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 المقدمة
 

ونستعينه ونستهديه ونعوذ إن الحمد هلل نستغفره 

باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, إنه من 

يهد هللا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 

 مرشدا من دون هللا أما بعد:

إن هذه المجموعة المعرفية قد قمت بجمعها بعد 

استئذان شيخي وأستاذي الفاضل أ.د.وليد شاويش 

من المحاضرات حفظه هللا من مجموعة مختارة 

والمقاالت التي قدمها الشيخ حيث وجدت بعد 

اطالعي عليها وتفريغ المحاضرات وتنسيقها 

وقرائتها المطولة أن أقوم بجمعها في مادة علمية 

 متكاملة.

حيث أن هذه المادة عند إتقان قراءتها عدة مرات 

واسيعابها سيحصل القارئ على ثمار عظيمة ألن 

ت المختارة والمرتبة هذه المحاضرات والمقاال

تجمع لوحة أصولية فنية تعطي للقارئ لها صورة 

التواتر  –عمل أهل المدينة  –شاملة عن )اإلجماع 

نظرية الشك الديكارتي( ويمزجها  –األصولي 

الشيخ حتى يكتمل التصور األصولي لهذه األمور 

 والمواضيع في ذهن القارئ

النحو حيث كان جمع المادة العلمية المعرفية على 

 التالي:

 أوال: المقدمة 

  ثانيا: اإلجماع )مقتبس من شرح الروض

المحاضرة  –األنف على نظم ابن أبي كف 

 السادسة(.

  ثالثا: عمل أهل المدينة )من محاضرة اعتماد

 عمل أهل المدينة عند اإلمام مالك(.

  رابعا: حجية الشعر الجاهلي )من محاضرة

 المحاضرة األولى(. –شرح النابغة الذبياني 

  خامسا: ثالث مقاالت في حجية مقولة "لم

ضمن  –يفعله رسول هللا" )من موقع الدكتور 

 مجموعة حوارات مع أخي(.

سائال المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا 

لوجه الكريم مبتغيا مرضاته ونفعا لإلسالم 

 والمسلمين إنه وليه والقادر عليه.

 

 ذنبه: جمعه عبد ربه وأسير 

 عماد خالد الصفدي 

 أشرف عليه: 

 أ.د. وليد مصطفى شاويش 

 الطريق إلى السنة إجباري

 الكسر في األصول ال ينجبر

***** 
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 اإلجماع
 

 :أوال 

 تعريف اإلجماع: (1

لغة: يعني العزم, فأجمعت أمري  - أ

أجمعوا أمركم بمعنى اعزموا العزم 

وهو انعقاد العزم واإلرادة على أمر 

 اإلنسان. وعمل يعمله

اصطالحا: هو اتفاق المجتهدين من  - ب

هذه األمة بعد وفاة الرسول صلى 

هللا عليه وسلم في عصر من 

 العصور على حكم مسألة.

 يمكن أن يكون اإلجماع: (2

 شرعيا: مثل إباحة النكاح. - أ

لغويا: مثل )الفاء( للتعقيب, )ثم(  - ب

 للتراخي.

عقليا: مثل حدوث العالم وأن له  - ت

 بداية.

 تدبير الجيوش.دنيويا: مثل  - ث

يعتبر اإلجماع دليال من أدلة الشرع  (3

ويجب أن يكون مع اإلجماع وقفات 

خاصة مع هذا الدليل وخصوصا في هذا 

العصر الذي نعيشه اليوم بما فيه من 

 االختالالت الفكرية والسلوكية.

 ينقسم اإلجماع إلى قسمين: (4

إجماع نطقي )الصريح(: وهو ما  - أ

 نطق به كل مجتهد بالحكم, يعني

 كل واحد منهم.

إجماع سكوتي: بمعنى نطق به  - ب

واحد وانتشر ولم يظهر به نطق 

صريح من يقين المجتهدين 

بأنهم موافقون أو مخالفون, 

فنسميه سكوتي لسكوت 

 المجتهدين.

 

 

 أقسام اإلجماع من حيث حجيته: (5

إجماع قطعي: هو النطق الثابت  - أ

بالنقل المتواتر, فهذا هو اإلجماع 

قطعية )اإلجماع الذي يعتبر حجة 

النطقي "الصريح"( الذي تكلم به 

المجتهدون وصرحوا بالموافقة, 

وهو أيضا منقول عنهم بطريق 

التواتر وهو الحجة القاطعة, وال 

 تجوز مخالفته ويعتبر منكره كافرا.

 يكون الذي النطق هو: ظنيا إجماعا - ب

 التواتر حد يبلغ لم أي, بخبر واحد

 ظنية حجة ولكن حجة وهو

 ليس وإنكاره( السكوتي اإلجماع)

 ويجب مخالفته تحل ال ولكن كفرا

 .خالفه قول يعرف ال ألنه به العمل

 :ثانيا 

كما قلنا إن اإلجماع الذي هو حجة قاطعة  (1

هو اإلجماع النطقي الثابت بالدليل 

المتواتر والمنقول بالتواتر فذلك هو 

اإلجماع القطعي, لكن يمكن أن يكون 

فيه تواتر في النقل  اإلجماع قطعيا وليس

بسبب المشاهدة بالحس, وقلنا سابقا أن 

الحس قطعي, لكن قطعيته أنه من اجتهاد 

 النبي صلى هللا عليه وسلم فهذا قطعي.

مثال أنا أراك اآلن أمامي فهذا قطعي,  (2

لكن لو أدخلنا منهج الشك, فأصبحنا 

نظن أننا لسنا موجودين أصال, فالذي 

كك حتى في يتطرق إليه اإلنسان أنه يش

وجوده, فشعور اإلنسان مثال بالجوع 

قطعي وليس ظني, يخضع بالحس 

)القطعية( وهذا قطعي, فاإلجماع قطعي 

من حيث إذا ثبت طبعا بطريق النطق من 

جميع المجتهدين ونقل تواترا أو كان 

 مشاهدا.

اإلجماع حجة في دين هللا تعالى وفيه  (3

رضى هللا سبحانه وتعالى وبناء على أن 

ماع هو القطعي إذا أجمعنا على اإلج
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قولين فيمنع إحداث قول ثالث, وأنه مقدم 

على النص, وعلى القياس, اإلجماع 

القطعي لكن النص داللته قطعية أو أن 

النص يحتمل التخصيص أو أنه يحتمل 

التقييد ويحتمل التأويل, وفي النهاية هذا 

النص محتمل للتأويل ومحتمل للنسخ 

ير وارد على ولكن هذا االحتمال غ

اإلجماع ألن اإلجماع ال يقبل النسخ 

مطلقا, وهو أقوى أدلة الشريعة في 

الواقع, وإن كان مرتب على الكتاب 

والسنة, لكنه هو اآلن أقوى األدلة 

 الشرعية.

 :ثالثا 

اإلجماع له مستند من الكتاب والسنة  (1

والقياس وإال لكان رأي الناس ذلك أن 

ال يعد يتفق الناس على رأي ولكن هذا 

دينا وال ُمْسَتنًِدا للشرع, فاآلن بعض 

الناس يقول أن اإلجماع ليس حجة طبعا 

حتى لو كان من النوع القطعي, والسبب 

ألنه رأي أحد العلماء عندما احتج بدليل 

اإلجماع بقوله تعالى )ومن يشاقق هللا 

والرسول من بعد ما تبين له الهدى 

ى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول

ونصله جهنم وساءت مصيرا( فناقش 

العلماء أن هذا الدليل ال يدل على 

اإلجماع وكانت داللته غير صريحة في 

إثبات اإلجماع, يعني أن تكون مع 

المسلمين وال تخرج عليهم ولكن ليس 

 معنى ذلك أن توافقهم في االجتهاد.

حديث )ال تجتمع أمتي على ضاللة(,  (2

سنده  فيقولون الحديث أصال متكلم في

وعلى فرض ثبوت سنده كيف تعتبر 

الخطأ في االجتهاد ضاللة وهو طاعة, 

إذن هذا الحديث ال يخدم في قضية البحث 

وهي حجية اإلجماع, فهذه أدلة محتملة 

خصوصا في ضعف الحديث أو ضعف 

 في داللة اآلية وأن اآلية ال تفيد نصا.

إن اإلجماع حجة قاطعة كما أنها في  (3

فظ األمة يشمل عامة المسلمين, ول

العامة واإلجماع ال يوجد مدخل للعامة 

فيه وال تعتبر موافقة أو رأي العامة في 

اإلجماع ذات قيمة ألنهم ليسوا من أهل 

األدلة واالستدالل )ليسوا فقهاء أو 

أصوليين( فهذا أمر ال مدخل لهم فيه 

وهم ليسوا من أهل العناية بأمره فكيف 

 يصبحون من ضمن أدلة اإلجماع.

نحن نسمع اليوم من بعض الناس أن  (4

هذه األدلة طالما هي محل نقاش 

فاإلجماع ليس حجة, وهذا فهم موجود 

وحقيقة أن الذين ناقشوا هذه األدلة 

ومدى صحة حجيتها على اإلجماع هم 

قالوا باإلجماع وأنه حجة, وهم عندما 

ناقشوا األدلة لم تكن مناقشتهم تعني أن 

أن هذا  اإلجماع ليس حجة بل ناقشوا

الدليل ليس حجة في محل البحث, 

فلألسف فهم بعض الناس من هذا أن 

اإلجماع ليس حجة, وهذا ال يلزم من 

 النقاش.

يمكن أن ُتَناقَِش مسألة ُتْضِعُف فيها  (5

الدليل لكنك تقول بالحكم, وإنما تقصد أن 

هذا الدليل ال يصلح في محل البحث, 

َففُِهَم أن بعض العلماء يرد بعض أدلة 

اإلجماع وبناء عليه فاإلجماع ليس حجة 

عند اإلمام )مالك( وهذه هي مشكلة 

التعليم الحديث في علم الشريعة فتجد أن 

الطالب محدد بوقت معين ال يكون 

الستكمال تلقي المسائل على وجهها 

فيقف مثال عند مناقشة دليل )ومن 

يشاقق الرسول( وأنه ليس مفيدا 

ماع ليس لإلجماع, فبناء على ذلك فاإلج

حجة, وهذا من آفات عدم استكمال العلم, 

أو مثال يقرأ الطالب كتاب المقاصد لإلمام 

الشاطبي ويأخذ بالمقاصد وتصبح 
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المقاصد في ذهنه هي األصول وعلى 

 ضوئها يستنبط األحكام من المقاصد.

عندما يجعل الطالب المقاصد أصوال  (6

يكون لم يقرأ كتاب االجتهاد لإلمام 

يمكن أن يكتمل البحث في الشاطبي فال 

المقاصد إال إذا اكتمل البحث في كتاب 

 االجتهاد وبقية أصول الشريعة األخرى.

إن أدلة الشريعة على مستويات, فإذا  (7

أخذت مستوى واحدا ثم ذهبت وِطْرَت به 

فهذا ال ينفعك ثم انظر إلى اآلية األخرى 

ثم انظر إلى األدلة األخرى كما سيأتي 

ن اإلمام مالك يقدم فيما بعد موضوع أ

القياس على الخبر أم ال, وكون األدلة 

على حجية اإلجماع متكلم فيها ال يعني 

أن اإلجماع ليس حجة أو أن حجية 

اإلجماع محل نظر ونقد وشك, ألن حجية 

اإلجماع هي ممارسات الصحابة التي قد 

ت جانب هذه األدلة.  َقوَّ

 :رابعا 

متها, مثال: عندنا ال ُيجمع بين المرأة وع (1

هو حديث ظني لكن انعقد اإلجماع على 

أنه الحكم, وهنا األمر الذي استفاده 

الدليل أنه قد أصبحت داللته قطعية في 

موضوع )حرمة الجمع بين المرأة 

وعمتها( بحجية اإلجماع فال يستطيع أحد 

أن يقول اليوم إن الحديث ظني أو خبر 

آحاد أو ينكر ذلك, ألن اإلجماع منعقد 

الجمع بين المرأة وعمتها  على حرمة

والمرأة وخالتها, فال ُيذكر أنه يوجد 

واحٌد من الفقهاء قال أنه ال يحرم الجمع 

 مع أن الدليل ظني.

توجد العديد من األمثلة العملية على أن  (2

اإلجماع حجة قاطعة, فالصحابة رضوان 

هللا عليهم في ممارساتهم الفعلية التي 

ارسوا أن ُتستقرأ من أحوالهم كانوا قد م

اإلجماع حجة قاطعة, والفقهاء الذين 

أخذوا منهم من التابعين واألئمة األربعة 

وغيرهم من الذين أخذوا من الصحابة 

َجَرْوا على هذا على فهم الصحابة وأن 

 الصحابة لم يختلفوا في هذا.

تستطيع أن تناقش أدلة اإلجماع العقلية  (3

والنقلية لكنك ال تستطيع أن ترد تصرفات 

حابة وإجماع الصحابة في الفعل, الص

وإنكارهم على من خالف اإلجماع لذلك 

سوف نجد أن الدليل األقوى هو 

ممارسات الصحابة والسلف )التابعين( 

الذين أخذوا عن الصحابة, والفقهاء من 

أهل المدينة متفقون َوُمْطبِقُون على 

حجية اإلجماع خالفا للروافض 

ام من المعتزل  ة.والخوارج والنَّظَّ

إن العلم اإلسالمي لم ُيَتلَقَّ عن طريق  (4

الرواية فقط, بل ُتلُقَِّي عن طريق 

الممارسة الفعلية, فمثال مصانع في 

الغرب والشرق لها مهندسون فال يكفيك 

أن تقرأ هذا الدليل لتعرف مشكالت 

السيارة أو اآللة الصناعية, بل البد أن 

يأتَي إليك خبير من المصنع, وهذا 

رب على يد الخبير الذي قبله الخبير متد

إلى الجيل األول من الصناع هما 

)مرسيدس وبينز( الذين اخترعوا 

السيارة المرسيدس بالنقل متواترا 

)الممارسة الفعلية( ألن الصناعة 

متطورة وهذا يأخذ من هذا وعن هذا 

وفي نهاية المطاف تكدست الخبرة 

بهؤالء, وال يعني مثال أنك لو قرأت كتب 

صرت طبيبا, بل البد من  الطب قد

الممارسة والخبرة العملية وهذه هي 

 الخبرة في الفقه.

ما سبق هو الفرق بين من تلقى العلم  (5

بالسند المتصل إلى الصحابة وبين من 

فتح كتابا من هنا وكتابا من هناك وقرأ 

رسالة من هنا ورسالة من هناك وحلقات 

من هنا وهناك, وفيديو من هنا وفيديو 

فهذا هو علمه ومن الطبيعي  من هناك,
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جدا أن تجد هذه الفئة من الناس تقول 

أنه ليس في اإلجماع حجة, فلو كان ليس 

بحجة فلماذا ال تتزوج الربيبة بزوج 

أمها, فهيا اجمعوا بين المرأة وعمتها 

والمرأة وخالتها فستجدون أنكم قد وقعتم 

 في طامات كبار ومصائب وويالت.

 :خامسا 

احتمالية األدلة أن محل البحث ال تعني  (1

هو اإلجماع محتمل فأهل السنة 

والجماعة من ميزاتهم القول باإلجماع, 

ومن أنكر اإلجماع بصفته حجة فهو في 

غمرة في دينه وهو باب من أبواب هدم 

الشريعة, وكثيرة هي المسائل التي ال 

تستطيع أن تستدل بالقطع عليها إال 

 باإلجماع.

لصالة في قوله مثال: الوضوء في ا (2

تعالى )يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 

الصالة( نقول لك َفَرضا األمر هنا للندب, 

تقول قال صلى هللا عليه وسلم )ال يقبل 

هللا صالة من غير طهور( فنقول لك 

الطهور النظافة الحسية فاغسل وجهك 

وتحمم وتنظف فيكفي ذلك, فتكلم بكل ما 

النص الظني تحب من األدلة ولن يسعفك 

الداللة وستجد أن النصوص قد دخل 

عليها االحتمال, فناقش في أدلة الطهارة 

في الصالة وأِت بكل األدلة, فماذا أكثر 

من اآلية التي ذكرت في القرآن وهي 

قطعية الثبوت ودخلنا عليها من حيث أنَّ 

األمر يقتضي الندب, ونستطيع أن نأتي 

 بآالف النصوص ونزعم فيها أن األمر

يقتضي الندب وآية الوضوء مثلها, فهذا 

 خطأ َبيِّن وهدم للنص الشرعي.

لن نجد دليال قاطعا إال أن نقوم  (3

باالستدالل باإلجماع القاطع, أن الوضوء 

شرط من شروط صحة الصالة, ومن 

صلى من غير وضوء فصالته باطلة 

ومن شاء فليسر في النصوص حيث 

شاء, فلن يجد أقوى من اإلجماع في 

م والقطع, لذلك الحرب اآلن قائمة الحس

على اإلجماع ألنه أقوى أدلة الشريعة, 

ألنه ال يحتمل النسخ وال التخصيص وال 

يحتمل أي من وجوه التأويل, لذلك فإذا 

سقط اإلجماع سقطت جميع أدلة الشريعة 

 بعده وأصبحت جميعها محتملة.

إن إسقاط إجماع واحد كإسقاط بقية  (4

د الردة مثال اإلجماعات فإذا أسقطت ح

فلماذا ال تسقط حد الرجم, ولماذا ال 

نسقط حد الخمر, ولنعتبرها مثال خمر 

الجاهلية مثلما زعم بعضهم أن الربا 

المحرم هو ربا الجاهلية, وكذلك يقال 

نعتبر الخمر المحرم هو خمر الجاهلية, 

وهكذا أصبح الخمر الذي لم يكن في 

الجاهلية حالال, وعلى فرض التحريم 

ر فعندنا أطباء وعندنا قطاع صحة للضر

 للحفاظ على الصحة.

مع هدم داللة اإلجماع القاطعة لن يبَقى  (5

لنا دين وإن إسقاط مسألة واحدة ثبت 

حكمها باإلجماع هو كإسقاط بقية 

األحكام, وال تستطيع أن تقول نعمل 

تنزيالت موسمية على حد الردة مثال 

فقط, وغيره لن نتنازل عنه, ثم يخرج 

ص آخر يقول لك ال يوجد حد لك شخ

رجم, وآخر يسقط حد السرقة ويقول لك 

بأن هذا الحد هو من مسائل اإلمامة 

واإلمام له أن يتركها أو يفعلها كما يشاء 

وهكذا نكون قد أسقطنا التشريع وهذا 

ضالل مبين سبقه ضالل إسقاط حجية 

 اإلجماع.

إن اإلجماع هو سياج الشريعة األعظم,  (6

اإلجماع لم تبَق شريعة أبدا, فإذا سقط 

ويسيدخل االحتمال على النصوص وهذا 

الدين يرتكز على نقطتين أساسيتين وإذا 

 سقطت واحدة سقط بعدها الدين:

 اإلجماع. - أ
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 عدالة الصحابة. - ب

الدين يهدم بهدم أحد األمرين )اإلجماع  (7

عدالة الصحابة( فإذا تم خدش عدالة  –

 الصحابة انقطعنا عن الرسول صلى هللا

عليه وسلم أو انقطعت الرواية فال 

صحيح بخاري وال صحيح مسلم وال 

ينفعك بعد ذلك أي سند متصل النكسار 

حلقة الصحابة رضي هللا عنهم بسبب 

الطعن في عدالة الصحابة ونقض 

اإلجماع لذلك سنالحظ أن الجهد مركز 

على نقض اإلجماع في مسألة ظنية 

نا معينة كحد الردة أو الرجم, لكن لو قبل

بذلك فهناك بانتظارنا على الرف مسائل 

كثيرة ستأتي تباعا, والقضية المحورية 

أننا رضينا من حيث المبدأ فنقبل مرة 

ونرفض أخرى فقد هدمنا الشريعة ألننا 

دخلنا في اللعبة وأكملنا الطريق بالقبول 

وألننا خالفنا أهل السنة والجماعة في 

 احتجاجاتهم وأدلتهم.

 :سادسا 

منقول عن اإلمام أحمد )من الكالم ال (1

ادعى اإلجماع فقد كذب( هذا في طريقة 

ثبوته وليس في حجيته, فلو ذهبنا إلى 

كتب الحنابلة لنرى مدى حجية اإلجماع 

عند اإلمام أحمد, وأن هدم حجية 

اإلجماع بمقولة من ادعى اإلجماع فقد 

 كذب, فهو مجرد عمل إعالمي ال علمي.

أحدهم قال لو أن أحدنا في َمْجمع عام و (2

اإلجماع حجة, وجمهور ما يطلبه 

المستمعون قالوا أن الكالم خاطئ واإلمام 

أحمد قال )من ادعى اإلجماع فقد كذب( 

فالذي سيفهمه الناس والعامة أن 

اإلجماع ليس حجة كما فهموا من 

مناقشة علماء السنة ألدلة اإلجماع أنها 

ال تدل على اإلجماع, بينما نرى أن كل 

ه األدلة لو نرجع إليه في من ناقش هذ

كتاب اإلجماع فسنجده يقول أنه يحرم 

االجتهاد في مسائل اإلجماع, يحرم داللة 

صريحة, لكن المنافقون لتعرفنهم في 

لحن القول, يعني كلمة )من ادعى 

اإلجماع فقد كذب( أصبحت سوقا 

للترويج لهدم مسائل اإلجماع كحد الردة 

م مثال, وتجده يقول لك هل هذا الكال

 أحسن من كالم اإلمام أحمد.

الجواب على كالم هذه الفئة من الناس  (3

في كلمة )من ادعى اإلجماع فقد كذب( 

هو في طريقة النقل, وأنه لما كثر 

المدعون لوقوع اإلجماع فأجاب اإلمام 

أحمد بهذا القول, فحتى في نفس ظاهر 

هذا القول ال يتكلم في الحجية وإنما يتكلم 

ِخَذِت في طريقة الثبوت  والنقل, َواتُّ

الكلمة )بسبب اإلعالم( بين المسلمين 

 سبيال لتشكيكهم في اإلجماع.

يوجد العديد من ادعاءات لإلجماع دون  (4

التحقق من ثبوته, لكننا هنا في هذه 

المسائل نتحدث عن اإلجماع الثابت 

وسنتكلم عن اإلجماع الضروري 

والنظري, أما المنكرون فال يفرقون بين 

جماع ألن الكالم السطحي ال إجماع وإ

يهتم بالتفاصيل, فنجدهم يقولون اإلجماع 

ليس حجة, دون تمييز فهناك عندنا 

اإلجماع القطعي واإلجماع الضروري 

وهناك اإلجماع المشهور واإلجماع 

النظري وهم ال يعلمون أيا من تلك 

التفاصيل, وال يعرفون طرق ثبوت 

اإلجماع, وال يعرفون ترتيب اإلجماع, 

ما يعرفونه فقط ويرددونه أن اإلجماع و

ليس حجة فقط مما يدل على سطحية 

فكرهم, وهكذا السوق سوق الصحافة 

والكالم يقولون كيف شاؤوا وال يعنيهم 

أن يثبت القول أو ال يثبت المهم فقط 

 التشويش على الشريعة وأصولها.

ونحن هنا ال نتحدث عن اإلجماع في هذا  (5

جماع العصر وإنما نتحدث عن اإل
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بمواصفات إن وقع فهو حجة وإن لم يقع 

في هذا العصر بسبب ظروفه فهذا كالم 

آخر يبحث في طريقة ثبوته وفي طريقة 

وقوعه وهذا ليس موضوعنا ونحن 

موضوعنا عن حجية اإلجماع إن وقع 

 فهو حجة قاطعة.

يمكن أن يقال لن يقع اإلجماع في  (6

عصرنا الحالي, ونحن نقول أنه قد وقع 

مثل تحريم المخدرات فهل رأى اإلجماع 

أحد يقول أن المخدرات حالل, وفي 

مسألة تحريم سرقة الكهرباء وتحريم 

السرقة اإللكترونية من البنوك, والناس 

اليوم يتحدثون عن قضية اإلجماع وهم 

جالسون في غرف مغلقة بينما 

المجتهدون كان منهم من ينزل إلى 

السوق ويسأل أهل األسواق كيف 

ويعيش مع أعراف الناس يتعاملون 

ويسألهم كيف يبيعون وما يفعلون حتى 

يتعلم المجتهد الواقع الذي يتكلم فيه, ألن 

االنكفاء في غرف مغلقة ليس فقها 

 وليس من العلم في شيء.

اآلن هناك تشويش كبير على حجية  (7

اإلجماع بينما نرى البعض يتكلم عن 

إجماعات وطنية وإجماعات دولية, 

وليين ال يساوي اثنين واتفاق أعضاء د

في المئة من دول العالم هذا اسمه اجماع 

دولي, ومن يخالف هذا اإلجماع الدولي 

الذي ُبنَِي على نظام العصا والجزرة وخذ 

وهات, فهذا مخالف للشريعة الدولية 

واإلجماع الدولي, ثم يأتي من يقول أننا 

ال نقبل إجماعكم هذا في الوضوء, فهذا 

ينتقدون اإلجماع الذي تناقض لديهم فهم 

انعقد باتفاق المجتهدين في عصر, 

ويكون المستند من الكتاب والسنة فكل 

هذا مشكوك فيه, أما اثنين يجتمعون في 

غرفة مغلقة فيخرجون ويقولون خذ 

وهات وهذا لي وذاك لك وعصا وجزرة 

وتقول أن هذا إجماع, فكيف ينكرون 

اإلجماع ذا الرتبة العالية ويأخذون بما 

يس هو إجماع ويسمونه إجماعا, فهذا ل

األمر ال يصلح أبدا وهو منتهى وقمة 

التناقض, وناهيك عن اإلجماعات 

 الوطنية والمشتركات الوطنية.

نقول لهؤالء المنكرين: كل ما سبق من  (8

أشكال اإلجماعات الواهية أن هذه 

اإلجماعات هي دون اإلجماعات عندنا 

تي )في الفقه اإلسالمي( فاإلجماعات ال

عندنا إجماعات أصولية فقهية معتبرة قد 

شككتم فيها  والتي دونها بكثير 

اعتبرتموها إجماعات, فكيف آمنتم بأن 

ما ليس بإجماع جعلتموه إجماعا 

واإلجماع الحقيقي قد شككتم فيه, فهذا 

هو الَهوى فقط خصوصا أن عندنا 

اإلجماع مبني على دليل فمثال تحريم 

الخمر ألنها تفعل المخدرات ُمَقاَسٌة على 

فعل الخمر وزيادة والمخدرات تحرم 

بقياس األولى فالذي يجيز المخدرات 

ألنها لم تكن موجودة في القرآن فقد 

خالف القياس األولى ومخالفته شذوذ 

 كما أنه خالف اإلجماع أيضا.

علينا جميعا أن نعلم أن اإلجماع مستند  (9

إلى دليل, لكنه بعد ثبوته )اإلجماع( ال 

عن دليله, فمثال عندما نبني بيتا يسأل 

ونريد أن نبني سقفا للبيت فإننا نضع 

أخشابا ودعامات ثم بعد ذلك يتم صب 

السقف وبعد أن يثبت السقف وينشف 

ويتماسك نقوم بإزالة الخشب 

والدعامات, ألننا لم نعد بحاجة إليها ألن 

السقف أصبح قائما بذاته بعد أن اتكأ في 

امات, فكذلك نشوئه على الخشب والدع

اإلجماع انعقد بالنص والذي قام بتثبيت 

اإلجماع هو النص, كعدم الجمع بين 

المرأة وعمتها باإلجماع )السقف( 

المستند إلى القياس )األخشاب 
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والدعامات( فبعد ما ثبت تحريم 

المخدرات باإلجماع )السقف الثابت( فال 

يسأل عن دليله )ألن السقف لم يعد 

مات ألنه أصبح بحاجة للخشب والدعا

قائما بذاته ومثله اإلجماع أصبح قائما 

بذاته لعدم حاجته للنص( ألنه توافرت 

فيه شروط اإلجماع من حيث مستند إلى 

دليل )الخشب والدعامات( ولو لم يكن 

مستندا إلى دليل لم يكن إجماعا أصال, 

أما وهو مستند إلى دليل فهو إجماع 

 ه.وبعد ثبوت اإلجماع ال يسأل عن دليل

  سابعا: أنواع اإلجماع من حيث وجوب اإليمان

 به وحكم جاحده

اإلجماع الضروري: مثل تحريم الخمر  (1

فال يجد اإلنسان عليه من نفسه فكاكا من 

اإليمان به, كفرضية الصلوات الخمس, 

والوقوف بعرفة, وصيام رمضان فجاحد 

هذا اإلجماع خارج عن ملة اإلسالم مع 

وانتفاء الموانع مراعات  تحقق الشروط 

 في موضوع التكفير.

اإلجماع المشهور: يكفر صاحبه على  (2

القول الراجح ولكن على خالف, كتحريم 

 ربا الجاهلية.

اإلجماع النظري: ال ُيَكفَّر به من أنكره  (3

مثل إنكار توريث بنت االبن للسدس مع 

البنت فمن مات على بنت وبنت ابن فإن 

للبنت النصف وبنت االبن السدس 

لمجموع الثلثان ألنه لو قال شخص فا

بنت االبن ال تأخذ شيئا ال يكفر صاحب 

هذا القول ألنه إجماع نظري واإلجماع 

 النظري يحصل بطول النظر. 

  :ثامنا 

يالحظ أن المكذب والجاحد هو الجاحد هلل  (1

ولرسوله فنجد أن المكفرات دائما, فكما 

أن الرجل يدخل في اإليمان بالشهادتين 

 إله إال هللا وأن محمد رسول شهادة أن ال

هللا, فطريق الخروج من نفس البابين 

اللذين دخل منهما ويخرج من اإلسالم 

من ذات البابين فنجد أن الكفر راجع إلى 

بوابة الشهادتين لكن الكفر في الخروج, 

واإليمان في الدخول فهذه نواقض 

 اإليمان.

يعتبر تحريم ربا الجاهلية من المشهور  (2

لضروري ألنه ممكن بعض وليس من ا

الناس اليوم ينكر ربا الجاهلية بل إنه قد 

ال يعرفه أصال, لكن الربا المحرم في 

القرآن نزل على سياق ربا معين 

موجود, ونقول دائما أن ما نزل به 

القرآن على سبب يدخل دخوال قطعيا في 

النص, فيمكن أن يسأل البعض هل فائدة 

عتبر اليوم البنوك تدخل قطعيا, فالقول الم

أنها من الربا المحرم لكن هناك من أنكر 

ذلك, وسنأتي إلى توضيح قولهم في 

هذا, وال يوجد من قال إن الربا حالل إنما 

نقاشهم في الفائدة البنكية الربوية أنها 

الربا المحرم أم ال, فقالوا ال هي من باب 

المضاربة وتأولوا تأويالت معتسفة 

 لألسف.

اإلجماع الضروري يكفر قطعا من أنكر  (3

أما اإلجماع المشهور فهو فيه خالف 

يكفر أم ال يكفر, فمثال براءة عائشة 

رضي هللا عنها مذكورة في القرآن 

وإنكاره تكذيب لصريح القرآن ألنه نزل 

القرآن بخصوصها, والمنكر لبراءتها 

صاحب هوى, وصاحب الهوى ال ينفع 

فيه الدليل, فأصحاب الهوى ال تنفع معهم 

لة فلو أتيت بأبي بكر الصديق ليتكلم األد

مع صاحب الهوى لن يحدث فرقا فهم 

أصحاب قناعات معينة والغلو والتحلل 

 هوى في النفس.

ال تنفع األدلة مع أصحاب الهوى إنما  (4

تنفع معهم المفزعات واألمراض وفتن 

الحروب بالقتل والتشريد على يد 

الظالمين, فهذا ما يصدهم عن هواهم 
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ات تنفع معهم لذلك تجد فهذه المفزع

بعض الناس يتعامل بالربا ويأكلها ويقول 

هناك فتوى وفتوى لكن متى ما أصابه 

جلطة دماغية مثال يقول البنه أخرج 

المال من البنك الربوي وضعها في البنك 

اإلسالمي وهذا الفعل كثير عند عصاة 

المسلمين, ومنهم من يرتشي ويعتبرها 

الناس  هدية, ومنهم من يأكل أموال

ويعتبرها حقه فهذا اإلنسان إذا وقع في 

المرض أو الفقر أو في مصيبة تجده تاب 

وهذا ابتالء رب العالمين للناس ليعيدهم 

إليه فهذا نعتبره لطفا إلهيا, وإن كان 

ظاهره عذابا, وهذه األمة إن ظهر لها 

العذاب فهو لطف, وهذه الشدائد سترد 

اس هذه األمة إلى دينها حتى يرجع الن

 إلى ربهم سبحانه وتعالى.

أهل السنة والجماعة سلكوا مسلك  (5

الشيعة مسلك االحتياط ألهل )ال إله إال 

هللا( فحقنوا الدماء بال إله إال هللا ولم 

يتعدوا على أموالهم ألن األصل في 

الدماء واألموال التحريم ولم يبيحوا لهم 

أن يتزوجوا المرأة المسلمة ألن األصل 

تحريم, فاألصل أن المرأة في األعراض ال

حرام حتى يثبت حلها بيقين, وهم على 

عقيدة مشكوك فيها فأجرينا عليهم حكم 

اإلسالم للشهادتين وأجرينا عليهم حكم 

االحتياط أيضا في األعراض, وهذا قمة 

وحضارة فقه أهل السنة والجماعة ألنهم 

ال يعيشون أوهام من األقليات الخوف 

ألنهم يبحثون  حالة واالنتقام وغيرهما

بحثا موضوعيا, فأمته من طنجة إلى 

جاكرتا وكل الطوائف التي تجمعهم ال 

% فمهما حاولوا أن يكثروا 5يتجاوزون 

من عددهم عندنا استعداد لنتحاسب معهم 

مليون  150فعندنا في أندنيسيا وحدها 

نسمة في مدينة جاكرتا فهؤالء بهؤالء 

والباقي زيادة, فحتى لو أقيمت عليهم 

الحجة ألنهم متأولون تأويال فاسدا وهذا 

ال يعني أنه من عند هللا مؤمن أو كافر, 

فنحن حكمنا بالظاهر أما عند هللا هو 

أعلم بهم كما هو حال المنافق تحكم 

بإسالمه قطعا وهو عند هللا أشد كفرا من 

 أبي لهب.

يتميز شرعنا بأنه دنيوي وأخروي فإن  (6

شيئا حكمت بالظاهر في الدنيا ال يعني 

لهذا اإلنسان في اآلخرة, فال يعني أنك 

حكمت بإسالمه ال يعاقب على بدعته 

الكبيرة في موضوع تكفير المسلمين, 

وفي موضوع عائشة رضي هللا عنها 

وفي موضوعات أخرى, فالقضية تختلف 

حين نبحث هذا مؤمن أو كافر, وحين 

تبحث أن ما يفعله صح أم خطأ وهو 

ينا أن نفرق قطعا ما يفعله ضاللة, وعل

أيضا, فالشيعة األولى مثال كانوا فقط 

يفضلون عليا على عثمان رضي هللا 

عنهما, وهذا مهم جدا في تمييز 

المصطلحات, أما الشيخان أبو بكر وعمر 

 لم يكونا محل خالف أصال.

الذين فاضلوا بين علي وعثمان من أهل  (7

السنة أما قضية الرفض وسب الشيخين 

ست من الشيعة واألقوال المنكرة فلي

األولى بتاتا ولو تأملنا لوجدنا أهل السنة 

هم الشيعة الحقيقيون ألهل البيت فمثال 

نحن نترضى على عبدهللا بن عباس 

وهؤالء يلعنونه ويلعنون زيدا بن 

الحسين بن علي أخا علي زين العابدين, 

وستجد أن الذي يترضى على آل البيت 

جميعا وال يفرق بين أحد منهم هم أهل 

السنة, وستجد أن آل البيت عاشوا ملوكا 

في ديار أهل السنة بينما كانت عاقبتهم 

عند من يدعي حبهم )الشيعة( القتل بين 

ظهرانيهم, فالهمداني في كتابه )مقاتل 

الطالبين( نسبة إلى أبي طالب قد ذكر 

قصص كثيرة عن قتل أهل البيت ولذلك 



 

 
13 

دائما أهل السنة يعيش بينهم أهل البيت 

 اية ومكانة كبرى.في حم

األمر الذي نتحدث عنه في المستهزئين  (8

والمنافقين والمستهزئين بآيات هللا 

وقالها ابن سلول وهل هناك أكفر من ابن 

سلول, لما شهد شاهد عند الرسول صلى 

هللا عليه وسلم أن الذي قال هذا الكالم 

ابن سلول, ولم يطبق رسول هللا صلى 

ل له ارجع هللا عليه وسلم عليه الحد وقا

إلى بيتك لعدم ثبوت األدلة وعلى فرض 

أنه لو ثبت أنه قد قالها وقال لرسول هللا 

قد تبت مما قلت, لما أقام عليه حدا, وإن 

كان الشيعة المعاصرون منهم من 

يستهزئ بآيات فهناك من المسلمين من 

َيْحُدُث منهم ذلك فمن يقول النكت عياذا 

لى باهلل على الرسول وعلى الجنة وع

النار وعلى المالئكة فهذا مستهزئ فلذلك 

االستهزاء كفر, ولكن ليس كل من وقع 

في الكفر وقع الكفر عليه, وهذه قاعدة 

مهمة )ليس كل من وقع في الكفر وقع 

 الكفر عليه(.

يمكن إلنسان أن يتكلم بكلمات الكفر مثل  (9

الرجل الذي قال "اللهم أنت عبدي وأنا 

يجب ربك" أخطأ من شدة الفرح, ف

التفريق بين االستهزاء المقصود وغير 

المقصود فهذا أمر قلبي وال تستطيع أن 

تفرقه بظاهر الحال, فلو أحد المسلمين 

اليوم لو ينكت على الجنة والنار وخوفته 

من هللا يخاف وال يعود أبدا ومنهم من 

يتمادى ومنهم من يزداد عنادا, فهو ال 

 تعنيه هذه الرسالة ال من قريب وال من

بعيد, فقضية األحكام العامة تريثوا فيها, 

فالكفر له ضوابط وله موانع وله شروط 

فال تتجرؤوا يا مسلمين على هذا 

الميدان, ألن هذا الميدان خطير جدا ففيه 

نفوس وفيه أعراض وفيه أموال وفيه 

دماء, فليتق المسلم هللا في دم أخيه 

وليتق هللا في دين أخيه, فحتى لو قلنا 

ضية بشكل نظري فالتطبيق هذه الق

مسألة أخرى, فكما قلنا سالفا )ليس كل 

من وقع في الكفر وقع الكفر عليه( وثمة 

فرق بين ما يتحدث به الفقهاء وما 

تتحدث به األحزاب والجماعات فلغة 

الفقهاء لغة مبنية على أسس وعلى علم 

 وعلى ضوابط وقواعد.

المتحللون قالوا ال يطبق حد الردة  (10

طبق على أحد لكان طبقه ولو كان ي

الرسول صلى هللا عليه وسلم على 

المنافقين, ونقول لهم أنه لم تثبت األدلة 

على المتهم, فالمنافقون لم يدخلوا 

اإلسالم حقيقة لكنهم في الظاهر دخلوا 

وفي نفس األمر لم يدخلوا واآلية 

الكريمة تقول )وهم قد دخلوا بالكفر وقد 

حكام خرجوا به( لكن أحكامنا )األ

الفقهية( ال تتعلق بالبواطن لكن تتعلق 

بالظواهر وباألدلة نحن في هذه الدنيا 

 هذا حكمنا.

إن اقتحام هذا المجال )التكفير( له  (11

أهله المتخصصون فعلينا أن نلقي 

بالحمل على غيرنا ونقدم على ربنا 

بريئين من تكفير المسلمين ونقول يا رب 

هناك أناس هم أهل للموضوع ونحن 

ا األمر ألهله, لكن لو جاء أحدنا تركن

وكفر هذا وإذا به مسلم مثل تكفير تارك 

الصالة تكاسال اليوم فكثير من يتجرأ 

على هذا, فعليه أن يتق هللا ويسكت فهذا 

ليس له من اإلجماع, ال إجماع نظري 

وال إجماع مشهور وال ضروري, فمثال 

في )اإلجماع النظري( مسألة إنكار 

السدس مع البنت فمن توريث بنت االبن 

مات عن بنت وبنت ابن فإن للبنت 

النصف ولبنت االبن السدس فالمجموع 

الثلثان وهذه المسألة فيها إجماع, فإن 

قال شخص بنت االبن ال تأخذ شيئا ال 
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يكفر منكر هذا األمر ألنه إجماع نظري 

واإلجماع النظري يحصل بطول النظر أما 

ظر الضروري فيحصل بالقطع به دون الن

( فال يحتاج ألن 2=1+1كما لو نقول )

 نفكر وننظر.

قد يسأل كيف يعرف المتواتر  (12

وكيف يعرف الضروري, فإن أمارة 

القطع به عالمة تواتره فحصول القطع 

في أنفسنا بهذا األمر عالمة على 

التواتر, مثل خبر على قناة أجنبية أنه 

حدث زلزال في هاييتي فهذا الخبر من 

عدالة في قبوله, فال كافر فأين شرط ال

يوجد عدالة ثم فتحنا على كل القنوات 

ويقولون أن هناك زلزال في هاييتي, 

فيقول أحدهم أنا ال أقبل الخبر فال بد من 

السند ألنه الزم بالنقل الضابط عن مثله, 

فنقول له ال فأنت اآلن أمام حالة تواتر 

والتواتر ال يسأل فيه عن عدالة الناقل بل 

عن إسالمه وقال صاحب  ال يسأل فيه

 المراقي:
ي َبْيَن ُمْسلٍِم َوَكاِفرِ  َواُتِر * َوَسوِّ  َواْقَطْع بِِصْدِق َخَبِر التَّ

عندما ننظر إلى العقلية األصولية  (13

قال أحدم ال أقبل أخبار القنوات األجنبية 

ألنه ال يوجد عدالة للكافر, فيقال له أين 

هو عقل المسلمين, فالعلماء قالوا إن 

التواتر قد يحصل ويقبل من الكفار, ألن 

القطع بالنفس فيه عالمة على تواتره 

وقد اختلفوا بحد التواتر فقالوا ينقله 

ربعة أو فوق األربعة أو الجمع الكثير أو أ

يكون الحديث طويال مثال ويأتي من 

جهتين جهة األندلس وجهة الشام وما 

إلى ذلك مما يعرفه المحدثون, لكن في 

النهاية هو مجال نظر أما في مجال 

اإلجماع كان فيه االستدالل بالنظر لكن 

في النهاية حصول القطع به فهذا عالمة 

م يصلح به فليس متواترا تواتره فإن ل

ولو روي عن مئة ومئة يعني لو قلت أن 

آالف  5عدد ضحايا زازال هاييتي 

آالف مختلف فيه  7وفضائية أخرى قالت 

وليس فيه قطع واضح لكن الزلزال بحد 

 ذاته وأنه مدمر وقع في هاييتي.

يمكن أن نستفيد من علم األصول  (14

في صياغة الفلسفة اإلعالمية ففسلفتنا 

المية تصاغ بتوظيف هذا العلم, اإلع

فتناقل الخبر والحديث ونقل الخبر وكيف 

نتعلم نقل الحديث, ومن ثم ال نستفيد من 

هذا الرصيد الهائل في التعامل مع 

 األخبار التي تخرج علينا صباح مساء.

هناك حكم عادي يقبل فيه شهادة  (15

الشاهد ولو لم يكن عدال ألنه في األحكام 

 شهادة الطبيب الكافر العادية فتقبل مثال

في عملية جراحية كقطع عضو مثال, 

فهل سنقول له إن قطع العضو أمر 

شرعي يجب أن يكون الطبيب عدال, 

ونعلم جميعا أن اإلمام البخاري روى عن 

بعض الروافض وروى عن بعض 

الخوارج كعمران بن حطان وهو من 

مقاتلة الخوارج وليس من الَقَعْد, وروى 

لك بن أعين رافضي أيضا عن عبدالم

أخوه ُزرارة بن أعين راوي الكليني من 

كتب الشيعة, والبخاري روى عن هذين 

بينما الشيعة ال يعتبرون أهل السنة في 

نقلهم أبدا ويشترطون في الراوي أن 

يكون إماميا مثلهم, فهنا الفرق فأهل 

السنة في أعظم كتاب وهو كتاب اإلمام 

ين البخاري روى عن عبد الملك بن أع

وروى عن عمران بن حطان فهذا 

خارجي وهذا رافضي فحصل عنده )عند 

البخاري( أن أسباب الرد غير موجودة 

 فأخذ به.

يالحظ أن هذه العقلية )أهل السنة  (16

في أخذ الحديث( ليست أسيرة للتعصب 

الممقوت إنما هي باحثة عن الحقيقة 

فالزمخشري مثال معتزلي يطبع كتبه أهل 
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ي كتابه )الكشاف( السنة والجماعة وف

أقوال منكرة وقد خلصه بعضهم من 

اعتزالياته كما فعل البيضاوي في 

تفسيره, فأهل السنة هم األمة يعيشون 

بعقلية علمية يهمها الدليل وتهمها 

الحقيقة, ويطلعون على الحقائق التي 

ترضيهم عند ربهم فليسوا أسرى 

لنظرات ضيقة يعيشها الصغار واألقليات 

ك البحث العلمي عندهم والسفهاء لذل

رصين فيروون الحديث الصحيح ولو 

كان الراوي شيعيا ال مشكلة, لكن إذا 

عشت عقلية الضعيف وعقلية األقلية 

 وشهوة االنتقام لن ترى الحقائق.

 :تاسعا 

اآلن الذين يطرحون علينا التشكيك في  (1

اإلجماع نقول لهم اذهبوا إلى فرنسا 

الفرنسية واطلبوا منهم وثيقة الثورة 

المتعلقة بالحقوق األساسية فال يقبلون 

المساس بها, فهذه الوثيقة محل إجماع 

وغير قابلة للنقاش مطلقا, وهكذا هي 

األمم التي تحترم نفسها ال تسمح ألحد 

بالتالعب بها وبإجماعاتها, مع أن 

إجماعاتهم هذه ال تأتي بربع إجماع 

المسلمين وأهل السنة, لكنهم يتمسكون 

يء يجمعهم على خالف هؤالء بأي ش

تين الذين يريدون أي شيء يفرقهم  الُمشتَّ

لذلك هذا اإلجماع هو الذي يبني األمة, 

وال يبنيها الرأي والرأي اآلخر وال 

حوارات الطرشان حوار ثم حوار ثم 

حوار, اتفقنا على مبدأ الحوار أم ال نتفق 

ثم نتفق على استئناف الحوار دون 

تنا يجب أن نقوم وجود نتيجة, فإجماعا

 عليها ثم ستشكل أمة.

 من األمثلة العملية على أهمية اإلجماع: (2

لو جئنا لحديث النبي صلى هللا عليه  - أ

وسلم )نهى رسول هللا عن بيع 

الكالئ بالكالئ( وهو بيع المؤجل 

بالمؤجل, والكالئ )اسم فاعل( لكن 

اسم الفاعل جاء هنا على )اسم 

المفعول( أي المكلوء بالمكلوء, 

فأحيانا اللفظ يكون باسم الفاعل 

لكنه يكون بمعنى )اسم المفعول( أي 

المكلوء بالمكلوء فأحيانا اللفظ 

يكون باسم الفاعل لكنه يكون بمعنى 

 اسم المفعول وهذا من هذا الباب. 

ورد عن الرسول صلى هللا عليه  - ب

وسلم في الحديث الصحيح )اتقوا 

ِعَنْيْن( واحد يتغوط في الظل  الالَّ

د يتغوط في الطريق, وهما وواح

ليسا الالِعَنْيْن, إنما يلعنهم الناس 

لما ألحقوه من أذى في الطريق 

والظل محل جلوس الناس, لكن 

لكونهما سببا في اللعن ناسب أن 

 يوصف باسم الفاعل.

قوله تعالى )وإذا قرأت القرآن جعلنا  - ت

بينك وبين الذين ال يؤمنون باآلخرة 

يكون  حجابا مستورا( والحجاب ال

مستورا بل ساترا ولكنه لما لم يكن 

مشاهدا بسبب أنه )مجاز( عناد 

القلب وأمراض الشهوات والجاه 

 والسلطة فناسب التعبير بهذا اللفظ.

قوله تعالى )إنه كان وعده مأتيا(  - ث

يعني "آتي" ....لكن من الذي 

يجعله يأتي ... قال تعالى )ال يجليها 

لوقتها إال هو( فكأن هناك من 

ها ويأتي بها وهو رب يسير

 العالمين.

في حديث بيع الكالئ بالكالئ حديث  - ج

آحاد وحديث آخر صحيح عن النبي 

صلى هللا عليه وسلم )من أسلف 

فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 

إلى أجل معلوم( فاشترط الشرع 

قبض الثمن في مجلس العقد إذا كان 

البيع مؤجال واإلمام يجيزه  ثالثة 
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في النقد, ونجد أن  أيام باشتراطه

أكثر االقتصاديين يضيقون ذرعا 

بهذا الشرط ويقولون بأن هذا 

الشرط يغل إرادة المتعاقدين ويقيد 

األسواق ولماذا ال نطلق اليد في 

السوق للبيع والشراء ولماذا 

يشترط تقابض البدل وال يجوز 

 تأجيل البدلين معا.

جوابنا لالقتصاديين الذين يكرهون شرط  (3

ن في مجلس العقد فنقول: في قبض الثم

الواقع نفترض أنكم قلتم أن اإلجماع 

ليس حجة ونحن لن نجادلكم في حجية 

اإلجماع ألنكم لستم مسلمين فيه, لكن 

سنناقشكم بالعقل والواقع الذين تؤمنون 

به فمثال لو دخلنا السوق والمالي وأنتم 

ال تشترطون أن يكون المبلغ كامال مع 

ص صفقة بـ المشتري فيمارس الشخ

آالف دينار  10ألف دينار ويدفع  100

 100فقط, فهو اآلن اشترى بضاعة بـ 

ألف دينار والسوق أصبح يشعر بوجود 

ألف, فأصبحنا  100طلب لكن الطلب بـ 

أمام طلب وهمي, إذن قد دخل السوق 

من ال يقدر على الثمن, فنحن إذا قد 

اصطنعنا عرضا وهميا, وحين يأتي أجل 

لمسألة تصفية فروقات القبض تصبح ا

ألف  100أرباح فقط ال غير, فالصفقة بـ 

ألف فيجب أن تدفع  125أًصبحت قيمتها 

آالف وما  10ألف ودفع منها  100الـ 

ألفا  25ألف في الذمة, وربحه  90زال 

فهذا الربح الذي له, فقد أصبحنا أمام 

انفصال بالسوق المالي والسلعة أصبحت 

واد آخر في واد والسوق المالي في 

فيربحون أرباحا هائلة والسوق في 

 االنهيار وهذا نتيجة مخالفة اإلجماع.

إضافة لما سبق لو أننا أنزلنا مناط  (4

المضاربة على القروض البنكية فنفس 

المشكلة تحدث, فأصبح عندنا )نقد بنقد 

+ زيادة( فأين السلعة وأين السوق وأين 

اإلنتاج وأين االستثمار وأين ربط المال 

ستثمار فال يوجد كذلك, وفي اإلجماع باال

أنه في الصرف ال بد أن يكون الثمن 

مقبوضا حتى ال تصبح النقود بنقود 

بزيادة وبالتالي نعزل المال عن سوق 

 اإلنتاج الحقيقي.

للتوضيح: مثال نحن اآلن في قاعة كل  (5

ألفا, وبادلنا النقد إلى  20شخص لديه 

أجل والنقد إلى أجل )بيع الكالئ 

الئ(, والصرف الواجب إلى أجل بالك

وعند الخروج من القاعة ال يوجد سلعة 

وال يوجد قيمة مضافة, إذن بدل أن تسير 

هذه النقود إلى وجهة اإلنتاج الحقيقي 

والمنفعة الحقيقية أصبحت النقود رهنا 

للمضاربة لحد يبلغ مجموع مبادالت 

ضعف مبادالت السلع  500النقود 

نا كانت في واد والمنافع فالنقود كما قل

 والسوق في واد.

الشريعة اإلسالمية لما نسجت إجماعاتها  (6

إنما كانت لحماية المجتمع واقتحامها 

تدمير للمجتمع لذلك حدثت األزمة المالية 

العالمية بسبب الربا وبسبب هذه 

الصفقات, وسوق المال يجني أرباحا 

هائلة بينما سوق اإلنتاج راكد لذلك 

لسلعة الفالنية في يقولون سيرتفع سعر ا

اليوم الفالني بسبب حالة الطقس, وما 

دخل حالة الطقس في اإلنتاج, فنحن اآلن 

أمام سوق وهمي, فما عالقته )السوق( 

بانتخاب فالن, نقول أنه سوق وهمي, 

فالسلعة الحقيقية ليست بهذه السرعة في 

التذبذب  فقيمتها ال تتذبذب بهذه 

ر السرعة, فإذا ترتب على هذا االم

انفصال بين أسواق المال وأسواق 

اإلنتاج الحقيقية )بسبب مبادلة النقد بنقد 

مع زيادة( وهذا كله بسبب خرق 

 اإلجماع.
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لو طرحنا اآلن سؤاال هل يستطيع أن  (7

يعطينا االقتصاديون دليال على أن ضمان 

رأس المال في المضاربة ال يجوز, 

فليذهبوا ويبحثوا عن أدلة لكن اإلجماع 

عقد على أنه ال يجوز ضمان عندنا من

رأس مال المضاربة وال يجوز أن يكون 

الربح مضمونا بناء على نسبة من رأس 

مال المضاربة وهذا باإلجماع, فبدون 

اإلجماع يصبح البنك الربوي حالال, فإذا 

قلنا للبنك الربوي قد أزلنا لك شرطين 

)من شروط اإلجماع في المضاربة( من 

 المضاربة:

س المال مضمون, أي األول: أن رأ - أ

 تضمن رأس المال للدائن.

% 9الثاني: تعطيه )للدائن( نسبة  - ب

من رأس المال وهذه مضاربة وهذا 

 باإلجماع.

إذا فقد أحللنا الربا بسبب اإلخالل 

 باإلجماع في شروط المضاربة.

المرابحة اإلسالمية ليست مثل مرابحات  (8

البنوك الربوية )نقد بنقد مع زيادة( وهي 

ألفا  50ع, فالسلعة مثال ثمنها بيع السل

% فبعنا 5وربح المرابحة اإلسالمي 

%, فنحن بعنا سلعة 5آالف +  5بقيمة 

دينار أي  2500ألفا +  50بقيمة 

( والطرف اآلخر 52,500أصبحت )

اشترى, فهناك فرق, أما الربا فنقد بنقد 

بزيادة وال يعني هذا أننا كلما وجدنا 

ن ننتبه فقد السلعة  قلنا حالال, فعلينا أ

أصبح عندنا )التيس المستعار في 

الزواج( و )النعجة المستعارة في 

 البيوع( حتى تكمل حظيرة الِحَيل.
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َرةِ  َماُم َداِر الهِجم

ِ
َماِم َماِِلٍ ا

ِ
ِل املَِدينَِة ِعنمَد اإل ِل َأهم ِتَماُد ََعَ  اعم
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 أوال: أصول الفقه عبارة عن 

 .والمصدر المنبع: )المأخذ( (1

األصولية التي  )طرق األخذ(: القواعد (2

تستنبط بها األحكام وما يتوقف عليه 

االستنباط, وإن لم يكن استنباطا مباشرة 

كالتعارض والترجيح الذي هو ليس 

استنباطا بمعنى االستنباط, إنما هو ما 

يتوقف عليه االستنباط ألن التعارض 

والترجيح )هو تعيين الدليل محال ألخذ 

 الحكم منه(.

لتي يتوقف عليها اآلخذ )شروط اآلخذ(: ا (3

 االجتهاد.

 ثانيا: لماذا تنحدث عن عمل أهل المدينة 

إذا كان عمل أهل المدينة كان عمل  (1

الصحابة والتابعين فقط فعل هو حالة 

تاريخية انقضت أن هو مصدر شرعي 

أصيل لذلك إذا أردنا أن نتحدث عن أصولنا 

ومناهجنا الفقهية فال بد أن تطرح هذه 

على أنه حل إلشكال المنهجية وهذا األصل 

نعيشه اليوم وليس مجرد نظريات ال تعنينا 

في واقعنا, فإذا أردت أن أتحرى الحديث 

في هذا المصدر فإنما سأبين اإلشكالية أوال 

بمعنى أنني أطرح مشكلة ثم بعد ذلك آتي 

بعمل أهل المدينة حال لتلك المشكلة حتى 

نشعر بحيوية األصول وأنها مازالت فياضة 

 من األحكام ماال ينتهي.وتعطينا 

لماذا تنحدث عن عمل أهل المدينة بصفة  (2

خاصة؟ ... وعن سند العمل في الدين 

بصفة عامة؟ ... أوال نحن نعلم أن هذا 

الدين إنما أخذ بنقل وفهم أما النقل فعموده 

الصحابة وأما الفهم فعموده اإلجماع 

وبالتالي نحن أمام هذين العمودين القويين 

الفقه ... فما الذي أصابنا  الذين يجمعان

اليوم؟ ... حتى أصبحنا في شتات بمعنى 

أننا ال نكاد نستطيع أن نجد حسما في 

المسائل العلمية حتى المسائل األساسية 

كالحجاب وما يتعلق باألمور الغيبية وما 

يتعلق حتى بالصحيحين والبخاري على 

األخص نجد أنفسنا واقعين في خضم من 

ت بين ال نجد حسما البد الشبهات واإلشكاال

أن يكون قد اعترى هذا البيت من الداخل 

خلل والبد من البحث عن الخلل والخلل لن 

يكون بجزئية في عينها بقدر ما يكون 

بكليات يجب إصالحها أوال نحن نعيش أمام 

حالة من توهم أن الدليل هو النص فقط أن 

أدلة الشريعة هي نصوص فقط وأن العودة 

والسنة تعني أننا نعود إلى إلى الكتاب 

دوواوين السنة بمعنى أنك ترجع إلى كتب 

 السنة األساسية ومنها الصحيحين 

)نقول(: إن الكتاب والسنة من المصادر  (3

فهي نصوص لكن هناك مصادر ليست 

النصوص فقط فما هي تلك المصادر, 

موضوع التوهم أن المصدر في الشرع هو 

ب إلى النصوص ثم بعد ذلك بعد ذلك الذها

األقوال المنقطعة كأن تصبح أدلة األحكام 

أخرجه البخاري ومسلم وهو قول عن مالك 

ورواية عن أحمد وقول عن الشافعي وأحد 

قولي فالن وفالن وفالن ثم نأتي بنشرة من 

األقوال المنقطعة ثم نشكل فتوى, بمعنى 

أننا أوردنا النقول فقط لكننا لم نورد التفقه 

تفهم تلك النقول في تلك النقول وكيف 

وليس من االحترام للنقول أن نسردها 

سردا وأن نكثر من سردها ثم ال نرى فيها 

تفقها بموجب قواعد وأصول وأنظار تحلل 

تلك األصول نحوا نظريا على نحو يجمع 

بينها وال يسردها وكأنها نشرة أخبار وكأن 

المفتي مذيع لنشرة األخبار فإن هذا ليس 

تورد بتلك الكيفية بل  من التوقير للسنة أن

إن النصوص تورد في ضوء القواعد فإن 

األصول المأخذ الذي أمامنا وهو بين يدي 

 الجميع 

نحن أمام إشكال في طرق األخذ فنحن نرى  (4

من يورد الروايات ويكثر من الروايات 

لكننا إذا بحثنا عن طرق األخذ بمعنى 
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الواسطة بين النتيجة والمصدر لم نجدها, 

كاد نجد تلك القواعد التي هي فنحن ال ن

حاكمة وينبغي أن يحاكم المجتهد أو الناظر 

على وفق تلك القواعد ألن النصوص 

موجودة لدى الجميع أصال والنتيجة لن 

تبحث في النتيجة إنما ستبحث في جهد 

المفتي وما استنبط من حكم, فأنت في هذه 

الحالة ال بد أن تكون لك القاعدة فال اجتهاد 

د وال اجتهاد من مجتهد إال بقاعدة من مجته

فنحن نفتقر في هذا الحشد الكبير للروايات 

الذي ينتهي بمصادرة الجتهادات علمية 

قائمة على منهج علمي ثم يقول "ال دليل 

 عليه".

هذه الحالة التي أدت في نقص في مصادر  (5

االجتهاد مع األسف أدت إلى تشبع باألقوال 

شبرمة وهذا المنقطعة وتقول هذا قول البن 

قول البن أبي ليلى وهو قول لألوزاعي 

لكنك إذا أردت أن تتثبت من هذه األقوال 

المنقطعة فإنك ستجدها منقطعة من جهتين 

من جهة الفهم( فهذا  -)من جهة السند 

االنقطاع مانع من االستدالل بها فلو كان 

حديث النبي عليه السالم منقطع في السند 

ج فيه فيصبح من أو في الفهم فإنه ال يحت

الضعيف فما بالك بأقوال العلماء إذا كانت 

منقطعة ويلحظ في هذا قول اإلمام الشافعي 

)الليث أفقه من مالك ولكن تالميذه لم 

يقوموا به( فجعل انقطاع التالميذ انقطاعا 

للمذهب, ونحن اآلن مع األسف نعكف على 

في بعض  الفتاوى على مجرد روايات 

ندا لنضح األحكام منقطعة ال تصلح مست

منها أو أن تكون فتاوى ألصحابها ألنه لم 

يحرر مطلقها من مقيدها ولم يبين مجملها 

من مفصلها ولم يبين متقدمها من متأخرها 

وبالتالي هذه األقوال التي ذكرت سأذكر ما 

 سبب ذكرها في بطون كتب الفقه المقرة.

اآلن عندما نأتي إلى ظواهر النصوص  (6

ة ونغفل عن سند العمل ونغفل عن األقيس

في الدين سنجد أن ظواهر النصوص لم 

يشمل كل شيء ذلك ألن سند العمل في 

الدين الذي وإن لم ينقل بحكاية سند كما 

سيأتي قول اإلمام الشافعي وقول أحمد 

ومالك وهو متفق عند األمة عليه في هذا 

األمر سنجد أننا دخلنا في حالة من الال 

نك في هذه الحالة أدرية الدينية بمعنى أ

أصبح مقوالت شائعة وذائعة هي تعبر عن 

حالة من الشك بمعنى تسأل سؤاال يقول لك 

لم  -لم يثبت سؤال آخر  -)لم يرد سؤاال  

يفعله رسول هللا(, مع أنه مندرج تحت نص 

عام أو قياس أو أنه ورد عليه عمل 

أو لعله لم  -الصحابة )أو ال دليل عليه 

أصبحت في حاالت كلها  يبلغه الدليل( فأنت

لم  -شك ونفي هذه "الالمات"  )لم يرد  

 -ال دليل عليه  -لم يفعله رسول هللا  -يثبت 

لعله لم يبلغه الدليل( فتأتي إلى مسألة 

متفق عليها في المذاهب األربعة  ثم يقول 

لك ال دليل عليه إذا أين اإلشكال إذا ما هو 

وين الدليل إذا هو يتوهم أن الدليل في دوا

السنة وكما هو معلوم أن دواوين السنة 

دونت في منتصف القرن الثالث فماذا كان 

يفعل المفتون في القرن األول والثاني لذلك 

لما غلبت هذه الظاهرة على حالة المسلمين 

أنه إذا أراد إن يستدل يذهب إلى منتصف 

 القرن الثالث ثم يعود أدراجه. 

ثم يظهر سؤال آخر وشبهة أكبر من  (7

لشبهة األولى إذا كان هذا هو االستدالل ا

الصحيح فبما كان يفتي أبو حنيفة لم يكن 

بين يديه صحيح البخاري بماذا كان يفتي 

مالك ولم يكن بين يديه صحيح مسلم إذا 

بما كانت تفتي المدرسة الفقهية فقد ظهرت 

شبهة أخرى هي نتيجة طريقة في 

االستدالل حمادى فعلها أنها تذهب إلى 

ف القرن الثالث ثم تعود وال تكمل منتص

المسير وهو المسير إلى المدرسة الفقهية 

العملية فإذا المدرسة الفقهية في الواقع 
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هي سابقة لمدرسة الرواية فعليه المدرسة 

الفقهية متوارثة من الصحابة إلى التابعين 

وبهذا األمر كانوا يفتون فلم يكونوا 

توى يأخذون فتاواهم من الصحيحين ألن الف

في مصدرها تختلف في ذلك كانت هي 

عندنا في القضاء) قضاء عمر وقضاء 

الصحابة( فهؤالء في أقضيتهم وفي 

فتاواهم كانوا أسبق على تدوين السنة 

والمدرسة الفقهية أسبق في التدوين وفي 

التدوين والتأسيس من مدرسة تدوين 

السنة وإن كان الحديث موجود في كل هذه 

 وى جيال عن جيل لذلك. المدة الزمنية وير

نحن نقول أصبحنا في حالة غياب األحكام  (8

 -مباح  -مكروه  -واجب  -الخمسة )حرام  

مندوب( أصبحت األحكام "لم" هذه الالمات  

التي قلناها وهي حاالت نفي وشك وليست 

أحكاما مع أن جهد المجتهد هو أن يثبت 

وليس أن ينفي, بمعنى أنه يثبت حكما 

سواء نهيا أم واجبا لكنا  سواء كان حراما

أصبحنا في حالة "الال أدرية الدينية" وهي 

ولعله( ولذلك أصبح هناك حالة  –ولم  -)ال 

شك عامة وأصبحت حالة شك مزمنة بحيث 

أننا لم نعد قادرين على إثبات األحكام ال 

نستطيع أن نحسم موضوع الجمع بين 

الصالتين في المطر في المسجد لماذا أين 

لى أن الجمع ال بد أن يكون قد الدليل ع

المطر نازال مع الصالة األولى والثانية على 

شرط الشافعي مثال على سبيل المثال أين 

الدليل على شروط السرقة؟ ... أخذ مال 

مملوك منقول من حرز مثلي هذه لم ترد 

في السنة ... أين الدليل على شرط 

المضاربة؟ ... مثال أن ضمان رأس فيها 

ين الدليل من الكتاب والسنة سيفسدها أ

على ذلك؟ ... ابحث أين الدليل لذلك لما 

ترسخ في الذهن أن الدليل هو مجرد النص 

القولي أو التقرير الفعلي فبرزت إشكالية 

أكبر أننا وجدنا كثيرا من أحكام الشريعة ال 

دليل عليها وأصبحت لدينا حالة ال دليل 

عليه واستناد إلى أقوال منقطعة السند 

والفهم مما يعني أن يسأل أحدهم لما ذكرتم 

هذه األقوال في كتب الفقه المقارن عن ابن 

شبرمة وابن أبي ليلى؟ ... الفقهاء 

واألصوليون يجيبون على ذلك إنما ذلك 

بأن ذكر هذه األقوال إنما له غايات في 

 قوله:

َف لَْيَس لِْلَعَملْ * إِْذ َذاَك َعْن ِوَفاٍق   َقِد اْنَحَظلْ َوِذْكُر َما ُضعِّ

يحرم العمل باألقوال المنقطع باألقوال  (9

 المنقطعة فلماذا ذكرتموها قال:

َنى * َوَيْحَفَظ الُمْدَرَك َمْن لَُه اْعتَِنى َرقِّي فِي َمَداِرِج السَّ  َبلْ لِتَّ

 أَْو لُِمَرَعاِت الِخاَلِف الُمْشَتِهْر * أَِو الُمَراَعاةُ لُِكلِّ َما ُسِطرْ 

ى في مدارج االجتهاد في ألجل أن تترق

طلب العلم فتتطلع على تلك األقوال 

الضعيفة وكيف يمكن أن يستفاد منها في 

المقارنة, لتحفظ أدلة األقوال الضعيفة 

المنقطعة أو لمراعاة الخالف المشتهر أو 

لتراعي الخالف ال لتحولها إلى فتاوى, أنت 

اآلن اإلشكالية أنك تأتي إلى األقوال 

لها إلى فتاوى وهي كثيرة المنقطعة وتحو

جدا إذا في غايات ذكرت هذه األقوال من 

 أجلها قال:

َرْر * إِْن َكاَن لَْم َيْشَتدَّ فِيِه الَخَورْ   َوَكْوُنُه ُيْلِجي إِلَْيِه الضَّ

أنه أحيانا يترتب ضرر لكن هناك شروط 

للعمل بالقول الضعيف الذي يلجأ إليه 

رر المجتهد وأنه يشترط أن يكون هناك ض

 محقق في هذا األمر إذا. 

 :ثالثا 

هذه إشكاليات تحدث نتيجة مع األسف عدم  (1

االهتمام )بالسند العملي( الذي سنذكر 

حاجتنا له وضرورة الفهم لهذا السند 

العملي حتى األقوال المنقطعة يشترط للعمل 

بها أن تثبت عن أصحابها فإن لم تكن ثابتة 

وز إنما ذكرت فقط بأسانيد منقطعة فال يج

 االستدالل بها لقوله:
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رُّ بِِه َتَعلََّقا ا َبِل الضُّ َقا * ُضر ً  َوَثَبَت الَعْزُو َوَقْد َتَحقَّ

 َفَقْولُ َمْن َقلََّد َعالًِما َلقِي * هللاَ َسالًِما َفَغْيُر ُمْطَلقِي

 إِْن لَْم َيُكْن لَِنْحِو َمالٍِك أُلِْف * َقْولٌ بِِذي َوفِي َنِظيِرَها ُعِرفْ 

البد من االهتمام باألقوال الموصولة إذا 

)سندا وفهما( أيضا فسنة النبي صلى هللا 

عليه وسلم من غير الصحابة ال ننتفع بها 

ألننا البد لنا من سند الفهم والعمل في 

الدين هذه اإلشكالية التي نعيشها اليوم التي 

أنتجت حالة الال أدرية بمعنى أنك ال 

األيام  تستطيع أن تثبت حكما واحدا هذه

وأصبحت أحكام الشريعة محل نظر وجدال 

 فما يثبته فالن ينفيه فالن.

اآلن الهدف من هذه المحاضرة هو إبراز  (2

)سند العمل في الدين(وسيكون )عمل أهل 

المدينة( وجزء من سند العمل في الدين 

الذي اعتدت به األمة, وسند العمل في 

الدين أمر اعتدت به األمة جميعا في كل 

ب كما سأبين في األمثلة واإلمام المذاه

مالك أظهر بوصفه رتبة في األصول وليس 

فقط مجرد فرع هنا أو هناك إنما أثبته في 

رتبة األصول سد الذرائع جميع المذاهب 

عملت به حتى وإن صرحت في بعض 

مصادرها األصولية أنها لم تعمل بسد 

الذريعة إال أن مصادرها في الفروع تثبت 

يعة كمذهب اإلمام الشافعي العمل بسد الذر

لكن اإلمام مالك )عمل بسد الذريعة في 

رتبة األصول( هناك من لم يعمل برتبة 

)المصالح المرسلة أو االستصالح( ما هو 

عند اإلمام مالك لكنه في الفروع راعى 

المناسب المرسل لكن اإلمام مالك جعله في 

رتبة األصول )االستحسان( بعضهم لم يأخذ 

أخذ به لكن اإلمام مالك جعله به وبعضهم 

أيضا في رتبة األصول لذلك سنجد أن 

اإلمام مالك من أغزر األئمة أصوال التي قد 

 تصل إلى عشرين أصال

لذلك تجد ما هو موجود عند بعض األئمة  (3

في ثنايا االستدالل ستجده عند اإلمام مالك 

وستجده في رتبة األصول كما ذكرنا من 

ى هذا العمل عمل هذه األمثلة باإلضافة إل

أهل المدينة وهو موجود في عمل األمة 

سنجد أيضا أن اإلمام مالك َيْعُبُر بأصوله 

كعمل أهل المدينة في عمل األمة كلها بسد 

الذرائع في المذاهب كلها بالمصالح في 

المذاهب كلها بهذه األصول كرعي الخالف 

وهو يراعي خالف األئمة اآلخرين ستجد 

نفية والشافعية وبقية أنه قد استحضر الح

المذاهب في مذهبه وعبر إلى تلك المذاهب 

وتجاوز في مراعاة الخالف إلى أنه راعى 

شرع من قبلنا فكيف بشرعنا نحن في 

مذاهبنا األربعة فستجد أن أصله يستوعب 

المذاهب األربعة بل يتجاوزها ويتعدى إلى 

شرع من قبلنا فال يتوقع أن يقول أحد 

بعد ذلك أن ال يراعي بشرع من قبلنا ثم 

 خالف أبي حنيفة كما هو عند اإلمام مالك. 

 فيما يتعلق بأصل في موضوع العقد الفاسد

)لذلك نقول(: إن من المهم جدا أن نلتفت  (4

إلى أدلة الشريعة سواء كانت نصية نقلية 

بالقول أم كانت بالتقرير أم كانت بالعمل 

الذي لم يحكى بالقول حتى نتالفى حالة 

االجتماعية التي ظهرت في  الظاهرة

المجتمع اإلسالمي )أنه ال دليل عليه( 

فالنبي عليه الصالة والسالم يلفت 

المسلمين وانتباههم إلى أمر مهم أال وهو 

)السند العملي في الدين( بقوله عليه 

الصالة والسالم )صلوا كما رأيتموني 

أصلي( فالصالة تكون على وفق ما ترى ال 

ا فالرواية شيء على وفق ما تروي إذ

والرؤية شيء آخر فلذلك الرؤية هي عمل 

غير محكي بالسند إنما هي محكية بالعمل 

فالسند العملي موجود أيضا في األسانيد 

القولية فيما يتعلق بالدين )صلوا كما 

رأيتموني أصلي( )ما عليه أنا وأصحابي( 
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هذا يحكى وإن كان يحكى بالعمل وإن لم 

وكذلك )لتأخذوا  يكن محكي بالنص والروية

 عني مناسككم(.

اآلن لو جئنا إلى الحالة التي نعيشها اليوم  (5

لو سألنا أين الدليل على الطهارة في 

الطواف؟ ... هل هناك نص عن النبي صلى 

هللا عليه سلم يوجب الطهارة في الطواف؟ 

... لكن األمة مجمعة على الطهارة 

بالطواف وأنها مطلوبة بدرجة الواجب لكنه 

وجد دليل قولي يقول تطهروا في ال ي

الطواف أو يأمر بالطهارة في الطواف أو 

سجدة التالوة ال يوجد دليل قولي نصي 

باشتراط الطهارة في سجدة التالوة 

واستقبال القبلة لذلك عندما نقول هذه 

األسانيد العملية في الدين هي التي ستبين 

لنا جزءا مهما في الدين لم تروه لنا كتب 

إنما سطرته مصادر الفقه كالقضاء الرواية 

عندما يقول ابن أبي زيد )وبذلك قضى أهل 

المدينة( إذا هناك ما يقضى به في أهل 

المدينة في الدماء واألعراض وهكذا يقضى 

ولكن إن أردنا أن نبحث في دوواوين 

 الرواية ال نجد مثل هذه األحكام.

)لذلك(: عندما نأتي إلى مالحظة سند العمل  (6

يات فنجد أن السادة الحنفية قالوا في الروا

بأن مخالفة الراوي لما يرويه العبرة بما 

رآه ال بما رواه فأبو هريرة رضي هللا عنه 

كان يغسل إناءه إذا ولغ منه الكلب ثالث 

مرات لكنه يروي بخالف ذلك إذا هم 

يالحظون )أن العمل أقوى من الرواية (ألن 

يها الرواية قد يعتريها النسخ أو قد يعتر

التخصيص أو قد يعتريها التقييد لكن العمل 

ال يعتريه التقييد وال يعتريه النسخ فعمل 

أبي هريرة ال يمكن أن يكون منسوخا وهو 

محمول على الرؤية من النبي صلى هللا 

عليه وسلم وكذلك اشتهار الرأي عند 

الحنفية بأن ما عمت به البلوى البد أن 

وكذلك  يكون الخبر فيه في رتبة المشهور

قول الراوي )كنا من السنة كذا( أنه يروي 

حكايات واقع من العمل لذلك يجب أن ننفي 

التوهم أن يكون الدليل قول فقط أو تقرير 

فقط بل البد من االنتباه إلى سند العمل في 

 الدين.

)وهنا(: نذكر نصا لإلمام الشافعي في  (7

الرسالة عند حديثه عن اإلجماع واإلجماع 

الشريعة ليس من حيث أنه  هو أقوى أدلة

المصدر األول فهو بالتأكيد هو 

المصدرالثالث لكنه في مراتب االجتهاد هو 

األول فأول ما يبدأ المجتهد بالنظر في 

اإلجماع فإن وقع في المسألة إجماع فعنئذ 

ال يجوز له النظر ألنه إذا نظر فوافق 

اإلجماع فتحصيل حاصل وإن خالفه فهو 

ى أدلة الشريعة وهو باطل ولذلك هذا أقو

المحكم الذي ينبغي أن ترد إليه المتشابهات 

ال أن يتحول اإلجماع المحكم إلى متشابهات 

بينما تتحول المتشابهات إلى محكمات مع 

األسف ونخشى أن يكون هذا من االنقالبات 

بين يدي الساعة أن يصبح اإلجماع هو 

شيء متعذر كما يتصور الناس مع أن هذا 

اإلجماع هو إجماع ليس صحيحا ف

المجتهدين وليس إجماع عامة الناس حتى 

 تقول لدينا إشكال في البحث عن اإلجماع.

)ونحن نقول(: إن الالدينيين عندما خرجوا  (8

من تحت الكنيسة لجؤوا إلى ثقافة مشتركة 

أطعمة شعبية  -صنعوها )فلكلور شعبي 

 -تاريخ  -قصيدة  –قلعة  -مالبس شعبية 

وا من كل هذه معركة( فصنع -نهر 

المتفرقات ثقافة وسموها ثقافة مشتركة 

وويل لمن يعاديها ثم تجد طالب الشريعة 

يقول لك )من ادعى اإلجماع فقد كذب( 

فكيف هؤالء صنعوا إجماعا من العدم 

وليس بإجماع وبين استحالت إجماعاتنا 

الحقيقية إلى حالة من الشك مع األسف 

الب الشديد فما عليك حتى تمتحن بعض الط

أن تقول أجمعوا على كذا فيقولون لك )من 
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ادعى اإلجماع فقد كذب( ويتوهم أنه إذا 

جاء برواية منقطعة فإنه يرد اإلجماع مع 

أن اإلجماع ال يرد بهذه الطريقة إنما 

اإلجماع يعترض عليه بنقل صحيح صريح 

معتبر وليس بأي قول ال تستطيع أن ترد 

 اإلجماع بقول منقطع بل البد إن كان

صحيحا أن يكون صريحا غير قابل للتأويل 

وفوق ذلك إذا كان صحيحا صريحا البد أن 

يكون من الخالف المعتبر فإن كان من غير 

االختالف المعتبر فال نظر فيه أصال وهكذا 

 يعترض على اإلجماع.

 :رابعا 

يقول اإلمام الشافعي رحمه هللا في  (1

ال يوجد له سند -الرسالة: )وأما مالم يحكه 

فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن  -منقول

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحتمل 

غيره وال يجوز أن نعده حكاية ألنه ال 

يجوز أن نحكي إال مسموعا وال يجوز أن 

يحكي شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال 

كنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ونعلم ف

أنهم إذا كانت سنن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ال تعزب عن عامتهم وقد تعزب 

عن بعضهم ونعلم أن عامتهم ال تجتمع 

على خالف لسنة رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم وال على خطإ إن شاء هللا( كالم 

 اإلمام الشافعي في اإلجماع العملي غير

المحكي بالرواية وبالتالي يقول إن هناك 

في اإلجماع العملي مالم يحكى بالسند وهو 

العمل وانظروا هنا إلى سند العمل في الدين 

ولذلك اإلمام الشافعي في عصر مبكر 

يرصد لنا العمل وأهمية العمل في الدين 

وإن لم يكن العمل محكيا بالسند أو بالنقل 

ألن يكون  فعملهم وجريان عملهم به كافل

دينا ألنهم ال يفعلون شيئا ويجتمعون عليه 

وهو ليس بسنة كالطهارة للطواف مثال 

وهذه نحن نمثل بها نحن وسند العمل في 

الدين والذهاب إلى كتب الرواية وتجاهل 

 سند العمل في الدين.

)يمكن أن نشبهه بهذا المثال(: اآلن في  (2

بيوت كل الناس السكر هناك تساؤل لماذا 

قلوه؟ ... اآلن السكر موجود في كل لم ين

البيوت ماذا لو أن أحدهم قال لنا اآلن 

السكر لونه أبيض وحلو سكون هذا من 

الغريب ألن هذا من األمر المشتهر الذي ال 

يحرص الناس على نقله وبالتالي لو أن 

أحدهم قال السكر حلو لن ينقل أحد هذا ألن 

ها هذا من المعرفة العامة التي ال يختلف في

الناس لكن ماذا لو قلنا انقطع السكر من 

األسواق وبقي في البيوت هناك من الناس 

لم يشاهدوا السكر لكنهم متفقون على أن 

عام  100السكر أبيض وحلو لكن ماذا بعد 

سيقول أحدهم ترك لنا جدي شيئا من 

 السكر وهو حلو وانظروا إلى السكر.

)واإلمام الشافعي(: في هذه المرحلة ينبه  (3

إنتبهوا إلى العمل في الدين وأن هناك سند 

العمل في الدين ثم يأتي بعد ذلك قرن 

وقرنان والناس مسلمون أن السكر أبيض 

وحلو لكنهم لم يعودوا يرونه هناك بعد 

قرنين هناك من يقول يقال هناك السكر 

وهو حلو بعد قرن يأتي من يقول هناك 

اشتباه بين السكر والملح فكالهما أبيض 

ال ندري أي منهما الحلو وأي منهما لكن 

المالح إذا يصبح لدينا هناك اشتباه ... ما 

نتيجة هذا االشتباه؟ ... هو الغفلة عن عمل 

السابقين الذين كانت لهم األمور بينة وفي 

منتهى البيان لكنها التبست على المتأخرين 

بسبب عدم العيش في وسط القرن األول 

تا مسلما أصبح والثاني فما كانوا يرونه ثاب

اليوم محل اشتباه كما هي هذه الخالفات 

لم يفعله رسول  -لم يرد  -الكثيرة )لم يثبت 

ال دليل عليه(  -لعله لم يبلغه الدليل  -هللا 

حاالت الشك الدائم والحالة التي هي الشك 

المرضي أصبح في داخل التدين لم نعد 
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قادرين على إثبات حكم من األحكام كما قلنا 

ثبتوا الطهارة للطواف مثال طبعا بسبب لكم أ

 نقله كالم اإلمام أحمد. 

)يعني(: أنا أريد أن أقول عمل أهل المدينة  (4

هو موجود في المذاهب األخرى إنما كما 

قلنا أن )سد الذريعة( موجود عند مالك في 

رتبة األصل موجود عند الغير مطبق ولكن 

لم يكن في رتبة األصول و)االستصالح( 

مالك في رتبة األصول لكنه عند  كذلك عند

غيره لم يكن في رتبة األصول 

)واالستصحاب واالستحسان( وما إلى ذلك 

لذلك كان اإلمام مالك األكثر أصوال في 

تِعداد أصوله التي تبلغ يعني في العد 

واالختالف فيه ما بين ستة عشر أصال 

وعشرين أصال قيل ألحمد رضي هللا عنه 

التكبير في صالة  )بأي حديث تذهب إلى أن

الفجر يوم عرفة إلى العصر إلى آخر أيام 

التشريق( قالوا له "بأي حديث" ماذا أجاب 

قال باإلجماع عن عمر وعلي وابن عباس 

وابن مسعود قال باإلجماع, هذا اإلجماع 

مروي بالسند أم هو منقول لكنه متواتر 

بالعمل لذلك اإلمام أحمد عنده سند العمل 

ية عندهم سند العمل في في الدين والحنف

الدين وذكرنا مثاال عليه العبرة بما رأى 

عندهم وليس بما روى والمذهب المالكي 

العبرة بما رأى وليس بما روى كتفريق 

بين المذهبين إذا هناك نصوص ليس عليها 

العمل باإلجماع وأن العمل مقدم على النص 

 وهو مذهب مالك ومذهب الجميع.

جاء في صحيح مسلم )سنأتي باألمثلة(: ما  (5

في كتاب صالة المسافرين في باب الجمع 

بين الصالتين عن ابن عباس قال )جمع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين الظهر 

والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في 

غير خوف وال مطر( في حديث وكيع قال 

قلن البن عباس لما فعل ذاك قال )كي ال 

جمع في يحرج أمته( أي أن الرسول 

المدينة من غير خوف وال مطر أي ال توجد 

أسباب الجمع التي نتكلم بها اليوم فقال أراد 

أال يحرج أمته ماذا قال اإلمام الترمذي 

جميع ما في هذا الكتاب )كتاب السنة( من 

الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل 

العلم ما خال حديثين حديث ابن عباس )أن 

مع بين الظهر والعصر النبي عليه السالم ج

في المدينة والمغرب والعشاء من غير 

خوف وال سفر وال مطر( "حديث صحيح" 

 ولم يعمل به الفقهاء البتة.

)وحديث(: النبي صلى هللا عليه وسلم أنه  (6

قال )إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد 

فالرابعة فاقتلوه( إذا هذا إمام من أئمة 

ن إنما الحديث قال لك أنا في كتاب السن

جمعت لك األحاديث التي عليها عمل 

الفقهاء وهذا من األحاديث الصحيحة التي 

لم يعمل بها الفقهاء بالمرة لذلك هذا لفت 

لالنتباه أن سند العمل في الدين أقوى من 

سند القول ألن القول آحاد أما سند العمل 

فهو في مقام المتواتر في العمل والنقل 

عندما يقول هذا  المتواتر في األعمال لذلك

ال يعني أنه ال يوجد هناك استدالل ألن 

الصالة األصل أنها موقوتة قال تعالى )إن 

الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا( 

ولذلك كان فهم الصحابة عمودا من أعمدة 

هذا الفقه ولذلك عندما يأتي أحدهم ويأخذ 

 بهذا الحديث. 

ن أنا تكلمت مع أحدهم وقلت له: )إذا كا (7

األمر كذلك فيمكن أن تجمع في الصيف( 

قال: )وقد فعلتها( للعمل بإحياء السنن في 

نظره والصحابة قالوا )وهللا إن الحق أحب 

إلينا منه( يعني عندما يأتي إلى سند الفهم 

في الدين وعمل األمة قاطبة إنما جاء 

بفهمه ولم يأِت بعمل الصحابة إنما جاء 

هو يتوهم أن بأمر األمة عملت على خالفه ف

الدليل هو النص فقط لكنه غفل ما عما بينه 

إمام من أئمة الحديث )الترمذي( وإمام من 
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أئمة الحديث والفقه )أحمد( وإمام من أئمة 

االجتهاد )الشافعي( وما فعله أيضا 

)الحنفية( وما سيأتي إلينا وهو عمل أهل 

المدينة في مذهب اإلمام مالك إذا هناك 

في الدين يأتي اإلمام  غفلة عن سند العمل

مالك ليضع ذلك العمل في رتبة األصول 

الظاهرة القوية وليس فيما يتعلق بالنقاش 

الفرعي كما هو في موضوع المصادر 

الفقهية في المذاهب األخرى التي جاءت 

بسند العمل في الدين لكنها جاءت به في 

ثنايا النقاش الفقهي اللهم كان الفارق لدى 

 أتى به في رتبة األصول. اإلمام مالك أنه

لو أردنا أن نتساءل عن السند العملي في  (8

الدين نقول أين الدليل من الكتاب والسنة 

على أحكام النون الساكنة والتنوين إذا أنت 

أغفلت سند العمل في الدين هذا القرآن 

الذي تقرؤه كيف تقرؤه بأي سند هل هو 

في البخاري أم مسلم إذا عندما تأتي 

لصحيحين ينبغي أن توقر بأحاديث ا

األحاديث وأن تضعها في سياق األمة 

وعمل األمة وأن األمة تلقت هذين الكتابين 

بالقبول وأن فهم السنة هو العبرة وأن 

النظر العميق هو الذي سينتج األحكام 

الصحيحة أين الطهارة في الطواف وفي 

سجدة التالوة في السنة النبوية في 

ين الرقيقين النصوص المسح على الجورب

تقول لي وهذا من نتائج تضييع عمل األمة 

وليس عمل أهل المدينة يعني إن كان عمل 

أهل المدينة فسيأتي عمل أهل المدينة 

بمثابة األصل عند مالك الذي يحمي عمل 

 األمة ألنه سيكون في رتبة األصول.

)فلو قال أحدهم(: أين الدليل على اشتراط  (9

لنون الساكنة الطهارة في الطواف وأحكام ا

والتنوين ربما أحدهم يقول هذا صعب, في 

موضوع المسح على الجوربين الرقيقين 

أين الدليل على شرط )أحمد( أن يكون 

ثخينا وأن يتابع المشي عليه أين )شرط 

الشافعية( أن ال ينفذ منه الماء أين هو 

)شرط الحنفية( في أن يكون هناك كثافة 

دا أما أيضا جميعهم اشترطوا شرطا زائ

)اإلمام مالك( اشترط أن يكون مجلدا بالجلد 

 أين األدلة؟

 :خامسا 

)حسنا(: لو أنا قلت )إذا كان اإلمام أحمد  (1

إماما هل يقول قوال من غير دليل؟( ... 

نقول: )ال يوجد دليل في الكتاب والسنة 

 -السنة المحكية بالرواية-على ما قال أحمد 

ب لك السنة العملية ليست موجودة في كت

الرواية إنما هي موجودة في مصادر الفقه 

ولذلك هناك تغييب واضح لمصادر الفقه( 

هدم سند العمل في الدين ثم بعد ذلك 

للتعويض عن هذا النقص ظهرت الالءات 

لم يفعل لم يثبت ..إلخ من هذه المقوالت 

التي قد ذكرناها قال ال دليل لإلمام أحمد 

غير على ذلك حسنا ما حكم من يقول قوال ب

دليل؟ ... ما حكم من يبني فرعا فقهيا من 

غير دليل من الدين؟ ... أليس متقوال على 

هللا؟ ... أليس متقوال على الشريعة؟ ... 

لماذا تقول ال دليل له عليه؟ ... )قل(: أنا ال 

أعرف دليله ال تقل لعله لم يبلغه الدليل 

فأنت في عهد عدم التمييز بين السكر 

القرن أن ما هو مجمع  والملح أنت في هذا

 عليه وبين أصبح محل شك وأكثرها شكا 

)بل اآلن(: مازلنا في صدى التهكم على  (2

الصحيحين اللذين تلقتهما األمة بالقبول مع 

أن األصوليين ال يزنون قوال يمكن أن 

يخدش الصحيحين وال يوجد لديهم استعداد 

للنظر بالسند أصال لذلك اعتبروا من 

 موجود في الصحيحين قال:المرجحات أنه 

ْرِجيحِ  ْيِخ ِذي التَّ ِحيِح * لُِمْسلٍِم َوالشَّ  َوَكْوُنُه أُوِدَع فِي الصَّ

فإذا كان أودع في الصحيح انتهى وعندهم 

صحيح مسلم والبخاري بنفس الدرجة 

كالهما قد تلقي بالقبول ... لذلك لماذا لم 

تبحث عن دليل أحمد؟ ... لماذا لم تحسن 
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اإلمام مالك( ُسئِل عن الخز الظن؟ ... )

وهو الحرير المختلط بالقطن أو الكتان قال 

)رأيت على ربيعة قال انسوها تنفيها 

خزها( هذا كاف ربيعة معروف من ربيعة 

انتهت إليه رئاسة الفقه في المدينة وبعد 

ذلك انتهت إلى مالك فهؤالء ال يقولون 

على هللا بغير علم هؤالء متكاثر واألمة 

على ربيعة واألخذ بما يفتي به  متكاثرة

ربيعة هذا هو حسن الظن بالسلف ال أن 

 تقول )لإلمام أحمد( ليس له دليل. 

حسنا )لو قلت لك(: هل المسح على  (3

الجورب عادة أم عبادة؟ ... )ستقول لي(: 

عبادة ... )حسنا(: العبادة ما حكمها؟ ... 

التوقيف ... فإن كانت توقيفية فما فعله 

قال لك )إذا كانت العبادة  أحمد من ذنب

توقيفا فأنا أصف لك الخف وأصف لك 

الجورب الذي مسح عليه الصحابة في عهد 

القرون المفضلة هذا هو الذي مسحوا عليه 

ألنه توقيف( ... )تقول(: ال هذا الجورب 

عاديات ... )أقول لك(: هل تمسح عليه من 

فوق أم من أسفل إذا كان المسح عادة؟ ... 

: من فوق ... تعبد أم ال؟ ... )تقول لي(

تعبد ... إذا ما الحظه أحمد أن المسح تعبد 

والمتعبد به يقتصر على ما ورد فهو 

رخصة والرخصة على خالف األصل وال 

يجوز التوسع في الرخصة ألن التوسع 

فيها يهدم العزائم لقد هدمت العزائم ما عاد 

أحد يغسل قدميه تدخل إلى المتوضئات ما 

غسل أبدا إال قليال منهم أُبطلت عاد أحد ي

صالة المسلمين على المذاهب األربعة لم 

يعد يرتفع لهم دعاء ألنك هجرت سنة 

السلف العملية التي لم تحَك وألنك أسأت 

فهم السلف ولو أنك عظمت السلف وقلت 

ألحمد دليل ولكنني لم أعرفه وسأحسن 

الظن به وباجتهاده لكان ذلك خيرا لك من 

 ة الناس.أن تبطل صال

المسافة التي تقصر فيها الصالة ... هل  (4

عندكم في هذا أية من كتاب هللا؟ ... هل 

عندكم سنة قولية؟ ... هل عندكم قول للنبي 

صلى هللا عليه وسلم تقصر الصالة في 

المرحلتين؟ ... ال يوجد ... ما الدليل؟ ... 

عمل الصحابة ... من الذي وصف عمل 

ء الذين كانوا في الصحابة؟ ... إنهم الفقها

عهد السكر واضح لكننا اليوم )نقول(: أين 

الدليل على أن هناك مسافة محددة لقصر 

الصالة في السفر؟ ... لم نعد ندري فإن لم 

تكن مسافة فالصالة متوقفة على المسافة 

القصر متوقف على المسافة والصوم 

متوقف على المسافة ضرب الصالة 

يا ... وضرب الصوم واعتبر السفر عرف

وهل القصر في السفر عرفي يخضع 

لألعراف الحادثة؟ ... أم أن عرف الحاضر 

 أصبح يقضي على النص الظاهر؟

)لألسف الشديد(: تحولنا إلى انقالبات في  (5

الشريعة بمعنى أن السفر لم يعد له مسافة 

اذهب ايتني بكتاب فيه رواية عن رسول 

هللا فيه تحديد لمسافة السفر لذلك السند 

ملي في الدين هو سند من أقوى أسانيد الع

الدين والنبي صلى هللا عليه السالم قال 

)صلوا كما رأيتموني أصلي( لكنك أنت لم 

تره في هذا الزمان من الذين رأوه؟ ... 

)الصحابة( ... ومن الذين رأوا الصحابة؟ 

)التابعون( ... ومن الذين رأو التابعين؟ ... 

و الفقه مدون )تابعوا التابعين( ... وهذا ه

من عهد تابعي التابعين أنت لم تكن هنا لم 

تكن مع أحمد ولم تكن مع الشافعي وهم 

يبنون فروعهم على ما هو واضح بين في 

تلك األيام أفضل مما يمكن أن يفهم اليوم 

في عصر المتشابهات التي لم يعد يثبت بها 

ثابت  لذلك ها هو العمل ... أليس موجودا 

حديد المسافة؟ ... أليس عند الحنفية في ت

موجودا عند الشافعية والحنابلة؟ ... أيضا 

ما دور مالك في هذا؟ ... )أنه(: جعل العمل 
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في رتبة األصول وعندما يكون في رتبة 

األصول فإن ذلك يعني فإنه حارس ألصول 

أهل السنة جميعا ألن أصلهم جميعا العمل 

في الدين أنه سند لذلك هو أقام عمودا 

صول الجميع ومن أراد أن يصطدم حاميا أل

 بعمل أهل المدينة.

)ثم بعد ذلك تتكشف له الحقائق(: أن العمل  (6

موجود عند الحنفية والشافعية والحنابلة 

فسندهم في المسافة في السفر هو السند 

العملي هل هو مرويا في كتب السنة ال 

ليس مرويا في كتب السنة فإذا ذهبنا إلى 

ا )ال دليل عليه( كتب السنة لم نجده قلن

أصبحنا أمام حالة الال أدرية في الصالة ال 

أدرية في صالة المسلمين واألمة تريد أن 

تتعلم صالتها اليوم تتعلم الصالة منذ خمسة 

عشر قرنا حسنا السند العملي فكلما أقول 

السند العملي فذلك يعني أنه عمل األمة 

فإنما جاء مالك ممتدا في عمل أهل المدينة 

مل األمة, وأن األمة جاءت ممتدة في في ع

عمل المدينة إنما كان في ذلك لمالك فضل 

 في أنه في رتبة األصل العمود القوي.

مكان المسجد األقصى ... أين هو المسجد  (7

األقصى؟ ... لو أحد سأل أين هو؟ ... 

معروف نراه في التلفاز فك هللا أسره ... 

 أين الدليل من الكتاب والسنة أن هذا هو؟

... فأعطني دليال من الكتاب والسنة تحدد 

موقع المسجد األٌقصى بشرط أنك ال تلتفت 

إلى السند العملي في الدين فلن تجد الدليل 

سيكون الدليل هو النقل العملي المتواتر من 

األمة جيال بعد جيل أن هذا هو المسجد 

أليس هذا يفيد العلم والقطع نعم يفيد العلم 

قطت سند العمل في والقطع فماذا لو أس

الدين هل هو موجود في كتب الرواية لذلك 

أخطر شيء يمكن أن يلفت االنتباه إلى 

النص ثم يهدم سند العمل في الدين بذريعة 

أنه ال دليل عليه من الكتاب والسنة مع أنه 

سنة عند األئمة جميعا وما جاء به مالك 

إنما هو امتداد في المذاهب األخرى وارتداد 

هب األخرى إلى مذهب اإلمام مالك من المذا

رحمه هللا تعالى وما قلناه في المسجد 

األقصى نقوله في المسجد النبوي ما أدراك 

أن هذا المسجد النبوي لوال نقل األمة 

 العملي. 

عليك أن تسلم يقينا وقطعا بنقل األمة  (8

العملي في مسافة السفر وفي الجوربين 

وفي الطهارة في الطواف والطهارة في 

سجدة تالوة بعد ذلك )يقول لك(: أين الدليل 

على نجاسة الدم؟ ... يوجد خالف يحكى 

وأقوال منقطعة لكن ليست هي السند 

العملي في الدين فالخالف في السكر حلو أم 

مالح أم حامض فإن هذه الخالفات ليست 

معتبرة ال قيمة لها إنما هو المعتبر )السند 

القطع  العملي( الذي تجعله اآلن في رتبة

كما بيناه في مسافة السفر في قصر الصالة 

اآلن لم نعد قادرين على إثبات السفر ... 

)قال لك(: ما يطلق عليه لغة سفر ... وهل 

األحكام الشرعية أوال تتعلق بالشرعي أم 

بالوضع اللغوي الشرعي؟ ... أوال إن لم 

يكن الشرعي فالوضعي وإن لم يكون 

بي لم يحدده الوضعي فالعرفي كالمسجد الن

النبي كما حدد الصالة والصوم والحج لم 

يحدد لنا ما هو المسجد فنرجع إلى المسجد 

فنرجع إلى الوضع اللغوي أوال والوضع 

اللغوي المسجد على خالف القياس بالكسر 

ألن َمْسَجد األصل هو اسم المكان لكنهم 

عدلوا عن َمْسَجْد إلى َمْسِجد, ألنه بيت 

الوضع اللغوي وإذا به الصالة فرجعنا إلى 

 هنا فهنا إلى الوضع اللغوي.

)لكن في الصالة(: نرجع إلى األوضاع  (9

اللغوية فنقول الصالة هي الدعاء هي التي 

تقصر هي التي تجمع بسبب المطر تصبح 

لدينا إشكاالت في االستدالل إذا هناك فرق 

بين السلف تاريخا والسلف منهجا السلف 

عمل في الدين منهج وما ذكرناه في سند ال
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فهو ممتد إلى اليوم وما زلنا نجيب على 

الشبهات المعاصرة التي جعلت السفر لغويا 

وقالت اقصر على أي سفر ونحن )نقول 

لهم(: إن سند األمة في الصالة على أن 

المسافة تقدر والبد من تقديرها وإن كانوا 

قد اختلفوا في تقديرها فهذا ال يخرج 

دينا المسافة المسافة عن كونها شرعا و

تحديد شرعي اختلفتم فلتختلفوا ال يضر 

ذلك الجورب تحديد شرعي اختلف الحنفية 

والشافعية والحنابلة في تحديد وتوصيف 

الجورب الشرعي الذي يمسح عليه ال 

الجورب الذي هو اليوم ال عالقة له إال من 

أو  -أو منقول  -حيث إما أنه )مشترك 

ك( لكنه ليس هو الجورب الشرعي  ُمَشكِّ

الذي يمسح عليه يمكن أن أقول لك أنه 

مشكك أي يلتبس ويمكن أن أقول لك أنه 

 منقول.

 :سادسا 

مثال مثل التصوير, التصوير شرك مثال  (1

قالوا وطبق على تصوير الفيديو صور 

الكاميرات أخطأ أخذ بالظاهر خطورة األخذ 

بالظواهر دون االلتفات للعلل بعد أن قال أن 

ح يتصور في عصر التصوير شرك أصب

السيلفي )ثم يقول(: هذا من عموم البلوى 

... منذ متى كان التصوير من عموم الشرك 

ومن عموم البلوى؟ ... ومنذ متى كان في 

األمة الشرك من عموم البلوى؟ ... الزبل 

من عموم البلوى أنه كان في الطريق فعفي 

عنه ألنه كان من عموم البلوى لكن الشرك 

وفي االقتصاد الربا من  من عموم البلوى

عموم البلوى وفي القمار من عموم البلوى 

وفي الخمر من عموم البلوى انتهت 

الشريعة حسنا إذا أنت جعلت الشرك من 

عموم البلوى التصوير شرك وهو من 

عموم البلوى ... ماذا نقول في الربا وهو 

دون الشرك؟ ... إًذا هناك اختالطات خطيرة 

هل السند العملي في جدا ترتبت نتيجة تجا

الدين المدون في المدرسة الفقهية مدون 

والشافعي  -في مدرسة )مالك الفقهية 

والحنبلي( وهذا ينتبه  -والحنفي  -الفقهية 

إليه أن المذاهب أربعة وليست واحدا لذلك 

 قال األصول:

 َمَنَعهْ  َوالُمْجَمُع الَيْوَم َعلَْيِه األَْرَبَعْه * َوَقفُوا َغْيِرَها الَجِميعُ 

ُد * ِديَن الُهَدى أِلََنُه ُمْجَتِهدُ   َحتَّى َيِجيَء الَفاِطِمي الُمَجدِّ

البد أن تتسع صدور الباحثين في المذهب  (2

الفقهي إلى أن هذا دين وما هو في المذهب 

اآلخر أيضا دين لذلك ينبغي أن يكون هناك 

امتداد لذلك نحن نلحظ امتدادا لإلمام مالك 

هب كلها في مراعاة في أصوله في الذا

الخالف في سد الذريعة في المقاصد في 

األصول واالستحسان وهو العمل ال تنتقد 

على المالكية عمل أهل المدينة يمكن أن 

تنتقده من باب اإلجماع لكنه ليس من باب 

اإلجماع ونحن لم نقدم عمل أهل المدينة 

على أنه من باب اإلجماع فليس حجة أنه 

ان إجماعا لكننا عمل بعض األمة لو ك

نتعامل معه على أنه )النقل المتواتر في ما 

فيه توقيف( لذلك نحن نهتم فيما هو عمل 

السلف وأن العبرة في فهم أقول السلف كما 

قلنا في قول اإلمام أحمد والشافعي واإلمام 

أبي حنيفة فيما يتعلق بالجوربين إنما 

الشأن في فهمه مثلما قال اإلمام الغزالي 

ياء )وإن السلف هو الشهود في اإلح

العدول وما عن قولهم عدول وقولهم حق 

 ولكن الشأن في فهمه(.

)لذلك(: نحن عندما نقول إن السند العملي  (3

في الدين هو دين ولكنه مدون في مصادر 

الفقه ... أين هي أدلة األحكام كالقياس؟ ... 

هل هي في كتب الرواية أم في كتب الفقه 

لك األحكام الثابتة في كتب الفقه؟ ... لذ

بالقياس باالستحسان باالستصحاب 

بالذريعة بالمقصد بالنفي األصلي بكتب 

االستدالل كلها كتاب االستدالل جميعا وما 
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فيه من مصادر ... أين األحكام الثابتة بهذه 

األصول؟ ... هل هي في كتب الرواية؟ ... 

إنما هي )في المدرسة الفقهية( أما أن 

صدام بين الصناعة يصنع العداء وال

الفقهية والصناعة الحديثية ثم يبتغى بين 

ذلك سبيال فإن هذا لم يكن في عهد األمة 

األول أبدا فهذه الصناعة )الحديث( نقل 

عمودها الصحابة في النقل وهذه الصناعة 

الفهم )الفقه( وعمودها اإلجماع منذ متى 

كان هناك صراع بين المنهج الحديثي 

منهج الفقهي المعني المعني بالنقل وال

 بالفهم داللة المنطوق 

هل من التعارض والترجيح من مباحث علم  (4

الحديث أم من مباحث الفقه؟ ... هل 

المعَضل من مباحث الفقه أم من مباحث 

علم الحديث؟ ... لذلك البد أن تتكامل 

الصناعتان وأن يحذر من ضرب الصنعة 

الفقهية بحجة منهج أهل الحديث أو أن 

الصناعة الحديثية باآلراء تضرب 

المعاصرة باألفهام الغلط التي اقتحمت علينا 

الصحيحين وأصبحت األحاديث الصحيحة 

ترد لمجرد سقم الفهم إذا سنلحظ أن 

الصناعة األصولية اليوم هي المدافع األول 

بال منازع عن الصنعة الحديثة ألن الهجوم 

على الصنعة الحديثية لم يكن من خالل 

ر ما كان اليوم من خالل المتن السند بقد

سنختم بتوضيح ما هو العمل الذي يعتبره 

 اإلمام مالك حجة وهو أرجح من الخبر.

أوال عندما نقول عمل أهل المدينة الذي  (5

يقول به مالك ويقدمه على الحديث هو 

الذي اتفق أن أهل المدينة عملوا به وأنه 

توقيف ال مجال لالجتهاد وأنه محمول على 

لى النبي صلى هللا عليه وسلم وأنه الرفع إ

 فقط في عهد الصحابة والتابعين لذلك قال:

ْوقِيِف أَْمُرهُ ُبنِي يًة لِْلَمَدنِي * فِي َما َعَلى التَّ  َوأَْثبًِتا ُحجِّ

البد أن يكون توقيفا فإن كان مجاال للرأي 

واالجتهاد فليس هو ذلك العمل الذي يرجح 

العمل  على الخبر بل الخبر أرجح فلذلك

)عمل أهل المدينة( الذي يعد راجحا على 

الخبر هو العمل الذي هو توقيفي بمعنى ال 

مجال للرأي واالجتهاد فيه )كاألذان( ... 

هل األذان يدخله االجتهاد والرأي؟ ... اآلن 

في موضوع األذان )اإلمام مالك( يأتي 

ويدرس في مسجد المدينة سبعين عاما, 

سبعين عاما  وهو يرفع هذا األذان منذ

وتقام هذه اإلقامة يأتي خبر واحد )ويقول 

له(: يا إمام عندنا خبر ورواية تقول أن 

هذا األذان غير صحيح يقول لك هذا األذان 

توقيف؟ ... نعم ... هذا النقل جيال عن 

جيل؟ ... نعم ... متواتر؟ ... نعم رجح 

بالمتواتر ... هل هذا العمل في األذان 

ال ... هل يعقل أن أهل يحتمل النسخ؟ ... 

المدينة ال يعلمون المنسوخ؟ ... أول ناسخ 

هو الرسول عليه السالم بينهم قد ُيتصور 

 هذا في مدن أخرى. 

هل يمكن أن يقبل التخصيص اإلجماع؟ ...  (6

ال يقبل التخصيص اإلجماع ال يقبل التقييد 

... ما معنى ذلك؟ ... اعتبر قواعد الترجيح 

نقل المتواتر نحن سيرجح عندك العمل بال

لم َنقُل إن عمل أهل المدينة إجماع نحن 

)نقول(: إن العمل الراجح على خبر هو 

النقل المتواتر فهو راجح باعتبار السند 

وراجع باعتبار المتن, من المتن نقصد 

ليس هو المنقول بمعنى الفعل والفعل ال 

يحتمل التخصيص هنا بل هنا منقول جيال 

الك في تثنية اإلقامة عن جيل كالم اإلمام م

عند اإلمام مالك في المذهب ال يوجد عندنا 

قد قامت الصالة قد قامت الصالة فقط قد 

 قامت الصالة مفردة والترجيع في األذان.

)كما(: حدث نقاش بين أبي يوسف وبين   (7

اإلمام مالك وتكلم مع أبو يوسف فقال 

تؤذون بالترجيع وليس عندكم عن النبي 

صلى هللا عليه وسلم فيه حديث )من كالم 

أبي يوسف( لإلمام مالك في الترجيع 



 

 
33 

باألذان فالتفت اإلمام مالك إليه )وقال اإلمام 

جب مالك(: يا سبحان هللا ما رأيت أمرا أع

من هذا ينادى على رؤوس األشهاد في كل 

يوم خمس مرات يتوارثه األبناء عن اآلباء 

من لدن النبي صلى هللا عليه وسلم إلى 

زمانها هذا أيحتاج أو أَُيحتاج فيه إلى فالن 

عن فالن هذا أصح عندنا من الحديث ألنكم 

جميعا ترجحون بالنقل المتواتر وهذا نقل 

نقل المتواتر من متواتر أليس الترجيح بال

المرجحات باعتبار السند عند الجميع هذا 

عندنا وعندكم واحد فلما تركتم أصلكم الذي 

 هو أصلنا اإلقامة الكالم في تثنية اإلقامة.

سئل مالك عن تثنية األذان واإلقامة ...  (8

ومتى يجب القيام على الناس؟ حين تقام 

الصالة ... )قال(: لم يبلغي في النداء 

إال ما أدركت الناس عليه فأما واإلقامة 

اإلقامة فإنها ال تثنى وذلك الذي لم يزل 

عليه أهل العلم ببلدنا )قال له السائل(: متى 

 -يقوم الناس؟ ... )لما تقوم اإلقامة مثال 

عند قد قامت  -عند حي على الصالة 

عند أولها(  -عند نهاية اإلقامة  -الصالة 

فإني لم وأما قيام الناس حين تقام الصالة 

أسمع في ذلك بحد يقام له ال يوجد عندي 

حد إال أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس 

فإن منهم الثقيل والخفيف وال يستطيعون 

أن يكونوا كرجل واحد كل يقوم بحسبه 

األمر واسع هذا الذي عليه العمل تقول لي 

هل عند إقامة الصالة عن االنتهاء عند 

الناس أن  البدئ قال لك الذي وجدت عليه

كل امرئ بحسب طاقته إذا هو يتكلم عن 

شيء يرى عمال والعمل متكاثر في مدينة 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من لدن 

 الصحابة والتابعين.

)السدل(: وما أدراك ما الخالف في السدل  (9

عند المالكية, المالكية عندهم المشهور أنه 

يسدل المصلي بمعنى أنه يجعل يديه إلى 

وال يقبضهما مع أن راوي القبض  جنبيه

هو اإلمام مالك عن سهل بن سعد مداره 

على مالك فيقول ... وقال مالك في وضع 

اليمنى على اليسرى ... قال ال أعلم ذلك في 

الفريضة يروي الحديث فيسأل عن القبض 

فقال )ال أعرفه( في الفريضة وكان يكرهه 

 ولكن في النوافل إذا طال القيام فال بأس في

ذلك, قال لك أنا ال أعرف هذا القبض أنا 

أمامي أهل المدينة رأيتهم يسدلون وأنا 

أروي القبض في الموطأ فهل تريدني أن 

أترك ما عليه عمل الصحابة المتواتر 

والتابعين من السدل وأذهب إلى حديث خبر 

آحاد أنت وأنا متفقون على الترجيح في 

المتواتر وهذا متواتر أليس عمل أهل 

دينة متواتر تعامل معه كمتواتر يعني الم

أنت خصصت الرواية بعمل الصحابي حسنا 

فما بالك بعمل جميع الصحابة في المدينة 

وعمل جميع التابعين الموروث من 

 الصحابة أيضا في المدينة 

)فما كان ينبغي لك(: أن تقول إن  (10

عمل الصحابي رضي هللا عنه بخالف ما 

مل روى نقدم عمله ماذا لو جاءك ع

الصحابة جيال بعد جيل مخالفين للنقل وهو 

الرواية إذا أنا أصلي في أصولك, وأصولك 

في أًصلي لكني أنا طردت األصول بمعنى 

جعلتها مطردة فلم أرجح الرواية خبر 

الواحد على عمل أهل المدينة وانظر إلى 

هذا القائل في تاريخ الحافظ الكبير ... يقول 

يرى أبا  فيه عن بكر بن عمرو )أنه لم

أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه 

على األخرى قط وال أحدا من أهل المدينة 

حتى قدم الشام فرأى األوزاعي وأناسا 

يضعونه وجاء عند ابن أبي شيبة حدثنا 

عفان ... إلخ( قال في الروايات عن السدل 

يقول لك إذا كان أهل المدينة يذهبون إلى 

ه الرواية الشام يستغربون القبض في هذ

واإلمام مالك يقول لك في المدينة ال يعرفه 

تقول له أنت يا أيها اإلمام رويت حديث 
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القبض وعليك أن تقبض قال لك )اإلمام 

 مالك( أنا رويته 

)لذلك(: ستجد أنه لما سئل ابن  (11

الماجشون لما رويتم أحاديث لم تعملوا بها  

... قال: )ليعلم الناس أنا تركناها على علم( 

ال تقل بعد ذلك أنني لم يبلغني الحديث  ...

حديثا صحيحا  75لذلك يوجد في الموطأ 

يفتي مالك بخالفها ليس برأيه إنما بما هو 

أرجح )من طريق النقل( فهو تعارض خبر 

منقول باآلحاد مع فعل عن الرسول صلى 

هللا عليه وسلم منقول بالتواتر فيمكن أن 

يخصص حديث القبض ويمكن أن ينسخ 

ا ما كان من ... قول الصحابة )كنا خصوص

نأخذ باألحدث فاألحدث من أمر الرسول 

صلى هللا عليه وسلم لكنا اآلن نأخذ 

باألحدث "العمل"( والعمل غير قابل للنسخ 

أما النص قابل للنسخ وقابل للتخصيص 

وقابل للتقييد لكن عمل أهل المدينة غير 

قابل للنسخ والتخصيص كما قلتم في حديث 

اس في الجمع نحن نقول هنا في ابن عب

عمل أهل المدينة أنتم احتججتم بعمل األمة 

ونحن احتججنا بعمل أهل المدينة فهل عمل 

المدينة متواتر نعم وعمل األمة متواتر نعم 

وهل المتواتر يتفاوت ال يتفاوت هذا قطع 

 وهذا قطع فالتزموا أصولكم. 

)إذا(: أصولنا أصولكم وأصلوكم  (12

م أن تطردوا األصول أصولنا لكن عليك

بمعنى أن تكون مطردة فها هو نقل 

المتواتر أرجح من خبر الواحد حسنا 

الصاع ... سأل أبو يوسف عن الصاع 

)المكيال( فاختلف األمر ... فقال مالك 

لبعض أصحابه: )أحضروا ما عندكم من 

الصاع(... فأتى أهل المدينة أو عامتهم من 

د المهاجرين واألنصار, وتحت كل واح

منهم صاع ... فقال أحدهم: )هذا صاع 

ورثته عن أب جدي صاحب رسول هللا( ... 

هذا هو الصاع هذا هو المكيال الذي كان به 

أبو جدي من هو أبو جده الذي كان مع 

النبي صلى هللا عليه وسلم أهذا فيه خالف 

نقل متواتر ... تقول لي: )اختلفنا في 

الكالم الصاع( ... إذا هذا نقل متواتر, أما 

في حجية أهل المدينة وال نريد أن نكثر من 

الكالم في الحجية بقدر ما أردنا أن نلفت 

ونأكد على شيء مهم ... وهو أننا نريد: 

)))أن نميز بين عمل أهل المدينة في كونه 

متواترا في نقل عمل توقيف عن النبي 

صلى هللا عليه وسلم أما إذا لم يكن توقيفا 

لذي يرجح على الخبر فليس ذلك هو العمل ا

هذا ينبغي أن يكون بينا وأننا لم نعتبر عمل 

أهل المدينة إجماعا تحرم مخالفته ألن مالك 

لم يقبل أن يجمع الناس على كتابه وال على 

مذهبه ولو كان إجماعا عنده لكان ألزم 

الناس به لذلك نحن نقول ليس بإجماع 

ومن هنا عندما نبين أن شرطه التوقيف 

تواتر ليس من فتاوى ابن عمر وال النقل الم

أقضية عمر ألنه يكون عندئذ اجتهادا فإن 

كان من فتاوى ابن عمر ومن أٌقضية فهو 

  اجتهاد(((

)ونحن نقول(: إن مذهب مالك  (13

عمري سواء كان على فتاوى ابن عمر أو 

على أقضية عمر, وهنا النسبة ال تلتبس 

ألنك لو نسبت إلى  عمري فيصلح أن يكون 

مر ولو نسبت إلى عمر يصلح كذلك البن ع

وهنا النسبة أمضها على وجهها لذلك تجد 

هذا االقتفاء في عمل أهل المدينة كل اقتفاء 

وكل االتباع انظر إليه في المصالح 

والوسائل والعادات والمقاصد تجده كعمر 

منطلق انطالقة كبرى ... )منتهى االتباع 

في غاية اإلبداع( ... )هذا هو مذهب مالك 

أنه في المصالح والمقاصد والوسائل في 

رعاية العادات وفي عدم التقييدات إذا لم 

يرد من الشرع تقييد فتجد له انطالقة ونادر 

أن يجتمع هذا في مذهب منتهى االتباع مع 

 غاية اإلبداع(. 
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)وقلنا(: إنما قاله مالك موجود في  (14

المذاهب األخرى وهو ممتد فيها وهي 

الك ... لذلك تجد أيضا ممتدة في مذهب م

أن الطالب في المذهب المالكي يعرج ويعبر 

عبر هذه األصول في مذاهب أخرى ثم 

ينتقل كذلك إلى اإلجماعات على كل حال 

منتهى فقه مالك وإن لم يكن في بعضه 

عمل أهل المدينة باالقتداء بالفقهاء السبعة 

الذين قطعت إليهم رياسة اإلفتاء والعلم 

وأنهم كانوا هم  والقضاء في المدينة

يمثلون )جيل التابعين( الذين أخذوا عن 

)أصحاب النبي( صلى هللا عليه وسلم 

وهؤالء الفقه السبعة أيضا في فقههم أيضا 

هم في مذهب مالك فلم يكن لمالك إال أنه 

راعى عمل أهل المدينة ونظمه وأًصله كما 

 فعله )سيبويه في النحو(.

ا )لذلك(: كان مالك رحمه هللا حارس (15

ألصول المدينة وفروعها ومنظما لها كما 

فعل أصحاب القراءات وكما فعل سيبويه إذا 

هناك من قيضه هللا لحراسة الدين فهذبه 

ورتبه وقعده ونظمه وهذا هو دورهم في 

بناء الفقه اإلٍسالمي وهذا إليه منتهى فقه 

 اإلمام مالك في قول الناظم:

ٍة * َفقِْسَمُة ِضيَزى َعْن الَحقِّ َخاِرَجاأاََل ُكلُّ َمْن الَّ َيْقَتِدي بِأَئِ  مَّ

 َفُخْذُهْم ُعَبْيُد هللاِ ُعْرَوةُ َقاِسًما * َسِعيٌد أَُبو َبْكٍر ُسلَْيَماُن َخاِرَجا

وكلهم أبناء صحابة إال سليمان ابن يسار 

فهو ابن مولى ميمونة أبوه في بيت 

ميمونة رضي هللا عنها, هذه هي األسانيد 

أسانيد في العمل أسانيد في  تريد أسانيد,

الفهم وأيضا بارك هللا لنا في المحدثين في 

جهودهم في حراسة السنة وإن كان يقال 

ما يقال في هذه األفكار والمتشابهات 

فمصيرها إلى زوال فهي ليست بجديدة بل 

هي قديمة جديدة يبتلي هللا بها العباد 

ونكتفي بهذا القدر سبحانك هللا وبحمدك 

 إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليكنشهد أن 

 

 

***************************************** 

 

 األسئلة:

 (: توجد شروط لعمل أهل المدينة عند 1)س

اإلمام مالك هل يطبق أصحاب المذاهب األخرى 

هذه الشروط الذين أخذوا بالعمل )عمل أهل 

 المدينة( أيضا؟

 (: بالنسبة لعمل أهل المدينة فهو حجة 1)ج

عند الجميع إنما الخالف هل هو حجة راجحة 

على الخبر أم أن الخبر حجة راجحة عليه 

فظهور األمر في الخالف بين اإلمام مالك 

وغيره إنما هو في الترجيح وليس في األصل 

وإال فعمل أهل المدينة حجة لكن الخالف مثال 

بين اإلمام الشافعي واإلمام مالك أن اإلمام 

حجة راجحة على العمل  الشافعي اعتبر الخبر

واعتبر اإلمام مالك العمل حجة راجحة على 

الخبر )خبر الواحد( فلذلك هو حجة لدى 

الجميع إنما هو يظهر الخالف عند التعارض 

 وهللا أعلم.

------- 

 (هل يلزم من الطالب أن يدرس أصول 2س :)

 الجميع من هذه المذاهب )األربعة(؟

 (2ج):  حقيقة البد من الطالب أن يدرس بنمط

الدراسة يعني أن كل مدرسة فقهية لها نمطها 

 فمثال في المدرسة المالكية: 

يبدأ الطالب بكتب بسيطة في الفروع  - أ

 مثل )متن األخضري(.

ثم بعد ذلك إلى )كتاب ابن عاشر في  - ب

العبادات( والمقدمة العقدية واألصلية 

 ثم كتاب التصوف في نهاية الكتاب.

ثم بعد ذلك )الرسالة البن أبي زيد  - ت

 (فيها ثالثة أالف مسألةالقيرواني 
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ثم بعد ذلك يعرج بعضهم أن يذهب  - ث

 )إلى خليل( مباشرة.

لكن في هذا الوقت نحتاج إلى أن نمر  - ج

)بالشرح الصغير للدردير على أٌقرب 

 المسالك(.

وهو على ثم بعد ذلك )مختصر خليل  - ح

األقل فيه مئة ألف مسألة منطوقة 

 (.هناك ضعفها مفهومةو

ثم بعد ذلك ينتقل إلى )القواعد ويدرس  - خ

القواعد ويتصور هذه الفروع تحت 

 هذه القواعد(.

ثم يعرج بعد ذلك إلى )األصول( ونحن  - د

القواعد عندنا لها كتب معينة والطالب 

يعرفها مثال منهج المنتخب وما إلى 

 ذلك.

وبعد ذلك )تخريج الفروع على  - ذ

الطالب  األصول( بمعنى أن يخرج

الفروع على األصول ويقيس المسائل 

 على المسائل.

ثم يذهب إلى )روايات المذهب ويكون  - ر

بذلك قد خبر المذهب من داخله وانتهى 

 من الخالف النازل(.

ثم بعد ذلك )يذهب إلى الخالف العالي  - ز

مع المذاهب األخرى( بعد أن يكون قد 

بنا بيتا وأصبح منتميا لمدرسة علمية 

ف الفقه المقارن ... أما وهنا يظهر شر

إذا بدأ بالفقه المقارن من أوله فيكون 

قد بدأ الفقه من آخره فلن يحدث على 

يديه شيء سيدخل في مرحلة الشتات 

ومرحلة الخالف دون فروع ودون 

قواعد ودون أي انتظام للمسائل 

 لألسف الشديد.

لذلك هناك خلل ليس في الفقه المقارن نفسه 

ن يبدأ الطالب في الفقه إنما هو )في وقته( أ

المقارن دون معرفة قواعد وفروع وأصول 

يصبح عبارة عن شخص وأمامه أربعة مذاهب 

لكن ابن المدرسة الفقهية هو شخص أمامه 

ثالثة مذاهب وليس أربعة ولكنه يقارن هكذا 

 –مالكي( )حنبلي  –مالكي( )شافعي  –)حنفي 

مالكي( فيحفظ الفقه هكذا أمام هو ليس عنده 

ء ويريد أن يحفظ ويقارن بين األربعة فعند شي

ذلك ستحدث له إشكالية لن يقارن ولن يتقن 

المقارن ولن يتقن الفروع ولن يتقن القواعد 

سينسى كل شيء ألنه ليس منتميا لمدرسة 

 علمية لها قواعدها وأًصولها.

------ 

 (: كيف نرد على أن اإلمام مالك رضي 3)س

تبر عمل الناس هللا عنه ترك العمل بالنص واع

أقوى من النص وهو يريد أن يخصص بعض 

 النصوص بأعراف النا؟

 (: إذا وقد بينا ذلك وقلنا إنه ترجيح بين 3)ج

األدلة وليس قول الناس بل هو محمول على 

الرفع في مجال التوقيف وحتى المحدثون أن 

الصحابي إذا قال قوال ليس فيه مجاال على 

هذا صحابي االجتهاد فإنه يحمل على الرفع 

واحد فكيف إذا جاءك ألف عن ألف من 

الصحابة والتابعين في أمر ال اجتهاد فيه فعلى 

ما ستحمله على الرأي أم على النقل عن رسول 

هللا إذا ما قاله المحدثون في واحد قاله اإلمام 

مالك في ألف عن ألف أيهما أرجح هذا هو إذا 

هو ممتد فيهم وهم ممتدون فيه وبعضهم يقول 

ن اإلمام مالك سدل يديه ألن األمير األموي إ

ضربه فلم يعد قادرا على قبض يديه ... وهذه 

من أولى المسائل عندما كنت أقرأ على الشيخ 

بيا ابن السالك رحمه هللا ... )فقلت(: ال ذلك له 

أنه من باب الخالف كنت خريجا جديدا من 

الكلية وهذا ما سمعناه ... )قال لي(: من يقول 

.. )قلت له(: وهللا نحن نقوله في الكليات هذا .

والجامعات ... )قال(: هذا خرافة هذا جنون 

يعني مالك يقول ال أعرفه تقولون أنت انضربت 

ووضع يديك ألنك ضربت هو يقول لك صاحب 

القضية ال أعرفه في الفريضة وال بأس به في 

النافلة وهو مروي عن جمع من الصحابة 

كانوا إذا ذهبوا إلى  والتابعين وأهل المدينة
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الشام استغربوا القبض وتأتي تقول أنه كان كذا 

ضرب لذلك هو ما قاله لم يختلف عن ما قاله 

المحدثون واتفقوا عليه أن ما روي مما ال 

مجال للرأي فيه فإنه محمول على التوقيف هذا 

في راٍو واحد حسنا إذا كان ألف عن ألف فماذا 

حسنا هو تقول في تقول ال ليس محموال 

توقيف األذان توقيف المكاييل توقيف اإلقامة 

توقيف الصالة توقيف أم ال إذا عمل أهل 

المدينة توقيف كذلك عند اإلمام مالك هو في 

حكم الخطاب ... حسنا لو قال لك أحدهم بأنه 

إذا قال ليس عليه العمل فهو يقول لم يفعله 

رسول هللا ال نحن نقول لم يفعله رسول هللا إذا 

علق بالترك خطاب فهو مقصود وحجة فإن لم ت

يتعلق به خطاب فهو عدم ليس دينا فنميز بين 

الترك الذي تعلق به الخطاب فهو دين ألنه 

مقصود مثال على سبيل المثال النبي صلى هللا 

عليه وسلم في صالة العيدين لم يؤذن حسنا 

تقول لصالة العيدين أن الرسول لم يفعله 

الحجة )صلوا كما رأيتموني والحجة لم يفعله ال 

أصلي(... فلذلك اإلمام مالك عندما يقول لك 

...  )ليس عليه عمل ألن العمل على خالفه(

العمل عدم أم وجود؟ ... وجود ونحن مختلفون 

في تحويل العدم بدال من السنة ... يعني 

الالدينيون يقصرون العموم على سبب النزول 

م يفعله وهو أمر موجود يعني إذا أنت قلت ل

رددت العموم فقد أصبح العدم يرد عمومات 

الشريعة وأصولها العامة وهذه خطيرة يعني 

الالديني مستند )إلى أمر موجود( ونحن في رد 

نصوص الشريعة نستند )إلى عدم( كيف هذا؟ 

... فلذلك مثال في المصافحة بعد  الصالة أو 

السالم ... )تقول لي(: لم يفعله رسول هللا ... 

لك(: وأيضا السالم عند باب المسجد  )قلت

بدعة لم يفعله رسول هللا ... أعطني دليال أنه 

صافح على باب المسجد ... نحن أصبحنا في 

العدميات غرقنا في العدميات لم يفعله ... حسنا 

)لو قلت لك (: قال النبي صلى هللا عليه وسلم 

)أفشوا السالم بينكم( ... هل هو مشتمل قبل 

ها؟ ... بل رد السالم وهو في الصالة وبعد

الصالة أنت مشغول قال نحن مشغولون 

باألذكار حسنا النبي عليه السالم مشغول ليس 

في األذكار بل في الصالة ورد السالم ... حسنا 

جاء الرجل المسيء صالته فقال له النبي عليه 

السالم )ارجع فصل( فصلى فجاء فسلم ... قال 

... ثم صلى ثم له )ارجع فصل فإنك لم تصل( 

رجع ثم سلم وتقول السالم بدعة ... لذلك نحن 

في حالة )لم يفعله( أصبحنا أمام ترسانة بدع 

والمسجد مغلق تخرج منه عشرات البدع 

وبدعة  -وبدعة المئذنة  -)بدعة المحراب  

المنبر أكثر من ثالث درجات( وأنا أٌقف وأناقش 

أحدهم أن هذا اللون الذي للوقوف وضبط 

ف )الذي هو وسيلة( ليس بدعة ويقول الوقو

لم يفعله رسول  -لي هو بدعة )إذا هذه المقولة 

دون تفصيل لها وتوضيح جعلت العدم  -هللا 

خطابا والخطاب عدما( فالدين هو خطاب وليس 

عدما فلذلك نقول الدليل في هذا )أفشوا السالم 

بينكم( ... حديث المسيء صالته العدم ليس 

ق به الخطاب فإنه يكون حجة الترك حيث تعل

حجة وترك ... األذان يوم العيد تعلق به خطاب 

وهو )صلوا كما رأيتموني أصلي( إذا تعلق 

الخطاب, فلذلك يعني نحن عندما )نقول(: إن 

اإلمام مالك رجح العمل إنما هو ما يتعلق 

بالتوقيف وليس فيه مجال لالجتهاد وهذا 

ام في موجود عند األمة كلها إال أنه عند اإلم

رتبة األصل ... )سد الذرائع( موجود في كل 

المذاهب إال أنه عند اإلمام في رتبة األصل 

)االستصالح( عند اإلمام في رتبة األصل وهو 

موجود أيضا في كل المذاهب )واالستحسان( 

وهكذا وستجد أن ما كان في ثنايا االستدالل في 

المذاهب األخرى ستجد أنه عند اإلمام مالك في 

ة األصول, فلذلك ستجد أصول األمة في رتب

أصول مالك وأنه ممتد فيها وهي مرتدة إليه 

مما يعني أننا أمام شبكة ال يمكن الفصل بينها 

في مجال المذاهب الفقهية السنية وأن ما في 
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هذا المذهب هو في مذهب آخر وأنهم 

 مشتركون خاصة في المدرسة األصولية.

------ 

 د الذهاب إلى (: بعض العوام ال يري4)س

المفتي وبدل أن ينظر إلى عمل أهل المدينة 

 ينظر إلى عمل أهل عمان!!!

 (: هو سندهم ليس متصال هو سندهم في 4)ج

عهد الخالف في السكر ... هل هو حامض أم 

مالح ولذلك عملهم غير معتبر إنما هي القرون 

األولى المفضلة قرون السلف األول الذين 

في النبي عليه  أخذوا الوحي غضا طريا من

السالم ... لذلك )ال نقول(: إذهب, تذهب إلى 

دواوين السنة في األحكام الفقهية ثم ارجع من 

منتصف الطريق أو من ثلث الطريق ... عليك 

أن تستمر إلى المدرسة الفقهية فالمدرسة 

فيها  -فيها اإلفتاء  -الفقهية فيها )القضاء 

ة األقيسة( ... لذلك ال يجوز ضرب المدرس

الفقهية بالسنية بحسب ما يمكن أن يسمى 

)منهج أهل الحديث( وضرب المدرسة الفقهية 

وصناعة صدام غير صحيح وغير موجود فعال 

إنما هو صدام معتبط وليس معتبر صدام معتبط 

اعتباطي الفتوى تؤخذ من المدرسة الفقهية 

النص في النقل يؤخذ من المدرسة الحديثية 

جد فيها مباحث النص المدرسة الحديثية ال يو

وفهم النص مبحث المنطوق والمفهوم 

والترجيح بين المفاهيم الترجيح بين األقيسة 

... هل هو في المدرسة الحديثية؟ ... مبحث 

العلة في النقل هل هو في مدرسة األصول؟ ... 

إذا أي محاولة لصناعة صدام يجب أن نكون 

حذرين منها ويجب أن ننظر أن المدرسة 

حارسة للنقل والمدرسة الفقهية  الحديثية

واألصولية حارسة للفهم وال يبغي أحدهم على 

اآلخر أما المجتهدون فقد جمعوا بين فضائل 

 المدرستين.

------ 

 (: هل هناك مصنفات خصتت لجمع عمل 5)س

 أهل المدينة؟

 (: ما يتعلق بعمل أهل المدينة سنجد أن 5)ج

ئِِه( كذلك اإلمام مالك يكثر في بيانه )في  ُمَوطَّ

في أصول المذهب كالمدونة وأيضا في 

شروحات على )المدونة( تجد في النوادر 

والزيادات تصريحات بهذا األمر تجد )في 

الجامع البن يونس( تصريحات وتفسيرات فيما 

هو من عمل أهل المدينة ... نعم قد يكون هناك 

في بعض األحوال هناك من تكلف فيما لم يجد 

أن يقول هذا من عمل أهل المدينة له دليال 

فربما يكون اجتهادا ربما ال يكون من العمل 

الذي ذكرنا صنفه ربما يكون من تفقه أهل 

المدينة وربما يكون من تفقه مالك فلذلك هو 

في جميع األحوال ال يخرج عن المدينة في 

 فقهها وفي نظرها أو في نظرها.

------ 

 تهد (: كيف نفرق بين كون فعل المج6)س

فتوى أو كونه مجرد فعل والمثال في سند 

 العمل على ما فعله ربيعة؟

 (: فيما يتعلق بالفعل فيما هو يعلم من 6)ج

جهة التوقيف كتصرفات الصحابة وكعمل أبي 

هريرة هذا عند أبي هريرة يعني إذا روى 

الراوي حديثا فخالفه فاعتبروا بفعل الصحابي 

لرفع ... المخالف للرواية ألنهم حملوه على ا

هذا فعل صحابي واحد نحن قلناه في أهل 

المدينة جميعا فماذا ال تقبلون ما قبلتموه في 

واحد أن تقبلوه أيضا في المدينة يعني ما 

عندكم هو موجود عندنا ونحن ممتدون فينا 

وأنتم أيضا ترتدون إلينا في موضوع هذه 

األصول أما عمل الفقيه فإنما العبرة بأعمال 

جتهدين كربيعة وقد انتهت له رياسة الفقهاء الم

الفقه في المدينة وكان أعلم الناس بالحديث 

وهو قريب العهد بالنبوة والصحابة رضوان هللا 

عليهم فعندما يفعل شيئا فإنما هذا الرجل اإلمام 

إنما يحمل فعله على االتباع ال على غير االتباع 

انظرو ماذا قلنا في قول اإلمام أحمد في 
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راط متابعة المشي على الجورب موضوع اشت

وما قاله الحنفية والشافعية إنما هو حسن ظن 

بالسلف وهذا حسن الظن هو الذي يقود إلى 

الهداية أما إذا نظرت إليهم على أنهم يخالفون 

الدليل فأول شيء تحرمه هو أنك ال تتتبع سبب 

أقوالهم ألنك بعد أن يظهر لك من الدليل مالم 

ك خالف ما ظهر يظهر للمجتهد وظهر ل

للمجتهد فهذا ألنك من العامة وهو في منصب 

فألنك لم  )فاختلط عليك العامة باإلمامة(اإلمامة 

تفقه قوله ألنك من العامة لذلك يتبع إمامه لو 

خالف إمامه الدليل ما هذه المقولة قال يتبع 

إمامه ولو خالف إمامه الدليل حسنا أنا لماذا 

صلت إلى عنده سألته ألنني ال أعلم فلما و

فسألته تبين لي أن المجتهد ال يعلم وأني أعلم 

قال تعالى )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال 

 تعلمون( فكيف يكون هذا.

 

 والحمد هلل رب العالمين.
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بمَياِن    ََّقِة النَّاِبَغِة اذلُّ  ُمَعل
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 "حجية الشعر الجاهلي"
 

 :مقدمة للتعريف بالنابغة الذبياني أوال 

 النابغة: (1

 من النبوغ )الظهور(. - أ

( هي للمبالغة ةالتاء في )النابغ - ب

 الراوية(. –الفهامة  –)العالمة 

المفرد المذكر إذا انتهى بتاء  - ت

التأنيث )مثل تاء المبالغة( ال 

يجمع جمعا مذكرا سالما  ألن تاء 

التأنيث حرمته الجمع بالتذكير 

عبيدة  –)حمزة "حمزات" 

 نابغة "نابغات"(. –"عبيدات" 

اسم النابغة )زياد بن معاوية بن ضباب  (2

 المري الذبياني(.

 .كان النابغة قاضي الشعر في سوق عكاظ (3

سبب قصيدة النابغة )أنه أراد االعتذار  (4

للنعمان ملك الحيرة عن وشاية وشى بها 

 المنخل اليشكري وهو من قبيلة يشكر(.

 :لماذا ندرس الشعر الجاهلي ثانيا 

إن اللغة العربية األصيلة هي لغة  (1

 الكتاب العزيز ونزل بها.

وظيفة علماء اللغة حماية القرآن  (2

 والسنة من تحريف المعاني ألن

العرب كانوا على سليقتهم في 

جاهليتهم وكانوا على سليقتهم في 

 صدر اإلسالم في عصر الصحابة.

بعد دخول األعاجم في اإلسالم أصبح  (3

هناك من يريد توظيف اللغة لخدمة 

مذهب عقدي أو مذهب فلسفي 

فانبرى علماء األمة لحماية اللغة في 

نحوها وصرفها وبالغتها وهي علوم 

 لنص الشرعي.جوهرية في فهم ا

 :ثالثا 

المناهج التفكيكية تسعى إلى عزل الكالم  (1

عن مراد المتكلم, فالسامع يسمع ما يشاء 

من قصيدة المتنبي أو من كالم هللا وهو 

يريد ما يستقر في انطباعه ونفسيته, 

ونصبح أمام مراد السامع ال مراد المتكلم, 

فإذا طبقنا األمر على القرآن الكريم فيعاد 

س على مراد هللا تعالى بل على تفسيره لي

مراد السامع فكل سامع يفسر ويكون عدد 

معاني بعدد السامعين, وبالتالي يفقد هذا 

األمر القرآن الكريم مسألة أنه الكتاب 

الجامع لألمة ويجعلون الواقع متحكما 

بالتفسير, فهو تفكيك أدبي للغة ثم تفكيك 

 سياسي لألمة.

لى علم أصول الفقه يقوم بجوهره ع (2

التفسير وفق مراد المتكلم, فهو يبحث عن 

مراد المتكلم, أما المناهج التفكيكية تبحث 

وفق مراد السامع فإذا نسفنا اللغة فما بقي 

لنا شيء لفهم كالم هللا تعالى وكالم 

رسوله, ألن اللغة من استمدادات علم 

أصول الفقه, فعندما تضبر االستمداد لن 

تكون تسمتد سوى ماء ملوثا ومن ثم 

هناك مقدمات لتخريب علم أصول الفقه 

 الذي هو ميزان تفسير النص.

توجد محاوالت إللغاء الشعر الجاهلي الذي  (3

هو عمود اللغة التي يفسر على ضوئها 

 القرآن الكريم والسنة النبوية.

 :طه حسين والشعر الجاهلي رابعا 

ادعى طه حسين أن العربية الموحدة  (1

لتالي هذا كانت بعد القرآن الكريم وبا

ينسف الشعر الجاهلي وأنه كان قبل 

نزول القرآن الكريم, وهذا األمر يجب 

أن نناقشه من الباب األصولي ال من 

 الباب التاريخي.

يدعي طه حسين أن الشعر الجاهلي  (2

منحول بعد نزول القرآن الكريم إال 

 قليله كان في الجاهلية.

نقول: أنه عندنا نقل متواتر )نقل  (3

ديثي(  وتقول أن أصولي وليس ح

فالن انتحل قصيدة فالن ونسبها 
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لنفسه ويمكن أن يكون هناك انتحال 

على مستوى األفراد, ولكننا نؤكد أن 

القدر الكبير المتفق عليه على هذه 

األشعار وإن كان ادعي أن فالن قائل 

األشعار فالن وليس فالن فهذه ال 

تصلح أن تكون دعوى أن الشعر 

على نزول  الجاهلي بجملته متأخر

 القرآن.

علينا التمييز بين التاريخ والدين,  (4

فعلى مر تاريخنا اإلسالمي لم يقل أحد 

أن الشعر الجاهلي منحول بعد عصر 

االحتجاج, فيمكن أن تكون هناك 

قصيدة أو قول ألحدهم من المؤرخين, 

فالمتشابه في التاريخ موجود 

والمتشابه في األدب موجود, فيمكن 

واة األدب والشعر أن تقوم بإلغاء ر

والتاريخ وتأتي لقول ألحدهم وتأخذ 

هذا القول ثم تجعله ذريعة لنسف 

 البنيان الشعري العربي الجاهلي.

اآلن الغرب لهم تاريخهم ودينهم  (5

ونحن لنا تاريخنا وديننا والمنهج 

التاريخي للعربية بني لخدمة الكتاب 

والسنة والمنهج التاريخ الغربي وطه 

خ في فرنسا لكن حسين درس التاري

لسانه األدبي من شيخه المرصفي 

)أحد شيوخ األزهر( ثم درس في 

الجامعة المصرية ودرس التاريخ 

الفرعوني )تاريخ ما قبل اإلسالم( 

وعندما ذهب لفرنسا تأثر 

بالمستشرقين وقال في مقدمته على 

الشعر أنه يتبع المنهج الديكارتي 

الذي ال ينتهي إلى االطمئنان بل يبدأ 

الشك وينتهي بالشك والعدم وبدأ ب

 بنشر بذور الشك واالحتمال

أليس البخاري إنسانا فيمكن أن  - أ

 يخطئ.

أليس نيوتن إنسانا فيمكن أن  - ب

 يخطئ.

أال يمكن أن النبي لو عاش لزماننا  - ت

 لكان أتى بشرع جديد.

أال يمكن أن تكون آيات الربا قد  - ث

 نسخت.

"كل ما سبق احتمال عقلي لكنه  - ج

 للبحث".غير قابل 

عندما تقول لي أليس البخاري إنسانا  (6

فيمكن أن يخطئ؟ ... كيف سأتأكد من 

سالمة هذا االحتمال؟ ... هذا االحتمال 

ال يثير بحثا إنما يثير شكا فقط فتمتد 

حالة الشك إلى الحدود الشرعية 

وتمتد إلى القرآن والسنة النبوية, 

فمثال طه حسين لم يتوقف على قضية 

إنما امتد إلى القول أن  الشعر الجاهلي

قصة إبراهيم وإسماعيل مختلقة وهي 

 أصال من المسلمات.

 :خامسا 

نحن اآلن نقف أمام فلسفة أوروبية هي  (1

التي تناقش الشعر الجاهلي وتدعي أنه 

منحول ومن هنا في موضوع التحقيق 

والتدقيق, إن منهجنا ليس منهج الشك 

الذي ينتهي إلى الشك, فنحن نبدأ بالشك 

وننتهي بالتثبت )يا أيها الذين آمنوا إن 

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا( وفي رواية 

 )فتثبتوا(.

إبراهيم عليه السالم نظر إلى الشمس  (2

والقمر والكواكب وبدأ بطرح احتمال لكن 

هذا االحتمال قابل للبحث وانتهى إلى أن 

هذا االحتمال قابل للبحث وانتهى إلى أن 

كون آلهة هذه الكواكب ال يمكن أن ت

وانتهى باإليمان ونحن إن طرحنا الفرضية  

والشك في البحث العلمي سننتهي إلى 

التثبت والمنهج الحديثي عند المحدثين 

يفترض الشك في الراوي وفي طريقة 

التحمل وقائم على التحقيق الجنائي  أنه ال 
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يدع شكا إال ويدرسه وال يدع احتماال إال 

إلى ويبحث فيه, لكن مع هذا انتهى 

الصحيحين وإلى كتب قمة في االعتبار في 

النقل, بينما رينيه ديكارت ينتهي إلى العدم 

فنحن أمام فلسفة تاريخية وليس علم 

 تاريخي فنفرق بين العلم والفلسفة.

تأتي مثال إلى قطعة أثرية وتحلل عمرها  (3

باستخدام الكربون المشع وهذا من تطور 

ي عن البحث التاريخيو أما أن تأتي تبحث ل

آثار إلبراهيم وإسماعيل وتقول لي 

استخدمنا البحث ولم أجد  وبالتالي إبراهيم 

لم يدخل مكة فهنا أنت تستدل بالعدم 

والقاعدة تقول )عدم الدليل ال يعني عدم 

المدلول( سواء في التاريخ أو الفقه أو 

البحث التجريبي, ألنه يتطرق إليه 

االحتمال لذلك نفي المدرك جعله 

 ون في كتاب االستدالل.األصولي

عندما تقول عن شيء ليس عليه دليل  (4

عليك أن تقوم بعملية استقراء وتتبع وما 

قيمة هذا االستقراء هل هو استقراء تام أم 

استقراء ناقص, فالقول بعدم الدليل عن 

شيء عليك أن تجند له بحوثا كبرى حتى 

تصبح هذه الكلمة لها قيمتها في البحث 

وى تطلق وانتهينا, العلمي وليس هي دع

ولألسف هناك نبتات موجودة في الوسط 

الديني تصلح أن تركب عليها الفلسفة 

الغربية خصوصا إذا جعلنا دليل الشريعة 

ولم  –ولم يرد  –)لم يفعله رسول هللا 

لعله لم  -هل علمه رسول هللا؟  –يثبت 

 يبلغه الدليل(. 

نحن أمام حالة شك داخلي عندنا فكيف  (5

توثق )هل علم رسول هللا تستطيع أن ت

بالصالة في الطائرة(, فعندنا الرسول 

والشرع وأعطانا أصوال وأقيسة فابحث 

في األصول واألقيسة ودعك من هذا 

السؤال ألنك ال تستطيع أن تتثبت منه, ألن 

رسول هللا عالم بما علمه هللا وليش محيطا 

بكل شيء علما  فأنت تقول علمه, لن 

علمه لن تستطيع أن تستطيع أن تقول لم يت

تتثبت, فبالمحصلة أنت أمام بذور شك 

 نمطية.

 :سادسا 

نحن أمام فلسفتين في التاريخ, الفلسفة  (1

اإلسالمية تنتهي إلى التثبت فإن لم تجد ما 

تتثبت به تتوقف والرسول عليه الصالة 

والسالم قال: )ال تصدقوا بني إسرائيل وال 

تكذبوهم( هذا أمر لم يأت في شرعنا ما 

ثبته ولم يأت في شرعنا ما ينفيه, فهنا ي

تحدث بنو إسرائيل بما لم يثبته الشؤع ةلم 

ينفيه فإن قلت لن يحصل فهذه دعوى ال 

دليل عليها ولذلك نحن أمام منهج في 

موضوع التثبت, فنحن هنا أمام نوعين 

من البحث بحث في الدين وبحث في 

 التاريخ.

أو  –لو قلت لك )األقصى هل هذا موقعه؟  (2

أو  -المسجد النبوي هل هذا موقعه؟ 

المسجد الحرام هل هذا موقعه( هذا بحث 

في الدين أم في التاريخ؟؟ ... نحن نؤمن 

بالمسجد الحرام ورد في كتاب هللا تعالى 

فهل هذا موقع المسجد الحرام أم أنه قد 

غير أال يحتمل أنه قد غير )احتمال عقلي( 

 أال يحتمل أن ليس هذا المسجد األقصى,

هذا المسجد األقصى دين ومتعين أنه دين 

ألن هذا النقل )بالتواتر( عن الصحابة 

وهذا دين ومن أنكر أنه المسجد األقصى 

قال الحطاب أنه مرتد ألنه أنكر أمرا من 

 المعلوم من الدين بالضرورة.

فرعون موسى هل هو تاريخ أم دين؟  (3

)دين( ... قوم عاد وقوم صالح دين وليس 

لي يريد أن هود لم يدع في تاريخا وبالتا

جزيرة العرب إلخ, يريد أن يدخل البحث 

التاريخي إلزالة الديني ضمن شحنة 

فلسفية ليست علما إنما وضعوها وادعوها 

هم, فرينيه ديكارت لم يتكلم بعلم إنما تكلم 
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بما عنده وهو االنتهاء إلى الشك ونحن 

ننتهي إلى العلم وها هو إبراهيم عليه 

إلى العلم باهلل وعلماء  السالم انتهى

الحديث انتهوا إلى قمة العلوم النقلية 

)الصحيحين( وعلم الحديث دين وليس 

 تاريخا.

عدالة الصحابة هل هي دين أم تاريخ؟  (4

)دين( ... هل يجوز أن نبحث في صفين 

والجمل للبحث في عدالة الصحابة, هذا ال 

يصلح للبحث أصال فالروايات التاريخية 

ثبات دين )فما حدث في ليست صالحة إل

الجمل وما حدث في صفين تاريخ( فنحن 

عندنا شرع )رضي هللا عنهم ورضوا 

عنه( فهل نترك الدين للتاريخ فستجد أنهم 

يغمزون في أصحاب رسول هللا يستندون 

إلى تاريخ وبالتالي نحن أمام تحكم 

الفلسفة المادية الغربية في التاريخ إلنتاج 

أمام حالة تتحكم, دين أو إلغاء دين فأنا 

طه حسين كتب )الفتنة الكبرى( أناس 

تخاصموا ثم اصطلحوا فلماذا تبحث في 

هذا, فهذا يعطي فسحة للعبث في الدين 

والطعن بالصحابة  كي تنسف الكتاب 

والسنة فيصبح ما قيمة عدالة الصحابة 

 ولماذا تقولون أن الصحابة عدول.

هناك حاالت إللغاء التاريخ اإلسالمي  (5

ت علما إنما هي فلسفة وامتدت إلى وليس

الشعر الجاهلي وها هي تمتد إلى السيرة 

وإلى السنة وإلى القرآن, فينظرون مثال 

إلى عثمان رضي هللا عنه بقوله )ما كنت 

ألنزع قميصا ألبسنيه هللا تعالى( يقولون 

إنه الكنهوت وقداسة البابا )وجهة غربية( 

ونحن ننظر إليه من ميزان القضاء 

در, وعندما يقوم أحدهم باللمز في والق

حديث في صحيح البخاري ويقول )فعله 

الدارقطني(, فالدارقطني في حساب وهو 

في حساب الفكر الغربي, فالدارقطني انتقد 

وانتهى األمر بتلقي األمة للصحيحين 

 بالقبول فما فائدة إثارة األمر من جديد.

نقول أن المنهج اإلسالمي الذي ينتهي  (6

ختلف عن المنهج الغربي الذي بالتثبت ي

ينتهي إلى العدم والطعن في الشعر 

الجاهلي, مثال في السيرة جزء منها تاريخ 

قصة الحمامة  –)طريق الهجرة 

والعنكبوت( فال تستطيع أن تثبت األمر 

بالحديث فلو طبقت المنهج الحديثي 

الصارم على التاريخ نسفت التاريخ 

الحديثي اإلسالمي كليا, ولو طبقت المنهج 

على الشعر الجاهلي نسفت الشهر الجاهلي 

والتقيت مع حالة النسف الشامل, وبالتالي 

لم يكن علماء الحديث معنيين بصحيح 

السيرة أصال ألنها ال يتوقف عليها شرع 

طريق  –العنكبوت  –)باضت الحمامة 

طلع البدر  –الهجرة من هنا أو هناك 

عمر هاجر سرا أو علنا( عملية  –علينا 

استنزاف لكنها جميعا تسير في فلك واحد 

االنتهاء إلى الشك والعدم, فإذا طبقت 

المنهج الحديثي على الشعر الجاهل 

انتهيت إلى ما انتهى إليه طه حسين, ألنه 

 أخبار ال يعرف الرواة بأعينهم .

إذا طبقنا المنهج األصولي وجدنا أن  (7

المنهج األصولي ال يشترط السند المحكي 

الن عن فالن( ال يشترطه في )فالن عن ف

صحة األخبار بل ينظر في الخبر وفي 

طرق وصوله ومن طرق الوصول ما ليس 

 محكيا بسند وهو إجماع ودين.

أين الدليل على اشتراط الوضوء  - أ

 للطواف.

أين الدليل أن هنا المسجد النبوي  - ب

وقبر النبي عليه السالم )أين 

 السند(.

 :سابعا 

لى السير إن المنهج األصولي لو طبق ع (1

وطبق على الحديث وطبق على التاريخ 
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فإنه سيحمي تاريخنا وسيحمي شعرنا 

وسيحمي حديثنا,  ألن الكثير من رد السنة 

الصحيحة إنما هو ناتج من آفة في الفهم 

يسعفنا فيها علم أصول الفقه, إذا نحن 

أمام منهج أصولي يقول نحن لم نر زلزال 

تالف هاييتي إال بالصور قد يكون هناك اخ

في عدد الضحايا, قد يكون هناك أنه كارثة 

كبرى وحصل وحصل لكننا ال نختلف على 

 حدوث الزلزال في هاييتي.

اآلن فيروس الحمى التاجي )كورونا(  (2

بعض الناس قد يشكك في األرقام أو في 

النتائج لكنه ال يوجد أجد يمكن أن يشكك 

في وجود الفايروس القاتل, فعملية الشك 

هي عملية خروج عن قواعد في التواتر 

العقل وتصبح حالة نفسية خاصة وليست 

حالة مبحوثة في ميدان العلم, فعندما نتكلم 

عن أناس يموتون وعائالت تدفن موتاها 

بهذا المرض, فنجد أحدهم يقول ال يوجد 

مرض أصال, فنقول له )أنت بحاجة إلى 

عالج(, اللجان الطبية باألردن وبالعراق 

التواتر فال تنكر القصة  وبالصين بلغت حد

من أصلها, فيمكنك أن تناقش في بعض 

تفاصيلها ألنها ظنية أما القصة كلها 

 بجملتها متواترة.

إذا وجدت أن حالة الشك النمطية عند  (3

شخص ستجد أنه يمكن أن يشكك في 

الشعر الجاهلي والتشكيك مستقبال حتى 

بالقرآن ومصدريته ألنه تم صناعة نموذج 

إبراهيم مثال يتكلم بالحجاب  الشك, فعدنان

لم يقدم علما بل يقدم شكوكا, شحرور يقدم 

شكوكا وكلهم يقدمون شكوكا, والمشكك 

 غير قادر على إقامة بينة.

نحن منهجنا إقامة البينات ومنهج الغرب  (4

بذر بذور الشك بمجرد االحتمال العقلي, 

فلو قلت ألي تجربة في المستقبل لعالج 

الحمى التاجي )هل سيكون العالج ناجحا 

%, أال يمكن أن يكون لبعض األفراد 100

أعراض جانبية )احتمال( حسنا اطرح كل 

األبحاث بناء على هذا االحتمال العقلي 

رفوض( لذلك البحث العلمي ليس حافال )م

باالحتمال العقلي إال إذا ولد بحثا وأنتج 

 علما.

إن مجرد )االحتمال العقلي( ... ليس هذا  (5

شعرا جاهليا ... لماذا؟ ... ألنه كذا ... 

ميف نتأكد ... ال يوجد طريقة للتثبت من 

االحتمال المطروح ... هنا أنت تقدم نفيا ال 

يتثبت منه وتقدم شكوكا غير قابلة للتثبت 

ومن هنا نحن نقول إن هذا الشك ال يعد 

يولد بحثا, إنما إذا  من العلوم أصالا ألنه ال

استمر على هذا الحال )أليس البخاري 

أليس أبو حنيفة رجال يصيب  –إنسانا 

ويخطئ( إذا نحن أمام حالة مستشرية 

لنمط الشك الغربي, من قال أنه يترك 

مذهب اإلمام أبي حنيفة ألنه إنسان ومتى 

قال لك أبو حنيفة أنه َملَْك, ومتى ادعى 

حن قلنا أن الفقه مالك أنه ال يخطئ, لكن ن

مبناه على الظن الراجح وما كان من باب 

الظن الراجح وجب العمل به كما لو أن 

الطبيب أعطاك دواء فيحتمل أنه أخطأ 

 لكنك تأخذ الدواء.

احتمال الخطأ ال يترتب عليه عمل وال  (6

يترتب عليه ثمرة بل يجب العمل بالظن 

الراجح, فمثال المحاكم التي تحكم بالحكم 

ائي فإذا لم يستأنف المحكون عليه االبتد

أصبح الحكم )قاطعا( ودرجته ظمي أصال 

وإعادة المحاكمة بالحكم المبدئي, ألنه 

ظني فيوسف عليه السالم أعيدت محاكمته 

فاحتمال لخطأ القاضي ال يرد قضاءه 

واحتمال خطأ الطبيب ال يرد طبه واحتمال 

خطأ الشافعي ال يرد علمه واحتمال خطأ 

لذي بنى البيت ال يرد علمه, المهندس ا

لكننا نتجت فينا حاالت الشك النمطي 

الغربي  وأصبحت تحكم على الشريعة 

وترد األحاديث الصحيحة لمجرد االحتمال 
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وأن ترد المذاهب الفقهية المعتبرة, ألنه 

قد يحتمل, أعطني مجتهد قد ال يخطئ مثال 

 إذا تعطيل الشريعة 

الدين كل هذا الذي سبق أخذ من أن رجل  (7

قطعي في الكنيسة فرجل الدين في األديان 

فإذا أنتم يا فقهاء المسلمين يجب أن تكون 

أحكامكم قطعية مثل رجال الدين لكننا نحن 

لسنا رجال دين, نحن رجال قضاء وإفتاؤ 

وسياسة شرعية وهذا بدخله الظن الراجح 

فإذا أدخلت الفلسفة الغربية على الفقه 

تتصور أنه ال اإلسالمي أفسدته ألنك ال 

يجوز أن  يكون الحكم نافذا إال إذا كان 

قاطعا والفقه قائم على الظن الراجح, إذا 

بناء على الفلسفة الغربية ألغينا الفقه 

فأصبح تناقض الفلسفة الغربية قطعي 

وشك فيكون صحيح البخاري إما قطعي 

وإما شك, نحن نقول لهم نحن عندنا )رتبة 

ال تملكون هذه  الظن الراجح( بينهما وأنتم

الرتبة ونحن متفقون معكم فدراسات 

الجدوى االقتصادية ظنية واألدوية ظنية 

والطبيب ظني والصيدالني ظني, وها أنتم 

تعملون وجوبا بالظن الراجح وها هي ما 

يتعلق بالحجرالصحي أيضا ظني, فلما 

طلب بعض المتدينين القطع في الشريعة 

ينهم أفسدوا الشريعة كما أفسد هؤالء د

ولذلك ما يتعلق برتبة الظن هي المميزة 

لنا فصحيح البخاري )ظن راجح يجب 

العمل به( فنحن نتحدث في "وجوب العمل 

 ال في رتبة الثبوت".

طرح الشك ال يؤثر في رتبة العمل,  (8

األخبار مثال مثل الشعر الجاهلي ما حجيته 

في التفسير )هو كخبر الواحد(, فإذا 

أفسدت كل شيء, أبطلت خبر الواحد فقط 

لذلك عندما نتكلم عن المعقول والمنقول ال 

تنكلم عن المنقول بوصفه حديثا أو آية 

إنما نتكلم عن كل منقول ولو شعرا أو 

تاريخا فبعدما نتحدث عن المنقول سواء 

كان كتاب أو سنة أو شعرا أو تاريخا, 

ندخل الكتاب والسنة وخصوصية الكتاب 

)إذا ظهر والسنة ونخرج بهذه القاعدة 

مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض 

العقلي( وهذا مذهب المتكلمين, بمعنى إذا 

ثبت أن هذا هو الدين ال يوجد عقل قطعي 

صحيح يعارضه, وهذا هو منهج األمة في 

تعلقها بالنقل, ويظهر مراد هللا من خالل 

المنهج األصولي في الكشف عن مراد 

يكون قطعا المتكلم )داللة االستعمال( وقد 

كتحريم الخمر وقد يكون قاطعا كخلود أهل 

النار لكن ال أقول هذا غير معقول, لماذا 

شجرة في النار ال تحترق وال تنتهي وكيف 

يعيشون هذا غير معقول, ثبت عندي نعيم 

القبر وعذابه ثبت حكم شرعي فإذا ثبت 

الحكم الشرعي من جهة الشارع ال يجوز 

عقليا فليس  لي أن أقول أن هناك معارضا

هناك معارض عقلي لمراد الشارع فنزل 

 مراد الشارع )لعلهم يعقلون(.

ال يوجد معارض عقلي يعارض الشرع,  (9

ثبت المعراج أقول غير عادي )الحكم 

العادي( مثال عيسى عليه السالم أحيى 

الموتى وإبراهيم عليه السالم لم يحترق 

في النار, هذا مخالف للعادة وليس مخالفا 

ل, لذلك أكثر الذين يقولون أنه للمعقو

مخالف للمعقول في الواقع إنه مخالف 

للعادة فعدم احتراق إبراهيم وانقالب العصا 

ألفعى كله مخالفة للعادة, لذلك فنحن نقول 

هذه مخالفة للعادات )الحكم العادي( 

وليست مخالفة للعقول )الحكم العقلي( 

فيأتي الماديون ليقولوا إنها مخالفة للعقول 

ويسمون أنفسهم عقالنيين وهم ليسوا 

كذلك ونحن يجب أن نسحب هذه الكلمة 

من التداول وإطالقها عليهم فهم ليسوا 

ِعلمانيين منسوبين للِعلم وليسوا عقالنيين 

منسوبين للعقل وليسوا تنويريين 

منسوبين للنور, بل ما يأتون به هو عين 
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الجهل, فمنهجنا التاريخي مقابل منهجهم 

ومنهجنا األصولي مقابل أدبياتهم التاريخي 

التفكيكية في النص, إذا نظرت لهذا فنحن 

على بينة وهذا الشعر الجاهلي في محله 

 وهو منقول بالتواتر وأمره ال يخفى.

إذا طبقنا المنهج األصولي في  (10

التعامل مع المتواتر الذي لم يحكى بالسند 

وكان النقد من بابا السند وأنه ليس له 

كذلك نقول )إذا ثبت الخبر أسانيد, نحن 

المتواتر قطعا فال تشترط عدالة الراوي( 

فأنت تأخذ من الشعر الجاهلي أساليب 

العرب في كالمهم وفي كناياتهم وفي 

مجازهم وفي تشبيهاتهم, تأخذ قواعد 

النحو ومن ثم نحن نقول في الجملة هو 

متواتر لم يحكى بسند محكي, فنوجد نسبة 

ى الجاهلية لكن إن في  تواتر في نسبته إل

اختلف في قصيدة )آحاد( ال يضر أو في 

شاعر ال يضر, إنما يضر عند اتباع 

المتشابه, أنا أريد أخذ رواية عن عطاء 

وأنسف الفقه اإلسالمي, وهي حالة 

 نمطية.

التواتر بغير السند )الشعر الجاهلي  (11

ثابت بالنقل المتواتر ثابت بالنقل المتواتر 

 الذي لم يحَك بسند(:

فيه )التواتر غير المحكي بسند( ال  - أ

تستطيع اإلتيان بسند محكي لكنك 

تستطيع اإلتيان بطبقات متواترة ال 

يعلم أعيانها مثل أن هذا مكان 

 المسجد األقصى.

 ال يشترط  فيه عدالة الناقل. - ب

ال يشترط  فيه كون الناقل مسلما  - ت

 أو كافرا.

َواُتِر * َوَسوِّ   َبْيَن ُمْسلٍِم َوَكافِرِ  َواْقَطْع بِِصْدِق َخَبِر التَّ

ثبوت القطع )في النفس( أمارة  - ث

 المتواتر.

 

 :ثامنا 

في السياسة الشرعية في المساجد فتحا  (1

وإغالقا هناك أناس رشيدون لكن هناك 

أناس معبؤون بالمؤامرة والشك فيمكن أن 

يأخذ قطعي الدين لكنه ينسى قطعي 

ضرورات النفس وضرورات االقتصاد, 

الصحيح في قضية األوبئة  فالمنهج العلمي

أن تضع قطعي حماية الدين وأن تضع 

قطعي حماية النفس وأن تضع قطعي 

حماية المال, فادرس هذه القطعيات معا 

ورتبها معا واخرج لنا بصورة متكاملة في 

ترتيب هذه القعيات ونحن معك لكن أن 

نجدك أنك تنحو منحى المعارضة دائما أو 

ا في إشكالية المواالت دائما ال, نحن هن

أمام تحكم المواالة والمعارضة على 

 الفقهاء.

إن الفقه ال أحد يتحكم فيه ألن أصول الفقه  (2

قواعد صارمة مجردة فإذا وجدنا من بحث 

في هذا بحثا مستوفيا ال يمكن أن يتحكم 

فيه السلطان وال الحزب وال الجماعة, ألنه 

بحث مستوفي لجميع األركان, من حيث 

لك إذا أردت أن تتحدث في  االكتمال فأقول

إغالق المسجد أو فتحه أرني ما قمت به 

من بحث متكامل ضع قطعي الدين 

والمحافظة على الدين واجعلها على رأس 

ذلك وضع قطعي النفس والمحافظة عليها 

وضع قطعي االقتصاد والمحافظة عليه 

وأرني كيف تراوح وتوازي بين هذه 

 الضروريات )معا(. 

ب ضرورة كلها في باب أنت اآلن في با (3

الضرورة كلها في بابا الضرورات 

والترجيح بينها وقد تكون هناك ضرورة 

تفوت إلى خلل فيمكن مثال أن تنقلب صالة 

الجمعة إلى ظهر لكن الشخص إذا مات ال 

يرجع إلى الحياة فهذه مصلحة تفوت كليا, 

فمصلحة تفوت جزئيا ومصلحة تفوت كليا 

كون سعداء فأعطني هذا البحث ونحن سن
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سواء كان في أي اتجاه ألننا معنيون في 

موضوع البحث العلمي, فأنا أريد أن ترتب 

المؤسسات هذه مؤسسة طبية وهذه 

مؤسسة فتوى وهذه مؤسسة والية خاصة 

ووزارة أوقاف وهذا رئيس وزراء رئيس 

والية عامة أعطِن كيف يجلس هؤالء, 

هناك وزير مالية يقول لك ما عندي كفاية 

ة أعطي هذا اإلغالق فقلل ساعات مالي

 العمل.

عمليا مما سبق ال يمكن الوصول إلى ما  (4

هو شرع إال بخبرات )متخصصة( يعني 

خبراء صحة مجتمع هم على الطاولة 

وخبراء مال خبراء السياسات التي ترسم  

ونحن في تخبط ألنه ليس هناك شفافية 

مثل أنه ال يوجد بحث علمي صارم بحيث 

ة هي التي تبين, نحن تكون جهة النخب

أمام خطابات مع أو ضد مشاعر مع أو 

ضد, تسهم جميعا في تهديد مجتمع أو 

تفكيك, ألننا ننطلق من االنطباع النفسي 

والتفسير النفسي, وننطلق من حالة الشك 

والميول ونحن نريد أن نستبعد الشك 

لمصلحة البحث العلمي وحيث انتهينا 

ول ال يتأثر بالبحث العلمي فإن الفقه واألص

بسلطان المواالة وال بسلطان المعارضة 

ألنه البد أن يستكمل البحث الجزئيات, 

وهذا ال يقدر عليه )السحيجة( ال 

للمعارضة وال للسلطان وهذا ال يستطيعه 

إال العاكف على العلوم والباحث فيها 

والمتمرس وهذا إذا أراد )أن يرسم 

 الهيكل( أما من أراد أن يطبق فهو بحاجة

 إلى )خبرات متخصصة(.
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الجزء األول: مدى حجية مقولة )لم يفعله  
… صلى اهلل عليه وسلم(-رسول اهلل  

 وتساؤالت في أصول أهل السُّنة
 

 وشروطها بالمقولة التعريف: أوال: 

 في اليوم المقولة هذه تتردد ما كثيرا (1

 في نقاش يدور وأحيانا المسلمين, مساجد

 الظفر وعدم الجدل إلى تؤدي مفرغة حلقة

 النقاش وصول بسبب ورائها, من بطائل

 هذه أصبحت كما مسدود, طريق إلى

 أصول رد على دليال تستخدم المقولة

 أن بحجة والسنة بالكتاب الثابتة الشريعة

 يفعل لم -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول

 ثابتا يكون قد الفعل أن من بالرغم ذلك,

 األخرى األصول أو مطلق, أو عام بنص

 الذرائع, سد المرسلة, المصالح: مثل

 األصول من ذلك وغير األصلية, البراءة

 بل وسردها, بسطها محل هنا ليس التي

 هذه أناقش أن فأردت بها, التمثيل يكفي

 .ال أم الشرع في أصل لها وهل المقولة,

 يفعله لم) المقولة بهذه أحيانا يـُحتج (2

 بشرط( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عليه حياته في للفعل المقتضي قيام

 وانتفاء إمكانه, مع والسالم, الصالة

 بالفعل, القيام دون تحول التي الموانع

 حول األسئلة, من جملة أطرح أن ووددت

 األحكام إنشاء في المقولة هذه حجية مدى

 .الشرعية

 هللا رسول يفعله لم) المقولة ركن مناقشة: ثانيا 

 (:.وسلم عليه هللا صلى-

ف لماذا (1  ما بأنها السنة الحديث أهل عرَّ

 -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول عن ورد

 ولم صفه, أو تقرير أو فعل أو قول من

 سنة أنه على التعريف في الترك يجعلوا

 فلم وسلم, عليه هللا صلى- سننه من

 وسلم عليه هللا صلى النبي تروك يجمعوا

 أفعاله لنا جمعوا بل!!! لسنته إحياء

 الِخْلقية وصفاته وإقراراته وأقواله

 تفاصيلها. أدق في والـُخلُقية,

 بما باالقتداء األمر  العزيز الكتاب في ورد (2

 من -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول آتانا

 ولم نهيا, أو أمرا تقرير, أو فعل أو قول

 آتاُكمُ  َوما: ) تعالى قوله في الترك َيِرد

ُسولُ   ,(َفاْنَتُهوا َعْنهُ  َنهاُكمْ  َوما َفُخُذوهُ  الرَّ

 حجج من حجة الترك جاء أين فمن

 وال عدم, الترك وأن خصوصا الشرع,

 .العدم في حجة

 جمع في عنه هللا رضي بكر أبو قالها (3

 ما فعل ولكنه المصحف, جمع ثم المصحف

 وسلم, عليه هللا صلى هللا رسول يفعله لم

 في الصديق يستمر ولم المصحف, وجمع

 بالعدم. االحتجاج

 عليه هللا صلى- النبي تركه الذي كان إذا (4

 وما العدم, نثبت فكيف َعَدما, -وسلم

 إثبات في عليها سنعتمد التي المصادر

 أن يعني مما العدم, لنا نقلت والتي العدم,

 وإحالتنا موجود, غير للمقولة األركان أحد

 .َعَبث العدم,وهو على إحالة هو العدم على

 في فجوة أن يعني فهذا حجة العدم كان إذا (5

 أصال, الموجود غير العدم يكملها التشريع

 ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلَيْومَ ) يقول تعالى وهللا

 اإْلِْسالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمتِي َعلَْيُكمْ  َوأَْتَمْمتُ 

 عدم اإلسالمي تشريعنا في فليس( ِديناً 

 للفعل المقتضي“ هو الذي العقل يمأله

 على ”وسلم عليه هللا صلى النبي وتركه

 صلى- رسولنا وتركنا عقليا, كونه فرض

 البيضاء المحجة على -وسلم عليه هللا

 صلى- هللا رسول ُيـِحْلنا ولم كنهارها, ليلها

 على أحالنا بل العدم, على -وسلم عليه هللا



 

 
52 

 التي والتقريرية, والفعلية القولية السنة

 المحدثين جهابذة لنا حفظها

 أنه النبوي الترك األصوليون يضع لم لماذا (6

 من جزءا يجعلوه لم و الشرع, مصادر من

 أن على المحدثين مع اتفقوا بل السنة,

 يدخل ال عدم ألنه السنة, من ليس الترك

 ولم المعقولة, وال المنقولة السنة في

 الشريعة أصول من أصال الترك يضعوا

 قيودا له يضعوا أن  عن فضال هذا  أصال,

 المانع, وانتفاء كالمقتضي,: وشروطا

 واإلمكان؟

 الترك األصول علماء يضع لم لماذا (7

 حجة, الترك بأن قالوا من عند بشروطه

 ما: التحريم صيغ ضمن الترك يضعوا ولم

  -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول تركه

 المانع, وانتفاء واإلمكان المقتضي قيام مع

 ليست وأنها صفحا, ذكرها عن أضربوا بل

 وال المحدثين عند ال المصادر من

 .والجماعة السنة أهل من األصوليين

- هللا رسول عن شرعي دليل هناك هل (8

 باالقتداء يأمرنا -وسلم عليه هللا صلى

 َترُكه وهل -وسلم عليه هللا صلى- بتركه

ل  أو مفصال كان فإن ُمـْجمل, أم مفصَّ

 هللا صلى- هللا رسول بيان فأين مجمال,

 الترك, وهو والمفصل للمجمل -وسلم عليه

 يترك أن -وسلم عليه هللا صلى- وحاشاه

 واالستدالل الشريعة أصول من أصال

 .بيان دون مجمال

( هللا رسول يفعله لم) تطبيق يمكن كيف (9

 ينص لم حيث واإلخوة, الجد ميراث على

 المقتضي  قام أنه مع ميراثهم, على  شرع

 وانتفى الشرعي, حقهم وهو إلعطائهم

 فمقتضى , ممكنا اإلعطاء وكان المانع

 من اإلخوة وال الجد يعطى ال أن المقولة

 الصحابة من اإلجماع وقع وقد الميراث,

 على -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول بعد

 الصحابة من سلفنا طبق ولو توريثهم,

 ولكن أخا, وال جدا يورثوا لم المقولة, هذه

 بالشروط توريثهم على اإلجماع وقع

 القرافي اإلمام قال محالها, في المعروفة

 لم ما أفعل كيف:  )…األصول نفائس في

- وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول يفعله

 وأن تدبر, لمن اعتبار الكلمة هذه وفي( 

 إال بالرأي عمل ما -عنه هللا رضي -بكر أبا

 مدارك من بأنه القطع على عالم وهو

 في حتى باالتباع يتقيد من فإن الشرع؛

 نفسه قبل من يخترع كيف القرآن كتب

 الجد مسألة ذلك ومن بالرأي؟ الحكم

 أقيستهم واختلفت فيها, اجتهدوا اإلخوة,

 (.النص بعدم واالعتراف فيها,

 نشأت, ومتى المقولة هذه تاريخ ما (10

 والتابعون  والصحابة الخلفاء أول كان إذا

 يعملوا لم السلف أئمة من بإحسان لهم

 هذه بتطبيقات العالم من فأرجو بها,

 الصالح سلفنا إلى يحيلنا أن المقولة

 بشروطها, المقولة هذه نشأت متى لنعرف

 أجمعوا الصحابة من السلف سادة كان إذا

 المقولة؟ لهذه خالفا فقهية  تطبيقات على

 ومالحظته الترك ضبط يمكن كيف (11

 سينقله الذي فما عدما, كان إذا ونقله

 تروك إحصاء يمكن وكيف أصال, الراوي

 كانت إذا -وسلم عليه هللا صلى- النبي

 بالعدم؟ االقتداء يمكن وكيف عدما,

 الترك أن زعم من صحة مدى ما (12

 مقدمة بل خاصة سنة المذكورة, بالشروط

 حقيقة وما قياس, وكل عموم كل على

 الجد توريث في الصحابة فعل من الموقف

 القرافي, اإلمام عن نقلها السابق  واألخ

 لم الذي بالترك االحتجاج يصبح وكيف

 ولم تعريفهم, في سنة المحدثون يعتبره

 حجة أصبح مذكورا, شيئا األصوليون يعده

 بأن الزعم على والسنة الكتاب رد في

 القياس, على ومقدم العام يخصص الترك

 بعد الشريعة من يبقى أن يمكن وماذا
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 قصر يعني الذي بالترك, تخصيصها

 وتخصيصها معدوم, واقع على الشريعة

 العدم األصوليون يعد ولم بالمعدوم,

 .للشريعة مخصصا

 بالترك, الشريعة تخصيص صح إن (13

 وقت على قاصرة أصبحت أنها يعني فهذا

 الدعوى هذه تتفق هنا ومن فقط, النبوة

 ينادي التي الشريعة تاريخية دعوى مع

 واصطدموا الشريعة لتعطيل الالدينيون بها

 قيام إلى الزمان في النص عموم مع

 الذي بالسبب تخصيصه وحاولوا الساعة

 سبب له يكن لم وإن النص, عليه ورد

 المصالح, من توهموه بما  عللوه

 الضيق, التاريخ في الشريعة لمحاصرة

 بأصولها الواقع على النزول عن وتعطيلها

 .الثابتة ونصوصها العامة

 المقتضي قيام شرط: ثالثا: 

ف أن (1  .مانعا جامعا تعريفا المقتضي يعرِّ

 أو عقلي هو هل المقتضي نوع يحدد أن (2

 عقليا, المقتضي كان فإن عادي, أو شرعي

 الشرعية, وليس العقلية األحكام من فهو

 البحتة العقلية المقتضيات تصبح وعندها

مة  والمطلقة العامة النصوص على متَحكِّ

 األمر في الداخلة العام االجتهاد وأصول

 رسول بينه فقد شرعيا كان وإن باتباعها,

 أو عام نص في  وسلم عليه هللا صلى هللا

 الشريعة أصول من عام أصل أو مطلق

 الذمة, وبراءة اإلباحة, كأصل العام

 ثم ومن بشروطها, المرسلة والمصلحة

 آتانا الذي العام األصل إلى يرجع الحكم فإن

 ولم  وسلم, عليه هللا صلى الرسول إياه

 الترك بحجية والقول حجة, الترك يكن

 فانقلب الشريعة, وأصول عمومات رد يعني

 ذريعة حجة, وليس عدم هو الذي الترك

 بتلك باتباعها أمرنا التي والسنة الكتاب لرد

 .العامة األصول

 حتى وذلك وشروطه, المقتضي ضوابط ما (3

 فرض فعلى الشريعة, على الناس يتحكم ال

 يضعها ضوابط هناك تكون أن بد ال صحتها

 أقواله تحاكم حتى المقولة, لهذه المتبني

 من مانعة موضوعية ضوابط وفق على

 والسنة الكتاب لرد الهوى نحو االنجراف

 المقولة؟ هذه بحجة السلف وفقه

 يعني وهو للعدم, المقتضي يثبت كيف (4

 أن والمعروف مسبَّب, لغير سبب إثبات

 إلى يؤدي بل عدم إلى يؤدي ال السبب

 الوجود, وجوده من يلزم الذي هو وجود,

 السبب يوجد فكيف العدم, عدمه ومن

 ما خالف وهذا الترك, وهو المسبب وينعدم

 والمنقول المعقول أئمة عند معروف هو

 والخلف؟ السلف من

 لتقدير الموضوعية العلمية الضوابط ما (5

 أو شرعيا أو عقليا كان إن المقتضي

 حالة في المقولة هذه توظف وكيف عاديا,

 وما الشرعي, للحكم شرعي أصل ثبوت

 اليوم السائرة المقولة هذه لمثل الضامن

 الثابتة الشرعية األحكام رد عدم من

 أخرى؟ شرعية بأصول

 مطلق أو عام بنص الشرعي الحكم ثبت إذا (6

 هللا صلى- لفعله المقتضي قام فرض وعلى

 فعل أن يعني فهذا وإمكانه, -وسلم عليه

 لجواز شرط -وسلم عليه هللا صلى- النبي

 العام أن األصوليون اتفق وقد بالنص العمل

 المخصص ُيـْنـَتـظر وال بهما يعمل والمطلق

 هللا صلى- النبي عمل واشتراط المقيد, وال

 رد يعني السابقة, القيود مع -وسلم عليه

 صلى النبي عمل باشتراط والسنة الكتاب

 .بهما وسلم عليه هللا

 صلى- هللا رسول ولكن المقتضي ثبوت: رابعا 

 :اإلمكان مع يفعله لم -وسلم عليه هللا

 يقدر أن ويستطيع ربه يتقي الذي هو من (1

 هللا صلى- الرسول لفعل المقتضي هو ما

 الذي اإلنسان عقل ويجعل وسلم, عليه
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 العقل ذلك يجعل بالنبوة, يسترشد أن يجب

 لإلنسان نصب وهذا للنبوة, للمقتضي مبينا

 قادرا اإلنسان دام ما النبوة منصب فوق

 هللا صلى- النبي لعمل المقتضي تحديد على

 .وسلم عليه

 مقولة َعَوار والجماعة السنة أهل بين لقد (2

 تعالى, هللا على األصلح يجب أنه المعتزلة

 السنة, مطارق تحت الدعوى هذه وسقطت

 المقولة هذه أن يبدو األسف مع ولكن

 تسلل هي ذكرها, السابق بالشروط السابقة

 ما ليبين الضعيف البشري المعتزلي للعقل

 عليه هللا صلى النبي يفعله ما مقتضيات

 للعقل, هاديا جاء الشرع أن مع والسلم,

 يقتضي ما الناس يبين أن ال للناس, وآمرا

 بلة الطين وزيادة الرسول, يفعله أن

 .يفعله لم لكنه: بالقول

- النبي لفعل المقتضي قام أنه يعني ماذا (3

 مع يفعل لم ولكنه وسلم, عليه هللا صلى

ة وليس الفعل, إمكان  الفعل من مانع َثمَّ

 يكون وهنا الرسالة, كتِمان معنى  غير

َرك في وقع قد الضعيف العقل  الثاني الشَّ

 وحدد والنبوة, الرسالة على تجرأ أن بعد

 وسلم, عليه هللا صلى- النبي لفعل المقتضي

- النبي أن وهي أخرى خطيئة ارتكب ثم

 أن إمكان مع يفعل لم -وسلم عليه هللا صلى

ة يكن ولم يفعل,  الفعل, من يمنع مانع َثمَّ

 كتمان معنى عن القاريء أخي بحثتَ  ولو

 عليهم– الرسل على المستحيل الشريعة

 المقولة, هذه من أفضل تجد لم -السالم

 تركه ولكن للفعل, المقتضي قام ما:) وهي

 من إمكانه مع وسلم عليه هللا صلى النبي

 لكتمان وصف أفضل فهذا( مانع غير

 عليهم الرسل على المستحيل الرسالة

 على المستحيلة الصفة وهذه السالم,

س الرسل  قال العلم, طلب مباديء في ُتدرَّ

 :العَقدية المقدمة في عاشر ابن

ْدقُ   الكرام للرْسل يجب  يحق تبليغهم * أَمـانـٌة, الصِّ

 ذكي  يا  التبليغ كعدم*  والمنهي الكذب محال

 كل من مرفوض المعنى هذا أن من بالرغم (4

 لهذه المرددين أولئك من حتى مسلم,

 من وباطنها الرحمة ظاهرها التي المقولة

 غير المعنى هذا وأن الكتاب, تعطيل قِـَبـله

 من السالمة الحال ظاهر بل لهم, مراد

 أكون أنني إال المقولة, هذه استلزامات

 أصل لها المقولة هذه أن يزعم لمن سعيدا

 الذين على طرحتها أسئلة فهذه الشرع, في

 مني محاولة دون المقولة, هذه يتبنَّْون

 أن اكتفيت بل واألدلة, الدعاوى لَِرص  

 األسئلة, هذه متسائال حضراتهم أمام أكون

 فإن وإال اإلطالة خشية بها اكتفيت وقد

 كثيرة المقالة هذه على الواردة النواقض

 .وفيرة

 على مشقة فيها المقالة هذه تكون وربما (5

 الزمن, من ردحا المقولة بهذه سار من

ا يقف أن أرجو ولكن  األسئلة, هذه أمام ملِي 

 وفقه الشريعة تجاه مسؤوليته يتحمل وأن

 ذريعة المقولة هذه أصبحت أن بعد السلف,

 واألصول والسنة الكتاب عموم لرد

 العمل ووقف األخرى اإلجمالية الشرعية

 لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن بها,

 أخي مع حوار) في وانظر بها, يعمل

 وخصص السنة ردت كيف( 16: الحلقة

 رسول يفعل لم) مقولة وهو بالعدم, العام

 به, أمر أنه مع( وسلم عليه هللا صلى- هللا

 الشباب بعض عليه درج ما أن يعني وال

 من يعفيهم هذا أن مقوالت من المسلم

 المحدثين أن السيما دينهم, أمر في التحري

- النبي تروك بإدراج يقولوا لم واألصوليين

 أين فمن السنة, في -وسلم عليه هللا صلى

 بسلفنا صلتها وما المقولة هذه جاءت

 الصالح؟
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 تحمي التي  الشرعية األدلة من نموذج: خامسا 

 :الدين في البدعة من

 الحقيقة المنقولة, الصورة: األدلة هذه من (1

 شاء إن سأشرحها وهذه وغيرها, الشرعية

 يمثلون الذين أمثلة كانت وقد مستقبال, هللا

 هذه تحت تندرج أن يمكن المقولة هذه على

 أن يمكن األمثلة بعض متابعة وبعد األدلة,

 ليست ولكن بدعة أنها في صحيحة تكون

 هللا صلى هللا رسول يفعله لم) المقولة تحت

 األدلة تحت مندرجة بل ,(وسلم عليه

 ,”خامسا“ في ذكرتها التي السابقة

 في عالجتها التي المقولة في يقع واإلشكال

 االعتماد تم ولو القصيرة, الرسالة هذه

 ومحاربة البدعة رد في السلف فقه على

 المقولة هذه من لنا أسلم لكان أصحابها,

 لو الزوايا في خبايا على تنطوي التي

 .بها قالوا ما بلوازمها أصحابها عرف
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الجزء الثاني: عودة إلى مقولة لم يفعله  
صلى اهلل عليه وسلم أصل  -رسول اهلل  

الحقيقة الشرعية ورفع اليدين في دعاء  
 التشهد!!!

 

 كما  المقولة هذه مع يتعامل اإلخوة بعض (1

 أو الشريعة, مصادر من مصدرا كانت لو

 عليها يترتب أنه مع االستدالل, في منهجا

 الثابتة واألحكام العامة النصوص رد أحيانا

 الحقيقة أن بينت وقد االستدالل, بأصول

 في الوقوع من يحمي دليل هي الشرعية

 لهذه أصال حاجة وال المذمومة, البدع

 جانبية إفرازات لها التي العدمية المقولة

 الشرعية, الحقيقة أن نجد بينما خطيرة,

 عليها تركنا التي البيضاء المحجة هي

 .وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول

 الحقيقة بأصل اليوم أمثل أن وأحببت (2

 عليه هللا صلى- النبي بينها التي الشرعية

 صلُّوا: وسلم عليه هللا صلى بقوله -وسلم

 في األصل هذا ودور أصلي, رأيتموني كما

 لهذا مثلت وقد البدعة, وقمع السنة حماية

 في اليدين رفع مشروعية بعدم األصل

 على الشرعية األدلة وفرة مع التشهد دعاء

 يمكن حيث الدعاء, في اليدين رفع سنية

 رفع مشروعية عدم على أحدهم يستدل أن

 رسول يفعله لم: بمقولة التشهد في اليدين

 مصداقية ليعطي وسلم, عليه هللا صلى هللا

 هو التعبد أن تزعم التي المقولة لهذه

 صلى- هللا رسول يفعله لم وبما بالعدم,

 إلى المقولة هذه تتحول ثم وسلم, عليه

 .سابقا بينت كما الشريعة, أحكام لرد ذريعة

 دعاء في اليدين رفع منع في األصل إن (3

 يفعله لم: مقولة وهو العدم, ليس التشهد

 ولم وسلم, عليه هللا صلى- هللا رسول

 -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ُيـِحلنا

 مليء غني على أحالنا بل المفلس, للعديم

 رأيتموني كما صلوا: فقال  السنة, وهو

 هللا صلى- هللا رسول أحالنا فقد أصلي,

 ولم تركه, إلى فعله,ال إلى -وسلم عليه

 ال رأيتموني كما تصلوا ال: “يقل

 َمن حتى أحد, يقوله ال فهذا ,!!“أصلي

د  األحكام يحذف نحو على المقولة هذه يردِّ

 بأن ويزعم عام, بأصل الثابتة الشرعية

 هو بل العام, النص لتخصيص صالح الترك

 ما وهو زعمه, في القياس على مقدم

 .اآلتية الرسائل في بيانه سيأتي

 أُمته -وسلم عليه هللا صلى- النبي أمر إن (4

 عن نهاهم أنه يعني كصالته, بالصالة

 فمرجع بينها, التي الحقيقة خالف الصور

نة راجع المخالفة الصور نفي ـنة, للسُّ  المبـيَّ

 العقل ألن ذلك المعروف, غير العدم وليس

 ضده, عن نهي بالشيء األمر بأن يقضي

 له نهي هو األمر فهذا باإليمان أمرَته فمن

 الشرعية الحقيقة أن على وبناء الكفر, عن

 جواز بعدم قلنا الصالة, في البينة الواضحة

 اليدين رفع ومنها للشرع المخالفة الصور

 في اليدين رفع سنية ثبوت مع التشهد, في

 هي الشرعية الحقيقة وهذه أخرى, مواطن

 رسول عليها تركنا التي البيضاء المحجة

 يتركنا ولم وسلم, عليه هللا صلى- هللا

 .للعدم

 مصداقية الخطأ المقولة هذه تكتسب أحيانا (5

جة الفروع من  الحقيقة على المخرَّ

 الركعة تحرم أحدهم يقول فقد الشرعية,

 لم: لمقولة مثال, العصر صالة في الخامسة

 وسلم, عليه هللا صلى- هللا رسول يفعله

 اكتسبت قد الخطأ المقولة هذه تكون وهنا

 الفرع من اإلقناع على وقدرة مصداقية

 واجبة  الركعة زيادة حرمة وهو الثابت

 الفرع به ثبت الذي األصل أن مع الترك,
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 إلغاء تم ثم ومن الشرعية, الحقيقة هو

 الحقيقة في المتمثل الثابت الشرعي األصل

 صلى- النبي بينها التي للصالة الشرعية

 مقولة لصالح وعمال, قوال -وسلم عليه هللا

  -وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول يفعله لم

 المبيَّنة, السنة محل   المجهول العدم وحلَّ 

 عليه هللا صلى- هللا رسول عليها ترَكنا التي

 .وسلم
  



 

 
58 

الجزء الثالث: عودة إلى مقولة لم يفعله  
صلى اهلل عليه وسلم التزام  -رسول اهلل  

ِورد من األذكار، هل هو سنة أم  
 بدعة؟

 

 الشرعية الحقيقة أصل على أمثلة سابقا ذكرت 

ل من العبادات يحمي الذي  العبث يد تدخُّ

 صلى- النبي بقول ثابتة وهي فيها, واالبتداع

 غاية ومنضبطة وفعله, -وسلم عليه هللا

 يفعله لم“  العدم مقولة بخالف االنضباط,

 اليوم  أما ,”وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول

 في جدل بسببه ويحدث حدثت أمرا فسأعرض

 ِوردا لنفسه مسلم حدد لو ماذا: وهو مساجدنا,

 أو جزءا يوم, كل يراجعه الكريم القرآن من

م  ذلك, غير أو جزأين  األمر على مثاال وأقدِّ

 ضوء في فهمه يمكن وكيف القيد, عن المطلق

 هللا ألزمهم الذين والجماعة, السنة أهل أصول

 .وأهلها بها أحق وكانوا التقوى, كلمة

 المطلق األمر معنى ما: أوال: 

 أنه يعني فهذا ماء, اشرب ألحدهم قلتَ  إذا (1

 واحدة, جرعة بشرب لألمر االمتثال يتحقق

 كأسين,فيكون أو كأسا أو جرعتين, أو

 أم قليال شرب األمر امتثل قد عندئذ المأمور

 أو لقمة فأكل كل, له قلت لو وكذلك كثيرا,

 أتى قد يكون فإنه ثالثة, أو لقمتين

 .المطلوب الوجه على به بالمأمور

 بأن أبناءه أمر  والدا أن لو آخر, ومثال (2

 أمر إلى األبناء كتابا,فبادر لها يحضروا

 بكتاب والثاني فقه, بكتاب ولد فجاء أبيهم,

 ولد فكلُّ  ولغة, أدب بكتاب: والثالث تفسير,

 إجابة إلى ومبادر مطيع الثالثة األوالد من

 األمر فإن وعليه؛ ألمره, وممتثل أبيه

 األمثلة في بالكتاب واإلتيان واألكل بالشرب

 غير أفراده من فرد بأي يتحقق السابقة,

 المطلق األمر أن يعني وهذا المحدودين,

 على يقتصر وال الواقع, في تحققه يتنوع

 وال لقمتين, وال لقمة وال شربتين أو شربة

 الممتثلين من وكل تفسير, أو فقه كتاب

 بالرغم مطيعون السابقة األوامر في لألمر

 األمر تطبيق في بعضهم عن اختالفهم من

 .إليهم الموجه

 المطلقة الشرعية  األوامر مثال: ثانيا: 

 فقال الكريم, القرآن بتالوة تعالى هللا أمرنا (1

 اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَنْ  َوأُِمْرتُ : )تعالى

 النمل, سورة( اْلقُْرآنَ  أَْتلُوَ  َوأَنْ ( 91)

 بالنص ثابت القرآن بتالوة واألمر

 كل بل معين, قْدر تحديد دون الشرعي,

 المطلق الذكر من ينتِخب أن له امريء

 له, يوميا ِوردا تسبيحا أو أواستغفارا قرآنا

 يتحقق المطلق فإن مطلق, األمر أن وبما

 له يـَُحد   لم الشرع ألن أفراده, من فرد بأي

ا,  لنا تعالى هللا وأكمل مطلقا, جعله بل حد ً

 أطلقه ما يقيد أن ألحد يجوز فال الدين,

 .نفسه الشرع من بدليل إال الشرع

 الشرع أْمر المطلق على آخر ومثال (2

 األذكار وسائر والتسبيح باالستغفار

 حدا الشرع لها يحد لم جميعا فهذه المطلقة

 لإلكثار وندب والحد, العد عن أطلقها بل

 مرة مائة اليوم في استغفر فمن منها,

ـا زاد وإن فأحسن, ومائتين فحسن,  فـنِـِعـم 

 وينتخب أحسن, كان زاد وكلما هي, ما

 له أصلح كان ما األذكار هذه من المسلم

 الشرع أن على بناء ونوعا, ووقتا عددا

 والمتنافسين للمسارعين ذلك في أطلق

 .السنة طريق على

 المطلق؟ األمر على يترتب ماذا: ثالثا 

 يتلوه جزءا اختار إذا المسلم أن يعني هذا (1

 ومن المطلق, أفراد بأحد أتى قد أنه يوميا

 أتى قد جزأين قْدر القرآن من وردا اتخذ

 شرعا, به المأمور المطلق أفراد بأحد
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 وكلهم المطلق أفراد بأحد آت وكلهم

 نبيه, بكالم ومتشبث ربه بكالم مستمسك

 أن وبما تعالى, هللا ورضا طاعة في وكلهم

 شهرا التزمه ولو يومه, في سنة األمر هذا

 وهو الشرعي األمر التزم قد يكون سنة, أو

 المطلق, أفراد بأحد يأتي أنه دام ما متبع

 مستمسك فهو الطاعة هذه على داوم ولو

 طلبه أمر وهو عليها, مدوام بالسنة

 الصحيح الحديث ففي عليه وحث الشارع,

 األنصاري سعيد بن سعد عن مسلم عند

 قال:قالت عائشة عن محمد بن القاسم عن

 أدومها هللا إلى األعمال أحب: ” هللا رسول

 ذكرا التزم من أن بذلك فثبت ,“ قل وإن

 الكريم, القرآن كتالوة المطلق األذكار من

 لها يحد لم التي التهليل أو التسبيح, أو

 فإن ابتداء, بالسنة أتى فإنه حدا, الشارع

 بسنة أتى قد فيكون والتزمها, عليها داوم

 كما الصالحات, على المداومة وهي أخرى

 عائشة المؤمنين أم حديث في ثابت هو

 .عنها هللا رضي

 المطلق؟ األمر في البدعة تقع متى: رابعا 

 الدين في طريقة هي البدعة أن بما (1

 التقرب زيادة صاحبها بها ويقصد مخترعة

 في كبير مدخل له القصد فإن هللا, إلى

 من جزء قراءة أن اعتقد فمن البدعة,

 فهذا بخصوصه, سنة هو يوميا القرآن

 الشرع, أطلقه الذي المطلق قيد أنه يعني

 نظر في الجزء على الزيادة وتصبح

ا المبتدع  أنه يعني مما الدين, في غلو 

 سئل لو  أما منه, ليس ما الشرع في أحدث

 جزءا ورده جعل الذي للسنة المتبع الثاني

 ما هذا: فيقول ذلك؟ فعلت لِـم القرآن من

 هذا أن أعتقد وال وعملي, وقتي به يسمح

 متبعا يكون فعندئذ بعينه, سنة االلتزام

 لم ألنه المطلق, أفراد بأحد وآتيا للسنة,

 األول فعل كما الشرع أطلقه ما يقيد

 الدين في محِدثا الثاني يكون وال المبتدع,

 يأتي ألنه وسنة, خير وعلى متبع هو بل

 المطيعين األبناء مثل المطلق, أفراد بأحد

 .ذكرهم مر الذين والشاربين واآلكلين

 رسول يفعله لم مقولة إلى جئنا لو ماذا: خامسا 

 وسلم؟ عليه هللا صلى- هللا

 أنها على المقولة هذه تطبيق افتراض على 

 على فسيترتب السنة, فهم في منهج أو مصدر

 :يأتي ما بها القول

 القرآن تالوة من يومي ورد التزام  يصبح (1

 عليه هللا صلى- النبي ألن شرعا؛ ممنوعا

 أو ثالثة أو جزأين أو بجزء يتقيد لم -وسلم

 تتحول المقولة هذه على بناء ثم عشرة,

 الشرعي األمر أفراد أحد التي السنة

 وانقلبت مذمومة, بدعة إلى المطلق,

 عن النهي ويصبح معصية, إلى الطاعة

ت طاعة, السنة  األحكام المقولة بهذه وُردَّ

 االستدالل وأصول والمطلق, بالعموم الثابتة

 .الشرعية

 للورد االلتزام هذا أن أحدهم توهم إذا (2

 ألف التزام أو الكريم, القرآن من اليومي

 استغفار مائة خمس أو مثال, تسبيحة

 صلى- هللا رسو يفعله لم بدعة هو يوميا,

 من تتحول المداومة فإن وسلم, عليه هللا

 بدعة, على مدوامة إلى طاعة على مداومة

 .بدعة على بدعة بالتالي وهي

 تحت المندرجة السنة تحويل بعد وعليه؛ (3

 بدعة عليها وزيدت بدعة, إلى مطلق أمر

 المتبع أن يعني مما البدعة, على المداومة

ا مبتدعا أصبح للسنة  بدعته على ومِصر ً

 تفسيق ذلك على ويترتب شرعا, المذمومة

 بالذم األحق وكان والطاعة, الذكر أهل

 المأمور النبوية السنة يرد َمن هو شرعا

 مقولة أما الثابتة, بالنصوص شرعا بها

 عليه هللا صلى هللا رسول يفعله لم–البشر

 بها ترد للسنة, بديال أصبحت  – وسلم

 األرض فوق من اجتثت مقولة وهي السنة,

 هي بل االستدالل, أصول في قرار لها ما
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ل السنن به تهدم ِمعَول  بدع, إلى وُتـحوَّ

 رسوله وسنن تعالى هللا أوامر بذلك وردت

 .وسلم عليه هللا صلى

 ألن بدعة ليست أحدهم يقول وربما (4

 شرط وهو موجود, غير للفعل المقتضي

 في ندخل وهنا بدعة, بأنه العمل لوصف

 تعريفها أنتظر زلت ما التي المقتضي كلمة

 شرعي, أم عقلي هو هل المقتضي وتعيين

 بهذه تثبت ال العبادات فإن عقليا كان فإن

 مصادر من مصدرا العقل وليس العقول,

 أدلة في ناظر هو بل الشرعية, األحكام

 كان وإن فيها, األحكام عن وكاشف الشرع

- النبي يكون أن بد فال شرعيا المقتضي

 بينه فإن بينه قد -وسلم عليه هللا صلى

 هللا صلى- هللا رسول بينه مما يكون فإنها

 الترك, في يدخل أن يصح وال -وسلم عليه

 تقريرية, أو فعلية أو قولية سنة إما هو بل

 البيضاء والمحجة الوافي الشافي البيان هو

 قام قد أنه فعال قوال بينه عما يقال فكيف

 صلى هللا رسول وتركه تركه على المتقضي

 وعدم الفعل إمكان مع وسلم عليه هللا

 المانع؟

 بدعة ليست السنة على المداومة: سادسا: 

 األذكار من ذكرا التزم من أن الواضح من (1

 كاألمثلة الشرع إليها دعا التي المطلقة

 صلى-رسوله وسنة ربه بكالم آخذ السابقة,

 هذا إن: قائل يقول فقد وسلم, عليه هللا

 وليس البدعة هو بالورد الدائم االلتزام

 أن الذاكر على وأن بدعة, نفسه العمل

 متبعة سنة تكون ال حتى ويترك يفعل

 أن   يعني -األسف مع- وهذا بدعة, وتصبح

 ويترك تعالى هللا يذكر أن الذاكر على

 وهذا!! البدعة في يقع ال حتى السنة,

 تلك بسبب المسلم على التلبيس منتهى

 هللا صلى- هللا رسول يفعله لم:  المقولة

لت وسلم, عليه  بهذه أنفسهم لهم وسوَّ

 في يقعوا ال حتى السنة ترك المقولة

 َهْجر في الخلَف عجائب من وهذا البدعة,

 أنهم ولو البدعة, من خوفا السنة

 في وقعوا ما ومنهجهم, بالسلف استمسكوا

 .البدعة َخْوفَ  السنة هجر حمأة

 المعين الورد اعتقاد تعني ال المداومة: سابعا 

ـة  :بنفسه ُسن 

 الطاعة التزام أن اإلخوة بعض يتوهم (1

 أنه بمعنى بدعة, تجعلها عليها والمداومة

 فهذا اليوم, في جزء قراءة على داوم ما

 من جزء قراءة أن اعتقد قد أنه يعني

 أحد وليست بعينها, سنة هي يوميا القرآن

 هلل الذاكر هذا سئل ولو المطلق, أفراد

 المحافظ نسمع ولكن أحسن, لكان تعالى

 يناسب ما هذا: يقول المشروع الورد على

 أن أعتقد وال وعملي, وطاقتي وقتي

 سنة هي اليومي الجزء على المداومة

 اليومي الورد صاحب فإن هنا ومن بعينها,

 يتهم فكيف للشريعة, شيئا يضيف ال

 في أحدث قد بأنه الطاعة, على المداوم

 وجهه في ُيشهر ثم: منه ليس ما الشرع

 من: وسلم عليه هللا صلى النبي حديث

 رد, فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث

 صلى هللا رسول أمر لرد الحديث ويوظف

 في البدع رد من بدال وسلم, عليه هللا

 .للحديث الخاطيء التوظيف بسبب الدين,

 المطلق؟ األمر من الشرعية الحكمة ما: ثامنا 

 (:الشريعة سقف تحت الخصوصية)

 على قائمة عبادات لنا تعالى هللا شرع (1

 الصلوات كأداء الكامل, االمتثال

 تكون أن بد فال أوقاتها, في المفروضات

 صحة -وسلم عليه هللا صلى- النبي أمر كما

 وهي للناس, فيها اختيار ال وهذه وكماال,

 لتجانس المشترك الحياة نظام من جزء

 اإلسالمي, المجتمع دعائم وهي المجتمع,

 بها, أعلم اإلنسانية النفس خلق الذي ولكن

 في واالختيار للخصوصية مجاال لها وترك

 بها, التمثيل مر التي المطلقة الطاعات
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 وذاك وحفظا, تالوة الكتاب على مقبل فذاك

 هللا قسم وآخر االستغفار, باب عليه هللا فتح

 شاء, ما والتحميد التهليل من له تعالى

 على السائر للعبد الخصوصية تتتحق وهنا

 من ينتخب أن يستطيع بحيث السنة, درب

 دنياه في له أصلح هو ما التطوع عبادات

 بذكر منهم كل صالح ويتنوع وآخرته,

 السنن هذه معارضة حالة في أما مشروع,

 رسول يفعله لم: بمقولة الشرع في المطلقة

 الحكمة تتعطل وسلم, عليه هللا صلى- هللا

 بالمداومة الناس وصالح والرحمة والسنة

 المنكر ويصبح المشروعة, العبادات على

 .منكرا والمعروف معروفا

 الشريعة على خطيرة مقوالت: تاسعا: 

 الشريعة تخصيص المقوالت, هذه من (1

 على قصرها أو بها, نسخها أو بالعقل,

 الَعَور واضحة المقوالت هذه ولكن التاريخ,

 أن أخشى ولكن الشرعية, الناحية من

 هللا صلى- هللا رسول يفعله لم) مقولة تكون

 للشريعة مصدرا وجعلها( وسلم عليه

اء فتنة فيها, ومنهجا  جاء فقد َوَبر, ذات زبَّ

اهية َوُيَقال:  لألزهري اللغة تهذيب في  للد 

اءُ : المنَكرة  الشعبيُّ  َوُسئِلَ … َوَبر, ذاتُ  َزبَّ

 وبر, ذاتُ  َزباءُ : َفَقالَ  غامضة َمْسأَلَة َعن

 أََرادَ  بهم, ألعَضلَت َبْدرٍ  أهل على َوَرَدتْ  لَو

َها  الش رود بالناقة َشب هها ُمشِكلة, أَنَّ

 هذه خفاء في شك وال هـ.ا لغموضها

 الشباب من كثير على وخطورتها المقولة

 السنة, على حرصهم نعرف الذين المسلم,

 وأصبح منه, خافوا فيما وقعوا ولكنهم

ُبـع أنثى وهي عامر, أم كُمِجير حالهم  الضَّ

 .تأكلُك ثم إليها, وتحسن إليك تؤويها


