
 

  



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  صحابهأله و آخرين سيدنا محمد وعلى  ولين وال ملين والصالة والسالم على سيد ال الحمد هلل رب العا

نظرية أ في ضوء  املشرفة  السنة  املتعلقة بحجية  املحاضرة  في هذه  بكم جميعا  بعد فأرحب  أما  جمعين 

 ،و بأدلة عقلية فقط أو بأدلة من العادة كاملعجزة فقطأ أننا لن نتحدث بأدلة نقلية فقط    بمعنى  ،املعرفة

والعادية والنقلية  العقلية  الدلة  االجتماعية من مجموع  الهيئة  املحاضرة  في هذه  لذلك    إنما سنالحظ 

 . و ستة محاور أقسام ألى ستة إجاءت هذه املحاضرة منقسمة 

 .نظرية املعرفة حتى نستكمل فيما بعد فيما يتعلق بموضوع املحاضرةاملراجعة في ضوء : أوال 

   .محل البحث الذي سنتحدث فيهأقسام منكري السنة و : ثانيا

يعني     .واملعجزة ثم العصمة ثم حجية السنة  ثبات اللوهيةإتيب الدلة العقلية والعادية في  تر :  ثالثا

ناك أو إلى لى دليل جزئي من هإوال تذهب    ،درجات قوتهالى ترتيب الدلة في  إستكون هذه املحاضرة تلتفت  

 . وهكذا ي لى الظنإ يدلة معا في ضوء تراتبي من القطعنها ستنظم هذه ال إدليل معين من هنا بل 

 .شبهات حول العصمة: رابعا

   .تظاهر الدلة النقلية تحت قاطع العصمة: خامسا

  ، بمعنى أننا أمام سنة غير محكية بسند في كتب السنةالسنة العملية غير املحكية بسند  :  ادساس

 .شكالية من الشكاليات فيما يتعلق في حجية السنةل  هذه قد تكون سبباو 

 

 



 

 

 

وستكون مراجعة    ،ال وهو املحور املتعلق بمراجعة في ضوء نظرية املعرفةأ ول  لى املحور ال إنذهب  

 . سريعة

العقل ال يستعين بالتجريب الحس ي وال   أن    بمعنى  ما استقل العقل بدركه  :الحكم العقلي  :أوال 

ا بالدليل  الحقيقة مثلإجل الوصول  ألنقلي من  يستعين  الرياضية  :لى  الضدان ال    :مثل  ،حل املعادالت 

يجتمعان   ،يجتمعان وال  يرتفعان  ال  الجزء  ،النقيضان  من  أكبر  كالبياض    ، الكل  يجتمعان  ال  الضدان 

النقيضان ال يجتمعان كالحركة والسكون كذلك ال يرتفعان في الجسم فإما أن يكون الجسم  .  والسواد

كذلك الوجود والعدم نقيضان ال يرتفعان وال يجتمعان فإما أن يكون الش يء    ،ساكنا أو أن يكون متحركا

لى دخول إلذلك دخول الظن على السبب يؤدي    نموجودا وإما أن يكون معدوما والسبب واملانع نقيضا

 .الظن على املانع في موضوع الفقه

بمعنى أننا ال   ،وهو ما يتعلق بالتجريب والعادةوهو املوضوع الثاني في املعرفة    العاديأما    :ثانيا

ال باالختبار والتجربة والنظر إرجات الحرارة في الجواء العليا  دو مثال  أ تطيع أن نعلم درجة غليان املاء  نس

الفيزياء  إ  .والحس ال ذن  والنظم  والجيولوجيا  والخطأ والكيمياء  فيها  الصواب  تدرك حقيقة  هذه  دارية 

 .بالتجريب والعادة

ن  لى ش يء آخر مإللعقل ال يحتاج    تاستناد بح   يعقلفال  ،إذن النسان في العقلي والعادي مستقل

والعقل في الشرعي أيضا مستند بمعنى ليس .  لى التجربة في املختبرإ ل مستند  العادي العق  .خارج العقل

لى الحقيقة كما هو المر في الغيبيات والمور الشرعية في العبادات  إفهو محتاج إلى الوحي ليصل  .  مستقال

ولذلك نحن عندما   يلى الشرعإد  ن  ل هنا ليس مستقال إنما هو مستفالعق  .واملعامالت والجنايات والقضاء

 ،نتكلم في موضوع نظرية املعرفة نجد أن العقل موجود في جميع أركان النظرية في العقلي والعادي والشرعي

 .مستند إلى السمع  يلكنه في العقل مستقل أما في العادي فهو مستند إلى التجريب وفي الشرع



 

 

 

اَن َعْنُه  "  :قوله تعالىلذلك نجد أن هذه النظرية مستندة إلى  
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والتجريب  ،الشرع  وهالسمع  ،  (36السراء:)"  َمْسُئوال الحس  هو  الذي    ،البصر  التعقل  هو  الذي  والفؤاد 

 .أما في موضوع العقل فهو مستقل، يجري في موضوعات الشرع وفي موضوعات العادة مستندا

من أراد االزدياد في هذا املوضوع هناك دروس ف  ،الن هذا فيما يتعلق بالطر العامة لنظرية املعرفة

 .ومن باب التذكير ، سابقة في النظرية ولكن أحببت في هذه العجالة أن أملح إلى النظرية بصفة عامة

منكرو السنة على قسمين منكر    . وهم منكرو السنة?  ن الذين سنتحدث عنهم في إنكار السنةالن َم 

حجية السنة رأسا بمعنى إنه يقول إن حديث النبي صلى هللا عليه وسلم ليس حجة بمعنى لو أنه جالس 

ا عليه لن  يجابً إ  فال يرى أن في ذلك  "قم"  :فقال له النبي صلى هللا عليه وسلموسلم  مع النبي صلى هللا عليه  

إذن هذا الذي ينكر حجية السنة رأسا ذلك لنه ال يرى أن كالم    .النبي ليس له نصيب في التشريع باملرة

  صل في القرآن وجاء أ آن فينظر إذا كان قول النبي فيه  النبي صلى هللا عليه وسلم حجة إال إذا وافق القر 

صل في الكتاب فإنه ال  أإذا لم يجد هذا الكالم له  أما    ،صل وهو القرآن مؤكدا فإنه يكون حجة باعتبار ال 

 . ره حجةيعتب 

ضافة ببيان املجمل أو تفصيل أو زيادة إنما  إنبي صلى هللا عليه وسلم له مزيد  لذلك ال يرى أن ال

 . هو يؤكد ما هو مؤكد في القرآن هذا القسم االول وهو محل بحثنا وعليه مدار درسنا هذا اليوم

ولكن يشترط أن  أما القسم الثاني وهم الذين يقولون إن كالم النبي صلى هللا عليه وسلم حجة  

يصح النقل وما نراه في كتبنا بحسب زعمهم من مصادر السنة في كتب الرواية ليس صحيحا البتة وقد  

وبالتالي طريقة نقل السنة غير صحيحة وهذه ليست بسنة نظرا للتشكيك في   ،دخله الشك واالحتمال

 . السانيد مع االعتقاد بحجية قول النبي صلى هللا عليه وسلم

 



 

 

 

وجدنا  ا املناقشات  من خالل  وهمأ لن  الول  القسم  ال   ن  هم  الحجية  بعدم  يقولون  ولى  الذين 

  . شكال في السانيد أيضا لهم جوابهم في هذه الحالةإالذين يقولون بالحجية لكن هناك    وأيضا  ،بالبحث

في دروس ي على  ول أما القسم الثاني فقد أجبت عليه  إذن سننبري في هذه املحاضرة إلى مناقشة القسم ال 

وهي موجودة   ،قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين  هناك محاضرة تفصيلية سأحيلكم عليها في النهاية

ت وانتهوا إلى أئمة الحديث درسوا كل االحتماالت ونقدوا جميع االحتماال   ؛خالصتها  ،على املوقع الرسمي

لى جواب القسم إإذن نحن سنذهب    .البحثوهناك مسرح    ،حتماالت العقلية في السندأنهم استخدموا اال 

 . الول وهم منكرو حجية السنة رأسا

، قال  من خالل االشكالية في مناقشة حجية السنة تجد أن ابتداء االستدالل يكون بالدلة  :أوال

نجد أن هؤالء    "من يطع الرسول فقد أطاع هللا"، "قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللاتعالى: "

المر ش يء"يعرضون لدلة أخرى   إلى آخره كما سأبينه   " ليس لك من  ال  ،مثال  النقلي فعند  بالدليل  بدء 

لكن علينا أن نكون منتبهين الى أننا عندما نتكلم في حجية    ،و بالتقييدأحتمال بالتخصيص  يدخل عليه اال 

ال  في حجية أصل من أصول السالم وأصول  نتكلم  أننا  اال   سالم الالسنة  عليها  أن يدخل  حتمال يجوز 

فإذا كانت عامة محتملة للتخصيص لنها أدلة نقلية وأنتم تعلمون أن الدليل النقلي يعرض له    ،أصال

ؤدي  لى ذلك من هذه العوارض فالبدء باالستدالل بالدليل النقلي سي إوما    والنسخ  التقييد والتخصيص

خرى نقلية يزعم أصحابها أنها تفيد في عدم حجية  أملغمور في أدلة  لى املانع اإإلى تعرض هذا الدليل النقلي  

 . السنة

 أ  ؟ما هو الدليل الول الذي سنرتبه فيما يتعلق بحجية السنةالن  
ً

أهم ش يء فيما سنتصدر له    : وال

ثبات  إال وهو  أ  ،بمعنى ما هو الدليل الول الذي تبدأ به؟ نبدأ فيما قبل املعجزة  ،هو موضوع ترتيب الدلة 

نها أثم بعد ذلك نبحث في املعجزة و   ،هذا هو ما قبل املعجزة  ،لهي، وهذا له محله وبحثه ودرسهالوجود ال

 ال وهو دليل  أدليل االن هذا ال  . امر خارق للعادة  يجريه هللا تعالى على يد نبي تأكيدا له على صدق رسالته



 

 

 

العادي  ،هو منطوي على دليل عادي   املعجزة في ضمن حقل  ليؤكد على معجزات    يعني  تم خرقه  الذي 

 لى ذلك من مثل هذه إوما    ،كأن يحيى عيس ى عليه السالم امليت  ،الرسول كأن تخرج الناقة من بين الصخر

 . مر معلومأبخرق العادة، وهذا دلة فيما يتعلق ال 

لى الخارق للعادة ونحن هنا نالحظ ترتيب أدلة نظرية املعرفة من إ، ثم ذهبنا  والأ  يبدأنا بالعقلإذن  

هذا    :عندما تأتي السنة ويقول لك.  جدا في االحتجاج بحجية السنة  والعادي الن هذا مفيد  ي حيث العقل

العقلألى  إسنستند  .  غير معقول  ب  ن  منه  أالذي حكم  للعادة يستنتج  الخارق  في  أن هذا  ن هذا صادق 

ن  أل  يحصل به قطع في النفس وضروري بمعنى ال يقبل االحتما  لى خرق العادةإإذن العقل مستند  .  دعواه

ولكن الظاملين بايات  .  فانهم ال يكذبونك  : ) في قوله تعالى  يضا سلم به الكفار أوهذا  .  هذا رسول من عند هللا

يوقنون    إذن.  (هللا يجحدون  يمكن  ل   ؛نك مرسلأهم  القاطع ال  يردأن هذا  في    ن  انعكاس ضروري  وهو 

 .   النفس ال يملك النسان اختيارا في دفعه

العتاة وهم قوم فرعون أملا   انفسهم"  ؛عتى  واستيقنتها  بها  ل تصديق عادي إذن حص.  "وجحدوا 

املعجزة   هذه  السالمأنتيجة  عليه  موس ى  عصا  وهي  ال إضافة  وبال ،  ال  املعجزة  هذا صادقأ  خرى لى   ، ن 

استند العقل ،  ي هو العاديلذخارق اال  إذن التصديق بالرسالة يكون نتيجة هذا.  ورسول من عند هللا

.  ثم بعد ذلك يأتي دور الجحود  .ن هذا رسول من عند هللاأ النفس بما ال يمكن دفعه  فانعكس في    ،ليهإ

ن محمدا صلى هللا  أن موس ى عليه السالم رسول و أذن ملا صدقوا  إ  "،وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم "إذن  

.  لكن املأمور به شرعا هو التصديق الشرعي.  إذن هم مصدقون تصديقا عاديا لغويا.  عليه وسلم رسول 

 ذعان للرسول باملعلوم من الدين بالضرورةلى ال إضافة  مركب من اللغوي بال   ؟ما هو التصديق الشرعي 

 :نقول ? إذن ما معنى ذلك. وامر الشرعيةمما هو في باب ال  التحريم مما هو في باب الحدودمما هو في باب 

 فيحصل الصدق  ،و مؤمنأن التصديق بالرسول مبني على املعجزة الذي ال مدفع له في قلب كافر  إ



 

 

لى  إ  أل واملصالح والكبر والعناد وماوالتصديق بهذه الرسالة ثم بعد ذلك تبدأ مزالق الهداية من امل

إذن جحود الكافرين لم  .  باملتابعة للرسول   ؟ماذا كان الجحود  .فيأتي الجحود  مثل هذه املزالقذلك من  

يمانا  إال يعتبر    ،يماناإصدقين لغويا وهذا ال يعتبر شرعا  بل كانوا م   نه كاذب في رسالتهأنهم يعتقدون  أيكن  

 بالرسول ولم يذعن له باملتابعة ال يكون مؤمنا وعليه من صدق    ،نما هو من حيث الوضع اللغوي إ،  شرعيا

نا مفصل ضروري لذلك ه  .ن تصديقه لغوي كتصديق الفرعون ل   ؛خرةشرعا وال يكون من الناجين في ال 

ة الذين ملا سمعوا يمان بالوضع اللغوي الذي يحدث لفرعون ويحدث للعرب في الجاهليفي التمييز بين ال 

املتابعةوقال  ،ن هذا معجزأالقرآن علموا   في نفوسهم لكنهم تكبروا على  إذن هم جحدوا .  وا هذا رسول 

 . حجية املتابعة

ن هذا رسول أالدليل على    إذن دل  "،  ولكن الظاملين بآيات هللا يجحدون   نهم ال يكذبونكإف"إذن   

رسول من ن هذا  أ  ،يترتب عليه العصمة   ؟من عند هللا سبحانه وتعالى  نه رسول أماذا يترتب على  .  باملعجزة

 : كقول ابن عاشر. عند هللا وهو صادق فيما يقول بدليل املعجزة

 صدق هذا العبد في كل خبر  **ذ معجزاتهم كقوله وبر إ

فمن    ،من الذي يصدقه؟ رب العاملين.  هذا عبد صادق فيما يخبر به  :ن هللا يقول أفمعنى املعجزة  

هي حفظ   ؟العصمة ما معنى العصمة  :فإذا قلنا.  املعجزةإذن هذا هو معنى  .  كذبه فقد كذب رب العاملين

لكنه    ،ن هذا سنة أنهم لو وقعوا في مكروه سنقول  ل  ؛فال يقعون في حرام وال في مكروه  ،نبياء من الذنوبال 

يكون    نه بالنسبة لهل   ؛ن كان مكروها لنا إفيكون في حقه واجبا عليه و   ،نه للتنزيهأ قد يفعل املكروه ليبين  

والدليل    ،إذن الدليل على حجية السنة هو العصمة.  ن هذا مكروهأ ن يبلغ  أمن ناحية البالغ يجب عليه  

 . على العصمة هو املعجزة

 



 

 

نقليا نصا  ليست  قطعية  ادلة  هذه  النسخ    ،إذن  له  يعرض  التخصيص    وأبحيث  له  و أيعرض 

  ؛ بناء عليه   املعروفة.لنص النقلي من العوارض العشرةلو يعرض له ما يعرض  أ  ،يعرض له الحقيقة واملجاز

 : في قولهم  صوليون وهذا ما يقوله ال   ،لى املعجزةإقبل التأويل هو العصمة املستندة  دليل الحجية الذي ال ي

 أعني به الهام االولياء **وينبذ االلهام بالعراء  

 تفاءقوعصمة النبي توجب ا***وقد رآه بعض من تصوف 

نما هو العصمة  إ بي ابتداء ليس هو الدليل النقلي  ن املوجب لالقتفاء للنأ لى  إ  ونصوليون ينظر ال ف

 .بالنسخ والتقييد والتخصيص   التي ال يدخلها احتمال التأويل

املتاب وا يلزم منه  العصمة  للقرآن  عتقاد  للنبي سواء كان مؤكدا  و مستقال أو شارحا مفصال  أعة 

بالعصمة الضرورية من املعجزة.  وعمتها واملرأة وخالتها  بين املرأة كتحريم الجمع   التسليم  نكار  إثم    إذن 

 .ال حقاإنه ال يقول أنه حق و أ في عدم اتباع ما يعتقد  السنة هو عين التناقض

شارة  الذي ينكر حجية السنة يقف على ال هل هذا    .لى اي دليل قوليإلم نعرض    ن نحنحتى ال 

نعميمت.  نعم  ؟ الضوئية التعليمات؟  معصومين.  ثل  ليسوا  معصومون؟  هم  ليس .  هل  من  تتابع  كيف 

نت قد سلمت لهذا  أ و   ،ن قولك ليس حجةإ  : لى املعصوم فتقول لهإبينما تأتي    ،في قراراته ونظمه  معصوما

له بالعصمة وتسلم    تسلم  .التي من ضروراتها العصمة  نت مسلم له بالنبوةأف  ؟املعصوم بالعصمة والنبوة

و  العقل الذي  أ.  نه مرسل من عند هللا ثم تقول ال طاعة لك عليناأله باملعجزة  ين  أ  ؟لوهيةثبت الأين 

العاديإالعقل املستند   العادية والتجريبية ؟ لقد هدمت من قبل منكري حجية  ين ال أ  ؟ لى خرق  حكام 

 . السنة

 



 

 

ن السنة  أإذن بناء على  .  ا ثانكأوبالتالي هم يعطفون على ما يبنونه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة  

فهذه سلسلة    ،واملعجزة يجريها هللا تعالى  ،وقطعي العصمة مبني على املعجزة  ،مبنية على قطعي العصمة

ملا يصفهم الشارع  إذن  .  وال يمكن قطع بعضها عن بعض  هي سلسلة متصلة   ،بداأ ال يمكن فكها عن بعض  

و أو   نهم ال يبصرونأب العقلأ.  نهم صم بكم فهم ال يعقلون أنهم ال يسمعون  يعني صم ال يسمعون    ؟ين 

 ؟بت املعجزةأثمن الذي    ؟ين العقلأ.  بكم هذا الكالم الذي يقولونه لو كانوا خرسا لكان خيرا لهم  ،الشرع

لو : "العادي وال يعقلون وال يسمعون الشرع وقال هللا فيهمإذن هؤالء ال يبصرون  .  ارتباط عقلي مع العادي

دوات املعرفة في نظرية املعرفة امللخصة  أن  أذن القضية  إ.  "صحاب السعيرأما كنا في    و نعقلأكنا نسمع  

فمن جحد السنة سيسأل عن  .  "ولئك كان عنه مسئوالأن السمع والبصر والفؤاد كل  : "إفي قوله تعالى

 .لسمع الذي هو الشرع وسيسأل عن البصر وهو املعجزةالعقل وسيسأل عن ا

قلي بين املستقل  فهو الربط الع  أما الفؤاد  إذن السمع هو الشرع والبصر هو النظر في التجريب

بناء عليه الشرعي  .  لى الشرعيإقول الرسول صلى هللا عليه وسلم    لىإضافة  بال   لى العاديإالعقلي املستند  

يمك  يمكن  أن  ال  وال  العقلي  ينفك عن  العاديأن  ينفك عن  على.  ن  الشرعي هو عاطف  العادي    ومنكر 

نهم  ل   ؛نهم ال يعقلون أقد وصفوا ب  "قوم ال يعقلون "لذلك  .  ضيضا بالنقأوعاطف على العقلي    ضبالنق

 . ثبات املعجزة والعصمة ثم نقضوا ما بناه العقلإليه العقل في إلى العقل الذي استند إرجعوا 

ن ما  ال .  العصمةسئلة حول هذه  صمة هي الحفظ من الذنوب لكن ربما يعرض لنا بعض ال لعاف

لى ما هو بعد املعجزة والرسالة  كان قبل البعثة لن نخوض فيه لفترة ما قبل النبوة سنبقى محافظين ع 

ليغفر لك هللا ما تقدم  "الن ما ورد في كتاب هللا تعالى من وصف الذنب  .  نها هي القضية الهم في نظرنال

هو ما كان من    ورد من الذنب للنبي صلى هللا عليه وسلم  ما  نإ  :نقول   مثال هذاأومن    "من ذنبك وما تأخر

  ، الكبيرة   و تعمدأصغيرة  الن الذنب هو تعمد  ل   ،و تعمد كبيرةأنه تعمد صغيرة  أوليس    ،ولىباب خالف ال 

 مره باالستغفار له  أ في  ،وبالتالي ما يليق بمقام العصمة كيف تسهم العصمة في تفسير هذه النصوص



 

 

ذا  إف.  ستفسر على ضوء قاطع العصمة  ؟كيف تفسر لذنبك  ،ذنبك  :قال.  "وللمؤمنين واملؤمنات  لذنبك"

ن تفسر الذنب قابلة ل ية  ن ال ل   ؛ يةن قاطع العصمة هو الذي سيفسر ال إ جازت عليه الصغائر ف  :قلت

الكبيرة وتعمد الصغيرة   سيخرج   ؟ ليس  دليل العصمة دليل قاطعأ  .ولى يضا ما كان خالف ال أو   ،بتعمد 

هو من    .قال صلى هللا عليه وسلم  ، أوقال تعالى  ؟إذن هل هذا دليل نقلي.  تعمد الصغيرة وتعمد الكبيرة

إذن دليل العصمة محكم من محكمات  .  ثبت بالطرق التي تكلمنا فيها  ؟كيف ثبت.  الصول الكلية للدين

ال يوجد عليه نسخ إذن    ،ال يوجد عليه تقييد  ،ال يوجد عليه تخصيص  ،الشريعة ال يوجد عليه استثناء

 . املحكم الذي ال يقبل التأويل ناثبتأ

فبعد ذلك يأتي  .  ةفرادها كتعمد الصغيرة والكبير أى النصوص التي تتعارض في بعض  إلإذن تأتي  

فتفسر الذنوب من باب  .  ولىالف ال ويبقى ما هو من باب خ.  تعمد الصغيرة والكبيرة  قاطع العصمة فينفي

 . والكبائر ،نها تعمد للصغائرأوليس على ، خالف االولى

تجد  .  والصغيرة تعمد وليست نسيانا.  يجوز عليه الصغيرة  :الحقيقة هناك في املصادر قد يقول 

و أإذن وقع    .يجوز   :نه قالأال يعني  ف  ،و الوقوعيأوليس الجواز الشرعي    ،يتكلمون من الجواز العقلينهم  أ

 . نه بشر يمكن هذاأمكان العقلي من حيث نما من حيث ال إ ،أنه جائز في الشرع

تجوز    :نه يقول أصول  العلماء في ال   فلنحذر من هذه العبارة عندما ترد في نصوص وبناء على ذلك،  

ين مواقع أذا وقع في صغيرة  إنه في صغيرة و أعليه الصغيرة فربما يكون قد وقع  ذا جازت  إ  .عليه الصغيرة

من باب الجواز العقلي    نه قالألى  إال هو تنتبه  .  إذن اختلطت مواقع السنة بمواقع الصغائر  ؟نالسنة إذ 

وبالتالي هناك نصوص    ،العقلي  مكانل طار اإنه  يؤصل في  و الذي وقع فعال ل أز شرعا  ئاليس من باب الج

فه بشر  رادوا بهذا الجواز العقلي بوص أن الفقهاء  أطالب بمثل هذه النصوص وبين لهم و وقد جاء بعض ال

لكنه  البشري  من    والضعف  للحفظة  شرعا  يجز  ولم  فعال  يقع  االقتداءألم  العصمة  ل   ؛جل  معنى  ن 

 .االقتداء



 

 

عليه الصالة   نه نس ي في صالته ألم يثبت  أ  ؟ العصمة من نسيانهين  أو   :حدهمأيضا قد يقول لك  أ

كذلك اجتهاده في   ؟بالعصمة هنا   وافكيف تقول  ،حصل  ؟والسالم وسلم من ركعتين في الصالة الرباعية

 .ولىسرى بدر كان من باب خالف ال أ

  ؟ سهو صالتناكيف نتعلم .  ن نسهو في الصالةأنبياء يمكن أنحن بوصفنا مسلمين بشر لسنا  نال 

لي . الصالة اجتمع فيها بيان القول والفعل  :قول لكأ.  ن ينس ىأما ليبينها بالقول وليس بالداعي  رب  :تقول 

يضا  أ  .هذا قول   "ارجع فصل فانك لم تصل: "وقال له الرسول   ،القول في الواجبات كاملس يء صالته  بيان

إذن هيئة  .  لحج والزكاة جاء بالقول والفعلإذن بيان الصالة وا  ".صليأ  صلوا كما رأيتموني: "بيان الفعل

فاجتمع لنا في   ،قوى في بيان االحكامأوالقوال  ،فعال قوية في بيان الهيئاتن ال أ وبالتالي نجد ، اجتماعية

ن يقصر فيه  أ كمله الفعل وما يمكن  أن يقصر فيه القول  أ فما يمكن    ،ديننا البيان بالفعل والبيان بالقول 

 . حسنأفجاءت الشريعة تماما على الذي  ،كمله القول أالفعل 

الهيئات  بيان  من  والبد  القدوة  من  البد  هنا  كمنأف  ،من  بالكتاب أ يريد    نت  السباحة  يتعلم   ن 

وهذا من    ،مامك في القيادةأمامك في املسبح وقائد السيارة  أن يكون السباح  أ ب  ن تكون أالبد    ،والقوبال

خطأ في االجتهاد أنه عليه الصالة والسالم  أ  ولم يقر على اجتهاده لو  ،إذن لم يقر على النسيان.  تمام البيان

سعد    ،ن الصحابة اجتهدوا بحضرتهإبل    ،ن هناك حكمة في تعليم االجتهادأفنجد    ،بدر  سرى أ كما هو في  

 .وحكم في بني قريظة ،بن معاذ اجتهد بحضرة النبي صلى هللا عليه وسلم 

لى االجتهاد وكيف مة عفي تدريب ال   مهم جدا  قضية االجتهاد ومركزية موقع االجتهاد في الشريعةإذن  

الرسول صلى هللا عليه    ،مامهأصحابة اجتهدوا  يضا ليحصل به االقتداء والأيكون االجتهاد   وسلم لكن 

هللا صلى هللا عليه  و حكم هللا؟ بعدما قال رسول  ن هذا هأفمتى عرفنا  .  صلليس تابعا للصحابي بل هو ال 

كما    يضاأوممارسة    إذن هذه املركزية في االجتهاد هي تدريب وتعلم .  "لقد حكمت فيهم بحكم هللا"  :وسلم

 .  هو الحال في موضوع النسيان



 

 

ما أ   ، ن الرسول صلى هللا عليه وسلم في كل ما يفعله ويتفقه فيه فهو لنفسهإ  :لذلك نحن نقول 

 ، لكنه لنا دليل شرعي.  اجتهاد منه  ،اجتهاد النبي صلى هللا عليه وسلم لنفسه تفقهف .  بالنسبة لنا فهو دليل

بالنسبة لالجتهاد  إ وبالتالي ال   الحكم مباشرة أشكالية عندنا  ونأخذ  يجتهد  النبي صلى هللا عليه وسلم  ن 

 . نه دليل بالنسبة لناقتدي مباشرة وال ننتظر التصحيح ل ون

 :مكروها قد يفعل يضا النبي صلى هللا عليه وسلمأ

 نه للتنزيهأمبينا **  وربما يفعل للمكروه

 شرب من فم القربن ي  أكالنهي **  بفصار في جانبه من القر  

صل في  نهى عن الشرب من فم القربة ما ال ملا  .  نهى عن الشرب من فم القربة وشرب من فم القربة

فجاء   ،القربة  ن يشرب من فمأ  ؟ تعرف الكراهةكيف  .  ن تشرب من فم القربةأإذن يحرم    ،التحريم  ؟النهي

ي  وبالتال  ،ن هذا من باب املكروهأن يشرب ليبلغ  أفهو يجب عليه    ،هنا فعله من باب البالغ الواجب عليه

 .لكن بالنسبة لنا هو مكروه ،نه داخل في البالغجاء فعله من باب الوجوب عليه ل 

والفعلية والتقريرية   القولية  السنة  :دلة الشرعيةاالجتماعية من ال لى الهيئة  إلذلك عندما نأتي  

 دلة العادية والعقلية والشرعية املرتبة للعصمة على املعجزةمن ال   الهيئة االجتماعية  ؟ما دليلها.  حجة

.  الذي ال معنى له  ؟ما معنى الحشو  ،وبناء عليه السنة خالية من الحشو.  حكام العقلية املستقرةوعلى ال 

 . بدليل العصمةيؤخذ   فكل لفظ وكل فعل دين 

دائما   مردنا  سيكون  العصمةإإذن  ال .  لى  الكتابوهذه  في  التي  النقلية  للسنة  دلة  كيف    املثبتة 

معها  ال إأتي  ن سنال   ؟نتعامل  السنة  لى  بحجية  يتعلق  فيما  لكم  محفوظة  وهي  والسنة  الكتاب  من  دلة 

من يطع الرسول فقد "  :كذلك في قوله تعالى.  "تم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللان كنإقل  "  :كقوله تعالى

 نقلية عامة ويعرض لها    دلة أهذه . دلة كثيرة لكننا نذكرها على سبيل النموذجأوهناك . "طاع هللاأ



 

 

  ال يقتدى به في الجبليات   :نت نفسك ستقول أ  ؟مور الجبليةلك هل يقتدى به في ال   :لو قلت.  لتخصيص

   ؟هل يقتدى به فيها  اء مثال وكراهة الضب  الدب    هكحب
ً

إذن العام عرض له التخصيص .   للقدوةليست محال

التي هي تعيين  دلة املعمو ال   :نحن نقول   ؟ ماذا سيقول منكرو السنة.  عرض له التخصيص  ؟م الأ بها  ل 

 .  املانع املغمور  مقابله   املسألة هذا يسمى املعارض الراجح الدليل في

حل هللا لك تبتغي  أيها النبي لم تحرم ما  أ يا  "  :كقوله تعالى  دلة يعارض بها منكرو السنةأ يعني ستأتي  

ماذا تقول    ية وهو يحتج بها بوصفه منكرا للسنة عندما يأتي بهذه ال ".  وهللا غفور رحيم  زواجكأمرضات  

ترض فرضيات مع  ن تفأ لى  إحيانا تحتاج  أيعني  ،  هذا تغيير وتبديل للشرع ليست قضية حجية السنة  ؟له

  لم.  والشرع صحيح  ،إذن هو يبدل الحالل حراما.  مر من الهالكين سينتهي به ال ألى  إمنكر السنة ليعلم  

في  ئت  نت جأإذن  .  إذن ليس رسوال؟  الذي يحرم الحالل  فهل هذا رسول   ؟حل هللا لكأم ما  تحر  لتنازع 

.  صالأمبطل للرسالة    هذا الدليل الذي تسرده  :قول لكألك و   انا سأكون مجاريأحجية السنة وأنه رسول  

نا اقول  أ   ،نه ال يتابع في سنتهأن تقول  أنت تريد  أ.  قد بدل الشريعة  :قول له أ.  نا لم اقصد ذلكأال    :سيقول 

الفتنة حتى عندئذ    ؟عندئذ نحتج بالعصمةها هو يحل الحرام وكيف  .  ال لقد نقض الرسالة  :لك تكبر 

 . ية الكريمةلهذه ال  نتيجة عدم فهمه نه يجحد الرسول ويكذب بالرسالةألى إمنكر السنة يصل 

.  نكار الرسالة إلى مرحلة  إه وصل  نهو نفسه سيسأل ل   ؟يةماذا نفعل في هذه ال   :ن سيبدأ يقول ال 

 في الفرق العملي  ،نكر الرسالة وحجية السنةأحدهم  أ  ،رسول نه  إ  :نت تنكر حجية السنة وتقول أ  :نقول له

نت صدقت لغويا  أو   ، نكر املتابعةأكاملشركين و   نه رسول لغةأنكر الرسالة صدق  أمن    ؟ما الفرق بينكما

؛ نه ال يذعن باملتابعة بالضروري ل ؛  نه مصدق لغوياأ  بالنتيجة  سأصل  ؟ما الفرق بينكما  وأنكرت املتابعة

سقاط  إلى  إنكار السنة سيؤدي  إ وبالتالي    ،حكام وبينت مجمالت القرآناستقلت بكثير من ال ن السنة  ل 

  ا ن يأخذونأن القوم يريدون  أنما هذه مرحلة تمهيدية و إ  ،ن يكون هو الغاية النهائيةأخش ى  أنا  أو   ،القرآن

   ، سقطت السنة سقط البيانذا  إ نه  ل   ؛لى هذه النهاية املؤملةإن ينتهوا  أ لى حين  إ  بالحكمة واملوعظة الحسنة



 

 

التأكيد  ،فيه تفصيل  حضافات فيه شر إضافة فيه  إوالبيان   له.  يعني ليس مجرد  ال إ  :فقلت  مر  ذا كان 

 ؟ما الفرق  ،كذلك ما الفرق بين تصديقك اللغوي للفرعون بالرسول وتصديق العرب لكنهم لم يتابعوه

يتحقق   لم  ال أإذن  التصديق    يمانصل  هو  من الذي  بالضروري  باملتابعة  الذعان  مع  اللغوي 

ه الطريقة لم يعد فرق بينه وبين  نكر حجية السنة بهذأذا  إنه  أمعنى ذلك  .  املعلوم من الدين بالضرورة

ن هذا ليس إ   :ولكن ال يطاع وبين من قال  ن هذا رسول إ   : املختلفة بين من قال  ما الثمرة.  يمان الفرعون إ

نه ليس  ل ؛  ن يقاتل الرسول أنكار للمتابعة ال يمنع  هذا ال   لذلك .  فرق وال فائدة  ال  في الثمرة العملية  ؟رسوال

يم وقد سقاط القرآن الكر إلى  إهذه النهاية و   لىإنكار للحجية سيؤدي  وبالتالي هذا ال .  صالأن يتابع  أعليه  

 .سقاط القرآن الكريمإصال أ تكون الغاية النهائية هي 

التحريم قد يكون  .  نها مخصصأعلى    العصمة  لىإن جئت  ال   ؟بالعصمةن ما التفسير الذي يليق  ال 

التحريم شرعا به  العادي،  املقصود  التحريم  به  يكون  قال: كما    ،وقد  آك "  لو  أن  علي  يحرم   ال هذوهللا 

 . مثال هو لم يحرم الحالل شرعا "،الطعام

سرائيل على نفسه من قبل  إال ما حرم  إنهم ال يرجعون  أهلكناها  أوحرام على قرية  : "كقوله تعالى

ي أنسان من  كأن يمتنع ال  ن يكون عادياأإذن هذا التحريم يحتمل  .  ينزل بالغ بعد   يعني لم  "ن تنزل التوراةأ

ن  أنه ال يريد  أ.  ان عندي االحتمال التحريم العاديك   اإذ  .ال يكون مبدال  ،يلى الشرعإلكن ال يضيفه    ش يء

هل .  حبهأال    ،كل هذا الطعامآن  أريد  أنا ال  أ.  نما من جهة الطبعإ  ليس من جهة الشرع  لطعاميأكل هذا ا

 . تحريم طبعي عادي، نما هو كالم طبعيإ هذا ال يمكن  ؟باحةنت تكون قد كرهت حكم الشارع بال أ

 . التخصيص؟ ما دور العصمة هنا .إذن يحتمل التحريم الطبعي العادي ويحتمل التحريم الشرعي

إذن ما املخصص .  تحريم الطبعي  ويبقى  نه ليس هو املقصودأخرج التحريم الشرعي  ستُ   ؟كيف تخصص

 . ن هذا املحكم في كل حديثأستجد  . يةآن هذا املحكم في كل أإذن ستجد املحكم.  ؟م املحكمأهنا نص 



 

 

ية مع  تشابهت هذه ال ذا إف  . ليه  املتشابهاتإن ترد أباملحكمات ويجب    الشرع هذا هو الذي وصفه 

.  ونخرج التحريم الشرعي  هذا تحريم عادي  :سيقول ؟  ماذا يفعل قاطع العصمة  و الشرعيأالتحريم العادي  

 . بداأ  ؟تقييد  ؟تخصيص?  هل هذا املحكم عليه استثناء.  املحكم?  ين املخصصأ  .ليس نصا?  ما هو الدليل

وهللا   :حدهم يقول أ.  ياتية من ال آاملحكمات املوجودة في كل    إلى هذه  إذن بناء عليه يجب االلتفات

 ،ن يكون مناظراأنه يفترض هذا ربي ويحتمل  ، أن يكون معتقداأيحتمل  .  براهيم عليه السالم قال هذا ربيإ

العصمةإلو جئت   املتشابهاتل   لى دليل  يقول .   خرج  القيامة  نه  أمحتمل  .  ني كذبت ثالث كذباتإ  :يوم 

 ،هذه اختي  ).نه كان مكرهاولى ل نه كان من باب خالف ال أومحتمل    ،تعمد الكذب والصغيرة الكذب بمعنى  

 .ولى مثالفعل خالف ال  (وفعله كبيرهم هذا

و  أال يليق بالنبي من تعمد صغيرة    ية متعلقة بنبي فيماآين دور العصمة في البحث في كل  أإذن  

محكم العصمة؟  املعجزة وسلسلة  لى محكم العصمة كيف ثبت محكم العصمة؟ ما هو  إستأتي  .  كبيرة

 . ثبات لهذه املعجزةال

قد يكون املخصص .  و حديثأية  آال نبحث له دائما عن مخصص من    بالكالم املحتمل  فيما يتعلق 

للشريعة  الكبرى  اجتماعية  أ ظوا  والح  ،الكليات  هيئة  هي  للشريعة  الكبرى  الكليات  هذه  من قطعيات  ن 

نها مانع  أ ستجدون    دلة التي سيستدل بها املانعون ن ال مجتمعة متكاثرة يعني ال   ،عقلية وشرعية مع بعض 

ن تسألوا عنها حين ينزل  إن تبدى لكم تسؤكم و إ شياء  أمنوا ال تسألوا عن  آيها الذين  أ يا  : "مغمور كقولهم

إذن هو    .القرآن لقب على الكتاب العزيز املنزل من هللا  ،حين ينزل القرآن وليس السنة  :قال  "....القرآن

 .مفهوم لقب

 

 



 

 

والقطعية    يةالعقل  واملحكمات.  ويتركون داللة املنطوق   لى دالالت املفاهيمإنهم يذهبون  أالحظوا  

لى  إتحتاج و  صال هي ضعيفةأ ؟املخالفةمفهوم  ،ما حجية هذا املفهوم.  ةلى مفهوم مخالفإالنقلية ويذهب 

ن تسألوا عنها حين  إ و "  :فلذلك هو قال  ،لكن داللة املنطوق حجة.  الكشف عن املوانع  لىإتحتاج    ،مقويات

القرآن  حجة  إذن.  "ينزل  ليست  إذن    .السنة   سعيد  يأت  جاء  سبقهربما    .خالد  لم  تتكلم أ  ،خالد  نت 

.  "به ومن بلغ  نذركمهذا القرآن ل   لي  إوحي  أو  هللا شهيد بيني وبينكمكبر شهادة قل  أ ي ش يء  أقل  "  .باملفاهيم

لى إانظر  .  مفاهيم مخالفة  ،نذركم بالسنةأإذن ال    نذركم بالقرآنأالحظوا  .  نذار في السنةإذن ال يوجد  إ

شكال الناس فيما بينهم ما يعتقدونه من مفهوم  إصال سبب  أة  صال ليست بحجأ مفاهيم املخالفة التي  

قصد  أنا ال  أخي  أما سبب املشكالت؟ يا  .  خالفةلى مفهوم املإإذن ذهبوا    ؟ ونحن  ،وهللا فالن رجل.  املخالفة

 . نك رجلأنك لست رجال ولم نقل عنك ألم نقل عنك  ،نت مسكوت عنك أ ،تحدث عنكألم و 

نا لو  أصال  أنها ضعيفة و أهم يأخذون بمفاهيم املخالفة مع  ن أقوالهم  أفي    شكاالت الناسإن  أستجد  

لذلك  .  إذن هذه اشكالية.  حتاج عشرة جملأ لة املنطوق بدل العبارة الواحدة  تحدث دائما بدالأن  أ ردت  أ

التوبة هذه  ،  هو يتكلم في التوبة  "و يتوب عليهمأمر ش يء  ليس لك من ال "لى مفاهيم املخالفة  إذا ذهبنا  إ

  ، مر هلل في التوبةنت لست  متدخال في التوبة وال أإذن  .  نسفت السنة بالتوبة   ،لم في التوبة وهو يتك  ،هلل

 . نت تنسف السنة أإذن 

وال يتكلم عن قضية    ،أنه يتكلم عن السباق واللحاق  الحظ داللة اللفظ بالسباق واللحاق في التوبة

هذه التي يتقدم بها داللة مفهوم  .  باالتباع بداللة املنطوق وامر  ال ،  قال باالتباع بداللة املنطوق .  اتبعوهم

 هذا ليس .  خالد  جاء سعيد إذن لم يأت  .  العالم  ،الذي هو القرآن  ،ضعف املفاهيمأمخالفة للقب وهو  

هجر املحكمات  و جر داللة املنطوق  . إذن ه ع وال تدل عليه الشريعة أيضا دل عليه اللغة بوضت  ال  نتاجاستا

 ذا  إدلة في حجية السنة ال  .دلة التي تظاهرت ظنياتها القابلة للتخصيصلى ال إرت ذا نظإلكن  ،القاطعة

 



 

 

فستجده  إنظرت   بمفرده  دليل  كل  التخصيص  اظني  ااهر ظلى  ال .  يقبل  يقبل  هات  ظني  ظاهر  خر 

 ظهر عندي   في هذا الحال   .تكاثر الظواهر في رتبة النص؛  ذا جمعتها معاإف  ،والثالث والرابع  ،التخصيص

ذا جمعت إف  ،ن قاطع نقليال .  والشرع  كنا في العصمة قاطع مرتب على العقل والعادة  .نقلي  قاطع شرعي

إذن تكاثر الظواهر .  لى رتبة القاطعإومجموع هذه املنطوقات يصل  .  اليات المرة باملتابعة هي منطوقات

النص رتبة  داال    ،في  النص  كان  إذا  بالك  افما  تذهب  بالقطعي  الذي  التخصيص  ظني  ينفي  .  ليهإلذي 

تقطع كذلك  قاطعة  والعاديات  ،والعقليات  املعجزة  ال   ،من  من  لك  يبقى  في  ماذا  الحجية؟ إدلة  نكار 

إذن ال عندك سمع وال عندك .  العاديات قاطعة والعقليات قاطعة والنصوص النقلية باملجموع قاطعة

دلة نقلية  أ وال    ،دلة عقلية تنفع فيهمأال  .  ال يعقلون   ،ال يبصرون  ،هؤالء ال يسمعون .  بصر وال عندك عقل

افتح على  .  خبار حادث مفجع في بلد معينأنه لو قلت لك سمعت نشرة  أ وهذا واضح    ،من حيث مجموعها

  نسان بصدق الخبر يقطع ال  تواطأت النقول حتى ك  إذن معنى ذل.  خرى نفس الحادث وهكذاالنشرة ال 

ذا  إداللة التواتر بالقطع في النفس ف  ن الناقل مسلما ل ن يكون  أحتى التواتر ال يشترط  و .  لتعدد املخبرين

 :قال. حتى ولو كان املخبر كافرا ،حصل القطع فهو متواتر

اقطع بصدق خبر التواتر   . وسوي بين مسلم وكافر **و

نفرق بين ما هو تفسير  لكن نحن  .  والوكاالت العربية تنقل منها  أجنبية  خبارصال القنوات ال أنما  إ

وهللا هؤالء دائما    :لكن واحد يقول .  خبر.  نسان وهو يصليإوهللا مات  .  فلسفي للخبر وما هو ذات الخبر

لحادية على الحدث وبالتالي  إذن بدأ يسقط الفلسفة ال.  خرهآلى  ما إيذكرون القبور ويعيشون بين القبور و 

ال  في موضوع  املتواترنحن  النقل  بين  نميز  الفلسفية    خبار  الشحنة  وبين  الخبر  على  املقتصر  هو  الذي 

الخبر على  املحملة  وهي.  الرديئة  امرأة  املنديل   وهللا  تلبس  وكانت  للسيارة  املاء  وتصب  السيارة  في   تعمل 

 ما هو ممكن  كالخبر هذا حادث عادي هو  .الحجاب ؟ما السبب. ومروحة السيارة سحبت املنديل وماتت

 



 

 

تكون  مرتدي    أن  الوجهغير  الساخن  كرشقيو املحرك    غطاءفتح  وت  لغطاء  ل   ال  ،املاء  تقمنك  نقول   لم 

 .ا احترقت ومل ن صابه املاء الساخأا مللخمار ل اوالبس اولو كنت محجب ،وجهك بتغطية

 ،عالمية التداولية التواصلية التي يتحدث بها كل واحد عن رأيهبالتالي هذا النمط من الفلسفة ال و 

لذلك .  دخلت على باب العلمأذا  إن تكون  أفسد ما يكون  أهذه من    ه ذاتيته وشخصيته وشعور ويعبر عن  

السنة ينقض حجية  ال  القرآن  نقول   ،مفهوم  نحن  ال   :لذلك  من  دائما  االجتماعية  تركيب    ،دلةالهيئة 

 . بوت املعجزةبعد ث  ؟ين يبدأ الشرعيأ.  مثل املعجزة  جد الدليل نفسه عقلي عاديأ نا ممكن  أوبالتالي  .  دلةال 

لى هذا النبي  إنا عندما وصلت  أ  .قبل املعجزة عادي عقليو .  بعد ثبوت املعجزة شرعي  ؟متى تبدأ الشرعيات

ذا ذهبت إف  يوالعقلي  فثبتت السنة بالعاد  ،والعقلي  نا معتمد على العاديأ  ،نا لست معتمدا على سنةأ

وهللا   :تقول .  "تمرات عجوة لم يضره سم وال سحرمن تصبح بسبع  "  :ورأيت حديثا في صحيح البخاري  مثال

  هو ال يفقه هذه القطعيات .  كلوا تمر  ؟لى الغربإملاذا تلجأون  .  اكلوا تمر   دواء كورونا مثال  نبدل ما تشترو

ول ينسجم مع العادي والعقلي  له تفسير مقب  نعم  .ن يفسر هذا الحديث على ضوء القواطعأوكيف يمكن  

حاديث املنتقدة في ال   وهذا سنفرد له درسا مستقال  ،طريقة ساذجة وبسيطةن يفسر بأنت تريده  ألكن  

 .عليها في ضوء نظرية املعرفة

لنختبثثثثثثثثثثثثثثثثثر ? ال تقولثثثثثثثثثثثثثثثثثون فيثثثثثثثثثثثثثثثثثه شثثثثثثثثثثثثثثثثثفاء للنثثثثثثثثثثثثثثثثثاسأ. سثثثثثثثثثثثثثثثثثقوهم عسثثثثثثثثثثثثثثثثثالأ .عطثثثثثثثثثثثثثثثثثوهم عسثثثثثثثثثثثثثثثثثالأ :مثثثثثثثثثثثثثثثثثال

 البثثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثثواال طائلثثثثثثثثثثثثثة ومثثثثثثثثثثثثثاالأن تنفقثثثثثثثثثثثثثوا أمثثثثثثثثثثثثثراض بثثثثثثثثثثثثثدال مثثثثثثثثثثثثثن أهثثثثثثثثثثثثثذا صثثثثثثثثثثثثثديقك مثثثثثثثثثثثثثريض ومعثثثثثثثثثثثثثه  اليثثثثثثثثثثثثثة.

هثثثثثثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثثثثثثذكور  ؟علثثثثثثثثثثثثثثى العالجثثثثثثثثثثثثثثات املسثثثثثثثثثثثثثثتوردة مثثثثثثثثثثثثثثن الخثثثثثثثثثثثثثثارج ملثثثثثثثثثثثثثثاذا ال تشثثثثثثثثثثثثثثربون العسثثثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثثثي كتثثثثثثثثثثثثثثابكم

سثثثثثثثثثثثثثثئلة علثثثثثثثثثثثثثثى فبالتثثثثثثثثثثثثثثالي سثثثثثثثثثثثثثثتكون هثثثثثثثثثثثثثثذه ال  ،نثثثثثثثثثثثثثثه للكثثثثثثثثثثثثثثافر واملسثثثثثثثثثثثثثثلمأللنثثثثثثثثثثثثثثاس بمعنثثثثثثثثثثثثثثى  نثثثثثثثثثثثثثثه فيثثثثثثثثثثثثثثه شثثثثثثثثثثثثثثفاءأ

م ءيثثثثثثثثثثثثثثثثثات علثثثثثثثثثثثثثثثثثى نظريثثثثثثثثثثثثثثثثثة املعرفثثثثثثثثثثثثثثثثثة وكيثثثثثثثثثثثثثثثثثف تتثثثثثثثثثثثثثثثثثواننثثثثثثثثثثثثثثثثثا عرضثثثثثثثثثثثثثثثثثنا ال أكمثثثثثثثثثثثثثثثثثا . محثثثثثثثثثثثثثثثثثك نظريثثثثثثثثثثثثثثثثثة املعرفثثثثثثثثثثثثثثثثثة

  .العقول والنقول والعاديات معا

 



 

 

لثثثثثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثثثثثك ممثثثثثثثثثثثثثا تكلثثثثثثثثثثثثثم بثثثثثثثثثثثثثه النبثثثثثثثثثثثثثي إومثثثثثثثثثثثثثا  دويثثثثثثثثثثثثثة العسثثثثثثثثثثثثثل والحجامثثثثثثثثثثثثثةأن تتثثثثثثثثثثثثثواءم ال بثثثثثثثثثثثثثد  أ اأيضثثثثثثثثثثثثث 

ن تكثثثثثثثثثثثثثون فثثثثثثثثثثثثثي ضثثثثثثثثثثثثثوء نظريثثثثثثثثثثثثثة معرفثثثثثثثثثثثثثة أالبثثثثثثثثثثثثثد . صثثثثثثثثثثثثثلى هللا عليثثثثثثثثثثثثثه وسثثثثثثثثثثثثثلم فثثثثثثثثثثثثثي الحجامثثثثثثثثثثثثثة وتثثثثثثثثثثثثثأبير النخثثثثثثثثثثثثثل

ملعنثثثثثثثثثثثثثثثثى قلثثثثثثثثثثثثثثثثي والعثثثثثثثثثثثثثثثثادي والشثثثثثثثثثثثثثثثثرعي هثثثثثثثثثثثثثثثثي التثثثثثثثثثثثثثثثثي تبثثثثثثثثثثثثثثثثين ااالجتماعيثثثثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثثثثن الع كاملثثثثثثثثثثثثثثثثة بحيثثثثثثثثثثثثثثثثث الهيئثثثثثثثثثثثثثثثثة

 .و العادي فقطأو العقلي فقط أوليس النظر في الشرعي فقط 

عة الرسول فيها محكم مستقل إذن متاب.  ن هذه الشريعة منطوية على محكماتإ  :إذن عندما نقول 

 إذن صار عندي .  في العصمة املبني على العقلي والعادي   يفيها محكم مستقل من القطع  ،نيات ال من ال 

  ،الطبيعيات ومضرب عن العقلياتمنكرها مضرب عن    لى عقلي وعادي وشرعي إحجية السنة مستندة  

نحن لم    :حدهمأربما يقول لك    عجزة.نت الذي رأيته من املأ ن العادي  ل   ؛يعقلون"فهم ال  "ويستحق لقب  

 .  النقل املتواتر للحدث :نقول لك. العرب وهم يعجزون نَر معجزة الرسول صلى هللا عليه وسلم ولم  نَر 

السنة العملية غير  .  وهو مرتبط بحديثنا هنا  ،ذن جزء مهم من السنة وهو جدير بالتنويه عليهإ

موقع    :مثال لو قلت لك.  جد لها سنداألى كتب الرواية ال  إذا ذهبت  إ يعني عملوا بها لكن    ،املحكية بسند

  "...سبحان الذي اسرى بعبده: "يل  ستقول   ؟ين هوأ  ؟ن هذا هو املسجدأين الدليل على  أ  ،قص ىاملسجد ال

نه  أعندي رواية موجودة    ؟ين املسجدأ  ؟ما هو محل البحث  ،قص ىهذا ذكر املسجد ال  صحيح  :قلت لك

  وطبعا .  نتم تقولون هو في بيت املقدسأبروايات أنه في السماء الرابعة و وبعضهم يأتي    ،قريب من الحديبية

ذا طلع املسجد ليس هذا هو املسجد  إيعني  .  هالة للقضية كلها هو املسجد  بالنسبة لنا الذي يعطي  نحن

ارة املعتدلة والشوارع هناك حيث الحر   ذهبت   ،بسويسرا ما في مشكلة  اعادي جدا ممكن يعطوك مسجد

 . لى هناكإ ذهبامسجدا و  ن يعطوكأالنظيفة وال مشكلة يمكن 

 

 



 

 

. إذن ال يوجد تواتر.  ال يوجد  .بطبقات  ا محكي  اعطني سندأ.  ن هذا هو املسجد أعطني سندا  أن  ال 

الحظ الهيئة    .صالأيوجد عندك طبقات    نت الأ  ؟تواتر في جميع الطبقاتالن يكون  أال يشترط في التواتر  أ

ثار املسجد  آ  ،قص ىحلة املعراج وصف بقايا املسجد ال الرسول صلى هللا عليه وسلم في ر .  دلةاملركبة من ال 

لى سند متصل بطبقات معينة  إلوا بيت املقدس لم يكونوا بحاجة  خود   ملا فتح الصحابة الشام .  قص ىال

ن  نت ال أكما    .غنت عن كتابته وتداولهأشهرته  ،  نه مشتهرل   !!ين الذي رواه النبي صلى هللا عليه وسلمأ

حلو  :تقول  فالسكر  مجلس  إادخل  .  علما  أ  :قلو لى  حلوأحيطكم  السكر  هللا    :لك  ن يقولو .  ن  شاء  ما 

 .ثباتن النها غنية عالناس ال يتكلمون باملشهورات؟ ل  ملاذا  !ضافةشكرا على ال  !املعلومات الجديدة

املسجدأإذن   وصف  سمعوا  الصحابة  عندي  بال   ،صبح  املكان  مستنده   ،جماععينوا  والتعيين 

حدهم أن  أ نقل بالتواتر املعنوي؟ هل تتوقع  ملاذا    ،ثم نقل بالتواتر املعنوي   ،هذا هو املسجد  :وقالوا  ،حس ي

يأتيك في القرن    حدهمأن  أهل تتوقع    ؟قص ىن هذا املسجد هو املسجد الأهات لي سندا    :سيقول لك

لى السند  إنت لست بحاجة أوبالتالي  .حدأال يستشكل ذلك  ؟ن هذا هو املسجد النبوي أالرابع ويستشكل 

يتساوى فيه    الهمم لنقل خبر معلوم للجميع  ى فلماذا تتداع.  ملقام الشهرة واشتهار ذلك بين العوام والعلماء

ن هذا النقل  إ  :لذلك نحن عندما نتكلم في هذا املوضوع نقول   ،بداأ  ؟ مقام سنده  الناس وقامت شهرته

.  جماع في العقليات غير معتبرن ال ل   ؛الحسجماع على  ، إخبر  ،قص ى مركب من عادي مشاهدةللمسجد ال 

لكن النقل على .  حدهمأن يقوله  أنه فلسفي ممكن  ل   ؛هذا ال فائدة منه  ،ن العالم قديمأجمع الفالسفة  أ

وليس االتفاق   اينقلون حدثهم  .  عالم تنقل هذا الحدثث العاملي ووسائل ال خبر حس ي كما قلنا في الحد

 .على فكرة

 

 



 

 

قص ى في فلسطين في بيت املقدس  ن هذا هو املسجد الأن  الحدث الذي هو ال   ن هذاأ  ولذلك نجد

العادي  منقول  كم دليل    .ن هذا املسجدأجماع على  إوب،  ومنقول بخبر متواتر معنوي   ،بحس الذي هو 

ال هناك .  شاع شائعة أنه هناك من  أربما    .ال يكفي   .التوتر املعنوي   : لو قلت لك.  دلة مركبةأالثة  ث  ؟هؤالء

 . ثار املسجدآنظر حس ي ب ال على ؟جماع على قضية فكرية ال  ،جماعإحصل . جماعإ

. ما اختلفوا  ،ال ليس هذا هو املسجد  :حد قالأما    ،جمعت حسيا ما اختلفواأالصحابة    ةإذن طبق

ملعلوم  فمن جحده فهو جاحد  .  وعقلية وشرعية  دلة عادية أثابتا بمجموعة    ىقص سجد الصبح املأإذن  

وهو كفر ومروق من ملة  .  وهو معلوم من الدين بالضرورة.  جماعملقام التواتر وال   من الدين بالضرورة

،  دلة ليست مدونة في كتب السنةأ إذن الشريعة فيها    . في كتب املالكية  وينص على ذلك الحطاب،  االسالم

حكي بسند فالن عن فالن بل التي ت  الروايةقوى من كتب  أ سانيد العملية للدين التي هي  نما هي ال إ  ،الرواية

جماع غير املحكي التواتر وال   ،الشافعي في الرسالة   ليهإ وهذا يشير    ،أمة  عن  مةألف و ألف عن  أتحكي ب

نه حكاية عن رسول  أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أ :فقلت له" ، قال:جماعفعند قوله في موضوع ال  .بسند

.  ما ما لم يحكوه فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهمأو   ...ن شاء هللاإالوا  صلى هللا عليه وسلم فكما ق  هللا

وقد تعزب عن بعضهم    ،ذا كانت سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تعزب عن عامتهمإ نهم  أونعلم  

 ".هللان شاء  إوال على خطأ    عامتهم ال تجتمع على خالف لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن   ونعلم

   .جماع غير منقول في كتب الروايةإعن  هو يتكلمإذن 

ال إلو جئنا   الصلى  و جماع على وجوب قضاء  املذاهب  في  املتروكة عمدا  ال ألوات  نقل  مة ن هذا 

مة تقض ي  ال   .بسند  غنت عن نقلهأشهرته    ؟كتب الرواية على هذا   هل يوجد سند محكي في  وعليه العمل

 . لى سند في هذاإال تحتاج 

 



 

 

ن تقول  أتريد    ،وتسجد ليل نهار  ،مة التي تقرأ هذا القرآن ليل نهارال يعني    ، الطهارة لسجدة التالوة

 ؛ هذه السجدة هي صالة  نأمع    ال بطهارةإنه ال تصح الصالة  أو  أ  ؟ن سجدة التالوة يشترط لها الطهارةألك  

  . السجدة   زيادتها تعمدا عند قراءةفكانت من جنس الصالة لندب    نها زيدت في الصالة تعمدا وهي منهال

ذا جاز هذا السجود في الصالة إف .  باطل  ؟لو لم تكن صالة ما حكم زيادة سجود متعمد ليس من الصالةو 

 .  مة على ذلكتكاثرت ال  .مةهذا تفريع ال . سجدة التالوة صالة  نذإ .إذن هو منها تعمدا

نا ال  أيعني  .  القياس ليس موجودا في كتب الروايةف  ،ذا كانت املسألة من القياسإ  نهأن الحظنا  ال 

ثابتة    ةلى كتب الرواية تبحث عن مسأل إذا ذهبت  إف.  فتش عن املسائل الثابتة بالقياس في كتب الروايةأ

الح وسد الذريعة واالستصحاب  فاملسائل الثابتة في القياس واالستص.  خطأت العنوانأنت قد  أبالقياس ف

درسة الفقهية في  دلة الشريعة موجودة في املأ كتاب االستدالل بعد القياس هذه    لى ذلك مما يمتلئ فيإوما  

ين  أو من سنة من كتب الرواية فأية  آن تأخذ ظاهرا من  أنك تريد  أذا ظننت  إف.  ربعة املتبوعةاملذاهب ال 

القياس من    نك ضربتأمعنى ذلك    ؟بالقياس  الثابتة  حكام ال   تجد يتبع هذا  في كتاب  أالقياس وما  دلة 

 ؟! قياسا  :وما قال. حدثنا :وأن الدليل ما كان ما قال ،االستدالل نتيجة االخالل في منهج الدليل

نت أدلة الشريعة فإذا  أي ديني في موضوع ضرب النص ببقية  شكال معرف إ ن هناك  ألذلك ستجد  

لكن  .  نعم  ؟ ذا كان ثابتا بالقياس تقبلهإ .  ليه وسلم فال يكون ديناو قال صلى هللا عألي بقال تعالى    لم تأت  

التي نقلت الفتوى عن الصحابة واستمرت   إذن كتب الفقه هي كتب السنة  !!القياس ليس في كتب الرواية

ع قضاء الصلوات ملن تركها  و ال تكاد تستشكل لهم قوال في موضو ألذلك ال يستشكل الفقهاء  .  بسندها

لصالة ليست ن اأيدفن في مقابر املسلمين ويورث و   نهأن من مات ال يصلي  أو   ،معون عليهنهم مجأعمدا و 

 .و غير مسلمأنه مسلم شرطا في صحة الزواج ل 

 



 

 

مة في نقلها العملي للدين لم تستشكل االستشكاالت التي استشكلت في زماننا هذا نتيجة الخلل فال 

 .  الفقهية السنية لى ذلك في املدرسةإقيسة وما وتواتر الفضربت السنة العملية . في فهم الدليل

هذا   :ن بخاخ الربو الرطب الذي له رذاذ ويدخل الرئتين وبعضه يصل املعدة يقول لكأ فتجد مثال  

. كل مغذيوهذا الشرب وهذا اال.  "وكلوا واشربوا: "يات الكريمةفعال ال .  نه ليس مغذيال   :قال.  ال يفطر

 .لنه ليس مغذيا :قال ؟ملاذا.  ليس مغذيا بخاخ الربو هذا الذي له رذاذ وليس الهواء إذن

ذاك مريض .  نه مريضل ؛  ال يفطر  .ن بناء على علتك التدخين ال يفطرإذ.  ليس مغذيا  نالتدخي

نه ن يأخذ غير مغذي ل أإذن العلة يجوز له    ؟نه مريضل   يدخن  ،املريض مدخنافرض  .  وهذا ليس مريضا

وال    على مغذيلم يكن حكمه . هو مريض :قلنا له. يفطر  :جافة بدون ماء قال نعطيه حبة بنادول . ريضم

البخاخ صمللوقال  ،  وال على مريض وال غير مريض  ،غير مغذي الذي يستخدم  وليس صائما    ،مريض 

ن يكون  أ  فطارفي ال ن التغذية ليست شرطا  أوالفقهاء مجمعون على  .  نه ليس مغذياأنك عللت بل   جماعإب

 .لى املعنى والعمل عليهإمغذيا بل ذهبوا 

ن تكون  أن املفطرات ال يشترط  أفتجد املذاهب االربعة متفقة على  .  الحظ السند العملي للدين

الحبيبات  جزاء ورذاذ  من  أنه  ل   حتى ولو لم يكن مغذيان الدخان مفطر  ألذلك ال يستشكلون  .  مغذية

لى الطعام ملاذا ال تحتاج إكل الناس تحتاج  .   ليهإيحتاج  هذا    ال  :قال  .  لى الرئتينإخل  التي تد  جراميدخل ال 

فتجد   .فطرأمن تعمد شم الدخان  و .  نه مريضهذا مكره ل و   ،ال التعمد  ؟الطعام وتأكل وال تكون مفطرا

وال قضاء وال  .  وال فدية  ، داهأنه  أ قد  نه يعتبناء عليه جحد القضاء ال .  وهو ليس بصائم  .صم  : نه قال لهأ

 .  التي دونها الفقهاء في املذاهب املتبوعة نتيجة هجران السنة ومع جوع وعطش داءأ

 

 



 

 

ال    :حدهم يقول لكألذلك  يأتي  .  ربعة املتبوعة هي كتب سنةبالتالي كتب الفقه في املذاهب ال و 

ية بحثنا في  على نفس املنهج.  بحثنا في كتب الرواية لم نجد.  فاضةالطهارة لطواف ال اشتراط    يوجد دليل

 .املستند رلى النقل العملي املتواتإستلجأ   ؟ ماذا تفعل. قص ىن هذا هو املسجد الأكتب الرواية لم نجد 

وكذلك تسجد للتالوة بشرط الطهارة  .  ن شرفها هللا بالرسالة وهي تحج بشرط الطهارةأمة منذ  ال 

السنةأنجد    لذلك.  القبلةواستقبال   من  انحالال  كان  السنية  الفقهية  املدرسة  من  االنحالل  وكان    ،ن 

كتاب    ؟صلما هو ال .  لجامع  صل للفرعن القياس هو تعدية الحكم من ال ل   ؛جحودا لقطعة من السنة

.  ربعةالكتب ال حكام الثابتة بالسنة هي في الكتب في املصادر املوثقة واملحررة في  ال .  سنة  ؟والقياس  .وسنة

صل واملعنى الذي هو في ال .  لى الفرعإصل  وتعدية املعنى من ال   ،ن القياس سنةل   ؛نت منكر للسنةأإذن  

 .لى الفرعإعدي 

وال  القضاء  ال لذلك  وعمل  ففتاء  مستندا  مة  كان  العملية  إجراءاتها  قبل  إي  الفقهية  املدرسة  لى 

الثالث القرن  منتصف  في  السنة  يفتون .  تدوين  كانوا  السنة  عالم  تدوين  باملدرسة    ؟ قبل  يفتون  كانوا 

 .  صال سابقة على تدوين السنة لكنها ليست سابقة على السنةأهي  فاملدرسة الفقهية التي نبذت. الفقهية

ال أ الحديث  هل  علوم  دخلت  متأخرةإندلس  يصلون   بم  ،ليهم  املنقول  ؟كانوا  عن   ةبالفتاوى 

لى منتصف القرن الثالث  إارجعوا    :ذا هدمتها وقلتإف.  والتابعين في املدرسة  الصحابة في املدرسة الفقهية

جيال   كانوا على املدرسة الفقهية التي تتناقل الفتوى   ؟والثاني  ول كان القرن ال    المع  ؟ثم عودوا راشدين

صبحت شهرتها  أ تطلب دليال على املسجد االقص ى  نك الأوكما  .  صبحت هي الدينأعن جيل واشتهرت حتى  

 . مام الشافعيسيدنا ال  هغنت عن نقلها وهو الذي يقولأ

 

 



 

 

ربعة املتبوعة التي رصدت وحررت النقول جيال عن  ية السنة املنقولة في املذاهب ال نكار حجإ إذن  

لها  ينقطع  من  جيل ولم  التحرير تختلف عن قول  في  السند فسند  لكنه منقطع  الفهمقول  و منقطع أ  ي 

النقل في  الرواياتامللى  إفذهبوا  .  السند  في السند واملضعف من  وجعلوها دينا يضرب السنة    قطوعات 

املنقولة جيل  جيال  العملية  ش يءأحتى    عن  عندنا  يثبت  ال  الذرائع  ال .  صبحنا  بسد  الثابتة  حكام 

الفتوى والقضاء والدماء وفيما يتعلق  واالستصحاب هذه في املدرسة الفقهية السنية التي استأثرت بنقل  

 .بالجنايات عمليا

لم   ،مة استشكال في موضوع الطهارة لطواف الفاضة وال الطهارة لسجدة التالوةلم يكن لدى ال 

يوجد عندنا مقبرة    نه الالصالة يدفن في مقابر املسلمين ل تارك    نألم يكن لديها مشكلة  .  تكن مستشكلة

 .ابن قدامة في حديثه عن تارك الصالة يقضيها ولو كان متعمدا للترك نقلهما ي  على صالألتارك الصالة 

ناس كانوا مسلمين وماتوا على  ل   ابحث لنا عن مقبرة  ؟نه ال يكفيكأم  أ  ،مة هذا دليلتواتر عمل ال 

مقا في  ودفنوا  الصالة  تفعل  ترك  كما  املسلمين  مقابر  غير  ال أبر  هجر  .  ننت  بسبب  هناك  السنة  إذن 

  كثير من السنن وكثير من مسائل االتباع للسلف والصحابة  هدم  العملية في املدرسة الفقهية املتبوعة 

عنهم تعالى  هللا  ال .  رض ي  الرقيق  الجورب  على  على  إ   ،نكاملسح  الصالة  تعد  وال  الصالة  في  بطال  طهارة 

االربعة الثخانة  ،املذاهب  اشترطوا  تريد    ،وكلهم  عهدأهل  في  لك  يقال  اشتراط  أ  همن  على  الدليل  ين 

  ين أ من  ن،  من جدي الصحابي فال   ؟ خذت هذا الوضوءأين  أمن    .هذا عملهم  ،هم يعملون به  ؟ الثخانة

يعني عندما يأتي الصحابي  .  خذ عن جدهأخذ هذا التابعي؟  أمن  م  . بي التابعيأمن    ؟هذا الوضوء  أخذت

الوضوء ولده  الوضوءأ  ليعلم  حفيده  ليعلم  لهن  أيريد    و  البخاري أ  :يقول  لقدر ؟  خرجه  التعظيم  مع 

 رواية عن  .  لى منتصف القرن الثالث ثم تعود إنت تذهب  ألكن  .  ليهإتاب الذي دائما نحن نحمله وندعو  الك 

 



 

 

هذا  .  ومذاهبها املتبوعة رصدت ذلك،  سانيد عملية في الدينألها    ةمال   ،مة عملتال   ال  ،فالن وقال فالن

م مابسند محكي كما يبين ال   جماع وهي غير منقولةإي السنة العملية التي هي  كله فيما يتعلق من الحديث ف

سانيد وال نحرص على أننا لشهرتها ال ننقلها بأمثلة التي من حياتنا اليومية  الشافعي لشهرتها كما ضربنا بال 

 .نها علمت للقاص ي والداني والعامي والعالموراق وتوقيعها ذلك ل أ كتابتها في 

نقلهان  ال  استشكلوا  الذين  السنة  بمنكري  يتعلق  لكنني    ،ما  بالحجية  قال  هذا أقول  أ بمعنى  ن 

فقالوا   ،شكاالتحفل به نظرا لتلك ال أنا ال  أيح البخاري عليه إشكاالت كثيرة و الصحيح الذي تسمونه صح

عين وشرح لفي قرة ا  هناك محاضرة كما ذكرت في بداية هذه املحاضرة  ،السنة حجة ولكن نقلها لم يصح

صال  أنها قائمة  أالتي هي طرق النقل و   ،"ملحة منهجية في الصناعة الحديثية"  :بعنوان  املحاضرةعلى املوقع و 

 .االحتماالت والفرضيات التي افترضها املحدثون  كل جراء بحث علىإعلى احتماالت عقلية منتقدة و 

ن يجد وثيقة مكتوبة  أرتبه    علىأمواقعه و فضل  ألكن التاريخ    ن التاريخ علمإ  :ن نقول أوحسبنا  

.  التي هي الوثائق  "الوجادات"دناها  وأ  "،حدثنا" عالها  أحدثين عندهم ثمان رتب  امل  لكن  ،ليحللها وينسقها

ن تجعلوا أوال تريدون    علما  خفكيف تجعلون التاري  ،"دنى مراتب املحدثينأفضل مراتب املؤرخين هي  ث "أف

 !!ن تقولوا بما هو في مشاعركم ونفوسكم من غير تحقيقأحموا ساحتهم و ن تقتأوتريدون  ،هؤالء علما

 

نت نستغفرك  أال إله إن ال أبحمدك نشهد و  سبحانك اللهم  ،ن شاء هللا تعالىإكتفي بهذا القدر أ

 .ونتوب اليك 

 


