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 املقدمة األوىل: التعريفات 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم .. احلمد هلل رب العاملني ..

والصالة والسالم عىل سيد األولني واآلخرين سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهال يا 

 أرحم الرامحني ..

نحن يف هذا اليوم السبت يف تاريخ اخلامس والعرشين من شهر مجادى اآلخرة يف 

 للميالد  ٢٠١٩للهجرة املوافق الثاين من شهر آذار لسنة  ١٤٤٠سنة 

 

 نحن يف مستهل دراستنا ملنظومة قيمة من منظومات علم األصول

تنافس فيها األساتذة والطالب دراسة وتدريسا رشقا وغربا أال وهي منظومة 

 مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود

 

مة .. ولكن قبل أن نرشع يف دراستها وإن شاء اهلل تعاىل سنبدأ يف دراسة هذه املنظو

ال بد لنا أن نقّدم بني يدهيا بمقدمات تعريفية رضورية ملعرفة هذا املدخل هلذا العلم  

 اجلليل 

 

فال بد من مقدمة جتتمع فيها املسائل التي توفر لنا بوابة صاحلة للولوج إىل هذا العلم 

 فشيئا .... ثم بعد ذلك إن شاء اهلل نبدأ بتناول النصوص شيئا 
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كام هو معلوم عند علامئنا أن معرفة أي علم ال بد أن تعرف عنه عرشة أمور فقال 

 الناظم يف ذلك :

 احلد واملوضوع ثم الثمرة  إن مبادئ كل علم عرشة 

 واالسم االستمداد حكم الشارع  ونسبة وفضله والواضع  

 مسائل والبعض بالبعض اكتفى ** ومن درى اجلميع حاز الرشف

 ؟ معنى علم أصول الفقهال بد لنا أن نعرف ما  :أوالا 

قد نتحدث عن أصول الفقه باعتباره لقبا وعليه ال مالحظة بني هذا اجلزء األول 

وليست مركبة كام  بل نتعامل مع هذه الكلمة مفردةا  "الفقه "وبني  "أصول"وهو 

بأنه عبد اهلل وإن مل يكن يصيل ومل يكن ذلك وصفا له .. كذلك رجل  تسمي رجالا 

فال يعني أن يكون سعيدا بالرضورة .. فال مالحظة بني اللفظ واملعنى   يسمى سعيداا 

وهذا ما يعرف باجلامد ومجيع األعالم جامدة ألنك وضعت هذه اللفظة لقبا عىل 

فيطلق عليه أمني فنحن ال نطلق   ميناا وإن مل يكن أ  هذه الذات املشّخصة فسميَته أميناا 

عىل أهنا صفة بل هي لقب عىل هذه الذات املشّخصة وكذلك صادقا  عليه أميناا 

 ..وقد يكون مذموما ا  وكذلك حمموداا 

ولذلك عندما نقول لقب أو َعلم جامد أي ال مالحظة بني اللفظ أو هذه الذات 

 التي أطلق عليها ..

اِرق   ( فال بد أن يكون هناك مالحظة بني املصدر   عىل خالف قولنا )َوالسَّ اِرَقة  َوالسَّ

 وتعلقه هبذا الفاعل بأن يكون قد ارتكب الرسقة
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فلذلك نقول إن هذا العلم باعتباره لقبا فإنه يطلق عىل أصول الفقه التي هي أدلة  

 الفقه وطرق االستفادة منها وحال املستفيد

 

يتكون من ثالثة   َلم : أصول الفقه لقباا إذن إن هذه األصول باعتبار إطالق هذا العَ 

 أمور :

ه ومتعلقات هذه القواعد أن تقول : األمر  بالدليل عارض  الدليل من حيث قواعد 

 للوجوب .. النهي للتحريم .. األصل عدم النسخ وهكذا ..

 إذن عندما نقول إن طرق األخذ هي القواعد وصفة اآلخذ وهو املجتهد  

 املجتهد  وحال املستفيد دخل عندنا

 هذه الثالثة هي عنارص التعريف باعتباره لقبا ا 

 

 لكن ماذا لو عاملنا كلمة أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا ؟!

 أصول : أي ما يبنى عليه اليشء 

 الفقه : هو األحكام العملية  

 ما الذي يعني ذلك ؟

 هو األحكام العملية التي هي موصولة بقواعد متعلقة باألدلة  :أصول الفقه 

 إذن االستنباط متوقف عىل طرق األخذ .. عىل طرق االستفادة ..

فإذا قلنا أن أصول الفقه هو ما يبنى عليه الفقه ويستنبط الفقه به فهو القواعد  

 األصولية التي متثل طرق األخذ 

 فصار عندي علم األصول باعتباره لقباا 
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 املأخذ وهو مكان األخذ للحكم  

 طرق األخذ الذي هو الدلو الذي نأخذ به األحكام من هذا املأخذ  

 وحال املستفيد وهو اآلخذ .. 

  هذا باعتباره لقباا 

 إضافيا فهو طرق األخذ فقط ألن االستنباط حيصل هبا جئنا عىل باعتباره مركباا 

 

 ما بال املجتهد أليس هو اآلخذ واملستنبط ؟

 هذه يتوقف عليها وصف املجتهد وليس استنباط احلكم

 كذلك األدلة ال تأخذ أصول الفقه بمعناه اإلضايف الذي هو معناه قواعد الفقه 

تعني قواعده وهذا ال يتناول املأخذ إذن إذا عّرفنا باملركب اإلضايف فإن أصول الفقه  

وال يتناول اآلخذ وما جرى عليه األصوليون هو عىل أنه هو املأخذ أي مكان أخذ 

احلكم وطرق األخذ التي هي القواعد األصولية كام نقول : األصل عدم النسخ .. 

 األصل بقاء العام عىل عمومه .. األمر للوجوب ..

 

َكاة( أقيموا الصالة األمر للوجوب كام نقول قال تعاىل : )َوَأِقيم   اَلَة َوآت وا الزَّ وا الصَّ

 إذن الصالة واجبة 

ْمه( األمر للوجوب إذن وجب الصوم  ْهَر َفْلَيص  م  الشَّ  )َفَمْن َشِهَد ِمنْك 

 

معنى ذلك أن حديثنا اليوم وكل حديث فيام يتعلق بعلم األصول سيكون عىل 

يندرج يف ذلك أدلة األحكام كالكتاب والسنة اعتبار املعنى اللقبي لعلم األصول ل
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واإلمجاع والقياس ولتندرج القواعد التي تتفق مع املركب اإلضايف يف أهنا هي 

أصول الفقه ثم يدخل معنى اآلخذ الذي ال يندرج يف املركب اإلضايف باعتباره 

مضافا إنام يندرج باعتباره لقبا وهذا هو الذي درجت عليه مصادر كتب علم 

ول بمعنى أن هذا العلم يبحث يف األدلة اإلمجالية فعندما تقول : حجية السنة األص

.. حجية القياس .. حجية اإلمجاع أنت ال تتكلم يف صالة أو زكاة أو صوم إنام 

 تتكلم يف دليل إمجايل

لوجوب فمعنى ذلك أنك تتكلم يف أمر إمجايل ال خيتص لعندما تقول : األمر 

واحلج أو بالبيع او بالربا او بغريها من األمور أنت تتكلم بالصالة والزكاة والصوم  

 عن قواعد كلية شاملة ..

 

 هذا يعني أن احلَمل األصويل خيتلف عن احلَمل الفقهي 

اَلَة( من حيث تعلقه  وا الصَّ احلمل الفقهي لدى الفقيه يتكلم يف قوله تعاىل : )َوَأِقيم 

 بالصالة 

ْمه( من حيث إنه متعلق بالصوم  ْهَر َفْلَيص  م  الشَّ  )َفَمْن َشِهَد ِمنْك 

 

 أما األصويل فيتناول الدليل نفسه لكن من وجه آخر .. يتناول األمر فيه

 ن حيث إن األمر للوجوب فيتناول األمر بالصالة م
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إذن الحظوا أن الدليل نفسه هو دليل الفقيه باعتبار تعلقه بالصالة وحدها وهو 

أيضا عمل األصويل بتعلق األمر بالوجوب وهو محل عام ال خيتص بباب من أبواب 

 الفقه اما محل الفقيه فهو خمتص بباب من أبواب الفقه 

 

ن الصالة وأهنا واجبة عندما تتكلم عن عندما تتكلم عن احلَمل الفقهي تتكلم ع

األمر للوجوب هذا يعني أنك تتكلم عن احلمل األصويل الذي ال يتعلق بباب بعينه 

وهذا من مصادر القوة .. أن الباب األصويل منهجي صارم ال خيتص بباب دون 

باب ال خيتص بالفقه دون العقائد دون األخالق .. ال خيتص بباب كالعبادات 

عامالت فهو مَحل شامل يتضمن املنهجية الصارمة القادرة عىل إنتاج وبباب كامل

أحكام فقهية علمية تتصف بالثبات وتتصف بأهنا أ خذت بمنهج قويم ثابت ليس 

هذا املنهج يتقلب مع تقلبات األيام فتنقلب الرشيعة مع تقلبات األيام .. ليس هذا  

اص بفرتة دون فرتة إنام املنهج الذي هو األمر للوجوب خاص بقرن دون قرن وخ 

هو عام متعلق بالدليل ومن ثم يكون هذا احلَمل األصويل عىل وفق تلك القواعد  

يسمح بمرور النص للدخول إىل الواقع وتغيريه نتيجة هذا احلمل الذي يتعلق 

بالدليل الرشعي الذي حيمي نفسه من الغرق يف الواقع وهذا احلمل األصويل وفق 

منع مرور الواقع عىل أن يكون علال لتغيري األحكام .. فال هذه القواعد الكلية ي

يمكن أن نقول إن الواقع تغري فينبغي أن تتغري األصول ألن األصول ثابتة كثبات 

جدول الرضب فهي بمثابة جدول الرضب فإذا قلنا بتغيريها فقد قلنا بتغيري األدلة 

التأثر بالواقع سيكون خمتلفا فإذا أصبحت األدلة متقلبة فام تدل عليه يوما ما نتيجة 

 عن التأثر بواقع آخر 
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وعليه تصبح الرشيعة تابعة لعلل الواقع ويصبح الواقع علال لألحكام وتصبح 

.. وأصبحت عبارة عن مباركة وبصمة هلذا   وعدماا   الرشيعة تدور مع الواقع وجوداا 

 الواقع أنه حالل حالل حالل !!

هوض والتسلح هبذه الرشيعة إلقامة واقع وعندئذ نفقد القدرة عىل التغيري والن

 مستقيم وواقع صالح قادر عىل أن يغري واقع هذه األمة 

 

 ؟ الغاية من علم أصول الفقهبناء عىل ذلك نقول : ما 

نقول : إن الغاية منه الوصول إىل بناء األحكام الرشعية بمنهجية علمية حمددة 

انية ليعّّب بذلك عن مراد الشارع  ختّلص املجتهد من ذاتيته الشخصية وميوله اإلنس

وكذلك سيؤدي ذلك إىل احلفاظ عىل بقاء الرشيعة بسبب توفر منهج قويم يف النظر 

يف أدلتها حيرس الرشيعة ويبني احلضارة الفقهية اإلسالمية الناظمة لكل جماالت 

 احلياة 

كَ  مة من هذا يبني للناس بجالء أن هذه األحكام الفقهية تم استنباطها بقواعد حم 

لني َكمة من أشخاص مؤهَّ  أدلة حم 

 بمعنى ليست هي آراء الناس 

نأيت هنا إىل الفهم من خالل الواقع ألننا نعاين من رياح العوملة فيقول لك : املجتهد 

 فالن غري معصوم ! 

 هو متأثر بتاريخ الكنيسة أن رجل الدين معصوم 

 ما معنى غري معصوم ؟ 

 آراؤه هي كالم الناس !
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الفقه يبنّي لنا أن الفقهاء ليسوا معصومني لكن كالمهم ليس ككالم علم أصول 

بقية الناس لوجود املنهجية العلمية يف الوصول إىل األحكام وبالتايل ال تفرض عيل 

تناقضات العوملة بمعنى إما رجل دين معصوم وإما هي آراء الناس وليحرتم كٌل 

ول يل احرتم الرأي اآلخر وتقول رأي اآلخر ثم تأتيني بام هّب ودّب من األراء وتق

يل هذا دين وقد جنّدت األقوال الشاذة واملنكرة وتريد أن تقحمها عىل الدين بمعنى 

 احرتام الرأي االخر !

 نقول لك : ال ال نحن إىل املعصوم وال نحن إىل الرأي وجمرد الرأي يف الدين  

تمر وثابت ها هو علم األصول أنت اآلن مصادر حمكمة منهج قويم وعلمي مس

 عّب األزمان كذلك حال املجتهد الذي تتوافر به رشوط االجتهاد

 

 يقولون : لن نبقى عىل أصول اإلمام الشافعي  

نحن نقول لك اإلمام الشافعي مل يأت باألصول من عنده إنام هو كان مبّينا ملا هو 

ليست من موجود كام فعل سيبويه يف اللغة العربية فأظهر قواعد كالم العرب فهي 

وضع الشافعي إنام هي عبارة عن سليقة موجودة يف استنباط احلكم وكان الشافعي 

فدّون هذه القواعد كام دّون سيبويه قواعد اللغة العربية فال   وإماماا  بوصفه جمتهداا 

جيوز لنا أن نقول نريد أن نفهم اللغة العربية بال قواعد كذلك نقول لك أيضا بأن 

 ذه القواعد الفقه ال يفهم إال هب

 

 هذا العلم : علم أصول الفقه ينطلق من بدهييات 
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 أنت تقول : يف القانون ال يقاس عىل االستثناء مثال

هذا أمر موجود يف اهلند ويف الصني ويف أوروبا ويف أفريقيا كل املحاكم أن ما يذكره 

القانون عىل سبيل االستثناء فإنه ال يثبت عليه القياس فال تقس عليه .. ونحن قلنا 

 ما ثبت عىل خالف القياس فعليه ال يقاس 

اء ما كان إذن الفقهاء يستخرجون قضايا عامة عندما نقول لك : االستصحاب وبق

 عىل ما كان 

اآلن لو ذهبت إىل أي حمكمة يف العامل فرنسية إنكليزية وما إىل ذلك من مثل هذه 

 املحاكم وقلت للقايض : هذا القانون الذي بني يديك تم تعديله 

 يقول لك : مل يصلني يف هذا يشء سأبقى أعمل يف هذا إىل حني وصول التعديل 

 نون انسخ القانون الذي بني يديكتقول له : أنت كقايض بصفتك رجل قا

 سيقول لك : الناسخ للقانون هو املصّدر له وهو الّبملان 

 الناسخ لألنظمة املصّدر له وهو جملس الوزراء

 الناسخ للتعليامت مصّدرها قد يكون وزير قد يكون رئيس جامعة وهكذا

 إذن من الذي ينسخ األحكام ؟ مصّدرها

نغري يف هذا الواقع فننسخ الرشيعة اإلسالمية  كيف تأيت اآلن وتقول يل نريد أن 

 النازلة من عند اهلل بعقل االنسان ؟!

إذن أنت ال تّتبع منهجية كام هو عند األصوليني حيث جيعلون عوارض األدلة 

مضطردة ال تتميز بباب دون آخر وهذا مما يقوي منهجيتهم العلمية وعندما يأتون 

ألصل عدم النسخ .. األصل بقاء ما كان عىل إىل تقرير هذه القواعد كالقول بأن ا

 ما كان .. هي بدهييات إنسانية 
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 فهل ستغرّي بدهييات اإلنسان لتجدد علم أصول الفقه ؟!

 هل ستغري جدول الرضب ليواكب جدول الرضب الواقع ؟!

علم أصول الفقه هو بمثابة جدول الرضب ألدلة الرشيعة وثباته حامل هلا والعبث 

 عبث بالبدهييات البرشية هبذا اجلدول هو 

مثال عندما نقرر وجوب العمل بخّب الواحد .. وجوب العمل بالفقه مع أنه ظني 

 .. دراسة اجلدول ظنية وكل الدول تعمل بدراسة اجلدول مع أهنا ظنية

والكل يتناول الدواء والعالج مع أنه ظني وال يفيد القطع بالشفاء وكذلك ما يكتبه 

 اجلراحية الطبيب وكذلك العملية 

إذن عندما يؤصل الفقهاء لوجوب العمل بالظني إنام يؤّصلون ألمر ثابت يف بدهية  

 اإلنسان ومركوز يف هذه النفس البرشية 

 ولذلك نقول : وجوب العمل بالظنيات هو شأن البرش 

 

 مثال يأيت من يقول : تفضل إىل مكتب املدير أهيا املوظف 

 يقول خّبك ظني وليس بقاطع

 فعلنا ذلك ؟ماذا لو 

 توقفت عجلة احلياة .. لو أن اإلجراء ال يكون إال عىل األخبار القاطعة ! 

 لكن الفقهاء أوجبوا العمل باخلّب الظني 

 

إذن إن الفقه هو منهج علمي وليس من قبيل الرأي والرأي اآلخر هو ظن راجح 

 جيب العمل به ويف الوقت نفسه ليس أقوال املعصومني مع أنه ظن 

https://www.walidshawish.com/


13 
 

 /https://www.walidshawish.com   موقع الدكتور وليد شاويش 
 
 

 أما فيام يتعلق باملحرمات كاخلمر والربا والفواحش فهذه قاطعة وليست ظنية 

 

المهم الرأي والرأي إذن ما يتعلق بالقول بأن كالم الفقهاء ليسوا معصومني وأن ك

اآلخر ليس نابعا من داخل بيئتنا العلمية الفقهية إنام هو من تناقضات العوملة التي 

خرجت من تاريخ أوروبا يف الرصاع مع الكنيسة بني رجل الدين املعصوم والرأي 

الذي ال ضابط له وحرية التعبري فجاء هذان املتناقضان مع األسف الشديد ورتعا 

 بني املسلمني ! 

 

نتائج املختّب كام قلنا ظنية .. نتائج الطب ظنية .. نتائج كثرية هي ظنية ومع ذلك 

اتفقت البرشية عىل وجوب العمل هبا وأهنا ليست من جمال اآلراء .. واألصوليون 

 يمتلكون أدوات رصينة وقوية يف إنتاج األحكام كالقياس والكتاب والسنة  

دالالهتا ظنية لكن من حيث وجوب اتباع السنة كحجة قاطعة لكن باعتبار آحادها  

 السنة قاطع

 القياس من حيث هو مصدر قاطع 

اإلمجاع من حيث هو مصدر قاطع لكن ربام تقول يل هذا جممع عليه فأقول لك 

 حتتاج إىل أن تتثبت يف وقوع هذا اإلمجاع فعال 

 

واجبة  إذن هذا العلم مهم جدا إلضفاء صفة العلمية عىل اجتهادات العلامء وأهنا

 األخذ هبا وليست آراء الرجال 
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كي عن علم أصول الفقه من أنه يتعلم للرياء أو للسمعة أو اجلدل أو ليس  وما ح 

له غرض صحيح أو للمغالبة فعندئذ نقول إن هذا الكالم كالم من ال يعرف وذلك 

وا كام يريده اإلمام القرايف يف نفائس األصول يف رده عىل عن هؤالء بقوله : وما علم

انه لوال أصول الفقه مل يثبت من الرشيعة قليل وال كثري فإن كل حكم رشعي ال بد 

له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعىل سببه فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا 

األدلة فال يبقى لنا حكم وال سبب فإن إثبات الرشع بغري أدلته وقواعده بمجرد 

ن باإلمجاع فإنه من مجلة أصول الفقه أو ما اهلوى خالف اإلمجاع ولعلهم ال يعبؤو

 علموا أنه أول مراتب املجتهدين .. 

 أول ما ينظر املجتهد يف اإلمجاع ..

 اإلمجاع عىل عذاب القّب .. اإلمجاع عىل نعيم القّب اذن ال بحث

ولو أننا فعلنا ذلك ما صار هذا اخلوض يف أدلة النصوص والكتاب الظنية املعززة 

باإلمجاع لكن تم تفكيك اإلمجاع وعزله عن دالالت النصوص الظنية فظهرت 

 حاالت الغلو وظهرت حاالت التحلل من الدين 

حابة مل يكن جمتهدا قطعا غاية ما يف الباب أن الص   -اإلمجاع    -قال : فلو علمه جمتهد  

والتابعني ريض اهلل عنهم مل يكونوا يتخاطبون هبذه االصطالحات أما املعاين فكانت 

 عندهم قطعا 

أي مل يكن عندهم اصطالح واجب وركن ورشط لكن املعنى موجود وملا جاء 

 األصوليون إال ووضعوا ألفاظا ختص هذه املعاين فنظموا العلم  

 إذن الرشع ال يثبت بالقناعات واإلقناعات 
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هنا حيذر أن إثبات األحكام الرشعية ال يكون إال من خالل األصول وال يتم من 

 خالل طرق اإلقناع

 مثال أنت تريد أن تقنعه بتعدد الزوجات فتأيت له بِحكمه ومصاحله 

 تريد أن تقنعه بتحريم الربا فأتى لك بمصاحله ومثالبه وما إىل ذلك 

الربا ماذا حيدث بعد ذلك ؟! سيصبح ثم جاءك آخرون كانوا أقوياء يف بيان فوائد 

 الربا مفيدا ! 

دليل إثبات التعدد  ولذلك حيّذر هنا من إثبات األحكام الرشعية بطرق اإلقناع 

َباَع(  َمْثنَٰى َوث اَلَث َور 
ِ
ْم ِمَن النَِّساء وا َما َطاَب َلك   قوله تعاىل )َفاْنِكح 

هِتِن( دليل إباحة الطالق وأنه من األحكام الرشعية )َفَطلِّ  نَّ لِِعدَّ وه   ق 

 دليل كذا االستناد إىل الدليل طرق األخذ وصفة اآلخذ 

رج باألدلة الرشعية يف داللتها عىل هذه األحكام عن طريق املأخذ وطرق  ال خي 

 األخذ واآلخذ 

اما إذا حّولتها اىل وسائل إقناعية بعد ذلك سيأيت من هو أقوى منك إقناعا لكنه 

 يقنعه بالعكس وبالتايل تصبح الرشيعة يف مهب الريح حسب قوة اإلقناع 

 

كام كان رجل يأيت إىل مالك رمحه اهلل ويطلب املناظرة فألح الرجل فقال له : إن 

جاء آخر وناظرك عن قول اآلخر هل   ناظرتك هل ترجع عام تقول قال : نعم .. فإن

 ترجع قال : نعم أرجع

 قال : إىل متى تبقى تنتقل ؟! 

 كل يوم تنتقل هذه االنتقاالت وهذه االنقالبات
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لذلك نحن نقول إن األحكام الرشعية ال تثبت إال من جهة الرشع وطرق الرشع 

 يف إقامة األحكام

وإثبات الكرامة بعد قليل وإذا بنا  نحن أشبعنا الدنيا يف عمل املرأة وحرية اإلنسان

نفاجأ أننا غري قادرين عىل إثبات بعض األحكام كحد الردة أين هو من حرية  

 اإلنسان ؟!

 قضية اإلماء وقضية احلدود !  

 الرشيعة للدليل اإلقناعي اخلطايب سيكون له مشكلة كّبى عفلذلك إخضا

 اجزون عن الردبعد قليل ظهرت دعوات شديدة النكارة رصنا نشعر أننا ع

 ملاذا ؟ ألن أدلتنا كانت إقناعية 

فجاءنا من يملك فن اإلقناع وفن اخلطابة اجلامهريية وفن أساليب الكالم 

واالستوديوهات الفخمة واإلضاءات من هنا وهناك وإذا هبم يأخذون الشباب 

 أجياال وأجياال

وصول إىل احلكم ألننا عّودناهم عىل اإلقناع بالرشيعة ومل نعّودهم عىل طريقة ال

 الرشعي من خالل املأخذ وطرق األخذ وصفة اآلخذ

عن دليل  لذلك يقول ابن عاصم الغرناطي : فائدة العلم بكل الرشع أخذا وتركاا 

 رشعي

إذن األخذ باألحكام ال يكون إال عن طريق االستدالل الرشعي .. قضية البحث 

 ت تقديرات شخصية يف املنافع واملصالح بعد قليل ستنقلب عليك ألهنا كان
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مثال أحدهم قال جيوز التعدد ألنه يمكن أن تكون زوجته مريضة أو أنه حيتاج 

 أخرى 

تزوج رجل زوجة أخرى ومل يكن عنده ال زوجة مريضة وال غري ذلك يفهم من 

 ذلك أنه خالف الرشيعة ! 

 

ألن القناعات أصبحت هي احلاكمة وتالشت الرشيعة ضمن منظومة هذه  

ا خطري جدا أن تكون الرشيعة خاضعة للقناعات ويمكن أن يقول القناعات وهذ

 لك أحدهم : أقنعني فتأتيه بإمجاع ونص ثم يقول لك : لست مقتنعا !

 من الذي عزز هذه الطريقة ؟

 هي نفس الطريقة الثقافية االجتامعية اإلقناعية التي اتبعها املصلحون 

جية االستدالل عىل األحكام لكن األحرى كان تعليم األصول وتعليم الفقه ومنه

 الرشعية 

لذلك نحن نقول إن الرشع له مأخذ وال يؤخذ من التاريخ .. التاريخ أمر آخر .. 

وال يؤخذ من الواقع الواقع حمكوم بالنسبة للرشع وهناك منهجية ونؤكد أنه ال 

اجتهاد إال من جمتهد وهو اآلخذ وال اجتهاد من جمتهد إال بقاعدة التي هي طرق 

 األخذ من املأخذ 

 لسبيل إن شاء اهلل تعاىل وهنا نكون قد أحكمنا ا
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 ماذا ترتب من خلل نتيجة عدم املعرفة بعلم أصول الفقه ؟

فمثال يف موضوع األحكام التي هي تعليل النص الرشعي بام يعود عليه باإلبطال 

.. حيث أن الناس صارت تنتج علال لألحكام لكن هل هذا اإلنتاح للعلل 

 معها احلكم وجودا وعدما ؟!بالقناعات هو علة رشعية فعال يدور 

هذا إخالل يف موضوعات العلة .. أضف إىل ذلك أن هناك إخالالت بموضوعات 

 أصول الدين فأصول الفقه مثال يرى بأن العلة هي معّرف احلكم :

 واحلكم ثابت هبا فاّتبعي معّرف احلكم بوضع الشارع  

 منه سوى بعث املكلفينا ووصفها بالباعث ما است بينا  

ي ملا أقول : إن العلة هي معّرف احلكم ما معنى معّرف احلكم ؟ أي عالمة عىل يعن

وجوده .. فإذا قلنا إن اهلل تعاىل جعل اإلسكار علة للتحريم هل هذا باعث إىل اهلل 

 وحتكم يف اإلرادة اإلهلية يف التحريم أم أننا عرفنا التحريم والعلة بعد التحريم ؟

كرة عرفناه بعد اخلطاب لكن هل العلة قبل اخلطاب إذن اهلل حرم اخلمر ألهنا مس

 هلل ؟ ليست هلل

 ما فائدة العلة ؟

رات واحلبوب املهلوسة   أنك تعّدي احلكم للخمر الذي عّلته اإلسكار إىل املخدِّ

 إذن العلة فائدهتا هلل أم لنا ؟

 لنا

 قبل التحريم هل كان اخلمر حراما ؟

 مل يكن حراما
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 متى صار حراما ؟

 ّرمه اهلل بعد أن ح

ولو كانت العلة املؤثرة يف حتريم اهلل له هي املؤثرة يف احلكم لكان اخلمر حراما مع 

 وجود علته 

وبناء عليه .. العلة هي لبعث العباد عىل تعدية احلكم من األصل إىل الفرع وليست 

إنام  باعثة هلل ألهنا لو كانت كذلك لكان إكراها يف اإلرادة واهلل إرادته ال تتبع العلل

حيّرم ليس عىل وفق العلة يف الواقع وإنام حيّرم سبحانه وتعاىل عىل وفق مقتىض العلم 

 واحلكمة

فعلم اهلل وحكمته هو الذي حّرم اخلمر فلم تكن إرادته تابعة لعلة يف خملوقاته كعلة  

 اإلسكار

نه إذن اإلخالل بالعلة عند األصوليني مع اإلخالل بالعلة عند املتكلمني ينتج عنه أ

 لو قال لك اليوم عىل سبيل املثال : إن الربا حرام ألنه ظلم 

 إذن يعتقد أن املؤثر يف إنشاء احلكم هو الظلم  

طيب لو كان هناك رشكتني رأس أمواهلام باملليارات فأقرض هذا هذا أين الظلم ؟ 

 تقول يل : ال يوجد ظلم إذن هو مباح !!

 الوقائع وجعل إرادة التحريم هلل تابعة  فلام علل اإلنسان  حكَم اهلل تعاىل بصفة يف

 لتلك الصفة أدى الختالل يف علم األصول واختالل يف علم أصول الدين عنده  

وبناء عليه .. يقول لك مثال : اهلل عز وجل مثال أمر املرأة بطاعة زوجها ألن الزوج 

مزدوجة أو  ينفق عىل الزوجة واآلن الزوجة تنفق عىل الزوج فلامذا ال نرتكها طاعة 

 طاعة متبادلة نحّول الطاعة من هنا إىل هناك
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هو يريد أن يستنتج علال من الواقع ثم جعل إرادة اهلل تابعة للعلة يف الواقع فحّرم 

 وحّلل بناء عىل علل الواقع 

 وهذا إخالل بعلم الكالم وإخالل بعلم األصول 

األحوال وأصبحت  املرأة املرأة كانت ترث عىل النصف من الرجل واآلن تغريت 

 تعمل ملاذا ال نغري املواريث ؟!

إذن هو استنتج علة من الواقع ثم يريد إرادة اهلل من التحريم والتحليل أن تتبع ما 

 استنتجه اإلنسان من الواقع من العلل

 وهذا يقول يل ال يوجد رجال دين وهذا الذي فعله رجال الدين ! 

 الرشعي إذن هو رجل دين بامتياز فوق النص 

وأصبح النص الرشعي تابعا لرجل الدين هذا فهو ينتج علال وجيعل إرادة اهلل يف 

التحليل والتحريم تابعة للعلل التي يستنبطها ثم بعد ذلك يصبح املرّشع هو 

اإلنسان ألنه هو الذي استنبط العلة وجعل إرادة اهلل تابعة للعلة فأصبحت اإلرادة 

 !! اإلهلية تابعة إلرادة اإلنسان

صار عندي اختالل يف أصول الفقه بالنسبة لقوادح العلة .. صار عندي اختالل يف 

معنى اإلرادة وأن إرادة اهلل سبحانه وتعاىل هي التي تتغري عىل وفق ما ينتجه اإلنسان 

 من علل

نحن مثال تكلمنا عن أرضار حلم اخلنزير وأن اخلنزير حرام ألنه مرض وحيتوي عىل 

 الدودة الرشيطية

 يب هذا حلم خنزير أجرينا له تعقيام تاما من كل األرضار هل حيرم ؟ ط

 ماذا ستقول ؟ ربام تقول يل : بناء عىل أن العلة هي األرضار إذن ال مشكلة
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هذا اإلرساف يف تعليل األحكام بالقناعة سيجعل يوما أن هذه القناعة ترتد عىل 

 احلكم ثم تنسفه وجتعله قاعا صفصفا ! 

لقناعة اإلنسانية البرشية وتعزيز هذه القناعات البرشية وفرِضها عىل نتيجة تكريس ا

 األحكام الرشعية 

 

لو قلت يل الرشوط يف البيوع عندنا ضيقة وتغّل إرادات املتعاقدين نريد أن نلجأ إىل 

قاصد ... بمعنى إن اشرتطت  عليه كيال معلوما ووزنا معلوما .. والكيل امللغة 

 لرشيعة ؟ حتى ال يتنازع املتبايعاناملعلوم ملاذا رشطته ا

فإن رفع املتبايعان النزاع وقال له هذه عرشة آالف دينار بعد ستة أشهر اشرت يل 

 حديدا هبذه العرشة آالف دينار واألمر عند األجل يكون واضحا وال يوجد نزاع 

 إذن أصبح خيرتع العلة ثم العلة تعود عىل النص باإلبطال 

 اهلل يف الترشيع واحل كم راجعة إىل العلة  ثم بعد ذلك جعل إرادة 

 إذن عندي اختالل يف أصول الفقه وعندي اختالل يف أصول الدين أيضا 

أنه مبني عىل  -باالجتهاد املعتّب طبعا  -وبذلك سنلحظ أن الفرع الفقهي دائام 

أصول معتّبة وهذه األصول املعتّبة مبنية عىل أصول الدين بمعنى ما من فرع 

وهو راجع إىل توحيد اهلل سبحانه وتعاىل واإليامن برسوله عليه الصالة  فقهي اال

 والسالم  

هذه املنظومة املتامسكة من األصول والفروع أعني أصول الفقه وأصول االعتقاد 

التي هي علم الكالم هي منظومة كاملة ستوصل لك فرعا فقهيا يصلح أن ينسب 

  اجتهادياا  نياا إىل اهلل عىل أنه باعتبار الرشع ولو كان ظ
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إذن مشكلتنا مع شيوع اخلطاب اإلقناعي البعيد عن األدلة الذي حذر منه ابن 

 عاصم يف كالمه وحذر منه اإلمام القرايف يف هذا األمر 

 

عندما نتكلم عن دفع شبهة بتوهم وجود مقاصد رشعية نحن نصنعها أو مصلحة 

ن القاعدة األصولية ؟ نحن نصنعها ثم نقول هذه مقاصد رشعية وهي لغة عامة أي

 أين املأخذ ؟ أين املجتهد ؟

ستقول يل : اآلن أنا أريد أن أجعل العقد رشيعة املتعاقدين وأن رب املال يشرتط 

عىل العامل أن يضمن له ربحه والعقد رشيعة املتعاقدين وهذه مصلحة حفظ رأس 

 املال ألن الناس فسدت ذممهم وأنا أريد أن أمحي رأس املال 

إن الرشيعة جاءت باملصلحة الرشعية التي حتمي مصلحة املجتمع فيه  نقول لك

ليست حامية لرب املال إنام الغاية أن تفتت األرباح بني الطرفني وأن تفتت اخلسارة 

 بني الطرفني 

وأنت عندما تتكلم هبذا املنطق فأنت تتكلم بمصلحة فئة وهي فئة األقوياء وهم 

بناء املؤمترات وعىل متويل األبحاث التي  رؤوس األموال الذين هلم قدرة عىل

 ختدمهم

 إذن املصلحة الرشعية عامة لكن املنفعة الدنيوية خاصة 

 املنفعة الدنيوية قارصة عىل الدنيا لكن املصلحة الرشعية هلا امتداد لآلخرة 

أريد أن أحّذر أننا بناء عىل القناعات التي أرسفنا فيها نحوا من قرن من الزمان ثم 

نريد أن نجّيش هذه القناعات حتت مقاصد رشعية عامة تنتج أحكاما فقهية فإذا 

 سألتك : أين املأخذ ؟ قلت يل : هاها ال أدري 
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 ثم قلت لك : أين طرق األخذ التي هي القواعد األصولية الصارمة ؟

 قول يل : إنام هي أفكار عامة ت

سأقول لك : هذه عمومات وليست أحكاما رشعية مأخوذة بطريق علمي وإنام هي 

 آراء الناس وال تتحكم هبذه األقوال عىل آراء الناس 

فنحن ال نريد أن تتسلل إلينا لغة املنفعة الدنيوية التي ختص جمتمع رأس املال ثم 

سريا لرأس املال بناء عىل أن العقد رشيعة  تتحكم يف املجتمع ويصبح املجتمع أ

 املتعاقدين

أجد أن البحوث هي تغريم املدين املامطل الرشط اجلزائي يف الديون .. أرى أن 

العقود تسري باجتاه واحد ونحن نقول لك هنا يف هذا األمر إن املصلحة الرشعية من 

لتفاصيل الرشيعة وجزئياهتا التي سمتها أهنا عامة يستفيد منها اجلميع وأهنا موافقة  

 استنبطت من املأخذ واآلخذ

نكتفي هبذا القدر إن شاء اهلل تعاىل .. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال 

 أنت نستغفرك ونتوب إليك ..

 

 رابط املقدمة األوىل:

-/1com.walidshawish.www://https

-9A8%D9%85%D%AF8%D9%82%D9%85%D9%84%D7%A8%D%

-9A8%D%A9%8D3%B8%D%A9%8D3%B8%D3%A8%D%AA8%D84%9%D7%A8%D%

-9%89D9%84%D9%88%D3%A8%D9%84%D7%A8%D%

2019-3-2-AA8%D7%A8%D9%81%D%A9%8D1%B8%D9%B8%D%AA8%D9%84%D7%A8%D%/ 
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 : حكمه وفضله ونسبته واستمدادهالثانية  قدمةامل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم .. احلمد هلل رب العاملني ..

والصالة والسالم عىل سيد األولني واآلخرين سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

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

 الرامحني ..

 

للهجرة املوافق  ١٤٤٠نحن يف هذا اليوم السبت الثاين من شهر رجب يف سنة 

 للميالد  ٢٠١٩التاسع من شهر آذار يف سنة 

 

كنا قد حتدثنا سابقا عن ما يتعلق بتعريف علم األصول وحتدثنا عن أمهية هذا العلم 

من حيث أنه حيمي أحكام الرشيعة من اإلبطال بسبب اخرتاع علل وأوهام ثم بعد 

ذلك ترّد األحكام بسبب العلل واألوهام كالعلل اخلفية كأن تعلل الوالية والِقوامة 

 ا إىل ذلك بأهنا لإلنفاق أو م

هذه األسباب هي أوصاف خفية ومل ينط الرشع أحكامه باألوصاف اخلفية وال 

جيوز للعلة أن تعود عىل احلكم الرشعي باإلبطال وقلنا إن العوارض التي هي 

القواعد األصولية حامية لعلم الفقه من تغّول الواقع وحماولة تعليل الرشيعة  

 ة تغّول الواقع بالواقع ثم هدم األحكام الرشعية بذريع 
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 ما حكم علم أصول الفقه ؟

علم أصول الفقه هو فرض كفاية عىل املجتهدين الذين يقيمون األحكام بالدالئل 

يعني جيب علم األصول عىل من يضطلع بأمر االجتهاد والنظر يف األدلة واستنباط 

 األحكام الفقهية

ذ احلكم بتلك األصول إذن نحن أمام املجتهد املطلق الذي له أصوله املستقلة ويأخ

املستقلة ثم يأيت بعد ذلك جمتهد املذهب الذي يقتدي بإمامه يف أصوله فينظر يف 

أصول مذهب اإلمام ويستدل باألحكام عىل مذهب اإلمام وخيّرج املسائل عىل 

املسائل وخيّرج الفروع عىل األصول بمعنى أن تصبح الفروع الفقهية مبنية عىل 

رسة علمية مستقرة هلا تعليامهتا وهلا نظمها العلمية أصول واضحة علمية يف مد

 املمتدة عّب الزمان واملكان

لكن ال حيق للمجتهد األدنى رتبة الذي هو جمتهد املذهب أن يصل باجتهاده إىل 

دم اجتهاده باجتهاد  إبطال اجتهادات املجتهدين بل إن املجتهد املطلق ال جيوز أن هي 

اجتهادات املجتهدين من اهلدم طاملا أهنا وافقت  آخر بل ال بد من املحافظة عىل

رشوط االجتهاد املعتّب فصدرت من جمتهد له رشوط االجتهاد يف حمله ومتت 

بقواعد أصولية معتّبة من املصادر الرشعية املعتّبة وهي الكتاب والسنة واإلمجاع 

رض والقياس باالتفاق ثم االستدالل ثم جرى يف فروعه هذه فيام يتعلق بالتعا

والرتجيح بمعنى أننا أمام حالة إنتاج دائمة للفقه ألن لنا أصوال وقواعد قادرة عىل 

 توفري الفروع الفقهية واألحكام بحسب ما يستجد من األحوال
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 وينبغي هنا يف موضوع فرض االجتهاد أن نشري إىل جتزئ االجتهاد 

وكذلك يف جمال الطب بمعنى أن اتساع املعامالت من بيوع ومعاوضات وآجارات  

ويف جمال اإلعالم ويف جمال فقه املجتمع من فروض الكفايات وما يتعلق بنظام هذا 

املجتمع من اقتصاد وعلم نفس وما إىل ذلك هذا يدعونا إىل خرضمة التخصص 

الفقهي بحيث يكون الفقيه أكثر ختصصا كأن يكون الفقيه فقيها يف الطب وأن يكون 

ت واملشاركات وآخر فقيها يف الوقف والزكاة عىل سبيل آخر فقيها يف املعاوضا

املثال فنصبح أمام شخص متابع لسيل املعرفة الذي أصبح ال حدود له أصبح سيال 

معرفيا هائال وهنا تصبح لنا حاجة ماسة وأساسية وملحة لبناء األحكام الفقهية 

ود بحسب التخصص وأيضا يمكن أن يصبح الفقيه يف حال االضطرار وعدم وج

خّبة كافية معتِمدا عىل اخلّبة االقتصادية أو الطبية ويمثل ذلك مثال املجامع 

الفقهية الدوائر البحثية املتسعة التي توفر أبحاثا للدراسة واملناقشة فيام يمس من 

 مستجدات علمية 

إذن عندما يكون املجتهد له رتبة االجتهاد يف األصول كاملجتهد املطلق أو رتبة 

 املذهب الذي نسميه جمتهد املذهب االجتهاد يف 

 

التمييز بني املجتهد الذي يامرس الرتجيح وهو من له أحقية الرتجيح وهو من 

َيعرف مذهب إمامه بأصوله وقواعده وأقيسته ومسائله التي يقيس عليها وبني رتبة 

 االختيار

 

 رتبة الرتجيح هي رتبة األدلة بمعنى أن من يقوم بالرتجيح إنام 
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وفق أصول وقواعد متكاملة عىل ضوئها يقوم بالرتجيح سواء يف  يرّجح عىل

اخلالف املذهبي داخل املذهب أو أنه يامرس الرتجيح واملناقشة مع املذاهب 

 األخرى يف اخلالف العام 

ما حيدث اآلن يف كثري من األبحاث مع عدم وجود وفرة يف األصوليني ومع عدم  

اجلامعية من منظومة أصول متكاملة ..  كفاية علمية لدى الباحثني يف الدراسات

منظومة قواعد متكاملة .. منظومة فروع وعلل متكاملة نقول إنه هي مرحلة 

االختيار وليست يف مرحلة الرتجيح التي هي رتبة يف األدلة بمعنى أنه عندما خيتار 

قوال له مصلحة خاصة يف املجتمع وألن هذا القول رعاية حلاجة معينة فال نقول إن 

ذا ترجيح بل هو اختيار وهذه رتبة من رتب االختيار هي رتبة تقليد بمعنى أنه ه

يشرتط أن يكون بني األقوال  -يأخذ القول اآلخر من مذهب آخر معتَمد طبعا 

خيتاره لنفسه كاجلمع بني الصالتني يف اليوم املاطر مثال عىل مذهب  -املعتمدة 

وكانوا ممن يفتون من مرجعية أهل السنة  الشافعية إن مل يكن قد التزم املذهب بعينه  

عىل سبيل املثال وهذا ليس   واجلامعة بصفة عامة كأن يفتي بجواز صدقة الفطر نقداا 

من مذهب ولكنه من ضمن األصول العامة االجتهادية للمذاهب األربعة املعتمدة  

التي متثل جمموع مرجعية أهل السنة واجلامعة وأن هذا االختيار يكون من قول 

 عتَّب معتَمد يف مذهب آخر وهو يمثل النجاة وهو أيضا اجتهاد معتَّب م

 

إذن االجتهاد يكون عىل وفق أصول ال جيوز ألحد أن يأيت وخيالف أصول مالك يف 

 االجتهاد فاملك يقدم عمل أهل املدينة عىل النص واخلّب 
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ل أهل اآلن يأيت من يقول بعد البحث يف الكتاب والسنة ومل جيعل من السنة عم

املدينة فيجعل قول مالك مرجوحا فهذا ال يصح أن يقىض عىل فروع إمام خارج 

 أصوله االجتهادية 

 فنقول عندئذ : إن فروع املالكية راجحة باعتبار أصوهلم 

 وإن فروع الشافعية راجحة باعتبار أصوهلم

التي وكذلك بالنسبة للسادة احلنابلة والسادة احلنفية فال نقوم بعمليات الرتجيح 

 هي خارج أصول املذهب والفروع التي بنيت عليها

وإن جاز لنا ذلك يف الفقه املقارن فهو لتنمية قرائح االجتهاد لدى الباحثني وللتقدم  

يف تنشئة الفكر املتوقد الذي ينظر يف املستجدات وينظر يف اإلمجاعات ويراعي هذه 

 اإلمجاعات وال خيرج عن أصول وقواعد االجتهاد

 

ل : هذه االجتهادات معتّبة وأحيانا يأتينا السؤال : أين احلق يف هذه نحن نقو

 االجتهادات املعتّبة ؟

نقول : إن هذه االجتهادات املعتّبة يف املعتمد يف املذاهب األربعة هي مرتددة بني 

أجرين للمصيب وأجر واحد للمخطئ وعليه ال يستطيع أحد أن جيزم بالصواب 

طعا يف جانب مذهب آخر وبالتايل فهي عىل قدم  قطعا يف جانب مذهب وخطإ ق

املساواة بالنسبة لنا من حيث إصابتها احلكم عند اهلل خطأ أم صوابا ولكننا نجزم 

بأن هذه االجتهادات مرتددة بني أجرين للمصيب وأجر واحد للمخطئ وبالتايل 

ب فكرة البحث عن احلق الذي يقابله الباطل والذي فيه النجاة بني هذه املذاه

االجتهاد وهو أننا نبحث يف الظنيات وأن هذه  أاألربعة هي فكرة تتناقض مع مبد
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االجتهادات الظنية ليست قطعية بمعنى أن االنتقال منها هو انتقال من حق إىل 

 باطل 

وبالتايل هنا تندفع شبهة وهي قوهلم : إذا دخل مسلم اإلسالم إىل أي مذهب ينتمي 

 ؟

طريق السنة وهي رتبة اختيار ورمحة وفضل من اهلل فنقول : كلها مذهب واحد هي  

سبحانه وتعاىل وال نقول اآلن أن اجلهل هبذه املذاهب جيوز للجاهلني هبا أن 

يتصدروا وينفوها بمعنى أهنا مضطربة أو خمتلفة بل هي مدرسة اجتهادية نوع تعدد 

ستمرة اجتهاداهتم كنوع تعدد اجتهادات الصحابة بل إن تعدد هذه االجتهادات م

من استمرار وجود الصحابة وإن املستفتي إنام يسأل مفتيه ألنه ليس بالغالب 

 صاحب مذهب

 

 فضله :

هذا العلم له فضل عظيم وفضله عىل قدر رشف املوضوع فيستمد فضله من رشف 

املوضوع الذي يبحث فيه وهو أدلة الرشيعة من الكتاب والسنة الرشيفة وهذا  

م اهلل عز وجل ويف طريقة فهم كالم اهلل سبحانه يكفيه فضال أن موضوعه يف كال

 تعاىل وكالم نبيه صىل اهلل عليه وسلم 

 

https://www.walidshawish.com/


30 
 

 /https://www.walidshawish.com   موقع الدكتور وليد شاويش 
 
 

أما املسائل التي يتناوهلا علم األصول فهي املسائل التي متثل القواعد التي تعِرض 

: األمر للوجوب , والنهي للتحريم , وأن األصل عدم النسخ , أو أن النهي   ـلألدلة ك

 يقتيض الفساد , حجية السنة , حجية القياس بصفتها أدلة إمجالية عامة

 

بمعنى أن املبادئ التي يقوم عليها أي علم ال بد أن يكون الطالب ملام بفضل هذا 

كمه ومعناه وكذلك نسبة هذا العلم   إىل بقية العلوم بمعنى ما عالقة علم العلم وح 

 أصول الفقه بعلم احلديث ؟ ما عالقته بعلم أصول الدين ؟

س يف هذا العلم من منظومة  وبالتايل ال بد أن يعرف الطالب أين موقعه وهو يدر 

 العلوم الرشعية املختلفة ؟؟

 بمعنى أن يعرف أن علم مصطلح احلديث يعنى بنقل احلديث 

 حركة األواخر والكلامت وتأثري الكلمة بالعوامل  علم النحو يتناول

 علم الرصف يتكلم عن ترصيف الكلمة من فاعل ومفعول ومصدر وما إىل ذلك

 

إذن عىل الطالب عندما يدرس العلوم الرشعية أن ي بنيَّ له ما هو املوضوع الذي 

 يتناوله هذا العلم ؟

تي تتعلق بتلك األدلة وحال وعندما يتبني املوضوع وهو أدلة الرشيعة والقواعد ال

 املجتهد الذي ينظر يف هذه األدلة وهو املأخذ وطرق األخذ واآلخذ

 

 من الذي وضع هذا العلم ؟ أي ألفه وكتب به ؟
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هو سيدنا اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه وقد وضعه وبّينه يف كتابه الرسالة ثم توالت 

 تعاىل حلامية الكتاب والسنة من األمة بعد هذا اإلمام الفذ العظيم الذي اصطفاه اهلل

 العبث .. وسيأيت قوله يف املراقي :

 

 أول من ألفه يف الكتب  حممد ابن شافع املطَِّلبي 

 وغريه كان له سليقه  مثل الذي للع رب من خليقه 

 

بمعنى أن هذا العلم كام كان العرب يتحدثون العربية سليقة فإن جمتهدي الصحابة 

الجتهاد وكام دّون سيبويه النحو من تلك السليقة وكذلك دّون كانت هلم سليقة يف ا

اإلمام الشافعي علم األصول من تلك السليقة فهو ليس منشئا لعلم األصول إنام 

 هو كاشف عام كان يف نفوس الصحابة من طريقة اجتهادية ونظر 

 

 مع علم أصول الدين ؟ -علم أصول الفقه  -ما عالقة هذا العلم 

ن هو علم يقتدر معه عىل إثبات العقائد الدينية بالدليل ودفع علم أصول الدي

الشبهة عنها باحلجة فعلم أصول الدين سيتكلم يف إثبات األلوهية والنبوة وإثبات 

 الصفات واملعجزة وعصمة األنبياء ..

علم أصول الفقه هل هو علم خمتلف متباين مع علم أصول الدين ؟ أم أن عالقته 

 عالقة اجلزء مع الكل ؟مع علم أصول الدين 
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فإذا قلنا إن علم أصول الدين وهو علم الكالم يتناول النبوة واأللوهية والعصمة 

والرسالة وكالم اهلل عز وجل الذي هو اخلطاب وإذا كان علم أصول الفقه سيتكلم  

عن اخلطاب الرشعي وحجية هذا اخلطاب وطريقة االستنباط من هذا اخلطاب فإن 

صول الفقه هو جزء من علم أصول الدين وعالقة هذا العلم  ذلك يعني أن علم أ

 بعلم أصول الدين عالقة اجلزء مع الكل 

 يقول اإلمام الغزايل يف املستصفى : 

فالعلم الكيل من العلوم الدينية هو الكالم وسائر العلوم من الفقه وأصوله )

كتاب خاصة واحلديث والتفسري علوم جزئية ألن املفرس ال ينظر إال يف معنى ال 

واملحّدث ال ينظر إال يف طريق ثبوت احلديث خاصة والفقيه ال ينظر إال يف أحكام 

أفعال املكلفني خاصة واألصويل ال ينظر إال يف أدلة األحكام الرشعية خاصة 

 (واملتكلم هو الذي ينظر يف أعّم األشياء 

 جع إليه إىل آخر ما ذكره يف عبارته يف املستصفى فمن أراد أن يستزيد فلري

إذن عالقته مع علم أصول الدين عالقة اجلزء مع الكل فهو جزء من علم أصول 

 الدين  

 ؟ عالقة علم األصول مع علم احلديثلكن ما 

 التباين

فعلم احلديث معني بالنقل عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وثبوت ذلك النقل 

ولكن علم األصول إنام ينظر يف هذه النصوص ليستنبط منها وقواعد االستنباط يف 

 هذه األصول 

 إذن إن علم األصول يف عالقته مع علم أصول الدين عالقة اجلزء مع الكل 
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 ة من النحو والرصف والبالغة التباين مع اللغة العربية بفروعها املختلف

 مع احلديث التباين 

وعليه نقول إن النسبة بني العلوم توّضح للطالب عند بحثه املجال الذي يبحث فيه 

 واملوضوعات التي يبحث فيها

 

 

 ما هي االستمدادات التي يستمد علم األصول منها أصول الفقه ؟؟

 ما معنى االستمداد ؟

يعني عندما تريد أن تصنع بابا حتتاج إىل اخلشب .. إذن اخلشب هو طلب املادة .. 

 املادة التي تدخل يف صنع هذا الباب

 

 علم األصول له مادته أيضا فهو يستمد من ثالثة مواد هي :

 علم أصول الدين وهو علم الكالم   -أوال 

 اللغة العربية  -ثانيا 

 الفقه  -ثالثا 

 ر الدليل دون مدلوله فالفقه هو مدلول األدلة وال يتصو

فمن هنا قلنا إن الفقه ال يدخل باعتبار األصالة يف علم أصول الفقه إنام باعتبار التبع 

 من حيث إن الفقه هو مدلول علم األصول أو هو مدلول الدليل 
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َكاَة ( قاعدة : األمر  اَلَة َوآت وا الزَّ وا الصَّ فإذا قلت لك : يف قوله تعاىل : )َوَأِقيم 

 ذن الزكاة واجبة للوجوب إ 

هل تستطيع أن تفهم هذا التعبري األصويل دون أن تعرف معنى الزكاة أو معنى 

 الصالة ؟؟

إذن ليس معنى ذلك أن الفقه هو أصل يبنى عليه علم أصول الفقه إنام بَحثنا 

استمداده من الفقه عىل اعتبار أن تصورنا يف احلديث عن الدليل وعارضه من 

ن خالل تصور املدلول وهو الزكاة أو احلج أو ما إىل ذلك من القاعدة ال يتم إال م

 املدلوالت لألحكام الفقهية 

 

إذن نحن ال نقول إن الفقه هو مركز إمداد واستمداد لألصول بصفة األصالة إنام 

 بتصور املفردات التي يتداوهلا األصوليون يف بيان العلم 

اَلَةََ ( األمر  وا الصَّ عىل نحو املثال الذي ذكرناه : الصالة يف قوله تعاىل : )َوَأِقيم 

 للوجوب إذن الصالة واجبة 

 كيف أستطيع أن أفهم هذه القاعدة دون أن أفهم كلمة الصالة ؟!

إذن عىل اعتبار أنه مدلول الدليل وهو من املفردات التي نريد أن نفهم منها الدليل 

 القاعدة وما إىل ذلكوعارضه من 

اَلَةََ ( مقدمة صغرى  وا الصَّ  إذا قلنا قال تعاىل : )َوَأِقيم 

 األمر للوجوب مقدمة كّبى 

 إذن الصالة واجبة : نتيجة 

 هذا هو مبحث علم األصول 

https://www.walidshawish.com/


35 
 

 /https://www.walidshawish.com   موقع الدكتور وليد شاويش 
 
 

صحيح أنه ال يبحث يف إثبات وجوب الصالة لكن هل أستطيع أن أفهم القاعدة 

أن أفهم معنى كلمة الصالة التي ترتبت األصولية التي هي موضوع العلم دون 

 بوصفها نتيجة ؟!

إذن دخلت الصالة هنا عىل اعتبار أهنا مدلول الدليل الذي جيعلني أتصور : املقدمة 

اَلَةََ ( وا الصَّ  الصغرى وهي : )َوَأِقيم 

 واألمر للوجوب وهو مقدمة كّبى

اَلَةََ ( مقدمة صغرى وا الصَّ  وعندما قلت )َوَأِقيم 

ْمَه( مقدمة صغرى األمر للوجوب )َفَمْن َش  ْهَر َفْلَيص  م  الشَّ  ِهَد ِمنْك 

 ستجد أن األمر للوجوب يتكرر يف كل العبارات وبالتايل هو عام 

الذي يمثل املقدمة الكّبى وكل نص جزئي متعلق بفعل كالزكاة والصالة والصيام 

يض إىل واحلج والنهي عن الفواحش واملحرمات سيكون هو املقدمة الصغرى سيف

 نتيجة : إذن الزنى حرام 

( إذن حيرم أن تقرب مال اليتيم بالسوء  تِي ِهَي َأْحَسن  )َواَل َتْقَرب وا َماَل اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّ

 من األكل واإلحراق واإلتالف

هي مدلول النص الذي يمّكنني من تصور  "الصالة"إذن سيكون عندي كلمة 

 القواعد األصولية يف هذا املوضوع 

 إذن االستمداد األول من استمدادات علم أصول الفقه أال وهو علم الكالم  

علم الكالم يثبت األلوهية والرسالة والصفات كاالستواء والكالم هلل حقيقة 

وينفي عن اهلل سبحانه شبهة اجلسمية كقول الكّرامية أن املخلوقات تدخل يف 
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ل الكون يف صفة العلو  صفات اهلل عز وجل كدخول السامء يف صفة النزول ودخو

 وهو مذهب الكرامية !!

وكذلك علم الكالم حيمي من تعطيل الصفات بحيث يتحول الوجود اإلهلي يف 

ء(  زعم املعطلة إىل مطلق ذهني بسبب الغلو يف قوله تعاىل : )َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ

م رسول واملفرّس واملحّدث ال خيلو نظرهم من احلديث يف كالم اهلل تعاىل ويف كال 

 اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 أما الفقيه فإن موضوعه هو حكم أفعال املكلفني

 وهذه األدلة الرشعية هي املؤثرة يف األحكام وهي املنتجة له 

عندئذ نقول إن هذا العلم الذي تكلم يف الرسالة والنبوة واأللوهية ويف الصفات 

املتعلق بأفعال املكلفني وهو  ويف اخلطاب الذي هو موضوع األصويل خطاب اهلل 

 كالم اهلل تعاىل

 فهذا هو موضوع علم األصول وقلنا من قبل إنه هو أيضا موضوع علم الكالم  

عندما نتكلم بعلم الكالم ربام يظن أحدهم أننا نتحدث عن الفلسفة أو نتحدث عن 

 يشء غريب عىل هذه األمة أو ما شابه ذلك من مثل هذه العلوم  

العلوم العقلية اإلسالمية تم جتريدها من خزعبالت الفالسفة وإنام نقول : إن 

حتولت إىل علم إسالمي أصيل ومل تعد ذات عالقة بالفلسفة اليونانية السابقة وقد 

ّردت من كل ما خيالف الرشع  ج 

 وقال يف السلم املنورق :

عَلام  ما  وقال قوم ينبغي أن ي   فابن الصالح والنواوي حرَّ

ه لكامل القرحيةوالقولة املش   هورة الصحيحة  جواز 
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 ممارس  السنِة والكتاِب ** ليهتدي به إىل الصواب

فعندما نقيم احلجج والبينات الرشعية عىل هذا العلم وهذه األحكام فعندما نستند 

إىل علم الكالم اإلسالمي عند أهل السنة واجلامعة ليس هو علم الكالم عند املعتزلة 

ئف لكن املشكلة أن هناك من يشّوه علوم اإلسالم كالفقه أو عند غريهم من الطوا

مل يسلم منهم الفقه ومل تسلم منهم املذاهب الفقهية األربعة ومل يسلم منهم علم 

 أصول الفقه ومل يسلم منه من باب أوىل علم الكالم 

فأئمة علم الكالم تفانوا يف خدمة السنة ومحايتها من ضالالت األفكار الفلسفية 

عىل دين اإلسالم ومن أمثلة هؤالء العلامء اجلهابذة الذين انّبوا حلامية أدلة    الدخيلة

الرشيعة كاإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة واجلويني والغزايل والرازي وكذلك ابن 

 العريب يف ختليص علم الكالم اإلسالمي من مثل هذه الشوائب

لم أصول الفقه نستمع أحيانا ونحن نتحدث عن علم الكالم بوصفه استمدادا لع

إىل بعض الكلامت التي تشّوه علم الكالم اإلسالمي حيث يتناقل بعض اإلخوة 

حكمي يف أهل الكالم أن يرضبوا باجلريد  "حديثا عن الشافعي رمحه اهلل وهو قوله :  

والنعال ويطاف هبم يف القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 

 "وأقبل عىل الكالم 

تصّور هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ونحن من أول الدرس إىل آخره نذكر 

الكتاب والسنة وكيفية الفهم فيهام ومع ذلك جتد من يرّدد هذا القول وينّزله عىل 

علامء أصول أهل السنة واجلامعة مع األسف الشديد فتّم يف بعض الظروف تشويه 

م الذي هو رئيس العلوم الرشعية علم أصول الدين بذريعة تسميته بعلم الكال 

فظهرت أصوات يف أدلة الرشيعة ال تلتزم يف أصول الدين عندما تنظر يف األدلة 
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ألنك عندما تنظر يف الكالم ال بد أن تفطن إىل من هو املتكلم واملتكلم هو اهلل تعاىل 

 واملتكلم هو رسول اهلل عليه الصالة والسالم 

ني أننا ننظر فيه جمردا بل ننظر إىل املتكلم وهو رسول إذن عندما ننظر يف الكالم ال يع

 اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنه مبّلغ عن ربه وأن كالمه ليس ككالم غريه 

لذلك نجد أن مشكلة الغلو يف التكفري وجتاهل اإلمجاعات والغلو يف التحلل من 

جة أحكام الرشيعة سنرى أن هناك مشكالت حقيقية وواقعية وفعلية نشأت نتي

جتاهل علم األصول وعدم الوفاء بحق هذا العلم عند النظر يف نصوص الكتاب 

 والسنة  

وكذلك هناك مشكالت أخرى ظهرت بسبب عدم اإلملام بعلم أصول الدين التي 

 هي تتعلق بصفة املتكلم سواء كان هو اهلل تعاىل أو رسوله صىل اهلل عليه وسلم 

ل بفروع الرشيعة نتيجة اإلخالل يف وحتدثت هناك عن بعض األمثلة عىل اإلخال

 اهلل تعاىل ءأصول الدين سنذكرها يف موقعها إن شا

 رابط املقدمة الثانية:

8d9%85%d%af8%d9%82%d9%85%d9%84%d7%a8%d/%com.walidshawish.www://https

-9a8%d%a9%8d3%b8%d%a9%8d3%b8%d3%a8%d%aa8%d9%84%d7%a8%d%-9a%

-9a8%d%a9%8d9%86%d7%a8%d%ab8%d9%84%d7%a8%d%

8a8%d3%b8%d9%86%d9%88%d%-9%87d9%85%d9%83%d%ad%8d%/ 
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  : االختالل يف علم الكالم وأثره يف اختالالت الواقع  املقدمة الثالثة

كنا قد حتدثنا سابقا عن استمداد علم األصول وأنه من علم الكالم وحتدثنا عن 

نّت عىل علوم الرشيعة ومنها علم األصول ومنها علم الكالم    احلْملة التي ش 

اآلن سأتكلم عن اختالالت يف فروع فقهية هذه الفروع الفقهية حدث فيها 

ه وكيف أن اإلخالل يف هذه االختالل نتيجة اإلخالل بعلم الكالم الذي تم تشوهي

العلوم الرئيسة والوازنة يف العلوم الرشعية أدت إىل اختالالت يف الواقع واضحة 

 لكل ذي عينني 

 

بطبيعة احلال سأتكلم عن مظهر من مظاهر العقيدة كيف أنه أثر يف إنتاج فروع 

رشعية مشّوهة نسبت إىل الرشع ومنها تقسيم التوحيد إىل توحيد الربوبية وتوحيد 

 األلوهية  

يقول :  -وهي عقيدة جممع عليها عند أهل السنة واجلامعة  -اإلمام الطحاوي 

ء والتفاضل بينهم يف اخلشية والتقى وخمالفة واإليامن واحد وأهله يف أصله سوا

 اهلوى ومالزمة األَوىل 

 إذن أصل اإليامن ال يتفاوت هو يشء واحد ال ينقسم وال يتعدد يف أصله 

 

 هل التوحيد ينقسم يف الواقع ؟

بحيث أنني أجد العرب يف اجلاهلية موحدون بالربوبية لكنهم كافرون بتوحيد 

 األلوهية ؟! هل هذا صحيح ؟ 
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أهنم فعال كانوا موحدين بمعنى أن هذا التوحيد الذي هو اإليامن باهلل أصبح أجزاء 

 تتحقق يف الواقع وتنقسم بأقسام ؟! 

والحظوا أنني مل أقل هنا التقسيم التعليمي بمعنى : أن اإلنسان ينقسم إىل ثالثة 

 أجزاء : اجلذع والرأس واألطراف .. هو يف الواقع غري منقسم ..

 الصالة هلا أجزاء لكنها يف الواقع ال يوجد نصف صالة !عندما نقول 

اإلشكالية التي سأحتدث عنها هنا : أن هناك من قَسم أصل اإليامن وجعله أجزاء 

وأن جزءا منه يتحقق يف الواقع وهو توحيد الربوبية بينام ال يتحقق اجلزء الثاين وهو 

وبية لكنهم مرشكون توحيد األلوهية فيصبح العرب يف اجلاهلية موحدين بالرب

 باأللوهية ! 

نحن اآلن يف كالمنا عىل اإليامن وهو قول أيب جعفر : واإليامن واحد وأهله يف أصله 

 سواء .. إذن ليس أجزاء من حيث أصل اإليامن 

 

إذن توحيد الربوبية مل يكن موجودا يف املرشكني أبدا ومل يعرفوا رهبم يوما ال ربا وال 

ق وَن َخرْيٌ َأِم اهللَّ ( فلم جيعل الربوبية   إهلا قال تعاىل عىل لسان َتَفرِّ يوسف : ) َأَأْرَباٌب م 

ق وَن َخرْيٌ َأِم  َتَفرِّ جزءا من األلوهية إنام جعل الربوبية هي األلوهية نفسها ) َأَأْرَباٌب م 

( فجعل إيامهنم هبذه املعبودات هي مقابل اإليامن باهلل سبح ار  انه اهللَّ  اْلَواِحد  اْلَقهَّ

 وتعاىل وليست جزءا أو قسام منه

 ) مْحَٰن  وا َوَما الرَّ مْحَِٰن َقال  وا لِلرَّ د  ويف عرب اجلاهلية يف قوله تعاىل : )َوإَِذا ِقيَل هَل م  اْسج 

 ما الذي عرفوه عن رهبم ؟ ال يشء 

 فكيف أثبت هلم توحيد الربوبية؟!
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هناك من يقول هم يؤمنون بوجود إله لكن هناك فرق بني القول باإليامن بوجود إله 

 ن باهلل وبني اإليام

وليس أن تؤمن بوجود  "أن تؤمن باهلل  "النبي صىل اهلل عليه وسلم يبنّي اإليامن : 

اهلل .. إذن النبي صىل اهلل عليه وسلم يبني إيامنا ال ينقسم يف أصله إنام هو يشء واحد 

إما أن يأيت مجيعه يف أصله وإما أن يذهب مجيعه وال يوجد هناك إيامن يف األصل 

إيامن نسبي كام يزعم الالدينيون أن اإليامن يشء نسبي فإذا قسمت  بالتقسيط أو 

أصل اإليامن إىل أقسام فهذا يعني أنني أقّر بنسبية اإليامن املتوافقة أصال مع الطرح  

 الغريب للدين واإليامن 

لذلك نقول : ال يوجد نسبية يف أصل اإليامن هنائيا فاإليامن يف الواقع إما أن يأيت 

 وإما أال يكون  -اإليامن الذي هو كفر وإسالم  أصل -مجيعا 

ْم  ْم َوَأْشَهَده  َته  يَّ رِّ وِرِهْم ذ  انظر إىل قوله تعاىل : )َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظ ه 

م( ِسِهْم َأَلْست  بَِربِّك   َعىَلٰ َأْنف 

 إذن أخذ عليهم العهد عىل اإليامن بربكم .. هل وفوا بالعهد ؟

كان العهد عىل ماذا ؟ عىل األلوهية أم عىل الربوبية بحسب ما يتوقع من قّسم  إذن

 هذا التقسيم ؟

ْم  وا ۖ  قال )َأَلْست  بَِربِّك  وا َأنْ  ۖ   َشِهْدَنا ۖ   َبىَلٰ  َقال  ول  ا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َتق  نَّا إِنَّ َذا َعنْ  ك    َهٰ

وا َأوْ *  َغافِِلنيَ  ول  اَم  َتق  كَ  إِنَّ نَّا َقْبل   ِمنْ  َناآَباؤ   َأرْشَ ةا  َوك  يَّ رِّ نَا ۖ  ِدِهْم َبعْ  ِمنْ  ذ   باَِم  َأَفت ْهِلك 

 (املْ ْبطِل ونَ  َفَعَل 

اذا أخذ العهد عىل اإليامن بربكم وقال هلم هذا العهد عىل اإليامن بربكم إياكم أن 

فجعل   "بربكم    "تقولوا يوم القيامة إنام أرشك اباؤنا ألن هذا سيكون نقضا لقوله :  
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رشكهم يف املعبودات الباطلة ناقضا للعهد عىل اإليامن يف قوله تعاىل : ) َأَلْست  

ْم (  بَِربِّك 

ْم ( ) َأْو   هنا يبني هلم أنه جعل الرشك مقابال للعهد عىل اإليامن بربكم ) َأَلْست  بَِربِّك 

ةا ِمْن َبْعِدِهْم  يَّ رِّ نَّا ذ  َنا ِمْن َقْبل  َوك  َك آَباؤ  اَم َأرْشَ وا إِنَّ ول  نَا ۖ  َتق  املْ ْبطِل وَن(  َفَعَل  باَِم  َأَفت ْهِلك 

ف يقولون هنا يف توحيد الربوبية إذن جعل الرشك مقابال للعهد ألست بربكم فكي

 الذي مل يتحقق فيهم توحيد األلوهية ؟!

ْر  ِكني * اْنظ  رْشِ نَّا م  نَا َما ك  وا َواهللَِّ َربِّ ْم إاِلَّ َأْن َقال  ْن فِْتنَت ه  انظر إىل قوله تعاىل : )ث مَّ مَلْ َتك 

ِسِهْم  مْ  َوَضلَّ  ۖ  َكْيَف َكَذب وا َعىَلٰ َأْنف  وَنََ( فهم يقولون نحن كنا يَ  َكان وا َما َعنْه  ْفرَت 

 تعاىل يقول عنهم : )اْنظ ْر َكْيَف َكَذب وا َعىَلٰ موحدون واهلل ما كنا مرشكني واهلل

ِسِهْمََ( فجعل دعواهم أهنم مل يكونوا مرشكني بل أهنم كاذبون )اْنظ ْر َكْيَف َكَذب وا   َأْنف 

ِسِهْم  مْ  َوَضلَّ  ۖ  َعىَلٰ َأْنف  ونَ  َكان وا َما َعنْه   (َيْفرَت 

 

الذي كان عند أيب جهل واإليامن هذا كله ناتج عن انه مل يميز بني اإليامن بوجود إله  

باهلل الذي كان عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فإذا جعلت توحيد الربوبية عند 

أيب جهل انه يؤمن بأن هذه األصنام تقربه إىل اهلل زلفى وأن هناك قدرا مشرتكا بني 

 إيامن أيب جهل وإيامن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم !! 

أنه ال يمكن أن يكون هناك اشرتاك يف توحيد بني إيامن رسول   وهذا باطل بالرضورة

اهلل وأيب جهل ولو بأقل من ذرة فال اشرتاك بني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف 

 إيامنه باهلل وبني ما يزعمه من يقول هبذا التقسيم 
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مجيعا   ماذا نقول لالدينيني الذين الذين يعتقدون بأن هناك قدرا مشرتكا بني األديان

 وهو املتعايل املقدس وينطلقون من هذا املنطلق ؟!

عند  -الذي افرتضنا وجوده وهذا غري صحيح  -فمعنى ذلك أن توحيد الربوبية 

اهلندوس وعند البوذيني وعند عبدة األصنام يف اجلاهلية وعند عبدة النجوم 

دينا  والكواكب فإذا قلنا بأن هذا التوحيد موجود عندهم سنفيض إىل أن هناك

مشرتكا جيمع البرشية وهذا هو القدر املشرتك الذي ينطلق منه الالدينيون يف صياغة 

الديانة العاملية املشرتكة التي ال ت عنى بأن هذا يعبد صنام وهذا يعبد مثال شجرة أو 

ما إىل ذلك إنام أهنم مجيعا مشرتكون يف يشء متعايل مقّدس وهو هذه احلالة من 

 إليها البرش هؤالء الذين أرشكوا برهبمالربوبية التي ينظر 

 

من قال بتقسيم التوحيد إىل ربوبية نعم هو قال ال يكتفى به لكنه قال بوجود هذا  

 القسم يف الواقع وأنه بقي قسم آخر مل يتحقق فيه توحيد األلوهية  

 

الزعم بانقسام التوحيد يف أصله هو نسبية اإليامن وأن قضية التوحيد هي مسألة  

هذا هو القول بنسبية اإليامن وأصله الذي ينادي به الالدينيون بمعنى أن نسبية و

هذا حتقق يف هذا اجلزء ومل يتحقق فيه بقية األجزاء إذن هنا أصبحنا أمام النسبية 

التي تفشو يف الفكر الغريب ومع كل أسف أن نجد هذا يف داخلنا ومع األسف ليس 

 لنا فيه سلف صالح كام سأبينه
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 "توحيد الربوبية  "الذي ينفي وجود توحيد يف أصله وهو جزء التوحيد ما الدليل 

 ؟

ما جاء يف صحيح البخاري عن أنس ريض اهلل تعاىل عنه عن النبي صىل اهلل عليه 

خيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن شعرية من خري  "وسلم قال : 

قلبه وزن إىل أخره من خري وخيرج من وخيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف 

 "النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن ذرة من خري

انظر إىل الرواية األخرى : قال أبو عبد اهلل حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صىل 

بمعنى أن من كان عنده مثقال ذرة   "من خري    "مكان    "من إيامن    "اهلل عليه وسلم :  

 ينجو  من إيامن فإنه 

هل هذا الذي حتقق فيه توحيد الربوبية هبذا القسم أليس إقرارا بأنه يوجد جزء عنده 

 من اإليامن ؟ 

فلو افرتضنا أن هذا اإليامن منقسم وهذا الكافر الذي مات يعبد األصنام وعنده 

هذا اإليامن فإنه بناء عىل هذا حتقق له ذرة من ذلك اإليامن وعليه ينجو الكفار ومل 

 ناك فائدة وقيمة لرسالة النبي صىل اهلل عليه وسلم يعد ه

أن  "ذلك أن الرشع عندما يتحدث عن اإليامن إنام يتحدث عن اإليامن الرشعي : 

ال يتحدث  "تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه 

اإليامن يف أصله كام انقسام يف هذا االيامن ونحن نقول : إن    -كام ذكرنا    -عن قضية  

ذكر أبو جعفر يف عقيدته امل جَمع عليها : أن الناس يف أصل اإليامن سواء / إسالم 

 سواء عند اجلميع /
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ثم يرسل   "أيضا ما جاء يف صحيح مسلم عن عبد اهلل بن عمرو جزء من احلديث :  

ل ذرة من اهلل رحيا باردة من قَبل الشام فال يبقى عىل وجه األرض أحد يف قلبه مثقا

 "خري أو إيامن إال قبضته 

 عىل أي إيامن هذا ؟ 

 توحيد الربوبية أم اإليامن الرشعي ؟

اإليامن الذي هو أصل صحيح ال يكون اإلنسان فيه إال مؤمنا إال بذلك وأنه يف 

  "ذرة  "أصغر أجزائه صحيح 

هلم  وبالتايل توحيد ما يسمى باملرشكني ال يوجد عندهم تلك الذرة .. فإن مل يكن

 ذرة من إيامن فبأي حق أصف هؤالء الناس بأن عندهم توحيد ربوبية ؟! 

حتى لو أن أحدكم دخل يف كبد جبل لدخلته عليه حتى  "ثم يقول يف الرواية : 

فيبقى رشار الناس  "تقبضه قال سمعتها من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : 

" 

بعد ذلك رشار الناس الذين ال يوجد إذن أخذ من عنده ذرة من إيامن ثم يبقى 

 عندهم ذرة فكيف يوصف الذين يرشكون باهلل باإليامن ؟!

فهو إما ذرة من ايامن فهو مؤمن صحيح اإليامن فهو ناج عند اهلل تعاىل وإما أن ال 

 يكون عنده تلك الذرة أبدا وبالتايل يكون كافرا 

إليامن ال يتجزأ أبدا فليس إىل أخره من هذه النصوص الرصحية التي تبني أن أصل ا

هناك توحيد للرب وليس هناك توحيد لإلله فموّحد اهلل موّحد للرب وموحد 

الرب موّحد هلل كام مر يف النصوص وااليات التي ذكرناها خصوصا يف قوله تعاىل 

ْم (  : ) َأَلْست  بَِربِّك 
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 يف القّب أليب جهل أو غريه : من ربك  والسؤال

 يف توحيد ربوبية وليس يف توحيد ألوهية؟! فهل كان التكليف هو 

نحن اآلن أمام معاٍن جديدة ولسنا أمام الفاظ ملعاٍن سابقة .. يعني عندما أقول 

مندوب وفرض ومكروه وواجب هي معان رشعية موجودة ولكننا حددنا هذه 

 املعاين هبذه املفردات أو املصطلحات 

بية هل هذا موجود رشعا عند عندما أقول تقسيم اإليامن باهلل إىل أجزاء نس

 الصحابة؟ هل هذا موجود رشعا عند التابعني؟ 

أم قالوا : من خرج من اإليامن دخل بالكفر ومن خرج من الكفر دخل باإليامن وأن 

 اإليامن يف نفسه ال ينقسم كام عّّب أبو جعفر رمحه اهلل تعاىل

ال هبا السلف األول؟ هل هذه املقولة يف تقسيم التوحيد إىل ربوبية وألوهية هل ق

 هل قال هبا التابعون ؟ هل قال هبا تابعوا التابعني ؟ هل قال هبا أهل القرن الرابع؟

 مل يقل أحد من املتقدمني هبذه املعاين اجلديدة وهي يف صلب إيامن املسلمني !! 

وانظر إىل اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل إذ يقول ألحد تالميذه : ال تتكلم يف مسألة  

 لك فيها إمام.  ليس

لذلك أنا أسأل عن تاريخ هذه املقولة ؟ أهي يف عقيدتنا اإلسالمية يف القرن األول 

 ؟ يف القرن الثاين ؟ يف القرن الثالث ؟ أن اإليامن جمّزأ إىل هذه األقسام بالفعل ؟!

 فإذا مل تكن موجودة فكيف تكون إيامنا ؟!

سك إال بأثر فافعل يعني ال بد أن  وقول سفيان الثوري : إن استطعت أن ال حتّك رأ

 تكون معتمدا عىل اآلثار خصوصا وأنك تتكلم يف اإليامن

 

https://www.walidshawish.com/


47 
 

 /https://www.walidshawish.com   موقع الدكتور وليد شاويش 
 
 

ْم( كام يروى عنه  ْم ِدينَك  اإلمام مالك عندما تكلم يف قوله تعاىل : )اْلَيْوَم َأْكَمْلت  َلك 

 قال : فام مل يكن يومئذ دينا فلن يكون بعد ذلك دينا 

 ة انظروا أقوال السلف يف املتابع

 فام مل يكن يومئذ دينا وقت نزول هذه اآلية فلن يكون بعد ذلك اليوم دينا

أين هو القول الذي جيّزئ أصل اإليامن إىل هذه االنشطارات وخيلع لقب موّحد 

عىل العرب يف اجلاهلية الذين جاء فيهم النقاش يف القرآن واألدلة يف أهنم ال يؤمنون 

 برب وال يؤمنون بإله 

( كفاهم قوال : مْحَٰن  وا َوَما الرَّ مْحَِٰن َقال  وا لِلرَّ د   )َوإَِذا ِقيَل هَل م  اْسج 

 أتقول هلذا توحيد الربوبية ؟! 

ْم   وا  ۖ  )َأَلْست  بَِربِّك  وا  َأنْ   ۖ    َشِهْدَنا  ۖ    َبىَلٰ   َقال  ول  ا  اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   َتق  نَّا  إِنَّ َذا  َعنْ   ك  ( َغافِِلنيَ   َهٰ

 . بربكم أللست نقيضا باهلل اإلرشاك فجعل

وهذه األدلة تدل بالدالالت الواضحة عىل أن املرشك باهلل مرشك بربه وأن اإلنسان 

 عندما ي سأل يوم القيامة يف قّبه : من ربك ؟ هل املسلم مرشك بالربوبية؟ 

إن كان كافرا ومؤمنا بالربوبية سيجيب : ريب اهلل ألنه ي سأل : من ربك ومل ي سأل عن 

 وهية توحيد األل

هذه االختالطات يف املفاهيم يف ما يتعلق بَقسم التوحيد عىل نحو يؤدي إىل معاٍن مل 

تكن موجودة عند السلف ونحن نقول كام قال اإلمام مالك : ما مل يكن يومئذ دينا 

 فلن يكون اليوم دينا 

 فأي دين يقّسم هذه التقسيامت من تقسيم اإليامن باهلل سبحانه وتعاىل.
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ول نَّ اهللَّ (  اَمَواِت َواأْلَْرَض َلَيق  ْم َمْن َخَلَق السَّ لنفرتض أن أحدهم قال : )َوَلِئْن َسَأْلَته 

 هل قوهلم إن اهلل خالق إيامن ؟ مع عبادهتم هذه األصنام ؟

 لو قلت لك وإن من يشء إال يسبح بحمده اجلبال تسبح هل هذا توحيد؟ 

 

 ما هو اإليامن الرشعي ؟

 وجود اهلل أم اإليامن باهلل؟ اإليامن ب

الرشع جاء باإليامن باهلل .. فلو أن أحدهم قال إن هذا اإليامن هو أن يؤمن اإلنسان 

 أن امراة محلت بصبي هو إله هل هذا إيامن رشعي ؟

 وهذا الصبي هو هلل وهذه زوجة اهلل هل هذا إيامن ؟

ولو كان يؤمن بأن هذا   هل نقول ألهنم يؤمنون باهلل فهذا يعني أننا نصحح إيامهنم

 اإلله خلق يف بطن امراة وأن هذه املرأة زوجة هلل ؟!

 هل هذا يسميه الرشع إيامنا؟! 

 إذن نحن نتحدث عن اإليامن بمعناه الرشعي؟ 

أم قال أن   "أن تؤمن باهلل    "اإليامن الرشعي عّرفه النبي صىل اهلل عليه وسلم بقوله :  

 تؤمن بوجود إله؟!

لقد كانت اجلزيرة العربية تعّج باجلاهليني الذين يؤمنون بوجود إله فلامذا قال : أن  

تؤمن باهلل ؟ ليصحح إيامهنم ويقول هلم حصلتم عىل  القسم األول والقسط األول 

أكملوا بقية أقساط اإليامن ؟! أم أنه كان حماربا هلم عىل أهنم مل يكن لدهيم ذرة 

 عي ؟صحيحة من هذا اإليامن الرش
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 وبالتايل مل يكن لدهيم يشء من التوحيد 

إذن اإليامن مصطلح رشعي وال ي تحدث فيه من خارج داللة الرشع .. الرسول 

 صىل اهلل عليه وسلم جاء بإيامن أصله التوحيد 

هل التوحيد الذي جاء فيه منقسم يف الواقع ويتحقق فيه جزء من املرشكني وال 

 يتحقق يف اآلخر ؟ 

فإذا كان توحيد الربوبية عند العرب  "وا من كان يف قلبه مثقال ذرة أخرج "قال : 

يف اجلاهلية عندهم جزء من اإليامن الذي جاء به الرسول من التوحيد فسيكون 

 صحيحا ألنه حتقق فيهم الذرة . 

إذا أنا ال أتكلم عن يشء خارج داللة النصوص الرشعية وأن اإليامن باهلل عز وجل 

 ه كام عّّب أبو جعفر وكام يعّّب املسلمون مجيعا أنه ليس منقسامهو يشء واحد يف أصل 

نَّ  ول  اَمَواِت َواأْلَْرَض َلَيق  ْم َمْن َخَلَق السَّ قضية إقرارهم بوجود إله : )َوَلِئْن َسَأْلَته 

 اهللَّ ( هل هذا إيامن رشعي ؟

آمن  نحن نتحدث عن معنى اإليامن الرشعي ؟ إذا كان إيامنا رشعيا فهل يكون من

لق يف رحم امرأة حتمل وتلد وأن هلا زوجا فهل هذا إيامن ؟ هل حتقق  بأن اإلله خ 

 فيه ذرة من إيامن ؟!

 إن مل يتحقق فيه ذرة من إيامن فبأي يشء يكون عنده توحيد ربوبية ؟! 

وكام ذكر السلف األول : إياك أن تتحدث يف مسألة ليس لك فيها إمام أنت لست 

يم يف أن تثبت توحيدا للعرب يف اجلاهلية وتثبت توحيدا مسبوقا بمثل هذا التقس

للهندوس وتثبت توحيدا مللل مع األسف ناقضت أصل اإليامن الرشعي فنحن ال 

 نتحدث بتعبريات تارخيية إنام نتحدث يف املعنى الرشعي لإليامن هذا هو الذي يعنينا 
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ة األصنام ألنه حتقق فلو كان اإليامن ينقسم يف أصله إىل أجزاء لنجا عندئذ كل عبد

 فيهم ذرة من التوحيد وهو توحيد الربوبية ! 

إذا نحن نتكلم عن اإليامن الرشعي فهو يف أصله كام قالوا ال يتجزأ فكام أن الصوم 

من الصبح إىل الغروب هو صوم واحد ال يتجزأ إىل العرص ال يتجزأ إىل املغرب 

فمن أفطر قبل الغروب ولو بدقيقتني بطل صومه ومل يتحقق فيه جزء من الصوم 

 فكذلك أصل اإليامن 

لم يتحقق فيه الصالة فقد زالت الصالة كلها إذا أردت أن ومن سّلم يف الركوع ف

تقّسم هذا التقسيم فعليك أن تلجأ إىل سلفنا األول وهو بياٌن ملعنى اإليامن وقد 

أطالوا يف بيان معنى اإليامن وقالوا : إن أصل اإليامن واحد يتساوى فيه الناس مجيعا 

 ؟ بحيث يتقّسط ؟! من املسلمني فكيف يصبح هذا اإليامن منشطرا نسبيا 

بمعنى هذا آمن بتوحيد الربوبية ومل يبق له إال القسط الثاين فإذا آمن بالقسط الثاين 

 بقي قسط األسامء والصفات !

نحن نقول لك : ليس يف اإليامن تقسيط إما أن حيدث مجيعا وإما أن يذهب مجيعا 

ال يكتفى به وال  ولذلك أن تقول : أنا أقول إن هذا اإليامن منقسم يف الواقع ولكن

يدخل اجلنة وال ينجو إال إذا أتى ببقية األقسام فنحن نقول لك : إن مبدأ تقسيم 

أصل االيامن إىل أنه منقسم يف الواقع يعني بذلك نسبية اإليامن وأن هذا اإليامن 

حيدث بأجزاء ولكن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يكن يقبل من العرب إال 

 سبحانه وتعاىل بدون رشوط االستسالم الكامل هلل 

فلو أن أحدهم آمن باهلل رّبا   "أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه    "وعّرف اإليامن وبّينه :  

 ومرّشعا ولكنه قال : أنا ال أقول باحلج !
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انتقض كل اإليامن ألنه كّذب اهلل ورسوله فهل بقي له توحيد ربوبية ولكن تالشى 

 توحيد األلوهية ؟! 

نا آمنت بكل الرسل ما عدا نوح فهو ليس برسول وكّذب القرآن يعني من قال : أ

نقول له : أنت اآلن تالشى عندك توحيد األلوهية ولكن بقيت حمافظا عىل توحيد 

الربوبية لكنك إذا مّت ستكون من أهل النار خالدا فيها قال : إذن طاملا بقي يل 

أخرجوا من كان يف  " توحيد الربوبية وهذا اإليامن منقسم عندما يذكر احلديث :

إذن عندي ذرة بحسب زعمك أن عندي توحيد ربوبية   "قلبه مثقال ذرة من إيامن 

 وأنت تقول بانقسام اإليامن وهذه ذرة احلمد هلل تفيدنا !

 من كّذب اهلل كّذبه ربا ومن كّذبه ربا كّذبه إهلا فإن هذا ال خيتلف. 

 ْلَعاملَنَِي( فلم يميز بني الرب واإلله الشيطان قال : )إيِنِّ َأَخاف  اهللََّ َربَّ ا

هذا االنفصال يف قضية االعتقاد أن الرب واإلله هو واحد سبحانه وتعاىل فمن كفر 

بالرب كفر باإلله ومن كفر باإلله كفر بالرب وبالتايل ال يمكن أن أتصور هذا  

 االنقسام مع األسف يف موضوع اإليامن

صل واحد وهذا األصل الواحد ال ينقسم نتكلم اآلن عن قضية وهي أن اإليامن أ

 ال يف اعتقاد املسلم وال ينقسم كذلك يف الواقع 

يا ترى بسبب هذا اإلشكال يف مسألة يف أصول الدين حني قالوا بانقسام أصل 

 االيامن هل ترّتب عليه فروع فقهية ؟

 وبالتايل نحن سنقطف ثامر احلديث يف أصل من أصول الدين ونرى الفروع الفقهية

التي تشّوهت نتيجة هذا التقسيم وخرجت عن إطار أهل السنة واجلامعة يف الفروع 

 أيضا 
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يعني مل يكن األمر خروجا عن األصل يف قضية أن اإليامن ال ينقسم التي هي خمالفة 

ألصل من أصول أهل السنة واجلامعة وهو أن اإليامن واحد وال ينقسم يف أصله 

 أبو جعفر وغريه من أئمة اإلسالموالناس ال يتفاتون فيه كام ذكر 

بنى عىل  "عندما أقول :  إن االختالل يف أصل سيؤدي إىل اختالل يف الفرع الذي ي 

 "ذلك األصل 

هذا الفرع الذي هو من فروع  "التوسل  "سنأخذ مثال فرعا من فروع الرشيعة 

 الرشيعة كثر اخلالف فيه يف هذا الزمان 

 ه النبي صىل اهلل عليه وسلم التوسل : أن تسال اهلل تعاىل بجا

 

جاء يف سنن الرتمذي عن عثامن بن حنيف أن رجالا رضير البرص أتى النبي صىل 

اهلل عليه وسلم ، فقال : ادع اهلل أن يعافيني . فقال صىل اهلل عليه وسلم : )إن شئت 

. فأمره أن يتوضأ ،  دعوت لك ، وإن شئَت صّبَت فهو خري لك( ، فقال : ادعه 

وءه ، فيصيل ركعتني ، ويدعو هبذا الدعاء : اللهم إين أسألك ، وأتوجه فيحسن وض

إليك بنبيك حممد نبي الرمحة ، يا حممد إين توجهت  بك إىل ريب يف حاجتي هذه ، 

فتقىض يل ، اللهم فشّفعه يفَّ وشّفعني فيه( . قال : ففعل الرجل فّبأ . هذا حديث 

 حسن صحيح غريب. 

اه النبي صىل اهلل عليه وسلم .. هذا التوسل بجاه النبي الرجل هذا يسأل اهلل بج 

صىل اهلل عليه وسلم ما الفرق بينه وبني العرب يف اجلاهلية الذين كانوا يقولون : 

ْلَفٌى( ؟ ب وَنا إىَِل اهللَِّ ز  ْم إاِلَّ لِي َقرِّ ه   )َما َنْعب د 

 أليس هذا توسل وهذا توسل ؟
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شهداء وكذلك العرب يف اجلاهلية آمنوا ألست أنت تؤمن بشفاعة األنبياء وال

 بشفاعة الصاحلني يغوث ويعوق ونرسا فام الفرق بينك وبينهم ؟

 فالعرب يف اجلاهلية يستشفعون بالصاحلني وأنت تستشفع بالصاحلني 

فإذا قلنا : إن توحيد األلوهية بحسب هذا التقسيم بني الربوبية واأللوهية فهذا يعني 

اهلل عليه وسلم أو يستغيث بواحد من الناس الصاحلني  أن من يتوسل بالنبي صىل

بعد موته فيكون قد فعل ما فعله العرب يف اجلاهلية وعليه فال يكون موحدا  

لأللوهية ألنه عَبد مع اهلل غريه والدعاء كام نعلم هو العبادة فإذن أنت دعوت غري 

 اهلل غريه ! اهلل فأنت أرشكت مع اهلل كام أرشك العرب يف اجلاهلية فدعوت مع

فأصبح لدي هنا تشارك بني من يقول : يا فالن أغثني وبني من يعبد األصنام ويقول 

 : يا أيتها األصنام أتقرب بك إىل اهلل زلفى !

يعبد مع اهلل غريه   -بزعم هذه الفئة    -وبناء عليه حتّول هذا الذي كان مسلام إىل كافر  

كانت العرب تفعل باجلاهلية وقد وأصبح يستغيث بالصاحلني ويتوسل هبم كام 

أخّل بتوحيد األلوهية الذي جاء به النبي صىل اهلل عليه وسلم ألنه مل يأت بتوحيد 

 الربوبية ! 

ْمََ( مل يأت هبا !   يعني )َأَلْست  بَِربِّك 

 هبذا املنطق أصبحا مرشكني ما الفرق بينهام بحسب هذا الطرح ؟! 

ل هبم وهؤالء يتوسلون باألصنام ال فرق هذا يستغيث باألولياء وهذا يتوس

والدعاء هو العبادة إذن النتيجة أن اجلميع أصبحوا سواء يف الرشك وبالتايل توحيد 

 الربوبية اتصف به العرب يف اجلاهلية أما املسلمون فقد خلوا من توحيد األلوهية ! 
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وهذا يعني أنني أمام معاٍن جديدة ولست أمام ألفاظ ملعاٍن موجودة بمعنى خلع 

توحيد الربوبية عىل املرشكني وجّرد املسلمون من توحيد األلوهية هذا الذي أتكلم 

 عنه 

ال أتكلم عن معان كانت موجودة عند السلف ألن هذه املعاين ليست موجودة عند 

 السلف أبدا 

بناء عىل ذلك سؤال : هذا األعمى الذي توسل بالنبي صىل اهلل عليه وسلم .. من 

والربوبية قال : توسل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وبجاه   قال بتوحيد األلوهية 

النبي صىل اهلل عليه وسلم وبوجه النبي صىل اهلل عليه وسلم وأن هذا جائز أثناء 

 احلياة ملاذا ؟

ألنه يقدر عىل نفعه أثناء حياته أما بعد موته فال يقدر عىل نفعه وبالتايل فإن االستغاثة 

االستغاثة باألحياء من حيث أن األحياء ينفعون أما املوتى فال  باملوتى ختتلف عن 

 ينفعون ! 

وعليه الَحظ أنك إذا دعوت أحدا بام يقدر عليه فهو ليس رشكا أما إذا كان ال يقدر 

 عليه فهو الرشك باهلل تعاىل 

 

 طيب ما حكم التوسل بالنبي صىل اهلل عليه وسلم بعد موته ؟

 ! قيل فيه ما قيل من املنكرات 

 ثبت التوسل أثناء حياة النبي صىل اهلل عليه وسلم ؟

 ثبت من نسخه بعد وفاته ؟

 هل جيوز النسخ بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم ؟
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 التوسل مسألة عقدية أم مسألة فرعية ؟

 عقدية  

هل العقيدة تنسخ أثناء حياته صىل اهلل عليه وسلم أو بعد مماته؟ هل العقيدة تنسخ 

 ؟

خ .. العقائد ال تنسخ ال يدخلها النسخ ال أثناء حياته صىل اهلل عليه وسلم  ال ال تنس

 وال بعد وفاته 

 

إن جازت االستغاثة يف حياته وعند أهل عقيدة توحيد األلوهية والربوبية مل تعد 

 جائزة بعد مماته فمن نسخ احلكم؟ 

 أين الناسخ؟ هل يوجد نسخ بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم ؟

 جيوز النسخ ال 

 إذن أنت بامذا عللت ؟ 

 عللت باحلياة أو املوت من أين لك هذه العلة ؟ 

 عّللها بالقدرة وعدمها 

 ) اَك َنْسَتِعني  اَك َنْعب د  َوإِيَّ الرسول صىل اهلل عليه وسلم أثناء حياته أمل يكن يقرأ : )إِيَّ

 هل النبي صىل اهلل عليه وسلم استعان يف أمر قدر عليه أم عجز عنه؟ 

 إذن القضية ال تتعلق باحلياة أو تتعلق باملامت إنام تتعلق بيشء خمتلف 

حيد األلوهية هي دعاء اهلل فقط وبعد ذلك هذا التوسل لكن ملا قيل إن املسألة يف تو

ربطناه يف أثناء احلياة باإليامن وبعد الوفاة أصبح معصية أو ذريعة إىل الرشك معنى 
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ذلك نتج عنها نسبية يف العقيدة واإليامن : فام كان أثناء احلياة فهو جائز .. بعد املامت 

 غري جائز !

 هل هذا عقيدة ؟ نعم 

 سيم بدأ ينتج يل فروعا يف حكم الدعاء ! إذن هذا التق

ال ينفعون أثناء حياهتم و ال يرضون أثناء  -حسب االعتقاد  -واحلقيقة أن البرش 

حياهتم وال ينفعون أثناء موهتم وال يرضون أثناء موهتم بخصوص املبحث العقدي 

 اإلهلية وأنا ال أتكلم باملبحث الفرعي اآلن ألن املبحث العقدي هو متعلٌق باإلرادة  

ملا دخل يف موضوع القدرة حيا وميتا هل سبقك يف هذا سلف صالح ؟ هل سبقك 

هبذا املعنى من اإليامن أحد من السلف األول ؟ أم هي معاٍن حمدثة يف ما يقدر وال 

 يقدر ؟

 إذن أصبحت أمام معاٍن حمدثة هل لك يف هذا سلف ؟ ليس لك فيه سلف 

 قدرة وعدم القدرة ؟هل لك فيه إمام من حيث التمييز بال

 ليس يل فيه إمام

ثم فّرعت عىل هذا التقسيم  "ألوهية  - ربوبية  "قسمت توحيدا منقسام يف الواقع 

يف الدعاء والتوسل ثم بعد ذلك جعلت اإليامن قبل وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم  

 انقالب األعامل الصاحلة يف حياته بعد موته إىل أن تصبح ذريعة إىل الرشك

 ا االنقالب يف األحكام الرشعية حدث يف عهد الصحابة ؟هذ

 األول ؟   حدث يف عهد السلف
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اآلن أنا أحتدث عن النسخ يف مبحث أصويل دخلت يف أصول  -عندما نسخت 

من الذي نسخ اجلواز   -الدين يف الدعاء يف التوحيد اآلن أحتدث عن مبحث أصويل  

 بعد وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟

عقيدة ال يدخلها النسخ بحسب مقررات األصوليني وكذلك ال جيوز النسخ بعد ال

 وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

إذن أنت نسخت مسائل اعتقادية أجزهتا يف حياته ثم أبطلتها بعد مماته ! هل لك يف 

 هذا سلف صالح ؟

 ليس لك فيه سلف صالح

اللهم إين أسألك   "هلل عليه وسلم  الرجل الكفيف أو األعمى دعا بجاه النبي صىل ا

 فهل جاهه انقطع بعد وفاته ؟! "بجاه نبيك صىل اهلل عليه وسلم 

 لو قلت لك يف أي مسألة : يا فالن أغثني 

 تقول يل : إن كان فيام يقدر عليه وإن كان ال يقدر عليه ! 

املرشكون من ما الفرق بني اختاذنا نحن شفعاء من األنبياء والشهداء وما فعله 

 اختاذهم شفعاء من األنبياء والصاحلني ؟

 ما هو الفارق املؤثر ؟

 هل الفارق يقدر عليه أو ال يقدر عليه ؟

 أم هناك فارق آخر حتدث عنه أئمة اإلسالم ؟

 وهذا الفارق املؤثر مستنَبط 

موضوع السؤال بجاه النبي صىل اهلل عليه وسلم أن جاهه يف حياته مل ينقطع إذن 

 بعد مماته فجاهه مستمر .. إذن هذا التعليل باملشتق
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 ما هو الدليل ؟

 وهذه وسيلة  "كنا نستسقي برسول اهلل "

عمر ريض اهلل عنه اآلن استسقى بالعباس الحظوا اآلن دخلنا بالفروع واشتبكت 

مع أصول الفقه وأصول االعتقاد توحيد الربوبية والتقسيم ودعاء اهلل عز وجل 

 لصاحلني كدعاء املرشكني وجعلوا دعاء ا

يف موضوع صالة االستسقاء قال : اللهم إنا كنا نستسقي  بنبيك هل عدوله عن 

 االستسقاء بالنبي دليل منطوق أم مفهوم ؟

 مفهوم 

نستسقي بصفاتك العلية اللهم  ملاذا قال يا رب إنا كنا نستسقي برسولك فلَم مل يقل :  

 بعيل ؟؟ فلم يستسقي بالعباس ؟ وملَ مل يستسق 

 هل معنى استسقاؤه بالعباس نفي جلواز االستسقاء ببقية األصول األخرى ؟!

 االعتقادات يف بمفهوم خمالفة نسخ نصوص الرشيعة ونسخها 

إذا كان يستعني قال لك  يف موضوع الرشك والكفر :    ه الذي تبني عليعندك  األصل  

 قدر عليه فهذا هو الرشك  به فيام يقدر عليه فهذا ليس رشكا فإذا استعان به فيام ال ي

 من أين لك هذا التعليل ؟

توسل أو إذا استسقى أو نحن نطالب بالتعليل هل شهد الشارع لك بأنه إذا 

 استغاث فيام يقدر عليه أو ال يقدر عليه ؟

 هذا هو الفارق ؟ هذا هو علة الرشك ؟ أم هناك يشء آخر ؟

 هناك يشء آخر 
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ْم( قال : فام مل يكن  لذلك قال اإلمام مالك يف قوله تعاىل ْم ِدينَك  : )اْلَيْوَم َأْكَمْلت  َلك 

 يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا 

 إذن التفصيل يف موضوع القدرة :

كيف تعامل املرشكون مع الشفعاء ؟ وكيف يتعامل املسلم مع الشفعاء ؟ هذا    :أوالا 

مني يف الشفعاء لكن ما هو اعتقاد املسل ،هو الفارق .. مع أن اجلميع هلم شفعاء

 وماذا كان اعتقاد املرشكني يف الشفعاء ؟

 هل املسألة يف القدرة وعدم القدرة ؟ أو أن هناك أمرا خارجيا ؟ 

الكفار يف اجلاهلية كانوا يعتقدون أن ألصنامهم وشفعائهم تأثريا يف اإلرادة وتأثريا 

 يف النفع والرض وأن هلذه األصنام والشفعاء تأثريا 

كان هناك وزير له أعوان عندما يأتيه أحد هؤالء األعوان الذين جييدون مثال : لو 

فهو  "الوزير  "معه اإلدارة ال يستطيع أن يدير الوزارة دوهنم لكن القرار بيد 

 صاحب القرار

 فهم ينظرون إىل أن أصنامهم هلا تأثري يف القرار واإلرادة لكن اإلرادة بيد اهلل 

يعني عندما يكون هناك أعوان يدخلون عىل الوزير بملف من الواسطات فيدخلون 

 عليه عىل أن هلم تأثريا معه 

ا لكن هل يعتقد املسلم أن النبي أو الويل أو البرش أو املالئكة أو الشهداء أن هلم تأثري

 يف اإلرادة ؟

 ال يعتقدون أن هلم تأثريا يف اإلرادة 
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فالفارق احلق الرشعي ليس يف موضوع توحيد ربوبية وألوهية وأنه أثناء حياته ينفع 

وبعد موته ال ينفع إنام املؤثر يف الرشك أن يعتقد املسلم أن لغري اهلل تأثريا معه من 

 ويل أو نبي أو ملك

 ..وجاءت نصوص الرشيعة تؤكد ذلك 

اسمع إىل نصوص الكتاب والسنة حتى تعلم العقيدة من مصدرها قال تعاىل : )َواَل 

َفاَعة  ِعنَْده  إاِلَّ ملَِْن َأِذَن َله(   َتنَْفع  الشَّ

 ال أن يكون حيا أو ميتا ! 

 فارق غري مؤثر 

ا(  مْحَِٰن َعْهدا ََذ ِعنَْد الرَّ َفاَعَة إاِلَّ َمِن اختَّ وَن الشَّ  )اَل َيْمِلك 

 له ال يوجد له تأثري يف اإلرادة ك

) مْحَٰن  َوَريِضَ َله  َقْوالا َفاَعة  إاِلَّ َمْن َأِذَن َله  الرَّ  )َيْوَمِئٍذ اَل َتنَْفع  الشَّ

وليس ألحد من  الرضا أو اإلذن اإلهليإذن املوضوع املتعلق بالشفاعة هو 

 دنى تأثري أثناء حياهتم أو أثناء موهتم أ ساسةا  رجاالا  املخلوقات ملوكاا 

 فهل تعتّب حياة اإلنسان وموته أهنا مؤثرات يف اإلرادة ؟! 

ال تأثري لك باإلرادة وبالتايل الرشك حيصل   أو ميتاا   ال .. أنت كإنسان سواء كنت حياا 

معه يف اإلرادة كام اعتقدت العرب يف أصنامهم   عندما يعتقد العبد أن لغري اهلل تأثرياا 

 ! او كان ميتاا   فيمن يقدر وال يقدر أو فيمن كان حياا وليس    ،أو شفعائهم وأوليائهم

) مْحَٰن  َوَريِضَ َله  َقْوالا َفاَعة  إاِلَّ َمْن َأِذَن َله  الرَّ  )َيْوَمِئٍذ اَل َتنَْفع  الشَّ

ْم َيْعَلم   َفاَعَة إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاحْلَقِّ َوه  ونِِه الشَّ وَن ِمْن د  ِذيَن َيْدع   وَن()َواَل َيْمِلك  الَّ
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ا   مْحَٰن  َوَلدا ََذ الرَّ وا اختَّ ْبَحاَنه    ۖ  )َوَقال  ونَ   ِعَبادٌ   َبْل   ۖ    س  ْكَرم  وَنه    اَل *    م  مْ   بِاْلَقْولِ   َيْسبِق   َوه 

مْ  َوَما َأْيِدهيِمْ  َبنْيَ  َما َيْعَلم  *  َيْعَمل ونَ  بَِأْمِرهِ  ْم  َيْش  َواَل  َخْلَفه  وَن إاِلَّ ملَِِن اْرَتىَضٰ َوه  َفع 

وَن( ْشِفق   ِمْن َخْشَيتِِه م 

إذن هل الرشيعة تبدي لك أنه يقدر أو ال يقدر أم جيعل األمر إرادة إهلية تامة ال 

 كراهة فيها ؟ 

وأن اهلل تعاىل يأذن بمطلق اإلذن منه وال أحد من خلقه له حظوة أو تأثري يف اإلرادة 

 إنام هي حمض تفضل من اهلل سبحانه وتعاىل 

ْغنِي وانظر إىل قوله ت اَمَواِت اَل ت  ِه اآْلِخَرة  َواأْل وىَل ٰ* َوَكْم ِمْن َمَلٍك يِف السَّ عاىل : )َفِللَّ

) ْم َشْيئاا إاِلَّ ِمْن َبْعِد َأْن َيْأَذَن اهللَّ  ملَِْن َيَشاء  َوَيْرََضٰ  َشَفاَعت ه 

إذن الرشيعة جعلت الشفاعة أو التوسل أو االستغاثة عىل أنك تعتقد أن النافع 

 لضار هو اهلل وأن البرش مجيعا ال يقدرون ا

 لو قلنا أن أحدهم استغاث باإلطفائية قالوا نعم جائز ألنه فيام يقدرون عليه 

الرجل جاء يسأل النبي صىل اهلل عليه وسلم اجلنة .. الرسول عليه الصالة والسالم 

 طلب له اجلنة فهل يقدر عليها ؟

 األمر هلل .. لكن طلب األمر من اهلل سبحانه وتعاىل 

إذن قضية أنه يقدر أو ال يقدر أوصاف طردية ال عالقة هلا باحلكم وهي التي أقيم 

عليها التكفري بجحود توحيد األلوهية أنه يستغيث اهلل فيام ال يقدر عليه وبالتايل 

لوهية وليته تابع السلف هذا أرشك مع اهلل غريه ومن ثم بدأ هنا بصياغة توحيد األ

 الصالح أو سأهلم عن هذا املقتىض الذي بنى عليه فروعه !
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والحظوا عندما قلنا إن بناء الفرع الفقهي دخل يف موضوع النسخ ودخل يف 

موضوع االستسقاء ودخل يف موضوع أصل الدين والحظ أن هذه السلسلة من 

 الفقه ثم ماذا أنتج بعد ذلك؟األخطاء املتتالية يف أصول الدين ثم النسخ يف أصول 

أن الذين يدعون األولياء ويتقربون إليهم يقولون : يا رب هذا نسأله بمقامه عندك 

وليس بأنه مؤثر كام كان العرب يف اجلاهلية فإذا سأله بمقامه عنده وليس بتأثريه ما 

 ؟ وبني كونه ميتاا  الفرق بني كونه حياا 

رض يف كوين حيا أو ميتا طاملا أننا مقرون بأنه إذا دعوت لك ما الفرق يف النفع أو ال

 ال تأثري لنا باإلرادة 

 لو اعتقدت أنك يف حياتك لك تأثري باإلرادة ما الفرق يف هذا بني حي أو ميت ؟

احلياة واملوت ال عالقة هلام يف موضوع الشفاعة إنام االعتقاد الذي هو رشك هو 

 اعتقاد وجود تأثري هلذه املخلوقات مع اهلل سبحانه وتعاىل 

( إياك دليل حرص يف تقديم املفعول  اَك َنْسَتِعني  اَك َنْعب د  َوإِيَّ لذلك عندما نقول )إِيَّ

 وإياك نستعني كذلك 

 أستثني فأستعني فيام تقدر لو قلت لك أريد أن 

اَك َنْعب د   اتصلت باإلطفائية فيام يقدرون عليه وهم قبل أن يأتوا قرؤوا يف الفاحتة : )إِيَّ

( فهم يعلنون عجزهم فمن تستعني هبم يشهدون عىل أنفسهم بأهنم  اَك َنْسَتِعني  َوإِيَّ

ا اَك مستعينون وأهنم عاجزون فلَم تثبت هلم القدرة وهم يقرؤون )إِيَّ َك َنْعب د  َوإِيَّ

( ؟!   َنْسَتِعني 

 فيام يتعلق يف اإلرادة التي هي موضوع البحث العقدي  تاماا  فنحن عاجزون عجزاا 
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لذلك من أقر بالرشع كله ومل يعبد غري اهلل أي أنه ما عبد األصنام وأقر بالرشع فهو  

 مسلم بإمجاع 

 !  ياة واملوت سيصبح كافراا وبناء عىل تفسري الرشك باهلل وعىل يقدر وال يقدر واحل

  بناء عىل العقيدة التأثري باإلرادة متييز خمتلف متاماا 

 وانظروا إىل قوله تعاىل : )إال من أذن له(

 )من ارتىض( 

 )إال بإذنه(

 بيقدر أو ال يقدر ؟ أم كان

 ال يوجد هذا.

حلي وال الرشيعة قالت إن األمر متعلق بأن تؤمن بأن اهلل تعاىل هو الضار النافع ال ا

امليت يف النفع والرض ينفعونك إال بإذن وال يرضونك إال بإذن ففارق احلياة واملوت 

 سواء

 فلو اعتقدت أنك تنفعني بتأثري منك أثناء حياتك يف إرادة اهلل فهذا رشك وكفر

لو أنني دعوتك واعتقدت أنك ال تنفع وال ترض إال بإذن اهلل هل يصبح رشك 

 إلوهية عنده.يصبح رشك ألوهية عندهم ؟ 

يف اإلسالم أنت مسّلم باإلرادة وتقول هذا الويل ال ينفع وال يرض إال بإذن طيب 

  اهلل وربام ال يكون من األولياء أصالا 

فأنت مسّلم بأن القضية ليس ألحد عنده إرادة ملِزمة عىل اهلل وليس له تأثري يف 

 اإلرادة وال فرق بني احلياة واملامت 
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بناء عليه نقول : إن استحداث أصل ال دليل عليه من الرشيعة وهو تقسيم أصل 

يام ال اإليامن وبناءا عىل هذا التقسيم قّسم الرشك عىل أنه فيام يقدر عليه اإلنسان وف

 يقدر عليه 

والرشيعة تقّسم الرشك والكفر بني العرب يف اجلاهلية واملسلمني يف اإلسالم  

يف اإلرادة أثناء حياته كان رشكا   بالتمييز يف التأثري باإلرادة فلو اعتقدت أن له تأثرياا 

ال يشفعون   "ولو أنك دعوته بعد مماته ومل تعتقد أن له تأثريا يف اإلرادة بل هو كغريه  

  هذا ال يعد رشكاا  "إال ملن ارتىض 

هو التأثري يف اإلرادة وعندما جعله فيام يقدر  إذن الفارق الذي جيعل األمر رشكاا 

 عليه وما ال يقدر عليه أين دليله من الكتاب والسنة ؟

ها نحن قدر رسدنا آيات من كتاب اهلل وهاهو احلديث من حديث رسول اهلل صىل 

 اهلل عليه وسلم  

 ، ربوبية وألوهية وأن أصل اإليامن منقسم مل يقل به سلف تقسم توحيد :أوالا انظر 

 بعد النبي صىل اهلل عليه وسلم، يف حياة النبي جيوز وبعده ال جيوز.قضية النسخ 

 هذا مقر هو به هل هذا مؤثر يف اإلرادة أثناء احلياة أو املامت ؟

كدعائه بعد املامت طاملا تعتقد أن اهلل ال عالقة له باإلرادة وبالتايل دعاؤه أثناء احلياة  

  اجلاهليةيف هو النافع الضار وليس ألحد من خلقه رشك معه كام زعم العرب 

 "أصول  "صار عندي نسخ 

 صار عندي فروع 

هذا الذي كّفرَته مثال صار عنده ترك صالة مل يصل أبدا وال صام وال زكى وال حج 

 ال يوجد عنده توحيد ألوهية 
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ه الظاهرة عند أهل السنة واجلامعة هل الذنوب والفرائض الظاهرة والفرائض هذ

 هي مناط التكفري أم اجلحود والتكذيب ؟ 

من الدين بالرضورة خرج من ملة  معلوماا  من كذب شيئاا إذن  اجلحود والتكذيبب

 اإلسالم 

)والنكفر أحداا من أهل والذنوب باإلمجاع ليست من املكفرات وقال أبو جعفر 

 ذنب مامل يستبح(القبلة ب

بناء عىل أصل تقسيم التوحيد إىل ربوبية وألوهية الذي مل يصل ومل يزك ومل يصم ومل 

وعند أهل السنة هو مسلم  إذاا صار كافراا  حيج صار كافرا مثله مثل مرشكي العرب

خيرجون أقواما مل يعملوا    "من أصحاب الكبائر هو الذي خيرج يوم القيامة من النار  

 "خريا قط 

ىل معتقد أهل السنة واجلامعة أن األعامل الظاهرة هي من كامل اإليامن وليس من ع

 أصله 

 إذن هو كّفر بكامل اإليامن

 ملاذا تارك الصالة كافر ؟ 

 النه مل يوحد اهلل فليس لديه توحيد إلوهية ! 

 ملاذا يستغيث هذا الرجل هبذا الويل ؟

 الويل يف حياته وموته يف النفع والرض ال خيتلف 

واملالئكة كلهم عاجزون وهذا ما تثبته النصوص والبرشية هو عالة وعاجز 

 الرشعية من حيث التأثري يف اإلرادة
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إذن أصبحت أمام اختالالت يف أصول الدين أنتجت اختالالت يف أصول الفقه 

 كالنسخ باملفاهيم !

هو مسّلم اعتقاد أنه اذا استسقى بعمر مل جيز االستسقاء بالنبي صىل اهلل عليه وسلم 

بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم استسقي به للحديث : استسقينا بالنبي صىل اهلل عليه 

 وسلم 

االستسقاء بالنبي صىل اهلل عليه وسلم وأنه   نسخ بمفهوم املخالفةإذاا جاء للحديث  

 يف الرشك وااليامن حلياة واملوت مها املؤثران فجعل اال جيوز به 

أنك اليوم إذا سألت رجال فيام يقدر عليه أثناء حياته فهو اإليامن وإذا سألته  بمعنى

بعد مماته فهو الرشك وهذا معناه التوحيد املؤقت نسبية اإليامن أن اإليامن يتقلب بني 

 حياة فالن وموته !

َمن  تساءل أوالا الذي كان ينبغي أن ي  لشديد مع األسف اوهذا نتاج ذلك التقسيم 

ِمن السلف قال أن هذا التقسيم موجود أم هي آراء وتفسريات لنصوص الرشيعة 

؟! وهذه التفسريات ليست يف حملها ومل يسبقك فيها سلف صالح ولو أنك 

 استمسكت بالسلف ففيهم اخلري وفيهم الرشاد وفيهم العلم وفيهم النور 

بالنسبة الستسقاء عمر بالعباس ريض ق ببعض املناقشات وهي أنه بناءا عىل ما تعل

اهلل عنهام إنام هو يضيف عىل جواز االستسقاء بالعباس وليس إعراضا عن 

االستسقاء بالنبوة ألنه قال واليوم نستسقي بعم نبيك فجعل النبوة أساسا 

 لالستسقاء به فالنبوة باقية له عليه الصالة والسالم. 

إليه : أن العقائد ال تنسخ .. ال نسخ بعد حياة النبي صىل اهلل عليه ما نخلص إذاا 

 وسلم  
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املوضوع املتعلق بالرشك واإليامن من حيث اعتقاد املسلم يف تأثري إنسان حيا أو ميتا 

يف إرادة اهلل سبحانه وتعاىل وعلينا أن نحذر من أي معتقد مل يأتنا من سلفنا الصالح 

قوهلم عدول وقوهلم حق ولكن الشأن يف فهمه كام فهم الشهود العدول وما عن 

 يقول اإلمام الغزايل  

لذلك نحن متابعون فيام كان عليه السلف األول وهو أن اإليامن الرشعي الذي 

لجنة وأدخل أصحابه النار إذ لمن الدخول  منع جعل اهلل به دخول اجلنة و بعدمه 

للرسالة .. أهنا هذه هي الفوارق يف اإليامن بلغتهم الدعوة صحيحة وماتوا معاندين  

 والفوارق بني الكفر والرشك
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 املقدمة الرابعة: اختالالت الفكر الالديني وأثرها يف فهم الرشع 

كنا قد حتدثنا يف مرة سابقة عن اإلرادة واآلن سنحاول أن نزيد التأكيد عىل أن عقيدة 

اٌل  ( ]سورة هود   املسلمني يف إرادة اهلل تعاىل أهنا نافذة ال تتخلف )إِنَّ َربََّك َفعَّ ِريد  ملَِا ي 

١٠7] 

أما ما يتعلق باختاذ الكفار واملرشكني شفعاء من دون اهلل ال ينطبق عىل املتوسلني 

بالرسول صىل اهلل عليه وسلم إىل اهلل ففرق بني اختاذ شفعاء من دون اهلل وبني 

 يف مجيع األحوال التوسل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل اهلل

عتقاد املسلم أن اهلل مريد ويفعل ما يريد وال تأثري يف هذه اإلرادة ملَلك كريم وال اإن  

لنبّي مرَسل وال لعبد صالح وال لشهيد فإن هذا يعني أن كل املخلوقات مفتقرة 

 واهلل تعاىل غني عنها غناى تاما فإن كان ألحد من خلقه مكانةٌ  ،إىل اهلل تاماا  افتقاراا 

فإن كان ي سأل كرسول اهلل صىل اهلل عليه  ،له  ة اهللعنده فإنام هي بطاعة اهلل وحمب

وسلم بالوسيلة فذلك ألن اإليامن برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هو من الطاعات 

إىل اهلل فهو يسأله بجاه نبيه والنبوة ثابتة من اهلل له وهذا يعني أنه يسأل اهلل تعاىل لكنه 

لنبي الذي له مكانة عند ربه سبحانه وتعاىل هي مكانة رسوله بال تأثري يسأله هبذا ا

 هلذه الرسالة يف اإلرادة اإلهلية 

وما قيل يف التوسل يقال يف االستغاثة .. فاالستغاثة إذا كانت من غري اعتقاد تأثري 

للمخلوقات أيا كانت يف اهلل عز وجل فهي خالية من الرشك وال توصف بالرشك 

انت باعتقاد تأثري املخلوقات بمعنى أهنا رشيكة بمقدار هذا األثر يف العفو إال إذا ك

أو املغفرة أو التزلف إىل اهلل عز وجل إال أن االستغاثة منهم من يرى أهنا يف احلقيقة 
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توسل وأسلوب الندب واالستغاثة موجود يف اللغة العربية : يا للمسلمني استغاثة 

فهل قويل : يا للمسلمني ويا للمهاجرين ويا لألنصار   "يا    "باملسلمني بحرف النداء  

 يعني أن هلم تأثري مع اهلل يف اخللق ؟!

وهذا ال فرق فيه بني أن يكونوا أحياء أو يكونوا أمواتا فمن اعتقد التأثري باستعانته 

أو باستغاثته أو بتوسله بمخلوق له تأثري فإن هذا هو الرشك بعينه فمدار الرشك عىل  

 التأثري وعدمه ال عىل احلياة وعدمها 

افع وهو الضار وال فإن اإلنسان إذا اعتقد أن اهلل تعاىل هو املعطي واملانع وهو الن

 إرادة ملخلوق يف هذا أبدا فهذا هو حترير اإلنسان من التبعية للكائنات والطبيعيات

وعليه فإن كان قد جرى بني بعض الفقهاء من خالف يف موضوع االستغاثة إنام هو 

إنام هو اختالف يف الفروع   -إن كانت طبعا من غري اعتقاد التأثري    -خالف يف الفرع  

أو إباحة أو ندب وما إىل ذلك لكنه ال جيوز أن تسحب هذه املسائل من بني حتريم 

الفروع إىل ميدان أصول الدين ثم ي كّفر املسلمون عىل أوصاف طردية أنه استغاث 

بشخص فيام ال يقدر عليه كامليت فإن استغاث به وهو حي فقد استغاثه بام يقدر 

 عليه من نرصة وغري ذلك !

ملوت ليسا مؤثرين يف اإلرادة اإلهلية فمن استغاث باألحياء نقول لك : إن احلياة وا

معتقدا أن هلم تأثريا فهذا كرشك العرب يف اجلاهلية فال فرق بني أن يكون املستغاث 

 به حيا أم ميتا شجرا أم حجرا بحرا أم غريه 

إذن مدار األمر وقراره عىل اعتقاد التأثري ال عىل اعتقاد أن فالنا حي أو أن فالنا 

 يت ملاذا ؟م
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ألن ما رسدناه من أدلة من كتاب اهلل تعاىل ومن سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

( ]سورة األنبياء   [٢8كلها مدارها عىل :  )إاِلَّ ملَِِن اْرَتىَضَٰ

وَن( ]سورة مريم   [87)اَل َيْمِلك 

 [ ٢55)إاِلَّ بِإِْذنِِهَ ( ]سورة البقرة  

هلية هي النافذة وما حيصل من خري أو رش إنام هو بإرادة إنام هي منّوهة بأن اإلرادة اإل

اهلل عز وجل ومردكم أهيا الناس فيام حيصل لكم من كوارث عىل أيدي الظاملني 

واملجرمني إىل إرادة اهلل عز وجل فهو خالق كل يشء فحّرروا قلوبكم من 

املخلوقات حّرروا قلوبكم من اخلوف من الظاملني حّرروا قلوبكم من كل 

املوجودات وأهنا مؤثرة إىل اعتقاد أن الفاعل املريد هو اهلل عز وجل وهذا هو ديدن 

 التوحيد ال فرق بني أن يكون فالن حيا أو أن يكون ميتا 

فإذا قلنا ذلك عىل ما تواترت به اآليات من الظواهر والنصوص وكام يقول اإلمام 

 الدسوقي : إذا كثرت الظواهر فهي يف رتبة النص 

 ندما تأتيك الظواهر ناطقة باحلرص )إاِلَّ ملَِِن اْرَتىَض(َٰ . )إاِلَّ بِإِْذنِِهَ (لذلك ع

 إىل آخر ذلك من آيات قد رسدناها وبينت أن هذا هو الوصف املؤثر يف الرشك

اآلن نريد أن نسألك فإذا قلت : إن كان يقدر أو ال يقدر فإننا نطالبك بالدليل من 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم ومن كالم السلف الصالح   كتاب اهلل تعاىل ومن سنة رسول

 ونطالبك بذلك باشتقاق هلذا الوصف حسب أصول الفقه اإلسالمي

 قلت هذا وصف مؤثر يف احلكم إذن هذا علة للحكم 

إذن ال داعي للخطابة اجلامهريية وال للخطاب العاطفي الشعبي توجه إىل مسالك 

 العلة  
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مثل  "النقل الظاهر"مجاع وإما النص وإما الظاهر نقول لك : مسالك العلة إما اإل

لِك( هذا ترصيح   : )ِمْن َأْجِل َذٰ

وا( هذا أيضا ترصيح  ِذيَن َهاد  ْلٍم ِمَن الَّ  )َفبِظ 

اِرق   أو يكون ظاهرا أو يكون إيامء بمعنى ترتب احلكم عىل العلة مثل )َوالسَّ

وا( ]سورة املائدة  اِرَقة  َفاْقَطع  يدلك عىل أن علة القطع ليست أن [ فهذا 38َوالسَّ

أو أن يكون تاجرا أو أن يكون صانعا إنام العلة هي وصف  يكون ذكرا أو أنثى

 الرسقة 

 فإذا كان وصف الرسقة قام هبذا السارق فعندئذ يطّبق عليه احلد 

أيضا هناك ختريج املناط وهناك مسلك السّب والتقسيم حتى إذا انتهيت من استنباط 

ذكرهَتا وهي أنه يقدر عليه أو فيام ال يقدر عليه أو إن كان حيا أو ميتا   هذه العلة التي

وهذا عىل فكرة جيعل التوحيد نسبيا فال يكون حقائق ثابتة إنام جيعله خمتلفا  -

فهذا إيامن بعد قليل يصبح اإليامن رشكا  باختالف األشخاص فقبل قليل كان حياا 

اخلالصة نحن نسأل من أتى   -الشديد  بعد أن يموت إذن نسبية اإليامن مع األسف  

 هبذا الوصف : هل استخرجَته بأحد مسالك العلة أم هو رأي لك ؟

 فإن كان رأيا لك وأصبح يف العقيدة والتوحيد فنحن ندعوك إىل املراجعة  

أما نحن عندما أثبتنا اإلرادة بتاممها بغنى اإلله املطلق عن خلقه وأنه ليس مفتقرا 

 ا هو الوصف الذي يتعلق به الرشك من غريه أبدا قلنا لك بأن هذ

أما وقد جئت هبذا الوصف اجلديد فنحن نسألك : هات لنا املسالك التي استنبطت 

هبا هذا الوصف وإال فأنت نسبت إىل الرشع ما ليس منه حتى إذا سلكت هذه 
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املسالك عليك أن تأيت بقوادح العلة وتبحث يف ضمن القوادح هل األوصاف التي 

 ها تم عرضها عىل قوادح أو خمتّب العلة ؟استنبط

بل وأشد هذا كفر ورشك وهذا   ،ألنك ستقول للناس : هذا حالل وهذا حرام

 توحيد وإيامن 

فأنت مطالب بأن تأيت بأدلتك من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 وسلم وأن تأيت بمسالك العلة التي أتيت هبا 

إذن أصبح عندي خلل يف موضوع اإلرادة وهأنا أتكلم عن خلل يف علم األصول 

أال وهو مسالك العلة ومسالك العلة مرتبطة باإلرادة بمعنى أن إرادة اهلل ال تتبع 

العلة ألن اهلل غني وتبعية إرادته للعلة فهذا يعني أنه يتبع املخلوقات وتدخل 

 الكراهة عىل صفة اإلرادة 

 هذا ملخص ملا كنا قد حتدثنا فيه 

اآلن سننظر إىل اختالل آخر يف فئة أخرى هذا االختالل ناتج عن اختالل يف أصول 

 الدين ترتب عليه اختالل يف أصول الفقه ترتب عليه اختالل يف الفروع  

إذن ال بد أن يستقيم الفرع مع األصول الفقهية مع أصول الدين فعندما نأيت إىل فرع 

 وع ال بد أن ننظر إليه عىل استقامة مع أصول الفقه وأصول الدين من الفر

فإن االختالالت يف أصول الفقه هي نتاج اختالل يف أصول الدين واالختالالت 

 يف الفروع هي نتاج اختالالت يف أصول الفقه

سأحتدث اليوم مع طائفة الالدينيني وعندما نتحدث الالدينيني بطبيعة احلال ال 

دث أهنم عىل قدر املساواة مع بعض االختالفات املوجودة داخل يمكن أن نتح
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البيت السني أو داخل اإلسالم إنام نحن نتكلم عن نموذج اضطراب ضخم وهائل 

 جدا

ولكن أيضا إشكالية هذا االجتاه الالديني هو من داخل اإلرادة واختالالت اإلرادة 

 أدت إىل اختالل يف األصول 

 هل يف اإلرادة من العرب يف اجلاهلية يف الرشكمشكلة الالدينيني أهنم أج

فاملرشكون اعتقدوا بتأثري األصنام واآلهلة يف اإلرادة أما الالدينيون فقد وضعوا 

 الطبيعة يف مقام األصنام عند العرب يف اجلاهلية

بمعنى أن نتائج املختّب وتفاعالت املادة هي خلق للطبيعة وهي إنتاج من إنتاجات 

شياء كالنار مؤثرة بالطبع ال بخلق من اهلل ال بإرادة من اهلل سبحانه الطبيعة وأن األ

 تعاىل 

األدوية مفيدة بالطبع فإذا كانت مفيدة بالطبع والنتائج الزمة ما فائدة دعاء اهلل عز 

 وجل ؟

 إذا قلنا بأن األدوية مفيدة بالطبع ال داعي لدعاء اهلل 

ر من أدوات تفيد بالطبع وتؤثر بالطبع إذا قلنا إن االستمطار وما ي فعل باالستمطا

 بمعنى أن النتائج أصبحت رضورية الزمة فام الداعي لصالة االستسقاء ؟!

فإذا قلنا إن األشياء مؤثرة بطبعها وهو اعتقاد فلسفي قديم وهو اآلن يف الفكر 

الالديني واعتقاداته يف املختّب يقول بأن النتائج الزمة رضورية بحسب الفلسفة 

نية لكن الفيزياء والكيمياء تشري من داخل املختّب إىل أن النتائج يف املختّب الالدي

جوازية إمكانية ليست حتمية تقع عىل سبيل العادة ال عىل سبيل الرضورة واإللزام 

 وهذا ما تشهد به قوانني الطبيعة من حيث اإلمكان واجلواز 
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 ّ ه من قَبل اهلل ال يصطدم مع إذن اعتقاد املسلمني بنفع الدواء من قَبل اهلل أو رض 

قوانني الطبيعة التي هي إمكانية جوازية لكن لو قلنا رضورية ال داعي ألن تدعو 

اهلل بالشفاء طاملا أن النتائج حتدث عىل شكل طبيعي إلزامي رضوري ألن دعاء اهلل 

 يكون من باب حتصيل احلاصل

قول : إن نتائج املختّب إذن خلل الفكر الالديني جاء أيضا من جهل باإلرادة فنحن ن

هي خلق إهلي لكنها ترتبط هذه النتائج مع املدخالت يف التجربة ارتباطا عاديا 

فنقول يتشكل ملح الطعام من الصوديوم والكلور لكن الذي خلق ملح الطعام هو 

اهلل وبالتأكيد لن يأيت ملح الطعام من املاء والصوديوم بالتأكيد سيكون من الكلور 

نى ذلك أن هذه النتائج تقول لك : إن حصول امللح إنام حيدث والصوديوم مع

بعالقة االرتباط العادي وليس الرضوري ومعنى ذلك أن اخلالق هو اهلل سبحانه 

وتعاىل لكننا مل ننزع القوانني ونمزقها بل أثبتنا القوانني عن طريق االرتباط أنه 

والكلور فالصوديوم حيدث عادة وأن امللح مل يكن خملوقا من قَبل الصوديوم 

والكلور ال خيلقان ملح الطعام بل مها سببان عادّيان حلصول ملح الطعام كاإلنسان 

عندما يرزق بالولد بالتأكيد أن اإلنسان مل خيلق ولدا لكن هذا الولد خملوق نتيجة 

 التزاوج بني الرجل واملرأة مع أن األب مقر بأنه مل خيلق الولد كذلك نتائج املختّب 

يدة اإلسالمية حترر اإلنسان من هيمنة الطبيعة وقهرها فلذلك نقول : إن النار فالعق

فيها صفة اإلحراق واهلل خيلق اإلحراق بقدرته فهو ليس حمتاجا إىل النار فلام مل ي رد 

لكنه مل حيرتق  إحراق إبراهيم مل حيرتق لو كان االرتباط رضوريا الحرتق لزوماا 

 ليه السالم  وكذلك احلال يف ذبح إسامعيل ع
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إذن الفكر الالديني هو عبد للواقع هو عبد لقانون الطبيعة فكام أن العرب 

استعبدهتم األصنام من حيث اعتقادهم بتأثري األصنام مع إرادة اهلل فإن البرشية 

اليوم يف الفكر الالديني تظن أهنا عىل علم فاستعبدهتا الطبيعة وحلت حمل األصنام 

عة وأصبحت ترى أن اإلنسان مقهور إىل هذه الطبيعة وأصبحت منقادة إىل الطبي

ومن ثم ال يمكن أن حتدث يف قلب اإلنسان أي مشاعر باحلرية مع وجود االعتقاد 

بالفكر الالديني أنك أهيا اإلنسان حمكوم بقوانني الكيمياء والطبيعة التي ال مرد هلا 

 لكننا نعتقد أن هلا مردا وأن اهلل يردها

 فروع أعامل نتجت عن هذا االعتقاد منها :ولذلك أصبح عندنا 

- ) اعتقاد أن الفقر ظاهرة طبيعية ليست بأيدينا )َأن ْطِعم  َمْن َلْو َيَشاء  اهللَّ  َأْطَعَمه 

 [ هذا الذي أراده اهلل !٤7]سورة يس 

ّح املوارد اآلن اإلنسان يعتقد أن املوارد شحيحة غري كافية إذن سيستذئب هبذه   - ش 

 في حاجته فام حاجته إىل ربه ؟!الطبيعة ليك

اٍم َسَواءا  َر فِيَها َأْقَواهَتَا يِف َأْرَبَعِة َأيَّ اهلل عز وجل جعل يف هذه األرض أقواهتا )َوَقدَّ

اِئِلنَي( ]سورة فصلت   [ ١٠لِلسَّ

وه   لِّ َما َسَأْلت م  ْم ِمْن ك  وا َوإِنْ  ۖ  وقال : )َوآَتاك  دُّ وَها اَل  اهللَِّ نِْعَمَت  َتع  ْص   سورة( ]حت 

 !؟ اإلجرام فعالم ؟ والعدوان البغي فعالم[ 3٤ إبراهيم

لكن ملا اعتقدوا أن املوارد شحيحة وأن الشح يف هذه املوارد منذر باملجاعات قاموا 

بحروب مدججني باألسلحة احلديثة واقتحموا عىل جنوب املتوسط وسلبوا 

ة وهي أن إرادة اهلل عز وجل التي األموال وارتكبوا املوبقات نتيجة اجلهل باإلراد
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خلقت هذا اإلنسان وأن اهلل عز وجل قد أسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة وال يمكن 

 أن يكلفه تكليفا دون أن يعطيه القدرة عىل القيام بذلك الواجب الذي كّلفه به

اعتقدوا أن املوارد موزعة توزيعا عشوائيا إذن عليك أن تقوم بغزو إىل ما وراء  -

 لبحار لوضع اليد عىل املعادن والنفطا

 إذن هناك اهتام هلل بأنه مل يعط البرش وأنه خلقهم وال يرزقهم 

لإلنسان عّب قهر الطبيعة أنتجت  -مع األسف  -وهكذا أصبح لدينا تصورات 

 فروعا فكرية وعملية كاحلروب هبذا النموذج املتوحش

 أيضا الشذوذ اجلنيس يقولون هو نتاج كروموزومات إذن هو ليس حرية  

 فهو يريد أن يّبره بخلل باجلينات والكروموزومات 

 إذن أين احلرية ؟! 

 هو انعكاس للبيولوجيا  سانفأنت إنسان جّبي بامتياز فسلوك اإلن

معنى والفكر أيضا نتاج تفاعالت كياموية إذا كانت األفكار نتاج تفاعل كياموي ف

 ة وإنام هي نتاج ذلك التفاعليذلك أن أفكاره ليست حر

 يقومون بدراسة مججمة املجرم بحسب صفات معينة وما إىل ذلك من اجلمجمة  

 شح املوارد ، ما سبب اجلريمة ؟ الفقر 

 إذن تم رد السلوك البرشي إىل قهر الطبيعة وأهنم ال ذنب هلم يف هذا ! 

 وماذا فعل املرشكون إال ذلك ؟!

 هم قد فرسوا السلوك اإلنساين أنه انعكاس رضوري للواقع و

 ماذا قال املرشكون الذين برروا رشكهم ؟ 
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ْمنَا ِمْن  َنا َواَل َحرَّ ْكنَا َواَل آَباؤ  وا َلْو َشاَء اهللَّ  َما َأرْشَ ك  ِذيَن َأرْشَ ول  الَّ قال تعاىل : )َسَيق 

 
ٍ
ء ِذيَن ِمْن َقْبلِ كَ  ۖ  يَشْ َب الَّ لَِك َكذَّ [ فقالوا رشكنا حالة ١٤8ِهْم( ]سورة األنعام َذٰ

 جّبية ليس لنا فيه إرادة !

 اّدعوا أهنم جمَّبون عىل هذا الرشك وأهنا إرادة اهلل !

كذلك العرب يف اجلاهلية هذه دعواهم بم خيتلفون عن املرشكني الذين جعلوا 

هذه الطبيعة هي اإلله املهيمن وهي القاهر يف الترصفات وهي املنتجة لكل 

 االنحرافات الفكرية والعقدية ؟! 

فإذا كنت يف الفكر الالديني تعتقد جّبية الطبيعة وأن سلوك اإلنسان هو انعكاس 

جلّبية الطبيعة وتفرس السلوك البرشي عىل وفق االقتصاد وعىل وفق البيولوجيا 

واألحياء وعىل وفق الكيمياء وعىل أنه مقهور للتاريخ وأنه ضمن مسرية وصريورة 

 تاريخ فهذا إنسان جمَّب فلَم تضع له القوانني والعقوبات ؟! ال

 هذا يتناقض مع القوانني ! 

 إذن تقول له : أنت جمّب عىل اجلريمة بسبب جيناتك ولكنني سأودعك السجن !

 هنا تناىف اجلزاء مع اجلّبية ! 

سب لكننا نقول : إن اإلنسان خمتار وإن اختياره عليه اجلزاء األخروي يف اآلخرة فنا

 اجلزاء االختيار وال نقع يف تناقضات الفكر الالديني 

فالفكر الغريب هيمنت عليه حالة االحتكام إىل الطبيعة بناء عىل أن اإلنسان مقهور 

للامدة والطبيعة وللتاريخ وأن اإلنسان فرد وأن الفرد اإلنسان هو زاوية هذا الكون 

 وهو املترصف وهو املالك الفرد
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: التمثيل السيايس عّب االنتخابات فأنت ختتار نائبا لكن  بناء عليه سيقول لك

 مرجع اإلرادة إىل املواطن الفرد 

 نأيت إىل مئة ألف مواطن فيشّكلون لنا نائبا

ثم نأيت إىل مئة نائب فيشّكلون جمموع املجلس الذي يمثل الشعب وهذه اإلرادات 

هو اهلل بل املرجعية  التي نشأت من إرادة املالك الفرد تأبى أن تقول إن املرجع

 لإلنسان ! 

إذن رجعنا إىل اإلنسانية كام كان العرب حيكمون باسم اآلهلة وأن هذه اآلهلة خمّولة  

 من السامء وأهنا تنفع وترض وهلا تأثري مع اهلل 

 إذن رجعنا إىل اإلنسان املالك الفرد

ومل يكن الدين الوضعي واملحرف سابقا من رجال الدين سوى اإلنسان الفرد الذي 

البرشي نقم عىل الدين وأسفر اإلنسان الفرد عىل أنه هو   حيكم بام يشاء لكن التطور

 واضع الدين املحرف

 وبالتايل انتقلنا من اإلنسانية إىل اإلنسانية ما اجلديد يف ذلك ؟!

كان اإلنسان الفرد يلبس عباءة الدين اآلن أصبح يلبس عباءة القانون الذي ينتجه 

الذي هو نتيجة إرادة مغلظة ملئة اإلنسان الفرد وينتج القانون الذي ينتجه النائب 

ألف فرد لكن املرجع املكون األسايس هو الفرد لذلك الفرد املالك املريد بحسب 

 الفكر الالديني هو مصدر الترشيع وكان رجل الدين هو مصدر الترشيع !

بقينا يف طور اإلنسانية ومل نخرج عنه لكن اإلسالم جيعل املرجعية النهائية للحكم 

 ه خالقا مريدا فاعال وآمرا وناهيا هلل باعتبار
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إذن اختالل الفكر الالديني أيضا من جهة اإلرادة فهو أتى بالفرد اإلنسان املالك 

وجعله السيد عىل الكون فالعرب يف اجلاهلية جعلوا آهلتهم سيدة عىل الكون 

واّدعوا أهنا حتكم بأمر السامء وكذلك كان رجال الدين يف أوروبا هم الذين 

 حقيقة لكن بدعاية أمر السامءحيكمون 

لكنهم كانوا مجيعا مقطوعني عن السامء والفكر الالديني مل يضف إىل ذلك شيئا 

لكن اآلليات اختلفت األلفاظ اختلفت لكن املضمون االنقطاع عن السامء سواء 

عن طريق رجال الدين عن طريق األصنام عن طريق الفرد املالك يف الفلسفة يف 

يعا هم مقطوعون عن السامء عىل خالف االعتقاد اإلسالمي يف الفكر الالديني مج

 اإلرادة والعلم واحلكمة أننا ليس لنا من األمر يشء 

وانظروا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعلم األمة التوحيد وهو إمام التوحيد 

ء( ]سورة آل عمران  [ قاهلا ١٢8ويقول له اهلل عز وجل : )َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر يَشْ

له وهو يف حياته وكذلك األمر بعد مماته عليه الصالة والسالم ليعّلم األمة إياكم أن 

 عيل إنام كله حمض تفضل ونعمة   تظنوا أن لكم بطاعتكم عندي واجباا 

 رجعنا إىل اإلنسان الفرد املالك ماذا أخرج اإلنسان الفرد املالك ؟

  املرأة والوالية ؟كيف يمكن أن يفهم الفرد القوامة للرجل عىل

 ال يمكنه أن يفهمها 

سينظر إىل الرجل واملرأة والولد والبنت يف األرسة عىل أهنم أفراد ومالكون 

ومتساوون يف احلقوق والواجبات مساواة اآلهلة نفسها ال يفضل أحد عن أحد 

 بيشء ألنه عزل الواقع متاما عن اإلرادة اإلهلية واألمر والنهي اإلهلي 

https://www.walidshawish.com/


80 
 

 /https://www.walidshawish.com   موقع الدكتور وليد شاويش 
 
 

لالدينيني هي عّب املخاطبة لإلنسان الفرد الذي يدمغه املؤمن باهلل عز  فاملخاطبة

 وجل وهو احلق 

هنا تأيت إىل مصدر الرشور الفرد اإلنسان الذي يريد أن يقرر املساواة يريد أن يقرر 

الشذوذ يريد أن يقرر احلرب ال يريد أن ينتمي إىل ربه هذا املتمرد هو نفس مترد 

 رهبم ال خيتلفون كلهم ليسوا موحدين ال بالربوبية وال العرب يف اجلاهلية عىل

موحدين باأللوهية وبناء عليه تم تفسري النصوص الرشعية يف املرياث والقوامة 

واملساواة واحلدود عن طريق التأثر الفلسفي بفلسفة اإلنسان الفرد فاملهيمن عىل 

اإلنسان الفرد املالك   تفسري النص الرشعي من قبل الباطنية اجلدد من الالدينيني هو

الذي ينتج ويستهلك ففرس اآليات عىل مقتىض فلسفته لكننا نفرسها عىل مقتىض 

إيامننا واعتقادنا عىل حسب ما يثبته علم الكالم أن اهلل مريد ويأمر وينهى عىل 

 مقتىض العلم واحلكمة وليس عىل مقتىض تغريات الواقع املتغري 

تغري الوقائع وأن املرأة أصبحت مثقفة تنتج وهلا فالالدينيون يريدون أن يتذرعوا ب

 أعامل وما إىل ذلك لتنتزع األحكام الرشعية  

إذن هذا نتيجة انتزاع علل األحكام الرشعية من الواقع ثم رد احلكم الرشعي النازل 

من السامء وهو مل ينزل بموجب الواقع الذي تعيشه إنام نزل بصفة اهلل أنه عليم 

حانه وتعاىل يأمر وينهى عىل خلقه وليس بناء عىل جتددات حكيم مريد قادر سب

 الواقع الذي ت رّد هبا الرشيعة  

لذلك نلمس أن علم الكالم الذي هو علم أصول الدين هو صاحب املدخل الكبري 

يف الرد عىل الالدينيني وأننا قبل أن نتحدث يف آيات املواريث علينا أن نتحدث 
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د ونقذف هذا الباطل باحلق وهو اهلل سبحانه وتعاىل بالكيل الغريب وهو املالك الفر

 الذي يقذف باحلق عىل الباطل فيدمغه 

عندئذ نقول هلم : ليس لكم من األمر يشء سواء يف املرياث سواء يف الوالية  

واحلدود ليس لكم من األمر يشء إما أن تنصاعوا إىل خالقكم ونكف عن هذه 

ودعاوى ال قيمة هلا فنرضب هذا الكيل الذي الكتب الكثرية التي استنزفتنا دعايات  

هو اإليامن باإلله احلق املريد الفعال ملا يريد الذي له احلكم وله األمر وله اخللق 

فنضع هذا اإلنسان املالك الذي جعل من نفسه مستأهلا وما هو بإله كام فعل رجال 

 الدين  

تنبع يف رأس الفرد ثم إذن عندما نقول : إن املالك الفرد يعتقد أن احلق هو فكرة 

 تشرتك مع فكرة مثلها مع الذي يليه والذي يليه ثم تشكل بعد ذلك فكر املجتمع

نقول هلم : ليس هذا من ديننا بيشء ألننا ال نعتقد أن احلق فكرة إن احلق نازل من 

 عند اهلل وليس نابعا من رأس اإلنسان يف هذه األفكار

اإلنسان وتفكريه عند ذلك يكون اإلنسان قد حتول إىل ولو قلنا إنه راجع إىل رأس 

صنم جديد له تأثري مع اهلل سبحانه تعاىل وقد كفرنا باألصنام كام كفر رسول اهلل 

 صىل اهلل عليه وسلم بأصنام قريش

 -كام يقال  -قد ي عرتض عىل ذلك بأن عمر ريض اهلل تعاىل عنه قد أوقف أو عّطل 

ّطل حكم املؤلفة قلوهبم أليس هذا من تعليل الرشيعة حد الرسقة عام الرمادة أو ع

 بالواقع ؟

وكذلك أوقف تقسيم سواد العراق ها هو يعلل الرشيعة بعلل ويوقف احلكم بتلك 

 العلة 
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 نقول : إن هذا غري صحيح 

نزل احلكم أال وهو حكم املؤلفة قلوهبم أو أن ينّزل حكم  عمر عندما أراد أن ي 

للجوع ليس جانيا فهل يقطع يد من رسق جلَوعته فمن الرسقة فوجد أن من رسق 

 رسق جلوعته هل تقيم الرشيعة عليه احلد ؟

 ال تقيم الرشيعة عليه احلد 

إذن هو مل يعطل احلد هو نظر يف حمل احلكم فلم جيد احلكم صاحلا للتنّزل عىل هذا  

طعت  املحل فهو كمن قطعت قدمه أو ساقه تقول له اغسل قدمك إىل الكعبني وقد ق

 ؟! وقد فات حمل احلكم ؟! هل تقول إن هذا يعني أنه نسخ أو عّطل احلكم ؟

 مل ينطبق وصف السارق عىل اجلائع فهو مل يعطل احلكم بعلة أنتجها اإلنسان 

كذلك املؤلفة قلوهبم فهؤالء ال بد أن نكون بحاجتهم لنتألفهم ملا قوي اإلسالم مل 

 ال يستحقون  يعد بحاجة لتألف قلوهبم ومعنى ذلك أهنم

ملا تكلم يف أرض سواد العراق كان يقول للفقراء املهاجرين ويقول إذا قسمتها بني  

 
ِ
َقَراء الغانمني فامذا يكون ألبناء املسلمني فيام بعد واهلل تعاىل يقول يف الكتاب : )لِْلف 

 [ 8املْ َهاِجِرين( ]سورة احلرش 

لك سلك مسلك الرتجيح إذن هو يتكلم بالرتجيح بني دليلني رشعيني وهو بذ

 باعتبار حمل حكم جديد وهو أرض سواد العراق 

 إذن مل يكن لريّد احلكم بعلة إنام كان يرجح بني دليلني باعتبار حمل احلكم 

 ربام يتوهم أحدهم فيقول : إذا كانت إرادة اهلل نافذة فامذا نفعل باألسباب ؟

https://www.walidshawish.com/


83 
 

 /https://www.walidshawish.com   موقع الدكتور وليد شاويش 
 
 

ده وألهنا قوانني أوجدها ال نقول لك : إن اهلل كلفك باألسباب ألهنا منزلة من عن

لترتك فإذا أقامك يف األسباب فخذ هبا لكن ال تعتقد أن هلا تأثريا فإن املدار يف هذا 

 األمر عىل التأثري 

إذن ما يتعلق بالفكر الالديني الذي نشأ يف نسبية اإليامن وما تعلق عندنا يف نسبية 

لتوحيد رشكا والرشك توحيدا ما اإليامن أنه ما كان يف احلياة أو بعد املوت فينقلب ا

كان أثناء حياة النبي صىل اهلل عليه وسلم هو توحيد وما بعده أصبح رشكا فالن 

اَك  اَك َنْعب د  َوإِيَّ يقدر عليه إذن توحيد وال يقدر يصبح رشكا واهلل تعاىل يقول : )إِيَّ

( ]سورة الفاحتة   اَك [ وأنت تقرؤها يف كل ركعة كام تقول : )إِ 5َنْسَتِعني  اَك َنْعب د  َوإِيَّ يَّ

 )  هل عليها استثناء ؟ كام تقول إياك نعبد َنْسَتِعني 

 .ال استثناء عليها 

اَك َنْسَتِعني    َوإِيَّ

 قدر عليه نستعني ؟ يقل يل فيام 

أقول لك : مجيع من يزعمون أهنم يقدرون يقرؤون مثلك سورة الفاحتة فيقولون : 

اَك نَ  اَك َنْعب د  َوإِيَّ ()إِيَّ  ْسَتِعني 

 ) إذن هذه اآلية قررت اإليامن بعبادة إله واحد وقررت أن البرشية يف قوهلم )َنْسَتِعني 

 أهنم عاجزون عجزا تاما وأهنم مفتقرون إىل رهبم

فإياك أن تقول إن مع اإلرادة والدعاء هلل أن تقول إن فالنا يقدر وال يقدر سواء أثناء 

يل عليها من مسالك العلة إنام هي رأي يف حياته أو بعدها فإن هذه أوصاف ال دل

مقابلة ما ثبت بمنطوق النصوص الرشعية وهي ناطقة باالستعانة بال استثناء باهلل 

 عز وجل دون أن يكون هناك تأثري للمخلوق أو أنه يقدر أو ال يقدر 
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 واإلرادة واحدة  ،حدث خلل آخر وهو تقسيم اإلرادة إىل رشعية وكونية

 عية تتخلف بأن يقال : إن اهلل أراد الصالة ولكنها مل حتصل !ال يوجد إرادة رش

نقول لك : هذا أمر وهني وليس إرادة فعليك أن تفرق بني األمر والنهي وإال وقعت 

يف اخللل الكبري الذي وقعت به املعتزلة الذين قالوا بإثبات إرادة هلل متخلفة 

 الرشك بإرادة الشيطان !فالشيطان أراد الرش واهلل أراد اخلري وحتقق الكفر و

إذن املعايص حتدث بإرادة الشيطان فيقول لك : هذه إرادة رشعية وقد ختلفت ال 

 يمكن أن تتخلف اإلرادة الرشعية ألن هذا يعني انعدام تأثري اإلرادة اإلهلية 

سبب اخللل هنا أيضا خلل يف علم األصول مل يفرق بني األمر والنهي وبني اإلرادة 

 تعاىل خيصص باإلرادة املمكنات فيعّرف األصول األمر والنهي : التي هي أن اهلل

بأهنام خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني من حيث إهنم مكلفون وهذا إنشاء 

واإلنشاء حيصل بلفظه ويتحقق بمدلوله فعندما يقول رجل : بعتك السيارة منشئا 

صالة وقع باخلطاب اإلهلي وانتهى للعقد فقد وقع البيع باللفظ واإلنشاء باألمر بال

 األمر والنهي أما أن يتحقق ما أمر وهنى فقد حتقق باخلطاب وانتهى عن ذلك

بالسحر ولكنه ليس فموسى عليه السالم أمر السحرة بأن يلقوا سحرهم فكان آمرا ا

 مريدا للسحر ألن السحر كفر

م(  وِرك  د  ا مِمَّا َيْكّب   يِف ص  ا * َأْو َخْلقا ون وا ِحَجاَرةا َأْو َحِديدا ْل ك  كذلك يف قوله تعاىل : )ق 

[ هل هو يريد الفعل ؟ ال يريد الفعل بل هذا أمر فال 5١ - 5٠]سورة اإلرساء 

 يلتبسن األمر باإلرادة 
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 َغَمَراِت املَْْوِت َواملاََْلِئَكة  َباِسط و كذلك يف قوله تعاىل : )َوَلْو َتَرٰى إِِذ الظَّاملِ وَن يِف 

( ]سورة األنعام   م  َسك  وا َأْنف  [ هل يريد الفعل وقد أمر به ؟ ال تالزم ٩3َأْيِدهيِْم َأْخِرج 

 بني األمر واإلرادة فيأمر أمرا ال تتحقق فيه اإلرادة مثال 

وَن( ]سورة البقرة  كذلك يف قوله تعاىل : )َفاَل مَت وت نَّ إاِلَّ   ْسِلم  [ هذا هني ١3٢َوَأْنت ْم م 

 من اهلل تعاىل أال نموت إال ونحن مسلمون فهل هذه إرادته ؟

اٌل  إذن هذه أوامر ونواه لكنها ليست مرادة ألن اإلرادة يتحقق عليها )إِنَّ َربََّك َفعَّ

( ]سورة هود  ِريد   [١٠7ملَِا ي 

ملمكن ببعض ما جيوز عليه من وجود أو فمعنى اإلرادة : هي صفة أزلية ختصص ا

 عدم ومقدار وزمان ومكان وجهة 

مثال هويتك الشخصية هذه اإلرادة أنك يف طول كذا لون عينك كذا وأنك تولد يف 

 سنة كذا وأنك يف لون برشة كذا وما إىل ذلك من هذه املواصفات

دة اهلل له واقعة ال انظر إىل هويتك هذه إرادة اهلل لك .. انظر إىل هوية جارك هذه إرا

 حمالة  

 إذن هي ختصيص املمكن فيام جيوز عليه ما عالقتها باألمر والنهي هنا ؟

لذلك نحن نقول : إيامن أيب بكر وعمر ريض اهلل تعاىل عنهام مأمور هبام ومرادان هلل 

 ألهنام وقعا 

 كفر أيب هلب وأيب جهل منهي عنه ومراد هلل قد وقع 

 ألنه مل يقع ال أن إرادة اهلل ختلفت  لكنه ليس مراداا  إيامن أيب هلب مأمور به

عن اهلل يف أرضه فامذا ختتار  غصباا  فكفر أبو جهل واقع باإلرادة أو أن يكون واقعاا 

 ؟! حاشاه 
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فهنا إثبات اإلرادة فال تالزم بني األمر والنهي واإلرادة فإرادة اهلل تعاىل ال تتخلف 

 ادة أبدا  أبدا وال تأثري للمخلوقات يف اإلر

أما األمر والنهي فهو خطاب وإنشاء وواقع وتام بمجرد اخلطاب وكام نقول اإلنشاء 

 ما يقع به مدلوله كام قلت بعت سياريت فقد تم البيع ال يتوقف عىل يشء غري هذا  

بعتك السيارة  "اللفظ  "فاخلطاب الذي هو األمر والنهي انتهاؤه بانتهاء املدلول 

 هو إنشاء البيع وقع املدلول وانتهى و

عندما نقول : إن اإلنشاء ما يقع به مدلوله مدلوله إنشاء البيع واللفظ وقع به إنشاء 

البيع وانتهى واهلل أمر وهنى وانتهى واهلل سبحانه خطابه األمر والنهي أن يتحقق أو 

ال يتحقق هذا ال يرجع إىل األمر والنهي فقد متا إنام اقتضاء اإلرادة إخراج املمكنات 

 إىل الواقع هي القدرة عىل وفق اإلرادة 

 فاإلرادة : ختصيص اليشء بام جيوز عليه 

 ماذا لو قلت لك إن األمر والنهي يتوقف عىل حصول املأمور واملنهي ؟!

قلت لك : األمر يتوقف عىل أن حتصل منك الصالة توقفت املأمورات عىل األمر 

ال األوامر اإلهلية لو أنك واألمر توقف عىل املأمورات معنى ذلك الدور وإبط

اشرتطت يف األمر أن يقع املأمور فال تالزم أن يقع املأمور مع األمر ألنه لو كان 

التالزم لتوقف األمر عىل وقوع املأمور به وتوقف املأمور به عىل وقوع األمر إذن 

 هذا أدى إىل إبطال األوامر 

 ة إذن وقوع يشء يف هذا الكون إنام يكون عىل وفق اإلراد
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( ]سورة هود  ِريد  اٌل ملَِا ي  [ هذه إرادة إهلية ال تتخلف وال تنايف ١٠7)إِنَّ َربََّك َفعَّ

االختيار كام قلنا فاهلل تعاىل مقرر للحكم ويأمر وينهى عىل مقتىض احلكمة وتعليل 

 األحكام بعلل من الواقع تؤدي إىل إسقاط األحكام الرشعية 

دون  هي إنسانية رجال الدين وحتكمها يف اخلطاب الرشعي وهم رجال دين ير 

أحكام اهلل سبحانه وتعاىل وقد قرر األصوليون أن إرادة اهلل تعاىل ال تتبع العلة وبناء 

 عليه ال تتغري األحكام الرشعية وفق تغري األوصاف يف الوقائع 

فطاملا أن الربا حراما فسيبقى حراما جتدد الوقائع لن جتعل من الربا حالال وسيبقى 

خلمر حراما ولو أصبح هناك جتارة رائجة للخمر وتدر مكاسب فسيبقى اخلمر ا

 حراما ألن احلرام حرمه اهلل تعاىل واحلالل أحله اهلل تعاىل 

 : حتّكامت الواقعسأشري إىل 

 تأثريات وهيمنة الواقع عىل تدين العرب يف اجلاهلية إذاا 

 تأثريات الطبيعة عىل الفكر الفلسفي الغريب املادي 

عىل الفكر االشرتاكي التارخيي وأهنا صريورة تارخيية وأهنا حتميات تارخيية عىل ما 

يزعمه رواد االشرتاكية فهم يصفون اشرتاكيتهم بأهنا حتمية تارخيية وهذا نتاج 

الفكر الذي يصنعه الواقع وليس الذي أنزله الشارع من السامء وهذا هو مربط 

 البحث وحمزه يف هذه النقطة 

وانظروا إىل حتذير اهلل عز وجل من تأثريات الواقع يف األحكام وهو أن الكفار كانوا 

 ينطلقون من واقع ويريدون دينا يوافق ذلك الواقع 

ونحن اآلن واقع متعومل مهيمن بالعوملة والفكر الالديني يريد أن جيعل نفسه ثابتا 

راسخا وأن يتحول ديننا إىل مّبر هلذا الواقع ونحن نقول ال وألف ال وهذا ال يمكن 
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ألن التوحيد واإليامن أن احلكم النازل من السامء ليس كالفكرة التي تنبع من رأس 

 قاإلنسان والتي اعتّبت هي احل

َذا   ا َأَهٰ وا ز  وَنَك إاِلَّ ه  انظر إىل الكفار واعرتاضاهتم الكّبى : )َوإَِذا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخذ 

( ]سورة الفرقان  والا ِذي َبَعَث اهللَّ  َرس   [ ٤١الَّ

 هل من املعقول أن يكون هذا رسول ؟! 

 املرجع هنا للرأي اإلنساين ال بدأن يكون الرسول عىل خالف هذا احلال إذن

 حتكامت الواقع

ْم   نِْذٌر ِمنْه  ْم م   )َوَعِجب وا َأْن َجاَءه 
 ۖ
ونَ   َوَقاَل    َذا  اْلَكافِر  اٌب   َساِحرٌ   َهٰ َجَعَل اآْلهِلََة أَ *    َكذَّ

ا  اا َواِحدا َذا إِنَّ  ۖ  إهَِلٰ ءٌ  َهٰ َجاٌب  َليَشْ  لدينا تكون أن أيعقل[ 5 - ٤ ص سورة( ]ع 

ب لك عج واحدا إهلا اآلهلة جتعل أن يدتر كافية غري ،ستني إىل وتزيد صنم ثالثمئة

 هذه األهلة كلها مؤثرة وتعمل يف اإلرادة وهي ال تكفي أتريد أن جتعلها واحدا ؟!

إذن تأثريات الواقع وأهنم وجدوا عليه اآلباء واألجداد ومر عليه جيل بعد جيل 

 وهكذا ..

َر َلنَا ِمَن اأْلَْرِض  ْؤِمَن َلَك َحتَّٰى َتْفج  وا َلْن ن  اشرتاطات التغيري عىل اآليات )َوَقال 

ا * َأْو  َر اأْلهَْنَاَر ِخاَلهَلَا َتْفِجريا وَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعنٍَب َفت َفجِّ ا * َأْو َتك  َينْب وعا

اَمَء َكاَم َزَعْمَت َعَلْينَا  ْسِقَط السَّ ( ]سورة اإلرساء ت  ا َأْو َتْأيِتَ بِاهللَِّ َواملَْاَلِئَكِة َقبِيالا ِكَسفا

[ اإليامن املرشوط أنا أريد إيامن يؤيد قناعايت حتى أقتنع بك كرسول ٩٢ - ٩٠

 أعطني هذه السلة من االهتاممات 

 إذن فاهلل عز وجل يبني لنا أن االختالل كان يف نفوسهم وليس يف الرسالة  
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 "ختالالت يف عقول ونفوس الناس وليست يف حقيقة األمر نفسه االسنجد أن ف

 "األوامر الرشعية 

اخلالصة : سبب اإلعراض عن الرشع وأحكامه لدى الفالسفة والالدينيني 

 اإلخالل يف األصلني :

 األصل األول سوء فهمهم لإلرادة وهذا مبحث كالمي يف أصول الدين 

مؤثرة يف اإلرادة وهو مبحث يف أصول الفقه والسبب الثاين سوء فهمهم للعلة وأهنا  

 مبني عىل مبحث يف أصول الدين وهو علم الكالم 

 إذن اختالل يف مبحث العلية اختالل يف مبحث أصل من أصول الدين 

فالالدينيون أرادوا بخلفيتهم يف اإلرادة وبخلفيتهم يف الفكرة والعلل يف الواقع 

لكريم وآياته بام يتوافق مع فلسفتهم بينام هو ومسايرة الوقائع أعادوا تفسري القرآن ا

 مناقض لعلم أصول الدين ومناقض لعلم أصول الفقه 

م(]سورة الكهف  ِل احْلَقُّ ِمْن َربِّك   [٢٩إذن )َوق 

َزن وَن( ]سورة  ْم حَيْ َداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ه  ى َفَمْن َتبَِع ه  دا ْم ِمنِّي ه  ا َيْأتَِينَّك  )َفإِمَّ

 [38البقرة 

فاحلق نازل من السامء وليس صاعدا من األرض عندئذ نأيت إىل مبحث التحسني 

 والتقبيح النفيس والذوقي يف أمور الرشع  

وكيف أن املسلمني من خالل درسهم العقدي ومن خالل درسهم األصويل عندئذ 

 يمكن أن يفرسوا الوقائع واألحداث بل إننا سنتعدى مرحلة األحكام 

أننا أثبتنا أصول الدين وأثبتنا أصول الفقه وأثبتنا الفرع الفقهي فنحن فضال عن 

نقول ال بد من تفسري األحداث السياسية والوقائع االجتامعية عىل وفق اإلرادة 
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أيضا فطاملا أن اهلل مريد وفاعل يف هذا الكون فإننا نقول إن األحداث السياسية 

ت أن تفرس األحداث العامة اجلارية اجلسام وغريها كلها خاضعة لإلرادة فإن أرد

يف العامل العريب واإلسالمي ففرسها عىل أهنا أمور جيرهيا اهلل عز وجل وأهنا بأمره 

ومسلمني خدم لقدر اهلل عز وجل فمن أراد التغيري الصحيح   كفاراا   ،وأن البرش مجيعا

بغريه واحلقيقي فعليه بصاحب اإلرادة فهو الذي بيده كل يشء فال يتعلقن القلب 

وَن إاِلَّ َأْن َيَشاَء اهللَّ  َربُّ اْلَعاملَنَِي( ]سورة التكوير   [ فأثبت للعبد مشيئة ٢٩)َوَما َتَشاء 

 ،هو مسؤول عنها وأثبت هلل مشيئة واهلل عز وجل هو صاحب املشيئة وهو املريد

وقد كان الصحابة يف غزواهتم ويف معاركهم كذلك فهم عندما وقف الصحابة يف 

ثة آالف يف مقابل مئتي ألف مل تكن لدهيم احلسابات العددية بقدر ما كان مؤتة ثال

هلم اإليامن باإلرادة وأهنم إن صحبتهم اإلرادة انترصوا فإن مل تصحبهم فلن 

ينترصوا وإن كانوا هم أكثر عددا فهذه العقيدة هي صانعة االنتصارات أما توهم 

رشيعة حتى نساير الواقع ال بد أن نرتد الواقع وأن هذا الواقع هو املؤثر يف أحكام ال

عىل أحكام الرشيعة فإنام هذه فلسفة جّبية غربية ليست خارجة من صميم أصول 

الدين وال علم الكالم وهي بامللخص نتيجة انفصال بني الفرع واألصلني فام من 

 فرع إال له أصل يف أصول الفقه وله أصل يف أصول الدين 

ديمية أردنا أن نربط الفرع بأصول الفقه وأصول الدين ونحن يف هذه املحارضة التق

وأردنا أن نأيت بأفكار الغرب ونربط أفكارهم وأفعاهلم وترصفاهتم بفلسفتهم 

وبتصوراهتم لإلنسان الفرد بينام نحن أحكامنا مرتبطة اإلرادة التي ال تتخلف وهي 

 مرتبطة كذلك باحلكمة والعلم وليست جزافا 

 ني بإزاء بعضهام تبني لك احلق عند ذلكفإذا وضعنا هذين اخلط 
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 االستمداد من اللغة املقدمة اخلامسة: 

كنا قد حتدثنا سابقا يف استمداد علم األصول من علم الكالم وقلنا إن علم الكالم  

هو رئيس العلوم الرشعية وإن كان هناك تشويه كبري حصل للعلوم االسالمية 

األصيلة كعلم الكالم وأطلَقت عليه إطالقات غري صحيحة وذكرنا أن قول اإلمام 

علم الكالم ليس يف الذين تابعوا الشافعي وحرروا أقواله بل الشافعي فيام يتعلق ب

 هي يف الفالسفة الذين ردوا الكتاب والسنة بأهوائهم 

وإن املتصفح لكالم اجلويني واألصوليني كالغزايل وغريه من أئمة علم األصول 

أهنم حريصون كل احلرص عىل محاية احلكم الرشعي ولذلك قرروا ما قرروه مما 

 يتعلق باإلرادة وأن إرادة اهلل ال تتبع العلة وإْن تفرع عن ذلك أن العلة يف بّينّاه فيام

استنباطها ال جيوز أن تعود عىل احلكم باإلبطال ألن العلل ال تبطل أحكام اهلل تعاىل 

فانظر كيف ي زعم يف مثل هذه العلوم أهنا ترّد كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه 

 ! وسلم

ية والعملية تثبت عدم صحة هذه الدعوى وأهنا تقرتب من الدعاية فاألمثلة الواقع

واإلعالم وال عالقة هلا بالتحقيق فها هي أصوهلم طافحة ومليئة بحامية احلكم 

الرشعي من التأثريات اجلانبية كالعلل أو إرادة اإلنسان أو أن الواقع يلغي األحكام 

اإلبطال بدعاوى العلل  الرشعية فهؤالء مؤيَّدون بحراسة احلكم الرشعي من

املخرتعة أو إرادة اإلنسان أو تغريات الواقع التي ترتّد عىل احلكم الرشعي 

  باإلبطال
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نتحدث اآلن عن استمداد آخر لعلم األصول أال وهو استمداد علم األصول من 

  اللغة

كنا قد حتدثنا سابقا عن استمداد علم األصول من اللغة لكننا هنا نتحدث فيه بيشء 

  ن التفصيلم

عندما نتحدث عن اللغة فإنام نتحدث عن اللغة العربية التي حفظ اهلل تعاىل هبا كتابه 

ونزل هبذه اللغة جّبيل عىل نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم فال سبيل لنا ملعرفة مراد 

فظ  اهلل تعاىل إال هبذه اللغة وحِفظها بالكتاب ألن حفظ الكتاب يقتيض أن حي 

فظ الفهم يف هذا املكتوباملكتوب وأن   حي 

، اجلناح ،اليد ،اللغة تتكون من مفردات وكل مفردة وحدها كام نقول : الكتاب

  أرسل وهي لغة املعجم ،الرسالة ،الرسول

فلو أننا تصّفحنا القاموس املحيط ووجدنا فيه كاّم هائال من املواد اللغوية كل هذه 

القاموس يتكلم عن كل كلمة بحسب معناها املواد ال تشّكل مجلة مفيدة ألن 

  اللغوي

 إذن هي كلامت كل كلمة تدل عىل معنى من حيث أهنا تلك الكلمة فلو قلت : 

املرأة مثال تدل عىل أنثى اإلنسان أو الرجل عىل ذكر اإلنسان البالغ املدرسة أو 

  لكنني ال أجد من هذه الكلامت التي هي كل كلمة عىل حدة مجلة مفيدة

اللة التي تسمى ِداللة الوضع ومعنى الوضع : جعل الكلمة بإزاء املعنى  هذه الدِّ

  فأردَت عن تعّب عن هذا الوحش املفرتس بكلمة األسد

  وأن تعّّب عن ذكر اإلنسان البالغ فوضعت له الرجل

  وأن تعّّب عن أنثى اإلنسان البالغة فوضعت هلا املرأة
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العرب عىل القول بأن اللغة هي وضع وهم  ،إذن هناك معاين أنت كواضع لغوي

  اإلنسان وعندنا هي وضع إهلي

 واللغة الرب هلا قد وضعا ** وعزوها لالصطالح سمعا

  إذن هذا نسميه الوضع

اإلنسان : هذا الكائن االجتامعي هذا وضع لكن لو قلت لك اإلنسان فإهنا ال 

  تشكل مجلة مفيدة أو كالما مفيداا 

  اإلنسان خملوق مكرم حدثت الفائدةولو قلت لك : 

لو قلت لك عن األسد الشجاع ووصفت الشجاع باألسد فقلت لك : خالد أسد 

 أدت مجلة مفيدة

قلت لك الرجل ذكر اإلنسان البالغ واملرأة أنثى اإلنسان البالغة فقلت : الرجل 

  أقوى من املرأة أعطيتك مجلة مفيدة

اهتا بحيث تؤدي مجلة ذات معنى أي كالما إذن املفردة وحدها ال تؤدي معنى يف ذ

  مفيدا فال بد من الكالم املفيد أن يكون مرّكبا

والوضع قبل االستعامل فأنا وأنت إذا أردنا أن نتخاطب فإنام نختار من الذاكرة من 

هذه املفردات ثم نؤلف بني هذه املفردات ثم نعّّب عنها بكلامت هذه الكلامت متثل 

  من معاينما جيول يف خواطرنا 

وأنك ختتار كلمة مناسبة وتقصد  ،إذن املرتبة األوىل هي االختيار من هذه الكلامت

  هذه الكلمة لتؤدي معنى يف هذا الرتكيب الذي يعّّب عن مرادك يا أهيا املتكلم

اجلملة إما أن تكون مجلة فعلية : سافر خالد أو تكون مجلة اسمية فتقول : حممد 

 جمتهد 
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 الد خالد مسند إليه وسافر مسندإذا قلت : سافر خ

  إذا قلت : حممد جمتهد حممد مسند إليه وجمتهد مسند

إذن بناء عليه فإن اإلسناد هو مناط الفائدة فالكالم غري املسند ال فائدة فيه حتى ولو 

كان مركبا كام لو قلت لك : إذا نجح حممد .. وسكتُّ . فإنك تبقى متحرّيا : ماذا 

 ! أفعل إذا نجح حممد

  ملاذا ؟ لعدم وجود إسناد .. فاإلسناد مناط الفائدة

 اكتب أنت فاعل واكتب مسند إليك وأنت مسند إليه 

بناء عليه نقول ال يمكن أن حتصل فائدة يف الكالم إال باإلسناد حتى لو كان مرّكبا 

  بال إسناد فال فائدة فيه 

إىل هذه الكلامت التي واإلسناد يكون باختيارك كلامت من مفردات اللغة ثم تأيت 

 " املقصد الذي تريده "اخرتهَتا ثم تقوم برتكيبها وهو توخي املعنى املراد 

 ! فإذا أردت أن تتعجب قلَت : ما أحسَن خالدا

 فأنت جئت هبذا الرتكيب من أجل أن تعّّب عن مدحك خلالد 

 أو أن تقول : ما أمجل الشجرة ! تريد أن تتعجب من الشجرة

  سن  خالٍد ؟فلو قلت : ما أح

  علمه فأنت أمام استفهام ،تقول : أخالقه 

 لكنك لو قلت : ما أحسَن خالٌد فأنت تنفي عنه اإلحسان
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بناء عليه احلروف هي هي لكن تغريت حركات اإلعراب لتعّّب عن معاٍن يريدها 

املتكلم فأنت تعرف مرادي بأنني إذا قلت ما أحسَن خالدا عِلمتني متعجبا فتقول 

سِن خالدوليد ي   تعجب من ح 

إذن كشفَت عن مراد املتكلم من خالل املنظومة يف هذه الكلمة التي هي توخي 

 املتكلم هذه املعاين عىل مقتىض قوانني اللغة العربية يف الفعل والفاعل واملفعول 

 ! فتقول وليد متعجب يف قوله : ما أحسَن خالدا

 ! ماذا فعل ؟ لعله فعل رشالكنه لو قال : ما أحسَن خالٌد فتقول يل : 

 إذن أنا نفيت عنه اإلحسان

وليد عليه عندما يرّكب الكلمة مع الكلمة أن خيتار املفردة وأن يأيت هبذه املفردة إذن  

وفق نظام الكالم العريب وبعد ذلك نبحث يف هذه املنظومة من الكلامت ماذا تؤدي 

نى الواحد الذي صبت فيه إليه من معنى فكل كلمة يف اجلملة أسهمت يف بحر املع

  هذه الكلامت

لِّ ِمَن ٱهَل اَم َجنَاَح  ۖ  ِفضخٱفمثال إذا قلت ما معنى قوله تعاىل : )وَ  محَ ٱلذُّ  ( ؟ةِ لرَّ

  ستقول : إن املتكلم استخدم مفردات يف داللة الوضع

  اخلفض : معناه أنزل

  اجلناح : معناه عضو الطائر

 الرمحة : الرقة والتعّطف

ضعت له الكلامت يف املعجم سيخرج فإذا  أردت أن تفرسها عىل مقتىض ما و 

شِكال ألنه أراد ان يفرس الكالم عىل وفق ما قالته العرب قبل اإلسالم  التفسري م 

 ! بالوضع اللغوي وليس بمراد املتكلم وأنت أمهلت مراد املتكلم وألغيته 
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ر من الرقة والتعطف اخفض بمعنى نّزل هلام أي لوالديك عضو الطائ: فإذا قلت 

بمعنى أنك جعلت ارتباط كل كلمة يف القرآن باملعجم فسيخرج لك كالم عجب 

 ! عجاب مع أنه نزل بلغة العرب

لكن الكلمة التي أّدهتا بالوضع اللغوي جمردة عن الرتكيب خيتلف عن دورها يف 

  هذه العبارة يف مراد املتكلم

يه املتكلم اللفظ واختار اجلناح واختار فعندما تأيت إىل هذا الرتكيب الذي اختار ف

اخلفض واختار الرقة والتعطف والرمحة فأصبحت كل كلمة تشّكل سيال سيشّكل 

النهر الكبري وهو املعنى الذي ينتج من جمموع هذه السيول هو النهر العظيم الذي 

  هو املعنى املزجي

كلمة هلا دور يف إذن ستقول : إن املتكلم أراد معنى مزجيا من هذا الرتكيب كل 

تكوين هذا املعنى املزجي ليست مهَملة من حيث الوضع لكنها أدت دورا خمتلفا 

 كام لو كانت كلمة يف بطن القاموس

نحن اآلن نتكلم بالوضع اللغوي يف الرتكيب النحوي بالذات الذي هو جذع 

ن الكلمة العربية التي تؤدي معنى يعني ال جيوز أن يكون فاعل منصوب ال جيوز أ

 يدخل عىل الفعل حرف اجلر

معنى ذلك أننا نريد أن نتحدث عن وضع لغوي وعن معنى االستعامل الذي تكلم 

  املتكلم به ونأيت إىل داللة احلمل وهو الباحث الذي يبحث يف مراد املتكلم

الوضع معروف يف القاموس املحيط ويف لسان العرب كل كلمة هلا معنى اآلن 

  مستقال
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املعنى الذي هو مزجي يعني أن الكلامت مجيعا بدأت تؤدي دورا عندما نتكلم عن 

الذي هو عبارة عن يشء ال ينقسم وال يتجزأ إىل قطع  "املعنى  "يف هذا املحيط 

خمتلفة وإال سنكون قد فّرقنا كتاب اهلل وفرقنا كالم اهلل ومل يعد القرآن يؤدي معنى 

 ! مفيدا

كلمة يف القرآن أو يف السنة أو يف كالم  فالتفسري اللغوي واالقتصار عىل إبدال ال

الناس بمعناها اللغوي سيؤدي إىل إلغاء مراد املتكلم فأنت أصبحَت تفرس هذه 

املفردات تفسريا معجميا تستطيع من خالله أن تلغي املعاين التي أرادها املتكلم وأن 

بحيث يصبح القرآن مرتبطا يف مفرداته بااللكرتوين ويكون املفرس هو الكمبيوتر 

يربط كل كلمة يف القرآن بالوضع اللغوي واحلاسوب وجوجل الذي ال يعقل 

 سيقوم هبذا الدور 

  وعليه سيفقدنا معاين القرآن مجيعا ومراد املتكلم سيكون قد ألغي

  ألن اللغة كائن حي ال بد من فهمها عىل أهنا كائن حي

مع  واحداا  عسل شيئاا كام أن النحلة متتص الرحيق من أزهار خمتلفة لكنها تعطيك ال

آخر ممزوجا  أن الرحيق من أزهار الّبتقال ومن الفواكه املختلفة لكنه أصبح خلقاا 

  شيئا واحدا كالعسل

أن تسأل : أين رائحة الّبتقال ؟ وأين طعم الّبتقال ؟ نقول لك : إن املعنى هذا  

  مزج وليس بقطع منفصلة ال تتعاون فيام بينها لتشكيل النهر الكبري

لِّ ِمَن  ٱهَل اَم َجنَاَح   ۖ  ِفض خٱا أردنا أن نفرس قوله تعاىل : )وَ فإذ محَ ٱلذُّ ( نقول : كن ةِ لرَّ

ّم أبويك كذلك  رحيام بوالديك كل الرمحة كام يضع الطائر أفراخه حتت جناحه فض 

 بكل هذا الرفق
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فلام جئت بكلمة جناح إنام رمزت لك برمز يف الواقع ال أن لك عضو الطائر وهو 

اجلناح وال تقول أنا ليس يل جناح أو أثبت يل اجلناح فنحن نتكلم عن معنى مزجي 

لِّ ِمَن ٱهَل اَم َجنَاَح  ۖ  ِفض خٱأصبح متشكال من كل هذه املفردات )وَ  محَ ٱلذُّ   (ةِ لرَّ

اآلن أصبح عندي معنى جديدا عّّب عنه القرآن استفدت من الوضع اللغوي لكن 

  للغوية وإن كانت موجودةاملعنى ال يقترص عىل الداللة ا

فقد استفدت من كلمة طائر كن رفيقا بوالديك وضمهام إليك ضام رحيام رفيقا كام 

يضم الطائر أفراخه ال أّن لك أنت جناح فتقول ليس يل جناح وتكون مغاليا يف هذا  

 ! الفهم يف الظواهر

ملفرس إذن أنت عندما عّّبت عن كلامتك كمتكلم تعّب هبذه املعاين يأيت دور ا

واملجتهد يريد أن يفهم مرادك من قولك يبذل جهدا يف البحث عن املراد ال يبذل 

جهدا يف الكشف عن داللة املعجم ألن لسان العرب موجود واحلاسوب يمكن أن 

  يقوم بالواجب

ولذلك جهد املفرس وجهد األصويل هو البحث عن مراد املتكلم ال البحث عن 

  املعجم قبل نزول القرآن الدالالت الوضعية املوجودة يف

َجنَاَحَك   ۖ  ِفض خٱلذلك عندما نقول إن اهلل تعاىل قال لنبيه صىل اهلل عليه وسلم : )وَ 

َبَعَك ِمَن ٱملَِِن   نَي(ؤِمنِ مل  ٱتَّ

 تقول أين القصد يف اختيار املفردات ؟

 أين التوخي يف الرتكيب ؟

 أين املزج ؟

 : ثالث كلامت
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  لكلمةالقصد الذي قصدت منه هذه ا -١

  التوخي يف هذا الرتكيب -٢

  املعنى املزجي الذي ظهر من خالل هذا الرتكيب -3

َبَعَك ِمَن ٱَجنَاَحَك ملَِِن  ۖ  ِفض خٱفتقول يف قوله تعاىل : )وَ   نَي(ؤِمنِ مل  ٱتَّ

 ال تقل يل أثبت اجلناح لرسول اهلل وأثبت ما أثبت اهلل لرسوله صىل اهلل عليه وسلم 

أبحث يف كلمة اجلناح مفردة أنا أبحث يف اجلناح عىل اعتبار أهنا أقول لك : أنا ال 

تؤدي معنى مع هذه الكلامت املختارة مع هذا القصد من املتكلم الذي ولفها هبذا  

  الرتكيب فأنا ال أبحث عن معاين مفردات املعجم بل أبحث عن مراد املتكلم

جديدا ال تكتب  فإذا اقترصت عىل تفسري كل كلمة بمفردها فأنت تكتب معجاما 

  .تفسرياا 

لذلك نحن نسأل يف آيات الكتاب ليس عن معاين املفردات التي ذابت فيام بينها 

وأخرجت لنا هذا املعنى املزجي والذي هو يمثل مراد اهلل تعاىل ال أن نلغي املراد 

بالعودة إىل لسان العرب قبل اإلسالم ثم نلغي املراد والرتكيب واملزج والقصد 

 ! والتوخي

 التوخي يعني توليف اجلملة عىل مقتىض لغتنا العربية 

 هو املادة التي تشكل املعنى املمزوج

لكن اخلطورة ليست يف الفهم يف اللغة إنام اخلطورة يف إلغاء مراد املتكلم وإثبات 

  الوضع جمردا عن الرتكيب كام لو كان قبل الرتكيب

 !ه الرتكيب ؟فإذا أردت أن تفرس مفردات أقول لك ما الذي أفاد
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إذن لو أنك فرست اآلية تفسري مفردات تبنيِّ املقصود يف كل مفردة فأنت ال 

تتحدث يف مراد املتكلم إنام تتحدث بالوضع وهو جعل الكلمة بإزاء املعنى وكان 

  ذلك قبل نزول القرآن وأنت ال تبحث يف مراد اهلل

مة للرتكيب وال قيمة فإن فرست املفردة كام هي يف املعجم فهذا يعني أنه ال قي

الختيار الكلمة ال قيمة للمعنى املزجي ونكون قد رضبنا عندئذ مراد اهلل تعاىل 

 ومراد املتكلم ومراد الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

هذه قاعدة أصيلة يف تكوين اجلملة التي هي من القصد بمعنى اختيار الكلمة  

 تضياتهوالتوخي الذي هو تركيبها عىل وفق قواعد النحو ومق

فال جيوز أن يكون احلال منصوبا ال جيوز أن يكون الفعل جمرورا ال جيوز أن يكون 

  الفاعل منصوبا .. عليك أن تركب مجلة مفيدة يتضح من خالهلا مراد املتكلم

 

وَسٰى  ۖ  ِخيَفة ۦِسهِ ی َنففِ  َجَس لو جئتك إىل قوله تعاىل : )َفَأو  (مُّ

وَسٰى  ۖ  ِخيَفة ۦِسهِ ی َنففِ  َجَس تفسري مفردات )َفَأوهناك ترتيب يف املفردات فرس  ( مُّ

 خيفة  نفسه   يف  موسى  فاوجس  الناس  كالم  يف  لك  قلت  لو  مفردات  تفسري  فرست  إن

  فرق ال يل ستقول

أقول له هذا كالم اهلل أبلغ الكالم وأفصحه وال مقارنة بينه وبني كالم املخلوقات 

 !املخلوقات كيف تقول يل ال فرق ؟وال مقارنة بينه وبني كلامت 

  ألنك تفرس تفسري مفردات عىل وفق قواعد اللغة وألغيت مراد املتكلم
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لذلك عندما تقول : فأوجس موسى خيفة يف نفسه هذا الرتكيب هو أصل اجلملة 

وَسٰى  ۖ  ِخيَفة ۦِسهِ ی َنففِ  َجَس العربية لكن اهلل تعاىل ملا قال : )َفَأو  نفسه يف قدم( مُّ

تلفا عن فأوجس موسى خم  مرادا  له   أن  يعني  الرتتيب  هذا  الفاعل  وأّخر  املفعول  عىل

  خيفة يف نفسه 

ملاذا ؟ ألن احلديث والتساؤل واالهتامم لدى اإلنسان يا ترى بعد إلقاء هؤالء ما 

 ألقوا من السحر ومعهم ذلك الظامل كيف أصبح حال موسى ؟

ث يف نفسه ؟ فقّدم نفسه فقال ليس السؤال أين موسى بل صار السؤال : ماذا حد

وَسٰى  ۖ  ِخيَفة ۦهِ ِس ی َنففِ  َجَس : )َفَأو  عن احلديث أن البالغة أمر يقتضيه  ما إن( مُّ

  إليه  االنتباه ألن نفسه  موسى عن ال موسى نفس

والضمري عاد عىل غري مذكور وجاء الفاعل متأخرا الفاعل موسى وعاد الضمري 

 !يف الكالم أن يعود الضمري عىل متأخر ؟عىل متأخر تقول يل كيف حدث هذا 

اقول لك : إن سياق السورة مجيعا فيام قبل هذه اآليات إنام هو أصال حديث عن 

 ۖ  موسى فأقيم موسى مقام املعهود يف الذهن فعاد الضمري إليه كام قال تعاىل : )إِنَّا

( َقدرِ لٱی َليَلِة  فِ   َأنَزلنَـٰه    ۖ  : )إِنَّا( وهو بداية السورة ملاذا هنا قلنا  َقدرِ لٱی َليَلِة  فِ   َأنَزلنَـٰه  

ومل يعد عىل مذكور ؟ ألنه هو الذي يتساءل الناس عنه فيقول اهلل تعاىل : )َعمَّ 

يِم( فموضع االهتامم وموضع احلديث هذا الكتاب َعظِ لٱلنََّبإِ ٱ َعنِ    َءل ونَ ۖ  َيَتَسا

للناس يف بيوهتم وأسواقهم  املنزل الذي أصبح موضوع الساعة والشغل الشاغل 

( فإن الناس يفهمون يف هذا املوطن َقدرِ لٱی َليَلِة  فِ   َأنَزلنَـٰه    ۖ  وطرقاهتم فإذا قال : )إِنَّا

  أن هذا القرآن
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ه    ِهـمَ  ٰ رَ إِب  ۖ  َتىَلٰ بٱ  َوإِذِ   ۞قال تعاىل : ) ( أّخر الضمري ألن بداية احلديث عن إبراهيم ۥَربُّ

كبت تركيبا لذلك فإن هذا التوخي يف اإل سناد ونظام اجلملة ليس هو هو كام لو ر 

 آخر مع أن املفردات هي هي

  فنحن ال نبحث عن تفسري املفردات نحن نبحث عن مراد املتكلم

إذن هناك إشكاالت يف الرتكيبات اللغوية مثال نقول : ويف ترصحيه إىل صحيفة كذا  

 ! فساد املايل قال فالنوكذا حول موضوع الفساد املايل يف مؤسسة كذا ومشكلة ال 

أنت شغلت بال الناس ويف ترصحيه عاد عىل متأخر واجلملة طويلة والذي رصح مل 

 ! نعرفه بعد

  فنقول لك : إن هذا ضعف ورّش يف الرتكيب

نقول لك : ويف ترصيح املسؤول الفالين حول كذا وكذا حصل كذا لكنك أنت 

كريمة عن موسى املوضوع والسياق ابتدأت ابتداء ليس املوضوع كام ورد يف اآلية ال

عن موسى لكن ملا أراد أن يتكلم عن ابراهيم قّدم ابراهيم وعاد الضمري عىل متقدم 

  ألنه ابتداء احلديث

 إذن نمط التوخي يف اإلسناد

األن عندما نتكلم يف داللة االستعامل علينا أن نوّضح قواعد أساسية وسآيت اآلن 

الرشعية إذا ف رست عىل وفق األوضاع اللغوية وجتاهل بجملة من النصوص 

االستعامل الذي هو القصد إىل كلمة معينة واختيار هذه الكلمة موضعها يف اجلملة  

 عىل وفق مقتضيات اللغة العربية وما يريده املتكلم واملزج 

فاظفر بذات الدين تربت  "انظر لو قلت لك يف قوله عليه صىل اهلل عليه وسلم : 

 ! يدعو عليه بالفقر " يداك
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 !يدعو عليه باملوت هل هذا مراد أم تعجب ؟ "ثكلتك أمك  "

لو أردت أن تفرس كل كلمة بحسب داللة املعجم وتقول يل : نزل القرآن بلغة  

 العرب 

 ! نحن نعلم ذلك لكنك هدمت مراد املتكلم املتمثل يف القصد والتوخي واملزج

ملوت كام ورد يف احلديث ملعاذ ريض اهلل فلو قلت ثكلتك أمك فهو دعاء عليك با 

ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس يف النار عىل وجوههم أو عىل  "عنه : 

فرْسها عىل الوضع اللغوي سيؤدي بك إىل معان  "مناخرهم إال حصائد ألسنتهم 

ال تصح ألنك هدمت مراد املتكلم وأخذت الكلمة وحدها وعزلتها عن بقية 

وهدمت اختيار املتكلم لتلك  "الرتكيب  "زج والتوخي الكلامت فهدمت امل

  الكلامت

هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن احللف بغري اهلل ..   "أفلح وأبيه إن صدق   "

كيف نفعل هنا ؟ نقول : وأبيه إن  "ومن حلف بغري اهلل فقد أرشك  "قسم بغري اهلل 

  صدق خرجت خمرج تعجب

  الوضع اللغوي تصبح قسم وتكون أمهلت مراد املتكلمإن فرسهتا عىل مقتىض 

أقول لك اهلل يمل  "فإن اهلل ال يمل حتى متلوا  "يف قوله عليه الصالة والسالم : 

  لكن ليس كمللنا

لو قلت لك : ال إله إال اهلل أي نفي وإثبات فإذا قلت يل عىل وفق هذا الرتكيب 

رتتب عليه الدخول يف الكفر ثم النحوي فسيكفر اإلنسان ابتداء ثم يؤمن أي ي

 ! اإليامن
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لكن األصوليون ال يقولون ذلك بل إن املتكلم مثبت قبل أن يتكلم وأثناء التكلم  

  وبعد التكلم هو مثبت

إذن ال تقل يل يف الدرس العقدي إن هذا نفي واثبات هذا يف اإلعراب لكن مراد 

 إثبات املراد اإلثبات ابتداء ؟املتكلم أن ينفي اهلل وأن ينفي االلوهية ؟ أم مراده 

  إثبات املراد ابتداء

إذن الوضع اللغوي بعض حق لكنك إذا مل تلتفت إىل التوخي وقصد املتكلم واملزج 

فأنت تلغي مراد املتكلم ونحن عندما نقول يف إلغاء مراد املتكلم هو منهج أديب 

فيه كتب معارص وهو يسمى املنهج التفكيكي وقد وضعه رجال اجلريدة ألفت 

وهي مناهج تدرس وهذا كله نتاج إلغاء مراد املتكلم وأن من حقك أن تفهم يف أي 

قصيدة أو يف أي كتاب مقدس ومنهم القرآن ما يقع يف نفسك وإن ما وقع يف نفسك 

هو الصواب والثاين وقع يف نفسه يشء آخر وهو أيضا صواب والثالث صواب 

 النفس وأن القارئ هو املستهلك والكل صواب طاملا أن الصواب هو ما يقع يف

 ! النهائي للنص فكل وما يقع يف نفسه 

  أين مراد املتكلم ؟ إلغاء

فيقولون  -وقد رفعه اهلل إليه  -فهم أصال يعتقدون بموت عيسى عليه السالم 

 ! موت املؤلف ما لنا وما للمؤلف نحن نفهم كام حيلو لنا

  فيرتتب عىل ذلك إلغاء مراد املتكلم

 

ملبدأ الذي تكلمنا فيه كيف ت فَهم عىل ضوئه نصوص الرشيعة وهو البحث يف هذا ا

مراد املتكلم ليس بحثا يف األوضاع اللغوية فإن الشارع عندما تكلم هبذه الكلامت 
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ووضعها يف هذا الرتكيب ال يقترص عىل ما وضعه العرب إنام يريد معنى جديدا كام 

  هو احلال يف الصلوات وغريها

محَ ٱت لك قال تعاىل : )اآلن لو قل    ( مثالَتَوٰى سٱ شِ ۖ  َعرلٱَعىَل  ـٰن  لرَّ

هل تريد أن تبحث يف كلمة استوى مفردة أم تريد أن تبحث يف املعنى املزجي 

 املتكون من األفراد واإلسناد ؟

 الرمحن مسند إليه وعىل العرش استوى مسند

املعنى املمزوج هل البحث يف معنى كلمة استوى يف لسان العرب أم البحث عن 

َجنَاَحَك  ۖ  ِفض خٱمن هذه املفردات التي شّكلت املعنى كام قلنا يف قوله تعاىل : )وَ 

َبَعَك ِمَن ٱملَِِن   ! نَي( فتقول يل أثبت اجلناح لرسول اهللؤِمنِ مل  ٱتَّ

ۖ  يِدهيِم أَ   َق هللَِّ َفو ٱلو قلت لك )َيد    ( هل أحتدث هنا عن الوضع اللغوي وتقول يل ۖ 

 !فسريها عّب داللة الوضع أم أن املبحث هو يف مراد املتكلم ؟ال بد من ت

إذن نحن لسنا متنازعني أصال يف الداللة الوضعية ولسنا متنازعني يف املعجم وال 

يوجد شقاق يف املعجم ال بيننا وال بني الطوائف من املعطلة أو الكّرامية املجّسمة ال 

إىل حرق العني للخليل بن أمحد  يوجد بيننا من خالف ودعا إىل حرق القاموس أو

 الفراهيدي إنام هو الكالم يف مراد املتكلم والبحث

َبَعَك ِمَن  ٱَجنَاَحَك ملَِِن    ۖ  ِفض خٱال بد من إثبات )وَ  نَي( أثبت اجلناح لرسول ؤِمنِ مل  ٱتَّ

 ! اهلل

أنت تريد أن تستّل هذه الكلمة ثم تعزهلا عن بقية املفردات وهتدم الرتكب وتلغي 

املزجي وتلغي اختيار املفردات ثم تفر بذلك إىل داللة املعجم وتقول هذا  املعنى

 ! لسان العرب اليد هي العضو
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إذن يف هذه اآليات ال جيوز لنا أن نقّطع القرآن الكريم ونجعله عضني كل كلمة 

 منفصلة عن األخرى نحن نبحث يف املعنى املرّكب

ِ فَۡوَق أَۡيِديِهم(  ىل :  عندما سئل اإلمام أمحد عن تفسري قول اهلل تعا ماذا قال ؟ )يَُد ٱَّلله

  قال : أمّروها كيف جاءت تفسريها قراءهتا

) َن ٱَّلله  م ِ
ا
ال ـٰ هل اإلمام   )َوٱلسهاِرُق َوٱلسهاِرقَةُ فَٱۡقَطعُۤو۟ا أَۡيِديَُهَما َجَزۤاَءَۢ بَِما َكَسبَا نََك

أمحد قال أمروها كيفام جاءت أم قال اليد هي الكف وبحثوا إما هي من عند الكتف 

إىل رأس األصابع أم هي اىل الرسغ أو الكوع أو إىل املرفق ومل يقل أحد نفوض 

معناها إىل اهلل ملاذا فعل االمام أمحد هذا الفعل ؟ ألنه يتكلم يف مراد اهلل ال يتكلم يف 

ية لكلمة يد ومل يقل اليد معروفة يف لسان العرب بل قال أمروها الداللة الوضع

كيفام جاءت ألن اليد مل تأت مبتورة عن بقية الكلامت إنام جاءت يف سياق تركيب 

ُن َعلَى ٱۡلعَۡرِش لغوي يؤدي إىل معنى ممزوج كذلك القول يف قوله تعاىل : ) ـٰ ۡحَم ٱلره

 ن عىل العرش استوى ؟فلام سئل مالك : ما معنى الرمح ٱۡستََوٰى(

هل الرجل يشك أن هذه اآلية يف القرآن أم جاء يسأل عنها ألهنا يف القرآن ؟ عم 

  جاء يسأل ؟ عن املعنى

محَ ٱفالرجل جاء يسأل عن ما تقول يف : )  َوٰى(تَ سٱ َعرشِ لٱَعىَل  ـٰن  لرَّ

 ماذا قال له اإلمام مالك ؟

  قال له االستواء معلوم

  الثلث األخري من الليل ؟ معلوموالنزول يف 

 واملجيء يوم القيامة ؟ معلوم 

  َعن َساق( ؟ معلوم َشف  ي ك مَ )َيو
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  يِدهيِم( ؟ معلومأَ  َق هللَِّ َفوٱ)َيد  

هل تكلم يف كلمة معلوم عن املعنى ؟ لو تكلم عن املعنى لكان النزول غري معنى 

 اليد غري معنى املجيء

وَن إاِلَّ  َهل) م  تِ َيأ َأنَينظ ر  نَ هللَّ  فِی ظ َلل ٱَيه   (َلـٰ َِكةملَ ٱوَ  َغاَممِ لٱ مِّ

 (َصّفا اَصفّ  َلك  ملَ ٱوَ  َربَُّك  ءَ َوَجا)

  إذن قال معلوم أي ثابت يف رشعنا

  الكيف جمهول والسؤال عنه بدعة 

ه قال يعني ال تثر األمر هل أجابه االمام مالك عن معنى االستواء ؟ مل جيبه عن

  السؤال عنه بدعة لكنه ما تكلم عن املعنى

ملذا أمحد ي عِرض عن احلديث هل ألن معنى استوى ال يعرفه مالك أم أنه يتكلم عن 

محَ ٱ)  ( ؟ يتكلم عن الرمحن عىل العرش استوىَتَوٰى سٱ شِ رعَ لٱَعىَل  ـٰن  لرَّ

السؤال سيكون عندئذ يريد منا اإلمام مالك أن نقف حيث أوقفنا الشارع ألن 

 : كاآليت

 هل صفات اهلل وضع العرب يف اجلاهلية هلا معاين وألفاظ ؟

 !هم مل يعرفوا رهبم فكيف سيضع استوى لصفة اهلل ؟

 كيف سيضع اليد لصفة اهلل فهم ال يعرفون رهبم

فإذا مل يكن معلوما من جهة الوضع اللغوي هل رشحه لنا رسول اهلل لي عرف من 

 يعرف إال من جهة الرسول عليه الصالة والسالماملعنى الرشعي ؟ ال 

فإذا قلنا إن صفات اهلل تعاىل تتوقف عىل اللغة أم تتوقف عىل بيان الشارع ؟ بيان 

  الشارع
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 "هل جاءك رشح من النبي صىل اهلل عليه وسلم لالستواء كام رشح الصالة فقال : 

 ؟ "صلوا كام رأيتموين أصيل 

 "لتأخذوا عني مناسككم    "ام جاء يف رشح احلج  هل جاءك رشح لالستواء واليد ك 

  ؟ مل يأت

فإذا مل نكن نعرفه من جهة الوضع اللغوي ومل يعّرفنا عليه الشارع فهل كان نسيانا 

 أم مقصودا ؟ مقصودا مل يكن نسيانا

 ۦِلهِ هل نستطيع أن نفرسه باألقيسة والعرف ؟ مل يعد لنا عرف نقيس ألنه  )َليَس َكِمث

  ع مل يبني واآلن الوضع اللغوي ال يكفيَشیء( والشار

 ما أداة الفهم ؟

 كيف نصل إىل املعنى ؟

عل هلل عز وجل والشارع سكت ومل خيّبنا وسكت  إذا مل يكن الوضع اللغوي قد ج 

الصحابة وأمسكوا وأمسك مالك وأمسك أمحد والسلف األول كالمهم يف 

بإطالقات القرآن مل يزيدوا عليها فهل جيوز الصفات قليل باإلضافة إىل أهنم تكلموا  

لنا أن نفرس إطالقات القرآن عىل غري ما أطلقه هؤالء العلامء الذين قصدوا اإلطالق 

  وفّروا من التقييد كام أن القرآن التزموا به وأنه أطلق

  فالواجب اإلطالق وعدم التقييد

 إذن االستواء معلوم 

أول ما نقول به إننا نبحث عن مراد املتكلم وليس الوضع اللغوي ألن العرب مل 

تضع كلامت لصفات اهلل فسكتنا ألن الوضع اللغوي قبل نزول القرآن وهم ال 
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يعرفون رهبم والوضع اللغوي ال يدل والرشع مل يبني هل الرسول صىل اهلل عليه 

 وسلم كتم يف نفسه شيئا ؟ هل نيس ؟ ال مل ينس

 ندما أحجم السلف عن اخلوض هل كان عن جهل أم عن علم ؟ عن علم ع

أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه يقول : العجز عن اإلدراك إدراك والتفكري يف ذات 

  اهلل إرشاك

 ربام يقول أحدهم : إن اهلل مل يتعبدنا باجلهل نقول له : صحيح

كلامت ؟ نقول له : لو  وهل كان الرسول صىل اهلل عليه وسلم ال يعلم معنى هذه ال

أنه أراد أن يكلفنا بعلم أخّبنا به فام نحن به ن كلَّف خيّبنا به الشارع لكن هناك أشياء 

لوتعلمون ما  "لسنا مكلفني هبا وعلمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقال : 

ال اذن علم ما مل نعلم لكن الذي مل يعلمنا إياه    "أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا  

يتوقف عليه تكليف وال جزاء يف الدنيا وال يف اآلخرة وليس نقصا يف الدين لقوله 

م َملت  َأك مَ لَيوٱتعاىل ) مدِ  ۖ  َلك  مَعلَ  مت  َوَأمتَ  ۖ  ينَك  م  َمتِ نِع ۖ  يك  ی َوَرِضيت  َلك 

 (اِدين سَلـٰمَ إلِ ٱ

 هإذن ما واجبنا ؟ الرشع أثبت االستواء جيب أن تثبت االستواء ألن الرشع أثبت

محَ ٱعقيدة رقم واحد إثبات االستواء هلل سبحانه وتعاىل )  (َتَوٰى سٱ  َعرشِ ل ٱَعىَل    ـٰن  لرَّ

نزل يف كتابه كالما حشوا ال فائدة فيه وال معنى هذه الكلمة هلا  ثانيا إن اهلل تعاىل ال ي 

  معنى من اهلل سبحانه وتعاىل اهلل يعلمه ألنه ال حشو يف كتاب اهلل

  عليه أمجعوا ** ومل يكن يف الوحي حشو يقعتواتر السبع 

  إثبات ما أثبت اهلل لنفسه وهو االستواء وإثبات أن له معنى

https://www.walidshawish.com/


111 
 

 /https://www.walidshawish.com   موقع الدكتور وليد شاويش 
 
 

ثالثا التنزيه : ال جيوز إدخال املخلوقات أو توهم دخوهلا يف صفات اهلل فاهلل عز 

وجل يف صفاته أزيل قبل خلق األكوان وبعد خلق األكوان مل يستفد يف صفاته منهم  

و خالق قبل أن خيلقهم ومل يزدد يف صفة اخللق شيئا بعد أن خلقهم ولو أراد شيئا فه

  أن هيلكهم ما نقص ذلك يف صفة اخللق عنده شيئا فهو خالق يف صفة كونه خالقا

كذلك علّوه فاهلل سبحانه وتعاىل متصف بالعلو قبل خلق الكون فكيف يصبح 

 !وقات ؟الكون داخال يف العلو ؟ كيف يتكون العلو من املخل

فلو قلت إن املخلوقات دخلت يف الصفات فإنك تقول هذه املخلوقات يف الصفات 

وصفاته هلا كيف بمقدار تلك املخلوقات ألن املخلوقات متكيفة فإذا أدخلت 

املخلوق يف الصفة ثم نفيت الكيف فأنت تنفيه عن املخلوق أيضا إذن هذا التناقض 

م تقول بال كيف ألن هذا تناقض ألن ال يصح أن تثبت املخلوقات يف الصفات ث

  املخلوق أصال له كيف

فكيف يصبح ما أنت تقر بأن له كيف يصبح بال كيف فتقع عندئذ يف التناقض ثم 

ت سأل بعد ذلك إذا كان هذا العلو أو كام يقال العرش حتت اهلل سيوجه إليك سؤال 

العرش حتت اهلل نفس السؤال الذي وجهه أهل السنة للكرامية الذين يعتقدون أن 

أوال هذا خيالف سنة رسول   حسا فقالوا للكّرامية : إذا قلتم إن العرش حتت اهلل حساا 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم كفاحا الذي يقول : أنت األول ليس قبلك يشء أنت اآلخر 

  ليس بعدك يشء أنت الظاهر ليس فوقك يشء أنت الباطن ليس دونك يشء

 يل فوق معنوي معنى ذلك يمكن حيس فالظاهر ليس فوقه يشء تقول

ال بد أن تنف احلسية أيضا فإذا نفيت احلسية يف الفوق فوق انف احلسية يف السفل 

أم أنك مرة هنا هكذا ومرة هنا هكذا وهذه التناقضات ستؤدي إىل شكوك يف 
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العقيدة وبعد ذلك ستصبح عاجزا عن إجابات العقيدة من حيث إدخالك الكون 

اإلثبات هو إدخال الكون صفة االستواء ثبتت دون إدخال  يف الصفات وجعلت

  املخلوقات أصال

إذن نحن لسنا متنازعني يف إثبات صفة االستواء ألننا أثبتناها وجوبا قطعيا وأن نايف 

 االستواء مكذب فاحلديث يف االستواء وإثباته انتهى

يف االستواء  نحن نناقش ليس يف إثبات االستواء نحن نناقش يف إقحام املخلوقات

ألن االستواء قد ثبت قطعا هذا هو حمل البحث فاملناقشة أن االستواء ال تدخل فيه 

املخلوقات وتم إثباته ونحن مقرون وجممعون إمجاعا قاطعا عىل ثبوت هذا  

  االستواء

وبالتايل عندما تريد أن ت دخل العرش يف الصفات أنت ال تثبت االستواء أن تقول 

و استوى عىل العرش أنت ال تناقش يف ثبوت االستواء العرش حتت اهلل وه

االستواء ثبت ولو أنك مل تبحث يف هذا املوضوع أصال لكنك اآلن تريد أن تقحم 

 املخلوق يف االستواء

  إذن البحث ليس يف إثبات االستواء هنا البحث يف إقحام املخلوقات عىل الصفات

: يا ترى العرش حتت اهلل مسامت له سألوا ابن كّرام الذي قال إن العرش حتت اهلل 

فكالمها يف جهة الزيادة من هنا أم من جهة الزيادة من هناك اليمني والشامل أم هو 

 مسامت متاما ؟

  من خرج من حد الشارع مل يعد له حد ينتهي إليه 

هو أثبته حتت اهلل معنى ذلك أنك تقر أن اهلل حمدود من جهة السفل فهو حمدود من 

  السفل له حد وهنايةجهة 
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  هل اهلل تعاىل عنده زيادة من اجلهتني فوق العرش ام ال

فلو افرتضنا الزيادات اصبح ليس العرش إال حتت جزء من اهلل وليس حتت مجيع 

  اهلل

  ومادة كام تزعم فان قلنا أنك تقول إن العرش حتت اهلل حساا 

لالستواء الن االستواء قد ثبت وليس هذا عىل أنه جزء من الصفة هذا ليس إثباتا 

  احد جيادل فيه نحن نناقش يف إقحام العرش يف االستواء وإقحام الكون

قال ابن كرام : إنه زائد من اجلهات اخلمس ممتد إال من جهة السفل فهو حمدود أما 

 من اجلهات اخلمس األخرى فهو ممتد

  اهلل عز وجل فاذا قلت باالمتداد وأثبت احلسابات الكمية عىل صفات

 لك أن تتساءل هذا االمتداد إىل ماال هناية أم أنه يزداد ؟

عندئذ يكون قد دخل يف مدخل هو يف غنى عنه وسبب اقتحامه هذا املقتحم هو 

 تتبع املتشاهبات فأصبحت تطرح عليه أسئلة ال يستطيع هلا جواباا 

ّل  ۦنَّا بِهِ عندما جاءنا يف كتاب اهلل تعاىل أنه جيب أن تؤمن هبذا )َءامَ  ن ۖ  ك   ِعندِ  ۖ  مِّ

نَا  الرشع  جهة  من  وال  اللغوي  الوضع  جهة  من  ال  للفهم  أداة  من  لك  يكن  مل  فإذا(  َربِّ

 نا عنهاحدث  املعنى هذا هبا ستفهم التي األداة هي ما العريف القياس جهة مو وال

قلوهبم زيغ فلذلك فإنه يبحث فيام ال طائل وراءه إال أن يزيغ قلبه هؤالء الذين يف 

  يتبعون ما تشابه منه 

َو   ـَٰب لٱَأنَزَل َعَليَك    ۖ  لَِّذیٱيف قوله تعاىل )ه  ـٰتَءا  ه  ِمن  ِكَت َكَمـٌٰت   ۖ  َي نَّ   حمُّ  ِكَتـِٰب ل ٱ  أ مُّ   ه 

َتَشـٰبَِهـٰت ۖ  َوأ َخر  م  ا ۖ  ل وهِبِم ٱ َفَأمَّ ِذيَن فِی ق  وَن َما َتَشـَٰبَه ِمنفَ  ۖ  يغزَ  ۖ  لَّ  تَِغاءَ بٱ ه  َيتَّبِع 

ونَ لرَّ ٰ ٱوَ   ۖ  هللَّ ٱإاِلَّ   ۥ  يَله  وِ َتأ  َلم  َوَما َيع ۦ  يِلهِ وِ َتأ  تَِغاءَ بٱوَ   ِفتنَةِ لٱ وَن َءاَمنَّا   ِعلمِ لٱی  فِ   ِسخ  ول  َيق 
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ّل   ۦبِهِ  ن  ۖ  ك  نَا  ِعندِ   ۖ  مِّ ر  إاِلَّ    َوَما  ۖ  َربِّ كَّ واَيذَّ نَا     ِب بٰ َلـألَ ٱ  ۖ  أ ول  ل وَبنَا  ۖ  ت ِزغ  اَل   َربَّ  َبعدَ   ق 

نَك َرمحَ  ۖ  يَتنَا َوَهبَهدَ  ۖ  إِذ د  ( هذه عقيدة أهل السنة وَ لٱ َأنَت  إِنََّك  ۖ  ةا َلنَا ِمن لَّ اب  هَّ

ّل  ۦواجلامعة )َءاَمنَّا بِهِ  ن ۖ  ك  نَا ِعندِ  ۖ  مِّ  أسئلة حار كرام كابن املتشابه  تتبع فمن(  ۖ  َربِّ

  إليه  يذهب فيام جوابا وحار

الشارع هنا مقصود وإذا أردنا اجلامعة فنمسك كام أمسك أصحاب وبالتايل سكوت  

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنه لو أننا كلفنا به ألخّبنا به وال نقول كان هناك 

معنى مستقر يف قلب النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل يطلعنا عليه أو كان الصحابة 

  يعرفونه ثم عرفه الناس يف القرون املتأخرة

الصحابة سكتوا فسكتنا وسكوهتم عىل علم أما اقتحام اخللف فهو عىل متشابه بل 

ّل  ۦوليتنا وقفنا عندما وقف عليه السلف وهو أننا نقول : ) َءاَمنَّا بِهِ  ن ۖ  ك   ِعندِ  ۖ  مِّ

نَا  صفات يف والعرش واملخلوقات الكون فجعل كرام  ابن فعله  ما تتبعنا وما(  َربِّ

يعني أنت تثبت صفة االستواء قطعا وإن تدخل وتقحم طع  وقا  ممكن  واإلثبات  اهلل

 املخلوقات
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