنه حرام.

وهو مدا اسددتوى طرفدا الفعدل فيده، وقدد يدأت وحيتمدل   ،وقدد يدأت اجلدائز بمعنى املبداح فقط

 ام األربعة السابقة.أحد األحك

 

 * أنواع املفهوم.

 :املفهوم ليس نوعا واحدا بل هو أنواعمح منها

 

 مفهوم الظرف: -أ

 زمان ومكان. :وهو نوعان

 ظرف الزمان أي أن الفعل وقع فيه، فهو مظروف.

وهو الزيارة، أي يف  (الفعدل)أين املظروف؟ هو  ،هو الظرف (يوم)، لو قلدت أزورك يوم اجلمعدة

 يوم اجلمعة.

، فلو قلدت يوم اجلمعدة يوم عظيم "يف"وعليده فدالظرف بنوعيده جيدب أن يقددر فيده احلرف  

 الذي هو الوعاء. "يف"ألنه غري مقدر فيه معنى  ،فليس بظرف

تقول جلسددت عندده تالوة الفداددة. أي كدان جلور يف قددر تالوة الفداددة، فتالوة الفداددة ظرف  

 زمان.
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ك جلسددت وسددط الدار، أي يف وسددط الدار، ظرف مكان، وعند النحاة يسددمى كذل

 املفعول فيه.

)"قوله تعاىل مثال:   ات  ُلوم  ع  ُهر  م  ج  أ شد  البقرة. ظرف زمان، واملفهوم فيها أي "(197احل  

 احلج واقع يف هذه األشهرمح فال حيج قبلها وال بعدها.

والثاين ال دجوا يف    –يف هذه األشهر  احلج    –فاإلمام مالك يثبت هبذا اللف  حكم   

 غريها. 

لكن اإلمام أبا حنيفة ينكر مفهوم اخلطاب أو دليل اخلطاب، هل يعني هذا أنه يقول حجوا يف  

 شهر صفر؟ 

ال هم قالوا يف ايية دليل عىل أن احلج يكون يف هذه األشهر، لكنه ال ينفي أن يكون احلج  

فال جيوز إيقاعها إال بام نص عليه الشارع    ، رة بتقدير الشارعيف غريها، ولكن ملا كانت العبادة مقد

األشهر،   هذه  يف  أصال حجوا  املعنى  املخالفةمح ألن  مفهوم  إىل  بحاجة  لست  فأنا  وعليه  نفسه، 

وبالتايل فإنم يرجعون يف إثبات احلكم ألدلة خارجة عن النص، فال يثبتون حكم  هبذا اللف ،  

احلج وال يثبتون به عدم احلج يف غريها، وإن كانوا يقولون بأنه ال    إنام فقط يثبتون به أنا أشهر

لست  فأنا  وعليه  الشارع  العبادة كام نص  نوقع  أن  واألصل  األشهر،  هذه  احلج يف غري  يصح 

 أبوحنيفة بداللة املنطوق.  سيدنا بحاجة إىل املفهوم، واملسكوت عنه ال ألتفت إليه. فاكتفى

اخلطاب   دليل  منكري  أن  أدلةونلح   هلم  النص    أخرى  دائام  عن  يقولوا خارجة  ومل 

وألنه ليس يف حمل النطق، وإنام يفهم من املنطوق، وجتدهم كثريا ما    ،باملفهوم ألنه ضعيف رتبة

 يلجؤون إىل االستصحاب، وهو دليل رشعي. 

 

تعاىل   كقوله  املكان،  ظرف  الثاين  املساجد"الظرف  يف  عاكفون  وانتم  أن   "والتبارشوهن 

اعتكاف    -صىل اهلل عليه وسلم-االعتكاف ال يكون إال يف املسجد، أيضا ال يعرف لرسول اهلل  

اعتكاف خارج    ومفهومه ال  ،إال يف املسجد فهذا أيد املفهوم، فدليل املنطوق االعتكاف يف املسجد
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وهو عىل أصوله حجة فمفهوم    ،، وهذا دليل مالك عىل وجوب االعتكاف يف املسجداملسجد

 . ما مل يكون ثمة عارض وسنتحدث عن هذه العوارض فيام بعد ،الزمان واملكان عنده حجة

بأصوفال   مالك  قول  نتزن  إذا  املالكية عىل  ق ال غريه ألنه سيكون مرجوحا،  قول  شت 

مرجوحا قوهلم  سيكون  أصوهلم  ،أصول غريهم  عىل  ناقشتهم  راجحا،    ،ولو  سيكون  فقوهلم 

 فقول األحناف راجح عىل أصوهلم وكذا املالكية والشافعية واحلنابلة.

مدرسة علمية خامسة  لوليشك   ،وناأصول غري أصول مدارس السلف األربعة فليدومن عنده 

)تلك إن   فد وهو ال يعرف أصوهلم ،ا، أما أن يرجح ب  أقوال املدارس األربعةيرجح من خالهل 

  قسمة ضيزى( وهو ظلم وعبث.

 

اإلمام معتربا  عند  املخالفة وإن كان  أن مفهوم  ترتيبه لندلة مل جيعل    ،ولننتبه  أنه يف  إال 

أقو من  أمامه  ،هاااملفهوم  األدلة  مجيع  يضع  فالفقيه  لندلة،  مستويات  حكمه    ،فهناك  ويكون 

 .يف بعضهاال بالنظر يف مجيع األدلة 

أنه  مالك أصوله!! والواقع  فيقول أحدهم خالف  باملفهوم  اإلمام األخذ  فأحيانا يينك 

أق  دليل  منه  تركه لوجود  املوى  اعترب  ملاذا  قيل:  فإن  املسألة،  مع  يف هذه  املسائل  فهوم يف بعض 

 قلنا ألنه ال يوجد يف تلك املسائل دليل غريه. ،ضعفه

قائال   ميينك اجتهادهف  ،ولنحذر من قول بعض الناس ح  يعجز عن فهم علم األئمة

  )عىل هذه املقولة:، بل نقول جوابا  ونقول: لعله بلغه ورجح غريه بعلم)لعله مل يبلغه الدليل(  

 .(لعله مل يبلغك علمه

وهذا القائل غره أن ب  يديه اليوم )املكتبة الشاملة( فيها كل األحاديث، فظن هبذا أنه  

هذه األدلة وتوجيهها لذلك   يستطيع أن يأت بام مل يأت به أئمة السلف، لكنه ال يستطيع ترصيف

قرق مضغوط ف  ،متنا أزمة دراية ال روايةوالفوىض املعرفية ألن أز  ،يف التخبط والتناقضوقع  

والالحق  السابق   كتب  كل  عليه  نفعا  ،تضع  هذا  غري    ولن جيديك  من  والدراية  الفهم  يف 
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وال يعني اإلكثار من الراوية حيازة    ،بل جيب التعاطي مع األدلة بمنهج علمي منضبط  أصول،

 الدارية بحال. 

وقد قال األئمة اليشينط يف املجتهد أن حيف  القرءان أو السنة، ألن املعول عىل امللكة  

  املجتهد وكيف يترصف يف هذه األدلة حتى حيصل عىل ثمرة عمله وهو احلكم الّشعي، فمثل  

ويوفرها لك    ،ل عىل الثمرة السليمةليحص  ،يعمل بعلمه واختصاصهكمثل املهندس الزراعي  

يف السوق لتستفيد منها، فإذا تركنا البستان للعامة فإنم للحصول عىل الثمرة يقطعون السيقان  

والتعبري الرأي  حرية  بدعوى  األشجار  دينو   ،ويفسدون  رجل  هناك  يكون  أن  يف    أنه الجيوز 

وجد يف االسالم )االختصاق( فكام  مع أنه ال وجود لرجل الدين يف االسالم فعال، ما ي  ،االسالم

بمعرفة منهجية   الثمرة  يوجد مهندس زراعي تتص يوجد جمتهد تتص فكالمها يوصل لك 

 منضبطة. 

حيتجون بحديث ضعيف لكنه معتضد و  ،(أو العالمة  ثمارةل)  ينتقلونلذلك جتد العلامء  

 بالقياس فيأت أحدهم ليقول: اعتمدوا عىل الضعيف!!

ن كل املعامالت االسالمية ترجة أيقول لك حديث )اخلراج بالضامن( ضعيف!! مع  

متكلم فيه، فيقولون: كيف يبنى ديننا عىل   مل يضمن(ى رسول اهلل عن ربح ما  )نعليه، وحديث 

الضعيفة!! بالقياس واالستصحاب وغري  األحاديث  الضعيف معتضد  أن هذا  ها من  والواقع 

فيلتبس    ،سز فهم األدلة وعمل املجتهديني  الذي  ظر القارص الضعيففاإلشكال يف الن   ، االدلة

والتقدير باالستقالل فال    ،عليه العام باخلاق واملطلق باملقيد والناس  باملنسو  واملجاز باحلقيقة

بل ناتج من اجلرأة     ،من األدلة الّشعية  اشكال ليس نابع ، فاإليوجد عنده منهج علمي منضبط

 عليها.

 مفهوم الصفة: –ب 

عليه وسلم   اهلل  زكاة"كقوله صىل  السائمة  فيها    "يف  زكاة  املعلوفة ال  أن  ن  ألمفهومه 

املجتهد أعط  أقول لك  مثال:  بالعلية،  جائزة ستشعر أن    ،الصفة هي )السوم( والصفة مشعرة 

م  دول  فتسأل    ،عط زيدا ديناراهي علة اإلعطاء، فلو قلت لك: أ  -وهي االجتهاد    -الصفة املشتقة  
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فال مالحظة ب  احلكم   ،ألن )زيد( مفهوم لقب ومفهوم اللقب ال يشعر بالعلية  ؟أعطيه دينارا

واسمه كاذب  إنسان  فتناد  ،واللقب،  صادق يصادق  االسم   ا،ه  ب   اللقب  يف  مالحظة  فال 

 ،واألكثرون عىل عدم اعتباره حتى عند القائل  بحجية املفهوم  ،وهو أضعف املفاهيم  ،ىواملسمَّ 

 لعدم رائحة التعليل فيه. 

ال، ال زكاة فيها  فاألنعام السائمة إذا كانت برية كالبقر الوحيش ونحوه فهل فيها زكاة؟ 

أما امللك    ،بل وبامللك أيضا  ،بالسوم فقط    فقالوا هذا الوصف مع ريام امللك فليس احلكم مرتبط

فالز املالكية  أما  الشافعية،  مذهب  وهذا  فيها  زكاة  فال  العلف  املعلوفة كامع  يف  مطلقا  فيها  ة 

هنا  والسائم باملفهوم  اإلمام  يأخذ  مل  ملاذا  وسنأت  العاملة،  وغري  والعاملة  تركه  ة  لوجود إنام 

ويعمل هبا  ،وكيف يسري ب  األدلة الّشعية ،وسنرى كيف يترصف املجتهد يف األدلة ،العارض

 ، الذي يأخذ صاحبه هبذا  ،طوهذه هي املنهجية املنضبطة بخالف االعتبا  ،من غري أن خيدشها

    ينك ذاك وال يعرف ملاذا أخذ هنا وترك هناك ويترصف بحالة عشوائية انتقائية.  يو

 

 مفهوم العدد: -ج

فال بد من التقيد بالثامن ، ومفوم الثامن  أنه ال  "فاجلدوهم ثامن  جلدة"كقوله تعاىل: 

  ،ثم عّشين  ،أال جيب أن أجلد عّشة أوال  ،للسبع   ل  يصح السبع  وال التسع ، لكن حتى أص  

    .، وعليه نقول احلد األدنى من الثامن  داخل يف املفهوموهكذا حتى أصل الثامن 

ن اء فاغسلوه سبع    "  يف صحيح مسلم:  وكقوله صىل اهلل عليه وسلم ل ب يف  اإل   إ ذا ولغ  ال ك 

اب    الين  
ن ة يف  ات، وعفروه الثَّام  رَّ ال أبد أن أغسل    ،فالست ال تكفي ولكن حتى أصل السبع ."م 

 ولكن ال جيوز االقتصار عليه. ،الست، فالست جزء من املفهوم

ونأخذ به حيث ال يوجد غريه، فلو وجدنا    ،وهو من املفاهيم الضعيفة بالنسبة للمفاهيم األخرى

 فسنقدم النص بالتأكيد ويكون مفهوم العدد مؤكدا للنص.  ،مثال نصا ينفي الزيادة عىل الثامن 

 

 مفهوم الغاية: -د
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تعاىل:   يطهرن"كقوله  حتى  تقربوهن  احليض    "وال  من  تطهر  حتى  زوجته  الزوج  يقرب  فال 

 . والطهارة تكون باالغتسال

تعاىل   له"وقوله  تنكح زوجا غريه  فال دل  بعد حتى  ُح فاي   "من  عىل  دلت  فاحلكم ية  كم ، 

إذا    ،باملنطوق ينكحها  أن  له  باملفهوم حيل  تنكح زوجا غريه واحلكم  حيرم عليها نكاحها حتى 

 نكحت زوجا غريه ثم طلقها.  

واالضامر  دليل الظاهر من حيث احلقيقة واملجاز واالستقالل  ال  منا  الحظوا أن حديث

أنه حديث يف حمل احلكم وليس يف احلكم، بمعنى أنه حديث يف األفراد الذين يتناوهلم    ،وغريها

وهو اجللدة فقد انتهينا منه وهو أمر ثابت،    ،، فالثامن  جلدة هي حمل احلكم أم احلكم نفسهاحلكم

 ولنعلم ان حمل عناية الفقيه بالنص أربعة أمور: 

 احلكم: وهو أمر أو ني 

وهذ احلكم: وهو الكالم يف العام واخلاق واملطلق واملقيد ومفوم املوافقة ومفهوم املخالفة    حمل

 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  

    .بغري هذه األربعة

يف النص مدلوال ومعقوال وتنزيال، فمدلول النص منطوقه ومفهومه االجتهاد هو العمل  

 .ومعقول النص القياس فمثال: األرز مل يرد يف أصناف زكاة الفطر لكنه معقول النص

 

 مفهوم الّشط:  -هد 

تعاىل:   عليهن"كقوله  فأنفقوا  محل  أوالت  كن  حامال  "وإن  كانت  إن  املنطوق  فحكم  أنفق  ، 

فأثبتنا حكم  تنفق عليها  فال  مل تكن حامال  إن  أنا  املفهوم  أن  عليها، وحكم  هذه  ، ونالح  

  .املفاهيم فهم وليست يف حمل النطق
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 مفهوم احلرص:  -و

وسلم:   عليه  اهلل  صىل  بالطهور"كقوله  إال  الصالة  اهلل  يقبل  الطهور،    "ال  فعل  وهو  بالضم 

وم صحة  هيف احلديث أن الصالة بال طهور باطلة، وباملف  وبالفتح ما يتطهر به، فحكم املنطوق

 الصالة بالطهور. 

  دريمها "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 التسبيح ال تصح به  ف  "التكبري

 ."احلج عرفة"وكقوله صىل اهلل عليه وسلم ، دريم الصالة

فلو قال )نعبدك( فإنا التنفي عبادة غريه   "إياك نعبد"ويكون احلرص أيضا بالتقديم كقوله تعاىل  

 وال يصح االستثناء بعدها، كذلك   ك،فلام قدم )إياك( أفاد احلرص فال نعبد غري

 ."للفقراءإنام الصدقات "احلرص بد)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

فمف القوة،  من  واحدة  درجة  يف  ليست  املفاهيم  أوهذه  تركه  اللقب  لهوم  عدم  كثرهم 

ال يعني أن كل املالكية قالوا به فابن  ،املالحظة ب  احلكم واللقب، وملا نقول املالكية قالوا بذلك

 خويز منداد خالفهم يف هذا وإنام العربة بجمهورهم.

 وترتيبها كاالت: قال: 

 :: من دونه نظم الكالم العريب:اضعفها اللقب وهو ما أيب

 فام ملنطوق لضعف انتمى :: :أعاله ال يرشد إال العلامء

   ... فمطلق الوصف له يقاربفالّشط فالوصف الذي يناسب  

)من ابتاع( رشط، فإذا    "من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يستوفيه"ملا قال صىل اهلل عليه وسلم:  

وهب له أو اقينضه جاز له بيعه قبل أن يستوفيه فدليل اإلمام مفهوم املخالفة من قوله صىل اهلل  

 عليه وسلم )من ابتاع طعاما(. 



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 68 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

فليس الدليل كام يزعم بعض الناس أن يكون منطوقا وقاطعا، فهذا ليس صحيحا وإنام 

ي ما  هو  الّشعي  فالدليل  الدليل،  هو  ما  فهم  سوء  من  هذا  إىل  ونشأ  فيه  النظر  بصحيح  صل 

د يكون  مطلوب خربي، فقد يكون أصال من األصول العامة كاملصالح املرسلة وسد الذرائع، ق 

من املفاهيم، ومن يتعامل مع الدليل هبذه النظرة القارصة وهي كونه منطوقا قطيعا سيصل إىل  

التحلل من الّشيعة ألن دالاللة النص عزيزة  اسقاط الّشيعة من احلياة وهو باب من أبواب 

 ونادرة كام قلنا.  

لو يف الدين الذي وهنا ستعم الفوىض وتكثر األقاويل بال فهم للدليل ويفتح هذا باب الغ

باب   الدين  فالتحلل من  رأيه هو،  رأي واحد وهو  الناس عىل  فيحمل  الفوىض  ينهي  أن  يريد 

 للغلو فيه والعكس صحيح. 

وفشلوا يف استيعاب سعة ة األئمة يف علمهم وانضباطهم  اوهؤالء 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 هذه  

 كشف عنه العلامء، قال يف املراقي: األصول هي عمل السلف وإنام 

 لذي للعرب من خليقة  :: مثل ا:وغريه كان له سليقة

 ثم قال:

 :: وهو حجة عىل النهج اجليل :فعدد ثمة تقديم ييل

أخر العدد ألنه من املفاهيم الضعيفة، وتتأمل يف هذين احلديث ، قال صىل اهلل عليه وسلم 

، واحلديث األخر أنا تفضلها بسبع  "صالة اجلامعة تفضل صالة الفذ بخمس وعّشين درجة"

 وعّشين درجة.

نا بحجية مفهوم العدد تضارب احلديثان، لكن يمكن اجلمع بينهام وال تعارض، إذا قل

ال تعارض، فإن قلت   إذنأوال  السبع والعّشون أال تتضمن اخلمس والعّشين؟ نعم تتضمن،  

إلكن اخلمس والعّشين   فنقول:  السبع والعّشين  تتضمن  املخالفة يف ال  بمفهوم  نك أخذت 

 . وهو أقوى باتفاق (النص وهو قوله )سبع وعّشينالعدد وهو ضعيف وعندنا 
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 موانع املفاهيم:

 

كون اإلمام يأخذ باملفاهيم ال يعني أنه ُيعملها بشكل مطرد، بل إن املجتهد عندما يضع  

ص الّشعي  األدلة 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 لنحالم، قال يف املراقي:عندنا علم يؤخذ باالهلام 

 :: أعني به إهلام األولياء :وينبذ اإلهلام بالعراء 

ريب،   عن  قلبي  حدثني  بعضهم:  لقول  فيها  جمال  فال  منضبطة  مصادرها  فالّشيعة 

فشخصية املجتهد ال وجود هلا أصال  يف هذا العلم، ونالح  أن هذه الضوابط هي احلافظة من 

اإلنسان   عىل ألوهية اهلل ونصه املقدس فهي محاية للنص الّشعي من الالهوت    اإلنسان    تغول  

ا تنساب  فاملعاين  النص  ي،  القنوات من  إىل  نسيابا عرب هذه  بعد  فيام  يمررها  الذي  املجتهد  إىل 

إنام يكشف عن احلكم  املجتهد عبارة عن مصفاة فهو ال يصدر حكام من عنده  فدور  الواقع، 

املجتهد عىل منهجه وطري بمنهجية علمية موضوعية منضبطة وحياسب  استدالالّشعي  له، قة 

       ألنه متجرد من الذاتية والشخصانية.     ،هلذا كان الفقه اإلسالمي علام

 

 . املانع األول من األخذ باملفهوم: أن يكون النص خرج ترج الغالب –أ 

مها  أ ن يربيها زوج أمها، فإن مل يرهبا زوج  فالربيبة م    "ت يف حجوركمالوربائبكم ال "كقوله تعاىل  

 "يف حجوركم"ألنه قال    ؟باعتبار مفهوم املخالفةزوجها  أن يتفهل حيل له    ،ومل تكن معه يف البيت

أن يتزوجها ولو مل تكن يف ومفهومه أنا إن مل تكن يف حجره جاز له تزوجها، نقول: ال حيل له  

 يدي. وليس رشطا  فهو وصف طردي ال ق   ،ن النص خرج ترج الغالبحجره، أل

الف فهي يف مقام   ،تاة يف حجركوإنام ذكره القرءان ليلفت االنتباه إىل الواقع يف أن هذه 

 بنتك ليكون هذا أدعى لالمتثال وأقوى يف االلتزام. 
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 أن يكون النص عىل سبيل االمتنان  -ب

ومفهومه أن املجفف حرام كالقديد مثال ، ألن )طريا(   "ومن كل تأكلون حلام طريا"كقوله تعاىل  

ن من موانع األخذ باملفهوم صفة والصفة هلا مفهوم، فيقول بعضهم: ملاذ تركتم املفهوم هنا؟ أل

 أن يكون النص يف معرض االمتنان. 

وسلم   عليه  اهلل  اجلنة..."وقوله صىل  أبواب  فتحت  رمضان  جاء  أنا   "إذا  ومفهومه 

 .وغري مراد مغلقة يف غري رمضان؟ ال، فالنص هنا لالمتنان فاملفهوم ممنوع

يدخلون يف دين اهلل أفواجا فسبح  إذا جاء نرص اهلل والفتح ورأيت الناس  "قوهلة تعاىل  

واستغفره ربك  تستغفر"بحمد  وال  تسبح  فال  اهلل  مل جيى نرص  إذا  أنه  مفهومه  مفهوم ،  وهذا   ،

 الّشط 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 يأت  

عطنا منهجك العلمي أ ،شذوذات يف مسائل فرعية نقول له: لن ننجر وراءك يف اجلزئيات فقطب

بل هو    ،وليس دينا  املوضوعي الذي أوصلك هلذه اجلزئيات، فإن مل يكن منهج فكالمه ليس علام

الناس ابتداءا  ،كالم  ألنا أهواء جمردة عن الضوابط العلمية، وهبذا ال ننشغل   مح وهو مرفوض 

 بل نجفف املستنقع. ،بعوض واحدة واحدةبقتل ال

 

 أن خيرج النص ترج التوكيد  –ج 

ال حيل ألمراة تؤمن باهلل واليوم األخر أن دد عىل ميت فوق ثالث  "كقوله صىل اهلل عليه وسلم 

ومفهومه أن من تزوج كتابية فإنا ال عدة عليها، ألنه قال )تؤمن   "إال عىل زوجها أربعة أشهر

ألخر( وهذ كتابية؟ فنقول منع من املفهوم أن النص خرج ترج التوكيد، فيجب باهلل واليوم ا

  .عىل الزوجة الكتابية أن تعتد أربعة أشهر من زوجها املسلم

 

 أن يكون النص لبيان الواقع  -د
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ومفهومه أن الكافرين   "ؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمن ال يتخذ امل"كقوله تعاىل  

مؤمن  جاز اختاذهم أولياء، منع من األخذ به أن النص سيق لبيان الواقع حيث إن كان معهم  

ون معهم فجاء قوله )من دون املؤمن ( بيانا هلذا  اطؤنزلت يف قوم كانوا يوادون الكافرين ويتو

 الواقع ال رشطا، وذكره ليكون أدعى لالمتثال ألولئك الذين فعلوا. 

وا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى  فإن خفتم أال تقسط"أيضا قوله تعاىل  

ومفهومه إن مل ختافوا أال تقسطوا يف اليتامى فال تنكحوا وهو مفهوم رشط، منع    "وثالث ورباع

فالعرب كانت تكون عندهم اليتيمة وعندها مال فيطمع يف ماهلا    ،من أخذه أنه سيق لبيان الواقع

ان الّشع  فلفت  ماهلاد  ليأخذ  اتفاقية  فيتزوجها  مجلة  فهي  اليتيمة،  غري  نساء  تزوج  إىل  تباههم 

 وليست لزومية.

وكلام حرض مل    ،ومثال اجلملة االتفاقية: طالب كلام غاب أخذ املدرس احلضور والغياب

اخلضور املدرس  أخذ  إذا حرضت  الطالب:  فقال  احلضور،  فهل    ،يأخذ  يأخذه،  مل  غبت  وإذا 

يف عدم أخذ املدرس للحضور؟ ال، إنام هي مجلة رشطية اتفاقية ال رشطية  رشط  حضور الطالب  

 لزومية.

  "تبعه بست من شوال كان كصيام الدهرأمن صام رمضان و"وقوله صىل اهلل عليه وسلم  

 ( وقوله  الظرف،  مفهوم  يعترب  واإلمام  شوال ال جيزئ،  الصيام يف غري  أن  من  بومفهومه  ست 

فيجب عىل اإلمام أن يأخذ به لينسجم مع أصوله، نعم هذا صحيح إال أن    ،شوال( ظرف زمان

باملفهوم مانع من األخذ  لبيان واقع  ،يكون  أنه جاء  ييل    ،وهنا  الذي  الشهر  أن شوال هو  وهو 

رمضان ولو كان ذو القعدة هو الذي ييل رمضان جلاء يف احلديث، ولبيان املسألة أعطيك مثاال 

   من كالم الناس

، فقال يبنه بع د أن يبيع سيارته، وسوق السيارات يروج يوم اخلميس مثالشخص يري

السيارة يوم اخلميس بعّشة ايف دينار، فجاء مشين لالبن يوم األربعاء واشينى السيارة بعّشة  

يوم   السيارة  بع  له  قال  أبيه ح   أمر  االبن  خالف  فهل  ذكر  األربعاءايف،  األب  ألن  ال،  ؟ 

  .وليس رشطااخلميس لبيان واقع 
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ألن له  مفهوم  قوله )شوال( ال  اإلمام  قال  قيدي  اطردي  اجاء وصف  هلذا  لذلك عند اال   ،

بل استحبوا صيامها يف أوائل ذي احلجة لعظم قدرها    ،املالكية تصوم هذه الست يف شوال وغريه

 عند اهلل.

احلدود    الرأي، يقول أحدهم:  يف االستنباط، وغريهم يتكلم بادي    الحظوا هذا االنضباط

واحلاكم  اليوم أوقف احلدود، نقول له: ال، ألن األصل يف    ،نا من مسائل اإلمامةأاألصل فيها  

اإلمامة ال  التّشيع  الول  ،السنة  قولك  اتبعنا  الدينو  باب   ،ندم  من  اجلامعة  لك صالة  فأقول 

نا قواعد وقطعيات ومقاصد أ اإلمامة وهكذا، وهذه حيل السقاط الدين وتقدم للمسلم  عىل  

 وغريها.

 

 أن يساق النص للمبالغة  -هد 

تعاىل   اهلل هلم"كقوله  يغفر  مرة فلن  استغفر أكثر من    "إن تستغفر هلم سبع   لو  أنه  ومفهومه 

ممتنع ألن النص سيق للمبالغة وهذا دارج يف كالم العرب فإنم يبالغون  سبع  لغفر اهلل، وهذا  

 .ربة باألعدادحيث مل يكن هلم خبالسبع  

 

 أن يكون النص إلجابة سائل   –و 

فهذا كان جوابا منه صىل اهلل عليه وسلم   "يف السائمة زكاة"كقوله صىل اهلل عليه وسلم 

خذ بمفهومه أنه ورد عىل سؤال، ألن اجلواب عىل  ؟ فمنع من األ"أيف السائمة زكاة"ملن سأله  

 قدر السؤال، لذلك يوجب املالكية الزكاة يف النعام املعلوفة خالفا لغريهم.

 

 وقد نظم عوارض املفاهيم صاحب املراقي فقال: 

 :: ودع إذا الساكت عنه خافا :كذا دليل للخطاب انضافا

 عىل الذي غلب :: للسؤل أو جرى :أو جهل احلكم أو النطق انجلب

 :: واجلهل والتاكيد عند السامع :أو امتنان أو وفاق الواقع
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ومن عوارض املفهوم السكوت ألجل اخلوف أو اجلهل، ومل يذكرها صاحب إيصال  

فال يفهم    ،السالك يف رشحه، مثاله رجل مسلم جديد خياف قومه فأمر بالتصدق عىل املسلم 

 ين ألنه خياف فسكت. منه أنه ال يقصد عدم التصدق عىل الكافر

أو شخص ال يعرف إال مذهب الشافعي فسأل عن زكاة السائمة فقال فيها زكاة، هذا مذهبه  

وال نعترب بمفهوم    ،نا نحمل كالمه عىل املنطوق فقطباملذاهب األخرى يف املعلوفة جيعلفجهله  

 كالمه ملانع اجلهل 

 

تعددت أسس منضبطة، فإن    ألئمة مبني عىلختاما، ما أريد أن أاكد عليه أن اجتهاد ا

إنام   واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  قواعد تاجتهادات  أسس وعىل  علم وعىل  عىل  تعدد 

 عىل فهم يف الّشيعة. ت بناءمنضبطة وتعدد

هذا التعدد عندهم هو الذي جيب أن يكون فاشيا ب  طالل العلم اليوم، ال جيوز لطالب  

أن يمكث ويرجح ويقول: والر احلنفية، وهو اليعرف أصول احلعلم  قول  نفية وطرائق  اجح 

فروعهم وكذا وأصوهلم عىل شيوخهم وال يعرف شيئا عن أصول املالكية    اجتهادهم وال هو قرأ

 هذا؟ يكون الشافعية وكذا احلنابلة، ثم يرجح !! كيف 

األئمة الذين قالوا صيام    ، ال تستطيع مثال ان ختطيءلذلك كلمة )الراجح( كلمة كبرية

، واإلمام ليس عنده نص قطعي بأن الصيام يف ذي احلجة  االست يكون يف شوال ألن له مفهوم

وليست من مستوى متقدم، فإن طلبت األدلة    ،جائز إنام هي مراجحة ب  أدلة من مستوى متأخر

 ز من الّشيعة. علم أنه لن يبقى لك شقدم عىل الدوام ومل تقبل غريها فا من املستوى املت

يذهب   أال  ونحوها  كالشهادة  قطعية  قوية  أدلة  جيد  وال  الناس  ب   يقيض  ح   مثال  القايض 

 للقرائن؟ أال يبحث يف األمارات؟ فقهاانا يفعلون ذلك.
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اللة فليعلم أنه ساع يف هدم  الثبوت قطعي الد  قطعي  يانص  ومن طلب يف كل مسألة دليال

مستوى واحد بل عىل مستويات وينتقل بينها املجتهد بانضباط الدين ألن أدلة الّشع ليست عىل  

 كام بيناه.

                                                  نكتفي هبذا، نستغفرك اللهم ونتوب إليك    

 

         

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامسة  املحارضة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املوافقة وداللة االقتضاء والتنبيه مع األمثلةمفهوم ندرس اليوم 

 

  :يقول الناظم رمحه اهلل
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 تنبيُه قرءان  وسنة  الرسول  :::ومن ُأصول ه  التي هبا يقول (10  البيت

 وسنة اهلادي اىل نج الصواب :: :وحجة لديه مفهوم الكتاب(  11        

ت تنبيه كتاب اهلل ُثم  (  12         ظُم  :: :ُثمَّ  الذي جاها ع 
 تنبيُه ُسن ة 

  

 وموانع مفهوم املخالفة، سنتحدث اليوم عن داللة املنطوق . ،ددثنا سابقا  عن مفهوم املخالفة

 نحن يف فهمنا للنص الّشعي لنا أربعة جهات هي:

 جهة املنطوق . .1

 جهة املفهوم . .2

 جهة املعنى . .3

 جهة املقصد . .4

وموانع دليدل ،  دليدل اخلطدابهو  مفهوم املخدالفدة ويف املرة املداضدديدة عنددمدا تكلمندا عن  

، ونشددري اىل جهة  ، واليوم سددنتحدث عن جهة املنطوقاخلطاب، كن ا نتحدث عن جهة املفهوم

 املعنى واملقصد، فهذه أربع جهات.

هنداك أشدديداء ال بد أن تكون يف ذهن الطدالب قبدل النظر يف النص،  ،مدخل حلديثندا اليوم

 هد املسلم عن غريه من غري املسلم  فيام لو نظروا يف النص الّشعي .وهذه هي التي رييز املجت

عندد اهلل أن هدذا النص من   ، وكلده علم وحكمدة ورمحدة  ،وهو وحي    ،أول نقطدة هي 

سددنحتداج اىل هدذا االعتقداد بعدد قليدل عنددمدا نتحددث عن رد النص بحجج واهيدة مع أن هدذا هو  

ي دت سددقف الوحي  مح  اإلنسددان  لعقل كذلك إن علم أصددول الفقه: هو علم ا  ،نص الّشددع

 يعني هذا عقل مؤمن ال يرفض العقل، ال ينكر املحسوس، ال يتعارض مع الّشع.

الت الثالثة بالرصداط املسدتقيم الذي يسدأل اوحتى يكون عقال أصدوليا  ال بد أن ي نظم هذه املج

 اهلل تعاىل يف كل صالة .
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ا يف  }قال تعاىل:  ،حمسدوس يتعارض مع الوحي  مح إلن احلس علم ال يوجد اذ  ُقل  انظُُروا  م 

ض األ ر   و 
ات  و  ام   ، هذا املحسوس علم مح وخذ منه املعرفة .101يونس{السَّ

قدال   ،والعقدل قدد أمر اهلل تعداىل بده  ،والعلم ال يعدارض العلم  ،كدذلدك علم  ،الّشددع وحي  منزل

ك     }  :تعداىل لد  ُرون   إ نَّ يف  ذ  كَّ ت ف  م  ي  و   ل ق 
ات  يد  افيناض وجود تعدارض ب  العقدل واحلس   إذن  ،{ي 

 والوحي  مح افيناض غري موجود أصال .

فعليك أن تسددتحرضدد أن هذا النص  ،فإذا جئت اىل نص تومهت أنه قد يعارض العقل

والواقع   فال يمكن أن يتعارض مع العقل، وال يتعارض النقل مع احلس ،منزل  من العليم اخلبري

 كذلك .

فال ترد واحددا  منهدا مح    ،مهمتدك أهيدا األصددويل أن تنظم هدذه املجداالت الثالث بدالقبول

فداعلم أن هدذا ليس العقدل الدذي أمر   ،خالال بواحددةإفحيدث مدا رأيدت   ،العقدل مح احلس مح الوحي  

ُ   }  :قدال تعداىل  ،هدذا ليس العقدل الدذي تكلم اهلل تعداىل عنده  ،اهلل تعداىل بده ات  أل  اب   ييد  يل  األل بد    ،{و 

 ليسوا هؤالء .

وليس  ،مهم جدا  أن نعرف أن العقدل الذي أمر اهلل تعداىل به مح هو العقل الطبيعي القطعي

عقل هذا  ،يسددتحيل اجتامع املتعارضدد   ،يعني لكل فعل فاعل ،العقل الذي هو ميول خاصددة

 يستحيل ارتفاع املتناقض  عقل قطعي . ،قطعي

مح ال نتحددث عن العقدل اخلداق  إذن   ،عنددمدا نتحددث بدالعقدل نتحددث عن العقدل القطعي 

 هذا عقل خاق .  ،واحد حيب األدب ،واحد حيب الطب  ،واحد حيب اهلندسة

إنام هو املخاطب   ،التكليف الّشددعي وأحكام العقيدة اإلسددالمية مح ال خياطب هبا العقل اخلاق

 ، ىل اهلل تعاىلإهذه املسدلامت العقلية لدي  ،الذي ينطلق من املسدلامت العقلية ،هبا العقل الطبيعي

هدذه مسددلامت عنددمدا نددخدل اىل    ،وال تعدارض بينهدا وب  احلس والعدادة  ،هيددي اليهدا  والوحي

 :وأرضب لذلك مثاال   ،جيب أن تكون حارضة مح وإال سنقع يف ختبط ،النص الّشعي

مثال  يف حدديدث سددحر النبي صددىل اهلل عليده وسددلم وهدذا ثدابدت يف أحددهم  قدد يدأتيدك 

ُه  }  :ربندا يقول  ،هدذا ال يعقدل  :يقول لدك  ،صددحيح البخداري نب غ ي لد  ا ي  مد  ر  و  ع  اُه الشدد  ند  لَّم  ا ع  مد  و 
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إ ن }قدال تعداىل:  ،لدذين قدالوا أنده قدد سددحر هم الكدافرونبدل ا  ،، نفى عنده الشددعر صددح69يس{

ُحورا    سد  ُجال  مَّ تَّب ُعون  إ الَّ ر  وأثبت أن الذين يقولون أنه قد    ،الّشدع نفى عنه السدحر ،، واضدح{ت 

 سحر هم املّشكون .

رَّ بسدهولة عىل النص ددد حتى ال ن كُ   ،وآية نفته ،نجد أن حديثا صدحيحا أثبت السدحر إذن

يف الكتاب أو ما أثبت له السدحر يف السدنة   ،ده ابتداء مح سدواء كان ما نفى السدحر عنهفنر ،الّشدعي

 الّشيفة يف احلديث الصحيح . 

  :املسلامت التي قدمناها يف التعامل مع النص الّشعي تقول

ما الذي حدث للنبي صدىل اهلل عليه وسدلم يف احلديث ) أنه خي ل اليه أنه    ،هنا بحث كبري

 ختييل . ،وال يأتيهم ( ،يأت أهله

 هل له عالقة بالبالغ ؟ 

 هل له عالقة بالرسالة ؟ 

 ليس له عالقة ال بالبالغ وال بالرسالة .

ة أن بالغه طيب التهمة التي المها املّشدكون للنبي صدىل اهلل عليه وسدلم بالسدحر متعلق

ما الم به املّشدكون النبي صدىل اله عليه وسدلم من السدحر مح وما نفاه اهلل تعاىل من  إذنهذا سدحر  

 تعلق بالبالغ  .مل يالسحر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ومن   ،فام أثبتده احلدديدث ليس هو مدا نفداه القران ،مدا أخرجده احلدديدث ال عالقدة لده بدالبالغ

ألن لو   ،اثبتنا احلديث وأثبتنا القران معا ، ومل ننكر الوقائع واملحسدوسداتفنحن    ،ث م  ال تعارض

حدديدث الدذبدابدة ) اذا وقع الدذبداب يف طعدام احددكم   ،أنكرت هدذا احلدديدث سدديدأتيدك حدديدث آخر

 وهناك ....وهناك...... ،وهناك حديث يأجوج ومأجوج  ،...(

سدتنتهي بالنهاية اىل أن هذا املنهج احلديث الذي أثبت هذا النص هو   إذن ،سدتسدقط السدنة إذن

  منهج غري صالح وبالتايل سقطت بقية األدلة .واضح..
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ندت تقول املنهج أ  إذن  ،األخرى  نكدار كثري من األحداديدثإنكدار هدذا احلدديدث مح  إمعنى  

كتاب بام يليق ونظرنا يف ال ،صدححنا النظر العقيلو  ،نحن صدححنا منهج املحدث  ،غري سدقيم

 آخر غري ما نفاه الكتاب . واحلديث وما يليق به أنه أثبت شيئا    ،نه نفى السحرإمن حيث   ،به

 وهنا نكون متفق  مع الكتاب ومع السنة ومع الواقع .

سدواء كان العلم مأخوذا  من املحسدوس مح ألن هذا   ،هذا هو العقل األصدويل الذي يعظم العلم

 املحسوس قوان  الفيزياء والكيمياء هي قوان  حسية هي علم .

 ، وال جيتمع املتنداقضددان ،هي ان الفعدل ال بدد ان يكون  لده فداعدل  ،وكدذلدك قوان  العقدل

 يضا عقل ال يتنا  العقُل مع النقل بتاتا  . أهذا  ،وال يرتفعان

نت  ،بتدداء مرفوضوهو من حيدث اال اليوم هو  اغراق  مدا حددث  يف   اإلنسدددان    يجدة 

أو هو غرق يف عامل ظاهره النص   ،ىل حد أنه يصددبح يرد النصددوق الّشددعيةإاملحسددوسددات  

 كالمها جماف  للحقيقة . ،فأصبح يرد الواقع

ضا  } :كذلك عندما ننظر يف قوله تعاىل ُض اهللَّ  ق ر  ر  ي ُيق  ا الَّذ  ن ذ  ُه ل ُه  م  ف  اع  يُض  نا  ف  س    {ح 

تقول: يعني أحدد يقرض رب العدامل  ؟ مدا هؤالء املسددلم  ؟ مداذا يقولون ؟ أنم يريددون أن 

 يقرضوا رهبم ؟ 

فداملسددلم يددخدل عىل تعظيم   ،ظداهر اللف  ال يليق بجالل الوحي وال بمقدام األلوهيدة

د أندت ختبز لنفسددك عند   اإلنسددان    األلوهيدة فينقلده عن هدذا املعنى الظداهر اىل معنى مح اندك أهيدا 

هو مال اهلل  ،ن اهلل تعداىل كرمك وأعطداك ماال  وأن هذا املال الذي تريد أن تتصدددق مندهإو ،ربك

فيحمل    ،وأمرك بإعطائه ،والفقري الذي تريد أن تعطيه هو أيضددا خلق من خلق اهلل تعاىل ،تعاىل

أن هذا  ومن تعظيم  ،وهذا نابع من تعظيم الّشديعة ،هذا اللف  عىل ما يليق به من املعنى احلسدن

ليده إيؤمن بداهلل تعداىل سددينظر بينام لو كدان الدذي سددينظر يف النص ال    ،الكالم هو كالم اهلل تعداىل

 نظرة سخرية . 

ة  } :كذلك قول اهلل تعاىل يض  ر  ُهنَّ ف  اُتوُهنَّ ُأُجور  ن ُهنَّ ف 
تُم ب ه  م  ت ع  ت م  ام  اس   . 24النساء{ف 
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مراد  ،لكن ليس هذا هو مراد الشددارع  ،تمتاعيقول لك هذا حال الفواحش مح سددامه أجرة مح اسدد 

  ،ّشددع العالقدة الزوجيدةالشددارع يظهر عنددمدا تدأت بدايدات الزواج وآيدات املهر، وكيف يرتدب ال

 النص مع تلك النصوق .  اتضع هذ

 دخول العقل اىل ساحة النص ينبغي أن يكون مسلحا  هبذه املسلامت الثالثة وهي:  إذن

 تعظيم الّشع. .1

2. .  تعظيم الوحي 

 اإليامن بأن هذا املحسوس دليل رشعي. .3

 وسنأت اىل ذلك وأمثلة عليه يف النص الّشعي .

امع  اجل ،هذا النموذج اإلسدالمي يف املعرفة ،كذلك ان الّشديعة ال ختالف املعقول بحال

 ضدطربة التي نشدأت ب  األديان الوضدعية والعقل بخالف الثقافة امل ،ب  العقل واحلس والوحي

وتقدام هلدا   ،بمعنى اشددكداليدة العقدل والنص  ،ي فهم جيعلون العقدل مقدابال  للنصاإلنسدددان  

، هذا افيناض يف العامل اإلسددالمي من حيث ال يوجد هلا اشددكالية   ،ال ،املحارضات والندوات

فكيف يف   ،التدين اإلسدالمي السدني، هذا افيناض غري موجود أصدال  مح ومن ثم  العنوان ال نقبله

الذي أقدم   ،ذهان خاصدةأهذه اشدكالية خاصدة يف   ،ال يوجد اشدكال ب  العقل والنقل ،تفاصديله

 .هي عقلية مطروحة أصال   ،عىل الّشع بتلك العقلية التي تسخر منه

يف داللة املنطوق وهو مسدتوى من االسدتدالل دون مسدتوى  هذا الذي سدأبينه اليوم  إذن

 داللة الظاهر.

  :الدالالت ترتب كاالت

 داللة النص ال حيتمل معنى آخر  .1

داللة الظاهر، سدلكنا مسدلك األصدل الظاهر والتأويل، وذكرنا املوجبات التي تنقلنا من  .2

 جيوز لده أن فال  ،عقدل يسددري وهو حمكوم يف سددريه يف فهم النص  هنداك  إذنالظداهر اىل التدأويدل، 

 ذا بينا ذلك .إيقول بالتأويل إال 
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 داللة مفهوم املوافقة . .3

جهدات النص، عنددي منطوق نص وظداهر وعنددي االن مفهوم املوافقدة، كام قلدت يف  

 مفهوم املخالفة الذي تكلمنا عنه وهو دون رتبة مفهوم املوافقة .

 ومفهوم املوافقة مح ومفهوم املخالفة . ،أصبح عندي نص ظاهر إذن

 واإلمام مالك  وضع له موانع . ،مفهوم املخالفة أنكره احلنفية مجلة

 وسيتضح ذلك من خالل األمثلة . ،األربعة مفهوم املوافقة متفق عليه يف املذاهب

املفهوم )مفهوم املوافقدة (: هو داللدة اللف  عىل معنى  غري مدذكور موافق للمعنى   معنى هدذا 

 .املذكور باملساواة أو باألولوية

ام  ُأفٍّ  } :يف قوله تعاىل  :توضيح التعريف  .23اإلااء{ف ال  ت ُقل هلَُّ

 هو حمل احلكم . "أف" ،ني :عندي احلكم

 . "أف"أن الرجل  ال جيوز له أن يقول  لوالديه  ،دل  النص بداللة املنطوق بذات اللف 

مدا   ،االن سددؤال  ،ذات اللف  يددُل عىل النهي عن التدأفف  إذن  ،هدذا داللدة منطوق بدذات اللف 

 حكم الرضب؟ 

 : اسم فعل بمعنى أتضجر .أف

 ، هي ليست الرضب  ،؟تساوي الرضب (أف)اذا اردنا ان نبحث عن حكم الرضب، فهل كلمة 

 فكيف تريدون أن جتعلوا أن الرضب منهي عنه بالنص .

  :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

 أم بداللة العرف؟ .3

 :سنجيب عن هذه األسئلة
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يعني  ،ومن بداب أوىل املخدالفدة ،سددتقول يل: نفينض الظداهريدة ال يقولون بمفهوم املوافقدة بتداتدا  

مفهوم املخدالفدة خالف   ،مفهوم املوافقدة حمدل خالف مع الظداهريدة خدارج دائرة املدذاهدب األربعدة

ن مفهوم  أل  ،لدذلدك مفهوم املخدالفدة أدنى مرتبدة من مفهوم املوافقدة  ،داخدل املدذاهدب األربعدة

  :فإذا قلنا االت ،للمعنى املنطوق به أو هو أوىل ياملوافقة باملعنى املساو

معنداه ال ترضددب والدديدك !وتقولون    "وال تقدل هلام اف   "ريددون أن تقولوا ت ،الظداهريدة

سدتدالل ؟ هل املعنى يسدتوعبه كيف تكتشدفون داللة اللغة وصدحة االة الوضدع، لأن هذا بدال

 اللف  أم ال ؟ 

ال يوجدد    ،فالن مل يقدل ألبيده أف بدل رضبده  :الطريقدة ايتيدة: الظداهريدة تقول: إذا قلدت

 تناقض.

ال تعني ال ترضب بدليل انك أثبت طرفا  ونفيت  "أف"معنى ذلك أن   ،؟ما معنى ذلك 

فالن مل يقل ألبيه أف بل رضبه،   :اذا قلت  ،هذا ال يدل عىل ذاك إذن  ،ومل حيصددل تناقض  ،االخر

 . ا دليل عىل أن أف ال تساوي الرضبوهذ ،ال يوجد تناقض ألنه يمكن ان ال يقول أف ويرضبه

وهذا   ،وهذا املعنى ال يدخل يف أف  ،أف ال تعني ال ترضدب إذن ،مل حيصدل تناقض إذن

 عذر الظاهرية .

يا قوم نحن مل نقصددد داللة الوضددع، مل نقصددد أن أف بداللة الوضددع   :نحن نقول هلم

، نحن تكلمندا عن التبدادر للدذهن فهدذا   ،تقدل ألبيدك أففدإذا قلدت ألحددهم ال    ،تسدداوي رضب 

وهدذا الدذي    ،أنده ال ترضددب أبداك  ،يعني أنده يتبدادر لدذهن السددامع هبدذا اللف  أنده من بداب أوىل

فأنتم تتحدثون عن داللة الوضدع  ،نقصدده وال نقصدد أن أف تسداوي رضب بداللة القاموس

فإذا نيت عن   ،نحن نتحدث عن داللة اسددتعامل الكالم ،ونحن ال نتحدث عن داللة الوضددع

 التأفف فهذا يعني أنك تنهى عن الرضب .

عىل دريم الرضددب بدداللدة اللف  أم بدداللدة    لكن الدذين قدالوا هبدذا املعنى هدل هو دال   

 القياس ؟

 ؟ القويل  هل هو بداللة املجاز أو هو بداللة العرف ،وإذا قلنا بداللة اللف 
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 ح .هذا حمل رش

لوضعيمح  نحن أثبتنا أن قصدنا من معنى الرضب والنهي عن الرضب ليس داللة اللف  ا

وليسددت تلك الداللة الوضددعية املسددجلة يف  ،لتي تبادر الذهن اليهابل هو داللة االسددتعامل ا

هنا  ،بل ارضبه لكن لو قلنا ال تلمس أباك ،"أف"وهذا واضدح ألن الرضدب ال يسداوي  ،املعجم

هدذا عنددهم   ،املنهي عنده اللمس يلزم منده عندد الظداهريدة ال ترضددب  إذن  ،اقضوقعندا يف التند 

فإذا مل حيصدل التناقض مح فهو متضدمن لداللة   ،هذا كمثال إلثبات طرف ونفي طرف  ،واضدح

 كام وضحت باإلمثلة . ،إذا حصل التناقض فهذا ال يعني ذاك ،اللغة

 ، بمعنى أنه ذكر اجلزء وأراد الكدل  ،بعضددهم قال باملجداز  ،نه داللة باللف إ  :الذين قالوا

عىل كدل مدا هو فوقده من درجدات اإليدذاء فهدذا يكون من بداب  فدذكر األدنى وهو التدأفف منبهدا  

 حيث ذكر األدنى وأريد به ما هو أعىل منه .  ،املجاز

هذا يفهم    ،فالن  درمها  يفهم منه أنه ال تعطيه عّشة دراهم من باب أوىل  كام قلت ال تعط  

 فحجة القائل  بداللة املفهوم هو التبادر وليس الوضع اللغوي . ،ويتبادر

بمعنى  ،هلا داللة عرفية  ،ال تقل أف أمام والديك ،بعضددهم قال ممكن نحن نتكلم كلمة

وبالتايل  ،فإنه يفهم أن كل أشكال اإليذاء يف عرفه ممنوعة  ،أن الناس يتعارفون أن من قيل له هذا

 داللة عرفية .تكون ال

بأن ذكر األدنى ونبده به   ،إما أن تكون جمازية  ،ن الداللة مسددتفدادة من اللف إإذن اذا قلندا  

 عىل نفي األعىل ودريمه .

عليدك أن تكف عن   إذن  ،ال تقدل هلام أف  ،تعدارف النداس يف عرفهم عىل هدذا القول  ،أو عرفيدة

 هذه داللة عىل اعتبار أنا أخذت من اللف  . ،مجيع أشكال اإليذاء

وهو    ،بدل هي مدأخوذة من القيداس  ،وقدد يقول قدائدل ال إندا ليسدددت مدأخوذة من اللف 

 وهو القياس األعىل . ،قياس اجليل الواضحال

م  الرضددب قياسددا  ع إذن ،طاملا أن التأفف هو ايذاءمح والرضددب ايذاء ىل التأفف بجامع  وعل ة ُحر 

 قالوا ثبت بالقياس . إذنمستنبطة وهي االيذاء، 
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اىل نتيجة واحدة وهي  املجاز مسدتفاد بالوضدع اللغوي، طيب ما الذي ترتب؟ وصدلنا   

، حتى الدذين قدالوا بعددم اعتبدار مفهوم املوافقدة،  مدا قدالوا يبداح رضب ايبداء انام  دريم الرضددب

انا   } :قوله تعاىلكولكن نسددتفيده من أدلة أخرى  ،القالوا  سدد  ي ن  إ ح  د 
ال  ب ال و  ، فهذا 23اإلااء{و 

تناقض   هناك إذن  ،مل أحسددن اىل والدي بل رضبته :ألنه اليصددح أن تقول  ،يقتيضدد ال ترضددهبام

 واضح .

متفق عىل دريم الرضددب  إذن تعدددت  ،الكدل  إنام هم  املوافقدة  أنكروا مفهوم  الدذين    ،حتى 

 الكهم اىل هذه النتيجة . مس

نقول لسددت  بحاجة اىل   ،ما املينتب عىل ذلك ؟ إذا قلنا بالداللة اللغوية سددواء املجاز أو العرف

 :قال صاحب املراقي ،استنباط العلة

 فيام بجامع يقيسه السلف  :::وفرعه املبني خفة الكلف

 ."يقيض القايض وهو غضبانال "كقوله صىل اهلل عليه وسلم ، ىل بحث العلةإلست بحاجة 

فلذلك نحن ننبه اىل    ،سنأت له، هذا املعنى األعىل واضح  غضبانل  معنى مساو  ففرحان وجوعان  

هناك فرق ب  ما ثبت بداللة اللف  فهذا  ،أن هذه املسالك متعدده لكنا سنحتاجها عند الينجيح

والفدائددة  ،عىل القيداس  والنص مقددم  ،فرق مدا هو ثدابدت بدالعلدة هدذا قيداس  وهنداك ،ثدابدت بدالنص

 املسألة . إذا اختلفت األحكام يف   ،ستظهر عند الينجيح

 عىل ما هو أعىل . :املثال الثاين

ر  األدنى وأريد ايضا  به األعىل مح سواء دخل عن طريق املجاز
أو دخل عن طريق داللة  ،يعني ُذك 

 أو عن طريق العلة .  ،العرف

ذا ذكرها فإن )من نام عن صدالة أو نسديها فليصدلها ا:قول النبي صدىل اهلل عليه وسدلم

  ،انت نمت حتى خرج الوقت ،نت وجبت عليك صددالة الظهر أو العرصدد أذلك وقتها (  يعني 

 فعليك أن تصليها يف أي وقت تتذكر فيه الصالة . ،أو نسيت صالة العرص حتى خرج الوقت

هدذا معنى مفهوم    ،هدافال تقضدد   ،متعمددا   بدل تركتهدا ،اذا مل تكن ندائام  أو نداسدديدا    ،مفهوم املخدالفدة

 املخالفة . 
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قدال أين الددليدل ؟   ،االن أحددهم قلندا لده جيدب عىل تدارك الصددالة متعمددا  أن يقضدديهدا

واملتعمد ليس مذكورا  يف   ،وهو النوم والنسدديان ،الرسددول صددىل اهلل عليه وسددلم  ذكر رشطا  

 فأين الدليل ؟  ،الّشط

مح كان املعذور وهو النائم والنار  إذا ،الدليل موجود  إننقول   ،املخالفةهو أخذ بمفهوم  

مثل  ،فصددارت كلمة املتعمد جيب أن يقيضدد   ،جيب عليه أن يقيضدد فام بالك باملتعمد فهو أوىل

 هذا الدليل . ،{وال تقل هلام أف }:دريم الرضب يف قوله تعاىل

وهذا   ،والنص بل إن املنطوق دليدل  ال تزعم أن الدليدل دائام سدديدأخذ حملده بداللة الظداهر

 أدخله يف داللة املنطوق .و سامه بعض العلامء املنطوق اليه  املعنى الذي هو مفهوم املوافقة

فيتبادر اىل الذهن أنه اذا كان  ،نتكلمه نفسده يف املتعمد ،كل ما تكلمناه يف دريم الرضدب  

هنا نرجع اىل اإلشدكال   إذن ،فهو أحوج اىل القضداء ،حال املعذور يقيضد فام بالك بغري املعذور

 ماهو الدليل؟  ،عند بعض األخوة يف مفهوم الدليل

فهو يطدالدب الددليدل أن يكون قطعيدا  يف ثبوتده أو ظنيدا  راجحدا  أو أن يكون بدداللدة الظداهر  

، بينام مفهوم  !!أخدذ مفهوم املخدالفدة    لمع األسددف يف هدذا الددليد   لكنداللدة النص  أو أن يكون 

وداللدة املنطوق هي داللدة    ،أخدذ بداملرجوح وترك الراجحفد   ،منطوق النص يددل عىل أنده يقيضدد 

 ومفهوم املوافقة أقوى يف الرتبة ملاذا ؟ ،أيضا هو أخذ بمفهوم املخالفة ،راجحة

ترك قيداس   ،ترك داللدة اللف  وذهدب اىل داللدة مفهوم املخدالفدةفقدد    ،ألنده ثدابدت بدداللدة اللف 

األوىل وترك داللدة اللف  وأخدذ بمفهوم املخدالفدة الدذي هو أدنى مرتبدة، بدل هنداك مدا هو أكثر، يف 

وقلنا أن   "أقم الصدالة  "حتى ولو فاتت    ،أصدل اقامة الصدالة  ،{وأقيموا الصدالة   }قوله تعاىل  

يشددمدل  ،نص الظداهر محهو عام مح يف احلال واألفراد واملكدان والزمانيف هذا ال {أقيموا الصددالة }

  ،ثم ذهدب اىل مفهوم املخدالفدة ،وترك داللدة املنطوق ،هو ترك الظداهر إذناملينوكدة عمددا  أيضددا، 

 الذي هو أصال  حمل خالف .
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ألنه عام باألفراد   {واقيموا الصددالة  }هنا اسددتفدنا أن األمر بقضدداء ثابت بالنص   إذن

 ، طردنا عموم النص إذنوالزمان واملكان واألحوال وال يوجد دليل يقول يل املتعمد ال يقيضدد، 

 أي أننا عملنا به باطراد .

تي لالضددعيفة ايضددا  تقول لنا عليه أن يقيضدد ثم ذهبنا اىل داللة املفهوم أوداللة املنطوق  

أصددال  لو مل يوجدد نص لكداندت حمدل خالف فام بدالدك الظداهرموجود وداللدة املنطوق اليده مفهوم  

أو بدداللدة    ،ومفهوم املوافقدة قدد يددل بدداللدة اللغدة سددواء بداملجداز أو العرف   ،املوافقدة موجود

ال   وال يوجدد دليدل يقول لدك املتعمدد  ،تركدت هدذا كلده ثم مسددكدت بمفهوم املخدالفدة  ،القيداس

 تركت كل هذه االسددتدالالت هبذا الفهم، وهذا نتيجة سددوء مفهوم هذا الدليل عند  ،يقيضدد 

 . اإلنسان 

م   }قال يف قوله تعاىل  ال  ن و  ن ة  و 
أ ُخُذُه سد  ، طيب والذي ب  السدنة والنوم،  255البقرة{ال  ت 

هدذه داللدة مفهوم يفهم هبدا كدذلدك يف قولده تعداىل   إذن  ،وأراد مدا بينهام ،نبده بداألدنى ونبده بداألعىل

ن  امل  س  }
ي ط اُن م  بَّطُُه الشَّ ت خ  ي ي 

ُقوُم الَّذ  ام  ي  الَّ ك 
ُقوُمون  إ  ب ا ال  ي  أ ُكُلون  الر  ين  ي 

 . 275البقرة{الَّذ 

 .  ،أنا أشيني به مالبس واشيني به سيارة ،أنا ال آكل الربا :قال

والسديارة دونه يف  ،واللباس دونه يف الرتبة ،اإلنسدان  د حاجات  هنا نقول األكل هو أشد 

فمن باب أوىل أنه حيرم للباس   ،فإذا حرم الربا ولو كان لنكل ،واملسددكن دونه يف الرتبدة ،الرتبدة

أندا امدا مسددتوعبدة   ،هدذه نطبق عليهدا أندا هي دليدل األوىل  إذن  ،واحلداجدات األدنى من األكدل

 ، وقيداس اجليل درم تدالفتده  ،أو مسددتوعبدة بدالقيداس اجليل  ،و العرفبداللف  عن طريق املجداز أ

ولو  ،من خالف القياس اجليل سدقط اجتهاده  ،هادتجالقياس اجليل من خوارم صدحة االتالفة و

 قال:  ،كان جمتهدا  معتربا  

 فاحلكم منتقض من بعد إبرام :::إذا قا حاكم يوما  ب أربعة

 ثم قياس جيلٍّ دون إ هبام :::خالف نصٍّ وإمجاع  وقاعدة
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  ،وخدالفدت القيداس  ،خدالفدت النص  !!فام بدالدك يف موضددوع تدارك الصددالة متعمددا    

ثم قلدت هلدذا الرجدل الدذي    ،وخدالفدت داللدة املنطوق اليده ،وخدالفدت القداعدده وخدالفدت الظداهر

واإلفتداء    ،قلدت لده ال تقض  بقول شدداذ  ،اقض  وأبرء ذمتدكإلسددالم األربعدة  قدالدت لده مدذاهدب ا

ي بالشاذ ال  .ألنه قول شاذ يف الدين،ُينج 

قول شداذ مح قال جائز، الربا يف الفوائد البنكية الربوية    اليوم أنالقول الشداذ يف الدين  من

  ،بده عدامل  جليدل وهدذا ال ينقص مقدداره، لكنده حتى ولو كدان عداملدا   جليال  فدإن اإلفتداء بده حيرم

 قال: والقضاء به حيرم،  ،به حيرموالعمل 

 ُينقُض ال يتم بالنفوذ::  :حكم قضاة العرص بالشذوذ

فإذا كان   ،ري يف املسددألة التي ينظر هبا أمامهيباب القايض أوسددع من باب املفتي يف التخو

فمن بداب أوىل أن ينقض كالم املفتي اذا أفتى    ،القدايض ُينقض حكمده الدذي هو عىل وجده اإللزام

وأن هذه الّشديعة ال يوجد فيها رجال  ،وهذا دليل بانضدباط الّشديعة ،ألن الفتوى غري ملزمة  به

 دين .

عىل وقوع اإلمجداع   ابن عبداس رمحده اهلل وريض اهلل تعداىل عنده أنكر ربدا البيوع، واألمدة ب

ولو كدان هنداك إنسدددان يمكن أن يينك قولده أو أن   ،مدةمع جاللتده وأنده حرب األ  ،الربدا يف البيوع

ولكن األمة   ،أوىل بالقبول تالفتده ملنطوق النصمع  يف ربا الفضددل  يؤخذ لكدان قول ابن عبداس

 القول الشدداذ عىل جاللة قائلده، وبعدث احليداة يف  ي يوال يسددتطيع أحد أن حي  ة ذلك القول،هجر

 واألقوال املطمورة . ،الروايات املغمورة

لكن من   ،وقيدل أنده مل يرجع اىل آخره  ،وقيدل أنده رجع عنده  ،اح ابن عبداس نكداح املتعدةأبد 

حيدب    كدل مدا  ،واألقوال املطمورة مح سدديجدد كدل مدا يريدد  ،أراد أن يبحدث يف الروايدات املغمورة

 .لذلك هناك معايري منضبطة ،ويشتهي، ولكنه تتبع هواه

فال يسدلف إال يف كيل معلوم، ووزن همن أسدلف  :يف حديث النبي صدىل اهلل عليه وسدلم

 فهي مساوية من املساوي الذي سنذكره .،ذكر املساحة يف القام  مثال   معلوم ،ما
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النص اىل    ،الدذين أنكروا مفهوم املوافقدة حجروا عىل النص الّشددعي  إذن ومنعوا ريددد هدذا 

مفهوم املوافقة   بإنكارهم  ،وقد تعثروا يف سددفرهم يف فهم النص مع الوحي كتابا  وسددنة ،الواقع

، انت داول يهدجر علو  ،لذلك عندما تنكر مفهوم املوافقة فأنت تضديق عىل الّشدع  ،وأنه حجة

لدذلدك هدذه األمدة يف املدذاهدب األربعدة اتفقوا عىل حجيدة مفهوم املوافقدة    ،أن تضدديق عىل معدانيده

 واتفقوا عىل ما هو األوىل .

فاهلل عز وجل   ،الذي هو حلن اخلطاب ،وي هناك مساو  طبعا  عندما نقول هذا مفهوم أول  

 . قه فهذا مساو  رحالتعدي عىل حيرم  ،قهرنى عن أكل مال اليتيم كذلك ح

همن أسددلف فال يسددلف إال يف كيل معلوم، ووزن معلوم ،مل :قال النبي صددىل اهلل عليه وسددلم

ليده كدل  ويبنى ع ،يف السددلم ال بدد أن يكون ذرعده معلومدا الام تشدديني قامشدد ف  ،يدذكر املسدداحدة

وهذا مفهوم النص سدواء بداللة اللغة جمازا     ،املقاييس، ال بد أن تشديني شديئا  بمقاييس معلومة

نكر هذا املفهوم حياول أن يتغول عىل النص الّشدعي ويضديق أأو عرفا أو بالقياس، ومن ثم من 

 هذا بالنسبة ملفهوم املوافقة . ،عىل معانيه وهذا ما ال تسمح به الّشيعة

، مفهوم املوافقة مسددتفاد من النص بداللة الوضددع ال  ن عن داللة االقتضدداءنتحدث اال

وقلنا سدابقا    ، واسدتدللنا بالتبادرألجل صدحة املعنى  اللف  أقول الوضدع اللغوي إنام ما يدل عليه

 يف عالمات الظاهر التبادر.

فهي داللدة   األلفداظيف حمدل النطق، ليسددت موجودة يف   لفظدا داللدة االقتضدداء ليسددت موجودة

 قال:  مقدرة.

 لف  عىل ما دونه ال يستقل.:: :داللة االقتضاء أن يدل

وفداعدل    أمدامي نص صددحيح من حيدث اللف  والبنداء اللغوي فعدل وفداعدل، فعدل متعدد    بمعنى

 دير .، لكن لكي يصح معناه اجلأ اىل التقالنحويومفعول، هو صحيح من حيث البناء 

 :ونقسمه اىل قسم 

 ذا قدرته .إال إترصحيي: ال يستقيم املعنى  .1

 التلوحيي: يستقيم املعنى ولو مل تقدره . .2
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واللزوم ليس من داللدة األلفداظ   ،من داللدة االلتزامأي  لكن كالمهدا من لوازم النص،  

 تاج اىل تقدير.دي تال يهاملعنى صحة ألن اللف  مكتمل لكن 

املثال قول النبي صدىل اهلل عليه وسدلم، قال: ه إن اهلل وضدع عن أمتي اخلطأ،  عىل سدبيل  

 والنسيان، وما استكرهوا عليه  .

ا  خاأل ،هدل رفع؟ مل يرفع، فوواقع من األمدة    موجود  اخلطدأ طداء واقعدة، هدل نحن رفع عند 

تصدادم الشدارع مع ؤدي ذلك  ياذا قلنا بعدم التقدير   ؟أم أن النسديان واقع ،النسديان فال ننسدى

اذا افينضدنا   ،الح  الكالم الذي قلته يف أول الدرس احلس والواقع علم  والوحي علم ،الواقع

اليصدح  ،هي داللة التزام عىل معنى إذن ،وال بد من اجلمع ال الينجيح ،فال تعارض بينهام ،ذلك

ر هذا املحدذوف ثم اخلطأ( اي  إالتقدير) رفع عن امتي   ،فجداء العلامء فقدالوا ،هذا املعنى اال اذا قد 

وال يصددح  ،ثم مرتفعاخلطأ واقع واإلف ،نت لسددت آثامأفتكون    ،السدديارةباذا قتلت نفسددا خطأ  

 املعنى اال هبذا التقدير .

ق   } :ل قوله تعاىلامث ر 
ان  ُكل  ف  ك  ل ق  ف  انف  ر  ف  اك  ال ب ح  ب ب ع صدد  ى أ ن  ارض   ي ن ا إ ىل  ُموسدد  ح  أ و  ف 

ظ يم    ال ع 
د  الطَّو  كيف  ،، ذكر أن موسددى رضب البحر أم سددكت ؟ سددكت عنه63الشددعراء{ك 

 . أن موسى عليه السالم رضب البحر نقدر إذن ؟سينفلق البحر دون الرضب

الواقع يقول يدا أهيدا املسددلمون ان اخلطدأ واقع   و،قدد رضب فدانفلقالعدادة تقتيضدد أنده  فد 

فالبدد أن تؤول هدذا بتقددير   ،هدا هو واقع مل يرتفع  :العدادة تقول  ،والنسدديدان واقع واإلكراه واقع

 ، ما الذي دعانا اىل هذا احلمل  ،امتي اثم اخلطأ يصلح للمعنى والستقامة اللف  فيصبح رفع عن

 ، العادة  ،ما الذي دعانا لنقدر فرضدب موسدى البحر بعصداه  ،العادة الواقعة ألن هذا واقع امامنا

هل   ،ما رضب ما أطاع اهلل هذا معناهالو  يعني   ،ن اهلل تعاىل يقول ملوسى ارضبإن االية تقول  أل

أنه قد    ؟لعادةما الذي يليق بالنبوة وا ؟عصدمة النبي وطاعته هلل تعاىل يف بالغهو  هذا يليق بالنبوة

تقول لنا إن موسى عليه السالم قد   والعقيدة يف العصمة رضب لكنه مل يذكره يف املنطوق والعادة

فهدذا نسددميده داللدة   ،النصيف رضب البحر بعصدداه فدانفلق، وان كدان هدذا ليس مدذكورا بلفظده  

 اقتضاء، ال يستقيم معنى النص اال بتقديره .
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اُتُكم  }خدذ مثداال آخر، قدال تعداىل   هد  ي ُكم  ُأمَّ ل  ت  ع  مد  ت  }وقدال تعداىل   ،23النسدداء{ُحر  مد  ُحر 

ي ُكُم امل  ي ت ُة  ل  األم حرمت وامليتة حرمت، فال يصدح جعلهام شديئا   يعني  ،نفس اليشدء ،3املائدة{ع 

، ال بدد أن نقددر هندا (حرمدت عليكم امليتدة)قيداسددا عىل   ،فيقدال يف األم مدا يقدال يف امليتدة  واحددا،  

 يرا يصلح ليستقيم املعنى .تقد

املعنى    ألنده ال،  مهداتكمأكداح  حرم عليكم ناملعنى:  نقول     ،هبدذا التقدديرإال  يسددتقيم 

وال تسدتطيع أن  ،ال تسدتطيع أن تأخذ بالنقل دون العقل ،والحظوا أن العقل والّشدع صدنوان

ل عليده العقدل، فدافيناض   إذنتدأخدذ بدالعقدل دون النقدل،   ن العقدل يف جهدة  أالنص نفسدده قدد محد 

قبل ، عند البابيوضدع  والنص يف جهة اخرى هذا افيناض دخيل مرفوض يف البحث الّشدعي 

يصددطددم الدين مع   تكعنددك يف بيئأن يدخل نقول له اتركه هذا خارجا ال يصددلح عنددنا، هذا  

والنص ارحل هبا حيدث كانت وحيدث  شددكداليدة العقدلإ، فاذهب ومارس هوايتدك هنداك ،العقدل

 .وجدت

وال بدد ان يقددر يف النص االهلي    ،ن العدادة واقعدةأنلح  هندا ان العقدل حيكم بد   نحن

متي أ، عنددمدا قلندا رفع عن  قددره العقدل  ذيمهداتكم الد أأي نكداح    {م امهداتكم حرمدت عليك}

 ، انسدجاما  كامال  يف بنية النصقل مندمج ومنسدجم عثم اخلطأ الذي قدره العقل، الإ  :اخلطأ قلنا

وهذا قائم عىل  ،يف داخل بنية النص، وليس مفصدوال عن النص وال النص مفصدوال  عن العقل

أال يلزم منده أن الّشددع عنددمدا يقول: وأقيموا الصددالة   إذناملقددمدات التي دددثندا عنهدا سددابقدا ، 

 إذن  ،ال يقبل اهلل صدالة بغري طهور  ،من الّشدع  ؟، هذا التقدير من أين اسدتفدناهيسدبقها الطهارة

 الذي دلَّ عليه الّشع . 

ة   }يف قوله تعاىل:  ي  ر   ال ق 
أ ل  اسد  هل القرية ومبانيها ومزارعها تسدأل أم أن   ،82يوسدف{و 

ال بد   ،ن هذه املباين ال تسدألإ:  العقل قال ،طاب هو كالم من يعقل، اخل؟السدؤال يتوجه للعاقل

جتدد أن هدذا العقدل    ،هدل هدذا العقدل عليده غبدار  إذن  ،، جمداز(القريدةواسددأل أهدل وهو )من تقددير،  

والذي حكم بذلك الذي نقل من الظاهر اىل    ،تعذرت احلقيقة ذهبنا اىل املجاز ،يسري وفق قانون

كام حيددث يف الفكر الالديني  ،لكنده انتقدل بقدانون منضددبط وليس حدالدة عبثيدة  ،التدأويدل هو العقدل
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ذا هد ىل عدم وجود حكم ثابت مح فإو ،التشددكيكي العددمي الذي ينتهي بالنهداية اىل عدم وال يشء

 الترصحيي . هذا بالنسبة اىل االقتضاء ،ليس موجودا  يف الّشيعة

  نتحدث االن عن االقتضاء التلوحيي

هذا املعنى الالزم ال يتوقف  ،عنىملااللف  داللة االلتزام عىل فيه  االقتضداء التلوحيي يدل 

إال هبذا التقدير  صدددق الكالم عليه، قلنا يف االقتضدداء الترصددحيي ال يسددتقيم املعنى وال يصددح

 .  {مهاتكم أحرمت عليكم }كقوله تعاىل 

كام هو احلدال يف االقتضددداء   ،لزومالاين هدذا االقتضددداء التلوحيي يددل عليده بدداللدة   

بينام يف التلوحيي  ،لكن الفرق بينهام أن االقتضداء الترصدحيي ال يسدتقيم اال اذا قدرناه ،الترصدحيي

ُكم   }  :كقولده تعداىل  ،يسددتقيم املعنى وان مل يقددر
ائ  ُث إ ىل  ن سددد  فد  ام  الرَّ يد  ة  الصدد  لَّ ل ُكم  ل ي لد 

ُأحد 

ال يلزم من ذلدك أن أىل تقددير ولكن إيم وال حيتداج  مسددتق  ،، كالم صددحيح املعنى187البقرة{

  ،الّشديعة أباحت له أن يصدبح عىل جنابة إذن ،مح يلزم  ؟يف ليايل رمضدان الرجل قد يصدبح جنبا  

الليدل وهدذا    يف كدل جزء من ويكون  ،أبداحدت لده يف ظرف لييل أن يرفدث اىل زوجتده ابنداء عىل أند 

 ، هو داللدة التزاميدة  إذنإنام هو التزام بدالعقدل،    ،، فهدذا مل حيتجده املعنىيقتيضدد أن يصددبح جنبدا  

 .ملتزمة بالعقل

لزم    هند أل ،اكدد عليده أنندا عنددمدا دددثندا يف داللدة االقتضدداء دددثندا بتدأويدلأاليشددء الدذي 

صدل فيه االسدتقالل أليس  فهل هذا النص األ ،، أي نكاحهن  {حرمت عليكم امهاتكم  }التأويل  

االسدتقالل ، واسدتقالل النص اىل التقدير، التقدير ماذا نسدميه هنا ؟ التأويلمن انتقلنا   ،كذلك

 ماذا نسميه ؟ الظاهر 

مع  ال ،لكنه مل ا مل يسدتقم املعنى ،األصدل أنه مسدتقل ال حيتاج تقديرا   ،هذا نص ظاهر إذن

عملندا بدالتدأويدل: وهو االنتقدال من املعنى الظداهر اىل    ،العدادة مح وال مع الّشددع مح وال مع العقدل

هدذا   إذناملعنى املرجوح، انتقلندا من املعنى الراجح يف األصددل ابتدداء اىل املعنى املرجوح انتهداء، 

 ، ومل نخرج عبثا   ،األصدل أنه مسدتقل ملا خرجنا عن األصدل خرجنا بقانون أيضدا    ،اسدتقالل للنص

 واضح . ،ام الذي أخرجنا هو القانوننإومل نخرج من هوى من نفوسنا 
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فعدل وهلدا    ،؟ نعمكداملدة من حيدث اللف ( مهداتكمأحرمدت عليكم )ليسدددت الكلمدة أ

جدل أاحتجندا اىل التقددير من   إذن  ،فداعدل، هدل اللف  هو الدذي احتداج اىل تقددير أم املعنى؟  املعنى

 ألن اللف  متكامل فعل ونائب فاعل . مح املعنى

ىلَّ إ ىل  الظ ل   }  :يف قوله تعاىل ام  ُثمَّ ت و  ق ى هل ُ   ،البقر،الغنم  ،املاء  ،، ماذا سقى24القصص{ف س 

 أعرب فسقى، فسقى  ،هذه تصنفها داللة اقتضاء؟ هل هي داللة اقتضاء وملاذا؟ هل تعذر املعنى

 ، ل، من حيث املعنى متكامل، وإنك تفهم أنه قد سدقىأين املفاعيل؟ حذف املفاعيف  فعل ماض،

وليس الحتيداج   ،الحتيداج اللف  اليده  فسددقى هلام ابال  أو غنام  أو بقرا   ،لكن هندا قددرندا املفداعيدل

، والفعدل املتعددي يطلدب مفعولده كدان التقددير من أجدل اللف     إذنفد   ،املعنى، ألنده فعدل متعدد 

يف  ال املعنى. قدال  هندا داللدة اقتضدداء الحتيداج اللف  اليده  يعددومن ثم ال   ،وليس من أجدل املعنى

   :األلفية

 ذ عرف إاستغنى عنه  فزيد :::فنويف كيف زيد قل د

، ليس داللة اقتضداء،  ؟حذفنا املبتدأ خالد، هل تقدير خالد داللة اقتضداء  ،كيف خالد؟ مريض

 ، (خالد  مريض)لكنك تقدر السددتقامة اللف  فنقول  ،ألنا قلنا املعنى تام وصددحيح ومسددتقيم

ن داللدة االقتضددداء هي الحتيداج املعنى وليس الحتيداج إوقلندا    ،رفألنده قدد عُ   ،هكدذا التقددير

وليس   ،تقددير زيدد عىل أنده مبتددأ حمدذوف الحتيداج اللف   ،كيف زيدد؟ قدال مريض  ،اللف 

هدل هو    ،املعنى صدددالح عنددك  ،فدإذا قلدت يل كيف زيدد ؟ قلدت لدك مريض  ،الحتيداج املعنى

ال دتداج اىل تقددير من أجل اسددتقدامة  ،؟هل دتداج اىل تقددير من أجل اسددتقدامة املعنى  ،؟متعدذر

 .والعمدة ال دذفألن املبتدأ عمدة  ،اجلملة ىل التقدير الستقامة بنيةإلكنك احتجت  ،املعنى

 ، ما عمدة أو تابع لعمدةإ ،وجاءت مرفوعة ،فاعلالرب واخلاملبتدأ و ،د اجلملة العربية ثالثم  عُ و

 ، ما عمدة أو فضدلةإالكالم    ،النحو العريب سدهل ميسدور بسديط جدا    ،وما سدوى ذلك منصدوب

ال جيوز ان حيذف الفاعل   ،وجعل العرب الضدمة عالمة العمدة ،وانصدب الفضدلة  ،مدةعارفع ال

 .لكنه ال يكون الفاعل حمذوفامقدرا قد يكون مستينا  
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هذا ينوب عن   ،ُاق  املتداعُ  ،جاءوا بندائب الفداعل  ،عنددما حذفوا الفداعل لعددم العلم به 

بدل أخدذ املفعول   ،وال يوجدد من ينوب عنده  ،بال فداعدل فعليدة ن جتدد مجلدةأكن ال يمكن ل ،الفداعدل

وجداءوا هبدذا املرسددوق وجعلوه فداعال     ،، يف قولندا ُاق املتداعبده الدذي هو اق اللص املتداع

ندك  أ حتى ال تتوهم  ،  ندت لسددت فداعالأوامتيدازات الفداعدل مدا عددا قدالوا  وه مجيع حركداتوأعط  

بسددبب عدم وجوده مل  ،أنت هنا تنوب عنه ،ال ،رصت صدداحب هذا املنصددب بشددكل أصدديل

ألننا نعلم  ،لذلك كأن نقول ُخلق ت األرض، من باب االختصددار  ،أو أنه عرف وحذف ،نعرفه

 .فحيث قدرت الحتياج اللف  فهذا ليس داللة اقتضاء ،اهلل هو أن اخلالق

اتَّق ى  }  :قولده تعداىلمثدال آخر،   ط ى و  ن أ ع  ا م  أ مدَّ   ،؟أعطى مداذا ؟ أعطى خبزا    ،5الليدل{فد 

: واحلدذف هدل نقددر هدذا السددتقدامدة املعنى؟ أم نقددره عىل أنده مفعول بده حمدذوف؟ قدال ،؟ثيدابدا  

مالبس جدديددة كدل مدا يمكن ان   ،مالبس مسددتعملدة  ،دراهم   ىهدذا اعط  إذن،  بدالعموم  مؤذن  

 .ذفيعطي  لذلك ُح 

القران ليس كتاب   ،ألنه ليس حمل اهتامم يف القصدة  ،هلام ثم توىل اىل الظلوهناك فسدقى  

 ، هذا ال يفيد يف املوضدوع ،كر لك غنام أو ابال أم بقرا  اذا ذ   نت ال تسدتفيدأو  ،إنام هو هداية ،رواية

ال أنه بذل  إ  ن هذا النبي املكرم مع حاجته املاسة للاملأ  ،فاملوضوع الذي جيب أن تضع ذهنك فيه

ري   }ىل الظدل وجلأ اىل اهلل  إ توىلثم    ،دون مقدابل حسدداناإل
ق  ري   ف  ن  خ 

َّ م  يل 
ل ت  إ  ب  إ ين  مل  ا أ نز  ال  ر  ف قد 

ما    ملداذا عروف مع النداسامل  أعمدلمدا قدال يدا رب أندا   ،، أدب يف السددؤال والطلدب24القصددص{

نت تفعل ذلك ألنك حمتاج أ ،النرص يا ربلامذا تأخر فاجلمعة   مننا املساجد يوم ونحننا  انترص

اشددعر باالضددطرار واحلاجة والفاقة اىل اهلل   ،نت دسددن اىل نفسددك واهلل غني عن العامل أ  ،اليه

 هذا الذي اردت أن ااكد عليه. ،عملكوتقال من  ،سبحانه  وتعاىل

 

يف قلب  ،؟الحظتم أين هو العقلهل يسدافر يف رحلته مع النص  و العقل وهمسدلك  يف 

 ، ؟عقلك  أينقصدة   ،هو مسدتعمل أصدال    !!لذلك قصدة اسدتعمل عقلك  ،ليس مقابال  لهوالنص 

لدذلدك طرح التنداقض ب  العقدل   ،ومؤمن بدالعدادة  ،يوجدد عنددي عقدل وعنددي نقدل ،؟مدا لده عقيل
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كام    ،نحن نريد العقل األصددويل   ،وأن نتجنبه  ،وعلينا أن نحذر منه  ،والنقل هذا طرح مسددتورد

 .البدايةقلنا يف 

يدأت بدالعدادة واحلس   العقدل األصددويل  العلم  ،هدذا  الفيزيداء والكيميداء    ،الدذي هو 

مح هو العقل  ؟وأنا قلت ما هو العقل الذي خاطبه القران ،والعلوم العقلية ،والرياضدديات وغريه

وديننا  ،هذا الذي خاطبه القران ،ليس عقول اهلوى واألمزجة اخلاصدة  ،العقل الطبيعي ،القطعي

علم أن ا   ،علم أن أصددوليدا  غدائبدا  هنداكفداام رأيدت اختالال   فحيث  ،م ذلدك يف رصاط مسددتقيمظ  ين  

ويضددعها   ،والوحيجيمع لك احلس   ،األصددويل غائب حتى حيرضدد فيجمع لك العقل والنقل

 اإلنسان  وال يتناقض   ،الدينالعلم و ،منظومة ينتظم فيها العلم واملعرفة  ،مجيعا  يف مصفوفة مجيلة

 .وال الفقري مع الغني ،وال تتناقض املرأة مع الرجل ،مع الكون

تناقض مصددطنع ليس تناقضددا  طبيعيا  مثل ب  النواة  ،هذا العامل قائم عىل التناقض اين

ال نريده  و  املصدطنعالتناقض  نرد ونحن   ،هوتناقض مصدطنع  ،واملوجب والسدالب ،وااللكينون

ل العقل بحكمة ورشدد وصددق واملهم أن ندرك كي  ،وديننا يأباه ويرفضده يامن وتسدليم،  إف جتو 

ن العقل األصدويل املسدلم مل يكن أو  ،ىل احلقيقة الّشدعيةإمجع ب  هذا كله يف سدبيل الوصدول و

 .وال عن احلس ،غائبا  عن العادة والواقع

احلديث الضدعيف  ةمثل تقوي ،ثوننه يف علم األصدول قضدية ربام مل يناقشدها املحد  إبل  

 ، لكن لو حدثت غريك بام رأيت ،هذا قطعي ،يعني أنت ترى النبي صىل اهلل عليه وسلم  ،باحلس

  ،نت بالنسبة اليك انضم اىل الرواية حس الرايا كذلكأملاذا ؟ ألنه  اظني اهذا صار آحاد

وهي    ،نراها يف الواقع جهارا  حيدانا هنداك بعض األحاديث الضددعيفة يف عالمات السدداعة لكنا  أ

 ، دسددنلكن املنهج احلديثي صددناعته ال  ،الرواية باحلس ىقوتتفي املنهج األصددويل قد  ف  ،أمامك

برع فيها املحدثون حتى أثبتوا لنا هذه    ،وهذه صدناعة ثقيلة عظيمة ،سدندالوبالتايل عنده صدناعة  

دهم اال العقل األصدويل الذي  وجهودهم معتربة وال حيفظها ويكمل ريام النعمة يف جهو ،السدنة

 .ال يرد شيئا  منها
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وجاء األصدويل فأعمل كل ما حدث به املحدث ومل   ،املحدث أثبت ،فهنا تكتمل النعمة

وهنا تكون هذه األمة اسدتمسدكت بكل ما جاءها من عند رهبا    ،بسدبب سدقم الفهم ،يرد شديئا  منه

 ، أو ما جاءها عن طريق احلس ،سواء ما جاءها عن طريق الوحي أو ما جاءها عن طريق العقل

  .ال يف هذه األمةإوهذا ال جتده 

 ال يوجد أمل هلذه    ،مصددطدمة مع الواقع ،األديان الوضددعية كلها مصددطدمة مع احلس

ال هذه األمة  إ ،مع النقلقل عوجيمع ال ،جيمع العلم واإليامن البّشددية يف دينية وهذه اإلنسددان 

 ، اي منتجتصدنيع ن تعيد أو أن تكرر  أتسدتطيع    ، فأنتعندها صدناعة غري قابلة للتقليد ،حيدةوال

هلل صدىل اهلل عليه ل اوعندنا سدنة رسدو ،فنحن عندنا كتاب اهلل  ،كتسدابلكن  النبوة غري قابلة لال

 .احلسوسلم وقد انتظم فيهام العقل مع النقل مع 

 

 نتحدث اين عن داللة التنبيه أو داللة اإليامء.

هذا الوصدف هو    ،معنى داللة التنبيه أو داللة اإليامء: أن يقرن احلكم الّشدعي بوصدف

الكالم يعترب ى  بمعن  ،وان مل يكن هدذا الوصددف علدة للحكم يعترب عيبدا  يف الكالم  ،علدة احلكم

  .ناقصا  وليس فصيحا  

ُام   }:يف قوله تعاىلمثال ذلك  هي 
ط ُعوا  أ ي د  اق  ُة ف  ق  ار  السدَّ ُق و  ار  السدَّ اذا دخلناعىل    ،38املائدة{و 

ان هذا الكالم كالم فصديح ميلء بالبيان سديشدعرنا ذلك ان هذا احلكم وهو األمر بقطع اليد هو  

يدهيام ؟ أقلت مل نقطع  ف  ،يدهيامأال لك والسددارق والسددارقة فاقطعوا  بمعنى لو ق  ،لعلة الرسددقة

، الكالم يعترب !!ألنام اخذا رشددوة بل ليس ألنام اقا  ،ال :قلدت لك  لو  تقول ألنام اقا لكن

يامء لذلك داللة اإل ،وال يسدتفاد منه يشء ،غري ب    ،وسديقول يل كالمك هذا غري واضدح  ،معيبا

 .ن هذا الوصف هو علة هلذا احلكمأوالتنبيه تدل عىل 

وأنا ننزهه عن احلشدو  ،كالمه والقول هبذه الداللة فرع من تعظيم اهلل عز وجل وتعظيم 

اصددول الددين رضوري يف ن علم الكالم أو علم  إفلدذلدك نقول    ،فيده  وال فدائددة  لده  ال معنى  مداو

هي داللة االيامء والتنبيه نقول  ووها نحن يف هذه الداللة  ،، ونحن نسدتحرضد ذلكفهم األحكام
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الرسقة    إذنوكان فيه عيب،  ،ألنا لو مل تكن مقصودة لكان يف الكالم ركاكة  ،مقصودة للمتكلم

 ، ، والكالم فصدديحطع اليد بناء عىل ان الكالم مفيدهي الوصددف املناسددب الذي يينتب عليه ق 

 .يةاإلنسان  ل هذا شعور يف الطبيعة كام نقو ،هذا معنى الكالم

: األعرايب الذي جاء يرضدب رأسده وينتف شدعره ويقول: هلكت وأهلكت يا مثال آخر

هله يف نار رمضددان، فقال له النبي صددىل اهلل عليه أقد واقع  لاهلل، ثم تب  أن هذا الرج  رسددول

الذي هو اجلامع يف رمضدان  أي الوقاع    ،عتاق رقبةإنفهم أن الوقاع كفارته   ،وسدلم: أعتق رقبة

ف ال عالقة لنت ،!!اعتاق الرقبة ألنه جاء ينتف شدعره :قال اأحد أن لكن لو ،عتاق رقبةإكفارته 

 .احلكمالشعر يف 

كلمة الطبيعة ومدى  والح     ،بالطبيعة التي خلقه اهلل تعاىل عليها اإلنسددان  يدرك  إذن 

ليس ذلك الطبع الفاسدد  ي باحلكم الّشدعي، لكنه طبع رشديد  اإلنسدان  حضدور الطبع والعقل 

 .حكام الّشيعةأسقط الذي يُ 

كام لو   ،بعلية هذا الوصدف للحكمن اقينان احلكم هبذا الوصدف مؤذن  إ :فلذلك نقول 

جتهداده، لكني لو قلدت ر لدذهندك أنده يعطي هدذا الدديندار اليتبداد ،قلدت لدك أعط املجتهدد ديندارا  

ن يكون هذا املتكلم  أال يمكن   ،سدتجد ان هناك خلل  ،أعط الراسدب جائزةأو أكرم الكسدول،  

 .بوصف الكسل اإلنسان  ألنه ال علي ة للجائزة أن يأخذها  ،قصد هذا الكالم

ة مدا منده   :لدذلدك عنددمدا يقول الفقهداء واألصددولي  تعليق احلكم بداملشددتق يؤذن بعليد 

هي علة  هنا  الرسدقةف ،االجتهادأي تعليل احلكم باملشدتق مؤذن ما منه االشدتقاق  أي االشدتقاق،  

عندما سددمع من يقول اعط الراسددب  اإلنسددان   ارتبك   إذن  ،االجتهداد هو علدة احلكم ،احلكم

فلو قلت   ،ألن اإلكرام يكون للناجح ،ية تأبى ان يكرم الراسددباإلنسددان   ألن الطبيعة   ،جائزة

 .ال يستغرب ذلك ،وأعطيه جائزةأأكرم الناجح 

ن أالّشدعية   ية يف فهم األحكاماإلنسدان  والطبيعة    ،ياإلنسدان  والحظوا مدخل العقل   

 سددبحدانده وتعداىل ركز فيندا فطرة تؤهلندا لفهم اخلطداب، وهدذه الفطرة هي التي يتعدامدل فيهدا اهلل  
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 ، هذه البدهييات القطعيات ال يتالعبونوحكام هبذه الفطرة  األصولي ، وعندما يستخرجون األ

 .به وبام ركزه يف خلقه من تلك الفطرةانام يقولون عن اهلل سبحانه وتعاىل بام يف كتإ

لذين ينظرون  ا  أن يعني ،ي يف جمال فهم اخلطاب القرآين وخطاب السدنةاإلنسدان    نالح  الطبع 

يف الكتاب والسدنة وينضدحون من معانيه وما فيهام من أحكام هم يف منتهى العقل، وانام يسدريون  

ويبحرون بأرشعة منظمة   ،ويسددافرون مع هذه النصددوق ومعانيها برشددد وبالعقل الرشدديد

 .ليست من باب العشوائية ووجهات النظر واالراء املتضاربة  ،متسقة

ومن هندا يف اسددتندادهم اىل قطعيدات كان العلم الذي يسددتنبطونه ديندا  يتعبدد اهلل به، وال   

ديدان رجدل معصددوم  ، ان رجدل الددين يف األوهدذا امر مهم جددا    ،جود رجدل دينعالقدة لده بو

  ليس فيه رجال دينال نقول   ،ن هذا الدين حيارب رجال الدينأسددتجدون   ،يوكالمه نص نائ

 الة ب  رجال العشوائي اوليسدت هي حرب ،عىل رشدد وبينه موحيارهببل هو حيارب رجال الدين 

خذ  واأل  يف موضدوع املعرفة الّشدعية دين وب   رجال الدين، عندما يضدع قواطع وثوابت عقلية

النظر   ،ن تقول للنداس هدذا دينأوتعداىل، واال ال تسددتطيع    عن اهلل سددبحدانده ألن وجهدات 

  .والقناعات الشخصية ليست دينا  

 كل   وكأن   ،بشدكل فوضدوي  ايخر  ينحن اين يف هذا الزمان يف ظل تفيشد الرأي والرأ

 ، أصدبح هو عمليا  رجل دين، تقوم باسدتفتاء مثال  ما رأيك يف حد الردة، هذا ال يصدح اإلنسدان 

فدإذا   ،ألن هدذا دين  ،وتؤمن بده  ،عنددمدا يكون هدذا حكم رشعي عليدك أن تنصددداع لده  ،جيوز  ال

أو ما رأيك    ،تعاملت مع قضدايا الّشدع هبذا النحو، ما رأيك هل الربا مثال  يعترب حاجة اقتصدادية

نحن أصدبحنا رجال  ،نحن بّشد اذا رصت تقول برأيك يف مقابل رأي اهلل عز وجل  ،يف احلجاب

 .دين

ي حكم أن يكون أولدذلدك ال بدد   ،تقول حالل وحرام ملدا تصددف ألسددنتهم الكدذبن أ 

يطرح   ،وما مل يكن كذلك فهو كالم الناس ،رشعي مؤسددسددا ومسددددا  عىل وفق علم األصددول

الّشدعي ألن الّشديعة ال تؤخذ    حتى لو كان يف الّشدع أو يف احلكم  ،وال عالقة له بالّشدع ،جانبا  

هي أحكدام اهليدة بي نهدا اهلل سددبحدانده وتعداىل   ،رأي والرأي ايخروليسددت هي ال  ،راء النداسآمن 
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ه خلق من خلق اهلل سدبحانه ألن  ،والّشدع حاكم والناس حمكومون والشدعب أيضدا حمكوم ،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 

احلمدهلل رب العامل  والصددالة واتم التسددليم عىل املبعوث رمحة اىل العامل  سدديدنا حممد عليه 

 افضل الصالة والتسليم

 :رمحه اهلل ونفعنا به بالدارين قال

 مدينة الرسول أسخى من بذل. :عملوثمت إمجاع وقيس ( 13البيت 

 

 وتكون هي نفس حرف العطف ثم الدذي يددل عىل اليناخي  ت( بدالتداء املفتوحدة وثمد )

طف دالة عىل حرف ع  (ثم)فتح التاء يف البيت السدابق البيت الثاين عّشد ألن   ة(ثم، )مضدمومة

اء زائدة ح  منداق( التد  وهذه التداء زائدة مثدل )والت  ،االمجاع  ال  حمد   ذا منوهد   ،مجاعإاليناخي بد 

فوجدت عراب فلدذلك نعم ذكرلا تاء مربوطة وراجعتهدا يف نسدد   وواضددح ال حمل هلا من اإل

حتى يف البيت ثاين عّشدد  "ثمة"رجح وتقرأ ن التاء املفتوحة هي األأعلم  أواهلل   ،التاء املفتوحة

اسددم   يف ايية هنا "ثم "رأيت نعيام (واذا رأيت ثم )  كقوله تعاىلألن املقام ليس مقام االشددارة  

 شارة.إ

والينتيب وهذا    املقام يف درسددنا ليس مقام اسددم االشددارة بل هو مقام التعداد والتذكري

 رى حتى يف البيت الثاين عّش هي مضمومة االول ومفتوحة التاء.أك ليعني العطف ولذ

 اإلمجاع  مام عن دليل يتحدث اإل: دليل االمجاع

عزموا العزم هو انعقداد  مركم بمعنى اأمجعوا  أمري  أمجعدت  ألغدة يعني العزم،  اإلمجداع    

ا فهو اتفداق املجتهددين من هذه  ما اصددطالحد أ،  مر وعمدل يعملده  اإلنسددان أرادة عىل واإل زمالع

رشعيا مثل   احلكممة بعد وفاة الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم يف عرصد من العصدور سدواء كان األ
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أن لده بددايدة  و حددوث العداملك أو عقليدالليناخي  (ثم)مثدل الفداء للتعقيدب،   ابداحدة النكداح او لغويد إ

 او دنيويا  كتدبري اجليو .

دلة الّشدع ولنا وقفة خاصدة مع هذا الدليل وخصدوصدا يف أاالن هذا  اإلمجاع دليل من 

ينقسدم ا  اإلمجاع  هذ ،الفكرية والسدلوكيةت هذا العرصد الذي نعيشدة اليوم بام فيه من االختالال

 اىل قسم :

 يعني كل واحد منهم. ،: وهو ما نطق به كل جمتهد باحلكمينطق -1

نم أبه نطق رصيح من يق  املجتهدين بسدكوت: بمعنى نطق به واحد وانتّشد ومل يظهر   -2

 هذا نسميه السكوت. ،و تالفوناموافقون 

امجاع قطعي وهو النطق الثابت بالنقل املتواتر، اذا  إىل  يقسددم من حيث حجيت ه  اإلمجاع   

الدذي هو حجدة قطعيدة هو امجداع النطقي الدذي تكلم بده املجتهددون اإلمجداع    عنددمدا نتكلم عن  

امدا اذا كدان    ،ورصحوا بداملوافقدة وهو ايضددا منقول عنهم بطريق التواتر هدذا هو احلجدة القداطعدة

 اذا    ،السدكوت اإلمجاع   حد اي مل يبلغ حد التواتر فهو حجة لكنه حجة ظنية  نطقيا ونقل بخرب وا

النطقي الثدابت بالدليدل املتواتر واملنقول بالتواتر ذلك  اإلمجاع   الذي هو حجدة قاطعدة هو اإلمجاع  

 القطعي.اإلمجاع  هو 

 س وقلندا احلس قطعي قطعيدا  وليس فيده تواتر بسددبدب املشدداهددة بداحلاإلمجداع    قدد يكون  

 النبي صىل اهلل عليه وسلم فهذا قطعي  اجتهادنه من أولكن قطعيته 

ننا لسدنا أفأصدبحنا نظن   ،ذا دخلنا يف منهج الشدكإال إ ،ن امامي هذا قطعيأنا أراك اي

 اإلنسددان  شددعور  ، نه يشددكك حتى يف وجودهأاإلنسددان   ىل إالذي يتطرق    ،صددالأموجودين 

ذا ثبدت طبعدا بطريق إاإلمجداع من حيدث بداجلوع قطعي وليس ظنيدا  خيضددع بداحلس وهدذا قطعي فد 

 و كان مشاهدة.أونقل توترا  النطق بجميع املجتهدين 

 اهلل سددبحانه وتعاىل وبناء عىل حجة يف دين اهلل سددبحانه وتعاىل وفيه رىضاإلمجاع   هذا 

نده مقددم عىل النص أو  ،حدداث قول ثدالدثإنع  مجعندا عىل قول  يمأذا  إاإلمجداع وهو القطعي    ن  أ
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نده أو  ألتخصدديص ن النص حيتمدل ااو  أاإلمجداع قطعي لكن النص داللتده قطعيدة     ،وعىل القيداس

يف النهدايدة حمتمدل التدأويدل هدذا النص حمتمدل للتدأويدل والنسدد      ،حيتمدل التقييدد وحيتمدل التدأويدل

دلة  أقوى أوهو  ،ال يقبل النسدد  كذلكاإلمجاع   ألن اإلمجاع   عىل  ولكن هذا االحتامل غري وارد 

 . دلة الّشعيةقوى األأن لكنه هو اي  ،ن كان هو مرتب عىل الكتاب والسنةإو ،الّشيعة يف الواقع

ن اال كان رأي الناس ذلك إو  ،القياسواالن كام سدنذكر له مسدتند من الكتاب والسدنة   

 وال مسددتنددا للّشددع االن بعض النداس يقول:    ،يتفق النداس عىل رأي ولكن هدذا ال يعدد ديندا  

حدد العلامء عنددما  أالسددبدب ألنده رأي    ،ليس حجدة طبعدا حتى لو كدان من النوع القطعياإلمجداع 

سدبيل   غري  بقوله تعاىل ) ومن يشداقق الرسدول من بعد ما تب  له اهلديويتبعاع  اإلمج بدليل  جاحت

 ن هدذا الددليدل ال يددل عىل أنداقش العلامء قولده) ونددخلده جهنم وسددداء مصددريا(    ...(  املؤمن 

وال خترج   ،ن تكون مع املسددلم أيعني   ،اإلمجاع ثبدات  إيف  ةرصحيد  غريكانت داللتده و ،اإلمجاع

هدذا الددليدل ليس   نإذ ،س معنى ذلدك ان توافقهم يف االجتهداد والصددح واخلطدأعليهم ولكن لي

 .واضحا  يف حجية االمجاع

عىل و  ،م يف سددندهتكلَّ احلديث مصددال  يقولون: أ  (ال جتتمع امتي عىل ضدداللة)حديث 

احلديث ال خيدم يف   ذاه إذن ،هو طاعة ؟تعترب اخلطأ يف االجتهاد ضداللة هلفرض ثبوت سدنده  

و ضعف يف  أدلة حمتملة خصوصا يف ضعف احلديث  أفهذه  ،  اإلمجاع   قضية البحث وهي حجية 

لف  و  ،يف عامة املسددلم   ناأ  ة، كامقاطعحجة اإلمجاع   ن  إ  ،ن االية ال تفيد نصدداإو ،داللة االية

 ، دلة واالستداللهل األأن  نم ليسوا مأل  ،اإلمجاع  يف  مة يشمل العامة وال يعترب موافقة العامة  األ

أمره فكيف يصددبحون من ضددمن ادلة  مر ال مدخل هلم فيه وهم ليسددوا من اهل العناية بأهذا ف

 .مجاعاإل

ليس اإلمجداع  فد حمدل نقدا    هي    دلدة طداملدان هدذه األألدذلدك نسددمع اليوم من بعض النداس  

اإلمجاع   ومدى صدحة حجيتها عىل دلة  األ هالذين ناقشدوا هذفهم موجود، حقيقة  وهذا   !!حجة

ليس    اإلمجاع االدلة مل تكن مناقشدتهم تعني ان هذه الذين ناقشدوا ،  حجة وأنهاإلمجاع  هم قالوا ب
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 ن أ  من هدذا  ففهم بعض النداس   ،يف حمدل البحدث  ايددفن هدذا الددليدل ليس مأ  ،، بدل نداقشددواحجدة

 . وهذا ال يلزم من النقا ،ليس حجةاإلمجاع 

دليل هذا ال وإنام تقصدد أن  ،تقول باحلكملكنك   ،الدليل  افيه  تضدعفتناقش مسدألة فقد 

ليس حجة  اإلمجاع    إذناإلمجاع   دلة أن بعض العلامء يرد بعض أال يصدلح يف حمل البحث ففهم 

ن الطالب حمدد بوقت  ، فتجد أالتعليم احلديث يف علم الّشديعة  وهذا مشدكلة ،عند ذلك االمام

اقشدة دليل ) ومن من  مع  ال يكون كافيا السدتكامل تلقي املسدائل عىل وجهها، فيقف مثال عند

وهذا   !!،ليس حجةاإلمجاع   بناء عىل ذلك  إذن  ،اإلمجاع نه ليس مفيدا يف أيشدداقق الرسددول( و

اصددد المام الشدداطبي ويأخذ باملقلأو مثال يقرأ  كتاب املقاصددد  ،اسددتكامل العلم عدممن افات  

 حكام من املقاصد.صول وعىل ضوئها يستنبط  األوتصبح املقاصد يف ذهنه هي األ

وال يكتمدل البحدث يف املقداصددد اال اذا   ،  كتداب االجتهداد لالمدام الشدداطبيلكنده مل يقرأ 

دلة  ن األأسددابقا  كام ذكرنا    ،خرىالّشدديعة األأصددول  ة  يقبو ،اكتمل البحث يف كتاب االجتهاد

ىل غثم انظر   ،هذا ال ينفعكف  وطرت بهثم ذهبت   ا،خذت مسددتوى واحدأن إ  ،عىل مسددتويات

مام مالك يقدم  اإلأن خرى  كام سدديدأتيندا فيام بعد موضددوع دلة األىل األإثم انظر    ،خرىاالية األ

 ، ضددوع املفداهيم وترتيدب مسددتويدات االحتجداج هبداكام تكلمندا يف مو  ؟القيداس عىل اخلرب ام ال

 ليس حجدة أو ان حجيدة  اإلمجداع    ال يعني أن    ،متكلم فيهدااإلمجداع    فكون األدلدة عىل حجيدة  

 .دلةاأل جانب هذهممارسات الصحابة التي قوت  اإلمجاع  ة يحج نحمل نظر وشك، ألاإلمجاع 

ام الذي  ف  احلكمنه أعىل اإلمجاع   عقد  انلكن  ، حديث ظني عندنا ال جيمع ب  املرأة وعمتها مثاله:

داللته قطعية يف موضدوع حرمة اجلمع ب  املرأة وعمتها  أصدبحت  هذا الدليل   ؟اسدتفاده الدليل

 ن  ملداذا؟ أل ،ن ينكر ذلدكأو  ن احلدديدث مظنونإن يقول اليوم  أحدد أال يسددتطيع  ف  اإلمجداعبحجيدة  

من الفقهداء    ااحدد  اذكر ،خدالتهدااملرأة ومنقعدد عىل احلرمدة ب  اجلمع ب  املرأة وعمتهدا واإلمجداع 

 .الدليل ظني مع أنقال ال حيرم 
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لم  ا رسدد االصددحدابدة ريض اهلل عنهم يف ممد   ،حجدة قداطعدةاإلمجداع   ن  أعطيدك أمثلدة عمليدة عىل أ 

ذوا منهم خأوالفقهاء الذين   ،حجة قاطعةاإلمجاع   ن أحواهلم مارسدوا  أسدتقرأ من الفعلية التي تُ 

ا عىل هدذا عىل فهم و  ر  خدذوا من الصددحدابدة ج  أغريهم من الدذين  وربعدة  من التدابع  واالئمدة األ

 .ن الصحابة مل خيتلفوا يف هذاأالصحابة و

ن ترد عىل أوالنقلية لكنك ال تسددتطيع    العقليةاإلمجاع   دلة  أن تناقش  أفلذلك تسددتطيع  

لذلك ستجد    ،عىل من خالف االمجاع  منكارهإو ،مجاع الصحابة يف الفعلإترصدفات الصحابة و

اهل من الذين اخذواعن الصدحابة والفقهاء والسدلف  قوى هو ممارسدات الصدحابة الدليل األ

ام من وللر اخالفد اإلمجداع    السددندة مجيعدا متفقون ومطبقون عىل حجدة   افض واخلوارج والنضددد 

 .املعتزلة

تلقى عن طريق املامرسددة  بدل   ،عن طريق الروايدة فقط  مل يتلقهدذا العلم    ؟مدا معنى هدذا

 ،الفعلية

نك تقرأ هذا الدليل لتعرف أ يكفيك  مصددانع يف الغرب والّشددق هلا مهندسددون المثل  

 تدرب عىل يد هذا اخلبري ،ن يأت اليك خبري من املصددنعأال بد  ، بللةو ايألسدديارة  ا  مشددكالت

سدديدارة    اخينعوامرسدديددس وبينز الدذين   اجليدل األول من الصددنداع مهدا:  ىل  إاخلبري الدذي قبلده  

وهدذا يدأخدذ من هدذا وعن هدذا يف النهدايدة  ،الصددنداعدة متطورة  ننقدل متواتر ألبدالاملرسدديددس  

 .تكدست اخلربة هبؤالء

اخلربة العمليدة وهدذه هي  ن  مال بدد  بدل  ،  ندك قرأت كتدب الطدب رصت طبيبدا  أال يعني  و

 .اخلربة يف الفقه

من  امن فتح كتاب وب  ،ىل الصحابةإسند املتصل  الوهذا هو الفرق ب  من تلقى العلم ب 

من هناك وقرأ رسدالة من هنا ومن هناك وحلقات من هنا وهناك ورأى فيديو من هنا   اهنا وكتاب
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!! إذا كدان ليس حجدةاإلمجداع   يفليس ومن الطبيعي ان جتدد هدذه الفئدة تقول   ،وهنداك وهدذا علمده

 ، خدالتهدااملرأة وامجعوا ب  املرأة وعمتهدا و  ,  هيدا  ؟مهداأفلامذا ال تتزوج الربيبدة من زوج  بحجدة  

ن شداء اهلل من واقعنا إوسدأذكر طرفا منها  ،نكم وقعتم يف مصدائب وويالتأ  نتفضدلوا سدتجدو

  .اليوم

ة واجلامعة فأهل السددن  ،حمتملاإلمجاع   حمل البحث وهو  أن دلة  عني احتاملية األتال   ،إذن

هو فيه غمزة يف دينه وهو باب من بصدفته حجة فاإلمجاع   نكر أمن و  ،مجاعمن ميزالم القول باإل

عن   ،مجاعال باإلإعليها    بالقطع ن تسدتدلأ من املسدائل ال تسدتطيع  ريكث  ،بواب هدم الّشديعةأ

 : فرضدا  أقول لك ) يا أهيا الذين امنوا اذا قمتم اىل الصدالة(قوله    سدبيل املثال الوضدوء يف الصدالة

: لك أقول (يقبل اهلل صدالة من غري طهور  األمر هنا للندب، تقول قال صدىل اهلل عليه وسدلم )ال

من األدلدة  تكلم بكدل مدا ددب  يكفي،   م وتنظفغسددل وجهدك ودم  فداسدديدة  احله  نظدافد الطهورال

دلة  أناقش يف   ،ن النصددوق دخل عليها االحتاملأسددتجد و الظني الداللة لن يسددعفك النصو

وهي    كرت يف القرآنيدة التي ذُ من اي  كثرأمداذا    ،دلدةبكدل األ  ذهدب وأت  ا  ،الطهدارة يف الصددالة

األمر النصددوق  فباالتيك  آو  ،مر يقتيضدد الندباألن إالثبوت دخلنا عليها من حيث  قطعية

 .، وهذا خطأ ب  وهدم للنص الّشعيفيها يقتيض الندب وأية الوضوء مثلهاأزعم 

صدحة  أن الوضدوء رشط من رشوط  ،القاطعاإلمجاع  ن تسدتدل بأال قاطعا إجتد دليال    لن

  ق يف النصدوق حيث شدئت لن جتدوحل   ،صدالته باطلةفومن صدىل من غري وضدوء  ،الصدالة

، دلة الّشيعةأقوى أألنه  مح اإلمجاع عىل   قائمة  لذلك احلرب  ،يف احلسم والقطع  أقوى من اإلمجاع

دلة  أسدقطت مجيع  اإلمجاع   فإذا سدقط   ألنه ال حيتمل النسد  والتخصديص ومجيع وجوه التأويل،

 .ا حمتملةهصبحت مجيعأو ،الّشيعة بعده
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الردة   حد يف  سددقطتهفإذا أ  ،مجاعاتمجاع واحد كإسددقاط بقية اإلإسددقاط  فإن إلذلك  

مثل مخر اجلاهلية  ولنعتربها   ؟اخلمريف حد  ملاذا ال تسدقطه  ؟الرجمحد  لامذا ال تسدقطه يف  ف ،مثال  

هي اخلمر   نعترب مخر اجلاهلية ، وكذلك يقال:ربا اجلاهلية زعم بعضدهم أن الربا املحرم هومثلام  

 الدذي مل يكن يف اجلداهليدة حالال، وعىل فرض التحريم للرضددر   مر  اخلصددبح  أذا  كد وه  ،احلرام

 للحفاظ عىل الصحة.صحة  وعندنا قطاعطباء أ عندناف

  هاحكم   بتثسدقاط مسدألة واحدة  إو  ،يبقى لك دين لنمع هدم داللة اإلمجاع القاطعة،  

الردة   حدعىل    موسدمية  ن تقول نعمل تنزيالتأوال تسدتطيع   ،حكامسدقاط بقية األإك  ،اإلمجاعب

 وآخر يسددقط   ،حدد الرجمال يوجدد    خر يقول لدك  آثم يطلع    ،نتندازل عنده  وغريهدا ال فقط،مثال 

يفعلها كام يشدداء  وأمام يينكها اإلو ،مامة من مسددائل اإلإن احلد هو  ، ويقول لكحد الرسددقة

 .، وهذا ضالل مب  سبقه ضالل إسقاط حجية اإلمجاعسقطنا التّشيعوهكذا نكون قد أ

، وسدديدخل االحتامل عىل بداأفإذا سددقط مل تبق رشيعة  ،عظمالّشدديعة األ  سددياج هو  اإلمجاع 

ذا سدقطت واحدة سدقط  إقوهلام دائام أو  سداسديت أوهذا الدين يرتكز عىل نقطت    ،النصدوق

 الدين: 

 اإلمجاع  اوال:   -

 ثانيا : عدالة الصحابة -

ذا تم خد  عدالة الصحابة انقطعنا فإ ،: اإلمجاع وعدالة الصحابةذينأحد هدم الدين يسقط هب

 ال صدحيح بخاري وال مسدلم ال ينفعك   ،الرواية  تاوانقطع ،صدىل اهلل عليه وسدلم  عن الرسدول

 .، ال نكسار حلقة الصحابة ريض اهلل عنهمي سند متصلأ بعد ذلك

يف اإلمجاع   لذك ستجد اجلهد مركز عىل نقض   ،الطعن يف عدالة الصحابة ونقض االمجاعبسبب 

سدتأت   ف مسدائل كثريةهناك عىل الرَّ   ،ذلكبلكن لو قبلت   ،كحد الردة او الرجم  ،مسدألة ظنية

 مرة وتقبل أخرى، فقد هدمت الّشيعة فلم تيناجع ،رضيت من حيث املبدأ  أنك القضديةتباعا ،  
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السددندة واجلامعدة يف احتجداجدالم  هدل  أألندك خدالفدت    الطريق،  كمدلأو  ،الندك دخلدت اللعبدة

 .وادلتهم

طريقدة ثبوتده وليس يف يف  هدذا    (فقدد كدذباإلمجداع    من ادعى  )الكالم املنقول عن االمدام امحدد  

وأن هدم حجيدة اإلمجاع   ،مامعندد اإلاإلمجاع   اذهب اىل كتدب احلندابلدة لينى مدى حجيدة  ،حجيتده

 إعالمي ال علمي.بمقولة من ادعى اإلمجاع فقط كذب، هي عمل 

:  ما يطلبده املسددتمعون قالوا ومجهور    ،حجدةاإلمجاع   قال   همحدأع عام ونك يف جمم  ألو 

مدا الدذي سددوف يفهمده    ،فقدد كدذباإلمجداع   من ادعى عىل    :محدد يقولأمدام  ال يدا اخي كالم اإل

 دلدة  ألليس حجدة كام فهموا من منداقشددة علامء السددندة اإلمجداع    ن أسدديفهمون   ؟النداس والعدامدة

 .مجاعنا ال تدل عىل اإلأاإلمجاع 

ول لك حيرم االجتهاد يف مسددائل  يق  ،اإلمجاع دلة ارجع اليه يف كتاب كل من ناقش هذه األبينام  

 من ادعى )يعني كلمدة    ل،يف حلن القوهم  نتعرفلاملندافقون    لكن  ،رصحيدة  حيرم داللدة  ،مجداعاإل

 ، ويقول لك: هلدم مسائل اإلمجاع كحد الردة مثال  ا للينويجسوق أصبحت  ، (فقد كذباإلمجاع  

 ؟ هل هذا الكالم احسن من كالم االمام امحد

 أمحدد   فدأجداهبم  ،اإلمجداع  كثر املددعون لوقوع   ملدا  نده، وهو أالنقدل    طريق هدذا يف  يدا أخياجلواب:  

نام يتكلم يف طريقدة الثبوت إال يتكلم يف احلجيدة  هدذا القول    حتى يف نفس ظداهرو  ،ذا القولهبد 

 .مجاع املسلم  سبيال لتشكيكهم يف اإلاختذت هذه ب  ،والنقل

التحقق من ثبوتدهمجداع  هنداك ادعداءات لث  نعم  ، الثدابدتاإلمجداع    تكلم عن  لكنندا هندا ن  ،دون 

املنكرون فال يفرقون ب  إمجداع  أمدا    ،املشددهور والرضددوري والنظرياإلمجداع   وسددنتكلم عن  

 !!  ليس حجدةاإلمجداع  وفتجدده يقول لدك:  ،تفداصدديدلالكالم السددطحي ال هيتم بد الن  أل  ،وإمجداع

إمجاع  ومجاع مشدهور أيضدا إ  وعندنا ،رضوريإمجاع  ولكنه مجاع قطعي  إ  هناك دون ريييز، يا أخي

 ؟هذا التفاصيل نظري هل تعرف
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  مدا يعرفده أن تعرف ترتيدب االمجداع؟ أ  ،ال يعرف ؟اعمجد االتعرف طرق ثبوت  أ  ،رفطبعدا ال يع 

وال   ،وااشداكيفام  نالسدوق سدوق الصدحافة والكالم يقولوهكذا وفقط !!،  ليس حجة اإلمجاع  

 .عىل الّشيعة وأصوهلا و ال يثبت املهم التشويشأن يثبت القول أيعنيهم 

 ، مواصددفاتباإلمجاع   نحن نتحدث عن  ،يف هذا العرصدد اإلمجاع   نتحدث عن  وهنا ال

يف طريقة ثبوته   يبحث خرآكالم هذا ف بسدبب ظروفهمل يقع يف هذا العرصد  ، إنن وقع فهو حجةإ

اذا وقع فهو حجة  اإلمجاع    نحن نتحدث عن حجية   وهذا ليس موضددوعنا،  ،ويف طريقة وقوعة

 .قاطعة

مثدل دريم    اإلمجداع،  عوق   بدلاإلمجداع؟ نقول:ممكن يف هدذا العرصدد مل يقع    فدإن قيدل: 

دريم    ، مثدال آخر:وقع  ام مل يقع؟اإلمجداع   قع  و  ؟حاللاملخددرات  يقول    أرأيتم من  املخددرات،

اإلمجاع     اليوم عن قضدية  الناس يتحدثون ،البنوكمن  نيةرسدقة االلكينودريم ال  ،اقة الكهرباء

 .يف غرف مغلقةجالسون   وهم

سددواق كيف يتعداملون  هدل األأسددأل بينام املجتهددون كدان منهم من ينزل للسددوق وي 

حتى يتعلم الواقع الدذي يتكلم   ،يبيعون ومدا يفعلون  يفويسددأهلم ك  أعراف النداس مع ويعيش

 .يف يشء العلماالنكفاء بغرف مغلقة ليس فقها  وليس من ففيه، 

البعض يتكلم عن إمجداعدات وطنيدة نرى  بينام  ،تشددويش كبري عىل حجيدة االمجداع هنداكن  اي إذن

مجاع  إهذا اسدمه  ل العامل  ويف املئة من دعضداء دولي  ال يسداوي اثن   أاتفاق  !!مجاعات دوليةإو

 !!  دويل 

هدذا فوخدذ وهدات    ،واجلزرة  اعىل العصددد الدذي بني  الددويل  اإلمجداع    هدذا  الف  ومن خيد 

يف هدذا  مجداعكم  إنقبدل   واهلل مدا  ثم يدأت من يقول:  الددويل!!اإلمجداع    وليدة  تدالف للّشدديعدة الددو

بداتفداق مجيع املجتهددين يف عرصدد ويكون   انعقددالدذي  اإلمجداع     دندت تنتقد أ  ،طيدب  !!الوضددوء

ويطلع   ،مغلقةأما اثن  جيتمعون يف غرفة   فيهاملسدتند من الكتاب ومن السدنة وكل هذا مشدكوك  

 نكرت أكيف    ؟!!وجزرة وتقول هدذا امجداع  اوعصددد   وهدذا لدك وذاك يل،ويقول خدذ وهدات  
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أبدا وهو منتهى  هذاال يصدلح   !!امجاعإوسدميته  أخذت بام ليس بإمجاع  الرتبة العالية و اذاإلمجاع  

 .التناقض

اإلمجداع  هدذا دون  يدا أخي  طيدب   !اعدات الوطنيدة واملشددينكدات الوطنيدةمجد اإلنداهيدك عن 

  ؟!!ااعتربلا إمجاع االصويل الفقهي املعترب شككت فيه وهذه دونه بكثرياإلمجاع   عندنا، يعني

فقط،   ىاهلو  إنده  ؟!كدت فيدهشددك  اإلمجداع    مدا  أ  ،اعد مجداع جعلتده امجداإليس بد   بدأن مدامندت آكيف  

تفعل نا  أل،يعني دريم املخدرات مقاسده عىل اخلمر ،مبني عىل دليلاإلمجاع     عندناخصدوصدا 

مل تكن موجودة   انالذي جييز املخدرات ألف  ،وىلاأل  قياسب  املخدرات درم ف  ،عل اخلمر وزيادةف  

 .مجاعيضا اإلأخالف كام أنه شذوذ  ، وتالفتهوىلقياس األ فقد خالفيف القرآن 

 ، مثال لكنده بعدد ثبوتده ال يسددألده عن دليلده،  مسددتندد اىل دليدلاإلمجداع    علم إخوت أنولن

بعد   ،ة السدقفب  وبعد ذلك صد   ،ودعائم  اتضدع خشدب ا، فإنكوتريد أن تبني سدقف اعندما تبني بيت

 .د بالنصقعاناإلمجاع   إليها، كذلكمل تعد بحاجة ألنك ، ن ينشف نزيل اخلشب واالعمدة أ

املستند اىل  اإلمجاع  عدم اجلمع ب  املرأة وعمتها بك ،النص إنه  ،اإلمجاع  تبَّ دد من الذي ث 

 رشوط    فيدهألنده توافر    مح ال يسدددأل عن دليلده  ،اإلمجداعت دريم املخددرات بد بعددمدا ثبد   ،القيداس

ا وهو  م  أ  أصدال  ا،مجاعإاىل دليل مل يكن  امل يكن مسدتندلو و ،ىل دليلإمسدتند  أنه  من حيث  اإلمجاع  

 .ال يسأل عن دليلهاإلمجاع  وبعد ثبوت  ،مجاعإىل دليل فهو إمستند 

 

 عندنا ثالثة انواع:؟ ما حكم جحود االمجاع

يامن به  عليه من نفسده فكاكا من اإل اإلنسدان  رضدوري كتحريم اخلمر ال جيد  الاإلمجاع    -1

عن  خارج  هذا اإلمجاع  جاحدف  ،مضدانصديام رو ،والوقوف بعرفة  ،كفرضدية الصدلوات اخلمس

  .قضائيا يف موضوع التكفرياملوانع دقق الّشوط وانتفاء مراعاة مع  ،ملة االسالم

تحريم ربدا ك  ،قول الراجح ولكن عىل خالفالاملشددهور يكفر صددداحبده عىل  اإلمجداع    -2

املكدذب واجلداحدد هو اجلداحدد هلل ورسددولده فتجدد ان املكفرات دائام ونالح  أن    ،  اجلداهليدة
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 اهلل وان  الشددهادت  شددهادة ان ال اله االب  يامن  اإليدخل يف الرجل ن  أكام    ،بتكذيب اهلل ورسددوله

م من وخيرج من االسددال اللدذين دخدل منهام،  اخلروج من نفس البداب   فطريقحممدد رسددول اهلل 

البداب  الشددهدادت  لكن  عالكفر راجأن  جتدد    ،ذات  بوابدة   يف االيامن  و  ،روجاخل  الكفر يف  اىل 

 هذه نواقض االسالم.   ،دخولال

ممكن بعض الناس اليوم ينكر    من الرضدوري ألنهمن املشدهور وليس    اجلاهليةربا دريم 

مع  موجود   ربدا  نزل عىل سدديداقان  يف القرلكن الربدا املحرم    بدل ال يعرفده أصددال،ربدا اجلداهليدة  

 ،القرآن عىل سبب يدخل دخول قطعيا يف النصبه ونقول دائام ما نزل 

اك لكن هن ،نا من الربا املحرمأاليوم   املعتربالقول   ؟لكن فائدة البنوك هل يدخل قطعيا 

انام نقاشدهم   ،حاللن الربا وال يوجد من قال إ  ،توضديح قوهلم يف هذاإىل  نكر ذلك وسدات  أمن 

وتأولوا تأوالت  ،هي من باب املضاربةو  ،ال:  قالوا  املحرم؟  الرباالربوية هي  يةفائدة البنكهل ال

 ان شاء اهلل  الحقا سأبينهامعتسفة 

املشددهور فهو فيه خالف اإلمجاع    ما  أ  ،الرضددورياإلمجاع    أنكرالتكفري يكفر قطعا من 

  وإنكدارهيف القرآن  ةعائشددة ريض اهلل عنهدا مذكور  رباءةف ،يكفر او ال يكفر واملشددهور انه يكفر

  ىصدداحب هو  لاا، واملنكر لرباءتكذيب رصيح للقرآن الكريم ألنه نزل القرآن بخصددوصدده

بكر  تيتده بأيبألو و  ،دلةال تنفع معهم األ  ىصددحداب اهلوأ  ،ال ينفع فيده الدليدل ىوصدداحب اهلو

 يف النفس. ىوالتحلل هو والغلوينة فهو صاحب قناعة مع ،الصديق ليتكلم معه

وفتن   مراضتنفع معهم املفزعدات واأل  إنام  ىدلدة بدأصددحداب اهلولدذلدك ال تنفع األ 

  ،تنفع معهم، هذه املفزعات  يصددهم عن هواهم  هذا  ،عىل يد الظامل  التّشديدوتل  القب احلروب

 أصددابتده مدا   ومتى ىوفتو ىربدا ويدأكلهدا ويقول لدك هنداك فتوتعدامدل بداليجتدد بعض النداس  لدذلدك  

 ، سددالمياإلالبنك يف   اوضددعه  ،من البنك الربويالفلوس  أخرجبنه يقول المثال  جلطة دماغية 

 .املسلم  عصاة وهذا كثري عند
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حتى اذا وقع   ،حقدههذا  موال النداس ويعتربأنهم من يأكل  وم  ،هدية اهد يرتيشدد ويعتربمن منهم  

هدذا    ،اليده  مو الفقر او يف مصدديبدة جتدده تداب وهدذا ابتالء رب العدامل  للنداس ليعيددهأيف املرض 

هدذه الشدددائدد هو لطف، ن ظهر هلدا العدذاب فإمدة وهدذه األ ا، ن كدان ظداهره عدذابد غو  ،إهليلطف  

 .ىل رهبم سبحانه وتعاىلإحتى يرجع الناس  ،مة اىل دينهاسيند هذه األ

حقنوا الدماء بال ف (ال اله اال اهلل)هل ألأهل السدنة سدلكوا مع الشديعة مسدلك االحتياط 

ن أهلم    يبيحواومل  ،التحريمواألموال صددل يف الدماء األألن   ،مواهلمأوا عىل  ومل يتعددَّ  ،اله اال اهلل

املرأة حرام حتى يثبت   أن  صدلفاال،  التحريميف األعراض  صدل  الن اال ،املرأة املسدلمةيتزوجوا 

جرينا أو  للشدهادت ، سدالمجرينا عليهم حكم اإل، فأعقيدة مشدكوك فيها  عىلوهم   ،حلها بيق 

 يف األعراض. أيضاعليهم حكم االحتياط 

قليدات من األ وهامأنم ال يعيشددون أ ،هل السددندة واجلامعةأحضددارة  وقمدة من وهذا    

طنجدة اىل جداكرتدا    فدأمتده من  ،اموضددوعيد   ابحثد   ونيبحث  منأل  ،وغريمهداواالنتقدام    حدالدة  اخلوف

عنددندا و  عدددهم% مهام حداولوا ان يكثروا من  5وكدل الطوائق الدذين جتمعهم ال يتجداوزون  

 يف مدديندة واحددة مليون نسددمدة   150اسددتعدداد لنتحداسددب معهم عنددندا يف انددونيسدديدا وحددهدا 

 .هؤالء هبؤالء والباقي زيادةف ، جاكارتا

نه عند اهلل أ ال يعني  ، وهذافاسدددا تأوال    متدأولونألنم   ،احلجدة  عليهم  قيمدتا وإنحتى 

سددالمه إكام هو املنافق ال دكم ب ،ما عند اهلل هو اعلم هبمأحكمنا بالظاهر  نحن  ،و كافرأمؤمن 

  .هلب يبأشد كفرا من أقطعا فهو عند اهلل 

 اإلنسددان    يعني شدديئدا هلدذا الددنيدا اليف ن حكمدت بدالظداهر إفد خروي  أدنيوي وبدأنده  يتميز رشعندا  

سددالمده ال يعداقدب عىل بددعتده الكبرية يف موضددوع تكفري إندك حكمدت بد أال يعني    ة،بداالخر

 ويف موضوعات اخرى.ريض اهلل عنها م املؤمن  أويف موضوع عائشة  ،املسلم 

 ، خطأم أيفعله صدح    ما نأ وح  تبحث ،و كافرأتبحث هذا مؤمن  ختتلف ح  القضدية 

عىل   افقط يفضدلون علي كانواوىل  الشديعة األف :وعلينا أن تفرق أيضدا ضداللة،هو قطعا ما يفعله 

 مل )أبو بكر وعمر(  خانأما الشددي  ،صددطلحاتاملوهذا مهم جدا يف ريييز   ريض اهلل عنهام،  عثامن
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ما قضددية  أ  ،هل السددنةأمن  الذين فاضددلوا ب  عيل وعثامن وهؤالء ، أصددال   للخالفيكونا حمال

وإن تأملت وجدت    ،ليسدت من الشديعة االوىل بتاتافنكرة  املقوال ألالشديخ  واوسدب  الرفض  

هؤالء ومثال نحن نينىض عىل عبداهلل بن عباس  ل البيت فيقيقيون احلشديعة الهم   ،  السدنة  أهل

ل عىل آسدتجد الذي يينىض ،  ا بن احلسد  بن عيل أخا عيل زين العابدين  ويلعنون زيد ،يلعنونه

 .هل السنةأحد منهم هم أالبيت مجيعا ال يفرق ب  

عندد من عاقبتهم   تهل السددندة بينام كاند أن آل البيدت عاشددوا ملوكا يف ديار أسددتجدد  و 

ايب طالب ذكر    نسددبة اىل  (مقاتل الطالبي )يف كتابه   اهلمداينف  ،ب  ظهرانيهم القتلدعي حبهم ي

هدل البيدت يف محدايدة  أ همبين هدل السددندة يعيشاولدذلدك دائام   ،بيدتهدل الأقصددص كثرية عن قتدل  

  .ومكانة كربى

 ، هذا الذي نتحدث عنه يف املستهزئ  واملنافق  واملستهزئ  بايات اهلل وقاهلا ابن سلول

 ، ملا شدهد شداهد عند رسدول اهلل أن الذي قال هذا الكالم ابن سدلول ؟منه أكفر هو منهل هناك 

قال ارجع اىل بيتك  ؟قال له اذهب اىل بيتك أم احلد  عليه الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم طبقهل 

؟ ما أقام بتتاهلل وقال لرسول اهلل يا رسول   ،ثبت أنه قاهلالو عىل فرض أنه و،  دلةلعدم ثبوت األ

 .اعليه حد  

ث  حيدُ  املسدلم  من منهناك  ف  ،ياتيعة املعارصون منهم من  يسدتهزئ باكان الشد إن و

 ئ جلنة والنار واملالئكة هذا مسدتهزعىل الرسدول وعىل ايقول النكت عياذا باهلل   فمن ،منهم ذلك

  ،هدذه قداعددة مهمدة ،ليس كدل من وقع يف الكفر وقع الكفر عليدهلكن  و  ،فلدذلدك االسددتهزاء كفر

 .الكفر وقع الكفر عليهليس كل من وقع يف 

لهم أندت عبددي وأندا ربدك بكلامت الكفر مثدل الرجدل الدذي قدال ال فقدد يتكلم اإلنسددان 

جيب التفرقة ب  االسدتهزاء املقصدود والغري مقصدود هذا أمر قلبي وال   ،دة الفرحأخطأ من شد 

اهلل خياف  تسددتطيع أن تفرقه بظاهر احلال املسددلم  اين لو ينكت عىل اجلنة والنار وخوفته من

يعني ال تعنيه هذه الرسدالة من قريب أو  عنادا، يتامدى ومنهم من يزداد منوال يعود أبدا  ومنهم 

 .بعيد



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 111 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

وا عىل هذا  اموانع ال تتجروله رشوط  والكفر له ضددوابط   فيها،حكام العامة تريثوا قضددية األف 

  املسددلم  فليتق  ،أموال فيده دمداءفيده أعراض فيده وفيده نفوس   ،ألن هدذا امليددان خطري جددا    ،امليددان

 التطبيق مسددألة ف بشددكل نظري  حتى لو قلنا هذا قضددية  ،دين أخيهيف ق اهلل  تليودم أخيه يف  اهلل 

بده  يتحددث   وثمدة فرق ب  مدا  ،الكفر وقع الكفر عليدهيف  كام قلدت لكم ليس كدل من وقع    أخرى

وعىل علم  ،مبيندة عىل أسددسلغدة الفقهداء لغدة  ف ،حزاب واجلامعداتاألبده  تتحددث    ومداالفقهداء  

  .وعىل ضوابط وقواعد

صددىل اهلل   الرسددول هطبقلاملتحللون قالوا ال يطبق حد الردة ألنه لو كان يطبق عىل أحد 

املندافقون مل يددخلوا   ،عىل املتهم  دلدةمل تثبدت األونقول هلم: يدا أخي   ؟عىل املندافق   عليده وسددلم  

وهم  " تقول  ايية الكريمةو ،يف نفس االمر مل يدخلواولكنهم يف الظاهر دخلوا  حقيقة االسددالم

لكن أحكامنا ال تتعلق بالبواطن أحكامنا تتعلق بالظواهر  "قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به

 .هذا حكمنا دلة نحن يف هذه الدنياباألو

عىل ربكم برئي  من   مواواقددُ   ،مدل عىل غريكموا بداحل  اقتحدام هدذا املجدال لده أهلده وألقُ فد  

ولكن   ،مر ألهلهوأنا تركت األ  ،وقل يا رب هناك أناس هم أهل للموضددوع  ، ملتكفري املسدد 

عىل كثري من يتجرأ   ،ميوال  تكاسددال  كتكفري تارك الصددالة ،رت هذا وإذا به مسددلمفلو جئت ك

 شهور وال رضوري،مال امجاع نظري وال  ،اإلمجاع اتق اهلل واسكت هذا ليس من هذا، يا أخي 

، يعني من توريث بنت االبن السدددس مع البنت  إنكارر به مثل النظري ال يكف  اإلمجاع    ا كانإذ 

هذا املسدألة   ن،ولبنت االبن السددس فاملجموع ثلثات ابن فإن للبنت النصدف  نمات عىل بنت وب

اإلمجداع    و  ،مجداع نظريإبن ال تدأخدذ شدديئدا  ال يكفر ألنده  بندت اال شددخص ذا قدالفدإ  ،فيهدا إمجداع

 2=1+1 أقول لكالقطع به دون نظر كام لو   فيحصلصل بطول النظر أما الرضوري  حيالنظري  

 هل دتاج أن تفكر وتنظر؟ ال 

مدارة القطع بده عالمدة أن  إقدالوا    ؟وقدالوا كيف يعرف املتواتر وكيف يعرف الرضددوري

  قناة أجنبية  لى  ع، مثاله خرب عىل التواتراألمر عالمة  هبذا    يف نفسدكحصدول القطع  ف ،عىل تواتره

ثم فتحنا    ال يوجد عدالة يف قبوله؟ العدالة  رشط ين أكافر  ، هذا خرب من هايتي زلزال يفحدث 
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السددندد   أقبدل اخلرب فالبد منال   يقول أحدهم:، فهايتي هنداك زلزال يف نعىل كل القنوات يقولو

فيه والتواتر ال يسدأل  ،ال يا أخي أنت اين أمام حالة تواتر !!زم بالنقل الضدابط عن مثلهألنه ال

 قال:  ه، بل ال يسأل عن إسالم الناقل عن عدالة

 وسوي ب  مسلم وكافر  :::واقطع بصدق خرب التواتر

 

ألنده ال يوجدد     بدأخبدار القنوات األجنبيدة ال نقبدل   ، فدإن قلدتالعقليدة االصددوليدةنظر إىل ا

ن املتواتر قد حيصددل ويقبل من إالعلامء قالوا  ؟،أين عقل املسددلم  !! فيقال لك:للكافر عدالة

قالوا فاختلفوا بحد التواتر    وقد ،عالمة عىل تواتره  هس فيفألن حصدول القطع بالن ،الكفار قالوا

ت  مثال  ويدأت من جه  أن يكون احلدديدث طويال    أو  الكثريواجلمع أفوق االربعدة  أو  أربعدة  ينقلده  

 .ىل ذلك هذا يعرفه املحدثونإجهة االندلس وجهة الشام وما 

كدان فيده االسددتددالل بدالنظر لكن يف اإلمجداع   يف جمدال أمدا  جمدال نظر، هو  لكن يف النهدايدة  

عالمة تواتره فإن مل يصدلح به قطع فليس متواتر ولو روي عن مئة فهذا  النهاية حصدول القطع به  

آالف تتلف فيه  7آالف وفضددائية أخرى قال   5ومئة يعني لو قلت عدد ضددحايا زلزال هايتي  

 .يتيوليس فيه قطع واضح لكن الزلزال بحد ذاته وأنه مدمر وقع يف ها

عالمية كيف صددول يف صددياغة الفلسددفة اإلتفيد من علم األاحظوا كيف يمكن أن نسدد  ل

كيف نتعلم ونقل اخلرب وتناقل اخلرب واحلديث  ،عالمية بتوظيف هذا العلمنصددوغ فلسددفتنا اإل

رج عليندا  خت التي  خبدار األمع ال نسددتفيدد من هدذا الرصدديدد اهلدائدل يف التعدامدل  ثم   ،نقدل احلدديدث

 .صباح مساء

،  مل يكن عدال  ألنه يف االحكام العاديةلو شددهادة الشدداهد و  فيههناك حكم عادي يقبل 

أمر  العضدونقول له قطع   كقطع عضدو مثال ، فهل ر يف عملية جراحيةفقبل شدهادة الطبيب الكافت

 الروافض عن بعض  ىتعلمون أن االمام البخداري روو ؟!!رشعي جيب أن يكون الطبيدب عدال  

روى دوعد  من مقداتلدة اخلوارج وليس من الق    عمران بن حطدان وهوكوروى عن بعض اخلوارج  

  ،من كتب الشيعة يينراوي الكل أع أخوه زراره ابن   رافيضع   أعبدامللك ابن عن 
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يشددينطون يف وأهدل السددندة يف نقلهم أبددا    ونالشدديعدة ال يعترب بينام  هدذينعن  البخداري روى و

م أهدل السددندة يف أعظم كتداب وهو كتداب االمدافد   ، هندا الفرقمداميدا  مثلهمإالراوي أن يكون  

 وروى عن عمران بن حطان هذا خارجي وهذا رافيضدد  ع أالبخاري روى عن عبدامللك ابن 

 .فأخذ به ليست موجودة الردحصل عنده أن أسباب 

عن احلقيقة   ةباحثهي إنام  املمقوتهذه العقلية ليسددت أسددرية للتعصددب  أن الحظوا و 

هم  ضأقوال منكرة وقد خلصه بع  (الكشاف) هكتاب يفوالزتّشي معتزيل يطبع كتبه أهل السنة  ف

مها  هيمة يعيشدون بعقلية علمية  أهل السدنة هم األ، فيف تفسدريهالبيضداوي    اته كام فعلمن اعتزالي

يطلعون عىل احلقدائق التي ترضدديهم عندد رهبم ليسددوا أاى لنظرات    ،مهدا احلقيقدةوهيالددليدل 

 فريوون  مي عندهم رصدد لذلك البحث العل ،قليات والسددفهاءار واألغيعيشددها الصدد ضدديقه  

وعقلية  لكن إذا تعيش عقلية الضدعيف  ،مشدكلة ال  ياشديع كان الراويلو و ،الصدحيحاحلديث  

  .االقلية وشهوة االنتقام لن ترى احلقائق

اإلمجاع  يف حتى اين يطرح علينا التشدكيك  اإلمجاع   لذلك نعود اين بحديثنا ملوضدوع 

فال   املتعلقة باحلقوق األسداسدية  ىل فرنسدا واطلب منهم وثيقة الثورة الفرنسديةإذهب : انقول هلم

دينم   وهكذا األمم التي  ،مطلقا    للنقا  ةامجاع وغري قابل الوثيقة حمل ههذ ،يقبلون املسدداس هبا

إمجداع    بربعأت تد ال  هدذه    مجداعدالموبدإمجداعدالدا مع أن إال تسددمح ألحدد بدالتالعدب هبدا  نفسددهدا  

لكنهم يتمسدكون بأي يشء جيمعهم عىل خالف هؤالء املشدتت  الذين   ،أهل السدنةاملسدلم  و

هدا الرأي والرأي ينباالمدة ال ي  ،هو الدذي يبني االمدةاإلمجداع    يريددون أي يشء يفرقهم لدذلدك هدذا  

تفقنا عىل احلوار أم ال نتفق ثم نتفق  ، ات الطرشدان حوار ثم حوار ثم حوارحواراوالايخر وال 

 .ثم ستشكل االمة ،إمجاعاتك قم عليها ،وجود نتيجة عىل استئناف احلوار دون

نى  "لو جئنا للحديث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم  اإلمجاع   خذ مثال عميل عىل أمهية  

لكن   (اسددم فاعل)  زبيع املؤجل باملؤجل أصددال  الكال هو  "زبالكال  زعن بيع الكالرسددول اهلل 

اللف  يكون باسدم الفاعل    فأحيانااملكلوء باملكلوء   ( أياسدم املفعولجاء عىل )اسدم الفاعل هنا  

كام ورد عن الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم   ،هذا البابوهذا من سدم املفعول امعنى  ب يكونلكنه  
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وليس   ،واحد يتغوط بالظل وايخر يتغوط بالطريق  "العن اتقوا ال"احلديث الصدحيح قال  يف

لكن  ،الظدل حمدل جلوس النداسوه من أذى يف الطريق إنام يلعنهم النداس ملدا أحلقو ،مهدا الالعن 

 .اللعن ناسب أن يوصف باسم الفاعل كونام سببا  يفل

رآن جعلندا بيندك وب  الدذين ال يؤمنون بدايخرة حجدابدا   قإذا قرأت ال"  كقولده تعداىل

دا  بسبب أنه عناد يف  شاه  مواحلجاب ال يكون مستورا  بل يكون ساترا  ولكنه ملا مل يكن   "مسدتورا  

هبذا اللف ، كذلك لتعبري اناسدب  فأمراض وشدهوات اجلاه والسدلطة أصدبح مسدتورا   القلب و

ال جيليهدا  ؟ قدال تعداىل: )لكن من الدذي جيعلده يدأت  (آت)  يعني  "إنده كدان وعدده مدأتيدا"قولده تعداىل  

 .وهو رب العامل هبا من يسريها ويأت  كفكأن هنا (وقتها اال هول

صدحيح عن النبي صدىل آحاد، وحديث أخر هذا احلديث إذا  هذا بيع الكاىلء بالكاىلء و

اشدينط الّشدع  "يل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوممن أسدلف فليسدلف بك" عليه وسدلم اهلل

مدام جييزه ثالثدة أيدام بداشدديناطده يف النقدد  العقدد إذا كدان املبيع مؤجال  واإلقبض الثمن يف جملس 

املهتم   وجدت أكثر االقتصددادي  خصددوصددا    (مبيع السددل)ل دراسددتي للامجسددتري يف  وخال

ملاذا اتفق العلامء    ؟ملاذا يشدينط هذا الّشدط  !!يضديفون ذرعا  هبذا الّشدط  باالقتصداد اإلسدالمي

اليد يف السدوق للبيع  ملاذا ال نطلق   ،االسدواق ويقيدإرادة املتعاقدين  هذا يغل    الّشدط؟عىل هذا  

  ؟ال جيوز تأجيل البدل  معا  ويشينط تقابض البدل  ذاوالّشاء ملا

اإلمجداع   ة  يد جليس حجدة وأندا لن أجدادلدك يف حاإلمجداع    ن  إقلدت  أندك  يف الواقع    نقول

دخلنا اىل السدوق  مثال   ،سدأناقشدك بالعقل والواقع الذي تؤمن به  لكنيام  فيها  ل  سد لسدت م ألنك

  وتدفعالف دينار    100تامرس صفقة بدف   مع املشينيأن يكون املبلغ كامال تشينطال وأنت  املايل 

الطلب  ن السوق أصبح يشعر بوجود طلب لكن  ألف اي  100انت اشينيت بددد  ،آالف10فقط  

ذا  نحن  إ ،عىل الثمنذا  دخل السددوق من ال يقدر إ ،طلب ومهي  أمامأصددبحنا   ،ألف  100بددددد 

وح  يأت أجل القبض تصدبح املسدألة تصدفية فروقات أرباح فقط الغري   ،ا عرضدا  ومهيا  نعناصدط

آالف 10ف دفعت  لأ  100ألف الزم تدفع الددد   125 أصدبحت قيمتهاألف   100الصدفقة بددد ف

إنفصددال بالسددوق   نا أمامأصددبحفألف تفضددل هذا الربح اليل لك   25ربحك   ،ألف  90  مازال
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  وهذا  واد آخر يربحون أرباحا  هائلة والسددوق يف النازليف السددوق املايل ووالسددلعة يف واد   املايل 

 .نتيجة تالفة االمجاع

لت مناط املضدداربة عىل القروض البنكية نفس املشددكلة صددار عندي نقد  ز  نأكذلك لو 

ال   ،نتاجأين ربط املال باإل  ،أين االسددتثامر ،نتاجأين اإل  ،أين السددوق ،بنقد بزيادة أين السددلعة

حتى ال تصددبح ملاذا؟  يف الرصددف ال بد أن يكون الثمن مقبوضددا    هعىل أناإلمجاع   يوجد كذلك 

 ،نتاج احلقيقيوبالتايل نعزل املال عن سوق اإل ،بزيادة  بنقودالنقود 

ني النقدد اىل أجدل ل  بداد    األفد   20اين نحن يف هدذه القداعدة كدل واحدد معداه    :للتوضدديح 

والرصددف الواجب اىل أجل وعند اخلروج من القاعة ال يوجد سددلعة ال يوجد  ،والنقد اىل أجل  

احلقيقية والسددلعة   واملنفعةاالنتاج احلقيقي وجهة  قيمة مضددافة إذا بدل أن تسددري هذه النقود اىل 

ضددعف مبدادالت  500ا  للمضدداربدة حلدد يبلغ جمموع مبدادالت النقود احلقيقيدة أصددبحدت رهند 

 .يف واد آخركانت  ؟واملنافع أين كانت النقودالسلع 

  ،ها تدمري للمجتمع اقتحامُ و  ،حلامية املجتمعمجاعات إنام  هذه الّشيعة ملا نسجت هذه اإل

 جيني أن سددوق املال   ،الصددفقات هية العاملية بسددبب الربا وبسددبب هذزمة املاللذلك حدثت األ

بسدبب  السدلعة الفالنية اليوم  نتاج راكد لذلك يقول سدريتفع سدعربينام سدوق اإل ،أرباح هائلة

  ؟!نتاجما دخل حالة الطقس يف اإل !!حالة الطقس

سدلعة احلقيقية ليسدت ال ،سدوق ومهي  ؟ما عالقته بانتخاب فالن  ،أنت امام سدوق ومهي

متها ال تتذبذب هبذه الرسدعة إذا  ترتب عىل هذا انفصدال ب  أسدواق  التذبذب قييف هبذه الرسدعة  

 خرق اإلمجاع.املال وأسواق االنتاج احلقيقية وهذا كله بسبب 

املضدداربدة ال  يف  دليال  عىل أن ضددامن رأس املدال اين أعطوين  ت سددؤاالحد يعني لو طر

جيوز ضددامن رأس املال املضدداربة  منعقد عىل أنه ال اإلمجاع   اذهبوا وابحثوا عن أدلة لكن   ؟جيوز

  بال   ،مجداعال املضدداربدة هدذا بداإلمد س  أبنداءا  عىل نسددبدة من ر اوند موال جيوز أن يكون الربح مضدد 

 ، قلدت للبندك الربوي أزلندا لدك رشط  من املضدداربدةإذا ، حالاليصددبح  البندك الربوي اإلمجداع  
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س املال أ% من ر9 نسددبة  ونعطيكلدائن لس املال  أتضددمن ر أي  ،س املال مضددمونأر  :ولاأل

 .ط املضاربةويف رشاإلمجاع  إذا  أحللت الربا بسبب االخالل ب ،وهذه مضاربة

  5بقيمة  بعت% 5ربحي  األف  50السدلعة مثال    ،هي بيع سدلع  ، املرابحة اإلسدالمية ليسدت كذلك

اشددينيت   وأنت  % 52.5دينار  أي   2.5ألف +   50% أنا بائع، أنا بعتك سددلعة بقيمة 5آالف +

حالل، انتبهوا  قلناوجدنا السددلعة  أننا كلام  ، واليعني هذانقد بنقد بزيادةفلربا أما ا  فرق،فهناك  

السدلعة حتى  وهي  (البيوعالنعجه املسدتعاره يف )و  (التيس املسدتعار يف الزواج) ناصدار عندفقد 

 عن القياس  ن نتحدث، ايسنكمل احلديث ،سنأت اليه تفصيال  ة احليل وحظريل كمُ ت

، ورشعدا  محدل معلوم عىل معلوم ملسددداواتده يف علدة احلكم عندد احلدامدل  ،القيداس لغدة: التقددير

 هو املجتهد واحلامل

 :قال يف املراقي ،القياس الفاسد ليشمل التعريف (عند احلاملف )ييف التعرقالوا و

 د  س  أ دُ د لدى احلامل والزي  فز   :::شموله ملا فسد د  ر  ن تُ إو 

عن حدديدث النبي صددىل اهلل عليده وسددلم وتكلمندا عىل البيوع   ،محدل معلوم وهو الفرع

مثدل الرُب   )الدخن( وهوعنددنا هندا الفرع مثال   "الذهب بالذهب والفضددة بالفضددة والرُب بالرُب "

محل معلوم واملعلوم هو الفرع  ،هو قوت أسدار مثله مثل الرُب و  واليمني ربة  غارصدوف للموع

مام عند اإل وهي ،ملسداواته يف علة احلكم  (الرُب  هنا ) هو االصدلوعىل معلوم    (الُدخن) هنا هوو

و الدذي حيمدل احلدامدل هو  (دريم الربهو )واحلكم    (االقتيدات مع االدخداريف ربدا البيوع )مدالدك 

 (.املجتهداألصل وهو )الفرع عىل 

دريم  )وحكم االصددل    (،الرُب )احلكم   حمدلهو  و  (االصددل) ،ذا للقيداس أربعدة أركدانإ

اجلامع وهي   نسدميها الوصدفو  ،والعله  (،نالُدخ  )حمل البحث   وهو ،والفرع حمل احلكم (،الربا

اتفقدت املدذاهدب االربعدة عىل وقدد العلدة اجتهدادا  منده  جعدل  مدالدك   اممد واإل (االقتيدات مع االدخدار)

سددامء  باأل ابن حزم اىل عدم التعليل واالكتفاء وذهب  ،ة املذكورةتهلذه االصددناف السدد   التعليل

سدامء وتصدور بناءا  عىل عدم التعليل والتمسدك بالظاهر  وأن احلكم ال يتجاوز هذه األ ،املذكورة

حكدام الّشددعيدة بنداءا  عىل مدام ابن حزم الظداهري من األاإلألغى  كم    ،دون التمسدددك بداملعنى
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وبدالتدايل  ،حكدامكثري من األ  يعني إلغداءجدائز!! سددمندت  احلدديدد بداإل ؟! يعنيالتمسددك بدالظداهر

أت  وسدن يف موضدوع ال دليل عىل رشوط املضداربة التي ذكرت    اام وقع فيه الذين ريسدكوفيسديقع  

كثر فهام  ألدلدة الّشدديعدة ألن الطبع والعدادة دليدل من اىل بيدان كيف أن الواقع أكثر فهام  للنص وأ

  .أدلة الّشيعة وسنأت اىل ذلك

الدليل فيه منطوق وفيه مفهوم  ف ر املعنى،دب  دألنه يعت  هذا هو الدليل عىل فقه االمام مالك

  ،االمدام مدالك عندد املعنى عن واين نتحددث    ،ق واملفهومأخدذندا املنطو  ،وفيده معنى وفيده مقصددد

بة رضدوان اهلل اىل املعنى وال أحد يشدكك يف اتباع هؤالء للسدلف والصدحا واذهبفاألئمة األربعة 

ىل املعنى والذهاب للمعنى هو الذي فيه رىض اهلل عز إولكنهم ذهبوا    ،دلةعليهم وريسدكهم باأل

، ثدارفقدد كتدب عليده االندد مدذهدب ابن  أمدا   ،م البقداءهفهؤالء االئمدة االربعدة كتدب اهلل لفقه ،وجدل

 البرصددة   فنحداة وكذلك النحداة الذي مل يتخدذوا القيداس أصددال، ،  أي ليس من املذاهب املتبوعة

يددل ذلدك كلده  ف،للشدداذ فدانددثروا  أمدا الكوفيون فقدد قعددواالنم قدالوا بدالقيداس  كتدب هلم البقداء 

 .القياسيف وأن رضاه  ،تعاىل يف املعنىرىض اهلل سبحانه وأن عىل 

 ، فلدذلدك الصددحدابدة ذهبوا للعلدل  ،يتنداسددب مع املعداين العظيمدة للنصوأن هدذا الدذي  

صدىل اهلل عليه -سدول اهلل وهم أكثر الناس علام  بر  ،فلامذا ال نقتدي هبم،  وذكرنا طرفا  من أقواهلم

هو فعل الصدحابة وسدتجدون أن الصدحابة ريض  اإلمجاع   وقلنا أن الدليل القاطع عىل   ،وسدلم

مام توسدع اإل ،كبري يف فقه االئمة االربعة ومالك خصدوصدا  يف فقه عمر  اهلل وتعاىل عنهم هلم أثر

عمر بن اخلطاب   هذا فقهاالدلة العقلية و مناملصدالح واالسدتصدحاب   يف  الذرائع توسدعيف  مالك  

دار مام  إوأنه   ،مام سددعة وقوةاإل  أعطىاخلليفة العظيم   ففقه هذاريض اهلل عنه وفتاوى ابن عمر  

 .ن عمر والصحابة والتابع  ريض اهلل وتعاىل عنهمأأخذوا من عمر واهلجرة الذين 

  أنده اذا جداءه خرب  الواحدد، أي  مدام مدالدك يقددم القيداس عىل خربن اإلأهنداك مقولدة  

يف الرتبة   ، فالقياسقياس  ،مجاعإ ،سددنة ،كتاب :لينتيباو ،يقدم القياس عىل اخلرب وقياس، فإنه

إذا ونرى    ،مثلدةنحن نريدد أن ندذكر بعض األ  ؟الرابعدة فكيف يقددم الرتبدة الرابعدة عىل الثدانيدة

 عىل اخلرب.مام مالك يقول بتقديم القياس أن اإلعىل كانت تدل 
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أجداز    لكن اإلمدام  ،ألن الثمن جمهول  عىل القيداس  زال جتو  ،ر املرضددعدةئظرة  أج  مثالف  

نحن نعلم أن   ،اةاملرصدد حديث الشدداه  وكذلك   ،قال باخلربألنه ل بالقيداس فلم يقد   ،رئظال ةأجر

 عليه وسدلم يف حديثها صدحيح عن النبي صدىل اهللاة  ، والشداة املرصد بالضدامناخلراج هو القياس  

 من   ان شداء ردها وصداعإمسدكها وأن شداء  إظرين  اة فهو بخري النمرصد اشدينى  من "قوله من 

 ."ثمر

ها  تلفُ ف  ة،تلفت الشدا  فلو  ،نبالضدامألن اخلراج  صداعا من رير،  أن ال يرد يقتيضد القياس  ف 

عىل رد صداع التمر  ، فمن رير  اقال يردها وصداع-صدىل اهلل عليه وسدلم  -الرسدول  وعىل املشديني،  

لالمام مالك عندما يقول له    مويف سددؤال ابن القاسدد  ؟االمام مالك يقول به  فهلخالف القياس  

 .يقول نعم مع أنه تالف للقياساة وهو حديث املرص ديثأتأخذ هبذا احل

اندك تقول من وجدد ابني فالن فلده عّشددة دندانري العمدل جمهول قدد يبحثوا   ة وهياجلعدالد 

  ،جازه الّشددع ومع ذلك أالنهاية حاصددل    فالغرر يف ،د يبحثوا كثريا وال جيدوهق قليال وجيدوه و

 القياس. عىل خالف ثابتةواالمام مالك يقول باجلعالة وان كان 

 مر جمهول التامثل تالرطب مع ال خرصدا ،رطب عىل أمه بالتمر  البيع  ك ،ةيَّ ر  الع  كذلك بيع 

أنا ال ينفعك أن تقول  ،كالعلم بالتفاضدل  ،امثله ربا الفضدل، ونقول أن اجلهل بالتنه يقع فيمع أ

 هذا وبالتايل هذا صحيح!!  إن كان هذا يساوي ،ال أعرف

فهذا  ،ال، إن جهلت التامثل فالعقد فاسدد كالعلم بالتفاضدل، والتسداوي أصدال غري ممكن

يقول مام مالك  واإلوإن كان عىل خالف القياس،   ،جازته الّشدديعة، ومع ذلك أرطب وهذا رير

وهذه   ،عىل اخلرب  القياسمام مالك يقدم  اإلأن كيف يقال فالقياس  وإن كان خالف   ،ببيع العرية

أهدل لعمدل خصددوصددا  أنده متبع   ،مدامظم االتبداع عندد اإلع    يفيددوهدذا   األمثلدة تثبدت العكس؟!

 .املدينة

 موىل حديث سامل  كام يف  مام مالك قدم القياس عىل اخلرب اإل : إنلو جاءنا أحد يقول نعم

 وينبت اللحم العظم  ينشددز هذابأن مالك  قال   ، فيقولسددنت ال  أرضددعته وهو فوقحذيفه أيب 

 ؟!ساملثل لام ال يمتد دريم الرضاعة ملف، هو قدم القياس عىل اخلرب فها بالسنت  االولي  فقط 



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 119 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

واقعة حال وبالتايل علينا أن نفهم   ال ع واقعة  هو ن االمام مل يرد احلديث إنام قالجتد أ 

فلذلك   ه،يل بل أعملده ولكن يف حملد هو مل هيمدل الدلف  ،كيفيدة تعدامل العلامء مع مسددتويات االدلة

 فاملك    ،أصدوهلم فعرنإال بعد أن  ،نحكم عىل أرائهم أو ،ه اسدتدالالت االئمةن نفق  أال نسدتطيع  

الشدهادة  فهل نكتفي يفشدهد له خزيمه فحسدبه(  من )حديث   مثلواقعة ع     رضداع سدامل يعترب

 .كتفي بواحدنال   ؟!بواحد

وإن كدان يبددو   ،مدام مدالدك أخدذ بدهاإلفد   من االحداديدث  ام ورد عىل خالف القيداسف 

  مام له خربيكتشدف أن اإلسد فعليه أن يتحرى ذلك و، مام قدم القياس عىل اخلرب حدهم أن اإلأل

 .عىل القياس ومل يعتمد فيهبنى عليه احلكم خر آ

 ، مدام لده مسددلدك هنداأن اإل  ونوقدد ييناءى هدذا لبعض العلامء ولكن كبدار العلامء يلحظ 

  :ن االمام مالك يقدم القياس عىل اخلرب وبعضدهم قالإ :ومسدلك هناك فتجد بعض العلامء قالوا

صداء  حكام ولكن اذا تم االسدتقبعض األ فهذا ناشدىء عن اختالف  ،يقدم اخلرب عىل القياس بل

 .بحث أصول املسألةاولكن بل العكس  عىل اخلرب ستجد أنه مل يقدم القياسوالتعمق 

لم يوجدد يف ف  ،رقبدة الظهدار مثدالده ،جيري يف الكفدارات ؟القيداس هاين مدا الدذي جيري فيد  

مدام مدالدك فداإل ،ولكن يف رقبدة القتدل اخلطدأ اييدة فيهدا رقبدة ال بدد أن تكون مؤمندة ،اييدة أندا مؤمندة

وهذه    ةجامع أنا هذه كفارب  ،القتل اخلطأكفدارة   يفعىل املقيدد قة يف كفدارة الظهدارالرقبدة املطل  محل

 .اذا حيمل املطلق عىل املقيد مؤمنة أن كليهام كفارة وهذه رقبه وهناك رقبه فبام ة، كفار

؟ الدذي  الدذي جداء بدالقتدل عىل القول بداملظداهرة امف القتدلوهندا  احلكم هندا كفدارة الظهدار  فد 

املطلق واملقيد مثل  وليس هذا من بابفهذا يكون عىل قياس العلة  ة،علالهو اسددتخراج  به    جاء

 يده   فقطعوجيء لرسدول اهلل صدىل اهلل عليه وسدلم بسدارق   ،السدارق والسدارقة فاقطعوا أيدهيام

 .وضوع واحدواملذلك باب واحد واحلكم واحد والسبب واحد ف ،الكف مفصلمن 

قدد  و  ،ظهداروهدذا    هنداك قتالأن  ذه العلدة مع العلم  هبد جمع بينهام  ف أمدا هندا فداألمر تتلف

ب  لد  يغ    هدذا عىل ذاك؟ كيف  يقول هدذا قتدل وهدذا ظهدار فكيف حيمدلفحيتج عليدك الظداهري  

 .أن هذا كفارة وذاك كفارة :بعلة رةالكفا بجامع بغلَّ نقول ؟!االمام
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بالنسدبة هذا   ،يؤدي إلزالة احلكم االصديلألنه  ،أن التوسدع يف الرخص ال يصدح  وتكلمنا

  ؟هدل يددخدل القيداس يف الرخصدددة عندد االمدام مدالدك   ، ولكنللقيداس يف موضددوع الكفدارات

قة شد م، اخلفيف   اجلورب املسدح عىل   همثال  بتاتا ،وال يدخلها القياس    ،الرخصدة ال تتعدى حملها

 .السفر

قال تعاىل يف موضدوع السدفر )فمن كان  ال تقيس عىل الرخص؟ يقول:  ماماين ملاذا يا إ

وجيوز أن  ،املسافر يقيض من أيام أخر أومنكم مريضا  أو عىل سفر فعدة أيام أخر( يعني املريض 

  وعامل املزارع  ،ل البناءعام   :لدينا حدهم ويقول العلة املشدقة، وهنا نقولفيأت أ يف رمضدان،  يفطر

مثال فهل نبيح هلم الفطر   ،من مشقة املسافرين من عامن اىل القاهرة بالطائرة أكربهم  تهؤالء مشق

   يف رمضان؟!

حكام األهبذا سدتجد أنك اسدقطت  إىل املشدقة  يناها من السدفر بعلة املشدقة وعدَّ   قلنالو  ف

عدم التعليل باملشددقة عالوة عىل ف !!؟كل واحد عنده مشددقة يفطر يف رمضددانهل ، فصددليةاأل

  ل أكثر وهذا  تحمي  اإلنسدان    هذا  ف  ،يف نفسدها، فهي غري منضدبطة بالنسدبة لنشدخاق االنضدباط

 فيها،   انضدباط   اذا  ال يوجد   ،وال يف األشدخاق نفسدها غري منضدبطة يف ذالا  ، فهيأقل يتحمل  

  .غري منضبط فاحلكم أصبح بغري منضبط ّشعيالكم احل عليه فإذا ربطتو

اذا كان وعللناه أنه للمشدقة، ا ثبت بالرخصدة مثل الفطر يف السدفر  مموملا رأينا أن كثريا   

هي  وفلتسددقط العزائم  عىل فرض صددحته، مشددقة فاملشددقة موجودة يف العزائم فمعنى ذلكلل

السددفر النده منضددبط هي  بدل العلدة   ،بنداءا  عىل ذلدك ال يعلدل بداملشددقدة  !!ذات العزيمدةاألحكدام 

 وال جيوز للسدائق  أن يفطروا   ،عامل الشداقة أن يفطرواصدحاب األولذلك ال جيوز أل ،باملسدافة

ه وختفيف صد خر  ، فهوحكم رشعيقضدية  القضدية ليسدت قضدية عقل القضدية و  ،بعلة السدفر إال

 .اكومل خيفف عن ذ هذاخفف عن فمن ربنا 

وأن (  كتدب عليكم القتدال وهو كره لكم)  وقدد قدال تعداىل  والتسددليم،    االتبداعوهدذا هو    

  صداحبها عن يعفى فادحةمشدقة  وهناكجيب احتامهلا   مشدقة   فهناك  ،ته للسديفبيقدم الرجل رق 

 ، التخفيفل ز  ن به ن  وأجاز املسح عىل اخلف أل  ،املسح عىل اجلورب   مام مالكاإل  مل جيز  هخذ مثال
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للمسددح عىل   دا  واشددينط رشوطا  عاليةأن يكون تزوزا  وأن يكون جملَّ كرشوطا    واشددينط فيه

من األصدل وهو  وهذه الصدورة اسدتثناء   ،عىل هذه الصدورةفيه اخلف  الّشدع ورد  ألن اخلف،

 .ستثني بعد الّشعيأن ال يقدر الفقيه فعليه  ،غسل الرجل 

ألندا قدارصة ال تتعددى،    ال جيوز يل أن أعددهيدا ،حملهدا  ة عىلرصفبنداءا  عىل أن الرخصددة قدا

عن يف ثبوته مالك يناقس    لك اإلمامفنقول    ،بعض الصدحابة  هاملسدح عىل اجلورب  فعلفإن قلت  

 ، وما ورد يؤول بأن اجلورب  جملدين، عن الصدحابةالصدحابة وبالتايل بالنسدبة له مل يثبت ذلك 

 .جتيز املسح عىل اجلورب  بالقياس عىل اخلفإنام أنت تريد أن و

البس القفازين  فنقول لك:جامع أنه سين وتغطية للقدم  ستقول ب  ؟فيام القياسفنسألك   

وجههدا فبددال  أن تغسدددل وجههدا   التي تغطيوامسددح عليهم بجدامع السددين والتغطيدة واملرأة  

ذا تم التوسدع يف إمام يراه اإل  كاالسدتجد هناك إشد  ،مسدح عىل مخارها بجامع السدين والتغطيةفلت

ال يمسدح  ة املينخصدون يف املسدح عىل اجلوربحتى عند الشدافعي وجواربنا اليوم .هذه الرخص

 ، فال يمسح عليها عند أحد من األربعة.جوارب خفيفةألنا عليها 

والفتداوى  ،أمدامدك  خص موجودوق الر  سددُ ف  ينخص  تأن   تريدد ،نحن نقول هدذا ديندكو

،  نت تريد أن تبحث عن الرخص كل يشء موجودأ  ،ما تشاء  اذهب وانتق   ،ن السوقريالسوداء 

لك  ونشدخاق متخصدصدون يف التيسدرييقولوأ ،لرخصيف اقنوات متخصدصدة وسدواق مليئة  األ

هذا  ؟ لكن عليك ان تسدأل نفسدك ما هو الدين الذي سدتقبل عىل اهلل تعاىل به ،  افعل وال حرج

ماذا  ،مر واضددح اخين لنفسددكاأل ؟ماذا سددتقدم لنفسددك غدا ،دينك سددتقدمه ب  يدي ربك

 .ال بد من دقيق معنى اجلوربوعليه ، ستخبز غدا

هم  هدذا احلدديدث احتداج لفأمدام حدديدث ) الدذهدب بدالدذهدب( كثري من النداس يقول لدك  

جائز   (دنانري 5 ) كيلو رير رديء ثمنهب  (دينار  100)ممتاز ثمنه ريريعني كيلو   ،اشياء غري معقولة

( دينار  100يسداوي يف السدوق )  رديء بكيلو رير ممتازرير كيلو   20ولكن مثال  ،كيلو بكيلوألنه  

(  دنانري 5 قيمته )كيلو رير رديء    ، كيف هذا !! يعنيصبح عندي وضع غري معقولأ ،هذا حرام
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تسددداوي ( كيلو من التمر الردئ    10و  أ  5  هدذا حالل، أمدا ) (ديندار  20قيمتده )تداز  بكيلو رير مم

 .!! هذا خالف املعقولال جيوزحرام والقيمة السوقية للكيلو املمتاز هذا 

 األئمدة   فقهداءوللّشددع حكمدة ولكن   ،األوىلللوهلدة  نقول: هو خالف املعقول ابتدداءا 

امللح ويف    ،يف هذه االصددنافر دخايات مع االقتاملالكية قالوا العلة االف  ،لسددوا العلاالربعة تلمَّ 

واحلنفيدة قدالوا الكيليدة مع الوزن   إنام أثامن،  الدذهدب والفضدددة  يف  مصددلحدات الطعدام وقدالوا  

 .كلهم قاسوا ،احلنفيةعتمد مثل املوالشافعية قالوا الطعمية واحلنابلة له ثالث روايات و

ومن يريد سدارسدل له   -التققد والتتبع   بعدلكن  والسدؤال السدابق يبقى مطروحا،   

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم للصحايب الذي جاءه بتمر من   -بحث معمق يف هذه املسألة 

اشدديني  ثم   بع اجلمع بدالددراهم"قدال ال يدا رسددول اهلل قدال  "رير خيرب هكدذا  ل  كدُ أ"خيرب قدال لده  

 .تعامل بالدراهم وال تتعامل بالسلعيعني  "اجنيببالدراهم 

لو حرمت املقايضدة    باملطلق،ما حرم املقايضدة ومل يفتحها    صدىل اهلل عليه وسدلم الرسدول 

 باب ولو فتحت    ،نا تعيش عىل املقايضدةأل ،يف قرى نائية ال تسدتطيع ان تعيش مع هذا التحريم

تصدور التعامل سدلعي وليس  ،جمتمعنا اليوم  يفخسدارة   ذلكعيه لينتب عىلاعىل مرصد  املقايضدة 

ن يقوم  أنريدده  ، بدلبوابده ال نريدد مرصددف مركزي ربويأملرصددف املركزي يغلق  ا  إذند؟ بدالنقد 

 بعلمية التي سنتحدث عنها االن .

يكون ، كيف  ذا كان عندك سددياسددة نقديةإال إتسددتطيع ان تنهض باالقتصدداد اليوم ال 

ومؤسددسددات التمويل ريول غرف النوم  ،يةدردن مينالزراعة يف غور األ دت  وجإذا   ذلك؟ مثال

هذا النمط من  ال ينفعني ،وهواتف سدامسدونغ وايفون وشداشدات مسدطحة وسديارات فارهة

امدا املسدددابح  ،الصددنداعدة فعليدا  دعم  أو  ،دعم الزراعدة يف الغورأن  أندا اريدد  أ ،كمجتمع  التمويدل

نض أن  أسددتطيع  أ ،نا ال تنتج سددلعا وقيام مضددافةأل ،تنفع يف وقت الضدديق فهذه الوالفخامة 

 ال يقل يف موضدوع الزراعة أريد ريويال يتها البنوك أ :أقول للبنوك بأنزيد من نموه  أقتصداد والبا

 ،.% 30عن 
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وهنا سددتتهاون   ،النسددبة لتحقيقالبنوك   وسددتتنافس  ،سددأفتح قناة ريويل للزراعةمثال  

تعامل املجتمع بالشددعري والقمح فاذا كان   ،تلك النسددبة لتحقيقالبنوك يف بعض االشدديناطات 

بسدبب   عطلت النقودنت  ال تصدلح السدلع أن تكون دماء يف جسدم االقتصداد، أ ،والتبن والتمر

لنقود لترصف باوهي ا ،دوات السدياسة النقديةأمن  ةداأهم أ حرمت املجتمع  و التبادل السدل عي،

 بخسددارة يف ن يأت املزارع  أبدال  ،يف املجتمع ةحيوي نتاجيةات إوجهها لقطاعأأن سددتطيع  أالتي 

وقت ضدديق جاء يف ألنه   ،من الربا  أسددوأو بيوع سددلم  أ  ،اخر العام بسددبب التمويالت املجحفة

 .ةمعين اتويشينط عليه رشوط معينة والتزام

ويل ريحجم  أن اراقببالسددقوف االئتامنية يسددمى  ن يمكن أنا اسددتطيع من خالل ما  أ

ألنه   ،لتوجه نحو هذه الصناعات وهذه الزراعةبا  هذه املصارف فألزم   ،الصناعة والزراعةقطاع  

 املرصيف والنظام   يف اجلسم،  النقود يف االقتصاد مثل الدماءف ،دكم يف هذه النقودأنقود والعندي 

 .الدماءيض  يف اجلسم مثل القلب 

 ما احلل؟   بالنقود  مل نتعاملاذا  ف  ملعاجلته،رسلت له النقود أ  مريضكأن عندي عضو  فإن   

 ( بالدراهم  ع اجلمعقال للرجل )ب  ،فوا عنده جيداوق   ،النبي صدىل اهلل عليه وسدلمملح   شدوفوا  

 ، وكان جائزا  حلصل املطلوبلو باعه بجنس تالف  و  ،جنس تالفاجلمع بثمن و  عب ومل يقل له

 .(بالدراهم)لكنه قال له  ،كأن يقول بيع التمر بالشعري وهذا متفاوت

وانتقداهلدا من يدد إىل يدد    ،يف السددوقألن اعدة التعدامدل بدالنقود   ،قيمدة النقددبوهدذا تنويده   

النقود   اعة تزيدكذا  هو  ،رضداأاشدينى  ومن باع السديارة    ،اشدينى سديارةمثال هذا   ،يزيد الناتج

نام إو  ،خرىأ  جيعل الوسدديط يف التبادل سددلعةمل   صددىل اهلل عليه وسددلم نهأ  ، والح  من يد ليد

األوالسددل  ،للنقود   بع اجلمع  )  قدال  لكنده  ،الفتد من جنس    وهيرشعدا،    ة  خرى جدائزعدة 

 تداول النقد الذي نحتاجه اليوم.وهو  ،يافهذا يرر مبدأ أساس (بالدراهم

ال   اميمجع عليده اهدل املدديندة فأمدا  وهو    ،هدل املدديندةأعمدل  هومدام  دلدة اإلأاليوم من  الددليدل األخري  

ل لده فيده فيام ال حمد  ،من الصددحدابدة والتدابع  هدل املدديندةأمدا اتفق عليده من  ، أيجمدال لالجتهداد فيده
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فهذا إسددناد   ،رىض اهلل عنه  بن عمرعن امالك عن نافع  مثال  فإنه مروي عن  ذان كاأل ،باالجتهاد

 عال جدا .

تسددمع و  ،صددىل اهلل عليه وسددلم وتعيش يف مدينته  ،مام مالكتعيش يف فينة اإل كنألو 

ذان دخل عليه تعديل من عهد الرسددول صددىل اهلل األكل يوم مخس مرات، هل يعقل أن ذان األ

هدل املدديندة أن يسددكدت أال يمكن    ا يف األذان،زاد حرفد  احددأ أن لوإىل زمن مدالدك؟  عليده وسددلم  

 عن  رويومل  ،صدىل اهلل عليه وسدلمحد  من عهد رسدول اهلل أمل خيالف فيها   ،قامةاإل عليه، كذلك

ن هذا  اعىل    بل هم جممعون ،مرة واحدة (قد قامت الصدالة)نأت بددد قامة اإل يف  اه سدأل ملاذأنحد أ

 .اهلل عليه وسلمقامة من عهد رسول اهلل صىل وهذه هي اإل  ،ذانهو األ

 مدام اإلقدال   ،مقددار الصدداعيف حلنفيدة اإلمدام بعض اظر اند  لامف  ،الصدداعكدذلدك املقدادير كد 

الصدديعدان التي كدان يكيدل هبدا   هي  هدذهأ  :قدالف  ،ا هبداو، فجدااهداتوا صدديعدانكم  ألهدل املدديندة

 عىل حممول  ، فهدذانعم:  قدالوا  ،سددالميبطدال الفتح اإلأم الصددحدابدة  جددادهأطبعدا    ؟جددادكمأ

عندد هدل املدديندة  أعمدل ف  ،الكدذب  عىلهم  {وال يقبدل تواط،  مجع عن مجع  فهو نقدل من  ،الروايدة

 .الواحد خرب عىلومن باب تقديم ما رواه اجلمع  ،من باب الروايةاإلمام 

ن اخلرب  أنددكم  ليس من دواعي الينجيح عأ  ،املعتربةاألربع  لمددارس العلميدة  للو قلندا  و

إذا كدان اجلمع  ومدا رأيكم   ،يقولون نعم  ؟يف حدال التعدارض  خرب واحدداذا رواه اجلمع يقددم عىل 

 .أوىلباب من هذا  ؟امذا تقولونفهل املدينة كلهم أ هنا

 ، ملداذا دليال  هدل املدديندةأ  يعترب عمدلن  أال يمكن  يقولون  خوة  ترى بعض اإل  ولنسددف

 !!! يف عهد رسدول اهلل صدىل اهلل عليه وسدلم ن عمل أهل املدينة اليوم ليس كعمل أهل املدينة؟أل

ن عمل  إيف كتاب له ويقول    يكتب  ،حجيتهنقض  هل املدينة وعن أعمل  تكلم عن  يتصور رجل  

  ؟!!ليس مثل عهد رسول اهلل كيف يكون هذااليوم هل املدينة أ

 هدل املدديندة أبفتداوى   ُيعمدليقولون    ةاملدالكيد   ولدذلدك بعض  ،وهدذا ممدا ال جيوز وال ينبغي

مام هو  الذي هو مرجع ومصددر من مصدادر اإل هل املدينةألكن عمل  تي هي من هذا الباب، ال
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اهل املدينة  يف عمل  ن كان بعض املغاربة املالكية يقولون ايضا يدخل إو ،تحقيقالهبذا القيد عىل  

 نظرهم.فتاوى عمل اهل املدينة و

مثل البسدملة  ،19عهد رسدول اهلل صدىل اهلل عليه وسدلم من النقل  عىلمول  حمفهذا األصدل 

البسملة و  ،رواية اهل املدينة عىل رواية نافع  نكام أ  ح،البسملة واالستفتاتكره    ،مام مالكعند اإل

وهذا   ،آيةوفيها أن البسدملة  مام الشدافعي  خذها األأابن كثري  قراءة و  ،ليسدت آية من الفادةفيها  

الدذين احتجوا فد   ،قراءالاعتبدار اختالف    وهدذا عىل  ،صددحيح هي آيدة هندا وليسدددت آيدة هنداك

عىل مذهب االمام الشدافعي وقراءة ابن كثري املكي قالوا عىل اهل السدنة  ،يف القرءانبالتحريف  

  تباي  وهذا وكالمها قراءة متواترة  ،ليسددت آية من الفادةقراءة نافع  وعند مالك والبسددملة آية 

 قال يف املراقي موضحا ذلك ،بالذاتتباينا باالعتبار وليس 

  ،نقله خلاليفاوكونا منه :: :البسملة ىوليس للقرآن تعز 

رتبة  (اخلاليف)واسدمه   ،مل الذي يسدتدل لقول امامهاالع وهو ذلكرتبة من رتب العلم   )فاخلاليف(

، شددغلهم  معنيون باالدلةقوم  االربعة وهم   املذاهب يفموجود وهو قول االمام  لعلمية يسددتدل 

  درير األدلة ليل نار. ثم قال:

 نقله  اخلاليف هوكونا من :::البسملة ىليس للقرآن تعزو

 وذلك للوفاق رأي معترب :::لقراءة نظرإىل اوبعضهم  

 
 :قال القاضي عياض 19

 :النوع الثاني"

 .إجماعهم على عمل من طريق االجتهاد واالستدالل

تلف فيه أصحابنا، فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجةفهذا النوع اخ " 

 

 

 :قال أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول

 "...وذلك أن مالكًا رحمه هللا إنما عّول على أقوال أهل المدينة، وجعلها حجة فيما طريقه النقل"

 

 :ثم قال

" صلى هللا عليه وسلم من طريق اآلحاد وما أدركوه من االستنباط  والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة: ما نقلوه من سنن رسول هللا  

والترجيح، ولذلك خالف مالك   ماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منهم إلى ما عّضده الدليلواالجتهاد فهذا ال فرق فيه بين عل

 ."رحمه هللا في مسائل عّدة أقوال أهل المدينة
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ر  عتبار بالقراءة، فهي أية عند املكي وليست أية عند املدين، وهذا تباين باالعتبا أي أن اال

ت  ليس واحددا، فهي آيدة بداعتبدار  ، فسددندد القراءال بدالدذات أي مدا أثبدت هندا ليس مدا نفي هنداك

 وليست أية باعتبار

 نكتفي هبذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك

 

 

 

 املحارضة السابعة 

 

 قال املصنف رمحه اهلل

 

 له رجحان. وهو اقتفاء ما :واالستحسان  ،وقول صحبه

 من باالجتهاد متصف. نفسيف  :ينقذفوقيل بل هو دليل 

 به فال يعلم كيف خيرب. :ولكن التعبري عنه يقرص

 فاملك له عىل ذه اعتامد. :وسد أبواب ذرائع الفساد

 

لكن هدذا القول للصددحدايب   ،إذا  هدذا الددليدل من أدلدة االمدام مدالدك وهو قول الصددحدايب

، م مجيعا  ريض اهلل عنه هو دليل حيث انتّشد قوله ومل خيالفه واحد من الصدحابة رضدوان اهلل عنه

إذا   ةحجقوهلم  قلنا بأن، هذا إذا األدلة ب   اخالفه أحد الصحابة فهذا يعني أن هناك تعارض فإن

ه تالف يف هذا فهو دليل من أدلة  وبالتايل قول الصدحايب إذا ُعرف وانتّشد ومل يعرف ل ،اختلفوا

 الّشيعة 
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حيصدل مثال    تعني هذا االمر أحيانا  كان السدكوإمجاع سدكوت، لكن ي هو بعضدهم قال

اإلمجداع    ملقدام عمر ريض اهلل عنده فيام أفتى أو قادد بده يعني يكددر عليده أشدديداء رينع محلده عىل 

قول  )نه أيعرف له تالف يعترب حجة من باب السدكوت فلذلك قول الصدحايب حيث انتّشد ومل 

 (الصحايب

هناك من  حيث علم اجلميع ومل يعلم أن ،السدكوتاإلمجاع   لكن إذا توافرت فيه رشوط  

هذا قد حيصددل  ،يعني أحيانا  السددكوت من باب احلفاظ عىل اجلامعة،  سددكت مراعاة للخالف

مع أن هلم   يسدكتونيعني بعض الصدحابة رضدوان اهلل عنهم كانوا ، ليس حتى من باب اخلوف

 السكوت بعيداإلمجاع  لذلك محله عىل فاجتهادات تالفة وذلك حفاظ عىل اجلامعة 

 

الدليل ايت هو دليل االسدتحسدان وهذا الدليل من االدلة التي يظهر فيها فقه االمام  

 مالك رمحه اهلل سبحانه وتعاىل 

 هو اقتفاء ما له رجحان :ومعنى االستحسان 

 بطبيعة احلال إذا كان هذا هو التعريف فكل العلامء يقتفون ماله رجحان 

علينا أن نعلم أن االسدتحسدان  ،مام مالك رمحه اهللعن اإل (االسدتحسدان)نا أن نفهم  ردلكن إذا أ

 .لصفة راجحة يف حمل احلكمأي  ،(حمل احلكم)يظهر باعتبار 

 وباملثال يتضح املقال: 

التحريم،  ،  نحن نقول احلداكم وهو اهلل  حمدل ، والنددبأو  االجيداب،  أو  احلكم هو 

 ينجل يف الدَّ األأو  ،اخلمرأو  ،الصالةأو  ،قد يكون املصيل :احلكم

بمعنى أنه   ،إذا  هذا احلديث يف االسددتحسددان هو اسددتحسددان باعتبدار حمل احلكم 

كام سدديتب  ذلك يف  ،صددلىل ترجيح أمر عىل خالف األغيف حمل احلكم صددفة أدت بنا  ظهرت

 كسد الذرائع  (التاامل)نوع من النظر يف  عىل هذا هو، فاملثال
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من أعظم مقاصدد الّشديعة وفقهها كام يقول االمام الشداطبي يف  لاطبعا  النظر يف امل 

 جار  عىل مقاصد الّشيعة ، بغ  حممود ال ،هو صعب املورد: فقه املال

 .أي العاقبة (مغبة كذا)كام نقول من  "عاقبتُه حممودة" :حممود الغب أي

من فقه املاالت، يعني فقه املاالت ليسددت مقالة  يعدانفاالسددتحسددان وسددد الذرائع  

وبالتايل حديثنا اليوم يف  ،هلا ضدوابط وهلا رشوط وهلا أصدول بل  ،ال ،صدحفية يقول هبا إنسدان

 .يف سد الذرائع كام سيأتينا فيام بعد هو حديث يف فقه املالواالستحسان 

ن واملجتهددون يف فقده املدال  وعنددمدا نتحدديدث يف فقده املدال عليندا أن ُنميز كيف يفكر املسددلمو

 بانضباطية ال يتحللون فيها من الّشيعة بل يعملون فيها بالّشيعة 

 (املال) وهوخاصا  ويقول نتوقف عن االصل بدليل فقهي  (ماال  )ربام أي إنسان يقدر 

السدتحسان بمثال يتضح هبذا املثال ماذا يعني أننا قصدنا إن االستحسان  لسدأرضب   

  .احلكمهو متعلق بمحل 

اتفق مع بعض النداس    ،: جداء رجدل فزور ملكيدة قطعدة أرض، أتى بشددهود، أتى بمزورينمثدال

ت هذه  وخرج  ،نسدان غائب مسدافر مثال  إل بل اسدتخرج سدند ملكية لقطعة أرض ليسدت لهو

 سانيد بملكية هذا الرجل ثم قام ببيعها .األ

مثال  هدذا الدذي اشددينى    ديندار  قطعدة أرض مهمدة جددا  يف مكدان مهم، قدام ببيعهدا بمليون

 .رض بمليون، أقام عليها بناء  قطعة األ

ذهب اوتقول ملن بنى  ،  االصددل الّشددعي إبطال البيع وإعادة الع  لصدداحبهان: اي 

، وعليده قول لصدداحدب االرض مربوك عليدك هدذا البنداء املجداينناىل املزور وخدذ مدالدك منده، و

 .كل يوم أرايضَّ عيل يف  ينصبرض يقول أرينى أن صاحب األف

يعني إذا كدان ينصدددب عليدك بقطعدة أرض بمليون ثم يعداد إليدك املليون وعليده بنداء  

  !!بمليون  هذه نعمة
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 اين انظرو لالستحسان يف هذه املسألة

، يت عىل األصدل فمعنى ذلك أن هذا الرجل صداحب االرض سديأخذ بناء  بمليون  جمانا  رإذا ج

 االموال؟ أين حرمة أموال الناس؟وأين حرمة أليس كذلك؟ 

 "دمااكم وأموالكم عليكم حرام"

 دفع ثمن البناءالك هلذا املال يقال له ااين هذا امل

صددل ا أن ننتقدل من األفأوجب عليند  ،صددل لكنده جاء يف حمل احلكم عارضين عىل األكندا جار  

االرض صدل وأوجبنا عىل صداحب  فخرجنا عن األ ،وهو أن يعاد العقار مع البناء جمانا لصداحبه

 . اهأن يدفع ثمن العقار ملن بن

هدذا هو االسددتحسددان وهو من فقده املداالت وكام بينداه هو متعلق بمالحظدة يف حمدل   ،إذا

 .وترصف البائع واملشيني واملالك ،رضقطعة األ ،احلكم

ويف كل منها   ،اىل الفرعصددل با  أدى بندا اىل أن ننتقدل من األكم موج  فالحظندا يف حمل احل

يدأهيدا الدذين ءآمنوا ال تدأكلوا أموالكم بينكم "، قدال تعداىل  نحن نعمدل بددليدل من أدلدة الّشدديعدة

 ."بالباطل إال أن تكون جتارة  عن تراض  منكم

 دفع قيمتهجيب أن ت؟ الذي عىل أرضك تريد أن تأخذ هذا البناء

يف و، يعني يف النهدايدة هدذا يف العوارض  اديند  كبده عليد نحسددُ   ، نقول:لو قدال مدا عنددي

 من   يف الدديون  ليسددت املسددألدةو  ،ديونيف الد لو قدال مدا عنددي نقول هدذه مسددألدة    التفداصدديدل

 الذي نحن بصدد دراسته. االستحسان

نحن كأمة مأمورون باتباع البيعة  ،مثال آخر: اخلالفة الراشدددة ثم جاء بعد ذلك ملك عضددود 

 .واالختيار وأن االمر شورى

 شوكةواء حاكم فتغلب، معه قوة ج

 ؟ الصحابة ماذا فعلوا؟اين ماذا تفعل
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سددلدب إرادة مدة وال جيوز لده أن ياكم ال بدد أن يكون بداختيدار من األن احلد أصددل  عنددندا دليدل: األ

 إرادة االمة .باالمة وعليه أن يلتزم 

 طيب ماذا نفعل؟ هذا أصل

املتغلدب وال حبدا  يف االسددتبدداد وهوى  انتقلوا اىل تصددحيح واليدة املتغلدب ليس حبدا  يف 

مدة لثورات كداندت تعود بدالددمداء عىل األإنام رأوا أن حركدات ا  ،السددلطدان وال تشددجيعدا  عىل هدذا

  .ويبقى املتغلب

 رأوا أن الطوائف الباطنية ال تظهر إال يف ظل الفتن

 اخلارجي سيتدخل يف ظل هذه الفتن العدورأوا أن 

إنام انتقلوا اىل أصددل جديد    ،مل يعتربوه يوما  مّشددوعا  فلذلك مل يصددححوا االسددتبداد و

 .وهو عصمة الدماء

نور عىل وأنه    ،ومل يقولوا بأن هذا املسدتبد خري وبركة  ،ىل عصدمة الدماءإالحظوا انتقلوا 

 نوره من يشاء، مل يقولوا هذا بتاتا  لنور هيدى اهلل 

يل أم ال ؟ اذا  كان هناك دل، الدماءملا اسدتحسدنوا رجعوا اىل حقن و  ،اسدتحسدنوا  العلامءفلذلك  

 .ىل دليل حقن الدماء ملوجب وهذا املوجب قويإصل هم انتقلوا من األ

بداعتبدار حمدل كدان  إذا هدل كدان هدذا بداعتبدار احلدديدث يف الددليدل واحلكم أم بداعتبدار حمدل احلكم ؟  

 .وما فيها من وصف زائد جتب مراعاته وهو والية املتغلب ،احلكم

وهو أنم اسدتحسدنوا فانتقلوا من هذا اىل   ىل موضدوع مهمإة مهمة واىل قضدي اإذا  ننتبه هن

 ذلك لدليل باعتبار حمل احلكم .

يدذاء النداس  إإذا سددكروا انرصددفوا عن   ،نسددان سددكران معده قوة مثدل التتدار واملغولإ

هدذا   ،فينكوا رشب اخلمر قداموا فقتلوا النداس  ،ب اخلمرإذا أنكرت عليهم منكر رُش ،  وقتلهم
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إنام اسدتحسدن بمعنى أنه رأى أن مفسددة  عليا سدتينتب عىل ترك هذه   ،ليس سدكوتا  عن املنكر

ىل أنه ال جيوز إنكار  عاملفسدددة الدنيا فراعى املفسدددة الدنيا لدفع املفسدددة العليا، لذلك اتفقوا  

  ،ملعروف والنهي عن املنكر فرض كفائي حلامية االمةألن االمربا ،املنكر بام يؤدي اىل منكر أشددد

 معنى ذلك أننا مل نستفد شيئا  بل ازداد املنكر ،فإذا أدى إنكار املنكر إىل منكر أشد

 فليغريه إىل ماذا   "من رأى منكم منكرا  فليغريه"  مالمر من النبي صىل اهلل عليه وسلألن ا

 طبعا  اىل االسوأ؟ اىل االحسن

ليس موجودا  يف مكتبة يقبع يف وصددول يعالج واقعا ، قه واألفالفتحسددانا ،  لذلك كان هذا اسدد 

 .يعالج إشكاالت االمة بل ،زواياها

منكرات يف   ، هنداكاملنكرات عىل مسددتويدات  ،أحيداندا  أندت أمدام منكر موجود يف االمدة

 يف غريمهامنكرات  و ،منكرات يف الفروع و ،العقائد

ترصددفهدا عىل املنكر   % أين ترصددفهدا؟5طاقة  مثال إنت عنددك فد ، متددرجةهذه منكرات  

ونس     ،كالقول بتارخيانية الّشيعة  ،ت الدينتنفقها عىل املقوالت التي إذا انتّشت هدم   ،عىلاأل

  .الّشيعة بالعقل

يردد هذه  وواحد   ،طيب إذا أنت جلسددت يف جملس  ،اح  كلمة واحدة لدم الدين كله ل

سددتنشددغل يف الرد عىل هذه   أماملقولة وأحدهم يدخن اين ماذا سددتفعل ؟ سددتنشددغل باملدخن 

 ؟املقولة وترصف كل جهدك إليها

ملا ، إذا سدتأت اىل هذا املنكر الكبري وترصدف هذه الطاقة يف القضداء عىل هذا املنكر الكبري

كل  ،ام هو مفسددة أعىل لدرئهاأنت تركت املنكر الصدغري أنت مل تصدححه انام انت انشدغلت ب

  .هذا يعني يفيدنا يف االستحسان

صدلوا خلف كل بر  "الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم وقول   "أئمتكم شدفعااكم" والح  قوله

مراعداة   بسددبدب عددمحصددلدت يف املسدداجدد   وكم من فوىض،  ، النده يف ملح  اجلامعدة"وفداجر

  .االستحسان
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بدعة   ،لكن يف النهاية وقعنا يف فرقة يف مسددألة  ،وهذا قال حقا   ،هذا قال حقا   ،إذا بحثت

 .الكراهة  ، حكمهاخفيفة مثال  

هذا عىل  ،قلخف واألالفرض من أجل إنكار املنكر األبفضحينا    ،ولكن اجلامعة فرض

  .، وأقوال غري صحيحة يف موضوع البدعةأصال   فرض أنه بدعة، فام بالك لو أن البدعة مل تثبت

 .إذا  هذا االستحسان يستثمر يف حمل احلكم

 

ندخل االنتخابات؟ ال هذه قوان  وضددعية   يتسدداءلون هل اين جتد الناسمثال آخر: 

هذا   ،هذا رجل فاسدد يف املنطقة وهذا رجل صدالح، أحدهم قال يا أخي أنا سدأدخل االنتخابات

 رجل من أهل الدين والصالح والتقوى سيصلح من شأن املسلم 

عىل أسدس   أنت عندما قدرت واسدتحسدنت  إنه جيب أن يكون جملس النواب قائام اين

 .فيه ما فيه ولكن هذا الواقع الذي حصل أمامنا  ، هذا جيدوهكذاصحيحة مرجعية و

  ،ومفسددة من رجل فاسدد   ارضر أاين عندما تصدحح دخول رجل فاضدل اىل جملس النواب ندر

وى  لكنني أنا نزلت اىل مسدت  ،ال ،الوضدع املثايل  بالتأكيد هذا التصدحيح الذي صدححته ليس هو

وصدححت مسدألة جديدة    ،صدل 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 شدكرا  جزاك اهلل خري ،املشداركة  أحدهم قال أنا ال أريد

لكن الدذي اقتحم هدذا امليددان ليس   ،نقول لده نتمنى ونرجو لدك التوفيق  ،أندا أريدد هبدذا االعتبدار

ثم بعدد ذلدك ألزمده بدإلزامدات    ،هدا  ليس ضدداال  ليس مقرا  بدالقوان  التي ختدالف الّشدديعدةسددفي

قدد يكون ال خيطر عىل بدالده    ،عنددمدا نظر هدذا النظر  ،كام يفعدل بعضددهم، ال  امللدةوأخرجده من  

، يعني بناء  كي مثال  عنيا  بالفقه إنام هو حر  وليس م ،ألنه ليس معنيا  باألصول  ،االستحسان أصال  

ن نعرض أمثدال هدذه املسدددائدل عىل أمن النداحيدة العلميدة جيدب    لده عنددمدا ننداقشيبددو  عىل مدا  

 .االستحسان
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هذه املسددألة من قبل   شلكن عندما تناق    وهذا النظر ،قد نكون تطئ  يف هذا االجتهاد 

حيحا  يف سدنتب  فيام بعد هل اسدتحسداننا كان صد   ،صدولي  عىل ضدوء االسدتحسدانالفقهاء واأل

ذهدان للبحدث  لكنندا نقددح هدذه الفكرة يف األ  ،أم مل يكن صددحيحدا  وكدان يف غري حملده  ،حملده

لذلك عندما نتحدث عن مثل هذه املسدائل وعن مثل هذه االنواع من املسدائل نقول    ،وللمناقشدة

 .ان هناك استحسانا  واالستحسان من أدلة االمام

 

لو تكلمندا يف مدا تكلمندا فيده من قضدديدة الددخول يف االنتخدابدات يف مثدل هدذه املجدالس  

رب هدذا القول ترجدا  عىل لكن يف النهدايدة إذا كندا قدد أصددبندا نعت   ؟، هدل نحن أصددبندا أم الالنيدابيدة

من   جملسدنا هذاصدابة، ألننا نظرنا يف و أصدل االسدتحسدان، هذا عىل فرض اإلمام وهأصدول اإل

 .هو االستحسان يف هذه املسألة ماموليس القول بأن مذهب اإل ،فكارباب قدح األ

إنام نحن نقددح االفكدار يف أذهدان طالب العلم والعلامء ليتدداولوا هدذا املحدل يف ضددوء  

فإن بدا هلم أنه ينطبق عليه مذهب االمام يف االسدتحسدان وأصدله يف االسدتحسدان  ،االسدتحسدان

 وإال بعد ذلك نتب  أنه ليس من باب االستحسان  ،قلنا احلمد هلل

 

 :أحد الطلبة )عن الكامريات( )كامريات املراقبة( :سؤال

صددل يعني جيوز لدك أن عدام هي ليسددت خالف األ  ميددانالكدامريات أندت تقول يف    :اجلواب

ال جيوز أن توضددع يف  ،ن كامريا املراقبة توضددع يف مكان عامأل ،تشدداهد الناس يف امليدان العام

 .مكان خاق

فأنت ما انتقلت اىل أصدل حتى   ،أنت قمت بالتسدجيل  ،وبالتايل كل الناس ينظرون فقط

 عن األصل.مريا املراقبة نت مل نتنقل بكاأ ،تقول كان االصل املنع مثال  

قد   ن الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم مل يعاقب املنافق  بالرغم من أنمإبعضدهم قال مثال   

 عز منها االذل(قالوا كلمة الكفر )ليخرجن األ

 ملاذا؟  ،حقيقة   ،نقا  حملولكن هذا  ،بعضهم قال هذا
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قلنا أنه من باب السدياسدة  جنائيا  لالردة لو ثبتت  ، جناية الردةأصدال   ألنه مل يثبت عليهم  

وأن الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم ملا   ،، لكن احلكم القضدائي مل يثبت أصدال  يف هذاترك عقاهبم

ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم ومهوا " :يف القرآن، نعم جاء  سأل ابن سلول أنكر

لم الرسدول أو م القضدائي بناء  عىل عهل تسدتطيع أن تطبق احلكهذا صدحيح، لكن   "بام مل ينالوا

وهذا  ال عىل علم القايض،    ؟ القضداء يف االسدالم مبني عىل الشدهادات والظاهربناء  عىل علم اهلل

 "ولقد قالوا كلمة الكفر"قال  ،يف حق اهلل

ولو كان جيوز القضدداء بالعلم جلاز القضدداء بعلم اهلل فمن باب أوىل أنه ال جيوز القضدداء بعلم 

 القايض

 

القايض   ، بل إنال جيوز للقايض أن حيكم ،يعني يف فقهنا لو أن قاضديا  رأى رجال  يرسدق

 .يتحول اىل شاهد ثم بعد ذلك يتوىل القضية قاض  آخر

دلة الظاهرة وال جيوز القضدداء ال يكون اال بالبينات واأللذلك القضدداء بالعلم ال جيوز، 

 .لقضاء يكون بناء  عىل البيناتا ،يف ذهن القايض أو يف انطباعه دير  القضاء بام 

 

ن املحكمة بناء  عىل القرائن  ام اسدتقر يف وجدااحلكم يكون بالقضداء الوضدعي يقول لك  

بنداء  عىل شددهدادة احلكم يكون ،  ، نحن ليس عنددندا وجددانوجددانإىل الاسددتنددوا   فهم  ،دلدةواأل

 وليس بناء  عىل وجدان املحكمة  ،الشاهد فالن وبناء  عىل القرينة الفالنية دكم املحكمة

 : أم حيكم بالكفر عىل املستهزئ ؟سؤال طالب

دددثندا يف اسددم ابن سددلول ، عيداننحن تكلمندا يف وقدائع األ ،يرهدذا حكم نظ :اجلواب

الرسدول صدىل اهلل   ،لعدم كفاية الشدهودته وجاء زيد وأدىل بشدهادثم  ،واسدتدعي للقضداء وأنكر

االصددل؟ مل ننتقدل فعال ، مل يثبدت أصددال   عنين االنتقدال أفلدذلدك    ،  بردتدهعليده وسددلم مل حيكم 

النبي صدىل اهلل عليه وسدلم للمنافق  دليل عىل إيقاف حكم  تركوبالتايل ال نسدتطيع أن نقول أن 

  .يف حكم الردة ككام يزعم الالدينيون أو من يشك ،الردة
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املنافق  لعدم توافر االدلة  لذلك الرسددول صددىل اهلل عليه وسددلم مل يطبق حد الردة عىل 

 واهلل ما قلنا )حيلفون باهلل ما قالوا( ، كانوا يقولونوالنم كانوا ينكرون

هل أنت يف القضداء الّشدعي )يف عهد مدينة رسدول اهلل لو كنت قاضديا     هلذا،  هو منكر

  الحكم الردة؟ بدكم هل القضدية   هذه  ووكل لك النبي صدىل اهلل عليه وسدلم القضداء والبت يف

يعني تطبيق حدد الردة ليس   ،دلدة ومل يكن الّشددع متشددوفدا  لتطبيق احلدددكم لعددم كفدايدة األ

نكسدار  اة قتل إنسدان، حد الردة فيه حالة حد الرد ،حتى نتكسدب منهمثال  ط فبئر ن ليس  ،مكسدبا  

املجتمع أكثر منهدا تطبيق،  يف  تلوحييدة  التداري     ،فلدذلدك هو عقوبدة  والتطبيقدات عىل مددار 

 وال تتجاوز حتى أصابع اليد الواحدة ،االسالمي كانت نادرة

ملاذا ؟ ألن الّشدع باحلدود إمجاال  اشدينط رشوطا  باطنة صدعبة التطبيق، ولكن كان مهه  

 .لوح بعقوبة رادعة لكنه بطن إجراءات التقايض بالرمحة تأن يلوح بالعقوبة الرادعة فهو 

وكدان   ،فهو كدان رحيام  بداملجتمع  ،بدة قتدل لكنده بطنهدا بدإجراءات الرمحدةالحظوا عقو

رحيام  بداجلداين لكنده يف نفس الوقدت كدان ملوحدا  بعقوبدة رادعدة ملن يتعددون عىل املجتمع ألن  

واملجتمع مسددتفيد مّشددوعيته من الدين والقايض يأخذ   ،احلاكم اسددتفاد مّشددوعيته من الدين

 .الدين هدمت كل املجتمع مّشوعيته من الدين فإذا هدمت

ندت لددم  فدأاحلداكم من أجدل الددين    ،االمدة موجودة من أجدل الددين  ،القدايض يمثدل الددين

أسدداس الكون   ،لدذلدك عقوبدة املرتدد ألنده تعددى عىل أسدداس املجتمع ملداذا تفعدل ذلدك ؟  ،الددين

 .وهو الدين والتوحيد

من باب االسدتحسدان وال  م أنه ترك عقوبتهإذا  موضدوع املنافق  حقيقة  هناك من ناقش 

ن الرسدول صدىل اهلل عليه إهو حد الردة وقال ووهناك من عطل احلدود الّشدعية ، أظنه كذلك

  ،عتذر عن إنكار حد الرد هبذاافق  مع أنم قالوا كلمة الكفر وم حد الردة عىل املناوسددلم مل يق  

يعني اين ممكن واحدد يقول لدك هدذا ،  نطبداعاملداذا ؟ ألن هدذا كالم مقدال    ،وهدذا ال ينفعده

 ن القضاء مل يثبت أصال  لك هذا ال يصلح يا أخي ملاذا ؟ ألاستحسان نقول 
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اسددتحسددن الن الّشددع مطبق للحكم    بناء  عىل هذا ال تسددتطيع أن تقول أن الّشددع هنا

لتحلل من لوبالتايل ممكن أن يسدتخدم هذا الدليل   ،موجب يف حمل احلكمإىل مل ينتقل  و ،صديلاأل

  .الدين هذا ممكن

هدذه األمدة عنددمدا تنتقدل من أن ، نعرف كيف  االئمدةه  كيف يسددتعملد عنددمدا نعرف   لكن

ال تنتقل بفوىض وال تنتقل   ،مثلة السدابقةكام رأينا يف األ  ،اىل حكم خالف االصدل صديلاحلكم األ

  .ىل حكم آخر أوجب ذلك االنتقالإإنام انتقلت بموجب  ،بتحلل

 املطلق انتقلنا اىل الدليل املقيد بموجب، وقلنا يف العام ننتقل اىل اخلاق بموجبكام 

لكن هدذا االنتقدال   ،ىل حكمإعدة وهو أن هنداك انتقداال  من حكم هندا مسدداحدة رييز الّشددي

ندابع عن علمليس فوضددويدا  وإن من هؤالء   ،ام هو  الددليدل وليس هوى وتشددهي  وأوجبده 

 كالمدا  بعيددا    تكلملدذلدك    ،االنطبداعي  الدذين يتحددثون يف الّشدديعدة بداالنطبداع ووجهدة النظر

 ن الرسول صىل اهلل عليه وسلم مل يطبق حد الردةإعندما يقول 

كيف يكون قد بلغ  ،وسدلمفإذا هذا حد من حدود اهلل وتركه رسدول اهلل صدىل اهلل عليه 

حدود اهلل  النبي صددىل اهلل عليه وسددلم  فعىل فرض أن؟ وكيف يكون قد أدى الرسددالة؟مانةاأل

وهو الشجاع املقدام   ،لكنه مل يينكه وحاشاه عليه الصالة والسالم،  وىل أن تينك مجيع احلدودفاأل

أن أو  ،حرفا  من كتاب اهلل أبدا  ال يمكن أن يينك  ،م  يف الرسدالة عليه الصدالة والسدالماملبلغ األ

 هيمله يف العمل والتطبيق عليه الصالة والسالم

مبني    ،ألن تنفيذ حد الردة مبني عىل أدلة ،فلذلك نقول مل تثبت اجلريمة بأدلتها القضائية

، ا فالناقتلو  يقولمفتي    ال يوجدد، فتداء ال حيكم بدالددمداءاإل،  عىل بيندات، هدذا حكم يف الددمداء

هدذا الكالم حرام،  أو  ،هدذه الكلمدة إيامن أو  بنداء عىل كلمدة إنسددان هدذه الكلمدة كفر  يقولاملفتي 

 .وهذا الكالم ال يصح

 ، لكن املع  يف الردة ال بد أن خيضددع لتحقيق قضددائي بسددبب ما أتى به من جرم عظيم

القضددية    ليسددت ،الذي يرونه أنه سددبب وجودهم ومربر حيالم  ،وهو الطعن يف دين املسددلم 

 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 تعريف االسددتحسددان وهو أن االسددتحسددان ما 

 نهعينقذف يف نفس املجتهد ولكن ال يستطيع املجتهد أن يعرب 

ثم بعد    ،اإلنسان ليس عندنا يش  ينقذف يف نفس    ،حقيقة هذا التعريف ضعيف ليس معموال  به

 وال يستطيع أن يعرب عن دليل احلكم ،ذلك حيكم

 

  يوجد عندنا حكم بالشعورال

 ، قال يف املراقي: هلامال يوجد عندنا حكم باإل

 "أعني به إهلام االولياء:: :هلاُم بالعراءوينبُذ اإل"

  بدل  ،، وال عىل وصددف نفيسدد ينقددح يف ذهن املجتهددهلداميبني عىل اإل  ال حكم عنددندا

  ال يوجدوبالتايل  ، عنه أمام اهللهذا دين وتقول هذا حكم أنت مسددؤول ،  دلةعىل األ ىبناحلكم يُ 

، وال بد للمجتهدد أن يب  احليثيدات التي عليهدا يبني دليلده، وإن كان ال يعرب عام نا رجال دينندع

 يف نفسه، فكيف يكون جمتهدا.

دلني عىل مكان فيه  ،يعني واحد قال أنا رأيت يف املنام الرسددول صددىل اهلل عليه وسددلم

عليه وسددلم ال  وقال يل رسددول اهلل صددىل اهلل   ،جدت الذهبفذهبت اىل ذلك املكان فو ،ذهب

 ، وقال له ال خترج اخلمس  ،دله عىل مكان الذهبه، فقد قرينة قوية يف صدددق  هناكه،  ج مخسدد ختر  

الّشددع   فيام يروى يف حكدايدة خترج اخلمس  فيجدب انأخرج اخلمس  يقول  نقول لده  ، وهدذا 

  املنامات.

 حالمهذه الّشيعة كملت دعك من األ باملنامات،  س ال يوجد ن  

 فعل تصدق عنيايف املنام يقول يل  رأيت أيب

 ألن هذا ثابت بالّشع ،ذهب وتصدق عنه دون مناما
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أيا  كان   ،وال عالقة هلا بالّشددع  ،ؤثر يف نفسددكتدعك من املندامات وال جتعلهدا وعليده، 

 نبياء فقطهم األ االذين يعترب منامهم وحي ،ذلك النائم

 "إين أرى يف املنام أين أذبحك":نبياءاأل

ويقول الرسدول صدىل   ،براهيم عليه السدالمإأنه يذبح ولده وأراد أن يقتدي ب واحد رأى يف املنام

، هذا عبث هذا جنون واضح ،فيضدحي بالولد  ،ضدحوا فإنا سدنة أبيكم ابراهيم  :اهلل عليه وسدلم

 إذا هذا غري معقول 

الفراسدده تكون يف العاديات وليس يف الّشددعيات  ة، هذا فراسدد    ،يذكرون علم املوهبة 

 فراسة / كياسة  ، هذاواذا به هو ،يعني شخص يقول أن أتوقع فالن هو القاتل

وال بد فيها من تأصديل رشعي ومن املهم جدا  يف أي   ،حكام الّشدعية ال تؤخذ إال من الّشدعاأل

، وقد تكون املسدألة املطروحة للبحث فيها هو  أم عادية أم عقليةأن ددد هل هي رشعية  مسدألة

 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 هو  ،بالّشددعي بالعاديالعقيل  عنده   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 ما يتوقف ، يتوقف عىل وضدع رشعيأي ما ،  واملقصدود بالوضدع هنا الوضدع الّشدعي

 .هو حكم رشعي ،عىل وضع رشعي

 

 ما هو؟ حالمتفسري األ :سؤال
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علينا أن نعود اىل أحكام    ،ال نأخذ الّشددع منه  لكن ، صدددق  ،ال يعترب دينا ، هو فراسددة :اجلواب

العلم، أن  كتدب يف بطون  موجودذكرتده  الدذي  وهدذا املندام  ،تفسددري املندامداتوليس إىل   ،الّشددع

 ، وقال له هناك كنز يف مكان كذا وكذا وال خترج مخسدده  ،رجال  رأى النبي صددىل اهلل عليه وسددلم

 وأخرج اخلمس وال عربة بمنامك ،فقالوا له أن اهلل أكمل الدين

 أدلته كالشمس ،واضح ،ندالدين بي  ، مور اخلفيةنلالدين ليس مينوكا  

 هذا هو الذي سيحاسب اهلل الناس عليه يوم القيامة أيضا، منهج االستدالل كالشمس

  يقوم الدينإذا ال  ،الدين عىل الرايا إذا يعني توقف ،ن هذا رأى باملنام وذلك مل يرأاسددبهم حيما  

 .حتى تثبت لك الرايا واملنامات

 

 هذا الكالم مرفوض قطعا  ال جمال له وال حمل له يف البحث الّشعي رياما  

 ،وال حتى ويل حيكم بال دليل ،هذا جنون أن يصبح الدين يؤخذ من املناماتهذا ال جيوز 

 بنداء  عىل هدذه اخلوارق اتبعوين ،  العدادات عىل يددي  خوارقوانظروا    ،يقول أندا ويل   من  ال يوجدد

 يف فتواي.

 ، بعد النبي صددىل اهلل عليه وسددلم  ا معصددومدنما عن  ،احلمدهلل نحن ما عندنا رجل دين

 ماذا حيصل للدين؟ ،فرض أنك مت ،فرض انك ما ولدت أصال  ا

 

)اليوم أكملدت لكم دينكم   دينندا كدامدل وال حيتداج لنحالم إلثبدات احلكم الّشددعي

الصدحابة هم  خرية االولياء  و، كمل الّشدع( وأريمت عليكم نعمتي ورضديت لكم االسدالم دينا   

 .لنبيهم من ظل الرجل للرجلهم أتبع و

  

من يعرف االسددتحسددان: بأنه االخذ باملصددلحة اجلزئية   -بياري يعني مثل األ  -هناك 

 .يف النهاية ينتهي اىل نفس املعنى الذي ذكرناه،وهو الكائنة يف مقابلة دليل كيل
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رجل يف مات ال، رجل اشددينى قطعدة أرض بمئدة ألف ديندار مثال وقال يل اخليدار ثالثة أيام  :مثدال

 الثاين قال أنا ال أرد البيع، أنا أميض اخليار وأرد البيع :قال أحدمها ،ولدان للرجلو، اليوم الثاين

وحصددتده   طيدب عنددمدا نقول هدذا قبدل ،إمدا أن يرد مجيعدا  وإمدا أن يقبدل مجيعدا    ،اخليدار ال يتنصددف

باعتبار   ،مجيع الثمنخذ هذه الدار مجيعا  وادفع له من باب االسددتحسددان أن نقول  ، فالنصددف

مصددلحة للبائع  ، فهذا فيه ادفع اخلمسدد  ألف وخذ البيت مجيعه  50000اخوك هذا حصددته 

 .وقال الولد أنا موافق نقول له ادفع ،الذي مل يرد عليه بيعه

 

يقول  ال أحدنه املفروض أن يرد مجيعا  أل  ،بناء عىل أن اخليار ال يتنصف  ،استحسان هذا 

واحد يقول أصديل ،  كذلك  واخليار ال يتنصدف الصديام ال يتنصدف ،ىل الظهرإأصدوم نصدف يوم 

طالق نصدف ، شدخص قال لزوجته أنت صدالة كاملةونقول له صدل   ،نصدف ركعة نصدححه

 .طلقة كاملة سنجعلهاال   ، نقول لهطلقة

 نار للصيام نصف  ،والنصف ركعة وال ،نصف طلقة ال يوجدفنحن انتقلنا باالستحسان أنه 

أكمل الصددالة عىل وجهها   ،الصددالة ال تتنصددفو ،ان هذا اخليار ال يتنصددف  نفباالسددتحسددا

 إذا  نحن رجحنا باعتبار حمل احلكم، املّشوع

 

 شهب وهو:قاله اإلمام ألالستحسان أيضا  هناك تعريف مشابه 

 هنا ( أصدل واسدتثناء من هذا االصدل تنتهي إىلختصديص الدليل العام بالعادة )الح  انا كلها 

كلهدا يف النهدايدة تنتهي اىل هدذا املعنى  ،قدال مدا لده رجحدانمن هنداك    ،وكيل ئيهنداك جز ،قدال عدادة

  .ن هذا الوصف رجح هذا االنتقالأل ،وهو أنه ينتقل لوصف يف حمل احلكم ،الذي قلناه

تدخل هذا البوفيه ،مثال عّشدين دينار  ،املعارصة )البوفيه املفتوح(  حياتنا يفخذ عىل سدبيل املثال  

 : هذا البوفيه املفتوح حرام لسبب :لك أحدهم قال، تأكل ما تشاء

 جهالة قدر الطعام املأكول
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 جهالة وقت املكث

 جهالة يف حمل احلكم، لكن هل هو فعال  حرام؟ يوجدنه فعال  إ :هذا الكالم نقول

، معروفدة يف املغرب الغتسدداللدخول احلاممدات    وهو  ،مثلدة سددابقدة يف احليداة التدارخييدةأجئندا اىل  

كم يبقى ويف البوفيه، نعرف كم يأكل كم يّشدب    ننا الصدل املنع جلهالة املحل: ألاأل، حتى اين

 .غري معلوممن املاء هذا أمر  يستهلككم  و ،يف احلامم

 نه جيوزإ :لكن عمليا  استحسنا وقلنا

الطعدام  قددر  طبعدا  ممكن الدذي قدال حرام ألنده جهدالدة يقول كيف تصددححونده و 

  ،ليس فوىض  هكالمد  ،نده خيصددص بدالعدادةإ :قدالح  مدام اشددهدب إلعىل أصددل اهدذا ؟، جمهول

 بالضدبط كم سديقدم ب لك حيسدُ   ،شدخص  500 هعندكان  بخربته أنه إذا  صداحب املطعم يعلم ف

أقل   وبعضددهميأكل وسددط  بعضددهم شددخص    500باعتبار أنه يعرف العادة بأن  ،هلم من طعام

 20أجرة ب بحسددب التكلفة قدرهتوسددط  املل ففي النهاية املعدَّ   ...،  وذاك يأكل أكثر وذاك وذاك

 .للشخص دينار

)العدادة ال    جدائزنده  أكام يزعم بعض النداس   ،فلدذلدك ختصدديص الّشددع بدالعدادات 

 .لمت كمية االستهالك بالعادةعهنا هرشطها اال ختالف الّشع( 

ن التدأم  التجداري يصددح أن يكون من إمل أقدل ،  ينداقش يف التدأم  التجداري  أن مر ممكنهدذا األ

 .نعمل مناقشة يف التأم  التجاري نريدلكن قلنا  ،باب االستحسان

هدذه  ،ديندار  50 هداقسددطسدديدارة  هدذه  ،التدأم  التجداري: رشكدة التدأم  تؤمن عىل السدديدارات

 دينار 100هذه قسطها  ،دينار 80السيارة قسطها 

تصددلح له  و  ،دينارا 50للّشددكة   دفعفيكون قد   ،سدديارته تصدددمفراد هذا  ممكن من حيث األ

 .من حيث هذا غررفار، دين 100أو  500الّشكة بد



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 142 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

حجم احلوادث   فإن  ،دراسددتي عىل السددنوات السددابقةمن خالل  الّشددكة تقول أنا أعلم لكن  

وبالتايل  وان كانت حمتملة احتامال   ،صدالحات التي ريت للحوادث بنسدبة معينة تقريبيةاإل وقيمة

فلذلك الشددي  الزرقا رمحه ،  لكنها من حيث املجموع ال ،  للخسددارة من حيث فرد واحد اريكب

بل النه أصدال  اذا كان الغرر، هناك عقود رشعية فيها غرر وأباحتها الّشديعة ،  رم التأم مل حياهلل 

 غرر كبري ضخم

  فيمكن أن يبحث أحدهم  ،دينار  2000من وجد سديارت املرسدوقة له مثال، كان تقول  )اجلعالة(

  ،ويدفع ماال  وال جيدها ،ضع إعالناتكثريا، ويممكن يبحث  وآخر، ي دينارلفيأخذ األو قليال

 له عّشة آالف دينار امن وجد ابني فالن :يعني ممكن واحد يقول

عىل صددورته  وضددعوا و  زصددارت تضددع صددورة الولد عىل التلفا  بعض الّشددكات 

 .بمكان الولدخيرب  ملنالفيسبوك وتعطى مكافات 

يقرأ ودكدان  الد بداب  عندد  جدالس   ،اهلل سددبحدانده وتعداىل يريدد أن يرزقدهواحدد عداطدل عن العمدل  

فقال لصدداحب الدكان تلفونك لو سددمحت،   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

 

الكريمدة قربون والدذين عقددت أيامنكم علندا موايل ممدا ترك الوالددان واألولكدل ج":يف اييدة 

 "فاتوهم نصيبهم

)تأم  الغرر من ناحية الّشددكة التي أقامت أمرها عىل ضددابط وعىل   سددؤال من أحد الطالب:

الغرر من ناحية املشدينك معها الذي دفع قسدطا  قد يسدتفيد حلادث وقد ال يسدتفيد  ،دراسدة مسدبقة

 (لسنوات طويلة
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وضدوع التأم   ملقبل أن تصدل   أنكه يعني ئة يف مبدشد : التأصديل ملبدأ الغرر واملناق الشدي  إجابة

 م للغررالتأم  حر  تقول 

 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 هناك صور،  ال :الشي 

 وإن كان املبلغ تافها حرام فهوامر لو كان بدينارين قيعني الغرر يف ال

  ؟!غرر بدينارين غري جائزأما و ،جائزيف اجلعالة فهو  10000غرر بد يعني

  !!!واهلل غريبون أهيا املسلمون

 اليانصيب مثال  اشينى ورقة

  االمتيداز  هي عقودوهدذا من بداب اجلعدالدة    ؟ الشددي :رشكدات التنقيدب عن النفط مثال    :طدالدبال

وأنا مل جتز الغرر   ،الّشديعة عندما راعت الغرر أن وراءه مصدلحةفيها غرر كبري، إذا الحظت  و

 .ويف هذا بحث طويل جدا  يف مأخذ الّشيعة ،مستقال  إنام كان تابعا  

 ؟صل بينهامالفما احلد االغرر احلرام والغرر املباح وما املعيار للتمييز ب  

يأخذه من الثاين إنام واحد    يكسددبهأما الغرر احلرام فام  ،  الغرر املباح سددتجد أن له فائدة لطرف 

 .تأخذه من الثاينأنت يعني ما تكسبه  ،املبادالت الصفريةب ىالتي تسمهي و

، وما يكسدبه أحدهم هو ما فقط واألخر خرسدان  واحد يكسدبمجيعا،    نلكن االثن  ال يكسدبو

 خرسه ايخر.

 نان يكسبااالثن ليس كذلك، بله الّشع تالغرر الذي أباح 
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البحدث  بد  املخترباتبددأت    ،حداكم قدال من وجدد عالجدا  ملرض كدذا وكدذا لده كدذامثال يف اجلعدالدة  

كم  تفضددل أهيا احلاكم هذا العالج )احلا :قال لهطبي مركز بحثي ب ثم إذا  ،طباء والصدديادلةواأل

 مشينكة ، ولكنه يف فائدة فيه غرر ؟ نعم أم ال اد يف غرر كبري فاستفاد واملركز است

سدالمية تب  لك الفرق ب  الغرر الكبري وضدعت هذا الضدابط يف املعامالت اإلإذا  

 كالدينارين يف القامر. املباح والغرر اليسري املحرم

وال يوجد منفعدة وقيمة مضددافة للمجتمع عىل   ،أما يف القامر ما يربحده فالن هو ما خرسدده فالن

  .خالف اجلعالة

يريدد أن يتحمدل    ،متزوجوهو  رجدل ال يوجدد لده فرع وارث  "والدذين عقددت أيامنكم"قولده   

فدذهدب وعقدد عقددا  قدال ألحددهم إذا مدت تدأخدذ مدايل بعدد أن  ،معده أحددهم تداطر القتدل اخلطدأ

 تأخذ زوجتي مرياثها

غرر    ، هدذاتددفع يف اجلندايدات اخلطدأ،  دفع الدديداتي يف فدأندت مع  إذا أندا جنيدت جندايدات خطدأو 

 هائل

وغرر  ،فهناك غرر يسدديري حمرم  ،لذلك إذا تبينت ضددابط الغرر املباح والغرر احلرام 

فإذا كان الغرر ال يمثل  ،  بل هناك انضدباطية عليا ،كبري مباح وهذا ال يعني عشدوائية يف الّشديعة

 .املبادالت الصفريةباالقتصاد يف بمعنى ما يسمى  ،حرامقيمة  مضافة  للمجموع فهو 

مخسد  الثاين   حوىل ربمسد  األصداحب اخل ،50وذلك معه   50هذا معه دخلوا قامر،   شدخصدان

 100االول طلع بصفر وايخر طلع ب 

 ، فقط  100  انلكن املجموع الدذي دخدل عليده االثند   25االخر بو  75طلع واحدد ب

يف عقدد   ح  الّشدديعدة يف إبداحدة الغرر الكثريمل  ،وهدذا ملح  قوي  ،ليس هنداك قيمدة مضددافدة

 كاجلعالة، ودريمه يف القامر.

  90واالخر خرس  10املنفعة أحيانا  هذا كسب  :طالبال
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هل القيمة املضدافة ال بد أن ، مليون   50ألف يف ح  أنا ربحت   50التنقيب مثال  هذه خرسدت  

 ؟يكون فيها نوع من التوازن ب  الطرف 

كان يقرأ   يف عقد اجلعالة الذي مر ذكره، مثل صدداحب اجلريدةفيه، توازن    الالغرر    ،ال :الشددي 

 ألنه عقد كله بني عىل الغرر من أساسه لكن حلاجةوصدفة رأى الولد الضائع، قليل، قبل 

أندت اسددتفددت   ،اسددتعندت بدايخرينفد  ،تنقدب عن النفطتسددتطيع أن  الدولدة  بصددفتدك  أندت  فد 

 الغررأفاد طرف  حصلت املنفعة للطرف  ،والّشكة استفادت

يعني يف النهدايدة طلعوا بمجموع    ،هو من جيدب فالن  ناملبدادالت الصددفريدة مدا يدأخدذه فال  لكن

ملا يطلعوا من الباب نفتشدهم نجد معهم املجموع   50لعبوا قامر كل واحد يف جيبه   ،دينار  100

 غرر حراموهذا ساوي صفر القيمة املضافة ت ،100

وأن الّشع استحسن ملا انتقل من أصل ،  هذا امللح  الذي جيب أن نلحظه يف إباحة الغرر 

يعني نلح  أن الّشدع قد اسدتحسدن لذلك علينا أن نلح  أن  ،اجلعالة  يف إىل إباحته ريم الغررد

 ىل إصدول وهلا موجبات لالنتقال من األ  ،دلةوهلا مسدتويات من اال  ،فروعوالّشديعة هلا أصدول 

 . عالية بانضباطية تكوننتقال االموجبات و، صل اىل الرخصةمن األ ،االستثناء

مدا توصددلندا إليده يف ،  صددبح ممدا عمدت بده البلوى نقول لده الأ  ألنده  ،جيوز الربدا  أحددهمقدال مدا اذا  أ

 هنا من أصل الستثناء انتقلنا ،ليس موجودا  يف الربا ،موضوع البوفيه املفتوح

وبالتايل ال    ،سديبقى خطرا  عىل املجتمعات وسدببا  لظلمها ودمارها  والربا ال مصدلحة له 

 .تقليصلح أن نقول هنا أنه قد ان

 

 ما حكمه؟ بناء عىل ذلك التأم  :طالبال

 اختالفه معترب ،تتلف فيه :الشي 

وهذا    ،االطمئنان  لديهمنفعة للمؤمن وهو أنه حيصددل  هفي :ألن بعضددهم مثل الشددي  الزرقا قال

 .التأم  والشعور باألمان أن سيارته مؤمنة قد حصل له انتفاع بام دفع
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حدديثندا هدل االختالف سددائغ ؟ بمعنى أن من وقع فيده   ،طبيعيوعدادي   شددزاين ختتلف معده  

 .نرجو له ونخشى عليه

عن  برسددعة  قلعأ ،نفسددك أدركنقول له    ،ليس الواقع يف الربا نخشددى عليه ونرجو لهو

  .هذا الذي نتكلم فيه ،نفسكب انُج  ،الربا

 

أم ليس من باب اخلالف  ؟ اإلنسدان  هل التأم  من باب اخلالف املعترب الذي يعذر فيه 

  ؟العمل به  حيرماملعتربالذي هو قول شاذ 

 

 ومل حيصدل له يشء   ،يف دصديل الولد املفقود اوجهد االطرف الذي بحث وأماد وقت  :طالبال

 أليس خااا؟

غالبة من حيث   املنفعةلكن  ، قد تضدديع أموال  نعم  ،أجزنا من باب االسددتحسددان نحن :الشددي 

 .العموم

لكن مصددلحتده   ،موالاألنفس وذهداب  ذهداب األ  ؟ فيدهالمثدل اجلهداد فيده مفسددددة أم    

 ، عندما تريد عالجا  ملرضفصددلحة راجحة املراجحة وهذه نفس اليشددء فيها تلف أموال لكن 

صدبح عندك يو ،للحصدول عىل هذا العالجلكن أنت كدولة ال تضدع مؤسدسدة    ،أنت دتاج هلذا

ما عندي اسددتعداد أعمل مؤسددسددة  نا ال، أ ،صددديقهترهل إداري، هذا يع  قريبه وذاك يع  

  هدذاغري   ،أندا أريدد نتيجدة  ،أحداف  عىل املدال العدام  أندا كددولدة أوال  ،ال  ،وأقعدد، أجيدب بطدالدة مقنعدة

 .مع السالمة ال أدفع لك

جهدك ألنك مل دقق النتيجة،  خرس  ،هلذا املرض  اعالج د  ج  لكن   ،خذهاألف دينار    50أعطيك  

 .عىل اكتشاف العالج مع عدم قدرتك من البداية ملاذا دخلتفأنا غري مسؤول، 
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زعيم( والرسددول  أندا بده  و  بعري  محدلاجلعدالدة )وملن جداء بده ، كحداجدة الغرر الدذي أبيح كدان حلداجدة 

 "من قتل قتيال  فله سلبه"صىل اهلل عليه وسلم قال: 

والسدلب قد يكون قليال  وقد يكون   وقد يقتل وال يقدر،  ،عىل السدلبقد حيصدل القتل ويقدر  

أنت بحاجة لتشدجيع  ، هنا  ، ولكن ال بد أن يكون بالعرف فلو وجد ذهبا مع قتيل فليس لهكثريا  

بدالعكس ممكن أندت كبنوك اسددالميدة توظف اجلعدالدة   ، نتدائجالنداس عىل البحدث تقول أعطوين

 هذا جعالة  ،جائزة أنا أعطيهف ،بعينهفيه حل إشكال  ا  معين االذي يقدم كتابمثال :   تقول هلم

هو ملصدلحة أصدحاب  فالربا ، أما  إذا أنت تسدتطيع أن تسدتفيد من اجلعالة كمجتمع   

  ال  قلنا: فإذا قلت اجعلوه كاجلعالة ،واهلمل وهو سددلطة تتكسددب وتظلم الناس يف أمارأس امل

 .جلعالة ليس موجود يف الرباعدم الغرر إىل الغرر يف اصل موجب االنتقال من األن يصح أل

أو  انصدد  سددواء كان  ومن هنا نعرف انضددباطية الّشددع يف أصددوله، كذلك سددتجد يف أي دليل

كلام اتضدح لك أصدل من أصدول الّشديعة ، لو والتحللغسدتجد طريف ال  اقياسد  ا أواسدتحسدان

 ومتحلال   مغاليابانضباطيته العالية ستجد عىل طرفيه 

،  فرصدة لكنه لن خيدمه يف الواقع  فيه  وجيدلغرضده االسدتحسدان  يسدتخدم أحدهمممكن    

فيقول املسدتخدم   "لسدت عليهم بمصديطر"مثال قوله تعاىل ،و سديسدتخدمه كام اسدتخدم 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 خيتلف عن الوقدائع   ،، هدذا الواقع الدذي نعيشدددهيف غري حملده  النصيسددتخددم  الحظوا كيف  

ال خيتلف وضددع الغالة اليوم عن ، واملنافق  سددابقا  مل خيتلف واقع املنافق  اليوم عن ، السددابقة

  ،ال خيتلف وضع ايخذين بمجاميع السنة عن سلفهم من الصحابة، ووضع الغالة سابقا  

  ،العادة هلا ضدابط   ،العرف له ضدابط  ،املصدالح هلا ضدابط،  ضدابطأصدول الفقه له يشء يف إذا كل 

  ضوابطه.، كل أصل له الرخص ،القياس ،االستحسان
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 :سد الذرائع

 فاملك له عىل ذه اعتامد :وسد أبواب ذرائع الفساد

 

، أوالء   ،هؤالء  "هدأنتم هؤالء"يف اييدة الكريمدة    كامتنبيده  الهي هداء    ءااهلد و ،اسددم اشدددارة  ذه

 .عراب ال يتناوهلا العاملللتنبيه ال حمل هلا من اإل ، واهلاأولئك

 

 وسدها منعها ،الذريعة هي الوسيلة

 ناحىل ما فيه ُج إل باملباح الّشعي هو التوص   )سد الذريعة( ومعناه

عندما تقول و، صددل مباحللذريعة إذا  أنت تسددلم أنه يف األملا تقول هذا حرام سدددا    بمعنى أنك

 .صلأنت تسلم أنه حرام يف األ هذا جائز للرضورة إذا

لسدد الذريعة إذا  هو حالل  إذا قلت حرام، وصدلإذا  هو حرام يف األ ،إذا  إذا قلت جائز رضورة

 صليف اال

 جتاوز للممنوع بغية املال املباح  مح : كأنه نفس االستحسانحد الطالبسؤال من أ

 لكن تنتبه أن كليهام فيه نظر يف املال :الدكتور

 

 صل فيه مباح الفعل لكن سد الذرائع اال ،صل فيه املنعن األاالستحسا :طالب 

لكن الذي أوجب االنتقال هو   ،االسددتحسددان انتقل من دليل اىل دليل يف جتد أنه لكن :الدكتور

 التحريم  جاءنظرا  ملا يؤدي إليه و ،صل هو مباحسد الذريعة يف اال، أما حمل احلكم

 

يدأهيدا الدذين ءامنوا ال  "أول آيدة كريمدة يف القرآن الكريم ختداطدب املؤمن  كداندت يف سددد الدذريعدة 

 "وقولوا انظرنا واسمعواتقولوا راعنا 
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ووقفوا   راعندا من الرعوندة أي راعندا  ، وراعندا أي انتبده إليندا فعدل أمر كلمدة راعندا دتمدل معني :

 الرجل االرعن نعوذ باهلل أيعليها بالسكون فصارت راعنا 

اسدتخدموها اسدتخداما    ،نا كلمة مباحة االسدتخدام يف االصدلإ فاسدتخدمها اليهود من حيث

 غري صحيح

 "وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا  بغري علم":أيضا  يف قوله تعاىل

 له احلق ن، لكن هذا يؤدي إىل أن يسبوا اإلفاهلتهم تستحق الزجر ويستحقون عليها ما يستحقو

هذا حرام من  "يأهيا الذين ءامنوا ال ترفعوا أصدواتكم فوق صدوت النبي":كذلك يف قوله تعاىل

ضددوا غُ ، فقال هلم  "عند رسددوله اهلل ... إن الذين يغضددون أصددوالم":ثم قال ،صددلحيث األ

ال ترفعوا  ،جالسد  بحرضدته عليه الصدالة والسدالم  نأصدواتكم عنده عليه السدالم أي ملا تكونو

النه قد يكون ذريعة لرفع الصدوت فوق صدوت النبي صدىل اهلل عليه  ،أصدواتكم عىل بعضدكم

  .دب مع النبوةمنتهى األ ن الصوت بحرضته عليه السالمالغض م وهذا ،وسلم

 

 هناك سد ذرائع حمرم اتفاقا :

 ونحوهأكيد ستقع سيارة،  ،كفتح بئر يف طريق املسلم  -1

 حمرمإلمجاع اىل مولم، هذا بإإلقاء السم يف طعام الناس سيؤدي  -2

 ، لكننا ال نمنع زراعة العنب هلذه الذريعة.ويقصد بزراعته أن يبيعه للخامر امن يزرع عنب -3

 

ال يعني أن نقول:  الغلو  هذا  الرد عىل  ، غلو يف تطبيق سدد الذرائع من قبل العامةهناك ون  كقد ي

 أنه قد يستخدم العنب يف صناعة اخلمر أن رينع زراعة العنب

 

  :وقال يف املراقي
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 يف كل قطر وكل مغرب : :دوايل العنب تديل وانظر 

فلو كان سددد الذريعة ألدنى مالحظة أو سددبب  يف صددناعة اخلمر،   كله حيتمل اسددتخدامهوهذا 

 لقضينا عىل زراعة العنب

 

 مثال ؟ قيادة املرأة للسيارة :طالب

 ليس هناك مانع رشعي :الدكتور

وال جييز أن تقود  أجنبي  معهدا سدددائق  أن يكون  لمرأة لالعرف الدذي جييز  بمعنى  حتى العرف:  

 هذا حيتاج اىل مناقشة، يناقش العرف وليس قيادة املرأة للسيارة، السيارة وحدها

 وال تستطيع أن تتدبر شأنا لالطارات عطباحتامل االن وقوع 

 أحدهم يؤذهيا واحتامل املرأة تذهب للجامعة 

احتامل تدذهدب للسددوق وواحدد يؤذهيدا واحتامل تدذهدب للمسددجدد وواحدد   ،طيدبنقول  

 يؤذهيا 

 االحتامالت الضئيلة ال وزن هلا بالّشع؟! إذا  حيرم أن تقود املرأة السيارة سدا  للذريعة

 

 وأنا سأددث عن بعض هذه املعايري لسد الذريعة، بطامعيار ض يوجدلذلك 

 صلنتحدث عن التمييز ب  العارض واأل

 ، يبيع مالبس نسدائية ورجالية حمل  ،ني خذ عىل سدبيل املثال: حمالت بيع املالبسيع 

 للبيت اتشيني لباس تريدجاءت امرأة ممكن 

وتنانري قصددرية وتظهر ضدديقة  بنطلونات   ؟طيب ما حكم هذا املحل الذي يبيع مالبس نسددائية

 ؟ما حكمه ،ىل ذلكإنحر وما ذرع والمنها األ

 !؟سدا  للذريعةحرام  نقول هذا هل 
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نعم   وجه اسدتعامل حرام ؟ اوهل هل وجه اسدتعامل مباح ؟  اهل هل   هذه املالبسطيب  

وجده    تعددد  ،كدالسددالح ،كدالسددك ،  فيده وجده االسددتعامل جيوز بيعده تعدددمدا  الوجهدان، إذا  اهلد 

 فيه. االستعامل

 إذا حرام بيعه أما الدخان ال يوجد له إال استخدام حمرم

فنحن ال  ىل الشددارع، إوخترج بده  هدذا اللبداس أن نقول هدذه املرأة سددتشدديني    ال يصددحلدذلدك  

 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 حالل وهذا  ووال ترسدف يف سدد الذرائع   ،تعدد فيه وجه االسدتخدام فهو جائزإذا ما  

 قطعا  اتفق اجلميع عىل أنه إذا أدى اىل املفسدة قطعا  فإنه حرام،  حرام

صدالون نسدائي، امرأة متربجة تدخل اىل الصالون وهي متربجة وتعلم صاحبة الصالون أنا    مثال

 ألن املفسدة واضحة وقطعية ،تقديم أي خدمة من الصالون حيرم، هنا ستخرج متربجة يقينا

طيب امرأة متسددينة متحجبة دخلت اىل الصددالون واسددتفادت من خدمة الصددالون وخرجت 

 .متحجبة متسينة ما يف مشكلة

لكن ال نسددتطيع أن أقول أن  نسددتند عليه عند التحريم، إذا  واضددح أنه يف يشء قطعي

 .استخدام حرام هوقد يكون في ،استخدام حالل هألنه قد يكون في ،الصالون حرام

 

 كذلك اللباس  :الطالب -
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بنطلونات تعرف أنا ال تسدتخدم إال  يوجدمتربجة دخلت تشديني بنطلون،   مثال  ،الدكتور: ال

، فال تسددتطيع أن رينع البدائع من تقدديم مثدل البيجداما  الشددارعالنداس اىل  هبا خيرجيف البيوت، ال 

 .السلعة هلذه املرأة

 مر يف العوارض، هذا حديث يف العوارضلذلك هذا األ

 تتقىص احلالة االفيناضية املوجودة أن تريدنت كفقيه أ ،دقيق 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

 

مالبس  أمام حمل  نع   أن يعقل  ، يعني الالواقع دقيق مناط  أرض  اين عندك عىلوأسددس   هذه

الصدالون، توقيع هذا جيوز   أمامالشدي   !! ما الذي يفعله  وأمام كل صدالون شدي   االنسداء فقيه

 مستحيل. جيوز !!ال  وهذا 

وهو متعلق  حتى تنتهي الددنيدا،    دقيق املنداط ال ينتهيرمحده اهلل  مدام الشددداطبي  اإلومثدل مدا قدال  

فقط وهي  سس  األأنت تعطيها    مهنتها،صاحبة الصالون مسلمة متدينة تعرف  ف ،بالعامل والعامي

  دخولبزوال الشدمس مثال، وهي دقق ما أعطيتها أن صدالة الظهر تدخل دقق املناط  رياما مثل  

  .الزوال

نفس اليشددء هنا يا أختي إذا جاءت امرأة بصددفة كذا وكذا تعميل هلا كذا، إذا جاءت امرأة عىل 

 هذه الصفة جيوز

دريم الصدالونات من ، ومباحة  خدمة تقدم نه  أل ،لكن ال أسدتطيع القول أن الصدالونات حرام

 جازلا الّشيعةأعا  وأيضا  ألنه يف منفعة مباحة رش يصحباب سد الذريعة ال 
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 اعنه االبتعاد نريدإذا أنت قضية التحلل والغلو  

، ال  كيفي وهوايحرم عىل ال أحلل وأ  اللكن   وهو وشدأنه،هناك ضدوابط 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 دكان؟ نقول اسددتعملهم يف  أويعني واحد عنده عّشددة آالف دينار يسددتعملهم يف صددالون  

 .ألن الصالونات هلا مشاكل ،دكان

،  تقى وأورع حالة فردية وال يفتى الناس بمقتاد الورع ألن الورع خيتلف باختالف االشدخاق أقضدية 

 عليك أن تفتيه باحلالل واحلرامهبذا، بل  ال تفتيه ؟تفتيه بقضايا الورع هليعني واحد مثال  ال يصيل 

 من التقوى. هذا االفتاء بقضايا الورع هو ألناس يف مستوى عال

 

معينة من  ةتشديني سدلع أنك  بمعنى احليل،يسدتخدم فيه  أن  ممكنمنه جزء  :التسدويق الشدبكي

  .تدخل عىل الشبكة إال إذا اشينيت هذه السلعة، أي ال أجل أن تدخل عىل الشبكة

، هو يف صدحيفتكعن طريقك كل من سديأت بعدك   ،الشدبكةهذه اين دتل مركزا  متقدما  عىل  

 .ا عن طريقك تستفيد منهم جزءا  من املالوممارسة جتارية فيمن جاافأي 

نده عمليدا  يؤدي إىل دخول نداس عن طريقدك حرام ألاين هدذا العقدد األول سددددا  للدذريعدة  

 .وتتكسب من ورائهم

 هذه عبارة عن رشكات موجودة يف تايلند موجودة يف سنغافورة   ، مثالمسائل معينة يوجدقضية 

 أن   ال نقددر  ،ال تنداهلم قوانيندا،  حكدامأللرجدل مدات أين مدالده  ال تنداهلم اذا اطيدب إذا هد 

امليت عىل فرض موت املشددارك يف التسددويق   أموال الرجل ذهبتين  أطيب و  ،رياثاملم  سدد نق

 ؟الشبكي
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وبعدها قسدموا   ،يف احلسدابأمواله قالوا نضدعهم له إذا  ، رمحة الناس هنا أصدبحنا دت

هبدذه   ضددندا أموال النداس للخطرحكيم  إذا عرَّ   ال يصددح وال نكونالينكدة، إذا هدذا الكالم  

 الطريقة

حول ي  موقعمقالة عىل    موجود،  وال أريد أن أطيل فيها ،فهي أصدال  من باب احليل 

وأيضدا  هو    ،واملجتمعضدية عىل الناس  ر  م   من آثار اقتصدادية اهل  ملا    ،  وهي حرامالتسدويق الشدبكي

 (التيس املستعار يف الزواج والنعجة املستعارة يف البيوع)وكام قلنا ، تالف للّشيعة

 سد الذرائع ودريم احليل هو من باب، خيرج عن النعجة املستعارة واحليل املحرمة  الوهذا 

 

فهي تؤدي إىل مفسددددة   ،بيوع األجدال: اإلمدام مدالدك خدالف اجلمهور يف بيوع األجدال

خدذ  وأفددفعهدا  الف ديندارا حداال   مثال بعدت فالندا سدديدارت بعّشددة ا  ،غدالبدا وهي حيلدة إىل الربدا

قال موافق، فأخذت ثني عّشدة الف دينار؟  هل تبيعني السديارة با  :له يا فالن السديارة، ثم قلت

 .الف يطالبني باثني عّش السيارة وصار

والثدانيدة بداثني عّشددة الف الف معجلدة  وىل بعّشددة ا، األالدذي حددث أن هنداك بيعت 

، العّشة االالف التي دفعها فالن رجعت له  ي  ددد ها رجعت إلمؤجلة، يف النهاية السيارة التي بعتُ 

فإذا نظرت ملحصدلة العقدين وجدت أن السديارة مل ينتقل ملكيتها بالفعل وأن  ،باثني عّشدة الف

 اثني عّشة الفا، وهذا عند اإلمام حرام وهو ما يسمى   اليد الثانية دفعت عّشة االالف ورجع هلا

 بيوع األجال. يف املذهب

 :الناظمقال 

 بيوع ايجال إذا كان األجل            أو ثمن كأخوهيام دل

 فإن يكن الثمن غري األول                  وخالف األجل وقت األجل

 أكثر أو عاد أقلفانظر اىل السابق باإلعطاء هل            عاد له 
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 ك سلف بمنفعةاا دفعه                    فإن ذفإن 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 العّشة االالف أكثر فهذا سلف بمنفعة عاد لليد األوىلإذا 

إشدكالنا   ألن، جلاذا اتفق الثمن ال يرضد اختالف األو، جل ال يرضد اختالف الثمناذا اتفق األ

 يف زيادة الثمن مقابل زيادة األجل

مقدابدل    زائددثمن  ال مشددكلدة ألنده ال يوجدد  وتغري الثمن(    افدإذا اتفق األجدل )ظدل األجدل واحدد

 .إذا الثمن واحد واختلف األجل ال يوجد أيضا  ثمن مقابل أجل آخر جديد، األجل

 

عنددمدا يعدالج اإلمدام هدذا الواقع إنام ، وهدذا حرمده اإلمدام وهو مدا يعرف ببيوع ايجدالف

 ، ين ملصدالح شدخصديةين، التي تريد أن تسدتخدم الديتعامل مع نفوس البّشد املتغولة عىل الد  

 .وتريد أن ريارس بيوعا  مباحة يف األصل لسين الفائدة املحرمة

 

 سلفا جر نفعاحرم اإلمام يعني 

 عني سيارتك بعّشة آالف وأقرضك ألف ب

 سيننا الفائدة يف البيع  قد ف ،ضكاقرإ  أريديف الثمن ألين  ( ألف فأنا خفضُت 12السيارة قيمتها )

وحيارب التهمدة ويتهم البدائع  واملشددينين   ،اإلمام يقيم وزنا  للتهمدة، وللربا  سدداترةهذه بيوع ف

 ، فحرم أمثال هذه البيوع ،فلذلك وقف هلم اإلمام باملرصداد  ،أنم دخلوا عىل التالعب بالّشدع

 ملاذا؟

 ، فانتهت العالقة التي ذكرلا قبل قليل يف السيارة إىل رباألنا تتنافض مع قصد الشارع
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  ،مدرسدة االمام أمحد واالمام مالك ال يقولون باحليل الّشدعية خالف الشدافعية واحلنفية :طالب

 ترج رشعي فيها ، ذكرت جائزة عند الشافعية بالعكس ذه الصورة التي ه

نحن اين نب  أصددل االمدام مدالدك   ،نحن نعلم مدذهدب الشددافعيدة يف قضدديدة العيندة  :الددكتور

ذين عقدين فعي مل يقم وزنا  للتهمة اعترب همام الشدااإل  ،نا  للتهمةونوضدحه يف أن االمام أقام وز

 كل واحد منهام له حكم تتلف ،منفصل 

 

 ال بد  عمليا    ،امكتب أو  ابيتجر له  كأن تؤ  :املرصدف الربوي مبنى لعمل خذ عىل سدبيل املثال تأجري

امرة هدذا يؤدي اىل  خلمن يؤجر  ، طبعدا أو خلامرة لييل  ي لنداد ايؤجر بيتد   نكم  ،س فيده الربداأن يامر  

من قدال بسددد الدذرائع أو من قدال بمنع الوسددائدل يعني و  ،التحريم قطعدا  ، فهدذا متفق عىل منعده

 .ىل مفسدة قطعا  إ، هذا حمل اتفاق ألنه يؤدي يؤدي اىل املفسدة قطعا  

  ،حرامهو حيرس أموال حالل وأموال    مثال،  لكن لو قلدت حدارس عىل بندك ربوي 

هناك أثاث موجود مملوك جيب أن حيمى، ال يعني أنه مرصدف ربوي أنه يسدتحق إتالف أمواله و

وان تبتم فلكم  " :ربنا سدبحانه وتعاىل قالو  سديارات ملك مباحال هذهألن  ،وغريهامن سديارات  

  "راوس أموالكم

بناء  عىل التحليل والتحريم، ف  سدتجد أنه يتجاذبهو، أموال تسدتحق احلراسدة هناكإذا  

ه جييز هذا  ن، أمذهب الشدافعي الذي يقلل من سدد الذريعة كأصدل ويسدتخدمها يف نطاق ضديق

العمدل كونده ينطوي عىل عقدد منفعدة مبداحدة وهي احلراسددة وهدذا حمدل نقدا  حتى عندد اإلمدام 

 لكنا نطرح مثل هذه املسائل للمداولة ،الشافعي
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فهندا ،  للدذريعدة جتدد أنده يقول حرام ألنده إعداندة عىل اإلثملكن عندد اإلمدام مدالدك سدددا   

قدد  و  ،من يعمدل حدارسددا  يف بندك ربوي مكروهأن   :من يقولفتجدد    ،تتعدددمالح  الفقهداء قدد  

 يقول لك بعضهم حرام

اخلالف يف هذه أحسدن حاال    ،من هذا القبيل، وهو اختالف سدائغيكون اختالفهم   

 من اخلالف يف بيوع ايجال

 : التوسع يف بيوع التقسيط اين لو قلنا عىل سبيل املثال

 رشكات التسدويق وما   ،، بيع التقسديطيف الديون ان الشدعب واقعوجد أ) يعني احلاكم ( مام اإل

ووجد أن املوظف    ،إغراءات، وعروض البنوك وما ريلك من  ريلك من أدوات إغراء هائلة جدا  

 .األمن أو غريهم توسعوا يف االقيناضرجال كالقضاة أو 

سددبدب الددين، وغددا القدائدد الفالين مهددد بداحلبس  بغددا  القدايض الفالين مهددد بداحلبس 

مثال  ريويال   ال جيوز أن تعطوهم ويقول: هؤالء املوظف  يمنع  ن  أمام بإمكان اإلف،  سددبب الدينب

قيدادات   هذهألن هذا موظف مهم جدا ،  فيجوز له أن يقيددهعّشددة أضددعداف الراتب، من أكثر 

 .منصب القايض منصب رفيعو ،سالميية، طبعا  هذا مفينض يف احلكم اإلنوع

أو حتى قرض حسددن لكن يينتب عليده يف الذمة يف املسددتقبدل ،  ال تعطوهم ريويال  أكثر من كذا

 .هبل له بيعني راتبه ال ق  

بشدكل كبري خاصدة يف السدياسدة    ،مام يسدتند لسدد الذرائعف اإلترصد أن  من هنا نتب  

،  الدديون تقليص  يريددمدام  ن اإلإلكن لو قلندا  ،  الّشددعيدة، نحن اين نتحددث بدالعلم الّشددعي

وقد هيدد املوظف  يف الدولة، إذا  أنت سددتخل   ،بشددكدل هائل دتزدا فرادديون األجد حجم وو

طدالدب مدديون  ،بنظدام الددولدة أو ترهق القضدداء بسددبدب املشدداكدل، يعني عنددي مددرس مدديون

 . دد من االستدانة جه توجيهاتواذا  أنا أوهكذا، 
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أعطده مئدة ألف ديندار  يقول: ليس كداحلداكم سددابقدا ،    اليوماحلداكم جيدب أن ننتبده أن  و 

  .قرب دمشقوجارية وضيعة 

كدل لده   :وزارة املداليدة يعنيواحلداكم مثال وزارة الدداخليدة، احلداكم هندا البندك املركزي   

 جمال اختصاق

قيدد عىل هؤالء الدديون، قلدل من حجم الدديون، بدالغ يف ت  جيدب أنفداين أندا أقول لده   

حجم  ه حتى أقلدل من أندا آخدذ مند  ؟، ملداذاى يدأخدذ كفيالتحجم الضددامندات كدالرهن والكفدالدة ح

أنه يسدددد من   ايعني ال تعطيه دين ،يعني أنا قيدت املباح، ثل خطرا عىل االقتصددادالديون التي ري

% ألنه يف النهاية 90% حتى لو وافق لك عىل  20% ال تقتطع من راتبه أكثر من  20راتبه أكثر من  

 يؤثر عىل عمله يف الدولة وهذايشتغل  سيخرج

العلم يدخل اىل الواقع عرب و  ،مام ألن الّشديعة علماإلعليه صدل هذا سديسدتند  األ 

 :ثالثة منافذ

 منفذ السياسة الّشعية -3القضاء     منفذ  -2منفذ الفتوى    -1

 والفتوى معروفة ،القضاء معروف ،احلاكم يف الشأن العام من خالل منفذ السياسة الّشعية -

 .ى ال يفيض اىل مفسدة وهو أيضا  سد للذريعةتتقييد املباح ح

 

  .مام مالك يبدأ بالقسامة بأهل املقتول: عند اإلالقسامةاين ننظر اىل  -

ه مقتوال رجدل وجددندا مثال  ،وال قطع يف التهمدة  لوث يعني قريندة  ،القسددامدة حيدث كدان )لوث(

ذا الرجدل وهو جريح وقدال قتلني فالن أو أي قريندة تددل أن هدذا  هبد فجداء رجدل قدال أندا مررت  

 الرجل قتل بينهم

ن ولف اخلمسد فإن ح  ،حيلفون مخسد  يمينا  أن هذا فالن هو القاتل ،يامن أهل املقتولأإذا : نبدأ ب

 .أقيم القصاق عىل من الم بالقتل
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ل تد ا هدذا مدا ق ند واهلل ابن  :قداتدل يقولونال  املشددتبده بدأنده  إذا نكلوا عن اليم  ينقدل اليم  اىل أهدل

 .املقتول فالن

 القاتل؟ املشتبه أنه ماذا لو جعلنا ابتداء اليم  بأهل 

وإذا   ااقتل فالن  ن لهيقولو  ا،فاسدق  نوسدت  ا،ن فاسدقومخسد   ع عليهجيتم  أي واحد ممكن يف املسدتقبل

 .ك ابتداء  ئسنحلف ونرب قام بعد ذلك االلام لك نحن مخسون

لذلك ويعاقب القاتل، ممكن حيلفوا   هناهم أهل املقتول  ابتداءا    الذين سديحلفون إن  لكن ملا قلنا

من جيمعوا   يامن بدأهدل املقتول فوت الفرصددة عىل أهدل الفسدداد أن يقتلوا رجال  وأنملدا ابتددأ بداأل

ولكنه مل يبدأ   ،واحلق أن يبدأ هبم يحالصدح  مع أن ،أنفسدهم مخسد  رجال  فيحلفون أننا مل نقتل

 سدا  للذريعة. هبم

 

ق يف مرض املوت وهو ما يعرف بطالق الفار، يعامل بنقيض مقصدودة ألن  كذلك املطل  

 .هذه املرأة ستبقى زوجة وهلا حقوق الزوجة وال يقع الطالق

  فنقول لده  ،فيددخدل وارثدا  جدديددا    ،من يتزوج يف مرض املوت حتى يرضدد بدالورثدةكدذلدك  

هدذه  عىل فرا  املوت، تعرف    شددخص، واحددة تتزوج  اموال لسدددت وارثد ث األأندت من حيد 

 ليس ن سدنة عىل فرا  املوت وسدبع ،ن سدنةوسدت  هواحد عمرمثال   ،عيانبالعوارض يف األاألمور 

،   هبمرض  ألُ  اأدخدل وارثد سدد قدال   ،وأوالده ألنم ضدديعوه  ،يتكلم  اوال قدادر  عىل الوقوف،   اقدادر

  ،عىل أن يكون املهر كل الينكة اوقال اعقدوا يل عقد ،تزوج امرأة عمرها مخسدة وعّشدين سدنةف

،  ، لكنده لو تعدا  فيام بعددبدالوفداةرشط ال بدد أن يكون املرض متصددال     ،ومدات يف ذلدك املرض

 .عىل الزواج وسيبدأ بخط رجعة آخر سيندمبالتأكيد 

،  موال فقط عاملناه بنقيض مقصددودهأليف ا،  صددحيح هزواجمن تزوج يف مرض موته ف

 تزوجها يف مرض املوتهلا ألنه  مهر ، والتعتد لكن ليس هلا مرياث ،الزوجة تلكن لو مات



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 160 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

 املطلقة هي التي هلا حق يف املرياث الذي طلقها الفار 

هدا يف مرضدده الدذي مدات فيده فهدذه الزوجدة نقول هلدا اعتددي عددة  أمدا الزوجدة التي تزوج

 .رياثيف امل ال حق لكالوفاة لكن 

هدذا الشددخص ليس هلدا مهر ألنده تزوجهدا ليهرب الينكدة،    املرأة  تزوج يف مرض املوت

 ، فقدال يدا فالن هدات بنتدك أتزوجهدا  ،مثال  وجدد تركتده عبدارة عن مئدة ألف ديندار  ألندهتزوج  

ما  ،، أنا ميت وأوالدي عقوينمايل   ربحكأن أ  أريدنت صددديق مالطف حبيب يل،  أ  ككسددبأو

  .مئة ألف دينارمهر عقد زواج ب ألعقد عليهابنتك  أريديرثوين  ن، الأريدهم أقاموا بواجبي 

 لثرضار موال ال مهر هلا ألنه حمايلة، دايليف األاملرأة 

 من الطالب: وال حتى مهر املثل حيق هلا؟ سؤال

، أمدا هدذا العقدد  وقدد يكون يف نكداح التفويض مهر املثدل ننتقدل إليده يف العقود الفداسدددةالددكتور: 

 الزواج صحيحفصحيح، 

 

يقبدل فيها    ، فهويثبدت فيهدا مدال التيشددهدد النسدداء يف قضددايدا الددم أنده مدام حتى  لث  هنداك مدأخدذ

 شهادة النساء

 تشهد عليهأن عقد الزواج ال جيوز للمرأة 

أندت أمدام  و ،ألن اجلزء املدايل يثبدت بدامرأت  ورجدل  ،،يثبدت هبن املهرفدإنده موال يف قضددايدا األأمدا  

 يتعلق بالتزويج.منه الثاين زء اجلو وهو املهر عقد زواج جزء منه مايل 

مايل، وجتوز  شهادة رجل وامرأت  ألنه حقبملهر )للزوجة( هو إثبات املهر يعطيها اواجلزء املايل 

 موال معها رجل )رجل وامرأت ( إذا :شهادة املرأة يف األ

 املهر برجل وامرأت أثبت مام اإلأن الح   -
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 لكن النكاح مل يثبته برجل وامرأت  -

وقد اسدتفدت ، جدا  ، وهذا املسدلك عظيم ماماىل مسدلك االحتياط عند اإلفيه ت  طبعا  هذا سدتأ

 .منه يف بحث أحكام )زكاة احلساب اجلاري( ألنه ميندد ب  الوديعة والقرض

، وقد فعله رسدول اهلل صدىل اهلل عليه وسدلم يف تتلف هناك  هنا وحكام  اتتلف  ت حكامفاإلمام يثب

 هاااعتربه أخفقد  ،: واحتجبي منه يا سودةقال ،(وليدة زمعة)

وليس وهذا من التباين باالعتبار   ،هااأخ  ليسها، واعتربه ااعتربه أخ: هامل أصدل  مع بعضد مع

 سابقا هو التباين باالعتباروتناقض، وقد بينت هذا النوع من التباين هذا بوليس تباينا بالذات 

 ى تعطي مال للكفار املحارب  ألجل أن تفك أا  عندما  ،اين فكاك االاى املسدلم 

 هبذا املال عىل املسلم   سيستعينونبالتأكيد  من الكفار املسلم 

 مام الح  مصلحة أرجح وهي:ن اإللك

 حف  نفس املسلم 

 وأنه حيف  يف دينه

سددري  ، حتى اليوم فكداك األموال للكفدار لفكداك أاى املسددلم األ  فلدذلدك أجداز بدذل

تتدخل يف قضدداياك ألن بعد   اإلنسددان  اجلمعيات ومنظامت حقوق   تينكوال  ،جبوا املسددلم 

 ذلك سيستخدمونا ضدك

هم ئب عليندا أن نطلق ااحهم وال نلجونحن جيد   ،هؤالء ابندااندا  أن  ، وهوهدذا سدددد للدذريعدة

 ،ال ،سج  أوإرضاب عن الطعام  إما  نحوه، فنحن أصبحنا أمام ثنائيةرضداب عن الطعام أو  غلل

وال جيوز أن يبقى أاى   ،اهمأن يقوموا بفكداك أا  نده جيدب عىل املسددلمأخيدار ثدالدث   هنداك

 املسلم  دد أيدي العدو من الكفار، وال بد من اسينجاعهم

وهو اسدينداد    ،ة معطليمن فروض الكفا  انلح  أن هناك فرضد   بمعنى أنه ال بد أن 

مع األسدف   –حتى ال يسدتخدم هذا يف  ،وهو فك االسدري املسدلم  ،أصدل من أصدول املسدلم 



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 162 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

  ،باإلحسدان  كألن هدفهم عندما يتدخلوا يف مسدائل  ،رضار يف املسدلم  وقضداياهماإل -الشدديد

من منحك  "  :لذلك قالوا  ،وقاموا باإلحسدان إليك بعد ذلك سديسدتخدمون هذا اإلحسدان ضددك

 كذا واعمل كذاال تعمل  ،أنا أقرضتك ،ني أنا ساعدتكيع "منعك

 

 :مثال عىل ذلك ،يف سد الذريعة يترصفواأحيانا  أن  يستطيعونال  الفقهاء

، أنت تسدري بسديارتك  صدل سديارتك والشدارع متسدع وفارغاألالرسدعات املحددة عىل الطرق،  

لكن من الذي يقول الرسددعة هندا  ،وهذا مكدان عام، لكنهدا قد قيددت الرسددعات  ،كيف تشدداء

 وتسع ؟ ،حمددة بثامن 

عندك   ،عندك جمتمعات  ،املسددجد  ليسددت قضددية إمامأهل االختصدداق واخلربة يعني القضددية 

 خربات اقتصادية تستطيع أن تفيدك

 ليس من صالحياتك هذا ،رايض الزراعيةالبناء يف األ اليس مسموح :مثال  يقول الفقيه

 ىل أصل مباح يؤدي اىل مفسدة، من الذي يقدر أنه يؤدي اىل مفسدة؟ إه تأت يأنت كفق

 طبعا االقتصادي املختص؟ يف املكتبة أم االقتصادي املختص الشي 

 

عنده خربة اقتصدادية / خربة أمنية/ خربة يف الصدحة/ خربة يف التعليم يريد )أي احلاكم( مام اإل

وهي أصدال  قرارات الشدأن العام دائرة ب  املصدلحة العليا واملصدلحة  ،قرارات معينةأن يتخذ  

ال  فهو  مام ترصدفات اإل  أغلبهذا  ،واملفسددة العليا واملفسددة الدنيا )مفسددة ومصدلحة( ،الدنيا

مامة اإل  مام ال ينظر يف املفطرات يف الصيام املفطرات ليست من بحثاإل ،ينظر يف أحكام الصالة

 .العظمى

  :يف املراقي قال
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 وخرين لدى استوى هذين : :رضينخف من وارتكب األ

 من ضبط وضعف املكث عليه  ::سقطكمن عىل اجلريح يف اجلرحى 

املفسددة العليا بّشدط   ءملفسددة ترتكب املفسددة الدنيا لدركلها قائمة عىل املراجحة ب  املفسددة وا

 وهذا كله من أعامل االمامة ، تعينهام

  :االستصحاب

 ك ال يعاب اورأيه يف ذ:: :وحجة لديه االستصحاب

 .ما دل الّشع عىل ثبوته مع وجود سبب له حتى يثبت نفيه :االستصحاب

 هذا نوع من أنواع االستصحاب

 هو حكم عقيلوالذي هو الرباءة االصلية  :واالستصحاب الثاين

، معناه انتقاء احلكم الّشدعي حتى يدل دليل عىل ثبولا :الرباءة االصدليةاالسدتصدحاب بمعنى 

 صل براءة الذمةإذا  األ "معذب  حتى نبعث رسوال  وما كنا " :يف قوله تعاىل :مثال

حكام الّشددعية ؟ ملأكوالت واملطعومات قبل ورود األطيب ما حكم ا ،اين هذا أصددل رشعي

 ،باحةاإل

 اخلمر؟ هل اخلمر كان مباحا  عقال  أم رشعا ؟يدخل فيها هل 

من اجلواب: من الرذائل أم من الفضدائل؟    اخلمرهل فهنا سدؤال آخر:  رشعا ، اخلمر  لو قلنا أبيح 

 الرذائل

متفقدة يف اجلواب:  ؟  أم أندا متفقدة يف االخالق  هدل أبداحدت الّشدديعدة إبداحدة رشعيدة الرذائدل

فهذا يدل عىل   "التقربوا الصددالة وأنتم سددكارى ..."قال  ،لك يقول  عندماالحظوا ، خالقاأل

 .يف الصالة اأن اخلمر كانت حرام

  امباح  كان اخلمر رود التحريمقبل وأي   ا،ّشدعيب  وليسكم عقيل ح  االرباءة االصدلية بمعنى أن

هذا ال   أول اإلسالم، ة اخلمر بّشع اهللأباحت الّشيعرشعا  معناه  مباح  إذا قلت  ؟ رشعا  ام عقال

 القطعا طيب والزنا قبل ما حيرم كان مباح رشعا  ؟ ، خبائث هيصح هذ



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 164 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

ليس   هدذاألنده حرام،    ، أبددا غري صددحيحرشعدا    اعني واحدد يقول اخلمر كدان مبداحد ي 

يعني ما كان فيه  ،صدليةأيضدا  كان مباح لكن بالرباءة األ الزنا بالّشدع، هذا بالرباءة االصدلية ألن

 ألنه مل يرد به الّشع ،إثم

احلكم الّشددعي  و واضددح كيف نميز ب  احلكم العقيل الذي هو الرباءة االصددلية 

  اعقلي حكم رشعي وليس حكام رفعباإلباحة ألنه النس  

 

صددل قبدل ورود الّشددع التحريم منهم أبو بكر االهبري من املدالكيدة  بعض الفقهداء رأوا أن األ

فهوم املخالفة أن مفب  "وماءاتاكم الرسدول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا":واسدتدل 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 ما يف ":باحة لقوله تعاىلصددل فيها اإلإىل أن األنام ذهب أبو الفرج من املالكية  بي

 صل فيه االباحةرض األفكل ما هو موجود يف هذه األ "يعا  االرض مج

االسدتصدحاب الذي هو اسدتصدحاب احلكم   ،أما النوع الثاين الذي هو احلكم الّشدعي

 ان باحلكم الّشعي الّشعي الذي هو إبقاء ما كان عىل ما ك

 صل داللة العام مستغرقا  االفرادمثل األ

فلذلك    ،التخصديص ال جيوز باالحتامل يسدتفاد من دليل آخر ولكن ال يسدتفاد من االحتامالت

مثال يقول لك أعامل اجلبلة للرسدول صدىل اهلل عليه ، بعضدهم قد يطرح االحتامالت عىل الّشديعة

وبالتايل  عليه صددىل اهلل عليه وسددلم    وبالتايل عمل جبيل إذا  فهو قارص  ،هذا عمل جبيل  ،وسددلم

 االصل يف أفعال النبي صىل اهلل عليه وسلم التّشيع أن  له نحن نقول
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 ال االصل أنا للتّشيع وليس لثمامة  ، نقوليقول لك احلدود إمامة

 ةكاألكل والّشب فليس مل:: :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 مع  كالكتف )كتف الشداة( )كرهه للضدب( هذا طبعي ال اقتداء لنا فيه عليه 

 املحتمل للّشع يصبح رشعي  أما الصالة والسالم

الرسدول صدىل   ،هو ملح الوصدفوواضدح أمور رشعية  ،  ة فيهايه ال قدوأمور جبل    هناك إذا  واضدح

، لكن ال قدوة فيها جبليهاحلاجة للطعام بّشدية فهنا    ،اهلل عليه وسدلم يأكل ولكن يأكل باليم 

  هو طريقة األكل باليمنى هذا رشعيالوصف الذي 

، كدل بدالشددامل،  كدل بداليمنىاأل إىل  داعيال  إذا   ، ويف ومهده:هكدل جبلدَّ األواحدد يقول لدك 

  ،التعدامدل يف النكداح   ،كدل، طريقدة األرشعي  فهو  ملح الوصددفأمدا    ،كدل جبيلاأل  نقول لده ال،

 .ىل آخره أيضا  يدخلها جانب الّشيعة إالتعامل يف العاديات 

الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم كان يصديل سدنة الفجر  ،: كضدجعة بعد صدالة الفجرلذلك قال

 هي الرغيبة ثم يضطجع، هل هذا االضطجاع سنة أم ليس بسنة؟و

هل هذه اجللسدة تّشيع  ، الثالثة اجللوس بعد السدجدة الثانية وقبل أن ينهض للركعة 

 أم للراحة؟

 مام الشافعي قال سنةاإل، لراحةاملالكية قالوا ل

 ا ميندددنعن ،تّشيعي واضح ،جبيل واضح عندنا  ،إذا ترددت

 الضجعة بعد صالة الفجر مينددة 

 نا للراحة من قيام الليلا يقول جتد االمام مالك

 الرسول صىل اهلل عليه وسلم حج راكبا   ؟احلج راكبا  ُيسن
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 واحلج راكبا  عليه جيري كضجعة بعد صالة الفجر،  مينددهو 

 هذا حمتمل؟ يسن ماشيا  أيضا   أمإذا  هل يسن احلج راكبا  أم ال يسن؟ 

فال تتحقق به  ،  يفعل فعال  ويكون الفعل مكروها    قد  ،أيضددا من أفعاله عليه الصددالة والسددالم

 :كام ورد عنه عليه الصالة والسالم فيام ذكره يف املراقي، السنية

 مبينا  أنه للتنزيه :: :للمكروه وربام يفعل

 بر  كالنهي أن يّشب من فم الق  :: :بر  فصار يف جانبه من القُ 

من فم صدىل اهلل عليه وسدلم ُيّشدب من فم القربة ورشب  أن الرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم ني

 القربة  

، ما الدليل؟ أنه فعله ا أن ذلك النهي عىل سدبيل الكراهةهذا الفعل بالنسدبة له ب  لن 

 ب  الدليل  مجعُ أن هذا الفعل حممول عىل الكراهة فيعني فعله أ ،ال ،يعني فعله النس فال 

 بالنسبة للنبي صىل اهلل عليه وسلم واجب ألنه للتّشيع ،لكن هل هو بالنسبة للنبي مكروه؟ ال

ما فعله من  ،املكروه بالنسددبة لناصددىل اهلل عليه وسددلم، إنام  إذا هو ال يفعل املكروه، يف حقه هو

 الّشب من فم القربة إنام من جهة البالغ

فهو متعبد هلل  قربة له عليه الصدالة والسدالم "فصدار يف جانبه من الُقرب":لذلك قال 

 عز وجل هبذه القربة

لنحكام الّشعية   الحظوا استصحابنا الّشعي،هو االستصحاب  وصل إذا  هذا األ 

 ها نسخ جواز اليوم وعدم

 استصحاب للحكم السابق الثابت 

 استصحبنا العمومبل الحظوا أننا مل ُنخصص 

 الحظوا أننا استصحبنا عدم النس 
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 الحظوا ظاهر النص هو مستصحب  حتى يثبت موجب االنتقال من الظاهر إىل التأويل

 كنا مستصحب  لنحكام الّشعية

 العادات اإلباحةيف صل األ ،حكامنحن نستصحب األ اين

منع قداعدة  اتريدد أن رينع بيدت العزاء، ، حكم إقدامدة بيدت العزاء؟ بنداء  عىل العداداتمدا  

هكدذا أيضددا مدا كدانوا   نالصددحدابدة مدا كدانوا يعزو  إن  تقول  أمدا أن ،  هدذا نفسددهواالفراح هدذا  

رينع بيوت العزاء حتى تكون منهجيا  أكثر ومنضدبطا  وموضدوعيا  إذا أردت أن ، هكذا نيتزوجو

 ، ألن كليهام من العاداتفراحفامنع قاعات األ

كذا هالرسدول صدىل اهلل عليه وسدلم قال ، هذا أصدال  داخل يف العادات ؟ ألن ملاذا 

 هذامل يقل  ؟ قال العزاء متعبد به بالطريق وأما يف البيت ممنوع؟ ال واعز  

األصددل فيها  ، كمقولة )قد يكون هناك جانب يف موضددوع ُغلو يف تطبيق األصددل 

ن واحد يقول االصدل يف املعامالت احلل ويدخل كل املعامالت يف العامل يقول لك كمم(  االباحة

هي   إذن ،باحةاألصل اإل  مذكورة عندكم يف الكتاب والسنة؟ طاملا  (جالليزن)يا أخي هي عقود 

 مباحة !!

، ؟هل هي رهن ؟ هل هي مشدداركة  ،؟هل هي إجازة ،؟بيع عقد هل هي نقول له:   

 قمدت  لكن لو   املعدامالت األصدديلدة،ايدة املعدامالت ال خترج عن هدذه  يف النهد   ؟هدل هي مضدداربدة

 .باب من أبواب التحلل فهذاصل أن دتج هبذا األ وأردت   ،بتسمية معينة

وقعنا  ،صددل بشددكل صددحيحصددل وعدم تطبيق هذا األنتيجة إلمهال هذا األ، إذا  

يا أخي  نعم ،اعرضددها عيلف معاملة جديدة والصددحيح إن كانت هذه ،  فريسددة للغلو والتحلل

كيف (  هبة بّشدط السدداد)عندي ثم يصدري ،اهذا بيع لكن أنت سدميته هكذا، أنا وجدته مركب

 !هبة بّشط السداد؟تكون 
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 هذا ؟ يكونوالبيع غري ملزم، كيف  يف املرابحة الوعد ملزم حسنا،  

 كيف ؟ ،يدفع الثمن وال يملكمؤقتة؟ امللكية يبيع وكيف 

  ،عليدك أن تقايس   ،ال  ،باحةيهدا اإلصددل فواأل،هذه عقود مسددتحددثة وعقود جديدةيل تقول  

 هذا فرض أن املعاملة هي جديدة يف هذا االصل  ،اجلهالة ،الغرر ،ترجع ألصول النهي العامةو

 

االسدتصدحاب الذي هو احلكم الّشدعي   يف   ، أحيانا  لذلك نحن ال جيوز لنا أن نغايل  

 يف العادات يستصحب حكم اإلباحة

 نعم يف العاديات هذا حكم اإلباحة مستصحب

أين الددليدل عىل  ،لدذلدك ال جيوز أن تقول يل أين الددليدل عىل جواز ركوب السدديدارة 

، أين الددليدل يف جواز اسددتخددام الطداوالت يف الددروس؟ أين الددليدل عىل اسددتخددام املعداهدد

  أنت تريد أن رينع عليك أنت أن تأت بالدليل  ،هذه عادات واألصل فيها اإلباحة  ،ال  ؟اجلامعات

بيوت  ألن الذي يقول باإلباحة مسدتمسدك بأصدل وعندما يقول بجواز  ،باإلباحةوليس القائل  

 .العزاء هو مستمسك بأصل العادات

 ناس عندهم ال إشكال، هناك أال إشكال ،ناس ما عندهم بيوت عزاءأ يوجد 

واملدانع هو الدذي عليده أن يدأت بدالددليدل ألنندا   ،إذا  نحن عنددمدا نسددتددل بداألصدددل، هدذا دليدل

 مستمسكون باألصل يف العادات

ال جيوز اسددتبداحدة   ،األصددل يف االموال )أموال النداس ايخرين  ،األصددل يف الددمداء التحريم

 األصل يف األعراض التحريم ،موال إال بيق ( التحريماأل
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قد    ،( صدىل اهلل عليه وسدلممل يفعله رسدول اهللمقولة )ال جيوز أن نرسدف يف اسدتخدام   

من   قدد يكون أصددال ،امطلقد   قدد يكون دليال ،اعدامد   صدددل عدام قدد يكون دليالأيكون داخال  يف  

 قد يكون أصل سد الذريعة ،قد يكون أصل املصلحة ،أصول الّشيعة وهو االستصحاب

  اموجود  مل يكنما   معناه إن  ليس "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منده فهو رد":وبالتدايل 

فهو رد،    ما كان خارجا  عىل سددنن الّشدديعة وعىل أصددوهلابل معناه    ،ال ،عىل زمن النبي فهو رد

صدل يف وليس من األ  ،صدل يف االسدتصدحابمن االسدتحسدان الّشدعي وليس من األ  ليس جتده

ليس معنى ، هذا هو معنى احلديث ،ول الّشديعة العامة فهو ردليس من أصد  ،املصدالح املرسدلة

إذا  هو   ،احلديث أن أبحث هذا بيت العزاء مل يكون موجود يف عهد النبي صددىل اهلل عليه وسددلم

هدذا مهم جددا  أن ننتبده إليده يف هدذا األصدددل من ،  ال يعني عددم النقدل عددم الوجود  هألند   ،بددعدة

 :والحظوا أمرين، مام مالكصل االستصحاب وهو أصل من أصول اإلأوهو أصول الّشيعة 

 قوة التمسك بالنص -1

 سعة النظر بالعقل ولكن كل واحد منها بمحله -2

ا  ، وهذا االسددتحسددان واالسددتصددحاب وسددتأتين العقلية اجلامعة ب  سددد الذريعة وكيف هذه

 وب  قوة التمسك يف االتباع وهذا هو فقه عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه املصلحة

الذي أسددقط امرباطوريات    ،التاري  يف  دولةالانظر اىل هذا الرجل العظيم من أعظم رجاالت 

بداع يف الدولة والوسدائل، وهذا اسدتفادوه من رسدول  ويف قمة اإل  ،وهو يف قمة اتباعه ،يف عهده

 .منه اهلل عليه وسلم وتعلموهاهلل صىل 

مجع القرآن وأقدام الددنيدا ووىل الوالة ،  ىل أيب بكر الدذي مل حيدل تلدك الرايدة منتهى االتبداعإانظر   

يف عهدد الددولدة  ،فعدل يف أمور اخلالفدة التي يعجز عنهدا رجدال الددولدة يف احلدديدثووعزل الوالة  

، يف السددلوك  يف العلم  ،يف العمدلفهم قددوتندا يف كدل يشء    ،احلدديثدة ريض اهلل عنهم أمجع 

 يف االختالف وهذه هي القدوة العظيمة.  واألخالق، 
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وكيف يسدتطيع أن يسدتوعب احلاالت املعارصة واملسدتجدات بل   ،وانظروا يف سدعة هذا الفقه 

 الهو يتفوق عىل غريه يف هذا املج

 

 الثامنة املحارضة

 

 .ع من قبلنا مع األمثلةمراعاة اخلالف  ورش ،حجية خرب الواحد واملصلحة

سديدنا حممد وعىل   ،والصدالة والسدالم عىل املبعوث رمحة للعامل   ،احلمد هلل رب العامل 

 آله وأصحابه أمجع  .

مصدر مهم من مصادر اإلمام مالك يف اليوم حديثنا عن حجية خرب الواحد واملصلحة و

 .رشع من قبلنا وهو ما مل يذكره املصن ف رمحه اهلل تعاىلاألصول أال وهو 

  :نبدأ بقراءة النص قال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم يف الدارين 

 بعض فروع الفقه تنبني عليه.  :وخرب الواحد حجة لديه .31

 احتجاج حفظته النقلة. هل :وباملصالح عنيت املرسلة .32

  به وعنه كان طورا يعدل. :ورعي خلف كان طورا يعمل .33

األدلدة قدد دددثندا  اهلل تعداىل، هنداك بعض يقول هندا خرب الواحدد من أدلدة اإلمدام مدالدك رمحده

دل  به اإلمام عىل أن  الّشددع قد  سددتااحلكم وقد   سددتحسددان وهو مراعاة ملحل  عنها كدليل اال

 .ن وموجود هذا عند السادة احلنفيةستحسا

وددثنا   ،هذا اسددتحسددانولكن ه يف القرض جيوز    ،: الدرهم بالدرهم حراممثااللنأخذ 

بريز، وتطبيقاته كثرية  مثال:   اإلنسدان   سدتصدحاب والرباءة األصدلية كأن تسدتصدحب أن  عن اال

عى عليه، وذلك إقامة  املشدتكي لو أراد أن يرفع دعوى عىل املشدتكى عليه فإنه يرفعها يف حمل   املد 
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تده فلم    ألن  األصددل أن  ذمتده بريئدة فجعلندا الددعوى يف حمدل إقدامتده نظرا  لنصددل وهو براءة ذم 

مسدافة ط ويلة، وهذا جزء من الن ظر يف أن األصدل االنتقال خارج حمل إقامته وقد تكون  يعاقب ب

مة  .براءة الذ 

اين خرب الواحدد: هو مدا عرض لده عدارض عىل قيدد من قيود التواتر، فدالتواتر هو نقدل اجلمع  

كونه حسيا  حيس  وال ذين يؤمن تواطئهم عىل الكذب عن مثلهم من أول السند إىل منتهاه يف أمر  

مهم، اجلمع الدذين يؤمن تواطئهم قدد يكونون رجداال  وقدد يكونون نسدداء  أو   رضوري  وقيدد أمر

 .هم معا  وقد يكونون مسلم  أو كافرين أو صبيانا  فكلمة اجلمع هنا دون قيد

ة عن صدفة العدالة يف النقل إن ام حصدل قطع رضوري  لنا ئألن  الثقة باخلرب ليسدت ناشد  

أن يعترب احلدديدث خرب آحداد، فلو ف  ،اجلمع لنقدل احلدديدث  هدذا هدذا اخلرب، فدإذا مل يتوفربحصددول  

من إشدكاالت   حوله، وهذا األمر نسدمع  تصدل 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

اك ريييز مهم ما ب  ما هو خرب الواحد الذي يفيدد العلم وما يفيدد العمدل، وعليده نقول هند 

ختلفنا بأنه يفيد ان نا  أن  خرب الواحد جيب العمل به وال يعني أ  واجلامعة أهل السدن ةأعني  أمجعوا  و

خرب  : إن  ن فالندا  من العلامء قدالإد يقول قدائدل  فد ق لعمدل بده،  أختلفندا يف إجيداب االقطع أم ال أن ندا 

هو من نفسددده أنده ال جيدب العمدل بده من دون ريييز ب  يتوهم  و  ،حداد ال يفيدد العلم القطعياي

وهذا ناشدز عن الثقافة العامة يف احلقل الفقهي األصدويل جتد أحدهم يفهم بنفسده أنه   ،األمرين

اد للعلم أنه  أو أنه إن ناقش إفادة خرب االح ،أنه ال يعتربه أصدالاإلمجاع   يف ثبوت إذا ناقش العامل  

 هذه االشكاالت تتسلل إىل بعض طالب العمل الّشعي. ،ال جيب العمل به

  حيداتنداألن  العداديدات يف  ،  ن عن غريهموذا ال ينفرد بده الفقهداء واألصددوليهد الواقع أن و

حداد وهدذا حمدل اتفداق ب  الفقهداء واألطبداء ا وهي من قبيدل خرب ايجيدب العمدل هبد   اليوميدة

وال يقول لك أضدمن لك وحده الطبيب يكتب لك الوصدفة الطبية واملهندسد  وغريهم، مثال  

أمجع   لكن ،بل ظنية العلموإن كانت الوصدفة الطبية ليسدت قطعية ال أقطع لك هبذا و ،الشدفاء
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اما ما وهذا ري  ،اخلطأرأي الطبيب  وهذا متفق عليه وإن احتمل   ، عىل وجوب األخذ هبا  مددد العال  

حاد فهم ال خيرجون عن دائرة املعرفة البّشية الرشيدة بوجوب العمل يفعله الفقهاء مع خرب اي

  ول القدائدل إن صددحيح البخداري حمتمدلبرأي أهدل االختصدداق وإن كدان حمتمال  للخطدأ، كق

باء حمتملة للخطأ فال يينتب عىل ذلك إذا كانت عيادات األط  ،للخطأ فاتركوا صدحيح البخاري

تدذهدب ملكتبده !! فكيف سددتبنى  ا كدان عمدل املهنددس قدابال للخطدأ فالتدذهبوا هلدا واتركوهدا !! إذ

 ؟!إذنالبيوت 

وهو ذو مصداقية    ،لكنه نابع عن اختصاق  ،عمل املهندس والطبيب حمتمل للخطأ  إذن

كدان   بده وإنجيدب العمدل    مح فعليدهأي آحداد،  خرب واحدد    اخلرب  وإن كدان  ،عداليدة فوجدب األخدذ بده

بدل   ،، الفرق ب  عمدل الفقيده والطبيدب أن الشدديطدان ليس حدارضا يف عمدل الطبيدبحيتمدل اخلطدأ

 .إنه حيثك عىل االلتزام برأي الطبيب

  مح موالنا فيجب أن نسددمع لقوله وإن كان قوله خربآحاداملهندس قد وضددعنا ب  يديه أ 

 .املهندسألن املسألة مالية وقد نخرس إذا أمهلنا رأي 

شدكاالت  ، فيورد عليها اإلأين يعكف الشديطان؟ يف عمل الفقيه وعند األدلة الّشدعية 

ألطباء إىل االطريق  ولنسدف هناك من يتبع الشديطان يف ذلك، ف ،الومهية واالحتامالت السداقطة

لكن الطريق   ،لقي، ألن األول طريق طبعي خ  خالف الطريق إىل اهلل  ،ال يوجدد فيهدا شدديداط 

 الثاين فيه مرضاة اهلل فهناك يعكف الشيطان وجنوده.

األمور التي ترجع  مسواء يف العاديات أ  ،الفقهاء كانوا سادة يف تقرير العقل الرشيد إذن

ين من فقده وعقيددة وغري ذلدك، وذكرندا يف املرة السددابقدة أن  اإلمدام مدا لدك ال يقددم    :فيهدا إىل الدد 

عىل القيداس عندد اإلمدام مدالدك ومن توهم    مقددموبيندا أن  خرب ايحداد    القيداس عىل خرب األحداد،

وايدات فقلندا   واقعدة ع  كحدديدث رضدداع سددامل موىل حدذيفدة فهدذه  ندهإخالف ذلدك يف بعض الر 

ا فعل   صددالة الغائبوكذلك يف صددالة الغائب اإلمام مالك ال يوجد يف مذهبه  ،واقعة حال وأم 

هذا  رد  البعض أن اإلمام    ظنا وغائبوقد كان ته عىل النجايش  صدال صدىل اهلل عليه وسدلم يفالنبي  
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الم لكناحلديث   واقعة ع  وال  رأه  به يف حمل ه ألنه    عمل  هنقول اإلمام مل يرد فعل النبي  عليه السدد 

برأيه الشدخقد بل يرجح  وال يوجد إمام من أئمة السدلف يرد حديث رسدول اهلليرد احلديث، 

إنام يتصدور هذا من بعض االذين قرصدوا عن فهم مراد و من اهلوى،  حاشداهم  ب  أدلة الّشدع،

هذا الفعل ال يوجد له صدديغة عموم مامتهم يف الدين، ثم مة عىل إأئمة السددلف الذي اتفقت األ

والزمدان واملكدان    يعم   احلدال واألفراد  فدالفعدل ال ضدديغدة عموم لده حتىوهدذا مدا قدالده العلامء  

 .احلديث من فعل رسول اهلل صيغة عمومهذا ال يوجد يف عليه و

رشقا  وغربا  ومنهم من يقتل ومنهم   الديار وقرين ذلك فهم الصحابة فقد كانوا جيوبون 

فال يصددل ون عليهم صددالة الغائب، هذا العمل قرينة عىل فهمهم أن  فعل الن بي  هو   ،من يموت

فقد فهموا  النصفهم   يف ليست يف العدم أي انم مل يصلوا صالة الغائب بل  فاحلجة  ،واقعة ع 

الم أن ه واقعة ع  ، للحديثمالك   اإلمام ذا يؤكد فهمهو  ،من الن ص ومن فعل الن بي  عليه السدد 

للعموم  تصدص العدموليس   ،واقعة ع  للحديث عىل أنه  تفاق أهل املدينه يدل  عىل فهمهماو

 ألنه ال عموم أصال. فليس ترك أهل املدينة تصص للعموم ،أمام صيغة عموم أصال   نالس ناألن  

شدكالنا مع بعض اإلخوة ملا ذكرت يف بعض املقاالت عرض ملقولة )مل يفعله رسدول  إو

  ،إما بعموم اللف  أو أنا مطلق   ،ن الواقعة حمل البحث تندرج دت النصأاهلل( كان الينكيز عىل  

أم مندرجة دت أصدل مصدلحي رشعي، وهذا ال جيوز فيه التقييد بعدم فعل النبي صدىل اهلل عليه 

يف طاعة النبي صدىل اهلل عليه وسدلم  به وال يشدينط    صدلوات ريب وسدالمه عليه أمرألنه   ،وسدلم

ألن  أفراد الشورى  ،وجوب العمل بهيف  النص كاف  بل    ،يف أمر أمر به أن يفعله حتى نفعله نحن

 ، احلرصالعموم يف  ال جيوز   هألن  مح وأفراد العموم غري متناهية  ،وغري متناهيةال تعد  وال دىص مثال  

العدد )عّشدة( يسدتغرق من واحد إىل عّشدة عىل سدبيل احلرصد ورشط العموم االسدتغراق عىل 

 قال:  الشمول دفعة،وجه  

 :: حرص من اللف  كعّش مثال:ما استغرق الصالح دفعة بال
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فهدذا يعني أن احليداة لن    ،أو لكدل أفراد املطلق  ،فدإذا أردت أفعداال لكدل أفراد العموم

ال جيوز أن نقيد العام أو املطلق أو نلغي لذلك   ،ليه وسدلم لن يأت هباتنتهي والرسدول صدىل اهلل ع

صدىل   األحكام الثابتة دت أصدل رشعي كاملصدلحة وسدد  الذرائع بحجة أن ه مل يفعله رسدول اهلل

(وبنداء عليده ال بدد أن من أحددث يف أمرندا هدذا مدا ليس منده فهو رد)والقول بدأن   اهلل عليده وسددلم

 عله، هذا فهم غري صحيح.اهلل قد فيكون رسول 

 ، فهو مندرج دت املصدلحة املرسدلة  ،أمر به باألقوال   صدىل اهلل عليه وسدلم بل إن النبي.

يعةمندرج   ، فإذا كان فردا  من صدىل اهلل عليه وسدلم أمرهمن  وهو   ،دت أصدل من أصدول الّشد 

فال    (ليس منده فهو رد  أحددث يف أمرندا هدذا مدا )وبدالتدايل فحدديدث من   ،هفهو من أمر    ،أفراد العدام

، ونقول ال  كبيدت العزاء من العدادات واألعراف ،العدادات منع يف  احلدديدث نقحم هدذاأن  يصددح

 .مل يفعله صىل اهلل عليه وسلم  جيوز فعل بيت العزاء ألن  رسول اهلل

م بيوت العزاء فحر   ؟فنسددأل مل تقيمون قداعدات األفراح  عىل نفس   وامفهدذه كتلدك، در 

ث عن منهج ،ات األفراحالن سددق قاعد  ا اإلشددكداالت   ،نحن نتحدد  ليس بالشددز  اجلزئيات  يف  أم 

بعدد ح   ،د أنملدةيد  لكن االختالل يف املنهج ولو ق   ،قدد خيتلف املجتهددون يف اجلزئيداتف  ،الكبري

  .ملاذا ألن املعيار خطأ ،من اخلطأ  يف اجلزئيات ستتحول هذه األنملة إىل عّشات الكيلومينات 

لو كدان عنددك ميزان وثمدة خطدأ يف وزندة الكيلو جرام، واسددتخددمدت هدذه الوزندة طيلدة 

لكن اخلطا األول    ،خطاءعّشدد سددنوات كم خطأ وقعت فيه؟ عمليا أنت وقعت يف االالف األ

وإذا حصدددل  يف الفقده  لم األصددول هو املعيدار وامليزان  فع    ،هو خطدأ واحدد وهو خطدأ املعيدار

ين بالت امم فسدد  امليزان نُ يف  ختالل الا ، نية الّشدديعة أو نسدد  الّشدديعة بالعقلاكمقولة تارخي ،الد 

 .واحدة لكنها تنسف الدين كله فهذه كلمة

ومثلهدا مقولدة )مل يفعلده رسددول اهلل( وتصددبح هي ميزان الّشدديعدة وبعدد ذلدك ترد   

،  حكام الثابتة بسدد الذرائع واملصدالح املرسدلة واالسدتصدحاب النصدوق العامة واملطلقة وترد األ

ألنه ال دليل عليها ومل يفعله رسدول اهلل صدىل اهلل عليه وسدلم ترد بعد   وعموم النص ومطلقالا،  
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سددينتج  لكنده    ،ولو كدان بسدديطداخلدل يف الكيل  مدام  ، فنحن هندا أات يف العداداتبدداعد اإلذلدك  

  كاخللل بوزنة الكيلوجرام الذي رضبناه مثال. ،رياما عّشات ايألف من اخللل باجلزئيات

من حيث   املعرفةريياالتنا اليوم يف معاإشدك  ،نتباه إىل معيار العلم واملعرفةجيب االلذلك 

قد   ي  اإلنسددان  العقل  التفكري يفأن قواعد و ،لمعرفة أصددال  لفكيف إذا مل يوجد معيار   اختالهلا

عليه لكل فعل فاعل ومثل  اإلنساين    يف ثوابت العقل اليوم ، فالتشكيك أصبح  رضبت وشوهت

للمعيدار وتددمري نعددام  اوهدذا    ،، هنداك من ال يطب ق هدذا فينكر وجود اإللدهالكون  القاهلل خد فد 

 .يفيد وجوب العمل به ذا اللقواعد املعرفة، عندما تأت خلرب الواحد وتقول هل 

إن  ، كاألطباء  حتى عند املهن العاديات أيضدا ،سديوقف خرب الواحد يف الدنيا كلها إذن 

وال يعرف  ،لكنك جتد هذا الشدخص يأخذ الوصدفة الطبية  ،كان هذا الشدخص منهجيا منضدبطا

وهو ال يفقده يف كالم  ، ويلتزم برأيده التزامدا كدامال،  ويقلدد الطبيدب نقليددا تدامدا  ،مدا كتدب فيهدا

!! كيف يكون توعامل  اوفقيه جهبذامام أيب حنيفة وجدته  لطبيب شديئا، حتى  إذا وصدل إىل اإلا

 .ذلك!!

لذلك سدديندادها، اعىل  لفقه قادروأصددول ا  ،ضددبوطةاملعلينا أن نسدديند  قواعد املعرفة ف 

عن أهل  فهمالفعلينا أن نلتزم هبذا  ،واقعة ع هي يش   احادثة الصدالة عىل الن ج إنعندما نقول 

لسددندا بدأقددر من أن  ،املتطداولدةبدأجددادهم الصددحدابدة، وبعدد هدذه القرون النداس أعلم  فهم  املدديندة

حدابةنفهم مد  ، وأخذوا العلم دراية ال رواية فقط ،هممن أحفدادهم الذين رأوا آباء  دركات الصدد 

 سدنة وا 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 

  من الشددافعيدة اجلوينياإلمدام  من املدالكيدة قدال خرب الواحدد يفيدد القطع و نددادابن خويزم

مور ألبدل راجعدة    ،حتفدت بده قرائن عىل أن ال تكون القرائن راجعدة للعددالدةاقدال يفيدد القطع إذا  

إذا أردندا أن نمثدل لكالم اإلمدام اجلويني من الفهم ومدا إىل ذلدك،  احلف  وتتعلق بطريقدة النقدل و

إذا احتفدت بده قرائن نقول: فالن أبوه مريض بمرض مزمن مميدت كدالرسددطدان   أنده يفيدد القطع
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رنا هذا املريض فوجدناه حيترض عدنا إىل بيوتنا، بعد مخس ساعات إذا بأحد أبنائه يتصل مثال، زُ 

بأن هذا الرجل قد تويف لوجود   ،بك ويقول تويف والدي، االن تشددعر أنه قد حصددل قطع عندك

 فام حصل هلذا اخلرب من القرائن يرفعه ملستوى القطع.  ،قرائن تعزز هذا اخلرب

كندا يف جملس وبعدد عّشددة دقدائق و ،وهو شدداب صددحيح ،بينام لو كدان فالندا آخر بينندا

هنا سدحيصدل لك شدك يف تصديق   ،وسدبب الوفاة طبيعي ،جاءك هاتف أن فالنا الشداب قد تويف

 كد من صحة اخلرب جري اتصاال بأخيه للتأاخلرب فت

والفرق خرى شددككنا،  املريض بالرسددطان قطعنا بصددحة اخلرب ويف احلالة األففي حالة 

      .بينهام احتفاف األول بالقرائن دون الثاين، وهذا كالم اإلمام اجلويني

وال جيوز ألحدد ان يرد  خرب    ،عىل وجوب العمدل بخرب الواحدداإلمجداع   نعقدد  اونقول قدد  

ياأهيا ال ذين آمنوا إن جاءكم فاسدق بنبإ  "، ودليله قوله تعاىل هبذا التشدهي الذي نراه اليوم الواحد

، لدذلدك تلقدت األمدة الصددحيح  فال تتبي نوا ألنده سددبدب للوثوق بده، فدإن جداء بده العددل "فتبي نوا

من مة دصدل هبم أكثر من غريهم لقرهبم بالن قل ئفالثقة باأل ،رتبة عليا بذلك  افاسدتفاد ،بالقبول

، فهذه قرائن جتعلك تطمئن لصددحة اخلرب وإن كان خرب آحاد عهد الصددحابة والن بوة وغري ذلك

كام حيصل اليوم   ،هوى أو شهوة أو تقليد أعمىجماملة أو  فقبول الصحيحن مل يكن عن جهل أو 

ء  ا ط وهذا إع جعلتنا نثق بصدحة النقل   ،ائنبل كان قبوال مبنيا عىل علم وقر  الباحث ،من بعض 

  .حينام علمهماحينام والتبجيل واال ، منلقمم العلم حق هم

فمثال مدالدك عن ندافع عن ابن عمر هدذه من سددالسددل الدذهدب يف النقدل، فروايدة مدالدك  

وأخذه العلم عن أهل   ،بل لقربه من عهد النبوة فحسددب،    يطمئن هلا القلب ليس لعدالة مالك

حدهم ال خربة له  أ  املدينة، وكذا الصدحيح  لّشدوط قبول اخلرب عن رسدول اهلل فيهام، فيأتيك

وحياول التشدكيك يف كام هو مسدتوى األئمة  ،باحلديث وال دراية وال عناية له هبذا االختصداق

،  ملرحلة االبتدائية، فمثال هناك اسدتاذ رياضديات يف اهناك من هو أعلم منك  :األسدانيد نقول له
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مجيعهم يف ذات    ،وهنداك ثدالدث يف أرقى جدامعدات العدامل  ،نداك أخر يف املرحلدة اإلعدداديدةوه

 كونون سواء؟ياالختصاق فهل س

يتكبدد النداس مشددقدة    ،أئمتندا هم الرجدال األوائدل، هم من قطعدت هلم األعنداق يف طلدب العلم

 .ليأخذوا العلم عنهم ،اجلوع والعطش ليصلوا إليهم

لذلك ال يتصدور اليوم أن يكون أحد من أهل العلم واالختصداق حكم بخالف حكم 

  ،بالقبولمثال  فاألمة شددهددت للبخداري   ،فنقول هنداك من هو أعلم فاتبعندا من هو أعلم ،األئمدة

لذلك الثقة   ،لكنها مل تشددهد لبعض العلامء الكبار الباحث  اليوم  بل مازالت تورد عليهم اخلطأ

  ال سيام يف قرهبم من عهد التابع  والصحابة. ،دصل باألئمة أكثر من غريهم

فمثال مبارة لكرة القدم حرضدها خرب األحاد بام يشدكك فيه،   ف  دددد ت  دددد ح  دددد  أحيانا قد ي

ومل يرو هدذه الواقعدة غري واحدد، فهدذا اخلرب الفدت   ،عب  رضب حكم املبدارةوأحدد الال  ،الفاي

         .شكالمارات ل هنا أ، فتحُص ثنانفكونه ينقل عن طريق واحد فقط أو اللنظر 

تفق الفالسدفة ا  دون سدواه، فمثال بمعنى نقل خرب  ،املتواتر يشدينط أن يكون يف احلسديات

  ،قول بوجود قدديم مع اهلل تعداىل وهدذا والعيداذ بداهلل    ،ليسددت لده بددايدةنده  بمعنى أ ،عىل قددم العدامل

وجل، وهذا   ي ليس له بداية هو اهلل عز  وأنه تلوق والذ  ،عىل حدوث العداملوقد أمجع املسددلون 

 .يكون يف احلسيات كنقل اخلرباإلمجاع ف ألنه يف املعقوالت ال يف احلسيات، ،اال يعد  إمجاع

عليه السدالم فهم نقل خرب حيسد، هذا صدحيح،  لكنه مل صدلب املسديح خرب نقل    مثال 

 ، يتسددلسددل يف طبقات النقل فإذا اقينبنا من الفينة التي كان فيها عيسددى عليه السددالم وتالميذه

إنام نقله    باملشداهدة مل يتواتروكان أصدحابه قلة فهذا النقل   ،كانت فينة ابتالءات وحمن ومطاردة

وإال فصددحيح البخداري بعدد اإلمدام  ،وهدذا ال يعدد من املتواتر، ان ثم تواترأو اثند  ،واحدد ثم تواتر

 .بام دون التواترلكن ب  البخاري ومن قبله حصل النقل  ،البخاري نقل بالتواتر
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هذا  وتنداقل النداس  ،ناي  ، يعني حدث حدث مع عنددنا اخلرب وفلسددفدة نقدل اخلرب إذن

  ،سدقطات فكرية فلسدفيةتتلفا عىل ايخر، هذه اإل  إسدقاطاكل يسدقط عىل هذا اخلرب ، فاخلرب 

يقول وواحدد    ،قتصدداديان  سددببهدا  إ  :فيقول أحددهم ،مثال لو حددثدت مشددكلدة اجتامعيدة معيندة

 عىل اإلسقاط. القنوات الفضائية تعمل و  ،وآخر يقول سببها ديني ،سيار

وهذا هو اإلسدقاط اخلربي    ،الصدحافة كل يفرسد اخلرب عىل حسدب مصدلحته هوفي ف  

 .عىل اإلعالم

ومهدا املعسددكر االشدديناكي    ،كر قدديام عنددمدا كدان معسددكران يتندافسدددات عدامليداذ  يدُ  

فكانت تكتب قصددص رمزية عن الرصدداع ب  املعسددكرين، فكان احلامر شددعار    ،والرأسدداميل 

 ، ووقع الظلم عىل هذا احليوان.املعسكر االشيناكي لرمزيته عن جدية العمل

فخرج   ،والرجل كان فقريا وال يطعم احلامر ،ن القصدص أن رجال كان يعنى بحامرهمو 

احلامر   الرجدل  فينك  ،وقلدة الطعدام التعدبيومدا بداحلامر للعمدل فامت احلامر أثنداء العمدل من كثرة  

ورمز من   ،وفداة قدائدد كبري  ، يعلنفدإذا بخرب عداجدل  ،ثم جلس أمدام التلفداز  ،ورجع إىل بيتده ،ميتدا

اختلفوا مع  ري التي كانت تطالب بالعدالة للحمري!! وسدبب الوفاة أن قيادات احلمريرموز احلم

 نه كان تالفا هلم يف الرأي!! هذا احلامر فقتلوه أل

وأراد أن   ،عىل قيادات االشديناكي   دريرهذا احلامر   :عالم الرأسداميل ليقولإلفجأة يطلع ا

 يلحق باملعسكر الرأساميل فتمت تصفيته!! 

مات عىل قارعة و ،امر جائعاحل    نيقول: إ هكدذا هي األخبدار عىل هذا النموذج، والواقع

الطريق فقط ال غري، فداإلعالم يوظف أي حددث خلددمدة توجهدات أصددحداب هدذه القنوات 

ط الفلسدفي عىل اخلرب يف سدقاإلاملختصدون باحلديث أعني يعرفون ااإلعالمية، وهذا يعرفه جيدا 

 اإلعالم،
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وحيرصدون   ،علمون كيف نقل الصدحابة كالم النبي صدىل اهلل عليه وسدلم كلمة كلمةوت

وإن حصدل هذا فعلامء احلديث بخربلم يميزون  ،أشدد احلرق عىل عدم اإلدراج أو االسدقاط

احلديث اليوم لثعالم املدرج من الراوي عن كالم النبوة، هذا هو الذي ينبغي أن ينقله أسدداتذة  

 .سقاطات كيفية نقل اخلرب وصيانته عن اإليف

نحن اليوم أمام حالة يبقى نقيا  ناصدعا ،  جيب ان بل  ،اخلرب ال جيوز عليه اإلسدقاطات الفلسدفي ةف

وهو يعلم   ،ونحن نعلم أنده يكدذب  ،وهو يعلم أنده يكدذب ،فيناه يكدذب  ،من الفجور اإلعالمي

 .دون أن يرمش له جفن ،ومع ذلك مازال يكذب ،أننا نعلم أنه يكذب

البخاري بّشد ويمكن   :صدحيح البخاري يقول لكهؤالء املدلسدون إىل   وما أن يصدل

تدمري قواعد  بل  ،ال أقول تشويه املعرفةفهذا عرص للثقة !!   ه حماللذلك ليس صحيُح  ،أن خيطز

يدا أخي  األراء  احينامودعداوى    ،املعرفدة بدد أن يكون ذلدك الرأي   ،والرأي والرأي ايخر  ال 

 .وإال طرح وال قيمة له ،دا  مؤسسا  ومسدَّ 

راء أهل االختصدداق هلا احينامهدا يف الطدب يف اهلنددسددة يف الفقده يف احلديث يف كل وآ 

اعتربوه هم إذا وصدلوا للدين ق عليه البّشد، احينام التخصدص، لكنوهذا مما اتف ،االختصداصدات

ولو أنم سددكتوا لكن خريا هلم    عىل العلم،  ن، بدل ألنم جريئوليس ألنم جهلدة  ، كن مبداحدا

 .وللناس

يف  ،يف العقائد  :ثقافة التشدكيك يف كل يشءب  الناس    انتّشدتوبسدبب هذه الفوىض  

من ، وهنا يتضددح لنا الفرق ب  املؤيشددءالبناتج عن الفراغ واجلهدل  وهذا  ،األحاديث يف الفقده

فيأخذ به ويسدتمسدك   ،ويؤمن أنه من عند ربه ،تواتراملرب اخلحاد أو ايخرب  يعمل بحديثالذي 

 .به

فمن الطبيعي أنه   ،فسداد الّشديعة، وإوغري معلنة كاسدقاط السدنة ،عنده أهداف مسدبقة الذيأما   

ووجب العمل  ،حادالّشديعة، هذا فيام يتعلق بخرب ايسديطرح االحتامالت والتشدكيك عىل هذه 

 به.  
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ا ما يتعلق باملصلحة املرسلة    قال: ،أم 

 له احتجاج حفظته الن قلة   :::وباملصالح عنيت املرسلة

وهو  ،باملفهوم عنددنا مصددلحدة مقيددة  إذناملصددلحدة املرسددلدة أي عنيدت هبا املطلقدة من التقييدد، 

كدذلدك، )لده احتجداج( أي لثمدام حيتج بده، )حفظتده النقلدة( مجع نداقدل مثدل سددفرة وبررة وحلقدة  

 فهذه كلها مجوع عىل وزن الفاعل. ،وكذلك كفرة وفجرة ،مجع حالق

واحللقة )بالفتح( فاألوىل سدلسدلة من شدز، أما الثانية لذلك فرق ب  احلل قة )بالسدكون(  

 فهم الرجال احلالقون شعورهم. 

قال تعاىل  ،كالربا  واملصددلحة امللغاة  ،عندنا مصددلحة معتربة ومصددلحة ملغاة، واملعتربة كالبيوع

بدا)و م الر  وتالئم ملصددالح املعتربة تنداسددب  فدالبيع تبدادل أعيدان ومندافع، وا  ،(أحدل اهلل البيع وحر 

 .صد الّشع خالف امللغاةامق

فكيف   ،يشدق عليه الصديام  اإلنسدان  ونضديف عىل املصدالح امللغاة كاملشدق ة يف الصديام،  

بجواز  نعطيده حكاماجلواب:   وأن يزيدد النمو االقتصددادي للبالد؟  ،للعدامدل أن يزيدد من إنتداجده

لنبدارز بده أعدداء ه ري  كثته واصددد اإلسددالم حف  املدال وتنميتد اإلفطدار لزيدادة اإلنتداجيدة، ومن مقد 

   .األمة

فمعيار   ،فهو مردود رشعا    ،أوليائه يف أذنالذي يلقيه الشدديطان  وهذا من زخرف القول 

  ،املصدلحة هنا منفصدل عن معيار الّشدع، فاملسدلم احلق معيار املصدلحة عنده هو ضدبطها بالّشدع 

لكنه عندنا  ،فالربا عندهم مصدلحة  غري منضدبط بّشدع،يف املصدلحة  وغري املسدلم  معيارهم  

هي  بل بتفاصديلها التي   ،فاإلشدكال ليس من حيث رعاية املصدلحة من حيث اإلطالق مفسددة،

 .فيناق بيننا وب  ايخرينواال ،حمل البحث

وعليه القصدداق ظلم،  إنيقول بينام الغرب   ،القصدداق  عندنا يقتيضدد حف  النفس  ف 

هدذا احلف  فداالتفداق يف املبدادئ  ن يف تفداصدديدلووتتلف ،كمبددأ  ن عىل حف  النفسوفنحن متفق
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ورمحة   حيكم بأن القصاق عدلسالم هنا  تفاق يف الكيفيات والتفاصيل، فالغال يعني اال ،العامة

 .ابينام اعتربه الغرب ظلام وريرد ،باملجتمع

هك حلرمة رمضدان عندنا ختيري املفطر واملنت  فالفطر يف رمضدان لزيادة اإلنتاجية مصدلحة ملغاة،

لعموم نفعه فينتفع به   ،عمددا ب  اإلطعدام والعتق والصدديدام واملعتمدد عنددنا اسددتحبداب اإلطعدام

فتاه هذا الفقيه  ، أسدتون مسدكينا، فأحد الفقهاء عندما انتهك أحد األمراء حرمة رمضدان عمدا

 ، تق واإلطعدامظندا منده أنده لو أجيز لده الع  ،وال جيزئدك العتق وال اإلطعدام  ،بدأن عليده الصدديدام

 .سيتساهل يف انتهاك حرمة الشهر وهذه مصلحة ملغاة

واملنتهك إثمه  ،ألن عتق الرقبة املؤمنة مصدلحة وإطعام سدت  مسدكينا هذا أيضدا مصدلحة

اخلداق   اإلنسدددان    بداخلري وعليده فتقددير    ،طعدام يعود عىل املسددلم عليده ونفع العتق واإل

 فيه ضعف إذا قابل املصلحة التي قدرها الشارع. ،للمصلحة

  :نقول له ولكن ه بذلك عند البعض مفسددة ومرضدة،لُ دددد ت  دددد ق  ،فالقاتل عمدا وعدوانا

  :وشخص ما يقول ،الّشع يقول بل فيه منفعة ومصلحة لكنك ال تراها، الّشع يقول الربا ظلم

يسددتحق يف املرصددف   بإيداعه، وبل فيه مصددلحة لرجل عنده مال كثري وال يقدر عىل اسددتثامره

أي أنه ضدحى باالسدتهالك احلارض هلذا املال   مح هي مقابل تأجيل االسدتهالكو ،الفائدة املرصدفية

 .وأخذ عوضا عنه هذه الفائدة املرصفية فهو عوض

أو يقول هذه الفائدة تسدداعدنا عىل ختصدديص االسددتثامر فعندما يكون عندنا تفاوت يف  

ه لذلك األموال نحو املشداريع ذات الفائدة األعىل واملصدالح األكثر  نسدبة الفائدة املرصدفية فتتوج

، وهو الربح وهو مرتبط  يف الّشددع عنددندا تصددص آخر :انتداجدا، اجلواب عىل هدذا أن نقول لده

فقد يأتيك شددخص يريد ريويال ويعطيك   ،نتاجباإل  بينام الفائدة املرصددفية غري مرتبطة ،نتاجباإل

% ولو خرسد 10وأنت سدتأخذ هذه الدددد  ،وليس ألن مّشدوعك ناجح  ،% ألنه مضدطر10فائدة  

 املّشوع فتقدير املصلحة هنا غري صحيح.
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% بينام نسدبة النمو   10أو  9وعىل ذلك سدأجد مثال أن نسدبة الفائدة الربوية وصدلت إىل 

ن التي ينمو فيهدا النداتج القومي اد، فام بدالدك ببعض البلد % مثال  5أو   4البالد املتميزة    يفالقومي  

جيلسدون يف وهم   الناتج القومي، املرابون  التهم  إذن%؟ 9% والفائدة الربوية فيها    1و  0.5بنسدبة 

يرعى يف أموال  ،يعيش عىل شددكل كائن طفييل  ، فاملرايبالبنوك ويأخذون أموال الناس بالباطل

فدالربح   "ومدا أتيتم من ربدا لريبوا يف أموال النداس فال يربو عندد اهلل"عداىل لدذلدك قدال اهلل ت ،النداس

  ن الفائدة الربويةرت أنتاجي، فأنت قدَّ   االقتصاد املايل واالقتصاد اإلوال فصل ب  ،نتاج حقيقي

ألن هذه الفائدة   ،نت كنت تطئا، لكن واقعيا وعمليا أنا مفيدة لالقتصداد، وأعمل رشديد هي

 وليست وسيلة ناجعة لالستثامر.   ،ترض باالقتصاد

مثال آخر القامر الذي يسميه البعض اليوم بددد )اليانصيب اخلريي( يراه البعض مصلحة 

إىل دور   جزء منهدا ألن األموال التي يدأخدذهدا صدداحدب )اليدانصدديدب اخلريي( من النداس يدذهدب

ذه مصددلحة ففيه نفع ومصددلحة للمجتمع، نقول هوعليه  مح ي االحتياجات اخلاصددةااليتام وذو

فهذه مصددلحة   ،تنعش خزينة الدولةوكذلك مدخول رضائب جتارة اخلمور، فقد ة رشعا،  ملغا

ة،  ا فهدذه مصددلحدة ملغد   ،لو مل أقدم اخلمور لنقص الزبائن  :لصدداحب فنددق قاوكة رشعا، املغد 

    ة. افكثري من الناس اليوم يتذرعون بمصالح هي رشعا ملغ

فاملصدالح   فاملقاصدد شدجرة واملصدالح ثمرة، ،نفرق هنا ب  املقاصدد واملصدالحجيب أن 

، وال ختالف النص التفصدييل اجلزئيفاملصدالح ثابتة باسدتقراء الن صدوق    نتاج النظر يف املقاصدد،

فيجب أن نحذر من تشددويه املقاصددد بمعنى أن هناك من يتحدث يف املقاصددد فريد النصددوق 

 .صوق الّشعيية عالمات عىل وجود مقصد الشارعن النأالّشعية مع 

خدذ مثال  قول عمر بن اخلطداب يف ، املقصددد حممدل بدالنص وليس مقدابال  للن صلدذلدك   

، حتى ولو مل يكونوا مبارشين له يف القتل (لو رياألت عليه أهل صدنعاء لقتلتهم فيه)القتيل قال: 

  هالدك هو فقد مد مدذهدب   ،وبداملنداسددبدة ن يقول ذلدك من دون فقده وعلموحداشددا عمر أإال  قتلتهم،  

 .فتاوى ابن عمرو يعمر
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ن النفس بالنفس( وربندا يقول )وكتبندا عليهم فيهدا أ يقول كيف هذا  أن شددخصلممكن  

يف حكمه شدواهد من   ولهبل هو فقيه جمتهد   ،نقول له: قتل اجلامعة بالواحد ال يقوله عمر بجهل

، إنام هو شددخص واحدد، قدال اهلل )فندادوا  من الدذي قتدل النداقدة  ثمود،الّشددع منهدا مثال قوم  

القاتل واحد، لكنه ملا أوقع العقوبة قال  إذنصداحبهم فتعاطى فعقر( وقال )إذا انبعث اشدقاها(  

مذكور  )فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسددواها( أي سددوى العقوبة، والضددمري يعود عىل أقرب

 .وهي العقوبة هنا

فال نجدد    ،وهندا تكون مالح  الفقهداء كيف يتعداملون مع النص، نحن ننظر هلدذا النص 

 ، فيخرج منده مدذهبدا وهو عداكف عىل النص ،لكن فقيهدا جمتهددا يبيدت معده ليلدة واحددة ،فيده شدديئدا

بام يفتح اهلل عليه فيه، لذلك قراءة هؤالء األئمة وفقههم وأصددوهلم هي التي تصددنع العلامء ملن  

وفقده االختالف تظهر هنداك   ،طول دربدة من القراءة يف الفروع واألصددول واملسددائدلب  هم،بعدد

          .ة الفقهية يف دورة مدلا ثالثة أيامكامللكة، وال تظهر املل

بجنسها ومل يشهد هلا بتفاصيلها وجزئيالا،   ،عتباراالب  الّشع هلا  فاملصلحة املرسلة شهد

أمل يشهد الّشع للعلم وفضله؟ نعم شهد، أمل يشهد للعلم وفضله؟ نعم شهد، أمل يشهد للتوثيق  

هي معتربة  ،حيث األصددل عندي مصددلحة معتربة رشعا   إذنكالعقود ونحوها؟ نعم شددهد، 

 .باجلنس لكن ها مرسلة من حيث اجلزئيات والتفاصيل

الينتيبدات اإلداريدة وغريهدا ، مثال  عتبدار التفداصدديدلاعتبدار اجلزئيدات وبد افداإلرسدددال بد  

عدادي ونحوها هذه  ي يمر هبا الطالب كاالبتدائي واإلة التياملسدتويات التعليمكوزارة التعليم و

 .شهد هلا بجنسها وهو دقيق التعليم تفاصيلها لكنهب مل يشهد هلا الشارع

يقول أحدهم أين الدليل    ،وعيادات ختصصية  ،أنشداءت مشدتشدفيات عامة  الصدحة مثال فوزارة   

من الّشدع؟ نقول له دليلنا املصدلحة املعتربة التي شدهد له الشدارع بجنسدها وهي العناية باجلسدد 

، وال دىصدد ومتغرية من زمان لزمان ألنا ال تعد  حلكمة  التفاصدديل   ومل يذكر  ،واملحافظة عليه

 وسائل .الولو نظرنا للشورى نقول عليك أن تأخذ بكل  ما يؤد ي إىل الشورى من 
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باجلنس، قال تعاىل )يا أهيا الذين امنوا أوفوا   عالتوثيق عىل سددبيل املثال شددهد له الّشدد 

بالعقود( وقال )اذا تداينتم بدين إىل أجل مسددمى فاكتبوه(، اليوم توثق العقود يف دوائر تتصددة 

وال نعترب بيعا يقع خارج هذه الدوائر الرسدمية، مثال أرض ال نقبل بالعقد حتى يكون مسدجال 

مرات ومرات خارج هذه الدائرة وصاحبها ال يدري   يف دائرة األرايض ألن هذه االرض قد تباع

 .ويتعب الدولةوهذا سريهق القضاء 

نحوهدا أن تسددجدل يف األمالك ون السددلع ذات االهتامم اخلداق كدالعقدارات وفداحلدل أ 

رج دت املصدالح املرسدلة، ومثله توثيق عقد الزواج،  دوهذا من  ،وال تباع إال فيها ،دوائر تتصدة

يدأبى أن يشددهدد يف حدال احلداجدة  ت أو يسددافر أو يمو أن العقدد     هدذامن شددهدد عىل  فيحتمدل أن

 توثيق هذه العقود املهمة جدا يف دوائر تتصة. هو فاحلل لشهادته،

، هنداك موظف سدديوقع الكينونيدا عىل حضددوره ملقر العمدل التوقيع االلكينوين مثال

ولكن جهاز التوقيع االلتكروين يقول أنه   ،)البصدمة(، فاملوظف أرص عىل أنه حرضد يف يوم مع 

أنا مل اسدحب هذا   :مل يوقع، رجل سدحب ماال من حسدابه عن طريق البطاقة االلكينونية ثم قال

ن هدذا  لمدة الرسدد االلكينونيدة قريندة عىل أاملدال من حسدددايب، هندا نعترب التوقيع االلكينوين وك

 الشخص قام هبذا الترصف.

اعترب القرائن يف العادات، ودليله قوله تعاىل يف قصة سيدنا يوسف  واإلمام رىض اهلل عنه  

االيدة، وهدذا دليدل يف االحتجداج  "فدإن كدان قميصدده قدد من قبدل فصدددقدت ....  "عليده السددالم  

بدالعدادة ألنده لو كدان عليده السددالم مقبال مدا كدان قميصدده يشددق من دبر، والتوقيع االلكينوين 

وأحرى بداالعتبدار  فهو من بداب أوىل    قميص من دبر أو قبدلتوافرت فيده القريندة أقوى من قدد ال

خصدوصدا وأن هذا التوقيع االلكينوين املعترب إنام هو نظام تشدفري أما التوقيع بالبصدمة رشعا،  

خالفا للتوقيع االلكينوين املعتمد عىل الشديفرة ، وإمكان التزوير فيه ممكن ،فهو توقيع بيولوجي

 .فالتزوير فيه صعب جدا
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وىل  ، فمن باب أالّشدع اعتمد هذا العادة يف إثبات براءة يوسدف عليه السدالم فإذا كان

ولنا يف هذا سددلف وأصددل فالسددلف هو   ،اعتامد كل ما يسددتجد 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.

لدذلدك اليوم مدا نشددداهدده من اقدة األموال الكينونيدا، مثال شددخص حمينف يف اقدة البنوك 

فهدل   ،مواال من هدذا املرصددف إىل حسددابده يف مرصددف آخراخيناق أنظمدة احلاميدة هبدا، ونقدل أو

 احلرز؟تعدونا اقة أو ال؟ إن قلتم اقة فهنا سؤال: أين 

وهو أقوى من احلرز الذي قد يكون صدندوقا  ،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   امة، فاإلماملكن ه ليس من مسددتويات األصددول الع  ،واين سددنتحدث عن أصددل عند مالك

عتبارات  سدائل معي نة دون غريها وعمل به العمل به يف م بل ،طرد يف كل ح يعمل به بشدكل م

عامل  إهو  ومراعداة اخلالف:    هدذا الددليدل هومحدل  احلكم، كام قلندا يف االسددتحسددان،   بتتعلق  

 .دليال آخرله الذي أعمل يف عكسه املجتهد لدليل املجتهد املخالف له يف الزم مدلو

ج امرأة بال مهر هذا اسدمه رصيح الشدغار، ويف  :مثال سد  قبل رجل نكح شدغارا  أي تزو 

، اإلمام مالك إذا كان اإلشدكال متعلق بالعقد يف الزواج يفسد  وإذا كان الدخول وبعده مطلقا  

خول وهلا مهر املثل بعد الدخول  ،متعلقا  باملهر فيميض بعد الد 

 عاصمالتحفة البن قال يف 

 :: يفس ، قبل البنا وبعده:وما فساده خيص عقده
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 :: فهو بمهر املثل بعد باق:من الصداقوإن يكن فساده 

وكيف أنم ضددبطوا القضدداء والفقه  وهذا يظهر لك العقلية املنضددبطة عند املسددلم ،  

التي تتحدث عن حقوق غري واضدحة وأراء    لعقلية املعارصة الطائشدةلضدبط خالفا  له كل شدز و

 ية وفوىض عارمة شخص

، ألند ه مل يقم للعقدد وزندا  بنداء  زوجتده  إذا مدات الرجدل فال ترثده ،الدكففسدد  العقدد عندد مد   

ولكن إذا مات الزوج فهل ترثه زوجته عنده، عىل احلديث بالنهي عن الشدغار، فهذا عقد يفسد  

 .رعي اخلالفحمل البحث يف هنا  ؟ال ذي تزوجها يف الشغار

وجيب فسدخه صدحيح غري العقد يا إمام أنت قلت فنقول  زوجته،  ترثه  هنا يقول اإلمام 

ألن سدبب املرياث الزوجية وهي غري قائمة عندك يف   ،ويلزم من عدم صدحة العقد عدم املرياث

  فيها لصدفة يف حمل احلكم راعىعن احلكم األصدل وهو عدم املرياث اإلمام   ل  ، هنا عد  هذا العقد

غار صحيحعنده بو حنيفة خالف أيب حنيفة، فأ  .عقد الش 

غار من زوجها ال ذي نكحها   مرياثفقال اإلمام بصحة وثبوت    املرأة املنكوحة بعقد الش 

شددغارا  مع أن ه ال يثبت العقد يف األصددل ولكن ه أثبته لينث، دليله فسدد  العقد فيلزم من فسدد  

وهو الفسدد  وأن ال ترث العقدد منع املرياث، فينك الزم دليلده ) أي ترك مدا يينتدب عىل دليلده  

 .(فجعلها ترث

 فهو أعمدل الزم دليدل أيب   ،العقدد وبنداء  عليده صددح املرياث واإلمدام أبو حنيفدة صددحح 

فدأخدذ من عندد أبو حنيفدة ثبوت املرياث بنداء  عىل الزم دليدل أبو   ،حنيفدة يف صددحدة ثبوت املرياث

فسد  العقد  يف  فعمل اإلمام مالك بدليله  ،ولكن ه مل يأخذ دليل أبو حنيفة يف صدحة العقد  ،حنيفة

  ،بل كان ناظرا يف فقه األئمة  ،ملرياث وهذا ليس عن تشددهي وهوىإثبات ايف  وبالزم دليل غريه 

واإلمام أبوحنيفة   ،وهو تسدمية النبي صدىل اهلل عليه وسدلم له بأنه نكاح ،دليال آخر  فاإلمام راعى

فأخذ بالزم دليل غريه وترك    ،املراعاة مل تكن كليةفهو موجود لكن    ،اعترب هذا العقد وصدححه

 غريه. دليل
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فدإنده راعى املرياث  بوجود  وأمدا    واكتفى بددليلده، املرياث فسدد  النكداح  ففي حدالدة غري

ن ينظر يف ألعدامي  لوليس    ،، وهدذا من عمدل املجتهددحنيفدة  عىل قول أيب  املرأة  ليورث  اخلالف

 .لولهفهو ينظر يف الزم الدليل ومداألدلة ويف الزم الدليل وملزومه، 

هو  ؟ هنا نفرق ب  ثالثة أشدياء وام بالزم دليل الغري وترك الدليلكيف أخذ اإلم  :سدؤال

لكل فعل   ،زم عن ملزومهالل، يف العقيل ال يمكن أن يتخلف ااحلكم العقيل والعادي والّشددعي

 .فاعل ال يمكن ان تتخلف النتيجة عن املقدمة

ة القتل مانع من املرياث   نفك  التالزم ا إذن ،لكن يف الّشدعي ممكن كسدبب املرياث البنو 

مثال خرجنا من املنطقة  ،هذا االنفكاك، ويف العادي ات ممكن أن يتصددور  ب  البنوة ولزوم اإلرث

حصدل حادث يف الطريق أدى إىل   ،وعليه سدنصدل إىل وجهتنا السداعة كذا ،الفالنية السداعة كذا

، رجدل وأمراة بكدامدل الصددحدة والعدافيدة لكنهام ال  تدأخرندا هندا انفدك التالزم ب  الالزم وملزومده

   س.ويتخلف توقعه حلالة الطق ،شخص خبري يف معرفة تقلبات الطقسوكينجبان، 

جيب أن نعرف كيف ،  املعنى الالزم من اللف  هو (؟تداللسد وجه االمعنى )ملا نسدأل ما  

ولو انفكدت هدذا العالقدة    ،حكدامهدا، فهنداك عالقدة تالزم ب  األدلدة وأتددل األدلدة عىل أحكدامهدا

د ونعرف كيفيدة التالزم من القواعد   ،األحكدام األدلدة غري صدداحلدة للدداللدة عىل هدذهألصددبحدت 

 .األصولية

هذا هو املعنى الالزم من   ،فاألمر للوجوب أي الصددالة واجبدة  ،أقيموا الصددالةمثدال:   

ذي جعدل الفقده علام    ،لفداظألفدالرابط ب  املعداين وا  ،والرابط هو األمر للوجوب  ،اللف  ، هو الد 

وهي يف  ،قصددة ولدد زمعدةف  ،بدل هلم أدلدة ،؟ حداشدداهممدة يدأتون برعي اخلالف بال دليدلئهدل األ

عي أن الولد ألخيه عتبةالصدحيح   د عي أن  الولد  اوأن عبد بن زمعة ، أن سدعد بن أيب وقاق يد 

 .كانت مملوكة ألبيه اوأن ،أخوه هو ي ولدته تلك األمةذال

ر أي الولد للفرا  وللعاهر احلج   :املسدألة وقالصدىل اهلل عليه وسدلم  رسدول اهلل    رفقر

سدودة بنت زمعة  وتكون أخاه،   يكون  زمعةابن  وبالتايل عبد   ،عةزم الرجم، فأثبت أن  الولد ابنُ 
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رسددول اهلل صددىل اهلل عليه وسددلم شددبهه بعتبة قال الولد للفرا    رآى ه، لكن مل اأخت  زوج النبي  

 .حتجاب منه معا  دة، فأثبت أن ه أخوها وأمرها باالوللعاهر احلجر واحتجبي منه يا سو

قد ال    ،قد يقول بعضددهم أن هذه القصددة فيها بعض التفصدديالت  ،وهذا ما فعله مالك  

وهي صددورة   ،، نقول: لكنهدا تددل عليدهتكون موافقدة للتعريف الدذي ذكرنداه يف رعي اخلالف

أثبت النبي صدىل اهلل عليه وسدلم الولد لزمعة بدليل الفرا  وأمر  دلة، إذقريبة يف كيفية إعامل األ

 سودة باالحتجاب منه بدليل الشبه.  

 نه  : إقلندااخلالف،   ةيد اكيف نطبق عليده رعد و ،احلسدداب اجلاريوهو   ،معدارصنأت بمثدال 

عنددهدا يقول برعي اخلالف،   ،مدام اال إذا رعى وصددفدا دقيقدا  يف حمدل احلكمليس مطردا عندد اإل

نقول احلسدداب اجلاري تضددع ماال  يف البنك وتأخذ بطاقة وتسددحب متى شددئت من حسددابك 

انتبده وال تغرندك   وديعدة،  القدانون يقول  ؟اجلداري، السددؤال: هدل هدذا احلسدداب قرض أم وديعدة

 باحلدود يات ليس عىل نمط الفقهاء املنضددبط ون يتكلمون بالتسددمالتسددميات، االقتصددادي

أما ضدبط  ،فيغلب عىل كالمهم الّشدح والتوضديح  ،يّشدحون الواقعة االقتصداديونإنام    ،والقيود

 .عنيهمعىل النحو املوجود يف الفقه فال ياالصطالح والتعريف 

ثم بعد ذلك يأت  ،يعني حمل بحثهم املامرسدة التي يامرسدهام الناس ،بل تعنيهم املامرسدة 

  ،في احلياة الدنيوية عىل غري الّشدع الواقع هو من يصدنع القانون، فالقانون لينظم هذه املامرسدة

، التددين عنددندا هو من يصددنع الواقع ال  الّشدديعدة تصددنع املجتمعأمدا يف الّشدديعدة فال، عنددندا 

 .عندنا جماراة للواقع ، وال تأت الفتاوىالعكس

وكثرت الفتداوى الشدداذة بسددبدب  ،ولدذلدك ترى أنده قدد كثر الينخص من غري مرخص 

حرمتهدا حمدل اتفداق ب  املجتهددين األربعدة، اليوم جتدد مسددوغدات غريبدة   ، مثال املوسدديقىهدذا

  ونجعلها ،فقالوا األغنية اهلابطة التي تسدز للشدباب جيب أن نسدتخدم ذات املوسديقى  ،لتحليلها

حتى وصددل األمر أن صددورة املنشددد االسددالمي    ،حتى نوجد بديال للشددباب ،يف الكلمة الطيبة

    مقاربة لصورة املغني يف بعض األحيان من أجل جذب الشباب للكلمة الطيبة!!.  
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ام حكم القرض ف  ،أنه قرضعىل  بناء  نعود للحسداب اجلاري فقد اسدتطردنا يف احلديث، 

هب األخرى تقول ، املذافقط بعد قبضده لعام ماد  الزكاة  تكون ؟ عند اإلمام من حيث الزكاة

فال زكاة فيه  ،وأن هذا احلسداب اجلاري قرض  ،، يعني عىل مذهب مالكيزكى القرض كل سدنة

  ويزكي عن سنة مضت فقط. ،حتى يقبض صاحب احلساب ماله

ويف حالة إفالس البنك   ،فأنت يا بنك تضدمن مطلقا   ،عتبار أن ه قرضاعىل   :نقول للبنك

إال بعد    ،ألنه قرض عىل مذهب مالك ،لكن عندنا ثغرة أن ه لن يزكي  ،تسدد من أموال املسامه 

 .عن عام ما ، ويزكَّىقبضه

 فعليده زكداة عىل مدذهدب مدالدك وغريه   (وديعدة)نده  إ :إذا قلندانده وديعدة؟  جيدد مداذا لو قلندا: إ

  مضدمونة،الوديعة ليسدت ن وقعنا يف إشدكال جديد وهو أ لكن ،وقد حللنا مشدكلة الزكاة  باتفاق

 وال يلزمه ضامنا ألنا ودائع. ،إذا أفلس البنك ذهبت أموال الن اسفبالتعدي والتقصري، إال 

وديعدة    ،سددنجعدل احلسدداب اجلداريرعي اخلالف عندد مدالدك أصددل  فنقول بنداء  عىل  

كاة سدنجعله  اوب  ا،عتبار الضدامن للبنوك سدنجعله قرضد ابف، رآخ  عتباراب اوقرضد   ،عتباراب عتبار الز 

محينا الزكاة قد نكون و،مثام فعل رسددول اهلل صددىل اهلل عليه وسددلم يف حديث ابن زمعهوديعة،  

فأصددبنا خريات عدة   والزكاة خترج لصددالح الفقري، ،وجعلنا البنوك تضددمن ،وأموال املودع 

. مالك امفاإلم بإعامل هذا األصل،  أقام وزنا لقصد املكلف خالفا لثمام الشافعي 

 ؟، ال قرضا وال وديعةمستقال اعقداحلساب سؤال: ملاذا ال خيرج 

اجلواب: ال نسددتطيع ذلك، ألن القانون سدديقول لك هذا يعامل معاملة القرض، فبامذا 

 ، حقيقتها واملحاسدبون يسدربون غور املعاملة من الداخل ليعرفسدنجيب القانون؟ القانونيون وا

 وأسامء تالفة للحقيقة.وال يشتغل بام كتب عليها من عناوين 

للمعداملدة هو املفتي، وعىل املفتي أن يعرف بددقدة مدا    واحلقيقدة املعني بدالعنوان اخلدارجي

وكذلك   ،اجلوهر يغلب الشددكل  :ألن املحاسددبي يقول ،هو التكييف املحاسددبي يف هذه املعاملة
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فهو يف املرصدف   ،فحتى لو سدميته وديعة ،فإنا ترتبط باملسدمى وليس باالسدم ،حكام الّشدعيةاأل

 .حكام الّشعيةالتسميات ستضيع األ فلو ريسكنا بمجرد ،الربوي قرض بفائدة حمرمة

يف  وهذا هو املوجود اليوم ،واخلمر سدأسدميه خال ،وعليه سدأسدمي اخلنزير ماعزا مثال 

وذلدك بسددرب غور  ،لنسددف الشددديدد، لدذلدك جيدب أن يوضددع حدد للتالعدببعض احلداالت  

وديعة،  وليسددت   ،إجارةوليسددت   ،وليسددت قرضددا ،ليسددت بيعا  :فال توجد معاملة  ،األشددياء

 يسدت رهنا وليسدت هبة وليسدت مضداربة وليسدت مشداركة وليسدت مسداقة وليسدت جعالة ول

 .، ال يكون هذامثال

بدل جيدب أن جتدد فيهدا جوهرا يليق بدالبيع أو الرهن أو غريه، وإذا تركبدت أحلق كدل جزء  

وال نغين بدالكسددميدات    بام يليق بده فجزء البيع يلحق بدالبيع وجزء الرهن يلحق بدالرهن وهكدذا

تريدد أن خترب بحكم رشعي  ا،فقيهد ليوم أمدام موجدة من التحدايدل فدأندت بصددفتدك  يدة ألنندا ااخلدارج

 :)فالكمبيالة( مثال

 .هذا أقرار بدينهل ار البيت، شخص سيكتب يخر كمبيالة بقيمة إجي 

 .شخص سحب قيمة كمبيالة من املرصف صارت هذه الكمبيالة حوالة وهناك 

 .هناك كفيل عىل هذه الكمبيالة صارت كفالة

تتلف بداختالف حقيقدة تلدك املعداملدة: حوالدة،    حكم رشعي  هلدا  فلكدل ممدارسددة مداليدة 

 ، ال ينسددحب عليه أي توصدديف رشعي  ا، أما من حياول أن يصددنع تركيبكفالة، أم إقرار بدين

، وعليه فحكمها يكون ال تنسدحب عليها األحكام الّشدعية املعروفة ،هذه معاملة جديدة ليقول

هذا كالم ال ينفع وال يكون أبدا، بل سددنضددع هذه   ،يصددح ذلك باحة !! العىل أن األصددل اإل

 وسنّشحها جزءا جزءا ونلحق كل جزء بام يليق به من األحكام الّشعية.   ،املعاملة عىل الطاولة

خر وهبتك سديارت بألف دينار، هذا عقد بيع وال هيمني ما تلف   ل يشدخص مثال يقو

ليس هدا( هدذا عقدد زواج وين شددخص خطدب امراة فقدال وليهدا )أعطبده من قولده )وهبتدك(، مثال
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فال بد من دليل الترصفات    ،فالفقيه ينظر إىل املضام  ال العناوين  ،ها(ينهبة بناء عىل لف  )أعط

 .ساسية، ودليلها إىل مركبالا االتوال بد من دليل املعامال

سداسدية املخالفة لط املعاملة خلطة تسدين املادة األسداسدية هلا، ليمرر هذه املادة األأما أن خي

وكان   ،وهو الصددورة احلالل للمضددمون احلرام ،فهذا اشددد دايال من بني ااائيل  ،للّشدديعة

رام وزاد عليه إضدالل الناس ألنه انتهك احل  ،هؤالء أشدد عذابا ممن انتهك حرمة احلرام مبارشة

 يف غفلة عن الشارع.ر صورة الّشع دوغي   ،هموإغواء

ويسدتغفر ويندم ويرد التبعات    ،ثم يتوب عن هذا ،الربا وجها لوجه اإلنسدان   أن ياخذ  

ر مثال إىل من يقول هناك هبة بّشدط السدداد!! ومن أهون من ممارسدة احليل ودليل احلرام، انظ

لت هبا صددارت املنافع جائزة ولكن بقيود إذا اخيقول الوعد ملزم والبيع ليس ملزما!! مرابحدة 

وربح  ،س املدال: رأومهدا ضددامن  ،ربدا، ألن الربدا إنام هو إخالل بّشددط  من رشوط املضدداربدة

 ربا ولو سميته مضاربة أو غريها. مضمون نسبة معينة من راس املال فقط ال غري فهو

حتى محلنا احلسداب اجلاري مرة عىل هذا ومرة عىل  ،سدؤال: ما وجه الشدبه ب  الوديعة والقرض

  تلك؟

لذلك علينا ان نتم بقياس الشبه    ،اجلواب: املعامالت املالية املعارصة كثري منها له أشباه

الكمبيدالدة الدذي رضبنداه قبدل قليدل إنام أعملندا فيده   لاهتاممدا خداصددا بدالدذات يف أيدامندا هدذه، فمثد 

لك إذا ما   قياس شدبه، مثال رشكة اتصدال تقول  كذلك عملنا فيه  قياس الشدبه، احلسداب اجلاري  

)أكثر من   يمته سدتون قرشداعطيك نصدف دينار رصديد عىل أن تدفع ق عندك رصديد يمكنني أن أ

بل إنه باعه منفعة بثمن  :فام حكم املعاملة؟ البعض يقول ربا، ولكن يقول أخرون نصدف دينار(

أعطيتدك منفعدة بدأجرة   ،أندا أجلدت األجرة  :مؤجدل، أليس جيوز تداجيدل األجرة؟ نعم جيوز، طيدب

 مؤجلة قيمتها ستون قرشا، عمليا وجوه شبه قوية.

ام مالك والشدافعي وعرضدت عليهم هذه املسدألة، سدتجد أن مولو افينضدنا وجود اإل

وعىل أصددله يف سددد الذرائع سدديجعلها    ،وهذه معاملة سدداترة للربا ،مالكا يقول لك هذا قرض
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  باحةا يف اإلفسددتجد ان له وجه  ،قصددد املكلفاللام   حمرمة، بينام اإلمام الشددافعي ال يقيم وزنا

حح ترصفات العباد ما أمكن فإن أمكن تصحيحها  أصقول لك أبوحنيفة انا  ي، وسعند الشافعي

ألين    ‘منعه سدد للذريعةأ فإين اصدححها، بينام سديقول لك مالك هذا ربا  ،نا أجرة مؤجلةعىل أ

ن مالكا الم  ، فتجد أ، ولكل منهم نظر معترب رشعا،أقيم وزنا للتهمة بنظري يف مقصدد املكلف

بل بأضددعافه بسددبب تفيشدد احليل   ،جديرون هبذا االلاماملكلف  يف مقاصدددهم ويف زماننا هم 

                         بينهم.     

 :رشوط رعي اخلالف

  ،مثاله، اإلمام مالك ال يشدينط الشدهود يف الزواج لكن ه يشدينط الويل  ،أن الخيل  باإلمجاع -1

ا أبو حنيفدةعندده واملهر  ،   يف ركن، أمد  الشددافعيدة يقولون والبكر البدالغدة ال يشددينط الويل 

وال      ،عىل قول أيب حنيفدة  املهر أقدل مدا يكون متقومدا ، فنقول رجدل تزوج امرأة بال ويل 

 خالف ألنه  فهذا عبث   ،عىل رأي الشددافعيومهر أقل ما يمكن    ،عىل رأي مالكشددهود 

 أي خالفهم مجيعا وهذا هو التلفيق.اإلمجاع 

  فاسدن الزواج عند املالكية  ، قلنا إ، يف مثال زواج الشغار الذي ذكرناهيينك مذهبهأن ال  -2

حا، فهل نفسددد الزواج الثاين آخر زواجا صددحي ويفسدد ، ثم تزوجت هذه املرأة رجال

مدام ، وعليده فداإلث الزوجدة يف الزواج األول حدال موت زوجهداعىل أن اإلمدام ورَّ   بنداء

وهو زواج الشدغار مراعاة   وله لو صدحح الزواج األاعتربه صدحيحا؟ اجلواب: ال، ألن

فحينئدذ يكون قدد ترك مراعداة مدذهبده وهدذا غري   ،وأراد ان يبطدل العقدد الثداين  ،للخالف

  صحيح.

فال وزن لنقوال الشددداذة فهي   ،فيده  القول املشددهوربد ى  ال بدد أن يكون املدذهدب املراع    -3

كيف يراعي األئمة األدلة  مهدرة، وهذه جوهرة من جواهر فقهنا اإلسددالمي األصدديل 
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 ، دلدة مجيعدان اإلمدام مدالدك دائام يعمدل األلون بدأدلدة من خدالفهم، وهندا ملح  أويعم

  "من مس ذكره فليتوضدددأ "فيعمدل هدذا الددليدل يف قددر وذاك يف قددر، مثدل حدديدث  

حديث طلق، جتد أن اإلمام عمل باحلديث     "وهل هو إال بضعة منك"واحلديث األخر 

فقال بوجوب الوضدوء فيمن مسده بباطن الكف واألصدابع وال وضدوء عىل من مسده  

فتجدد اإلمدام أنده يعمدل بكدل مدا  كال جعلده يف حمدل  ،بداالعضدداء األخرى فدأعمدل احلدديث 

 وصل إليه من عند ربه وسنة نبيه صىل اهلل عليه واله وسلم.

ا هو عمدل ، ماخلروج من اخلالفواين التفريق ب  مراعداة اخلالف   يف راعداة اخلالف كام بيند 

الذين خيرجون لندا مثدل هذا العلم فلو    للمجتهددين وال يكون هذا إال  ،ونظر فيهداجتهداد ااألدلة و

فنحن بعيدون عن عهد  ،مل نجد هذا العلم امامنا من السدلف كيف لنا أن نقدر عىل االتيان بمثله

أو حتى مدا   ،وانظر إىل مدا نتعلمده  ،ذهدانط والرباعدة يف االجتهداد وصددفداء األالنبوة واالسددتنبدا

 .وال يستفيد منها الطالب ،تعلمناه يف مدرسنا من علوم بعيدة عن التطبيق

ىل االعتناء هبذه العلوم، وهذا  فلامذا أنفق الوقت واملال واجلهد الضدائع فيها؟ وكان من األو 

 ، أي احلرق عىل تقديم العلم الذي سينتفع به الطالب بعد مرحلة املدرسة  ،ي عاملييمجه تعلتو

فام النفع أن تتعلم املرأة اللغدة االنجليزيدة مثال أو  ،فال بدد من ترشدديدد التعليم  ملده ومعداشددهيف ع

ثم ملا تتزوج ال تعرف أبسدط مهارات الزوجيه واألمومة؟ فامذا   ،يف الصد اجلغرافية التضداريس  

  . ويثمر يف حياته اإلنسان  استفادت هذه املرأة من تعليمها؟ فال بد من توجيه التعليم فيمن ينفع  

تبيدت النيدة يف كدل ليلدة  من رمضددان عندد  ،، مثدالده  أمدا اخلروج من اخلالف هو شددأن العدامي

فقدال رجدل   ،يف اول ليلدة مدا مل يقطعهدا أي ينقطع التتدابعالنيدة عنددهم  الشددافعيدة واملدالكيدة تكفي  

تعدامدل مع فهندا جداء عىل حكم  و  ،بيدت النيدة يف كدل ليلدةأ  ،أخرج من خالف اإلمدام   حتى

ألنا عندهم ليست آية،  ،لايف الصدالة عند املالكية تكره قراء ، البسدملة يف قراءة الفادةاحلكم 

   .ألنا عندهم أية فقال رجل سأقرأها خروجا من اخلالفوجبون قراءلا،والشافعية ي
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 الصوتية التاسعة 

  رشع من قبلنا ورشح القواعد الفقهية اخلمس الكربى

احلمددهلل رب العدامل  والصددالة والسددالم عىل املبعوث رمحدة للعدامل  سدديددندا حممدد وعىل آلده  

 وأصحابه أمجع .

 ، ابن أع  الشيعي  الرافيض    عبد امللكمام البخاري عن أننا ددثنا عن رواية لثتذكرون 

سدناد وليس واحلديث متصدل اإل ،احلديث الصدحيح هو نقل العدل الضدابط عن مثلهإن وقلنا  

من اقتطع مدال امرء "وقدد روى الشدديعي  الرافيضدد  هدذا احلدديدث وهو:    ،معلقدا وهو عىل رشطده

 .وهذا يف جتريم الكذب ،"مسلم بيم  كاذبة لقي اهلل وهو عليه غضبان

ونحن نعلم أن هذه الطائفة اسددتباحة الكذب من أجل نرصددة املذهب، هو االن يروي  

، فداحلدديدث يف جتريم  الطدائفدة  وهو اسددتبداحدة الكدذبهدذه  حدديثدا  نقيض مدا تفعلده وتسددتبيحده  

ومنهج مع أنده رافيضدد   نقلده عن هدذا الرجدل  مدام البخداري  لكدذب، ولعل ندا نتوسددم يف طريقدة اإلا

رواه الذي احلديث إال ان لنرصددة مذهبه وحلف األيامن ألجل ذلك، اسددتحالل الكذب   طائفته

نام إالعدل الضدابط عن مثله  قيد عنيف دريم الكذب، سدتجد أن  منهج البخاري  ملا خرج   كان

وهو بداعتبدار حمدل احلكم أو حمدل   ،خرج العتبدارات ال ختتلف عن االسددتحسدددان عندد الفقهداء

 تدل  عىل صدق الراوي كان يأخذ عنه.قوية وجد قرائن  فعندمامام، اية التي يروهيا اإلالرو

 واين نأت حلديث رشع من قبلنا .

 ، صددل تتلف فيده وهو أصددل رعي اخلالفألمع ذكره   ناظم،هذا األصددل مل يذكره ال

يعدها  وخصدوصدا وأنه قصدد أن عله سدقط سدهوا ول  ،متفق عليه وهو رشع من قبلنا ترك أصدالو

 . يف نظمهعدا  فأدى لسقوطها 

ومل يلحقها ناسد     السدابق ألنبياء ارشائع  حكام املقررة يف األ: هو تلك  ورشع من قبلنا

، قدال تعداىل: ) قدد كدان لكم أسددوة مداممن األدلدة هدذا األصددل عندد اإل  يف رشعندا، وقدد أفداد كثري
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) أولئدك الدذين هددى اهلل   :وقولده تعداىل  ،والدذين معده( وهدذا دليدل االقتدداءحسددندة يف ابراهيم  

من نام عن صدالة أو نسديها فليصدلها اذا  )وكذلك من السدنة قوله عليه السدالم:   ،فبهداهم اقتده(

، وهذا اخلطاب ملوسدى عليه (ذكرها فان ذلك كفارلا، فان اهلل تعاىل قال: وأقم الصدالة لذكري

 .سيدنا موسى عليه السالمل موجهةباية له مد يأت بحكم وحيتج  السالم، فسيدنا حم

سدألة الرجم،  عىل اليهود بّشديعتهم يف م  صدىل اهلل عليه وسدلم  وكذلك حكم رسدول اهلل 

ل اإل أصدول مذهبه ترت ب هناك أحكام بناء  عىل ألصدل رشع من قبلنا من مام وكذلك عندما أصد 

جبار البكر البالغة إحدى ابنتي  هات  ( يف قضية إ  كأنكحهذا األصل، كقول تعاىل: ) اين أريد أ  

 .ا بذلكإذنعىل الزواج، فهو مل يست

يف قوله  وقد ذكرنا قصدة يوسدف عليه السدالم    ،بالقرائنواألحكام   ثبات العرفإوأيضدا  

فاسدتدل    ن كان قميصده قد من قبل فصددقت وهو من الكاذب (إوشدهد شداهد من أهلها  ) تعاىل 

اخللف  أما إن كان مدبرا سديشدق من  ،و كان مقبال عليها سديشدق قميصده من األمامل، فبالعادة

ندا بده زعيم( زعيم بمعني كدذلدك قولده تعداىل )وملن جداء بده محدل بعري وأ ،بدالعدادة  فهدذا اسددتددالل

 .كفيل فهذا دليل عىل الكفالة

يدة دليدل عىل اجلعدالدة، وقدد بيندا اجلعدالدة سددابقدا كدان يقول احددهم من وكدذلدك هدذه اي 

، وعليه مامإلالذي قال به ا  وهذا رشع من قبلناجيد عالجا ملرض كذا فله مبلغ كذا،  اسدتطاع ان 

ن يكون فال بد أ ،االسدتدالل والينجيح فليأت بأصدول األئمة عند ترجيحهأن يتكلم يف من أراد  

، وعليه ال بد أن مالكمام الشددافعي بأصددول يمكن أن تناقش مسددألة عند اإله ال  ألن  ،عاملا هبا

 .مام بنى هذا احلكم عىل هذا األصللفت االنتباه أن هذا االت

  امنهجد   نداكفهدذا غري صددحيح، ألن ه  بدداللدة الظداهر  النصال  إفكوندك ال ترى دليال   

احلديث الستخراج كتب    ومدارسهم واضحة، فال تبحث يف  ،لنئمة يف االستنباط  اأصولي  افقهي

مام ن اإلإيسددعى هلذا، ربام أحيانا يقال لك  مي ممن فهذا منهج دك    يف االجتهاد، أصددول األئمة
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بأصل  كام    ثابت  القياسوولكن يعضده القياس،    فعال،  هذا  قد يكون ،استدل  بحديث ضعيف

 سنأت يف بعض املواطن ونشري لذلك، 

بم تقض حلديث )يفقه علم األصدول، عندما يأت  فمن كان من خارج علم األصدول ال

أجتهد رأيي  :قال بسددنة رسددول اهلل قال فان مل جتد قال  ،قال فان مل جتد ،قال بكتاب اهلل ،يا معاذ

ام عىل حتق اهذا  وأصدوهلم،  تقرير فة يف  اعتمدوا عىل أحاديث ضدعي  يونصدول، قالوا األ(وال آلو

نم أوردوه إمن حيث األصددل ف  ان كان ثابتإنه ثابت عن أيب بكر وعمر، فإف  ،علم أصددول الفقه

 .استئناسا  وليس أصال

البينة عىل من اد عى واليم   )، وأيضدا  حديث ضدعيف (اخلراج بالضدامنأيضدا حديث ) 

ولو  تقوم عليده أسددس الددعداوىمع ذلدك حدديدث ضددعيف ومتكلم فيده كثريا ، و (عىل من أنكر

براءة و ،، وعليه نقول هو مندرج دت أصدل وهو االسدتصدحاب؟بم سدتقيم القضداءف  اسدقطته

ة ألن هناك معضددات للحكم ال يفقهها  ،فال تذهب بتضدعيف احلديث لتضدعيف احلكم ،الذم 

فاحلكم ضدعيف  ا، وبناء  عليه اذا كان احلديث ضدعيفمامألنه اليعرف أصدول اإل ،ا الشدخصهذ

 هذا يفعله األغرار، وهذا من اجلرأة عىل أهل االختصاق.

ع يف تي ختم هبا ابن أيب كف  نظمه املاواين سددنتحدث عن القواعد اخلمس الكربى الت

 علم األصول.

 قال الناظم رمحه اهلل ونفعنا بكم وبه يف الدارين 

 الفقه فيها تنحرص  فروعُ  أن     :::وهذه مخس قواعد ذكر

 بالشك بل حكم اليق  يت بع  :::وهي اليق  وحكمه ال يرفع

 مشق ة يدور حيثام تقع        ::::والتيسري مع ،ورضر يزال

 من األمور فهي فيه تعمل    ::::وكل ما العادة فيه تدخل 
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 وقيل ذي اىل اليق  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

بمعنى لو ليهدا القواعدد األخرى،  إالقواعدد اخلمس الكربى التي ترجع  اين ابتددأ بدذكر  

كيف اكتشددفنا  شددنا يف القواعد الفقهية سددنجدها ترجع يف اجلملة إىل هذه القواعد اخلمس.  فت

 القواعد الفقهية؟ 

تم اكتشددافها باالسددتقراء، اسددتقراء األحكام الّشددعية فوجدنا الّشدديعة يف مجلتها تقر   

والسد  والتاء    قروى، واالسدتقراء من الفعل (اليق  ال يزول بالشدك)ن  وهي أقاعدة أسداسدية  

أي مجع الفروع أنت يف مرحلة البحث والتجميع، عندما تصدل اىل هذه القاعدة  ىزائدات، قرو

ذه الفروع، فتصددر قانونا فيكون االسدتقراء قد تم وأصدبح تاما اذا كان التتبع  تسدتنبطها من ه

 .االستقراء التام أمر عرس، وواال أصبح استقراء  ناقصا  وهو ظن ي  الداللة ،جلميع الفروع

فاذا اردت أن تطبق حكم فيكون باالسدتقراء، واألصدل هو املنهج االسدتقرائي، سدتجد  

، أمل تثبدت الفروع دت القداعدة بأدلة رشعيدة، فدليدل الفروع من اهذه القداعدة تضددم دتهدا فروعد 

ل عليهدا  ،القداعددة ، ألن الفتوى واالجتهداد  القواعددمن  فتداء  ولكن ال جيوز اإل  ،والقداعددة مددلد 

 .باألدلة التفصيلية انيكون

 وال تعترب من  ،اليفتى من القواعد العامة عليهمح و ،ألن الفقه يؤخذ من األدلة التفصيليةو  

نا أدلة نقول له عىل إ، ومن قال  الفقهية متعلقة بالفروع واألحكاممصددادر الّشدديعة، فالقواعد  

عليها باحلكم الّشدعي،  الوأصدبحت القاعدة مدل    ،اعتبار أن  دليل القاعدة هو نفسده دليل الفرع

من األدلة الّشدعية ولكن  تاملقاصدد ليسد ف، ال من األدلة التفصديليةإال يؤخذ احلكم الّشدعي أما  

 .يمكن أن يستفاد منها بالينجيح
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التي تفيدد    (لليق  ال يزول بدالشدددك)نعود   قليلدة وأكثر هدذه    اليق األحكدام الفقهيدة 

فتم  هو  نقول   اجلواب: نده ظني والعلم يقيني؟مع أ علمنده  الفقده أاألحكدام ظنيدة وعليده يقدال مل عر 

أن نقول أنده يفيدد العلم أو ال  بعدد ذلدك  فام الفرق   ،العمدل بده واجدب بداإلمجداعأن عىل اعتبدار  علم 

ظن    الفقه: هو ، وبعضهم أراد الدقة فقالبالظن الراجح فهو واجب العمل به عند الفقيه  ؟يفيد

جيب العمل   والظني الراجح الغدالب ظن يدة عىل الراجح،يف أحكدامندا الفقهيدة أن بحكم، مع العلم 

 وهذا من دقة علامئنا.العقالء الفقهاء وإمجاع به ب

أن ما ألقي يف الطريق نجس، لكنه شدك  مثال عىل ذلك إنسدان يميشد يف الطريق فتيقن  

نه قال جيب النضدح ال الغسدل وهو ر  املاء به ام ال؟ فهنا جيب النضدح، الح  أهل أصداب ثو

ستصحاب  عىل شكل رذاذ، هنا عملنا بالشك أليس كذلك وهذا خالف القاعدة ألن األصل اال

نام خالفها لدليل السدنة  دة وإ، أي تالفة القاعوهذا يكون قليال ،نه طاهر ما مل يتيقن النجاسدةوأ

من حدديدث أنس يف احلصددري الدذي كدان يف بيتده وكدان عنددهم فطيم يطوف بداحلصددري فلام أراد 

   .رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الصالة عليه نضحه باملاء

الوضوء   أوجبأنه  فقال مما خيالف القاعدة عند اإلمام مالك    اإلمام الوالت  رضب مثاال  

ثمام ل  امن نواقض الوضدوء، خالف اإذا شدك املصديل  يف احلدث، واعترب الشدك يف احلدث ناقضد 

  ألنه تيقن الطهارة وشددك  ،عىل اسددتدالله بالقاعدةبالشددك  ال ينقض وضددوءه الذي الشددافعي  

 .يف النقض بعدها

أن  ذمتده  عندد مدالدك  صددحيحدة ولكن التطبيق تتلف، اليق    مدام مدالدك قدال القداعددةاإل 

ة  مل تربأ الذمة ألن  اليق  هو إنشدغال الذ الشدكفاذا صديل  مع  ،مشدغولة بالصدالة واحلدث شدك م 

لقاعدة فيه اخالف  احلدث بالنسدبة لثمام مالك قدن  الشدك يف  إوليس الوضدوء، وعليه ال نقول  

 .هايف تطبيق اخلالفولكن 

  ،  مطردأن ه  (ليق  ال يزول بالشدك)اقاعدة  يف ح  وإن كن ا نرى بالنسدبة لثمام  ملوهذا 

سدتدالل اإلمام اوكان  وقد ختلفت أفراد قليلة عن هذه القاعدة منها موضدع الشدك يف النجاسدة  
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، أما املوسدوس يبني عىل ما ترجح ا الطفل الرضديع عىل احلصدري الذي يف  أنسمن حديث  سدود 

 .عن ذلك، فهو ال يلزمه قضية الشك واليق  لغري املوسوس لديه واهلل يعفو

 ، ، وهوحتى يسددمع صددوتا  أو جيد رحيا  وال تبطلوا أعاملكم :قوله تعاىلأما يف الصددالة  

اإلمام يأخذ هنا أو هناك حسددب األرجح جتد  ،ام يأت حمل احلكمددددد  لكن ل  ،افرةضدد فاألدلة مت

وذكرنا اإلسدتحسدان وسدد  الذرائع بإعتبار حمل  ،الينجيحباألدلة، وهنا ملح  كبري يف موضدوع  

ختالفات الفقهية  وختتلف فيه اال  ،نتباه إليه يف علم األصددولباال ، وحمل احلكم أمر جديرحلكما

 .وبحثنا هذه األيام يف حمل  احلكم، ودقيق املناط وتنزيل احلكم عىل حمل ه ،بشكل كبري جدا

يم  عىل من أنكر، حدديدث متكلم  البيندة عىل من إد عى وال:  انظر إىل قولده عليده السددالم 

تفيد من فروع الّشدديعة عند ، ولكن له أصددل وهو اليق  ال يزول بالشددك، وهذا اسدد سددنده يف

ى احلدديدث بده، وهدذا منهج األصددولي    وهو منددرج ددت أصددل أقوى منده هدائاسددتقرا ويتقو 

هذا  ألن  هذا موضددوعه تتلف عن   ،عىل حسددب علم اإلسددناد تقيمهوالفقهاء فال تسددتطيع أن  

ث  عىل وكذلك ال نقي م أقوال املحد    علم اإلسدنادعىل  صدولي  بناء  املوضدوع، فال نقي م أقوال األ

 .ألن  منهجه قائم عىل علم اإلسناد ،حسب علم أصول الفقه

  د الفيديو فأنت أيدت اخلرب باحلسعندما تشداه  ،مثل نقل اخلرب بالصدورة فيؤيده احلس

قدد تكون الصددورة ذا ليس منهج املحددث ، ومع ذلدك هدل أفداد الفيدديو علم قطعي؟ال،  وهد 

فال بد  ث، حدهذا يكون يف صنعة األصويل  ال يف صنعة املفتأييد اخلرب بالصورة والفيديو  ،مركبة

دوولكن مجيعهم موضدوعهم النص، ان نميز ب  الصدناعت ،   فال يبغي  منه كل أخذ بجانب حمد 

عيده أحدد    فتوى عىل منهج أهدل احلدديدث وهدذا المثال  ال يوجدد عنددندا  فأحدد عىل أحدد،   من يدد 

لدذلدك كداندت العلوم   ،سددندادا يف اإلن عنددهم منهجد وكدذلدك األصددوليون مل يددعوا أ،  املحددث 

ولو اقتحم أحدهم صدناعة األخر وأفسدد عليه عمله سدتصدل إىل م،  احينواختصداصدتها حمل ا

 ارص.واقعنا املع
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ى  شددكداالت كربى، وال شددك أن هنداك إفداالقتحدامدات املتتداليدة من قبدل أهدل صددنعدة عىل أخر

اليوم إنام هو   ول الدروس إىل، وما ذكرناه من أيف احلديث والفتوى منه  الفردي  نتجت من النظر

األئمدة   وقدد رأيتم كيف يعمدل اإلمدام وغريه من  ،هدل احلدديدث من اإلهددارللحفداظ عىل جهود أ

ن جتد عند املحدث  صدناعة بمعنى أنه يتحدث يف حمل احلكم؟ هل بمجموع األدلة، هل يمكن أ

 عند املحدث  مبحث سد الذرائع؟ العمل باملصالح املرسلة؟ 

وبداملقدابدل هدل مبحدث التددليس من مبداحدث علم األصددول؟ لدذلدك عليندا ان نحداف  عىل 

ن دور الطبيب  ، ينتهي الصديدالين من الدواء ايعة ألن كل واحدة منها تؤدي دورا مهامكل صدن

يشدخص املرض ويصدف الدواء، لكن الح  الطبيب ليس صديدالنيا والصديدالين ليس طبيبا 

 فيجب احينام التخصص.

تداج  بدل هو ن  ،أمدا يف الفقده فدالتددخالت واملشددداحندات ليسدددت ندامجدة من طبيعدة العلوم

سدناد  ، فتجد أحدهم يريد فرض صدناعة اإلفراد عىل بعضدهم بعضداالتي يقوم هبا األ  االقتحامات

الدذي يقوي احلدديدث بداحلس هو صددنعدة األصددويل ال  لدذلدك جتدد    ،عىل علم الفقده والعكس

مع الواقع حذو القذة بالقذة ال    الذلك بعض احلاديث يف عالمات السداعة جتده منطبق املحدث،

من حيث السددند، فهذا احلديث من حيث  صددناعته حديثية  تتوقع ان املحدث سدديصددححه ألن

 .سناد ضعيفاإل

لصدحايب  الذي  ن يقويه باحلس واملشداهدة والواقع؟ األصدويل طبعا، ان الذي يمكن أم    

،  واملشداهدة  احلسبع زز  ومع ذلك علمه قطعي ملاذا؟ ألنه توحده ه  آهو ررأى رسدول اهلل يصديل 

عندما  فة العلوم، مثال  اوكوعلم البالغة    مجيعه حلراسة علم احلديث وعلم األصول  الكالموهذا 

الكذب حرام!!  يقول أهل البالغة: أعذب الشددعر أكذبه، فيأت فقيه فيقول كيف تقولون ذلك،  

دباء والشدعراء مثال أن يكون شدعرهم عىل صدناعة عىل اخرى، وعليه سدنلزم األ نت هنا ادخلتأ

 حوهلم ماء  :: قوم جلوس :نندا واملاء من حولناكأ :شددعر من قبيدل قول قائلهماحلقيقدة، فيكون ال

 ماء 
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جماز فيه منطبق مع الّشدديعة ال كذب فيه !!، هذا ال يصددح يا  بيت شددعر عىل احلقيقة ال

تقحم عليه صناعة الفقه، الفقهاء  ، ومدارج الصور فال  يف مدارج اخليال  قٍّ ر  دددددد أخي، فالشعر ت  

ميل عنده للخيال، وال يعني ذلك   قليال ما يكونوا شدعراء ألنم مرتبطون بالتحديد والضدبط فال

ن ينفلت الشدعر فيدخل يف املحرمات يف مسداحة العقائد واألخالق ونقول هذا ترق يف مدارج أ

 اخليال، ال، هذا فسق وفجور.      

تذهب للبيت احلرام لتطوف  ا، حيث كانت مرأة  لعرب ألبناءهالبيت الذي علمته امثال  

الثدالثدة أتدت ومعهدا   وكدان يتعرض هلدا احدد الفسدداق من الشددعراء فتعرض هلدا األوىل والثدانيدة يف

  ها هرب، فقالت: زوجها فلام رآ

 وتتقي مربض األسد الضواريا   :::ب لهاتعدوا الكالب عىل من ال ذئ           

فيده من طلدب العزة واملنعدة والقوة   ملدا  البيدت ألبندائكم  فقدالدت العرب علموا هدذا 

 والشجاعة.  

طلقت زوجتي أم   ،ال أعلم  :جل يقولرك ،الشددك قد يكون يف املانعضددوعنا،  ونعود مل

والشدك يف املانع  من الوطء،الطالق مانع  ألن عندها نسدتصدحب األصدل وهو عدم الطالق،    ،ال

ولو  وعليه اإلعادة  ،الوقت بطلت صدالتهدخول كا  يف اه، أما الشدك يف السدبب كمن صدىل  شد يلغي

، أما  الصدالةسدبب  الشدك يف ، ألنه ال تأت النية الواجبة مع  نه صدىل فعال بعد دخول الوقتتب  أ

  .وهو الرباءة األصلية ،ستصحاب األصلا فقد ذكرنا هذا وأن فيهالطهارة كّشط ال الشك يف

 الستة عّش املذكورة يف النظم؟ األصول سؤال: هل هذه القواعد اخلمس من ضمن

اجلواب: ال، هذه قواعد فقهية، ما هلا يف علم األصدول، السدتة عّشد التي درسدناها هي  

ن هذه الفروع مندرجة دت هذه  ، وجدنا أنتج الفروعأفتى اإلمام وأم يف االفتاء، ملا  أصدول اإلما

القواعدد الكليدة، لدذلدك هدذه قواعدد يف الفقده وفرق ب  القداعددة األصددوليدة والقداعددة الفقهيدة،  

ة تتحددث عن عوارض األدلدة، أضددف لدذلدك فدإن دليدل القداعددة الفقهيدة هو  يد صددولالقداعددة األ
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دليدل عىل القداعددة األصددوليدة الّشددع، ملدا قلندا يف قولده تعداىل بينام الد   ،االسددتقراء للفروع الفقهيدة

من أين عرفنا أن   "ن يفتنكم الذين كفروان الصدالة إن خفتم أليس عليكم جناح ان تقرصدوا م"

أنده وصددف طردي ال قيددي؟ من الّشددع، ألنده    "إن خفتم أن يفتنكم الدذين كفروا"قولده تعداىل 

، بينام دليل القاعدة " هبا عليكم فاقبلوا صدددقتهصدددقة تصدددق اهلل"صددىل اهلل عليه وسددلم قال  

 .، وقد تصبح بعض األحاديث قاعدة فقهيةالفقهية استقراء الفروع

ر يزال،  رتكاب أخف اوهذه القاعدة هي ،  حديث ال رضر وال رضارواين قاعدة الرض 

جلميع   نتقال املرضاإزالته خوفا  من بعضدو أصدابه مرض واألطباء نصدحوا مثاله: الرضدرين،  

طبعدا يقددم الكدل عىل اجلزء وهو  إمدا إزالدة هدذا العضددو أو تلف كدامدل اجلسددم،  عليده  ف،  اجلسددم

 .رتكاب املفسدة األدنى ملنع املفسدة العلياا

وهذا   وهذا أمر جتده عند مجيع البّشدد بالفطرة إذا تع  أحد الرضددرين ارتكب أخفهام، 

 إنام هو وقدت االضددطرارا كدأكدل امليتدة ملن أرشف عىل اهلالك، ومنهدا ليس األصددل يف الّشددع 

فالعلامء هنا  ،الذي إن خرج عليده النداس أبادهم وال يعبأ بذلكوالية املتغلدب  الفقهداء  تصددحيح 

لوا لال  ،للمفسددة األكرب  اارتكبوا املفسددة األدنى درء بل كانوا  ،سدتبدادوال نقول الفقهاء أصد 

ه  .ضد 

لكنهم مل و  ،السددالط  واخللفداءظلم  واألئمدة األربعدة رىض اهلل عنهم وقفوا يف وجده   

نقداذ البالد وا بدأنفسددهم إلالعدذاب وضددحَّ   م  ن يتحملوا ه  ، وآثروا أجييشددوا العدامدة عىل اخللفداء

وذلدك كلده حلاميدة الددين    ،والعبداد واحلفداظ عىل رايدة األمر بداملعروف والنهي عن املنكر مرفوعدة

بل كانت  ،ة واحلكمفقضديتهم مل تكن منافسدة عىل السدلطإليقاع ب  احلاكم واملحكوم، وعدم ا

 .قضيتهم مع االلسالط  قضية رشع

لكننا نريد   ،لسدنا طامع  يف كراسديكم وال يسداوي عندنا درمه  ولسدان حاهلم يقول:   

،  وحكامء وأصدحاب وعيوفياء للدين  م ب  يدي اهلل غدا، لذلك كانوا أسدالمة احلاكم واملحكو

قدد كدانوا  التي ال تعيش وتنتعش إال يف أقدات الفتن، وخصددوصدددا مع وجود الفرق البداطنيدة  
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اإلمام مالك مل ف  ،ن كان البعض ال يعرف شدجاعتهم يف هذه املواقفشدجعانا رىض اهلل عنهم وإ

محد يوم  إلمام أ، وبابكر يوم الردة  سددالم بأيب: نرصدد  اإلمحد كام قيلاإلمام أ، ويوقع طالق املكره

سددالمي من ىل أئمدة املسددلم ، وقدد اسددتطداعوا أن ينجو بدالعدامل اإلحدد يزاود ع، فال أاملحندة

مفسدددة  قد اعتربوا والية املتغلب  و  ،قامت حضددارة مع وجود حاكم متغلبولذلك   ،التفكك

    .ولكن ينظر للمصلحة األعم  

 . "وما جعل عليكم يف الدين من حرج"اين قاعدة التيسري ورفع احلرج، 

عفاء ألن  ت له مشددقة رفعها باإلوكلام عنَّ   ابعض الناس يقول الدين يرسدد وليس عرسدد 

مثل الوسدطية كل الّشديعة، الدين يرسد!!، والواقع أن هذا التيسدري ورفع احلرج ليس من مصدادر  

وهي    وال يفتى منها، واإلفتاء ال يكون إال من مصادره هذه قاعدةمجاعة عندهم وسطية خاصة، 

كمريض أرشف عىل اهلالك يف رمضدان هذه مشدقة فادحة   ، املشدقة الفادحة ترفعاألدلة الّشدعية

كمشدقة    حتامل التكاليف الّشدعيةاحتامهلا مثل مشدقة ا، واملشدقة اليسدرية جيب وجيب عليه الفطر

، أما املشدقة املينددة هنا خيتلف شداق امر الّشدع باحتامهلاالوضدوء يف الربد والصديام يف احلر فهذه م

يسددرية بال  وبعضددهم يراها تلحقالفادحة فينفع،  ب تلحقفبعضددهم يراها    ،فيهانظر املجتهدين  

 . فتحتمل

 ."وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهل " ،اين قاعدة العادة حمكمة

 :العادة قسامنوفالعادة ما جرى به فعل الناس وتكرر، 

وهذه أعراف خاصدة تب  ألفاظهم اخلاصدة  وغريهاأعراف قولية كأقوال األطباء والصدن اع   -1

يف قوهلم وال حيمدل كالمهم عىل العرف اللغوي  هبم وعليده جيري كالم  النداس عىل عرفهم

عطيتدك( فدالعرف فيهدا القبول )أكمن طلبدت ابنتده للزواج فقدال  ،  وال العرف الّشددعي

وال يمكنده التملص منده بدأنده قصدددد أن يعطيهم شدديئدا مدا، فنحملهدا عىل العرف   ،بدالزواج

 .داللة الوضع ن يسمىل القرآاخلاق ال املعنى اللغوي، فكالم العرب قبل نزو
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الذي يسدمع   -وداللة احلمل هي صدفة يف الفهم    ،هي صدفة املتكلم  االسدتعاملوداللة   

شديع فالن ن هناك خلطا ب  هذه الدالالت مثال شدخص قال: )والواقع اليوم أ  -لقولهلذا ا

لده  نقول    نكدار للبعدث كيف تقول مثواه األخري؟( فيقول قدائدل: نعوذ بداهلل هدذا إملثواه االخري

ال دمل فىل أي مكان حتى قيام السداعة، إ  قربه أنه ال خيرج منأي باعتبار الدنيا  يا أخي هذا  

 ،ستعاملاالعىل اللغوي بل  الوضعكالم الناس عىل 

القددر؟ نقول يدا أخي هدذا  بد   اإليامن  أين  ،يقول أحددهم: نعوذ بداهلل  "صددددفدة"وكلمدة   

لده أمن دون موعدد مسددبق مرتدب ي بقددر اهلل تعداىلأيقصددد بده    و ،رفدهيتكلم بعُ  ندت ، فتحم 

ااائيدل هو   ،لعندة اهلل عىل إاائيدل، يقول أحدهم: اتق اهلل :شددخص يقول، قضدديدة عقددية

نبي اهلل يعقوب!! يا أخي هو يقصدد أن يسدب نبي اهلل أم كيان الصدهاينة، كيف دمل عرف 

املتكلم عىل عرف الّشددع؟، آخر يقول: بكرة حيلهدا ألف حال ل، يقول احددهم: أعوذ بداهلل  

مراعاة قصدد   يف أمهية جزء وما ذكرُته اهلل!!،كيف تثبت الّشديك مع اهلل، تثبت ألف اله مع  

 وال النحوية  املعجمية، ال عىل الداللة الوضددعية  ،معىل عرفه فيحمل كالم الناس  املتكلم 

  فال نحمل أقوال الناس عىل عرف النحاة.

 سؤال: هل ممكن أن نقول يف مثل هذه احلاالت أنه من األوىل أال يتلف   بذلك؟

يطلب هذا إال إذا أدى إىل لبس شددائع ب  الناس، مثاله: شددخص قال:  اجلواب: ال، ال 

ألن اخللق   ،لكن السدامع هلا يشدمئز  لغة،  أنا خلقت الباب، فهذه اجلملة وإن كانت صدحيحة

ن اخللق، فقدال ربندا يقول يف القرآ  وا لده اسددتعمدل لف  غريعقيددتندا ال يكون إال هلل، فقوليف  

يسددى )إين أخلق لكم من الط (، نقول لده كام قلندا يف )وختلقون أفكدا( وقدال عىل لسددان ع

السددابق: ال ختاطب الناس بعرف الشددارع، بل جيب ان ختاطب الناس بعرفهم، كام جيب ان 

طاملا أن االلفاظ الناس  دمل الفاظهم عىل عرفهم، وال نثري زوبعة من اخلالف والشقاق ب  

 .مل تشو  عىل العقيدة
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يف الّشدع نحمل الكالم عىل عرف الّشدع، كالصدالة مثال أيضدا عند حديثنا يف الّشدع  

عن   مدل عىل املعنى اللغوي وهو الددعداء، ملدا نتكلمركدان وال دُ دمدل عىل الصددالة ذات األ

مسداك عن شدهوت البطن والفرج من طلوع الفجر الصدادق الصديام يف الّشدع فنقصدد به اإل

معنى مطلق اإلمسدداك، وهكدذا،  املعنى اللغوي بوال نحملده عىل   ،إىل غروب الشددمي بنيدة

ألندا لغتهم  ،ري عليهم داللدة الوضددع اللغويندك يف كالم العرب يف اجلداهليدة جُت فدالقداعددة أ

قبدل جمز االصددطالح، يف الّشددع جتري عليده الداللة الّشددعيدة إال إذا دل دليدل، ويف أقوال 

 يف اختصاصه. كل حسب عرفه يف قوهلم الناس جتري عليهم عرفهم

هل  "الرمحن عىل العر  اسدتوى"فيام يتعلق بصدفات اهلل عز وجل كقوله تعاىل  سدؤال: 

 نفهم يف ضوء دالاللة الوضع اللغوي أم ماذا؟

اجلواب: يف التفسددري نحن نتكلم عن الدداللدة احلمليدة وقلندا هي صددفدة يف احلدامدل أي 

ان أفرسد     أسدتطيعاملسدتمع، نعم لكملة )اسدتوى( معنى أو معان يف القاموس اللغوي لكن ال

يدة وفق هدذا معدان املعجم اللغوي وهدذا أمر خطري جددا، ألن املطلوب من املفرسدد ليس اي

بدل بيدان مراد املتكلم وهو اهلل جدل جاللده، وعليده فموضددع    املعجميدة،  بيدان معدان االلفداظ

 .، ألن الوضعية متعددة وهي مسجلة يف املعجمالتفسري الداللة احلملية ال الوضعية

م(  ن يكون يف ترك الطعام، أما لف  )الصددودهم لف  )الصدديام( يف القرآمثال: يقول أح

إين نذرت للرمحن صدوما  " عىل لسدان مريم عليها السدالم ىلافيكون يف ترك الكالم كقوله تع

، هذا الشدخص يتحدث يف التفريق يف الداللة الوضدعية مع أن جذر "فلن أكلم اليوم أنسديا

ام( جذره واحد ويكون األول يف االمسدداك عن الفعل واحد )صددام(، وال يوجد فعل )صدد 

 خيتلف املعنى؟  فكيفالطعام وايخر يف االمساك عن الكالم، جذره واحد 

ن االختالف يف داللة االسدتعامل  ، أفاضدطرب هذا الشدخص يف الفهم وسدببه ظنه اخلاطز

ن أيضددا لفظدة ثدل لفظدة )زوجدة( و)امراة( يف القرآداللدة الوضددع، م  يلزم منده االختالف يف

)مطر( و)غيدث(، )ريح( و)ريداح( فهدذه مينادفدات يف االسددتعامل اللغوي، وال يعني أنده  



                                                 walidshawish.comوليد مصطفى شاويش د. 

 206 ش   يابنتظار مراجعة الدكتور وليد شاو 

اسددتعمدل لف  )الريح( يف العدذاب و)الريداح( يف الرمحدة واسددتعمدل )املطر( يف العدذاب 

و)الغيدت( يف الرمحدة واسددتعمدل لفظدة )الزوجدة( إن كداندت مطيعدة ولفظدة )إمراة( إن كداندت  

: إن داللة هذه  ن نقولاللفاظ للداللة عىل هذه املعاين أن اسددتعامل هذه اعاصددية، ال يلزم م

 وهذا خطأ شنيع وخطري. ،لفاظ يف الوضع اللغوي كذلكاأل

فاملفرسد يتكلم يف الداللة احلملية وهي غري الداللة الوضدعية، لذلك ال يقف املفرسد يف 

ملعرفدة مراد املتكلم، فهم كلمدة )اسددتوى( عندد الدداللدة الوضددعيدة بدل البدد من بحدث زائدد 

ككلمة )صددالة( يف عرف الّشددع معناها اللغوي الوضددعي وهو الدعاء موجود لكن هناك 

بحث زائد عليه وهو األركان والّشددوط يف الصددالة مثال، ففي الداللة احلملية نأخذ املعنى 

 .اللغوي ثم نبحث بحثا زائدا  ملعرفة مراد املتكلم

لدا والبحدث عن مراد املتكلم، فمثال يف قولده تعداىل فهنداك فرق ب  داللدة االلفداظ بدذا 

والتدأفف معنداه اللغوي الوضددعي معروف، لكن هدل يقف مراد املتكلم   "وال تقدل هم أف"

، فقط لفاظاللغوي مبحثه األ إذنعند املعنى الوضدعي هلذه اللفظة؟ ال، وقد بينا هذا سدابقا، 

ن املعنى الّشدعي يشدمل  ونالح  يف كالمنا أ،  ما املفرسد او األصدويل فمبحثه مراد املتكلمأ

 املعنى اللغوي الوضعي ويزيد عليه.

يدات معروف وقوهلم عنددمدا يسدددألون عنهدا  مدذهدب السددلف يف مثدل هدذه ايوإمجداال،  

وال  ل  ي التشدبيه والتجسديم والتعطيل ...إمع نف  "أمروها كام جاءت"و  "لاءتفسدريها قرا"

هذا املنهج هو الذي  ، وشدكال وانتهى األمروا اإلفالسدلف حل    ،يوجد أي داع لالضدطراب

يستمسك به خصوصا يف زمن الفرقة، هذا جيمع شتالا ويفوت الفرصة عىل العدو  جيب أن  

 الباطني الداخيل والعدو الكافر اخلارجي.

 وجيب علينا أن نبتعد عن األقوال املومهة لعقائد املسدلم  يف مثل هذه املواضدع، ونحذر من 

إقحدام عدامدة املسددلم  يف مثدل هدذه القضددايدا كدأن أت ملسددلم  أصددحداب مهن وحرف  

وأذكر هلم خالف املسددلم  يف معنى كلمة )اسددتوى( سددينى مثال  كالنجارين واحلدادين  
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من كالمك ويقولون لك كنا نخشدع يف صدالتنا وبعد رشحك ذهب خشدوعنا  ينفرون كيف 

إجلدام العوام عن علم "الغزايل رمحده اهلل ألف كتداب أندت افسدددت عليندا دينندا، لدذك االمدام  

فهذا ليس متعلق بعموم املسددلم  فلندع ركب األمة يسددري عندنا إمجاعات عقدية    "الكالم

جعفر الطحداوي ب   هدذه اإلمجداعدات يف األمدة، هدذه عقيددة اإلمدام أيب  إمجداعدات فقهيدة فلنحي  

شدكك هل قال فيها عىل  عُلو مكان  تذهب تأيديكم والكل ارتضداها، لكن ال ترتضديها ثم 

 م مكانة؟ ثم أخرج بمثل هذا الشق عصا املسلم ، هذا عبث وليس دين.أ

عندك بحث علمي حمله املكتبات يف أقسام التخصص، لكن ال تنّش هذه اخلالفيات ب  

                     الت السلف ب  عموم األمة كمقولة اإلمام مالك مثال. اولكن انّشوا مقعموم املسلم  

عناية بذل عىل عمل وجرة هو أالطبيب  ضداه  ايتقأن  ما  اليوم عرف االطباء  ك العرف الفعيل:  -2

األجرة   رشط كان ن إو ، فيدفع املريض األجرة وإن مل حيصدل الشدفاء،وشدفاءنتيجة ال عىل  

العمدل ال    أجرته مقدابلوكذلك املحدامي   ،عالةهذا من باب اجلكان  ،الشددفداءحصددول  عىل  

وإنام هي من يضدا جعالة،  أ  ، ولو رشطناها عىل كسدب القضدية لصدارتكسدب القضدية  مقابل

وتقدر األجرة بحسدب اجلهد املبذول من قبل هيئة تتصدة يف حال االختالف  ،باب األجرة

 حوهلا. 

ة فاألعراف دكم ما مل يكن  صدالح ب  الف للّشدع مثل أخذ األجرة عىل اإلعرف تث م 

م وإن جرى  افامله هذا حر  ،من يتقاىض مبلغا ماليا نظري إصالحه ب  عشريت  مثالف  الناس،

  .وثمن الوجه حرام ،ألنه ثمن للوجه ،به العرف

 رى لغرياهللن تُ :: يمنع أ:ض اجلاهو  قال:    القرض والضامن ع  

ورون(،  املصد التصدوير الفوتوغرايف مثال، قال النبي صدىل اهلل عليه وسدلم )أشدد الناس عذابا  

مثل التصدوير  يف هل الفعل ، اليوم عندنا التصدوير الشدميسد،  املصدورون كانوا هم النحات 

مشدينك  هو لف  )التصدوير(  إذن، ال طبعاواحلفر وتشدكيل الوجه واملالمح ؟ نحت  فعل ال

 .لفظي ال يشمل معنى التصوير املنهي عنه،
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كم االشدكال، ولو أردنا ان نربط احل ولو سدميناه أي اسدم آخر كالتظهري مثال النحلَّ 

ؤال يف ذات املسدألة يفرض نفسده وهو: ما حكم تصدوير الّشدعي بظواهر االلفاظ فهنا سد 

 ، ربطت احلكم باللف   فمن اخلطأ  ؟الطبي  املسددتندات؟ وما حكم التصددوير الشددعاعي

صدوير املسدتندات  ن درم تعندئذ أ  فيجب عليك  ،وكلها تصدوير والنبي لعن املصدورين

فهنا نسأل ما هو املعنى املشينك  ،احلكم الّشعي باملعنى  علَّق تما أن لتصوير الطبي، أوا

ب  النحات الذي ينحت الصددورة يف احلجر وما شدداهبه وب  صددورة الكامريا؟ ما هو  

 وجه التشابه يف العمل؟ ستجد أن املعني  تتلفي  رياما.

بل احفرعميقا يف   ،فال تغرنك األلفاظ، باأللفاظّشددعي متعلق باملعداين ال احلكم ال إذن

حتى أين أعرف صداحب اسدتديو تصدوير  ا،املعاين، ونعلم أنه يف فينة ما كان التصدوير حمرم

أغلقده ألنده حرام وتداب من هدذا احلرام!! واليوم التصددوير بجندب بيدت اهلل احلرام ومدا عددندا  

 لفتواه،   قدام بمراجعدة للتصددوير  منسددمع أحدد حيرم التصددوير عىل النداس، نعم لو أن املحر  

أما أنه حيرم ثم حيلل أو يسدكت    ،ورجع عن قوله بالتحريم الحينمنا صدنيعه  ،وأعلن خطأه

 .اجلزئيات الالكليات يف خطأ مام نحن أهنا هكذا من دون بيان فهذا عبث، و

زمن يف  ، كالذرة  لهتالف  حادث  زمن الرسالة عىل معنى  متأخر  يف  فال جيوز محل اللف    

التي هي  ذرة  الد وليس   ، هي النملدةقدال تعداىل )ومن يعمدل مثقدال ذرة( والدذرة هندا  الرسددالدة  

يف وهذا خطأ    ،فقط اللف  مشددينك  ب  املعني ؟ ما هو وجه التشددابه ،أصددغر مكون للامدة

،الكيل  ال   أنتج العدديدد من اجلزئيدات اخلداطئدة يف صددورة فتداوى وهدذا اخلطدأ يف الكيل    اجلزئي 

، بسدبب عدم التمييز ب  املعاين، ولكن يمكن يف الذرة أن للتندر عند الناس  اصدارت مصددر

، فيدخل اجلزيء والذرة أجزاء الذرة، وغريها من األمور الدقيقة. ق   دمل عىل كل ما يد 

، من املعداين احلدادثدة  ال بام يقول فالن وفالن كداينشددتداين  ،ن خداطدب العرب بام يفهونآالقر

ومل يكن حيددثهم عن أصددغر جزء يف   الدذرة لغدة،ان هبدا العرب هي  فدالدذرة التي خداطدب القر
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املدادة، األن سدديقول احددهم جيدد: سددنلزمدك بكالمدك، مصددطلح الفدائددة البنكيدة مل يكن 

 فلامذا درمونا؟ معروفا يف زمن النبوة 

جه  فرق ب  مصدطلح التصدوير والفائدة، التصدوير قلنا مشدينك لفظي وال وهنا يظهر ال

لذلك مل ينسدحب حكم احلرمة يف   ،والتصدوير الفوتوغرايف  للمشدابه ب  املعني  يف النحت

النحت عىل التصدوير الفوتوغرايف، أما القرض اجلاهيل الذي جير ربحا مضدمونا فهو منطبق  

هندا نقول الربا يتنداول الفدائدة املرصددفيدة بداللة اللغدة قبدل  ،عىل معنى الفدائدة املرصددفيدة رياما

أما يف حالة ، القياسيتناول اخلمر املعارص بالوضددع اللغوي  قبل اخلمرالقياس، كام أن لف   

 التصوير فهذا غري موجود أبدا الختالف املعنى.

حتى ال يعبث   ،إمجاال نقول الّشديعة قامت عىل دديد املفاهيم وضدبط االصدطالحاتو

، يف  اخلطدأ ألن    ،هبدا العدابثون ويفتنوا النداس يف دينهم مثال الكدل  االصددطالح خطدأ يف  الكيل 

اليوم يطالب بالديمقراطية، طيب سددؤال ما هي الديمقراطية عندنا؟ صددندوق االنتخابات  

طدة، اول عىل السددلبدالتددواالقيناع، يقول أخر ال، هي الددولدة املددنيدة، ال هي الددولدة الددينيدة  

 .ن هناك تشوها كبريا يف املعرفةستجد أ

هي ما   ،اصطالح الدولة املدنية ما هي؟ هل هي الدولة التي ال دين فيها؟ يقول آخر: ال 

تعمدد يف التالعدب    أن ثمدةاليوم  التطور واالزدهدار ونحوهدا، تالح    قدابدل البدداوة من  ت

بااللفاظ  للتشدويش عىل دين املسدلم  وحيالم واالصدوليون هم من يتحمل املسدؤولية ألنه  

 لح ال بد له من ضبط.ال بد من ضبط كل شز، كل مصط

ن نضدبط هذه اللفظة، التكفري، زواج عريف، ما معنى زواج عريف؟ زمان  التطرف جيب أ 

وا يسددمون العقدد الصددحيح لعقود الزواج فكدان  مل يكن هنداك توثيق يف الددوائر الرسددميدة

ليوم يظهر مفتي عىل ، ااعرفيد   ازواجد املختصدددة  الددائرة    املسددجدل يفغري  املكتمدل األركدان  

ل ما حكم الزواج العريف؟ فيقول: زواج صدحيح، بينام الزواج العريف عند الفضدائية فدددديُسدأ

اج الّشدعي، لذلك جيب وال أي شدز من رشائط الزو ،ال ويل وال مهر وال شدهودبالسدائل  
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وراء االلفاظ فمثال يف مثال   جرَّ ن  وال ن    ،لفاظ واملعاين والغوق يف حقائق املعامالتاألضبط  

  ،صدحيح ف  ورشوطه  لت أركانهالزواج عندنا يف الّشدع أما زواج صدحيح وإما فاسدد ، فام كمُ 

 سامء.ألوال عربة با ،فاسدف أركانه ومن نقصت

العلامء كلهم يطبقون املقاصدد، حتى ما ذكرناه عن سديدنا  قاعدة األمور تتبع مقاصددها،  

، بدل كلهم  نده ال يقول بداملقداصدددتكلمندا يف )بيع العيندة( ال يعني أاإلمدام الشددافعي عنددمدا 

وهدذا ال يعني ان بعضددهم ال يقول هبدا،  ،نظدارهم يف جواندب منهدايقولون هبدا، نعم تعدددت أ

مقاصدد نظره إىل  مام مالك ذهب يف اإل جال وبيع العينة، وكيف أنقلناه يف بيوع اي  مثاهلا ما

 واإلمام الشافعي نظر يف طبيعة العقد. ،املكلف 

فقد ذهب  ،لكنه متقدم خطوات عىل غريه يف هذا الباب  ،اإلمام مالك كغريه يرعى املقاصدد

عنده   مثاله: رجل ،مقاصددهم يف الكالم  ، فراعىرمحه اهلل يف رعاية مقاصدد املكلف  مذهبا بعيدا

فقال واهلل ألذبحنه، ثم توقف الديك عن الصدياح، فعند اإلمام رمحه اهلل  ،ويزعجه بصدياحهديكا  

أن يدذبحده كدان ذلدك ألنده راعى أن الرجدل ح  حلف   يم ،  وفداء بدال  ال يلزم الرجدل ذبح الدديدك

 .ثار اليم  هو الصياح، فالذي أزعاج بالصياحعىل حاله من اإل

واهلل ال أكمل   :فقال ،مثال آخر: شخص ذهب لدائرة حكومية فوجد طابور االنتظار طويال

إذا بدالددور يدأت عليدك  و  ،معداملتي هدذه اليوم، فدإذا بدأحددهم يفتح نوافدذ أخرى خلددمدة املواطن 

ألندك ح    ،وال حندث عليدك يف يميندك ،هدامَّ ددددد  ت، وأم معداملتدكقدد   :مدام يقول لدكايعدا، فداإل

السدبب بقرائن  وقد زال السدبب املثري لليم ، فيعترب هذا  ،كان ذلك عىل حال االزدحام ،حلفت

املعاملة إن بقي هذا   واهلل ال أتم    :نك قلت يف يمينك، فكألقصدددك  اتصددصدد   ،احلال واألحوال

 ، وقد ذكره صاحب املراقي فقال:االزدحام عىل حاله

 بعض النجبا إياه:: ختصيصه :قصد خصص التزاما قد أبىالب

الرجل   زوجته أو أخيها، فقالوهذا خالف السادة األحناف، مثال رجل حدث إشكال مع والد 

ون  حيل  اليم  هو املشددكلدة، فدإذا بداملصددلح خداك، فدالدذي أثدار لزوجتده: أندت طدالق إن زرت أ
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 ، خاها لليم  فال حرج عليها إن زارت أشددكال ب  الرجل وصددهره، هنا زال السددبب املثرياإل

 شكال ، لذلك قال: ال يكون أخوها هو من أزال اإل بّشط أن

 :: وهو املثري لليم  فاعرف:ط يف مجيع احللفجيري البسا

 :: وليس ذا حلالف ينتسب :إن مل يكن نوى وزال السبب

هدذا  و، ال من احلدالف لليم   ازوال السددبدب من الطرف الدذي كدان مثري  قيددظوا  ح  وال

ى بسداط اليم ، وال يكفر  قدر قصدده  وي  ،ألن العربة بمقاصدد املكلف عن يمينه، احلالف  يسدم 

 .ت شبهة الفساد فيعامل بنقيض قصده، إال إذا ظهرلف  يمينه ألن املقاصد مناط األحكاميف 

بخالف  ،فالعبدادة ال تقع وال تصددح إال بنيدة  ،أي بنيدالاصدددها  ايز العدادات عن العبدادات بمقد ري

يف العدادة، مثال رجدل ينفق عىل زوجتده عّشدد سددين  من دون أن يقصددد بدذلدك امتثدال أمر اهلل 

نفقته سددابقا ، ألن ما أن تدفع نفقة العّشدد سددنواتوإذا بالزوجة تقول له جيب عليك أ  النفقة،

 ،"إنام األعامل بالنيات"لم يقول ليس معتربا رشعا لفقدان النية والنبي صىل اهلل عليه وس

 اجلميع، هندا نقول للزوجدة: الفقهداء عنددمدا   بدل عمَّ   يدث مل يميز ب  العدادات والعبدادات،واحلدد

قدالوا ال يوجدد حرصدد مطلق فلكدل حرصدد وجده من التقييدد، مثداله    "إنام األعامل بدالنيدات"قدالوا 

هو   إذن  امطلق الو اعتربناها حرصد  "وما حممد إال رسدول قد خلت من قبله الرسدل"قوله تعاىل: 

  "إنا أرسلناك للناس بشريا ونذيرا"صىل اهلل عليه وسلم ليس بشريا وال نذيرا واهلل يقول 

وإنام احلرصد يف ايية له مقصدد حيث كان يتكلم عن بّشديته صدلوات ريب وسدالمه عليه، 

فقال للمّشددك  إن حممدا صددىل اهلل عليه وسددلم رسددول مني إليكم وليس إهلا، فاحلرصدد دائام 

ا بل لكل حرصد بسداط من التقييد، وهذا ينسدحب عىل قوله صدىل اهلل عليه وسدلم  اليكون مطلق

  "إنام األعامل بالنيات"

 أيضا من فوائد املقاصد ريييز الفرائض عن النوافل، كذلك سد الذرائع ترجع إىل املقاصد.

 سؤال: هل يمكن للعادات أن تتحول بالنية إىل عبادات؟
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 نفاقه طاعة صار إ ،طاعة هلل وامتثاال ألمرهاجلواب: نعم رجل ينفق عىل زوجته 

لذلك لذلك العبادات ال تصدح إال بنية أما العادات تصدح دون نية، اجلهاد من العبادات  

ن دخلتده الددنيدا فهو معصدديدة عيداذا بداهلل ، لدذلدك وضددعده املدالكيدة بعدد احلج وإال يصددح إال بنيدة

وإال   ،ريداء مثال، وهدذا جوهر هدذا اجلهداد الدذي جيدب أال تددخلده األغراض الددنيويدة  ةكدالصددال

           فسد وأصبح املجاهد قاطع طريق  

العرف له  أن  بمعنى ترجع إىل األعراف، بل  ،أصدلية بذالاعض الفقهاء قالوا املقاصدد ليسدت ب 

قيدها اإلمام مالك بالقصدد    فإن، كام يف حالة صداحب الديك واملعاملة ،ديتقييف ال اكبري مدخال

ألندك جريدت  ،ألن الدداللدة العرفيدة تقول لدك إندك مل دندث يف يميندك  ،فلدك أن تقيددهدا بدالعرف

 عىل سبب وقد زال ذلك السبب.  

أن هدذا العلم وهو علم أصددول   ،الددروسهدذا  مدا أريدد أن أاكدد عليده يف ختدام  وأخريا   

يف كتاب اهلل وسدنة رسدوله صدىل اهلل عليه وسدلم، بمعنى أي حكم  الفهم الفقه هو علم ضدوابط

، وتقدم للناس  ال يلتزم هبذه الضدوابط فليس دينا، وقد تكون ملتبسدة بوجهات نظر شدخصدية

  الدليل واملنهج، عليه عليه أن يب ،نا دين، لذلك كل من أراد أن يتكلم يف احلالل واحلرامعىل أ

 .أن يب  أصول االستدالل حتى نتب  احلق ونقول هذا دين

يك  أما قال الشدي  فالن ويأت   ،وال بد له أن يذكر أقوال سدلف هذه األمة يف هذه املسدائل 

 أن   فعليه ذلك، هذه األمة فهذا إن صددح الصددحابة وهيجر أقوال ريض اهلل عنه، بقول صددحايب

عىل فرض عددم   يف ربدا الفضدددل ونكداح املتعدة  ريض اهلل عنده  وى ابن عبداسجيوز لندا األخدذ بفت

نعدا  األقوال املهجورة والروايدات املطمورة يف التداري   رجوعده، وهدذا يتيح مع األسددف إ

 وحيوهلا إىل دين.

العلمي والتددليدل  العربة بدالتدأصدديدل  حالل وحرام، إنام    هدذا  حدد بدإمكدانده أن يقولكدل ألدذلدك  

،سددتخراج  ال هدذا العلم يب  لندا أن هنداك منهجدا علميدا يف اسددتخراج احلكم   احلكم الّشددعي 

الّشدعي بعيد كل البعد عن الذاتية فشدخصدية املجتهد غري موجودة نائيا يف هذا العم وهذا ما 
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املتمثلة يف  ،قادد عىل املرجعيات املطلقةجعدل هذا العلم دينا وجب األخذ به وهذا هو الذ ي ي

ألن رجل الدين يعترب نفسده مصددرا  ،م أصدول الفقه عدوه اللدود رجال الدينرجال الدين، عل

أنه أيضدا مرجعية مطلقة، و  ،أو رجل الالدين الذي يعترب أيضدا نفسده مصددرا للتّشديع  ،للتّشديع

سدواء يف جانب رجل الدين أو  ،نسدانقه يقيضد عىل املرجعية املطلقة لثأصدول الف  فلذلك علم

نا أصددبحندا اما حالة  هنداك منهجيدة علميدة وه ،وحي جاءنا من السددامءرجل الالدين، بل عنددنا 

له عامل تتص له  ،مام علم موضوعي، نحن أمام رجل الدين، ولسدنا أمام رجل دينثالثة فلسدنا أ

، وهذا عند البّشدد يسددمى علام طاملا أنه ختلص منهج حياكم عليه، له له منهجه السددليم ،قواعده

 من الذاتيات واألشخاق.

ي بنعمته تتم  الصدداحلاتنكتفي هبذا القدر، و فقد وأهنز نفيسدد وإياكم  ،احلمد هلل الذ 

أسدددأل اهلل أن يرزقندا وإيداكم    ،املبدارك  النظمختمندا مع اإلمدام ابن إيب كف  واإلمدام الوالت  هدذا  

 اإلخالق يف القول والعمل.
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