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           الحمد هللا رب العا��، والص�ة والس�م ع
 سيد اول� وا�خرين، محمد بن عبد اهللا 

وآله وصحبه الُغر ا�يام�، فقد جاءت هذه الحوارات منطلقة من الفقه ا س�مي و أصوله 

العلمية، وليست تعب�ا عن وجهة نظر صاحبها، بل هي محاولة  يصال الفهم ال�عي � 

قاَلب معا§، يسهل ع
 عامة ا�سلم� التعامل معه، إذ إن الفقه واصول باللغة اكادمية 

العناية  أهل  إ»  هان  اصل موجَّ التعامل معه، نهما �  الناس  الرصينة ¯ يحسن جملة 

وا¯ختصاص.

           و�ا شاع � عµنا هذه الكتابات الفكرية � ا�جال ا س�مي والتي � أكثرها تع± عن

خطوط عريضة، وتناولت ا�وضوعات ع
 نحو مختلف عن  تناول الفقهاء واصولي�، برز 

̄خت�ف الكث� والواسع � ا�جتمع، ع
 نحو أثار الشقاق حينا، وأثار الّلبس � اذهان حينا  ا

آخر.

           و�ا كان امر كذلك، برزت الحاجة ا�اسة � عµنا اليوم إ» الخطاب التعليمي الفقهي 

اصوÈ، الذي يحتكم إ» الضوابط ا�وضوعية للتعب� عن الحكم ال�عي بعيدا عن وجهات 

نظر اشخاص، خصوصا أن شباب ا�سلم� ¯ يطلبون وجهة النظر الشخصية للعلماء، 

بقدر اهتمامهم بطلب الحكم ال�عي الذي يدينون اهللا تعا» به، ويرفع النزاع ب� الناس، 

دون تأثّر بنوازع ا¯تجاهات الجماعية والحزبية، وأن ¯ يكون ع
 العالم سلطان إ¯ سلطان 

ال�ع، وأن ¯ يراعي العالم � بيانه ال�عي عن اهللا ورسوله ميزانا غ�َ ا�يزان الذي أنزله 

اهللا تعا» ب� عباده مصداقا لقوله تعا»: (َلَقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا ِباْلبَيِّنَاِت َوأَنَْزْلنَا َمَعُهُم اْلِكتَاَب 

َواْلِميَزاَن ِليَُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط) سورة الحديد، جزء ا�ية: ٢٥.

         وهذه الحوارات ليست من نَسج الخيال، بل هي ثمرة حوارات حقيقية، من بُنيات الواقع 

الذي نعيشه وتجيب ع
 تساؤ¯ت حقيقية، فجاءت الحوارات لتفريغ احكام ال�عية � 

محتوى علمي، يراعي الظروف ا�عا§ة وا�حيطة بنا، ويراعي أيضا حالة ا�تلقي العلمية، 

̄ط�ع ع
 طرق ا�ناظرة � ا�وضوع مع أن ا�تلقي ليس مختصا بالفقه وأصوله،  وتمكنه من ا

أو العلوم ال�عية اخرى.

          وتب� هذه الحوارات الحكمة ال�عية مع تلك احكام، ليتثبت ا�سلم من بيان العلة 

والحكمة العقلية النابعة من ال�يعة نفسها، وذلك استفادة من ِحكمة الكتاب والسنة � 

تعليل احكام ال�عية، وبيان أسبابها وِحَكمها، نها تخاطب عقل ا نسان ووجدانه معا، 

وتستث� فطرته وفؤاده للفهم الصحيح � الوحي بشقيه: الكتاب، والسنة،وا¯س×شاد أيضا

بفهم سلف امة والصحابة رÚ اهللا عنهم والتابع�، وتقدير جهود ا�دارس الفقهية اربع

ا�تبوعة( الحنفية، ا�الكية، الشافعية، الحنابلة ) � جمع أقوال السلف، وبناء الفقه ا س�مي
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أص̄و وفروعا عليها، حتى أصبحت هذه ا�دارس الفقهية ُمجَمعا عليها من امة، ومرجعيه 

علمية Üورية وأساسية لها.

̄نح�ل بشكل مباÝ، بل تحاول معالجةاسباب            وبعض هذه الرسائل ¯ تعالج الغلو وا

̄جتهاد  ̄قتصادية، ومسائل ا ̄نح�ل، ومنها ال×اخي � البحث العلمي، والحالة ا العميقة للغلو وا

� الفقه ا س�مي وضوابطه، وÝوط ا�جتهد، وقد جاءت الحوارات � مستوى فقهي متقدم 

̄جتهاد،  بالنسبة للتدين الفطري العام، وذلك  ع�م الفئة ا�ستهدفة بالسقف العاÈ للنظر وا

وÜب أمثلة ع
 ذلك، وتأييد هذه امثلة بحوارات نموذجية ع
 ذلك، وذلك ن ِمن ا�سلم� 

اليوم من يقتحم ساحة النصوص ال�عية، ويعبث بمحتوياتها من ا�عاني، مما يؤدي بالâورة 

إ» ا¯ضطراب والفوä � الفكر والسلوك.

̄ء ا خوة اعزاء إ» كيفية تناول ا�جتهدين للنصوص،  ـَّـه هؤ           وهذا يؤكد أهمية أن يتنـب

ودقتهم العلمية وعمقهم � الفهم، فيدركوا بذلك أن القول � الدين ¯ يكون إ¯ عن علم عميق، 

 
وليس بادَي الرأي � امور ال�عية كما يزعم بعض الناس اليوم، وهذا التنبيه̄  يقتصـر ع

الفئة التي تمارس الغلو فحسب، بل ليعرف العامة أيضا أن العلوم الشـرعية، والنظَر فيها 

مقتِصـر ع
 ا�ؤهل� علميا، شأُن ال�يعة � ذلك شأُن غ�ها من التخصصات العلمية.

          ربما ي�حظ القارىء الكث� من الحوارات تتمحور حول ا¯جتهاد، ف� عجب � ذلك، 

̄جتهاد وقواعده، ولم نعد �  ن جميع ا شكا¯ت � الفهم نشأت من مخالفة افراد لَسنن ا

̄جتهاد وإلقائه من النافذة،  ̄جتهاد أو َغْلقه، بل أصبحنا � مرحلة َخْلع باب ا حالة فتح باب ا

̄جتهاد وَحوَّل قبلته، واستبيحت نصوص الشـريعة لعابري  وتسوُّر من̄  يحسن امر محراب ا

السبيل، يتعاملون معها كما لو كانت ثقافة شعبية، أو تراثا تاريخيا يع±ون عن رأيهم ِخ�َله.

           وهذا ا¯خت�ل الحاصل � اقتحام ساحة النص ال�عي يحتِّم ع
 ا�عني� بهذا امر، 

أن يبينوا طريقة ا¯جتهاد ومداخله الدقيقة � العناية بالنص الشـرعي، وإبراز êء من 

النماذج � التعامل العلمي مع النص ال�عي لكل من تحدثه نفسه باقتحام ساحة النص، 

̄ء  دون أن يكون فارسا � مجال اللغة، أو حاذقا � مجال علم أصول الفقه، فإن تب� لهؤ

ا خوة مدارك العلماء � فهم النص وتنزيله ع
 الواقع، اكتشفوا عمليا بتلكم النماذج أن النص

̄ختصاص، وأن النصوص  ة عِصيّة ع
 َمن ليس ِمن أهل ا الشـرعي بناء مرتفُع السقف، وِقمَّ

الشـرعية مثَلُها مثل الكهرباء، فهي تن� لك الطريق إن أحسنت التعامل معها، وقد يكون فيها 

ا�وت الزؤام �ن̄  يعرف شأنها، جاء � كتاب:(العواصم من القواصم)، � فضل علماء اصول: 

(علماء اصول ذبُّواعن دين اهللا أهل العناد وأصحاب البدع، فهم شجعان ا س�م، وأبطاله 

ا�داعسون (ا�دافعون) عنه � مآزق الض�ل)[١].

:ïا�الكي (ا�تو ðمحمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي ا�عافري ا¯شبي Ú[١]القا          

٥٤٣هـ)، العواصم من القواصم � تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ص
 اهللا عليه

وسلم،  قدم له وعلق عليه: محب الدين الخطيب رحمه اهللا، الناÝ: وزارة الشؤون ا س�مية 

واوقاف والدعوة وا رشاد - ا�ملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٩هـ، (١٩١).
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التسرع والغلو في تكفير المسلم

         أخي اليوم شاب قوي البنية، فيه حدة � الخلق، ويحب ا س�م أيضا، وهو يخاف ع
 الدين 

كخوفه ع
 روحه، ولكن ¯ يعني أنه كذلك، أنه مصيب � طريقته � التعامل مع غ�ه من ا�سلم�،

فربما دفعته حماسته الزائدة للوقوع � الخطأ، وقد يكون الخطأ من الخطأ القاتل أو ا�مهد للقتل،

أو الخطأ � فهم ال�يعة أحيانا ¯ يقل خطرا عن خطأ اطباء، بل هو أخطر، ن ضحايا الخطأ

الطبي � أسوأ الخطأ  الطبي � أسوأ أحوالهم خطرا عن خطأ اطباء، بل هو أخطر، ن ضحايا 

ون � ال×اب، ثم يتقبل فيهم العزاء وا�واساة، بينما يبقى ا�خطئون � فهم ال�يعة أحوالهم يَُدسُّ

يمشون ب� إخوانهم من ا�سلم�، وربما يقطع أحدهم يمينه بيده، وهو يحسب أنه يحسن صنعا،

ومثا¯ ع
 ذلك، كتب الحوار ا�تي مع أخي، وأحببت أن أطلق عليه اسم: عزيز، �ا رأيته من شعوره

بعزة ا س�م:                                               

       بعد ا�صافحة والس�م .....

حوار مع أخي

أخ عز�ز، هل تر� تكفير مسلم �عينه مسألة من �اب القضاء أم من �اب اإلفتاء؟

عز�ز: من �اب اإلفتاء.

لنفترض أن هذا صح�ح، فلنذهب في هذا الطر�ق، فإن أد� بنا إلى  
خير فالحمد �، و�ال رجعنا مستغفر�ن.

عز�ز: قبلت.

إذا جاءك �ا عز�ز رجل، وقال لك: ُشرب الخمر حالل، فماذا أنت فاعل ؟

عز�ز: َمن استحلَّ (أ� اعتقد أنه حالل) الخمر، فهو �افر �اتفاق
علماء المسلمين، ألنه أحلَّ ما حرم هللا تعالى.

             

ماذا تفعل �ه ؟
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عز�ز: أنّفذ الحد الشرعي، وهو حد الّردة، وحد الردة هو القتل.

إذن تقتله؟!

عز�ز: نعم.

�عد أن افترضنا قتله، ظهر أهله، وُسئلَت �ا عز�ز عن ذلك، فقلت أقمُت حدَّ الشرع  
عل�ه، وهو حد الردة!

عز�ز: نعم صح�ح.

قال لك أهله هذا مر�ض نفسي ُ�عالج منذ سنين، وأنقذناه من ثالث محاوالت انتحار،     
ولكنه وجدك الشخص المناسب الذ� �م�ن أنُ�ِعينه على ارتكاب جر�مة االنتحار، ألنك
ال تستط�ع أن تتحر� حالته النفس�ة �قدرتك الشخص�ة، �ما �م�ن للقاضي المسلم الذ�
�طلب استشارة طب�ة، للتأكد من انتفاء موانع التكفير حسب وتحقق الشرو�، وتطبيق

إجراءات التقاضي في اإلسالم.
                                                                                   

عز�ز: مترددا، ال بل استشير طبي�ا نفس�ا قبل التنفيذ.

هذا �عد اكتشافك خطأك الفادح، وافتراض أنك قتلَته، وقتلت المسلم المس�ين المر�ض، �سبب
جهلك �اإلجراءات الشر��ة في الح�م �الردة وآثارها الشر��ة، ولكن مع ذلك سأسير معك حتى 
نها�ة الطر�ق، هل لد�ك سلطة تستط�ع بها تكل�� طبيب حلف القسم الشرعي �فحصه وله

خبرة موثوقة في هذا المجال؟
                                                                 

عز�ز: ال توجد لد� سلطة، ولكنني سأح�م �الكفر دون أن أقتله �ما فعلت              
في األولى.
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عز�ز في َحْيرة، ماذا �قول؟

إذن هو �افر فعال، ولكنك ال تنفذ ��ه الحد حتى ال تقع ��ما وقعت ��ه سا�قا         
من سفك الدم المعصوم جهال �اإلجراءات الشر��ة!

عز�ز: هذا صح�ح.

َهْب أن هذا الرجل المستِحلَّ للخمر هو زوج أختك، ما عالقة أختك معه بناء على أنه
كافر؟ أهي زوج�ة مشروعة أما زنا محرم؟ و�ما أنه �افر و�اإلجماع فال تِحل المسلمة
للكافر؟ فهل ترضى أن ت�قى أختك على عالقة محرمة معه؟ على فرض �قاء ُحكمك

عل�ه �الكفر؟
                                                                 

عز�ز: ط�عا ال!

اق المسلمين        ماذا ستفعل؟ قل لي �ا أخ عز�ز! هل تأخذ أختك منه؟ هل تفسخ الزواج؟ ُفسَّ
ال یرضون �قاء أعراضهم في عالقة محرمة مع زوج�ة �جب فسخها،فك�� �ك أنت الشاب

المتدین الغيور على الدین؟!!
                                                                                                     

سأستمر معك، �ا أخ عز�ز، افتِرض �عدما فعلَت ما فعلت، جاء رجل ثاٍن فقال لك �ا عز�ز،
أنت �فَّرت مسلما، ومن �فر المسلم فهو �افر مثله، إذن أنت �ا عز�ز �افر، و�ذات الطر�قة
التي ات�عتها أنت �ا أخ عز�ز، �فَّرك ذلك الرجل الثاني، ثم جاء ثالث فقال أنتم المسلمون
��فر �عض�م �عضا، وال بد أن أحد�ما �افر، وأنا لم أَُعد أعرف المسلم من الكافر، فك��
یتزوج الناس، و�صلون و�حجون،وهم ��فر �عضهم �عضا، أل�ست هذه النها�ة المأساو�ة
�ا عز�ز تحصل بناء على منهجك وطر�قتك التي فرضنا صحتها، وات�عناك فيها؟ وهي أنك

تر� أن من حقك اإلفتاء �التكفير؟

عز�ز: ؟؟؟؟؟
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هل تظن �ا عز�ز هذا هو المجتمع المسلم الذ� سُنقّدمه للعالم ل�قتدَ� بنا؟ هل تظن    
�ا عز�ز هذا هو ش�ل األمة التي س�فاخر!!! بها النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- بها

األمم یوم ال��امة؟؟؟!!!
        

عز�ز: أكيد ال!!!

إذا �انت هذه هي النها�ة المؤلمة، أال تحب �ا عز�ز أن نرجع من هذا الطر�ق الذ� 
سلكناه وراءك على فرض صحة رأ�ك، وأوصلنا إلى هذه الدماء واألخطاء القاتلة؟ وأل�س
من األفضل أن نسند األمر إلى أهله من القضاة والمختصين، وَنْسَلم بذلك عند هللا تعالى؟

عز�ز: نعم هذا صح�ح.

لكن �ا عز�ز هل �عني هذا أنه ال دور لي ولك في الدعوة إلى هللا �الح�مة والموعظة الحسنة؟
أال تر� أن من واجبنا تحذیر المجتمع من الوقوع في الكفر؟ ومحار�ة الجهل الذ� یؤد� إل�ه؟
فال �جوز لنا �ا عز�ز أن نس�ت، بل علينا نحن األفراد إنكار المنكر �الكلمة والتحذیر الذ� �حمي

المجتمع من الضالل. أل�س من األفضل أن نحترم القضاء الشرعي وجهات االختصاص؟
                                                             

عز�ز: بلى.

أال تحب �ا عز�ز أن نكون أصدقاء، وِ�ْخوة في هللا تعالى؟

عز�ز: بلى.
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        بعد عدة لقاءات مع اخ عزيز شعرت أن فيه خ�ا كث�ا، وأحبَّ أن يقرأ � علوم

ال�يعة، وأِحب له أن يقرأ القضاء � ا س�م، ليعلم قيمة ا نسان، والدماء ا�عصومة

التي عصمها اهللا تعا»، وأن من عصمة اهللا تعا» للدماء أنه Ýع القصاص والحدود

الحرب ع
 دماء ابرياء، ¯ لسفك ِلَوأْد  الحد هو  الردة، وهذا  ال�عية ومنها حد 

دمائهم، وذلك �ا تنطوي عليه الردة من حرب ع
 ا�سلم� ودينهم، ولكن يبقى أمر

الحّد إ» الجهة القضائية ا�ختصة، التي لها ص�حية التأكد من تحقق Ýوط الحكم

بالردة وانتفاء موانعه.            

توض�حات:
         اإلخ�ار �ح�م هللا تعالى على غير وجه اإللزام للمستفتي، ألن المستفتي 
�طلب �الفتو� البراء من المحاس�ة في اآلخرة، وال �صح له االحتجاج �الفتو� على
الغير في أموالهم ودمائهم، بل هي قاصرة عل�ه و�ناء على ما �صرح �ه من نيته

وأقواله هو.
          اإلخ�ار �ح�م هللا تعالى على وجه اإللزام، و��ون بناء على الظاهر،      

أح�ام المنافق، وتجر� عل�ه  �إسالم  القاضي،  �ح�م  فقد  السرائر،  یتولى  �هللا 
المسلمين في الدن�ا، وهو عند هللا تعالى من َشّر أنواع الكفار، وهو في الدرك
األسفل من النار، وهم أعد� الناس على اإلسالم والمسلمين، وقد �ان النبي
-صلى هللا عل�ه وسلم-، هو �علم أنهم محار�ون � ورسوله، ولكنه أجر� عليهم

ح�م الظاهر.

 ا فتاء:

القضاء:
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         ا�لخص:  
ب من           التكف� حكم قضائي Ýعي، إذا تعلق بشخص بعينه، يحكم به القاÚ ا�نصَّ
قبل الحاكم الذي نصبته امة، ومن ثَم فهو ُحكم امة وواجٌب له ا¯ح×ام والحماية، و¯
يجوز أن يَصُدر التكف� من ِقبل افراد �: مؤتمرات، أو ندوات، أو حلقات حوارية، ذلك
ن التكف� حكم � الدماء واموال، ̄و بد فيه من تََحري البينات، وتحقق ال�وط وانتفاء
ا�وانع، وهذا غ� ممكن إ¯ للسلطة القضائية، ويكون دور جهات الفتوى والعلماء التحذير
ت العاديَة ع
 ا�جتمع ا س�مي، فإن لم تتوفر الجهة القضائية التي تحاكم من تلك ا�ق̄و
أولئك ا�تعدِّين ع
 امة ودينها، فيجب أن يُحتاط للدماء واموال، ̄و يجوز الحكم بالتكف�

لعدم إمكانية ا جراءات القضائية، ولكن يجري عليهم حكم ا�نافق� ع
 عهد رسول اهللا 
ص
 اهللا عليه وسلم، ويكون جهادهم بالكلمة والتحذير منهم، والص± عليهم مع استمرار
تتبع أقوالهم ودحضها، أما العدوان ع
 دمائهم وأموالهم � هذه الحالة، فهو يتناï مع
̄نتقام ع
 أحكام ال�ع، دون الص± ا يجابي ا�أمور به Ýعا، وهو تغليب لشهوة ا

إبداء أي مسوغات Ýعية، وتفريط � معركة الكلمة الحقيقية مع ا�نافق�.
̄بتذال لهذه ا�فردة          ما زالت مفردة التكف� تُتَداول تداو¯ إع�ميا مبتذَ¯، وهذا ا
دون إبداء أي ضوابط للتداول، أو تحديد الجهة ا�ؤهلة علميا وأخ�قيا  بداء الحكم
ال�عي � التكف�، مما يؤدي إ» استخدام مفردة َعَقديَّة استخداما مْفِرطا � غ�
̄عتقاد، أو خصوم السياسة، وفيما يأتي محاولة محله، سواء كان من خصوم الفكر وا
لوضع اليد ع
 هذه ا�فردة، وتسليمها للجهة ذات ا¯ختصاص، حمايًة �صطلحات
العقيدة ا س�مية من العبث والتوظيف لغايات دنيوية ساقطة، وهي استخدام الدين
َمِطيَّة للدنيا، كالذي مثل له بعض علماء امة بذلك الشخص الذي يمَسح حذاَءه بغطاء

رأسه.

* أو¯: تكف� اعيان حكم قضائي ليس من باب الفتوى:

         سمعنا وما زلنا نسمع أنه � الندوة الف�نية، أو الشخص الف�ني قال بكفر ف�ن، وربما
ر ا�خر خ�ا ديِّنا يكون هذا القائل من أفاضل الدعاة الذين يُسمع لوعظهم، وقد يكون ا�كفَّ
صالحا، وربما ¯ يكون هناك تكف� أص�، ولكن تستخدم بعض الفضائيات أي كلمة أو أي
موقف ¯ستغ�له من َطْرف خفيٍّ لتشويه ا س�م، وربما يكون ذلك §يحا مرة، وَغْمزا
ين � الطريق إ» اهللا تعا» الذي قال اهللا تعا» فيهم: مرات، وهذا مع -اسف- َديْدن اُ�تَح�ِّ

َُّ يَْعَلُم أَْعماَلُكْم)، سورة محمد، جزء ا�ية (٣٠ ).  (َوَلتَْعِرَفنَُّهْم ِ� َلْحِن اْلَقْوِل َواهللا
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        إن تكف� الشخص ا�ع�َّ يحتاج إ» تقùِّ حالة ا�تهم الصحية، والفكرية، وظروفه

التي أدت إ» قوله، وما يعلمه من الدين بالâورة وما ¯ يعلمه، وهل وَقف ع
 دعائم

ا س�م قبل إس�مه أم ¯، وما حظُّه من التعليم الديني، كما يجب مناقشته فكريا من

لجنة من العلماء الذين يقدمون له الحجج وال±اه�، وله حق الرجوع عن قوله بعد

ب من الحاكم. التب�، كل ذلك يكون بمحâ القاÚ � ا س�م ا�نصَّ

* ثانيا: �اذا التكف� حكم قضائي وليس من باب الفتوى؟

        إن الحكم بتكف� الشخص ا�ع�، هو حكم � اموال والدماء، وهذا ليس من شأن 

الفتوى ¯ من قريب و¯ من بعيد، و¯ من شأن الندوات وا�ؤتمرات، وال±امج الحوارية،

ذلك ن القصد من الفتوى هو طلب ال±اءة عند اهللا تعا»، أما القضاء فهو رفع الخصومة

وحماية ا�ال والدماء حَسب البيِّنات � ظاهر الحال.

        وا�ؤسسات غ� القضائية، كا�ؤتمرات والندوات وال±امج الحوارية ليست مؤهلة

للقيام بإجراءات التأكد من تحقق ال�وط وانتفاء ا�وانع للتكف�، وإصدار احكام،

للحاكم، من أجل حماية امة  التي فوضتها  ال�عية  القوة  إ»  وذلك نها مفتقرة 

لبقائه الحافظة  الفكرية،  ا�جتمع  قاعدة  يمثل  الذي  با س�م  العابث�  ا�جتمع من 

الحارسة الوظيفة  بهذه  للقيام  مكانه   Úالقا أناب  الحاكم  وهذا  كلمته،  واجتماع 

Úليس حكم القا Úللمجتمع من التفكك وعبث العابث�، ومن ثَمَّ فإن حكم القا

فحسب، بل هو حكم امة ن سلطته مستمدة من الحاكم، الذي يستمد سلطته من

ب من قبلها. امة، ومن ثَمَّ فإن َمن َحَكم وقû هو امة � شخص القاÚ ا�نصَّ

* ثالثا: ما دور جهة الفتوى � هذا ا�وضوع؟

ا�قتدى بهم بينوا حكم كفر بعض          بالرغم مما ورد عن بعض علماء ا�سلم� 

الزنادقة الذين أظهروا فلسفات معادية لüس�م، إ¯ أن هذا العمل العلمي ليس هو اصل

وإن كان م�وعا �ن هو � مثل أولئك ائمة ا�قتدى بهم،  كما أن جهة الفتوى والعلماء 

ا�ختص� يجب عليهم البيان للحكم ال�عي، ¯ ع
 التعي� للشخص، كأن يقال هذا 

القول كفر، ̄و يلزم من كون القول كفرا أن يكون صاحبه كافرا، وقد ، إ¯ بعد التحقق 

من ال�وط وانتفاء ا�وانع التي هي مهمة القضاء، ويكون بيان دوائر الفتوى والعلماء

ليس ع
 التشخيص واعيان، بمعنى أنهم يتناولون ا�قو¯ت التي يقول بها الناس،

ويبينون خطأها من صوابها، وليس لهم ص�حية الحكم ع
 شخص بعينه، ¯فتقارهم
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 -بحسب مهمتهم، إ» قوة استج�ب ا�تهم ومساءلته عن قوله وقصده، ومناقشته بالحجة،

 والتحقق من حالته الصحية، والتأكد من تحقق Ýوط الحكم بالكفر وانتفاء موانعها، يعني

 أن ع
 ا�جتمع واجب وهو محا§ة ا�قو¯ت اُ�تعرِّضة لدين امة ورسولها، وع
 عموم

العلماء وأهل �ا سيقوله  تريُّث  أن يكون هناك  بد  بل ¯  الخوض بغ� علم،   الناس عدم 

þي هذا العلم وتداوله بعد صدوره من أهله، وهنا نق  ا¯ختصاص � هذا ا�وضوع، ثم تَلقِّ

العناية أهل  من  ليسوا  أفراد  قبل  من  وتجاذبه  ا�جتمع  فكر   � والتشويه   äالفو  
 ع

 وا¯ختصاص بهذا امر.

 * رابعا: إذا لم يوجد قضاء يتو» محاكمة ا�عتدين ع
 دين امة:

          � حالة عدم وجود قضاء يتو» حماية العقيدة ورسولها من الغمز والطعن، ف� يعني 

 هنا أن يَْ±ُز عموم الناس لتوÈ القضاء والحكم بأنفسهم، ¯فتقارهم إ» القوة ال�زمة للحكم

 القضائي، وربما يؤدي ذلك إ» خلل كب� � ا�جتمع، حيث يلجأ كل فرد أو جماعة إ» الحكم

 حسبما يريد بغ� علم، بل وقد يتعدى � ذلك ظانا أن حكمه هو حكم اهللا، وهو واجب النفاذ،

̄عتداء ع
 اموال والدماء دون حكم قضائي Ýعي صادر ممن هو له أهل، وهذا   فيقوم با

̄عتباطي إذا فتح له الباب سيكون له أثر وخيم ع
 الحياة ا�جتمعية ا س�مية،  الحكم ا

 شعاره ا¯ستهانة بالدماء بناء ع
 الهوى الشخù باسم الدين، وندخل � اضطراب يُودي

 بكل مقدِّرات امة ا¯جتماعية، وع
 رأسها الدين نفسه.

          ̄و يعني هذا الك�م أن موقف ا�سلم� سيكون سلبيا من ا�تعدِّين ع
 رسولهم والُهدى   

 الذي جاء به، بل يصبح الحكم ع
 العابث� بدين امة هو حكم ا�نافق أوالجاهل، حيث تجرى

 عليه أحكام ا س�م ظاهرا، ويحتاط لدمه ف� يجوز التعرض لحياته و¯ دمه Ýعا، لعدم 

 القدرة ع
 تقù حاله حسبما أمر ال�ع، لعدم توÈ الحاكم هذا الواجب، واحتياطا للشهادت�،

ب  فاموال والدماء معصومة ̄و يجوز استباحتها بالشك أبدا، ̄و يحكم فيها إ¯ القاÚ ا�نصَّ

من ِقبَل الحاكم، وا¯فتئات ع
 الحاكم عبث بالدماء واموال، ¯ تجيزه ال�يعة أبدا.

 * خامسا: جهاد ا�نافق� يكون بالكلمة فقط:

          إن ا�نافق� يكمن خطرهم � أن ظاهر حالهم مع امة، ولكن يظهر منهم � فلتات

 لسانهم، كلمات تدل ع
 حالة عداء لüس�م وأهله بوصفه دينا، أو يتخذون ا�مارسات الشاذة  

 من بعض ا�سلم� ستارا للطعن � الدين نفسه، وس�حهم � حربهم ع
 ا س�م هو الكلمة،

̄تهم، وما تؤدي إليه  وجهادهم يكون بالكلمة أيضا، وليس بغ� الكلمة، فيجب بيان زيغ مقو
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 من تفكيك بنيان ا�جتمع ا�سلم، وتهديد تماسكه، لعبثهم بالجهاز العصبي لÿمة ممث� � 

 ا س�م الكلمة الجامعة للمسلم�، ع
 اخت�ف أقوامهم وبلدانهم.

          وإن التعرض لدماء ا�نافق� وأموالهم يخالف هدي النبي - ص
 اهللا عليه وسلم - � 

 تعامله مع منافقي ا�دينة الذين اتخذوا ا س�م ستارا للطعن فيه، إن الص± ع
 أذى ا�نافق�

 وجهادهم بالكلمة يحتاج إ» إيمان كالجبال، ¯ تقدر ع
 تحمله تلكالتµفات الطائشة التي

̄نتقام باسم ال�ع، فهي شهوة  لم تص± ع
 الحكم ال�عي، وخرجت لتع± عن شهوتها با

 لم تص± ع
 حكم ال�ع ا�مر بالص± الفاعل وا�ؤثر الذي هو أك± قوة تطفيء ا�نافق�

 وكيدهم، كما أطفأ النبي ص
 اهللا عليه وسلم نارهم � ا�دينة.

 * سادسا: التكف� حكم Ýعي قضائي ليس من باب محاكم التفتيش:

ب من            مما سبق يتضح أن التكف� حكم Ýعي، نه حكم امة يصدره القاÚ ا�نصَّ

 الحاكم الذي نصبته امة، وهو قائم ع
 أسس علمية موضوعية ليس فيها كهنوتا و¯ {ا

 مقدسا، وأن سلطة القاÚ هي تنفيذ الدين وال�ع الذي ارتضاه اهللا تعا» لهذه امة، وارتضت

 امة هذا الدين لنفسها، واتخذته سبي� لسعادتها � الدارين، ̄و يجوز ابتذال هذا الحكم بأن

 يستخدم ُسبَّة أو وسيلة للتشويه أو التحريض أو ا يذاء.

          ومن فعل ذلك فهو تسفيه لüس�م الذي رضيه اهللا لنا دينا، وهو أيضا تسفيه لÿمة

 التي رضيت لنفسها هذا الدين، وكذلك هو تسفيه للقضاء � ا س�م الذي يجب اح×امه نه

 أساس لنظام ا�جتمع ورفع الظلم عن ا�ظلوم�، وهذا أمر مختلف عما قامت به محاكم

 التفتيش � أوروبا التي حاولت أن تكشف عما � قلوب الناس ع± وسائل التعذيب وا يذاء،


 بينما حرم ا س�م ع
 القضاء ال�عي الحكم ع
 الباطن، وأن القضاء Ýعا يكون ع

 الظاهر واهللا يتو» السـرائر، ولو تيقن القاÚ أو ا�سلم النفاق خ�ل ز¯ت ا�نافق�، فإن

 سنة النبي ص
 اهللا عليهم عاملتهم بالظاهر، واتبعت أسلوب الكلمة � جدالهم، وكان ذلك

النبوة، فأو»  ا�دينة اول � عهد  النفاق، ومحا§ته � مجتمع   وسيلة نافعة � إطفاء 

 با�ؤمن� الصادق� متابعة رسولهم وا¯قتداء به � طريقته � إطفاء النفاق والقضاء عليه.

 * سابعا: خطورة التكف�:

          التكف� حكم قضائي ب� يدي القاÚ ا�ختص ل|ثار الخط�ة ا�×تبة، وقد بنى الفقه

 ا س�مي الحكم بالتكف� ع
 ا¯حتياط � الدماء واموال والشهادت�، وجعل له إجراءات


 خاصة � منتهى الدقة، وذلك حفظا للمجتمع والدين معا، ومن هذه ا�ثار التي ت×تب ع
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التكف�، وتجعله أمرا � غاية الخطورة ا�ثار ا�تية:

 1. التفريق ب� ا�رتد وزوجته.

̄ده تحت يده وسلطانه حتى ¯ يؤذيهم بتفك�ه.  2. عدم إبقاء أو

̄ية وا�نا§ة من ا�سلم�.  3. فقدان الو

 4. ليس له حقوق ا�يت ا�سلم من غسل وتكف� وص�ة ودفن � مقابر ا�سلم�.

 5. الطرد من رحمة اهللا والخلود � جهنم إن مات ع
 كفره.

 6. القتل بالحكم القضائي، ̄و يجوز حد تنفيذه إ¯ الدولة.

        فإذا تأملت هذه ا�ثار الوخيمة يا أخي العزيز، فاعلم أن ا¯حتياطات ال�عية الكث�ة،

والحواجز العالية التي أقامتها ال�يعة للحكم بالتكف�، إنما هو �ثاره الخط�ة ع
 ا�جتمع،

وليس إنجازا رائعا أن نسارع إ» التكف�، وأن يصبح امر سه� ع
 ألسنة الناس، وكأنه حديث

عن مباراة ثقافية، فالقاÚ الذي يُنِظر ويمهل، ويأتي بالعلماء للحجة وهو يتحرَّق شوقا

لرجوع هذا الشخص عن جريمته بحق العقيدة ا س�مية، ويأتي رجوعه ع
 قلبه وقلوب

ا�ؤمن� فرحا يسعد به ا�سلمون، بينما بقاؤه ع
 ردته هو مأساة للمجتمع ا�سلم.

        وأي شخص يمكن أن يبقى ع
 تكذيب اهللا ورسوله -ص
 اهللا عليه وسلم- ويقبل بتنفيذ

الحّد فيه، و¯ يرجع عن الطعن � دين امة، إ¯ أن يكون شديد الحرب لهذه امة � أعز ما

تحب، وهو ربها -سبحانه وتعا»، ورسولها -ص
 اهللا عليه وسلم، ويأتي الحّد ال�عي هنا        

كِمبَْضع الجراح، الذي يستأصل الُجذام من الجسد الصحيح، ليس ُحبَّا � القطع والدماء،

إنما صيانة للجسم الصحيح من أن يتلوث بذلك الُجذام، ثم ينهار جسم امة بعد ذلك، بسبب

است�اء ا�رض فيه، وضعِفه أمام القوى ا�عادية.

* ثامنا: خ�صة القول:

ب من قبل         التكف� حكم قضائي Ýعي إذا تعلق بشخص بعينه، يحكم به القاÚ ا�نَصَّ

بته امة، ومن ثَم فهو ُحكم امة، وواجٌب له ا¯ح×ام والحماية، و¯ يجوز الحاكم الذي نصَّ

أن يَصُدر التكف� من ِقبل افراد �: مؤتمرات، أو ندوات، أو حلقات حوارية، ذلك ن التكف�

حكم � الدماء واموال، و¯ بد فيه من تََحري حكم � الدماء واموال، و¯ بد فيه من تََحري

البيِّنات، وتحقق ال�وط وانتفاء ا�وانع، وهذا غ� ممكن إ¯ للسلطة القضائية، ويكون دور

̄ت العاديَة ع
 ا�جتمع ا س�مي، فإن لم تتوفر جهات الفتوى والعلماء التحذير من تلك ا�قو

للدماء يُحتاط  أن  امة ودينها، فيجب   
ين ع ا�تعدِّ أولئك  التي تحاكم  القضائية  الجهة 
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 واموال، و¯ يجوز الحكم بالتكف� لعدم إمكانية ا جراءات القضائية، ولكن يجري عليهم

 حكم الجاهل� الذين ربما يفيد فيهم التعليم، أو حكم ا�نافق� � عهد رسول اهللا -ص
 اهللا  

 عليه وسلم، وك�هما يكون جهادهم بالكلمة والتحذير منهم، والص± عليهم مع استمرار تتبع

 أقوالهم ودحضها، أما العدوان ع
 دمائهم وأموالهم � هذه الحالة، فهو يتناï مع الص± 

ع، دون إبداء  ̄نتقام ع
 أحكام ال�َّ  ا يجابي ا�أمور به Ýعا، وهذا العدوان تغليب لشهوة ا

 أي مسوغات Ýعية، وتفريط � معركة الكلمة الحقيقية مع ا�نافق�.

 

توضيحات:
                         وهي ا قرار بالرسالة ا�حمدية، وÝائع ا س�م ُجملة، من زكاة وص�ة

ـّهم بالردة بالشهادت�، ولم يكن يعلم هذه الدعائم ثم أنكرها وصيام وحج، فإذا شهد ا�ت

بعد إس�مه، ف� يحاسب ع
 أنه مسلم مرتّد ولكن يؤدب، فإذا تمادى ع
 ال×ك للدعائم

فإّن إس�مه ¯ يُقبل، لعدم اط�عه ع
 الدعائم أص�، واهللا غني عن العا��، وهذا

بطبيعة الحال � الجاهل الذي أسلم لم يعرف شيئا عن ا س�م، بخ�ف من عاش ب�

ا�سلم� فإن دعائم ا س�م معلومة لديه أص� عند النطق بالشهادت� وقبلهما، ̄و يقبل

منه ما يقبل من الجاهل.

                                               ما استوى فيه العالم والجاهل، كفروض الص�ة الخمسة،

وصوم رمضان، والحج، والزكاة، وحرمة الزنا، وÝب الخمر.

                         ويقصد به تكف� شخص بعينه وباسمه، كأن يقال ف�ن ابن ف�ن كافر؛   

نه سب رسول اهللا-ص
 اهللا عليه وسلم، وهذا هو اختصاص القاÚ، أما دور ا فتاء

والعلماء فإنهم يبينون أن سب اهللا ورسوله كفر، ويبينون ادلة، دون ذكر شخص مع�،

أو ذكره دون إصدار حكم عليه للتحذير من قوله، يعني بحث العلماء وا فتاء ع
 الفعل

والقول، دون ع� الشخص.

                                                وهي Ýط العلم بأن هذا القول كفر، ويقابله مانع الجهل 

̄ختيار ف� بد أن يكون القائل مختارا، ويقابله مانع ا كراه، وÝط أو التأويل، وÝط ا

القصد إ» القول، وهو أن هذا القول مقصود له ويقابله مانع الخطأ، كأن يخطيء من

شدة الفرح، أو الحزن، أو الخوف...

   

المعلوم من الدین �الضرورة:

دعائم اإلسالم:

تكفير األ��ان:

شرو� تكفير األ��ان وموانعة:



           الحمد هللا رب العا��، والص�ة والس�م ع
 سيد اول� وا�خرين، محمد بن عبد اهللا 

وآله وصحبه الُغر ا�يام�، فقد جاءت هذه الحوارات منطلقة من الفقه ا س�مي و أصوله 

العلمية، وليست تعب�ا عن وجهة نظر صاحبها، بل هي محاولة  يصال الفهم ال�عي � 

قاَلب معا§، يسهل ع
 عامة ا�سلم� التعامل معه، إذ إن الفقه واصول باللغة اكادمية 

العناية  أهل  إ»  هان  اصل موجَّ التعامل معه، نهما �  الناس  الرصينة ¯ يحسن جملة 

وا¯ختصاص.

           و�ا شاع � عµنا هذه الكتابات الفكرية � ا�جال ا س�مي والتي � أكثرها تع± عن

خطوط عريضة، وتناولت ا�وضوعات ع
 نحو مختلف عن  تناول الفقهاء واصولي�، برز 

̄خت�ف الكث� والواسع � ا�جتمع، ع
 نحو أثار الشقاق حينا، وأثار الّلبس � اذهان حينا  ا

آخر.

           و�ا كان امر كذلك، برزت الحاجة ا�اسة � عµنا اليوم إ» الخطاب التعليمي الفقهي 

اصوÈ، الذي يحتكم إ» الضوابط ا�وضوعية للتعب� عن الحكم ال�عي بعيدا عن وجهات 

نظر اشخاص، خصوصا أن شباب ا�سلم� ¯ يطلبون وجهة النظر الشخصية للعلماء، 

بقدر اهتمامهم بطلب الحكم ال�عي الذي يدينون اهللا تعا» به، ويرفع النزاع ب� الناس، 

دون تأثّر بنوازع ا¯تجاهات الجماعية والحزبية، وأن ¯ يكون ع
 العالم سلطان إ¯ سلطان 

ال�ع، وأن ¯ يراعي العالم � بيانه ال�عي عن اهللا ورسوله ميزانا غ�َ ا�يزان الذي أنزله 

اهللا تعا» ب� عباده مصداقا لقوله تعا»: (َلَقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا ِباْلبَيِّنَاِت َوأَنَْزْلنَا َمَعُهُم اْلِكتَاَب 

َواْلِميَزاَن ِليَُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط) سورة الحديد، جزء ا�ية: ٢٥.

         وهذه الحوارات ليست من نَسج الخيال، بل هي ثمرة حوارات حقيقية، من بُنيات الواقع 

الذي نعيشه وتجيب ع
 تساؤ¯ت حقيقية، فجاءت الحوارات لتفريغ احكام ال�عية � 

محتوى علمي، يراعي الظروف ا�عا§ة وا�حيطة بنا، ويراعي أيضا حالة ا�تلقي العلمية، 

̄ط�ع ع
 طرق ا�ناظرة � ا�وضوع مع أن ا�تلقي ليس مختصا بالفقه وأصوله،  وتمكنه من ا

أو العلوم ال�عية اخرى.

          وتب� هذه الحوارات الحكمة ال�عية مع تلك احكام، ليتثبت ا�سلم من بيان العلة 

والحكمة العقلية النابعة من ال�يعة نفسها، وذلك استفادة من ِحكمة الكتاب والسنة � 

تعليل احكام ال�عية، وبيان أسبابها وِحَكمها، نها تخاطب عقل ا نسان ووجدانه معا، 

وتستث� فطرته وفؤاده للفهم الصحيح � الوحي بشقيه: الكتاب، والسنة،وا¯س×شاد أيضا

بفهم سلف امة والصحابة رÚ اهللا عنهم والتابع�، وتقدير جهود ا�دارس الفقهية اربع

ا�تبوعة( الحنفية، ا�الكية، الشافعية، الحنابلة ) � جمع أقوال السلف، وبناء الفقه ا س�مي

          

          

 

                     -الحوار الثاني-
خطورة التعامل مع مفردات الكتاب                      

والسنة دون ِعلم



                     -الحوار الثاني-
                      



حوار مع أخي

23

خطورة التعامل مع مفردات الكتاب والسنة دون ِعلم

        حديثي اليوم مع إخوة È � هذا الدين، ألتقي بهم للمرة او»، تداولت معهم حوارا لم

يحدد له عنوان، ن اللقاء كان هو اللقاء اول، فرأيت من افضل أن يكون تعارفا وتقاربا، 

أكثر منه حوارا وتناظرا، التقيت بإخوة ستة أو يزيدون، ولكن أبرزهم � حديث اليوم هم

ث�ثة، وهم ع
 النحو ا�تي:

        

                     وقد سميته كذلك نني رأيت فيه العجلة وال×دد، وليس ثابتا ع
 رأي راسخ، 

ويقول ما يشاء بµف النظر عن واقع الحال وعواقب ا�آل بحق أم بغ� حق، ا�هم أنه يع± 

عما نفسه فقط.

                    شاب يافع � مقتبل العمر له حظ جيد من العلم ال�عي، شخصيته هادئة،

متزن، كلماته مرصوفة رصفا جيدا، يغلب ع
 شخصيته الحوار وا�راجعة. 

                    شاب §يح فيما يقول، ليس مجام�، أسلوبه مهذب، فيه êء من ص�بة

الرأي والتمسك به.

،µسماء فقط، ثم حانت ص�ة الع         صافحنا بعضنا � ا�جلس، وكان مجرد تعرف ع
 ا

وأعددنا ا�جلس للص�ة، وبقي أن يتقدم ا مام للص�ة، فقال أحدهم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 

اهللا، وهمَّ ا خوة الشباب أن يقدموا أحدهم للص�ة، ع
 نحو يث� التساؤل، وهو أنهم يريد أن

يكون ا مام منهم، نهم ¯ يثقون بتدين غ�هم، وهي َغْمزة � دين الحضور-مع اسف، لذا

لم تعتد ا مامة � الص�ة � ذلك ا�وقف أمرا معتادا بل هو اختبار لكشف دواخل النفوس، فقال

أحدهم: ف�ن يحفظ القرآن، فقلت وأنا أحفظه، ليس رغبة مني � ا مامة، بل رغبة فيما يمكن

أن يكون عليه امر إذا أمَّ واحد من غ�هم كيف يتµفون، هل يصلون وراءه أم ¯، فقال أحد

أصدقائي تقدم د. وليد، فاقتنصت الفرصة ع
 َعَجل، وتقدمت إ» موضع ا مام ع
 غ� عادتي،

وهنا تعززت بعض الشكوك، وجرى ما يð، بعد أن تقدمت لüمامة:

    

  

  

 

عج�ن:

حكيم:

صادق:

عجالن: أنا سأصلي ��ما �عد، واتخذ م�انا َقص�ا من صف الصالة وجلس.

ح��م: أنا صليت في بيتي.
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         أما أنا ، فقد حدثتني نف@ بأمور كث�ة أثناء ا مامة � الص�ة، ترى ما الذي جعل عج�ن

ي×ك جماعتنا وص�تنا، ل̄و أن فكرة الغلو تدور � رأسه، وهي ما أخ? منها كل الخشية، وهو

أنه يتهم ا�سلم � دينه ب� بينة، فهي ا�رة او» التي ألتقي به فيها، وما سبقت بيني وبينه

معرفة، أما حكيم، فلماذا ترك الجماعة، وإن كان قد ص
 � بيته منفردا؟ َفِلَم ¯ يأخذ فضل

الجماعة، فيعيد الص�ة ويكسب ثواب الجماعة؟! يارب لطفك، ا�ؤÝات خط�ة، وما الذي

ينفي أو يؤكد أن الذين صلوا خلفي من أولئك ا خوة هم أيضا لديهم نفس فكرة عج�ن، ولكن

عج�ن كان §يحا فقط، أخ? ما أخشاه، أن ا خوة � صف الص�ة ا�ستقيم من خلفي هو

̄نسحاب كان مشينا  مفخخ أيضا بنفس أفكار عج�ن، ولكنهم صلوا معنا � الجماعة ن ا

أثناء قيام الصف، فربما يحتاطون مرة أخرى � امر، ̄و تباغتهم الظروف فيكون ا مام من

غ�هم، نعم أصبحت أخ? أن الصف ا�ستقيم ورائي هو خداع بµي، وهو � الحقيقة أعوج

الجوهر متفرق � الدين، وخلفي رؤوس تسجد معي إذا سجدت، ولكنها � الوقت نفسه مفخخة

بافكار ا�غالية � الدين.

         ع
 كل حال بقيت أقف وأركع وأسجد، وأسبح وأك± وأنا غارق � تلك الهواجس، وما أفقت

منها إ¯ وأنا أسلم من الص�ة ذات اليم�، ع
 كل حال، ما أن انْفتَلُت من ُمَص�َّي، واستْقبَلت

ا�أموم�، إ¯ ورأيت مفاجأة لم تكن بالحسبان، وهو أن عج�ن التحق بالص�ة � منتصفها،

وقد قام بعد س�مي ليقþَ ما فاته من الص�ة، فحمدت اهللا من عميق قلبي، واستب�ت خ�ا

عظيما، وهو أن اللقاء سيكون فيه الخ�، ويحبه اهللا ورسوله، ا�هم � امر دار الحديث وكان

فيه ا�زيد من التعارف ع
 أولئك ا خوة، وكانت غايتي � الحوار أن أَ�َح من طْرف خفي حجم

تحصيل العلم ال�عي عند أولئك ا خوة، وتب� È أن حكيما وصادقا لهما حظ من العلم يمكن

أن يسهل الحوار فيما بعد، وجرى بيننا الحديث ا�تي:            

        

حسنا أیها اإلخوة، استووا للصالة، لم أعاتب عجالن، الذ� اتضح أنه لن �صلي                      
معنا، وهذا ال ��ون إال ألس�اب عقد�ة، دون أن یتبين الح��قة، ألنه لم �صل وتنحى 
عن الجماعة، و�أن األصل عنده هو االتهام حتى یثبت الع�س، أما ح��م فقد قال 

إنه قد صلى في بيته.  

ح��م: تمنيُت لو صليت مع�م الجماعة.
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ما منعك، �ان �إم�انك أن تصلي في الجماعة، فأنت �ا أخ ح��م �إم�انك أن تعيد 
الصالة معنا ألنك صليت منفردا، وذلك بن�ة أنها الفرض، أو أن هللا �حتسبها لك

نافلة، أو أنك تكمل ما نقص من صالتك األولى، أو أنك تفوض الن�ة � تعالى، 
�هللا �ختار لك األصلح، وقد نظم �عض العلماء ذلك بيتا من الشعر اآلتي: 

     في ِنــيــَّـِة الَعـــْود للَمــفروض أقواُل **** فـــَـــــْرٌض ونـَــــْفٌل وتـَـــْفو�ٌض وِ�كمال 

ح��م: معجب �البيت ومعان�ة، وجمال َرْصِفه وحسن َجــْمـعه للمسائل، فقال: 
لمن هذا البيت؟ قلت: هو ل�عض فقهاء المالك�ة، ور�ما ��ون ”البِن غاز�“ 

َفـــَلْست متأكدا.
 

صادق: معترضا و�ثقة، ��� د. وليد �م�ن أن تُـْحَسب له فر�ضة �ما قلت 
�ا د. وليد، وهناك حدیث شر�� �صرح �أنها تُـْحسب نافلة، فك�� تعارض 
حدیث النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- الذ� �قول إن المنفرد إذا أعاد الصالة 
كانت له نافلة؟ وهذا القول الذ� أتيَت �ه أن من صلى منفردا �عيد بن�ة

الفرض، أو التفو�ض، أو اإلكمال �صطدم مع الحدیث!  

هات الحدیث فنحن جم�عا نصغي لحدیث النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- �ُأُذن 
السمع والطاعة، وأظن أن جم�ع من في هذا المجلس �ال استثناء، یت�عون الوحي 

�ش��ه الكتاب والسنة ولن یتخلف رجل واحد.

صادق: یرو� الحدیث �معناه، وأحببت أن أذ�ر الحدیث بلفظه من �تب السنة: عن 
َجاِبُر ْبُن َیِز�َد ْبِن اَألْسَوِد، َعْن َأِب�ِه، َقاَل: َشِهْدُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى هللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم
ْ�ِح ِفي َمْسِجِد الَخْ�ِ�، َفَلمَّا َقَضى َصَالَتُه اْنَحَرَف َتُه، َفَصلَّْيُت َمَعُه َصَالَة الصُّ َحجَّ
َفِإَذا ُهَو ِبَرُجَلْيِن ِفي ُأْخَر� الَقْوِم َلْم ُ�َصلَِّ�ا َمَعُه، َفَقاَل: َعَليَّ ِبِهَما، َفِجيَء ِبِهَما ُتْرَعُد
َفَراِئُصُهَما، َفَقاَل: َما َمَنَعُكَما َأْن ُتَصلَِّ�ا َمَعَنا، َفَقاَال: َ�ا َرُسوَل ِهللا، ِإنَّا ُ�نَّا َقْد َصلَّْيَنا
ِفي ِرَحاِلَنا، َقاَل: َفَال َتْفَعَال، ِإَذا َصلَّْيُتَما ِفي ِرَحاِلُكَما ُثمَّ َأَتْيُتَما َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَصلَِّ�ا

َمَعُهْم، َفِإنََّها َلُكَما َناِفَلٌة. َحِدیٌث َحَسٌن َصِح�ٌح.  
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إذن واضح -كما تظن- �ا أخ صادق، في �الم النبي صلى هللا عل�ه وسلم أن الصالة 
ر �لمة نافلة �المعنى األصولي لها، وهو ما یثاب الثان�ة نافلة، وأنت �ا أخ صادق ُتفسِّ

فاعله وال �عاقب تار�ه، و�ناء على ظنك ال �جوز أن تكون ”نافلة“ فر�ضة �المعنى الوارد 
في البيت، وهو الذ� �أثم تار�ه �ما أوضح بيت الشعر الذ� ذ�رتُـــه، أهذا ما تقصده 

�ا صادق؟  

صادق: نعم صح�ح.

ما ح�م ��ام الليل على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- ؟

صادق: فرض.

ما الدليل؟

صادق: قوله تعالى: (ومن الليل فتهجد �ه نافلة لك).

هل �لمة نافلة في اآل�ة معناها المستحب؟ و�ذا �ان األمر �ذلك، فك�� ��ون ��ام 
الليل واج�ا على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- ؟

صادق: األمر �حتاج إلى نظر.

لم تفسر �لمة النافلة في النص مرة فرضا، ومرة نافلة؟ �المعنى األصولي الذ� تم 
االصطالح عل�ه في وقت متأخر على عصر الوحي، فهل �ان النبي -صلى هللا 
عل�ه وسلم- یتكلم �اصطالح األصوليين للنافلة وهو اصطالح متأخر ؟!، ألم ین�ه 
علماء األصول على خطورة تفسير نصوص الوحي �المصطلحات المتأخرة؟ وذلك 
ألن معاني المصطلحات المتأخرة تختلف عن داللة المفردات اللغو�ة في عهد تنزل 

الوحي، ومنها �لمة النافلة في مثالنا محل الحوار. 

صادق: ؟؟؟؟
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سآت�ك �مثال آخر، قال تعالى: (ووهبنا له إسحاق و�عقوب نافلة)، فهل �لمة”نافلة“ 
في اآل�ة �معنى: المندوب الذ� �ستحب فعله، وال �عاقب تار�ه، أو �معنى الفر�ضة 
التي �أثم تار�ها؟ أم أن �ال المعنيين غير صح�ح؟ وهل �م�ن أن توصف ��ة هللا 
تعالى إسحاق و�عقوب إلبرا��م �أنها فرض أو نافلة، هل توصف أفعال هللا تعالى 

بهذا؟!   

صادق: ال �م�ن أن توصف أفعال هللا بذلك، ألن هللا تعالى ال فرض 
عل�ه، فهو �فعل ما �شاء!

حسنا، وما رأ�ك �مثال آخر، قال تعالى: وَ�ــرَّه إل��م الكفر والفسوق والعص�ان، هل
تستط�ع أن تفسر قوله تعالى: ”و�ـَــــرَّه“ في اآل�ة الكر�مة، �الم�روه، وهو ما ال �أثم

تار�ه، على النحو المعروف في معنى الم�روه المتأخر عند األصوليين، ���ون الكفر 
رت ��ه وهو أعظم الك�ائر والمحرمات ال إثم ��ه بناء على نفس منهجك الذ� فسَّ

”نافلة“ في الحدیث واآل�ة، فعل�ك أن تلتزم نفس الطر�قة هنا وتقول ح�م الكفر م�روه، 
و�ال دخلنا في التخ�ط واالرت�اك. 

صادق: ِفعال اآل�ة واضحة وعــــبَّــــرت عن الكفر �الم�روه، وهو أعظم 
حرام.

لم ال تجعله م�روها، والم�روه ال إثم ��ه حسب اصطالح األصوليين، فاحمل
معنى َ�ِره هنا على اصطالح األصوليين، �ما حملت �لمة نافلة في الحدیث 

على اصطالح األصوليين! 

وعلينا أ�ضا إذا ات�عنا منهجك �ا أخ صادق في تفسير النافلة في آ�ة األمر للنبي
-صلى هللا عل�ه وسلم- �التهجد، أن نحمل الكراهة في قول َرُسول ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه 
َؤاِل، َوِ�َضاَعَة على أنه م�روه وال   َوَسلََّم: “ ِإنَّ َهللا َ�ِرَه َلُكْم َثَالًثا: ِقيَل َوَقاَل، َوَ�ْثَرَة السُّ

إثم ��ه، فما ح�م إضاعة المال؟  

صادق: ط�عا حرام.

صادق: ال �صح ألن إضاعة المال حرام �اتفاق، وال �صح حمل قول النبي 
النبي صلى هللا عل�ه وسلم هنا على المعنى االصطالحي عند األصوليين. 
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 نعم أعرفه، أنا أحب أن أسمع له، ولكن ��ه شدة على من �خالفه.

نعم منها صوت�ة شرحت فيها أل��ة ابن مالك، والم�ة األفعال أ�ضا….

       سألني أسئلة علم�ة �ثيرة خاصة بي، ومد� إم�ان اللقاء بيننا، والمسجد الذ� أدرس ��ه …، 
 وواضح أنه �ان مدققا في �ل �لمة قيلت في الحوار بيني و�ين صادق، وعلى �ل حال ظهرت من 

 

صادق: ال، و�نما �جب أن �حمل حسب معناهما في عصر التنز�ل، وداللة
اللغة، ال على اصطالح األصوليين المتأخر، ولكن ما معنى ”نافلة“ في اآل�ة 

والحدیث إذن؟
 

معنى النافلة هو الز�ادة، أ�ا �انت تلك الز�ادة، فمعنى الز�ادة في الحدیث: تشمل تكميل ما 
نقص من الصالة ألن التكميل ز�ادة، وتشمل ز�ادة على الفر�ضة وهي النافلة فهي ز�ادة؟ 
وتشمل �ذلك على ما یتفضل هللا عل�ك من األجر إذا صليت منفردا ثم صليت في جماعة، 
والبيت من الشعر الذ� ذ�رته لك �ا أخ صادق متوافق تماما مع معنى نافلة في الحدیث، وال 
تعارض �ما ظهر لك �ا أخ صادق في بدا�ة األمر؟ و�ذلك وهب هللا تعالى إلبرا��م إسحاق 
و�عقوب نافلة، �معنى ز�ادة على تكرم هللا �ه على إبرا��م من النعم؟ أال یبدو لك االنسجام 
الرائع بين الفقه العميق والنصوص الثابتة، واالنسجام بين معاني النصوص نفسها إذا أحسنا 
الفهم؟ أال تر� أن الخطأ الذ� وقعت �ه �ان �سبب عدم المعرفة �العلوم الشر��ة الضرور�ة 
لفهم الوحي وعلى رأسها علم األصول؟ ألم �حذر األصوليون من الوقوع في مثل هذه األخطاء؟  

صادق: �هللا الكالم واضح، وفي منتهى الوضوح.

ح��م: أخ وليد أتعرف العالم فالن؟

ح��م: هل لك أعمال علم�ة د. وليد؟

هناك انت�اه واضح للمناقشة من الحضور وخصوصا ح��م، فعيناه وأذناه واعيتان
تماما، �ا صادق: هل �جوز أن �حمل �الم هللا تعالى والنبي صلى هللا عل�ه وسلم

على اصطالح األصوليين �عدهما؟
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̄نµاف  صادق همة عالية لطلب علم أصول الفقه خصوصا؟ وعندما اق×بنا جميعا من ا

تبادلنا الس�م والتحية.

        � الختام: علماء أصول الفقه هم َعقل ا س�م ولسانه.

      

       

   

 

سؤال:
بناء على قول النبي صلى هللا عل�ه وسلم (أشد الناس عذا�ا یوم ال��امة المصورون)،
هل التصو�ر الشمسي (الفوتوغرافي) یدخل في النهي الشرعي لمجرد التالقي في �لمة
التصو�ر؟ و�ن �ان التصو�ر الشمسي یدخل في التحر�م لمجرد التالقي في اللفظ، فلماذا
ال ینسحب على تحر�م تصو�ر الورق واألشعة؟ أال تر� أن تحر�م التصو�ر الشمسي هو 

من جنس خطأ األخ صادق في تفسير مفردة ”نافلة”؟ 
 

* يرجى م�حظة ما يأتي:
١. أن عج�ن قد التحق بالجماعة، �ا رأى ا�صل� مصطف� صفا واحدا، وهذا يعني

أن الجماعة سببب للقضاء ع
 أمراض الغلو، والغلو � الدين يتف? � حالة الفرقة، 

ويِقلُّ � حالة الوحدة واجتماع الكلمة، والص�ة � الجماعة هي عمود خيمة ا�سلم�، 

التي يلتف حوله الجميع، فإن أصيب هذا العمود سقطت الخيمة ع
 الجميع، فالحذر 

الحذر الخروج ع
 الجماعة.

٢. الخشوع � الص�ة يشمل التفكر � كل ما هو عمل أخروي يبتغى به وجه اهللا 

 Úمة، وكان عمر رتعا»، كالتفكر � حال ا�سلم�، والسبيل  حياء السنة � حياة ا

اهللا عنه يجهز جيشه � الص�ة، وما ليس بخشوع هو التفكر � امور الدنيوية، 

ومصالح ا�سلم� من أمور ا�خرة.

٣. ¯ يف< ا�سلم ا�فردات � الكتاب والسنة بما يظهر له بادي الرأي، بل ¯ بد من 

الفهم العميق � النصوص، وهذا يكون �ن توافرت له أسباب النظر والتفس� للكتاب 

والسنة.

٤. الحوار الهاديء الصادق يؤدي إ» وحدة الصف ̄و يؤدي إ» الشقاق.

٥. هناك شباب مسلم يظهر منهم السوء، ولكن لهم أعمال تظهر أنهم يحبون الخ�

 لهذه امة.

توضيحات:
                            هذا العلم يبحث � مصادر ال�يعة ا س�مية وضوابط فهمها،                                      

وأول من ألف فيه هو ا مام الشافعي � كتابه الرسالة. 

                                             نزل الكتاب بلغة العرب، وتكلم النبي ص
 اهللا عليه 

وسلم بلغته، ومن ثم يفهم الكتاب والسنة ع
 وفق ك�م العرب، ̄و يجوز تحميل  

كلمات الكتاب والسنة معاني اصط�حات متأخرة̄  تحتملها الد¯لة اللغوية، مثل 

ما فعل اخ صادق � تفس� مفردة نافلة، وحمل التصوير الشم@ ع
 التصوير    

الذي حرمه ال�ع، �جرد التوافق � اللفظ، مع ا¯خت�ف � ا�ضمون، أما إذا

استوعبته الد¯لة اللغوية فهذا من مواكبة الكتاب والسنة لكل زمان ومكان. 
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توضيحات:
                            هذا العلم يبحث � مصادر ال�يعة ا س�مية وضوابط فهمها،                                      

وأول من ألف فيه هو ا مام الشافعي � كتابه الرسالة. 

                                             نزل الكتاب بلغة العرب، وتكلم النبي ص
 اهللا عليه 

وسلم بلغته، ومن ثم يفهم الكتاب والسنة ع
 وفق ك�م العرب، ̄و يجوز تحميل  

كلمات الكتاب والسنة معاني اصط�حات متأخرة̄  تحتملها الد¯لة اللغوية، مثل 

ما فعل اخ صادق � تفس� مفردة نافلة، وحمل التصوير الشم@ ع
 التصوير    

الذي حرمه ال�ع، �جرد التوافق � اللفظ، مع ا¯خت�ف � ا�ضمون، أما إذا

استوعبته الد¯لة اللغوية فهذا من مواكبة الكتاب والسنة لكل زمان ومكان. 

علم أصول الفقه: 

المعاني الحادثة أو المتأخرة:



-الحوار الثالث-
 عودة إلى عزيز وأهمية اللغة في   

فهم الكتاب العزيز
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عودة إلى عزيز وأهمية اللغة في فهم الكتاب العزيز

        هذه الحلقة اليوم مع أخي عزيز، وقد سبق أن تداولت معه حد الردة وآثاره، والجهة 

التي تختص بالحكم بالتكف�، وتنفذ آثار الردة، واليوم أتحدث معه � أمر من أمور  ال�يعة

ووجوب اتباعها، وحديثي اليوم معه � نوع من أنواع ا�جاز � فعل امر عند اصولي�، وهو 

أن امر قد يراد به التهديد، و¯ يقصد منه حصول الفعل، كقول أحد ا�تخاصم� لخصمه: 

”افعل ما تريد“، ”وأع
 ما � خيلِك اركْب“، ومن هذا قوله تعا»: {َفَمن شاء فْليؤمن، ومن 

شاء َفْليْكُفر، إِنَّا أَْعتَْدنا للظا�� نارا أحاط بهم ُ{اِدُقها}، فقوله تعا»: ”ومن شاء فليكفر”، 

¯ تخي� فيه، و¯ يطلب فيه القيام بالفعل، نه أعقبه تهديد �ن يكفر، وهو قوله تعا»: إِنَّا 

أَْعتَْدنا للظا�� نارا أحاط بهم ُ{اِدُقها، فهنا وجب تفس� قوله تعا»: (فليكفر) ع
 التهديد

ِلَمن يستحبون الكفر ع
 ا يمان.

        ومن ا�يات التي تف< خطأ، قوله تعا»: {َوإِنَّا أَْو إِيَّاُكْم َلَعَ
 ُهدًى أَْو ِ� َض�ٍل ُمِبٍ�}

فيظن بعض الناس أن الكتاب العزيز، يقرر أنه ¯ أحد يعرف من هو ا�هتدي، فربما يكون

ا�ؤمنون ع
 ض�لة، ويكون الضالون ع
 هداية، ون@ أن من معاني(أو) ا لغاز وا بهام 

بالنقود  ا�تكلم، ومثال ذلك كما كنا نلعب قديمة  الشك من  أو  الجهل  السامع، وليس   
ع

ا�عدنية (الفنَّة)، ونقول: صورة أم كتابة، وال�عب بالنقود يعرف تماما ويقينا، أنها كتابة

مث�، ويُلِغز ع
 صديقه � اللعب ليحثه ع
 التفك�، فهو ¯ يعني بحال أنه يجهل ويشك �

الواقع صورة أم كتابة، بل هو يتفنن � ا�عرفة واليق� والتثبت، ويُـْلِغز ويبهم ع
 الجاهل 

ليحمله ع
 البحث والفحص، والتثبت من الحق، فانظر يا أخي كيف ف<َّ بعض الجاهل� 

ا�ية ع
 التشكيك وا بهام � الدين، وجعل ا�هتدي والضال سواء، بسبب الجهل بمعنى حرف

العطف (أو) أنه لüلغاز وا بهام ع
 الخصم لحثه ع
 الفهم، ¯ للتشكيك. 

        و� إطار هذا ا�وضوع جرى الحديث ا�تي:

بعد ال×حيب وا�صافحة وتبادل ا�ودة وا�حبة....   

أخ عز�ز، لماذا تدعو إلى تطبيق الشر�عة اإلسالم�ة، �هللا تعالى �خير الناس 
و�عطيهم الحر�ة أن ��فروا �ه، فقد قال تعالى: (فمن شاء فليؤمن، ومن شاء

فل��فر). 
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الكتاب �قول لك (فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فل��فر)، فلماذا تكره الناس على إقامة 
الكتاب، والكتاب العز�ز، �قول (ومن شاء فل��فر).

عز�ز: ال بد من تح��م الكتاب والسنة، و�قامة الشرع.

والدین ال ُ�جِبر الناس، واآل�ة ُحجة عل�ك، ألم تعط اآل�ة للناس الخ�ار، وقالت:
(ومن شاء فل��فر)؟!!!

عز�ز: البد من إقامة الدین.

عز�ز: ���؟؟!! إقامة الشر�عة مسلمات في اإلسالم، فِلَم النقاش في هذا؟

أل�ست اآل�ة مسلَّمة �ا عز�ز، وهي عل�ك ول�ست لك، وأنت لم تناقش في معناها، 
وأنت ما زلت تفهم أن اآل�ة تخير الناس، هذا فهمك �ا أخ عز�ز.

عز�ز: ؟؟؟؟؟

ماذا تقول في معنى قوله تعالى: (و�نا أو إ�اكم لعلى هد� أو في ضالل مبين)، أل�ست 
هذه اآل�ة �ا أخ عز�ز تو�د معنى اآل�ة السا�قة (فمن شاء فليؤمن، ومنشاء فل��فر)،

لماذا تر�د �ا عز�ز أن ت��م الشر�عة، واآل�ات ال تساعدك، أجب علىهذه اآل�ات ماذا  
تقول �ا عز�ز؟

عز�ز: �هللا �صراحة الجواب عندك، أسِمعني.

أكيد �ا أخ عز�ز أن تطبيق الشر�عة واجب، ولكن افترض �ا عز�ز أنك تدعو إلى الشرع في 
مجلس عام، و�ينما أنت تدعو لتطبيق الشر�عة، برز لك أحد الُممتِحنين لك أو المتالعبين 
وأتى لك بهاتين اآلیتين وهذه األفهام المنحرفة، وجادلك فيهما ل�عطل شر�عة اإلسالم، و�ان 
موقفك بهذا الضعف في الدفاع عن الشرع. وخسرت القض�ة في المجلس أمام الناس الذ� 
�حبون شر�عة هللا تعالى؟ أل�س ضعفك هذا فتنة لهم؟ ولك أ�ضا؟ أال تشعر �ا عز�ز �ضرورة 

علم أصول الفقه لض�ط الفهم؟ 
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عز�ز: نعم، وأرغب في تعلم أصول الفقه.

أما الجواب في قوله تعالى (فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فل��فر)، فعل األمر فل��فر
ل�س لطلب تحصيل الفعل، بل للتهدید والوعيد، وهو نوع من أنواع المجاز في فعل
األمر، ولفعل األمر نحوا من خمسة وعشر�ن نوع مجاز، والتهدید والوعيد �فعل األمر

من �عض المجاز في فعل األمر، وقلنا �المجاز، ألن هللا تعالى هدد الكافر�ن، �عد 
قوله تعالى (فل��فر)، فقال تعالى: (ِإنَّا أَْعَتْدنا ِللظَّاِلِميَن َناًرا َأحاَ� ِبِهْم ُسراِدُقها َوِ�ْن 
راُب َوساَءْت ُمْرَتَفقا)، فهذا التهدید َ�ْسَتِغيُثوا ُ�غاُثوا ِ�ماٍء َ�اْلُمْهِل َ�ْشِو� اْلُوُجوَه ِبْئَس الشَّ
نـَــَقل فعل األمر من وجوب تحصيل الفعل إلى التهدید والوعيد على فعله، ومثله حدیث
الخصوم: (�هللا ألضر�نك)، ��قول الخصم اآلخر مهددا: (إذا �نت رجال فافعل)، فهل

هذا �عني أن الخصم �طلب من خصمه أن �ضر�ه؟! أم ینهاه عن الضرب مع التهدید 
إن فعل؟ فهل �ا أخ عز�ز اآل�ة تدل على التخيير في اإل�مان؟ أم على الوعيد على

الكفر وترك اإل�مان؟ 

عز�ز: صح�ح فعال، اآل�ة تأمر �اإل�مان و�ح�اء الشر�عة والعمل بها، 
والوعيد على الكفر وترك اإل�مان.

هل عرفت �ا عز�ز ما سبب خسارتك للقض�ة العادلة التي تحملها؟

عز�ز: نعم، خسرت القض�ة �سبب جهلي �علم دالالت األلفا�، فهو 
ضرور� لفهم الكتاب العز�ز الذ� ندعو إل�ه.

 

أتذ�ر �ا عز�ز عندما تكن تفتي في العقيدة بتكفير المسلم، بل و�قامة الحد عل�ه
دون رجوع إلى القضاء، وتر�د أن ت��م الشر�عة بيدك؟

عز�ز: نعم، وقد �نت مخطئا وقتها، ولم أكن أعلم �أن الحدود الشر��ة
والقضاء �الكفر على األ��ان، من اختصاص الدولة، ول�س األفراد.

 

إذن �ا أخي العز�ز والحبيب عز�ز، ��� �نت تفتي في قضا�ا اإل�مان والكفر 
والدماء؟ وأنت ال توجد لد�ك القدرة العلم�ة الالزمة لفهم الكتاب؟ فك�� �ا عز�ز 
ستطبق القرآن الكر�م وأنت ال تفهمه؟! بل وفي أخطر قضا�ا الدن�ا: الكفر، والدماء. 
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عز�ز: صح�ح أنا �نت مخطئا ولم یـُعّلْمنا أحد، و��� نتعلم اآلن؟

ستتعلم إن شاء، وأرجو أن تكون من خيرة طالب العلم �ا أخ عز�ز.

عز�ز: وماذا عن قوله تعالى: {َوِ�نَّا َأْو ِإ�َّاُكْم َلَعَلى ُهدً� َأْو ِفي َضالٍل 
ُمِبيٍن}، لقد َحـيَّرتـني فيها، وما ُعْدت أدر� ما أقول. 

مفتاح فهم هذه اآل�ة الكر�مة هو حرف العطف: (أو).

إذا عرفت �ا عز�ز معاني حروف الجر والعطف ستفتح لك �ا�ا عظ�ما من أبواب
فهم �تاب هللا تعالى؟

عز�ز: إذن ما معنى (أو) في اآل�ة؟

حسنا، (أو) في اآل�ة الكر�مة تفيد اإلبهام واإللغاز، وهي صفة في السامع، ول�ست
في المتكلم؛ ألن المتكلم عارف �الح��قة، أتذ�ر ل��ة (الفـَــنَّة) صورة أم �تا�ة؟؟! 

عز�ز: نعم أذ�رها �نا نلعبها صغارا.

عندما �انت النقود في یدك وتقول لصد�قك صورة أم �تا�ة، وأنت تعلم أنها صورة،
هل �ان صد�قك �علم؟

 

عز�ز: �نت أعلم أنا ح��قة أنها صورة مثال، وصد�قي الذ� أسأله ال 
�علم؟ و�نت أحثه على التفكير؟ 

إذن حرف العطف (أو) هنا ل�ست للتخيير، ومثالها للتخيير قوله تعالى: {فّكفارته
إْطَعام عشَرة َمَساِكين من َأوسط َما ُتْطِعُموَن أهل��م َأو �سوتهم َأو َتْحِر�ر َرَ�َ�ة}، 
و�قول األب البنه: ادرس الطب أو الهندسة، فهل ميزت أخي عز�ز بين أو عندما

تكون لإلبهام واإللغاز، و�ين أو عندما تكون للتخيير؟  

عز�ز: ���؟!
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ماذا نستفيد �ا أخ عز�ز من هذا النقاش المفيد والممتع معك؟

أسأل هللا تعالى �ا أخ عز�ز أن �فهمنا �تا�ه وسنة نب�ه، وأن یرزقنا شرف العمل 
بهما، وهنا تذ�رت ش�خي في النحو الش�خ الطالب أحمد رحمه هللا تعالى، وقد 

كان ینشد في مجلس النحو:
                      ِحْفظ اللغات علينا  ***  فرض َ�ــَفرض الصالِة

اللغاِت  �حفِظ  إال  دیٌن ***  ُ�حفظ  فل�س               

* م�حظات مهمة:
1. هدف الحوار بيان أن الفهم � كتابة اهللا تعا» وسنة رسوله أمر عميق ¯ يحسنه إ¯ 
أهله، وأن استباحة النصوص ال�عية من غ� ا�ؤهل� هو مقتل لهم � دينهم ودنياهم، 

ومؤٍذ �جتمعاتنا ا س�مية، وهذه ا¯ستباحة يفعلها اثنان: الغاÈ � الدين والجا� عنه،  

فال�دينيون يختطفون النصوص ال�عية ويُلبِّسون بها ع
 عامة ا�سلم�، والغ�ة 

كذلك ¯ يتعاملون مع النص ع
 أسس علمية وموضوعية، وهم يوجهونه لخدمة  

أفكارهم ا�سبَقة، وتصبح النصوص ال�عية بذلك خادمة غراض الغ�ة � الدين   

وا�تحلل� ال�ديني�، وك�هما يَْحِرف ال�ع عن §اطه ا�ستقيم، ̄و بد للمسلم�  

أن يحذروا من تحريف معاني النصوص ال�عية ع
 يد الغ�ة والجفاة.  

2. الدعوة إ» تطبيق ال�يعة هو مبدأ إس�مي رص� وثابت، وأكثر ما يâَ به هو 
الطرق وا�ليات العنيفة التي ينتهجها بعض افراد من عند أنفسهم، متناس� أن 

ال�يعة هي خيار امة ودينها، وليس مجرد سلوك فردي، بل هو حركة مجتمعية 

عامة، وأن ا�حاو¯ت العنيفة الفردية الخارجة ع
 ا�جتمع، لتطبيق ال�يعة هي 

مخالفة لل�يعة نفسها، بل وتوفر غطاء إع�ميا عداء ال�يعة، للتحذير من ال�يعة     

عز�ز: المعاني واضحة عند� في حرف العطف (أو).

عز�ز: ال �جوز للمسلم أن �خوض في �تاب هللا تعالى دون أن ��ون مؤهال 
علم�ا، خصوصا في المسائل التي یترتب عليها آثار عظ�مة �الكفر واإل�مان، 

والدماء، وعالقة المسلمين بين �عضهم �عضا.  
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وتخويف الناس منها، وتظهر بذلك ع�قة التخادم ب� الغلو والتحلل، حيث يرد الغلو

ع
 التحلل بالعنف، ويستخدم التحلل هذا العنف مادة وس�حا � محاربة الكتاب 

نة، وهذه ُدوَّامة تحرم مجتمعاتنا ا س�مية من نعيم ا س�م عقيدة وÝيعة،  والسُّ

وتبقى هذه ا�جتمعات فريسة الثنائي الدموي التحلُّل والغلو.



-الحوار الرابع-
أثر تعدد االجتهاد المعتبر في الحفـاظ 

على السُّنة ووحدة الصف
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أثر تعدد االجتهاد المعتبر في الحفـاظ على السُّنة ووحدة الصف
        إن ا¯جتهاد ا�عت± يمثل الزوايا اربعة للفكر ا�ستقيم � الفقه ا س�مي، وأحببت � 

هذا ا�قام أن أذكر حوارا جرى بيني وب� أبنائي وبناتي من ط�ب وطالبات مادة أحوال 

شخصية ٣، دخلت قاعة الدرس ثم قمت بمراجعة الدرس السابق مع الط�ب وكنا قد انتهينا

أن مذهب السادة الشافعية جواز الوصية بالنجس، كالكلب مث�، وبدا È هنا، أن أدخل � 

حوار مع الط�ب لتدريبهم ع
 كيفية استد¯ل الفقهاء ع
 احكام، خصوصا أنني سأث�

حديثا ¯فتا بعض ال+ء، وليست الغاية من الحوار هو إثبات طهارة الكلب أو نجاسته، 

̄جتهاد ا�تعدد وا�عت± بقدر أن أعلم أبنائي وبناتي ط�ب ال�يعة والقانون شيئا عن طبيعة ا

� ا�نهج اصوÈ ا س�مي، وذلك ع
 أمل أن تتسع القلوب �ن يخالف � دائرة ا¯جتهاد

الصحيح، وعدم التحجر والتشنج الذي يصيب مساجدنا أحيانا بالتصدع والشقاق، والدخول

� معركة دون وجود قضية حقيقية فع�، ولكن بسبب عدم فهم طبيعة ا�سائل ا¯جتهادية

نفسها، وكان الحوار ع
 النحو ا�تي:

    

تذ�رون في درسنا الماضي أن الشاف��ة أجازوا الوص�ة �النجس مثل الكلب؟

هل الكلب نجس؟!

أكيد �ا جماعة، هل منكم من اطلع على قول فقهي �قول إن الكلب طاهر؟

الطالب، ومصطفى متصدرا لذلك:

 مصطفى: ال، الكلب نجس �اتفاق العلماء.

هذا جيد -فتح هللا عل��م- ما الدليل على نجاسة الكلب؟

�عض الطالب: نعم.

الطالب: و�ثقة عال�ة نعم.
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مصطفى، خلدون، هد�: 

أین الدليل على النجاسة؟ �ل ما في الحدیث الشر�� أنه �أمر �غسل اإلناء 
الذ� ولغ الكلب ��ه س�ع مرات، إحداهن �التراب، ولم ینص على أن ذلك �سبب 
النجاسة، فقد ��ون األمر للنظافة والصحة فقط، والدليل إذا تطرق له االحتمال 

سقط �ه االستدالل! 

مصطفى: قال صلى هللا عل�ه وسلم: «َطُهوُر ِإَناِء َأَحِدُ�ْم ِإَذا َوَلَغ ِ��ه
اْلَكْلُب، َأْن َ�ْغِسَلُه َسْ�َع َمرَّاٍت ُأوَالُهنَّ ِ�التَُّراِب».

خلدون: واضح أنه للنجاسة ألن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- �قول:
”طهور“، وهذا للطهارة.

بناء على الفقهاء الذین قالوا بنجاسة لعاب الكلب، و�غسله س�عا إحداهن �التراب،
متى  یبدأ حساب الس�ع مرات، قبل إزالة عين النجاسة أم �عد زوالها؟

یبدأ حساب الس�ع مرات �عد إزالة عين النجاسة.

إذن، هذا �عني أن الغسل س�ع مرات ل�ست إلزالة النجاسة، بل للتعبد، ألن احتساب 
العدد جاء �عد إزالة النجاسة!!

الطالب: ولكن األمر غر�ب �حتاج إلى مز�د من اإلث�ات؟ ل�س معقوال أن 
الكلب طاهر بهذه السهولة، الكلب ل�س نجسا فَحْسب، بل نجس نجاسة 

مغلظة!!

نة أن ُتغسل النجاسة س�َع مرات إحداها �التراب؟ طـّيب، هل السُّ

�عض الطالب: ال، ال، بل المطلوب غلسها �حيث تزول النجاسة وآثارها 
من رائحة وغيرها.
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إذن ال ُ�حدد للنجاسة الغسل س�عا إحداها �التراب، بل التحدید س�عا دليل على عدم 
النجاسة، ألنها لو لم تزل �الس�ع، �جب أن تكمل ثامنة مثال إلزالتها إذا ت�سر لك 

ذلك.
 

هذا صح�ح، لكن لماذا قلت عنه طاهر؟ وفي اآل�ة المذ�ورة تصر�ح بنجاسة
المشرك، وحملتها على نجاسة الشرك المعنو�ة، بينما ال یوجد تصر�ح بنجاسة
الكلب في حدیث الغسل من ولوغه س�ع مرات، ومع ذلك قلت بنجاسة الكلب؟!

هل الجراث�م نجسة؟ أل�ست على الث�اب والفراش وفي الهواء؟ وهي ال توصف �النجاسة
�اتفاق العلماء، و�ناء على قولكم هذا نستط�ع أن نقول إن األمر �غسل اإلناء س�عا، هو
من أجل الصحة والتعبد �أمر هللا تعالى، ول�س من أجل النجاسة، بل هو لحما�ة الصحة
وهل تقتصر المحافظة على الصحة العامة على إزالة النجاسة فقط؟، إذن أنتم تؤ�دون

�قولكم هذا على عدم نجاسة الكلب!!!.

�عض الطالب: صح�ح.

 قال تعالى: �ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُ�وَن َنَجٌس، هل المشرك نجس في عينه 
 وقد �رم هللا بني آدم؟.

مصطفى: المشرك طاهر في جسده ح�ا وميتا، لكرامة اإلنسان.

فاضل: ما الحل؟!

قصي: هات الدليل على طهار الكلب نحن عجزنا عن إث�ات نجاسته.

�عض الطالب: أصال یوجد في لعاب الكلب جراث�م وفيروسات، ال تطهر
إال �التراب، لذلك الكلب نجس. 



حوار مع أخي

44

افترض نفسك �ا قصي، ص�ادا وعندك �لب مدرَّب على الصيد، وأرسلت الكلب
إلى الفر�سة، ثم أتى لك بها، وقد عضها �أن�ا�ه، وأفرز في جروحها لعا�ه َقـْطعا،

هل تغسل م�ان الناب وعضة الكلب س�عا إحداها �التراب؟

قصي: ؟ ط�عا ال؟ ولكن �م�ن أن نقول إن هذه النجاسة عفو للحرج
على الناس في إزالتها. 

ولكنكم حتى اآلن لم تثبتوا النجاسة؟ و�عد ذلك بدأتم �التفر�ع عليها �العفو منها!!
فلم یثبت األصل، وذهبتم إلث�ات الفرع؟ هل هذا فقه؟!

قصي: نحن نطالب بدليلك على طهارة الكلب، ولم ُتجب على ذلك
د. وليد؟! 

حسنا �ا قصي، سآت�ك بدليل: جاء في الحدیث الصح�ح جوا�ا من النبي -صلى
هللا عل�ه وسلم- في ���ة الماء في اإلناء الذ� شر�ت منه الهرة: «ِإنََّها َلْ�َسْت
ِبَنَجٍس، ِإنََّما ِهَي ِمَن الطَّوَّاِفيَن َعَلْ�ُكْم َوالطَّوَّاَفاِت»، فهل صرح النبي -صلى هللا

عل�ه وسلم- �علة طهارة الهرة أم ال؟

قصي: نعم صرَّح �علة طهارة القطة �قوله -صلى هللا عل�ه وسلم-:
(ِإنََّما ِهَي ِمَن الطَّوَّاِفيَن َعَلْ�ُكْم َوالطَّوَّاَفات). 

�عني أن علة طهارة الهرة، أنها تطوف �البيوت، وال مناص للناس منها، فطهارتها
لكثرة تطوافها �أفن�ة البيوت ودواخلها، هل هذا صح�ح؟

هل الكلب طواف �القطة ومأذون �اقتنائه للصيد، وال�اد�ة و… ، أل�س طوافا؟؟
أل�س في نص الحدیث تعليل �طهارة ما �طوف على الناس، وأكد النبي أ�ضا
-صلى هللا عل�ه وسلم- على العلة، أال �قتضي قول النبي -صلى هللا عل�ه

وسلم-(من الطوافين)  یدل على طوافين وطوافات أخر�ات غير القطط ....
 

قصي: نعم صح�ح.
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قصي، �عض الطالب:

نعم.

هل تعرفون شيئا في علم أصول الفقه اسمه: ”التعليل �الُمْشتـَـق“، فمثال في قوله تعالى:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أیدَیــهما) فإن اسم الفاعل هنا مشتق، وهذا �عني أن السرقة
هي علة القطع؟ فهو الوصف والسبب الذ� ترتب عل�ه ح�م القطع شرعا، ولو قلت
أكرم الجاهل؟!! لقال الناس لقد أخطأ المتكلم �التأكيد؟ ألن الجهل ال ��ون علة للتكر�م،
ولو قلت أكرم العالم أو المجتهد، لعلم السامع أن العلم واالجتهاد هما علة والتكر�م
وسب�ه، �صرف النظر عن �ون العاِلم طو�ال، أم قصيرا، عر��ا أم غير عر�ي؟ وهنا
�ظهر لنا أن علم أصول الفقه �قوم على البدیهة والفطرة اإلنسان�ة في االستدالل، وهذا
أمر بدیهي وهو دليل بنفسه، ومن العبث والجهل أن �طلب المرء دل�ال على الدليل
البدیهي، فهو �من �طلب منك أن تثبت أن الشمس طالعة عند وقت الظهيرة، وحينها
تعلم أن من الُمعِضالت توض�ح الواضحات، ألن الواضحات هي أصال أدلة، و�ما
أن الكلب طواف �البيوت وتكثر مخالطته للناس، وتطوافه بهم، فإن علة طهارته حسب

الحدیث هو تطوافه!

على �ل حال َلْست حر�صا في هذا الموضوع على إث�ات طهارة الكلب أو نفيها،
فل�س هذا هو الموضوع، بل أر�د أن تتسع صدور�م لالجتهاد المعتبر الذ� �خالف
ما أنت عل�ه، وما أِلفته في عادتك، وأر�د أن تعلم أنه یتعذر است�عاب الفقه اإلسالمي
جم�عه في مذهب فقهي واحد �عينه، أو في حزب، أو في جماعة، ألنه منهجيته
األصول�ة فوق الحزب، والفئة، والجماعة والجغرا��ا، و�ل ما أر�ده فقط أن تتر�ثوا في
األح�ام، … ولكن لرغبتك �ا مصطفى سأعط�ك دل�ال آخر على طهارة الكلب، ولكن
اسمح لي �سؤال، ما علة نجاسة الشاة الميتة مثال، وقد �انت طاهرة أثناء ح�اتها؟

إذا �ان الموت هو علة النجاسة، أل�س ��اس الع�س �قتضي أن الح�اة هي علة
الطهارة؟!

مصطفى: علة النجاسة هي الموت في الشاة الميتة، ألنها طاهرة أثناء
ح�اتها، فدل على أن الموت هو علة النجاسة؟ 

مصطفى: هل �م�ن تعز�ز طهارة الكلب �أدلة أخر�؟
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 إذا �ان الموت علة النجاسة، والح�اة علة الطهارة، فلم ال ُ�عتبر الكلب الحي طاهرا، 
 ألن الح�اة علة الطهارة؟؟؟ وأنتم حتى اآلن لم تقدموا دل�ال واحدا بــيِّــنا على نجاسة
 الكلب وهو حي، سو� الحدیث الماضي، وهو قول النبي صلى هللا عل�ه وسلم: «َطُهوُر
 ِإَناِء َأَحِدُ�ْم ِإَذا َوَلَغ ِ��ِه اْلَكْلُب، َأْن َ�ْغِسَلُه َسْ�َع َمرَّاٍت ُأوَالُهنَّ ِ�التَُّراِب»، وأش�لت عل��م

 كلمة النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-: َطُهوُر، أل�س �ذلك؟ 

 حسنا، هل تصلح جم�ع األدلة الواردة مس�قا من نصوص حدیث�ة، وتعل�الت لغو�ة،
 و�دیه�ات ملِزمة، أن َتصِرف �لمة طهور في لفظ الشرع إلى داللتها اللغو�ة أم ال؟
 �حيث تص�ح �لمة طهور في الحدیث �معنى النظافة فقط؟ حتى نستط�ع أن نعمل
 �حدیث النبي صلى هللا عل�ه وسلم: ِإنََّما ِهَي ِمَن الطَّوَّاِفيَن َعَلْ�ُكْم، َأِو الطَّوَّاَفاِت، أال
 تشعر �ا خلدون أنك إذا قلت �الطهارة الشر��ة الرافعة للنجاسة َســتـُردُّ العمل بهذا

 الحدیث، و���اس الع�س، و�التعليل �المشتق الذ� بينته سا�قا؟

خلدون وقصي وسحر وهد�:

إذا قلنا �الطهارة اللغو�ة، �معنى النظافة ول�س رفع النجاسة، في �لمة طهور في الحدیث:   
«َطُهوُر ِإَناِء َأَحِدُ�ْم ِإَذا َوَلَغ ِ��ِه اْلَكْلُب، َأْن َ�ْغِسَلُه َسْ�َع َمرَّاٍت ُأوَالُهنَّ ِ�التَُّراَب»، فإن هذا
�ص�ح متفقا تماما مع الحدیث الصح�ح: : (ِإنََّما ِهَي ِمَن الطَّوَّاِفيَن َعَلْ�ُكْم، َأِو الطَّوَّاَفاِت)،
و�نسجم أ�ضا مع العقل الفطر� الذ� أمر هللا تعالى �ه: وهو ��اس الع�س: أن الح�اة
علة الطهارة، والتعليل �المشتق، وأ�ضا ُ�َسلِّم العقل �التعبد لألمر �الغسل س�عا إحداهن
�التراب، وهذا الجمع بين األدلة هو جوهر عمل الف��ه واألصولي، وهو العمل �األدلة

جم�عا.

ك�� ُنـز�ل هذا اإلش�ال، وَنُحل هذه الَعو�صة التي ل�ست �الـُحْس�ان؟

خلدون: نعم، �م تفسر �لمة طهور أل�ست هي الطهارة الشر��ة الرافعة
للنجاسة؟

مصطفى: یهز رأسه في تردد: نعم.
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        ويدرك العقل الفطري السليم أيضا الحفاظ ع
 الصحة الذي أمر به الحديث، وهنا يتألق  

النص والعقل والطب معا � انسجام تام، وهذا هو مذهب الراسخ� � علم الفقه واصول،

وهو الجمع ب� ادلة وعدم طرح êء منها، وليس كما يظن بعض الط�ب الذين يظنون أن

كل من أتى بدليل من الكتاب أو السنة فقد تم له امر، وحصل له ا¯ستد¯ل، فهذا غ� صحيح،

ن كل اخطاء والخطايا الحاصلة � حق ال�يعة ودماء ا�سلم�، هي مستندة فع� إ» نصوص،

ولكن بمنهج استد¯ل يقوم ع
 ا¯جتزاء، وا قصاء لنصوص أخرى، ونحن مأمورون بالسنة

جميعا، ¯ أن نأخذ ون×ك منها، وهذا النموذج أمامك هو مثال ل�ستد¯ل، الذي يسطره علماء

الفقه ا�قارن � ا�دارس الفقهية ا س�مية اربعة: (الحنفية، ا�الكية، الشافعية، والحنابلة)،

التي تمثل زوايا الفقه ا س�مي اربعة.

 * م�حظة:

      رأى الجمهور نجاسة الكلب ولعابه، ورأى ا�الكية طهارة الكلب حيا ولُعابه، واعت± 

 الجميع أن هذين ا¯جتهادين صحيح� من حيث ا�صدر وا�نهج، فأخذوا بجميع

نة، ولم يردوا شيئا منها، ولكنهم أقروا أن الخطأ والصواب وارد ع
 كل منهما �  السُّ

 نتيجة ا�نهج وهو الحكم ال�عي، وهو أمر أخفاه اهللا تعا»، وجعل ا�نهج دا¯ عليه،

 فالجميع ب� أجرين للمصيب، وأجٍر واحد للمخطئ -بفضل من اهللا ونعمة- تكريما

 لعقل ا نسان ا�ؤمن، أ¯ ترى أن هذه النظرة العميقة قادرة ع
 توحيد صف ا�سلم�،

̄جتهادي ا�عت±، الذي يكفل  مع الحفاظ � الوقت نفسه ع
 الزخم العلمي والتعدد ا

 حيوية العقل ا¯جتهادي ا س�مي وعطائه الدائم، ويحميه من الشيخوخة والوقوع

لم ا¯جتماعي ب� ا�سلم�، سواء من ر، والنظرة احادية، التي تهدم السِّ  � التحجُّ

 أولئك الذين يتبنَّون ُحكما اجتهاديا ما، ويحاربون اجتهادات أخرى معت±ة وهي

 من الدين، ويوقعون امة � الشقاق، أم من أولئك ا�تحلل� الذين يريدون أن يقِحموا

 آراءهم الشخصية ع
 أنها هي الدين، وهي ليست منه � êء، ومن ثم يهدمون

 ا¯جتهاد ا�عت±.
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 برأيك:

 أ¯ يلتقي الغلو مع التحلل � هدم ا¯جتهاد وفق ا�نهج اصوÈ العلمي، ومن هنا

 تظهر ثنائية الخطر ا�غاÈ وا�تحلل � الصد عن سبيل الحق الذي رضيه اهللا تعا»

 لخلقه؟

توضيح:
                  تعني كلمة ا�شتق هو ما يلحظ فيه اللفظ ومعناه، مثل عالم، وكريم،       

وم<وق، فأنت عندما تقول اح×م الكريم، وساعد الفق�، فهذا الحكم لعلة لوصفه

لو قلت سّلم ع
 سعيد الفق�، ولكن  الكريم، ومساعدة  يعلل سبب اح×ام  الذي 

(اسم علم ع
 صديق لك) فهذا ¯ يعني أنك تسلم ع
 كل من تراه سعيدا م<ورا،

ن سعيد هنا لقب جامد واسم شخص، فتسلم عليه ولو كان شقيا � حياته، ن

العلم هو لقب ع
 ذات ¯ م�حظة ب� ا¯سم ومعناه، فقد ينادى بصادق، وهو ليس

صادقا، وينادى عليه يا خالد وهو ليس خالدا � الدنيا، ويا عبد اهللا وربما يحمل فكرا

ملحدا، واصوليون أفاضوا � هذه امور استمدادا من العقل الفطري لüنسان، وأنت

أيها القاريء ت�حظ الغرابة لو قال لك أحد اح×م الجاهل و¯ تح×م العالم، فتدرك

أنه أخطأ، ن العلم علة ا¯ح×ام، والجهل علة عدم ا¯ح×ام، فكيف ¯ يح×م العالم،

وهنا تستفاد العلة من ا�شتق حسب رأي اصولي�.

ا�شتق:



-الحوار الخامس-
المال الحرام
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المال الحرام
         بما أننا نعيش ضمن مجتمع إنساني، فإن من ا�توقع أن يكون هناك أصحاب كبائر،   

¯ يراعون ال�ع فيما يكتسبون من مال، ف×اهم غارق� � تجارتهم ا�حرمة، مخدرات، 

وربا، ورشوة، وغ� ذلك من وجوه الكسب ا�حرم، الذي هو أكل موال الناس بالباطل، ومع

ذلك فإن َخَلجات ا يمان تخالط أصحاب الكبائر من ا�سلم�، ولكن يريهم الشيطان طريق

أنهم قد أطعموا  التوبة مغلقا، بل ويذهب معهم إ» ما هو أشد من ذلك، فيوسوس لهم 

̄دهم من الحرام، ولحم نبت من السحت فالنار أو» به،  ̄دهم من ا�ال الحرام، وأن لحم أو أو

فيزيدهم غرقا وتيها، فيزدادون يأسا ع
 يأسهم، فلو رغبوا � التوبة فماذا يفعلون بأبنائهم

وزوجاتهم الذي أطعموهم ا�ال الحرام، فأنى تصح التوبة مع هذا الحرام الذي خالط عظام 

أبنائهم وزوجاتهم؟ � هذا ا�حور جرى الحوار ا�تي بيني وب� أبنائي وبناتي ط�ب مادة 

النظام ا�اÈ وا¯قتصادي � ا س�م.

        بعد ال×حيب وا�قدمة....

 

خالد: أعرف �عض اإلخوة الصالحين أن لهم أختا زوجها �عمل في 
مصرف ر�و�، وهم ال یزورون أختهم حتى ال �شر�وا أو �أكلوا من 

مال زوج أختهم ألن ماله مال حرام!!!

دُعونا نناقش األمر علم�ا حسب الفقه وأصوله، �عيدا عن هذا األسلوب الخطابي 
الذ� یتحدث �الذوق والشعور في أمور الدین، دون تأصيل علمي.

أحمد: ط�عا المسلم ال �أكل من المال الحرام، وهذا من �اب الورع.

خد�جة: الوظ�فة في البنك الر�و� حرام ألنه �عين على أكل الر�ا، وعل�ه فإن 
مال زوج األخت مال حرام، ألن الوظ�فة محرمة وفيها إعانة على الر�ا، وهو 

إثم وعدوان.
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إلى متى نتحدث �المشاعر والذوق الشخصي في أمور شر��ة، دعونا نناقش ونتساءل، 
فأنتم تتحدثون بلغة العامة، ولم تكلفوا أنفس�م طرح تساؤالت على األقل في الموضوع، 
ونحن هنا في مجلس علمي، ولسنا في برنامج حوار� للتعبير عن الرأ�، وأنا لست هنا 
مقدم برامج، ال بد أن نطرح األمر على �سا� التشر�ح الفقهي األصولي، ونخضعه 
للمعایير الفقه�ة، ونتأكد إن �ان هؤالء اإلخوة الذین لم یزوروا أختهم للسبب المذ�ور هو 

شرع ودین أم ال؟

أحمد: وهل هذه تحتاج إلى �حث، األمر واضح الرجل ��سب ماال حراما، 
وأوالده ���شون من مال الحرام الذ� ��س�ه أبوهم، واللحم الذ� نبت من 

السحت النار أولى �ه!

مجموعة من الطالب: صح�ح فلنناقش الموضوع علم�ا.

نتفق جم�عا أن الذ� �عمل في مصرف ر�و�، وله عالقة م�اشرة �عقد القرض إعدادا 
وشهادة وغير ذلك، أن عمله محرم، ومن َثم فإن رات�ه حرام، هل هذا صح�ح؟

مجموعة من الطالب: متفقون، وال مخالف في هذا.

إذن واضح أن سبب �سب الراتب هو العمل المحرم، و�ناء على أن سبب الكسب 
هو الوظ�فة المحرمة، إذن الراتب حرام بناء على أن سبب الكسب الوظ�فة المحرمة.

أحمد: إذن هو مال حرام والزوجة تأكل هي وأوالده من المال الحرام!!

 ال تستعجلوا، إذا �ان راتب الزوج حراما ألن سبب الكسب حرام، وهو العمل المحرم 
 في البنك، فهل سبب �سب الزوجة من الزوج حرام، أم أن الزوجة تأخذ من مال 

 الزوج �سبب مشروع وهو النفقة الواج�ة؟!

مجموعة من الطالب: ما تأخذه الزوجة من مال الزوج هو �سبب مشروع 
وهو النفقة الواج�ة على الزوج!
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 إذن، الزوجة تأخذ �سبها حالال ألن راتب الزوج المحرم انتقل إليها �سبب مشروع 
 وهو النفقة، وعل�ه فإن المرأة تأكل من مال زوجها حالال طي�ا، ألنها أخذته �سبب 

 مشروع عند هللا وهو النفقة.

مجموعة من الطالب: لكن الراتب حرام، فك�� �ص�ح الحرام حالال؟!

 إن الذ� جعل الكسب حراما هو السبب الحرام، وهو الوظ�فة المحرمة في البنك الر�و�، 
 و�ذلك السبب المشروع �جعل المال طي�ا حالال، �ما هو الحال في زوجة موظف البنك 
 الر�و�، وتاجر المحرمات، فالمرأة تأكل من مال زوجها حالال طي�ا، فك�� تقولون إنها 

 تأكل هي وأوالدها ماال حراما، وقد أخذته �سبب مشروع وهو النفقة!

خد�جة: و�ناء على هذا هل ما فعله اإلخوة الذین ال یزورون أختهم صح�ح 
أم غير صح�ح؟

هؤالء اإلخوة یتناولون الض�افة في بيت أختهم �سبب مشروع هو الض�افة المشروعة، 
ولو �ان �سب زوج أختهم محرما، إضافة إلى أن أ� إنسان مهما �ان واقعا في الكسب 
الحرام، فإنك ستجد في ماله حالال، من ميراث و��ة ور�ح في ب�ع مشروع …، فـِلم اإلعراض 
عن الض�افة الحالل لذو� األرحام واألقارب، وقطع الرحم وعدم ز�ارة األخت، و�فساد ذات 
البين، مع أن الض�افة مشروعة، وهذا من تلب�س الش�طان على اإلخوة، فقد أوقعهم في �بيرة 
قطع الرحم من �اب الورع في غير محله؟ وهذا �سبب جهل الناس �الشرع، والجهل من أكبر 

مداخل الش�طان لإلنسان.

أحمد: هذا �عني أنه �لما تغير سبب الملك تغير ح�م المال.

نعم، وهناك قاعدة فقه�ة تقول: تبدُّل سبب الملك �تــبدُّل عين الَمملوك.

مجموعة من الطالب: تحتاج هذه القاعدة إلى توض�ح.

 فكما أن راتب موظف المصرف الر�و� حرام �سبب عمله المحرم، ��م�ن أن یتحول 
 رات�ه حالال لك �ا أحمد؟
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أحمد: و��� ��ون لي حالال؟!

افترض �ا أحمد أنك �عت س�ارتك لموظف البنك الر�و�، ما ح�م الثمن الذ� أخذته 
من موظف البنك الر�و�؟

أحمد: حالل ألنني أخذته ثمنا لس�ارتي، و�عقد ب�ع مشروع شرعه هللا تعالى.

و�ذلك الزوجة واألوالد والضيوف، �أكلون من مال قر�بهم حالال طي�ا ولو �ان في 
ماله حرام، ألن تبدل سبب الملك �تبدل عين المملوك، فكأن النقود نفسها تغيرت 
من حرام إلى حالل إذا �ان السبب حالال، و�نتقل من الحالل للحرام إذا �ان السبب 

حراما.

مجموعة من الطالب: هل هناك مثال آخر على حالة ع�س التي ننظر 
فيها اآلن.

 إذا �انت نقودك في جي�ك من �س�ك الحالل، ثم سرقها لص، أال تتحول من حالل 
 لك إلى حرام على اللص؟

مجموعة من الطالب: نعم.

 ما الذ� جعلها حالال لك  وحراما على اللص، مع أن النقود هي نفسها؟

مجموعة من الطالب: سبب الكسب الحالل لي جعلها حالال، وسبب 
الكسب الحرام للص جعلها عل�ه حراما.

ولكن هل تغيرت النقود نفسها فعال، أم هي نفسها �انت حالال �اعت�ار السبب الحالل، 
وأص�حت حراما �سبب الكسب الحرام �الرشوة والسرقة، والر�ا؟!

مجموعة من الطالب: نفهم من ذلك أن التحر�م ال یتعلق �عين النقود نفسها، 
بل التحر�م والتحليل �حسب سبب الكسب، فإن �ان الكسب حالال �انت النقود 

حالال، و�ن �ان سبب الكسب حراما �انت النقود حراما.
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هذا صح�ح وهو َعين الشرع �ا أبنائي، وهذا معنى �الم السادة الفقهاء: (النقود ال تـــتـعيــَّن 
�التعيين)، والِحظ أنها تثبت في الذمة، وال �جب ردها �عينها في القرض والود�عة، بل ُیَردُّ 
مثلها فقط، ومن َ�َسب ماال حراما على ش�ل نقود فإنه یلزم ذمته، وال �ضر اآلخر�ن إذا 
أكلوا من طعام اشتراه من �سب المال الحرام، ألن المظلوم ال یتعلق حقه �ما اشتراه الجاني 
�ائع المخدرات من الطعام، بل یتعلق �النقود التي دفعها الضحا�ا ثمنا للمخدرات، وهي 
الزمة في ذمته، وعل�ه رد ما أخذه من الضحا�ا مقابل المخدرات، ألنه أكل أموالهم �ال�اطل 

��ما ال ُینتفع �ه شرعا.

سعيد: �قولون إن أموال  �عض البنوك اإلسالم�ة هي من البنك الر�و� الذ� 
أسس ذلك البنك اإلسالمي، و�ناء عل�ه هل من أثر للتعامل مع ذلك البنك 
اإلسالمي �سبب عالقته مع البنك الر�و� األب الذ� أنشأ البنك اإلسالمي؟

ال حظوا أ�ضا أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم، لحق �الرفيق األعلى ودرعه مرهونة في 
عشر�ن صاعا من طعام أخذها من یهود�، ومن المعروف أن اليهود أهل الر�ا والَخنا، 
وجاز التعامل معهم �معامالت مشروعة، �صرف النظر عن طر�ق �سبهم المحرمة، 
وأكدت الشر�عة على أس�اب الكسب المشروع، وأن اإلنسان مسؤول عن �س�ه هو، ال 

عن �سب غيره، و�ن �ان �جب إنكار المنكر على من تكسب �الحرام.

مجموعة من الطالب: هذا �عني أن المرابي إذا أخذ مائة دینار ر�ا، ثم اشتر� 
طعاما ألهله فإن حق المظلومين �الر�ا ال یتعلق حقهم �الطعام، إنما یتعلق 
حقهم �مائة دینار ر�ا في ذمة المرابي، ول�س في الطعام الذ� �شتر�ه المرابي 

ألوالده.

أحمد: ل�س من المعقول أن �جيز هللا تعالى النفقة للزوجة على الزوج، ثم 
إذا أنفق الزوج عليها حرم عليها وعلى أوالدها أن تأكل من مال الزوج؟ ولو 
قلنا بذلك أنه �حرم عليها، فل�س من خ�ار إال الطالق أو أكل المال الحرام، 
�سبب جر�رة الغير وظلمه، وهذا ل�س معروفا في دیننا، إنما هو من الجهل 

�الشرع.
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قلنا إن النقود ال تتعين، سواء �انت في البنك العر�ي الر�و� أو البنك المر�ز�، بل إن 
النقود تنتقل من مصرف إلى آخر، والنقود التي في المصارف اإلسالم�ة �انت في 
البنوك الر�و�ة، أو البنك المر�ز�، ورواتب الموظفين جم�عا والنقود التي بيد الناس ال 
�عنينا في التعامل بها إال شيء واحد هو ��� وصلت إلى یدك أنت، �صرف النظر 
عن الطر�ق التي سلكتها النقود حتى تصل إلى جي�ك، فر�ما مر الدینار في صندوق 
المسجد، والبنك الر�و�، و�يد تاجر مخدرات، و�يد متصدق، �ل هذا ال �عنينا تت�عه 
من الناح�ة الشر��ة، وال�حث في ذلك هو من الوسواس المذموم، فرسول هللا صلى هللا 
عل�ه وسلم لم یتت�ع ذلك �الرغم من تعامله بدنانير الروم ودراهم الفرس، ولم �سأل هل 
جاء من عند اليهود أم من غيرهم، و�ذلك الصحا�ة رضي هللا عنهم، فهم أتقى منا ولم 

ی�حثوا ��ما ن�حث ��ه اليوم، بل انشغلوا �أمور أكبر نحن تر�ناها.

أحمد: إذن المهم أن یهتم المسلم �السبب المشروع الذ� ��سب �ه المال، 
وعدم ال�حث والتت�ع في أسرار الناس وخصوص�اتهم، ول�س من الشرع أن 
یتت�ع اإلنسان من أین أتى المشتر� �المال، بل هو من التنطع المذموم شرعا، 

وغلو في الدین ول�س في محله، وتش��ك في الناس و�ساءة للظن بهم.

عائشة: إن الرجل الذ� �سب ماال حراما تسهل عل�ه التو�ة عندما �علم أن 
ذن�ه قاصر عل�ه هو، وأن أوالده وزوجته ما زالوا أطهارا من معاص�ه، وأن 
األمر متوقف عل�ه هو، وأن �اب الصالح مفتوح، ول�س �ما �عتقد أن أوالده 
نبتوا من مال حرام، وأنه هو وأوالده ُ�ص�حون في حرام و�نامون في حرام، 

ولحمهم نبت من الحرام.

خد�جة: إن ز�ارة األقارب ألبنائهم وأنس�ائهم الذ� تلوثت جيو�هم �المال الحرام، 
واعتقاد أن األكل والشرب من ض�افتهم حالل، �جعل المجتمع متماس�ا متقار�ا، 
وال یتم�ن الش�طان من االنفراد �أصحاب الك�ائر، �عد أن تخلى أصدقاؤهم عنهم 
�سبب الكسب المحرم، وأن �الم الفقهاء �حافظ على قوة العالقة بين المسلمين من 
أصحاب الك�ائر وذو�هم، و�حافظ على تماسك األسرة ولو مع الكسب المحرم مع 
السعي في اإلصالح والنصح إلخواننا من أصحاب الك�ائر، وهذا ر�يزة مهمة من 

الر�ائز التي یرسيها الفقه اإلسالمي للمحافظة على السلم المجتمعي.
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 �جب االنت�اه إلى أن الفقه �سعى للمحافظة على عالقة التواصل بين المسلمين وأن هذا من 
 وسائل إصالح المجتمع واحتواء أصحاب الك�ائر قر��ا من أخوانهم الصالحين، وعدم إعطاء 
 فرصة للش�طان والمفسدین لالنفراد بهم، وأن القط�عة والتدابر في المجتمع لن تكون حال أل� 
 مش�لة، بل إن الحل أل� مش�لة �ص�ح سهال تحت مظلة التواصل واألخوة، التي تهيئ الجو  
 إلجراء إصالح شامل �جمع الكلمة، و�سو� الصف في مواجهة التحد�ات الكبر� التي تواجه 

 المجتمع المسلم.

* ا�نطلقات الفقهية لهذه ا�قالة:

1. يحرم التعامل مع من كان كل ماله حرام، ولكن هذا امر نادر � الواقع، فما من إنسان إ¯ 
وله كسب ح�ل ولو قل، سواء كان من م�اث، أو هبة، أو بدل إجارة، إ» غ� ذلك، ومن ثم 

فإن وجود شخص كل ماله حرام، أمر قليل، أو هو قليل يؤول إ» العدم.

2. يجوز التعامل مع من � ماله حرام، وليس كل ماله حرام، واستحب العلماء الورع � التعامل 
مع هذه الحالة.

̄زمة � الذمة، ومن ثم يفرق ب� النقود واعيان، فالع�  3. النقود ¯ تتع� بالتعي�، وهي 
ا�<وقة يحرم Ýاؤها، و¯ قبولها هبة، ن حق صاحبها متعلق بعينه، فمن {ق طعاما 

يحرم اكل منه بعينه ن حق صاحبه متعلق بعينه، بخ�ف من {ق نقودا، واش×ى طعاما 

به، فيجوز اكل منه، ن حق ا�ظلوم متعلق بالنقود ¯ بالطعام.

    قال الناظم:

                           

                           وُمشٍ× من ماِله الحرام *** مستهَلــكا كال�اب والطعام

هم ما فعله ـَـهمُّ ـَـلزُمه الثمن أما اَكـَلة *** فلم يكن يـ                            ي

�ظلوم ا لربه  عينه  ذ                          ع
 خ�ف غاصب ا�طعوم *** إ
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* م�حظة: 

      ¯ تعني هذه ا�قالة، التباطؤ � إنكار ا�نكر ع
 أصحاب الكسب ا�حرم، بل تضع 

إطارا من التواصل � الع�قات يتيح تغي� ا�نكر، وين� ا�عروف، ن القطيعة مع 

أصحاب الكبائر تعني إخ�ء الساحة للشيطان وا�فسدين � ارض، وإن من امر 

با�عروف ا�حافظة ع
 ع�قة اخوة ا س�مية أم� � التصحيح والتغي�.



-الحوار السادسة-
بين المنهج الفقهي األصولي والفكر الديمقراطي في حوار الغلو 

صديقي الديمقراطي يتحاور مع أخي عزيز
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بين المنهج الفقهي األصولي والفكر الديمقراطي في حوار الغلو
صديقي الديمقراطي يتحاور مع أخي عزيز

        صديقي قاسم رجل محب للديمقراطية ويرى أنها حل �شك�ت ا�سلم� اليوم ومنها 

الغلو، وطلب إÈّ أن يجري حوارا مع أحد ا�غال� � التكف�، ليب� لنا عمليا أن الديمقراطية 

 
نموذج للحل � مجال الفكر والسلوك، فأحببت أن أرى قيمة التجربة وفائدتها، فقلت له: ع

الرَّحب والسعة، فرتبت لقاء مع اخ عزيز وجرى الحوار ا�تي:

ك�� الحال أخ عز�ز؟

عز�ز: أنا �خير والحمد �.

أر�د أن نجر� حوارا علم�ا مفيدا، في أ� قض�ة تحب أن تطرحها أخ عز�ز.

عز�ز: ��َم سنتحاور؟

عز�ز: أنت تعلم د. وليد أن الحوار في مجال النصوص الشر��ة �حتاج إلى 
َقطات التي وقعت فيها و�ادت  معرفة في علم األصول، و��فيني تلك السَّ
تود� �آخرتي، و�نت أكفر المسلم �فهٍم خطأ في النصوص، وعليَّ أن أتعلم 
األصول أوال قبل النقاش، فأنا اآلن �حاجة للتعلم �عد تلك المناقشات التي 

دارت بيننا ال إلى المناظرة والنقاش.

الحدیث اليوم ل�س ��ه نصوص، هو حوار د�مقراطي ال عالقة له �أصول الفقه 
وضوا�ط الفهم في الشر�عة، هو حدیث سيبين لك األخ قاسم طب�عته.

قاسم: أخي عز�ز، أنا حوار� معك ین�ع من الفكر الد�مقراطي، الذ� �قوم 
على حر�ة التفكير، ولك الحق في االعتقاد �ما تشاء، ولكن أفعالك �جب 

أن تنض�ط �القانون، وهذا هو جوهر الفكر الد�مقراطي.

قاسم: أنا أعرف أنك تحمل فكرا متطرفا، وأعتقد أن الد�مقراط�ة فكر حر، 
�م�ن أن نصل خالله إلى تصور سل�م.
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قاسم: مترددا … نعم ألنه حر�ة اعتقاد.

عز�ز: ولكن والحمد � أجر�نا جملة حوارات فقه�ة أصول�ة، وتبين لي الح�م 
الشرعي والسنة، وأنا والحمد � تبت إلى هللا تعالى من ذلك الذنب، وأنا أشعر 

أن �ل مسلم أخي ودمي دمه، وأننا جم�عا �حمد هللا أمة واحدة.

أخ عز�ز، أرجو أن تحاور �ما لو �نت تحمل فكرك المغالي السابق، وقبل إجراء 
الحوارات العلم�ة معك، وذلك من قبيل االستفادة في التدر�ب على الحوار، واالطالع 
على ما عند األخ قاسم، فلعل عنده ما ینفعنا و�فيدنا، فالح�مة ضالة المؤمن، حيثما 

وجدها أخذ بها.

عز�ز: ال مانع وتفضل أخ قاسم، وسأتحدث معك بناء على اخت�ارك 
الد�مقراط�ة أساسا للحوار، وسأتحدث معك بناء على أنني ما زلت على 

الغلو في تكفير المسلم، و�ن تبت إلى هللا تعالى والحمد �.

قاسم: أخي عز�ز أنت تحمل فكرا متطرفا، یتمثل في تكفير المسلم، فلـِــم 
تنطلق من هذا التفكير المتطرف والمتشدد؟!

عز�ز: أنا أمارس الد�مقراط�ة، وهي تمنحني حق أن أعتقد ما أشاء، وأنا أعتقد 
�أنك �افر، والد�مقراط�ة تضمن حر�ة االعتقاد. فِلم تلومني على حر�ة اعتقاد�؟ 
وهل الهندوسي �عتقد أنني مؤمن؟ فلم تتهمني �الفكر المتطرف، ألنني أقول إنك 
لست مؤمنا؟ وال تحاور الهندوسي والبوذ� اللذَّین �عتقدان �أنني لست مؤمنا؟ 

وَلـْم تتهمهما �الفكر المتطرف، وجئت تتهمني أنا فقط من بين العالـَِمين. 

قاسم: ألنك تكفر، ثم تقتل الناس �سبب هذا التفكير، وأنا لست معترضا على 
فكرك واعتقادك �أنني �افر، بل على النتائج واألفعال، المتمثلة في القتل والدماء.

عز�ز: �عني أنني لو �فرت المسلمين دون أن أتعرض للدماء واألموال، فهذا 
مقبول من الناح�ة الد�مقراط�ة!!
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عز�ز: یبدو أنك ال تحفل �الغيب�ات التي هي أساس الدین السماو�، وعلى رأسها الإلسالم، 
فأنت ُتَحّكم فكرا مغایرا لإلسالم على اإلسالم نفسه، ولكن �ما أنك استخدمت �لمة الفكر 
المتطرف، فهذا �عني أن عندك نقطة االرتكاز التي على ضوئها تعتبر ذاك غير متطرف 
أو متطرف، فما هي النقطة المر�ز�ة المطلقة في الفكر الد�مقراطي التي استندت إليها، 

وح�مت علي �أنني أحمل الفكر المتطرف.

قاسم: الفكر الد�مقراطي ُیـَجـرِّم على الفعل الماد� فقط، والد�مقراط�ة تجعل 
الدین قض�ة خاصة وفرد�ة، وقضا�ا الغيب�ات فيها قض�ة خاصة �ما �عتقده 

اإلنسان، وال تعتبر الدین في شأن الح�اة العامة.

عز�ز: �عني َتــْقبل مني أن أعتقد ��فر المسلمين، أما القتل فل�س مقبوال؟؟؟!!! فهل 
ُتسلِّم �المقدمة �ا أخ قاسم، ثم ُتنكر النت�جة، أل�س التكفير هو المؤد� إلى القتل؟ 
فأنت �إ�احتك التكفير في الفكر الد�مقراطي، توفر نقطة االنطالق للقتل والدماء، 
أما في اإلسالم ��جرم التكفير نفسه، وال �عتبر ذلك من حر�ة الفكر، بل �عتبر ذلك 
جر�مة، و�حاصر المش�لة في مهدها؛ ألن التكفير مقدمة لها ما یت�عها من الدماء، 
فاسمح لي �ا أخ قاسم أن أقول لك إن فكرك الد�مقراطي �فتح ال�اب العتقاد التكفير، 

و�فتح ال�اب للر�ح، ثم ��تب الفتة على ال�اب، �منع دخول الر�ح!!!

قاسم: ال یوجد ثابت في الد�مقراط�ة، وال یوجد مطلق أصال، و�ل شيء متغير.

قاسم: فكر� یرفض العنف، و�حترم االعتقاد وحر�ة التعبير أ�ا �ان االعتقاد 
وأ�ا �ان التفكير، وهو غير مسؤول عن العنف.

عز�ز: هل تعتقد أن الش�طان الرج�م �عتقد ما �شاء و�سوس �ما �شاء، ول�س له 
سلطان على أحد، ولم �جبر أحدا ولم �فجر ولم �قتل، ولم یهلك الضرع والزرع، إذن 
الش�طان �مارس عمال موافقا للمنهج الد�مقراطي، فهو لم �مارس أ� عنف، ولم 
یرتكب أ� جر�مة، ول�س له من عمل سو� الوسواس �األفكار السيئة التي ال تعاقب 
عليها الد�مقراط�ة، إال إذا صدر فعل ماد� محسوس، هل فعل الش�طان هذا منسجم 

مع الفكر الد�مقراطي؟ وال حظ أن الش�طان ال یوجد له أ� فعل ماد�؟؟؟؟
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قاسم: في الح��قة هذه حر�ة أد�ان.

أخ عز�ز قدم المحارم لألخ قاسم، حتى �مسح عرقه المتصبب من جبهته.

عز�ز: َفـِلم تتسع الد�مقراط�ة ألولئك الرسامين ولَعَبدة الِعجل، وعبدة القرود، وِلَمن �صف هللا 
تعالى �الزوجة والولد، أما إذا وصلت إلى اإلسالم فتص�ح الد�مقراط�ة ضـّيـقة، وفيها فكر معتدل 
وفكر متطرف، والفكر المعتدل یتسع لكل الدن�ا، والفكر المتطرف مقتصر عليَّ أنا ألنني مسلم، 
و�أنه عالمة مميزة على المسلمين، ِلَم ال تقبل تكفير� لك أنه من عمل الش�طان المشروع في 
الد�مقراط�ة، ألنه ال �مارس أ� فعل ماد� محسوس، وهو األمر الذ� لم تستطع أن تنكره أنت 
مع العقائد الفاسدة التي ل�ست إال من َ�يد الش�طان، وأضل الش�طان الناس �غير تفجير وال قتل 
م�اشر من الش�طان نفسه، فلماذا لم تخّطيء الش�طان حسب الفكر الد�مقراطي، وجئت لتخطئني 

أنا بنفس الفكر الد�مقراطي.

قاسم: الد�مقراط�ة تكفل حر�ة التعبير، ولم �حاسب الرسامون قانونا ألنهم 
لم �قترفوا جر�مة حسب الفكر الد�مقراطي!!!

عز�ز: إذن اعتبر تكفير� لك حر�ة أد�ان، �ما اعتبرت د�مقراط�ة الرسوم المسيئة 
للنبي صلى هللا عل�ه وسلم حر�ة ود�مقراط�ة، ولم تحاسب الرسامين قانون�ا، ورفضت 
الدعاو� ضدهم، �الرغم من إساءتهم لمل�ار ونصف مل�ار مسلم، وأنا أستغرب جدا 
أخي قاسم أنك قبلت الش�طان وفكره وسواسه في الفكر الد�مقراطي، ألنه مجرد اعتقاد، 
بينما ضافت الد�مقراط�ة �عقو�ة �عاقب فيها رسام أساء ألمتي �لها، فك�� تكون 
الد�مقراط�ة التي تضيق �حق نبي هذه األمة، أن تكون حال لمش�الت هذه األمة؟!!

عز�ز: إذا �ان ال یوجد ثابت وال مطلق، فعلى أ� أساس ح�مت على فكر� 
�أنه متطرف، فعن أ� شيء تطرف فكر�، هل تعتبر َعَبدة ال�قر، ومن �صف 

هللا �الزوجة والولد �أنه متطرف؟! �التأكيد لم نسمع أنك تفعل ذلك.

عز�ز: تفضل أخ قاسم، هاك المحارم، امسح عرقك، مع أن الجو �ارد، وال تنس �ا أخ 
قاسم أنه بناء على معایير الد�مقراط�ة، أن الش�طان فعله قانوني، ألنه ل�س له سلطان 
على الناس، والناس یت�عونه ��ما یوسوس لهم من أفكار منها الغلو في التكفير الذ� 
كنُت خطأ أتدین �ه � �سبب سوء في الفهم للشر�عة، و�ذا �ان الفكر المجرد ل�س جر�مة 

مهما �ان، فلم تر�د أن تحاكمني على أنني تكفير�، وتعتبرني متطرفا؟؟؟!!
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َترفَّق �ا عز�ز �الرجل، أْبـــِلْعـه ر�َقه.

عز�ز: فساد التصرفات من فساد التصورات، عندما �نُت مغال�ا في التكفير، وناقشني العلماء في النصوص 
الشر��ة وفق المنهج األصولي، رجعت عن الغلو في التكفير، ألن فهم النصوص الشر��ة منض�ط �علم 
أصول الفقه، وقد استفدت من نقاش الد�تور وليد في المنهج األصولي في الفهم، وما رجعت إال خوفا من 
الحساب بين ید� هللا، فهل عند�م في الد�مقراط�ة تو�ة إلى هللا تعالى، هل عند�م خوف من حساب الج�ار 
والوقوف بين ید�ه، ممن تخوفني �ا أخ قاسم من السجن؟!، وقد �انت أقصى أمنيتي أن أضع على صدر� 
ّط، فأنا �نت أطلب الموت، وقد �نت  حزاما ناسفا، مم تخوفني؟ من اإلعدام؟! أقو لك: �أنك تهدد ال�طَّ �الشَّ
مخلصا ومضح�ا لكن في الطر�ق الخطأ، لوال أن منَّ هللا علي �الهدا�ة لكنت شيئا آخر، وقدعرفت �الحوار 
على منهج أهل السنة والجماعة أن الغلو أقصر الطر�ق إلى النار، و�نت متوهما أنني إلى هللا أقرب. ولكن 
هل عندك أخ قاسم في الفكر الد�مقراطي هدا�ة وغوا�ة في الفكر؟ أم �ل ذلك سواء ال فرق بين الكفر 
واإل�مان؟ و�ذا �انت �ل األفكار والعقائد صح�حة �حسب نظر معتقدیها في الفكر الد�مقراطي، فـِلم نسأل 
هللا تعالى أن یهدینا إلى الصرا� المست��م في �ل ر�عة من صلواتنا، ذلك الصرا� الذ� جاء �ه الرسول 
الكر�م صلى هللا عل�ه وسلم؟! مم ستخوفني و�أ� نص سترشدني، أنت ال تؤمن �المقدس أصال في الفكر 
ني عما  الد�مقراطي، ولكن الحمد � أن َمـنَّ هللا علينا �منهج أهل السنة وفهم الصحا�ة وسلف األمة، ردَّ

كنُت ��ه من الغوا�ة.

عز�ز: نحن في دیننا ُیــَعدُّ الغلو في التكفير جر�مة، ومن أسوأ الجرائم، وال �عطي اإلسالم الحر�ة   
لإلنسان أن �عتقد ما �شاء، بل �عط�ه االخت�ار، و�حمله مسؤول�ة ذلك االخت�ار، وذلك ألن  
تصرفات اإلنسان تن�ع من تفكيره وعقيدته، فعقيدة اإلنسان هي التي تسيره وتحر�ه، لذا حرص 
اإلسالم على سالمة الفكر اإلنساني، وحارب �الحجة والدليل العقائد الفاسدة التي تؤد� �الضرورة 
إلى سلوك فاسد، وال تنس أن االنسجام بين االعتقاد والسلوك أمر طب�عي، ومحاولة الفصل بينهما 
مخاِلفة لطب�عة األش�اء، وهي حال انفصام بين التفكير والعمل للشخص الواحد یؤ�د عليها الفكر 
الد�مقراطي، وقد صنف القرآن الكر�م الطوائف �حسب المواقف والعقائد، ألنها هي البرمج�ات 
التي تحرك الجسد الماد�، وجعل القرآن الكر�م إصالَح العقائد أساسا إلصالح الكون، ألن 
التصرف ینطلق من التصور، وأنت بهذه الد�مقراط�ة تفصل بين األم وولدها، وتعزل الفكر عن 

الفعل، وهذا خالف طب�عة األش�اء.

قاسم: الد�مقراط�ة حلَّت الكثير من مشاكل العالم.

عز�ز: لكنك لم تـَُحلَّ مش�لتي �عد، ُحلَّها إن �انت قادرا بهذه المنطلقات الد�مقراط�ة.

قاسم: ال نتح�م في عقائد الناس هذه حر�تهم.
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قاسم: لدینا الكثير من الشخص�ات التي تصنع السالم، وتدعو إلى حر�ة 
الفكر والتعبير؟

عز�ز: وهل وقعت أنا وغير� في الغلو إال من إطالق حر�ة التفكير دون مرج��ة 
نا عن الغلو والتكفير إال قول رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، وفهم  الشرع؟، وهل ردَّ
السلف واألئمة األر�عة؟ أم تر�د أن تهدیني �أقوال: فولتير، ومارتن لوثر �نج، نحن 
أمة مؤمنة ال سلطان علينا مثل سلطان الكتاب والسنة وفهم الصحا�ة والتا�عين، 
وقد رجعُت عما �نُت ��ه من الضاللة �االستهداء �الكتاب والسنة وفهم الصحا�ة 
رضي هللا عنهم، الذین لهم م�انة خاصة في قلوب المسلمين، أولئك الصحا�ة الذین 
نقلوا لنا الدین صا��ا �ما أخذوه من ِفــّي النبي صلى هللا عل�ه وسلم، عل�ك أن تعلم 

أن هذه األمة محمد�ة حتى ُنـخاع النُّخاع.

قاسم: �م�ن استخدام منهج أهل السنة إذا �ان نافعا ومفيدا،كحالتك، وهذا 
�م�ن أن ��ون في الد�مقراط�ة.

عز�ز: منهج أهل السنة مقدَّس عند المسلمين ألنه سنة نبيهم، وأنت هنا تعتبرها 
مرج��ة مؤقتة لحاجة معينة، وهذا ینزع عن منهج أهل السنة عظمته و��مته العلم�ة  
عند المسلمين، وأنه جزء من عقيدتهم وتوحيدهم �، فهو استخدام مقدَّس في خدمة 
غير المقدس في الد�مقراط�ة، وهذا توظ�� للدین في الشأن العام، وأص�حتم �الكن�سة 
في العصور الوسطى من حيث توظ�� الدین لخدمة المصالح الخاصة، وهذا مرفوض

في الشر�عة، أن توظف الشر�عة لخدمة أ� مصالح خاصة، مع األسف أن أسمع أن 
�ستدعى الدین في حالة ثم یرد في حالة أخر�، وهذا تالعب ترفضه نصوص الشرع.

قاسم: ���؟ ألست تعتقد التكفير؟ وهل هذا االعتقاد ینسجم مع رحمة اإلسالم.

عز�ز: هذا صح�ح ولكنه خارج نقطة ال�حث.

قاسم: اإلسالم دین الرحمة والسالم.
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عز�ز: حسب الفكر الد�مقراطي أنا لم أظلم أحدا، واعتقاد� سا�قا �فر المجتمع 
حر�ة في التفكير حسب د�مقراطيتك! واعلم أن رحمة اإلسالم لها موضعها، وقوته 

وعدالته مع المجرمين والمعتدین لها موضعها أ�ضا، وقد قال المتنبي:

َوَوضع الُند� في موضع الس�� �الُعال … ُمِضــرٌّ �وْضع الس�� في موضع الند�

رسالتك وصلت.

وأنا معك، أخ قاسم.

ر��ة في تلط�� جو الحوار، هل تحفظ بيتا آخر �ا عز�ز في قصيدة المتنبي هذه، 
فهي قصيدة جميلة؟

عز�ز: قال المتنبي أ�ضا: 
   وما َقَتل األحرار �العفو عنهم … ومن لك �الُحّر الذ� �حفظ اليدا 

أظنك أخ وليد فهمت قصد�.

عز�ز: خذ محارم جفف عرقك، واحذر البرد في الخارج فأنت تتصبب عرقا.

قاسم: أنا أر�د االستئذان، عند� موعد.

قاسم: على �ل حال أنا عند� موعد وال بد من االستئذان.
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توضيح:

تقارن هذه ا�قالة ب� ا�نهج الفقهي اصوÈ وب� الديمقراطية الفلسفية التي تقوم ع

أن الفكر قضية شخصية، وأنه ¯ يوجد حق ثابت، كل êء متغ�، و¯ يوجد مقدس أص�،

وإنكار اديان ومنها ا س�م مرجعية للدولة وا�جتمع، وهي محل النقاش والحوار � هذه

ا�قالة، وهذا بخ�ف الديمقراطية نظاما لüدارة، وآليات للتمثيل � ا�جتمع، فليست هي

آليات  ا�قصودة بالحوار هنا، وهذه يمكن أن تتوافق مع الشورى � ا س�م التي ت×ك 

ممارسة ا دارة للمسلم� وفق الزمان وا�كان، ا�هم أن تكون هذه ا�ليات ممثلة للمجتمع

ا�سلم تمثي� عاد¯، وأن يكون امر شورى ب� ا�سلم� دون إقصاء و¯ استثناء ب�ط

أن يبقى الكتاب والسنة هما ا�رجع ا�وضوعي للمجتمع أفراد وأحزابا وسلطة.



-الحوار السابع-
ُ فـَأُولِئَك ُهُم اْلكاِفرُوَن   َوَمْن َلْم َيْحُكْم بِما أَْنَزلَ اهللَّ
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ُ فـَأُولِئَك ُهُم اْلكاِفرُوَن َوَمْن َلْم َيْحُكْم بِما أَْنَزلَ اهللَّ
        حديثي اليوم مع أخوين عزيزين، اخ أحمد، واخ يوسف، أما أحمد فهو شخص قليل 

الك�م، يُـِعدُّ حديثه مسبقا، � أوراق يكتبها، أما يوسف فهو ¯ يهاب، ويحب الحقيقة أشد 

من حبه للحياة، وهو يرغب � الحق ¯ êء غ� الحق، وك�هما له اط�ع ع
 أقوال العلماء 

� موضوع الحوار، وجرى الحوار ا�تي:

        بعد ال×حيب وا�صافحة....

ما ح�م تطبيق قانون یب�ح الخمر؟

مرجعيتنا الكتاب والسنة، ما الدليل على ذلك من �تاب هللا تعالى؟

هل اآل�ة ُمْحكمة على ظاهرها في �ل من �ح�م، أم فيها تأو�ل وتخص�ص؟

هل اآل�ة عامة في �ل من �ح�م �ما أنزل هللا، وفي جم�ع ما أنزل هللا.

نعلم أن لفظ ”من“ و“ما“ من ألفا� العموم، ��ص�ح المعنى: �ل من لم �ح�م ��ل 
ما أنزل هللا فهو �افر.

أحمد، یوسف: 

ط�عا �فر �ا� تعالى، وهذا ال �حتاج إلى نقاش.

أحمد، یوسف: 

 �صوت متقارب، قال تعالى: َوَمْن َلْم َ�ْحُكْم ِ�ما َأْنَزَل �َُّ َفُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن.

أحمد: اآل�ة مح�مة وعلى ظاهرها، فكل من لم �ح�م �غير ما أنزل هللا، 
م غير شر�عة اإلسالم، فهو �افر �فرا �خرجه من ملَّة اإلسالم. وح�َّ

أحمد: نعم.
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أحمد: نعم هذا صح�ح، فاآل�ة عامة في �ل فرد ، وفي تطبيق �ل ما أنزل 
هللا تعالى.

هل حَ�م إبرا��م عل�ه السالم ��ل ما أنزل هللا في القرآن والتوراة واإلنجيل، وهل ح�م 
الرسول صلى هللا عل�ه وسلم ��ل ما جاء في الكتب السا�قة؟

لو أنك جر�ت على العموم في اآل�ة لكان القول قب�حا، ألنه یزعم أن األنب�اء لم 
�ح�موا �ما أنزل هللا، وهو معنى غير مراد قطعا، ومن ثم هذا النص عام مخصوص.

أحمد: أرجو توض�ح أن اآل�ة من العام المخصوص.

أحمد: ال.

یوسف: ال ��فر، ألنه لم �شّرع، فهذا ال �عد �افرا، ألنه ل�س مشـرعا وال 
مَقــّننا، واآل�ة ل�ست في �ل من �ح�م �غير ما أنزل هللا، بل إذا �ان مشرعا 

تشر�عا عاما للناس، �ما تسنه مجالس الشعب والبرلمانات للناس.

ماذا لو أن قاض�ا شر��ا، تقاضى رشوة ل�ح�م �ح�م خالف الشرع ألحد الخصوم �عدم 
طالق زوجته، وخالف قانون األحوال الشخص�ة المأخوذ من الشر�عة، مع اعتقاده أن 
الشرع هو الطالق، ولكنه حاَد عن الشرع، طمعا في الدن�ا الزائلة، فهل ��فر ذلك القاضي 
المرتشـي إذا ح�م �غير ما أنزل هللا؟ بناء على ما زعمتما أن اآل�ة مح�مة وال تأو�ل فيها؟

أحمد: المرتشي ل�س �افرا.

إذن اآل�ة ل�ست ُمـحَ�مة، ولكن فيها تأو�ال؟ فلم هذا التراجع السـر�ع؟ ومعنى ذلك أن 
الرجل الذ� ظلم إحد� زوجت�ه �الِقسمة، والمدرس الذ� نجَّح من �ستحق الرسوب، 
ب من �ستحق النجاح، و�رساء عطاء من قبل إدارٍة مرتِش�ة على شر�ة دفعت رشوة،  ورسَّ
كل أولئك ال تنطبق عليهم اآل�ة، ألنهم لم �شرِّعوا، و�ن ح�موا �غير ما أنزل هللا تعالى.
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أحمد، یوسف: 

 نعم، فهم و�ن ح�موا �غير ما أنزل هللا تعالى فهم مسلمون عصاة، وال 
 ��فرون، ألن التكفير ��ون �استحاللهم الحرام، وهم لم �ستِحلوا الحرام، 

 فاآل�ة فيها تأو�ل، ول�ست ُمـْحَكمة ِفعال.

 و�ناء على ما تقوالن، القض�ة مرتط�ة �التشر�ع، �عني األمر أص�ح مقتصرا على 
 المشـرِّعين، في مجالس الشعب والبرلمانات.

أحمد: نعم، هم الذین ُیـِحّلون الحرام و�حرمون الحالل.

یوسف: اآل�ة تنطبق عليهم فعال؛ ألنهم �شرعون للناس شرائع بدیلة عن 
الشر�عة اإلسالم�ة.

 لنفترض أنني عضو في أحد تلك المجالس التشـر���ة، وُعرض قانون للتصو�ت، و��ه
 نصوص تجيز إنشاء الخمارات و��ع الخمر، وتفاوَضت ح�ومة ذلك البلد معي، �أن 
 تعطيني امت�ازات، ورشاو�، وُفَرص دنيو�ة رائعة، وقمت �التصو�ت على ذلك القانون، 

 و�ناء على قولكما، أكون �افرا ألنني شرعت قانونا �جيز الخمر، فهل هذا صح�ح؟

أحمد: �التأكيد، ألنك هنا في موقف التشر�ع، وأنت هنا في المثال حلَّلت 
الخمر، وهي حرام.

یوسف: قال تعالى: (ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِ�َِّ)، سورة األنعام، جزء اآل�ة(٥٧) ، 
و�لزم من تشر�ع القانون الذ� أحلَّ الخمر، أنك تعتقد أنها حالل، ولم 
ت على القانون بنعم إال ألنك تعتقد أنها حالل، فتصو�تك بنعم  تصوِّ

لقانون �جيز الخمارات یلزم منه أن تعتقد أن الخمر حالل.

�عد أن أصدرتما فتو� بتكفير� على سبيل االفتراض؛ ألنني ح�َّمت القوانين الوض��ة، اتصلت 
��ما، وطلبت لقاء لالستفسار عن أمر تلك الفتو�، فقلتما لي أنت حللت ما حرم هللا، فقلت لكما 
أنا لم أَنْم ليلة، ولم َأِسر خطوة قبل التصو�ت و�عده إال وأنا أعتقد أن الخمر عند هللا حرام، وشرعه 

في األرض وفي السماء أن الخمر حرام.
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یلزم من التصو�ت وتشر�ع القانون أنك تعتقد أن الخمر حالل!!!

یوسف وأحمد:  

 إذن نقول: إن الكفر الذ� ُیـخرج صاح�ه من الملة، حسب اآل�ة الكر�مة، 
 هو التقنين �شر� اعتقاد أن الحرام حالل، أو أنه أفضل من شرع هللا، فهذا 

 هو شر� الكفر المخِرج من الملة.

أحمد: الكفر واضح �الشمس.

یوسف: وأ� �فر أكبر من هذا!!

�عني أن الكفر المخرج من الملة مشـرو� �الح�م �غير ما أنزل هللا، إذا ح�م القاضي 
أو َقــنَّــنـَّت مجالس التشر�ع قوانين تستبدل ح�م الشر�عة �ح�م آخر، وتحلل الحرام وتجعله 
حالال شرعا، وتحرم الحالل شرعا، وتعتقد أنه أفضل مما أنزله هللا أو مساو�ا لشرع هللا 

تعالى، �معنى أن الكفر مشـرو� �الح�م مع اعتقاد أن غير شرع هللا أفضل.

ماذا لو أن رجال، ل�س في موقع الح�م، ول�س قاض�ا، وال عضوا في مجلس الشعب، 
ول�ست له أ� صالح�ة للح�م، ولكنه فيلسوف مجرد مفكِّر، وقال أنا أعتقد أن الشر�عة 
اإلسالم�ة شر�عة غير صالحة، والقوانين الوض��ة التي تحلل الحرام وتحرم الحالل، 
هي األفضل من �ل ما جاء �ه اإلسالم، ماذا تقوالن في هذا الفيلسوف، فهو ل�س حاكما، 

وقد قال ما قال؟ فهل ��فر أم ال؟ ألنكما قيدتما اآل�ة �قوله تعالى: ومن لم �ح�م؟!

هل هو لزوم عقلي أم عاد�، �عني یلزم �العقل أم �العادة، و��� ��ون اللزوم عاد�ا أو 
عقل�ا، وما حدث في الواقع خالف ما تتوهمان أنه الزم، فوقوع االعتقاد مني بتحر�م 
الخمر، مع التصو�ت على القانون في الواقع دليل على أن مجرد التقنين و�ن �ان من 
الك�ائر المخالفة للشرع، ال یلزم منه اعتقاد أن الخمر حالل شرعا ال �اللزوم العقلي وال 
العاد�، وذلك ألن الم�اح �القانون مختلف عن الم�اح �الشـرع، والشـرع أعلى وأجل من 
القانون إن خالف القانوُن الشرع، ألن في الشرع رضى رب العالمين، وفي غيره سخطه 

وعقو�ته.
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أال تر�ان أن األمر ل�س مقتصرا على قوله تعالى: (ومن لم �ح�م)، بل مدار األمر وقراُره، 
على االعتقاد، فهذا الفيلسوف لم �ختلف عن مشر�ي العرب، الذین ح�م اإلسالم ��فرهم 
لجحودهم الشر�عة المنزلة، وتكذیبهم بها، ومن ثم أجمع العلماء على �فر هذا الفيلسوف، 
ألن اآل�ة مؤولة ومدارها على االعتقاد، وأن النصوص الشـر��ة التي أثبتت اإلسالم لعصاة 
المسلمين صالحة لصرف اآل�ة عن ظاهرها، وتأو�لها �أن الكفر هو في حال االعتقاد، 
و��ون ح�م الكفر المخرج من الملة مرت�طا �االعتقاد �عدم صالح�ة الشر�عة، سواء ح�م  
المعتقد �عدم الصالح�ة للشـرع أم لم �ح�م، هذا مع العلم �أن الح�م �التكفير هو ح�م شرعي 
ألهل االختصاص، وتنفيذ آثاره من اختصاص القضاء ول�س األفراد إذا تحققت الشرو� 

وانتفت الموانع.

یوسف: تذ�رت شيئا، وهو أن هناك أقواال لك�ار العلماء في تفسير هذه اآل�ة و�اقي 
آ�ات سورة المائدة، �أن قوله تعالى: (َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما َأنَزَل ُهللا َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن) 
[المائدة: ٤٤]، في حالة الجحود، أما قوله تعالى:(َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما َأنَزَل ُهللا َفُأْوَلِئَك 
ُهُم الظالمون)، فهذا ��من ال �عتقد أن شرع غير هللا أفضل من شرع هللا وال مثله، 
ولكنه ح�م تسلطا على المظلوم وقهرا له، أما قوله تعالى: (َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما َأنَزَل 
ُهللا َفُأْوَلِئَك ُهُم الفاسقون) [المائدة:]، فهذا ��من إذا ح�م �غير ما أنزل هللا تعالى، 
و�عتقد أن شرع هللا تعالى أفضل وأصلح، ولكنه ح�م �ه محا�اة للمح�وم له لعرض 

من الدن�ا.

؟! �ِهللا نص اآل�ة : ومن لم �ح�م.

هذا �عني أن هذه اآل�ات الكر�مة ال تجتمع في شخص واحد، بل هي في أشخاص 
متعددین، فأَولُّـهم �افر إذا استحل الحرام، والثاني ظالم إذا َلــم �عتقد أن القانون الوضعي 
أفضل من شرع هللا، ولكن قهرا للمظلوم، والثالث فاسق: ألنه ح�م �غير الشرع ر��ة في 

الدن�ا، مع اعتقاده أن شرع هللا أفضل.

أحمد: وأنا أوافق یوسف على ذلك، وقد حفظت ذلك في بدا�ات دروسنا على الشيوخ.

إذن، أنتما متفقان على أن هذه اآل�ات ال تنطبق على شخص واحد، فهي �القيود 
التي ذ�رتم سا�قا لكل آ�ة شخص مخلتف.
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�م�ن نقول إن من لم �طبق الشرع فهو ِإمَّا أن ��ون جاحدا م�ذ�ا، ���ون �افرا �فرا ناقال عن ملة 
اإلسالم، ���ون الكفر ��ه تاما، و�ما إن �ان مصدقا �الشـرع معتقدا أنه هو األصلح، ولكن غلبته 
دن�اه وشهوته، فهو �افر �فر النعمة، وهذا ال ینقل عن ملة اإلسالم، بل هو مسلم عاص من أصحاب 
الك�ائر، �قوله تعالى: (َوَضَرَب �َُّ َمَثًال َقْرَ�ًة َ�اَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َ�ْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُ�لِّ َمَكاٍن 
َفَكَفَرْت ِ�َأْنُعِم �َِّ) سورة النحل: جزء اآل�ة ١١٢، وقول النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- ِس�اب المؤمن

دة ما لم �ستِحّل الدم المعصوم، وقال هللا تعالى: (َوِ�ْن َطاِئَفَتاِن   فسوق وقتاله �فر، فهو ل�س �فر الرِّ
ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا) سورة الحجرات: جزء اآل�ة: ٩، فُحملت �لمة �فر في الحدیث على �فر النعمة، 
و�ذلك: قول النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- في ِط�اع النساء: وتكفرن العشير، مع أن ذلك الكفر من 

المرأة ال ینقل عن الملة �اإلجماع، وهي مْسِلَمة ثابتة اإلسالم قطعا.

نعم صح�ح.

هل الكافر ظالم؟ �معنى َمن ح�م �غير ما أنزل هللا تعالى، وهو �فضل القوانين 
الوض��ة على دین هللا تعالى، فهل هو ظالم؟ أل�س هذا ظلما، أل�س فسقا، �عني 

خرج عن الشـرع! أم هو عادل ول�س فاسقا؟

أحمد: هو ظالم ط�عا، ألنه لم �طبق الشرع، بل هو أظلم ممن لم �عتقد 
أن القانون الوضعي �ماثل الشرع!

یوسف: نعم هو ظالم، وفاسق وأ� فسق أشد من ذلك؟! بل هو أظلم 
وأفَسق من الثاني والثالث.

إذن قد تنطبق اآل�ات الثالث جم�عا على األول، ���ون ظالما وفاسقا، �اإلضافة 
إلى أنه �افر إذا �ذَّب هللا ورسوله وأنكر الشر�عة، واعتقد أن القوانين الوض��ة 

أحسن مما أنزل هللا في �تا�ه.

یوسف: أنا أتراجع عن �ونه في ثالثة أشخاص، بل إن اآل�ات الثالث 
�م�ن أن تكون في األول الجاحد، فهو �افر وفاسق وظالم.

أحمد: و��� تفسر الفسق والظلم في اآلیتين اُألْخَرَ�ـْيـن.
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هذا االستخدام للفسق أص�ح اصطالحا متأخرا، �قول العلماء أن منكر اإلجماع فاسق 
وذلك مقابل للكفر، وهذا استعمال اصطالحي متأخر عن القرآن، ومن َثم ال �حمل القرآن 
عل�ه، ألم تسمع قوله تعالى في الش�طان: (َوِ�ْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ 
ِإْبِل�َس َ�اَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َر�ِِّه) الكهف: جزء اآل�ة ٥٠، و�لنا �علم أن إبل�س 
جحد واستكبر على األمر اإللهي، ومع ذلك وصفه هللا تعالى �أنه َفَسق عن أمر ر�ه، 
ومن ثم هو فاسق مع �فره ووصفه في �الفسق ال ینافي �فره، ومن ثم لنا أن نصف 

الجاحد للشر�عة والمسفِّه لها �أنه فاسق، وسَلُفه في هذا أفسق الفاسقين إبل�س.

یوسف وأحمد:  

واضح أن اآل�ات الكر�مة وصفت من �فر �ا� تعالى �أنه: �افر، وظالم، وفاسق، 
وأّن هذه األوصاف �م�ن أن یوصف بها من ح�م �غير ما أنزل هللا تعالى جاحدا 
ومعاندا، و��ون وصف الكفر ��ه تاما، أما غير المعاند وأقر �أن شرع هللا هو الحق 
���ون �افرا �فر نعمة، ال �فرا �خرجه من الملة، بل و��قى على إسالمه، وأن مدار 
الكفر المخِرج من الملة ��ون على معاندة القلب للشرع ولو لم �ح�م فعال �ما أنزل 
هللا، وأما إن أقرَّ �الشـرع المنزل من عند هللا أنه هو األحسن، وح�م �غير ما أنزل 
هللا تعالى لشهوة أو دن�ا، ���ون �افرا بنعمة هللا تعالى عل�ه، وتنطبق عل�ه اآل�ات 
الثالث، ولكن أوصاف الكفر والظلم والفسق ال تكون ��ه أوصافا تامة، و��ون 
عاص�ا � تعالى، ومرتك�ا لكبيرة من الك�ائر في حال االخت�ار، وعدم اإلكراه والخوف.

أحمد: وماذا عن قوله تعالى: (َفُأْوَلِئَك ُهُم الفاِسُقون)، فهل �م�ن أن َنِصف 
من ��ذب �الشر�عة، و�عتقد أنها غير صالحة أنه فاسق، مع أن المعروف 
أن �لمة فاسق تستخدم مع المسلم العاصي، ��قال فالن فاسق، وفعله فسق 

أ� ل�س �فرا.

یوسف: وماذا عن قوله تعالى: (َوَمْن َلْم َ�ْحُكْم ِ�ما َأْنَزَل �َُّ َفُأولِئَك ُهُم 
الظَّاِلُموَن ) فك�� �م�ن أن یوصف الجاحد والم�ذب �أنه ظالم.

أل�س الشرك �ا� تعالى تكذیب وجحود، ومع ذلك وصفه هللا تعالى �أنه ظلم عظ�م، 
ْرَك َلُظْلٌم  ِ ِإنَّ الشِّ قال تعالى:(َوِ�ْذ قاَل ُلْقماُن الْبِنِه َوُهَو َ�ِعُظُه َ�ا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك ِ�ا�َّ

َعِظ�ٌم) سورة لقمان، اآل�ة(١٣).
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في الح��قة إذا اعتبرنا األمر معص�ة على التفصيل السابق، وهو عدم االستحالل الشرعي، 
فإنه مهما �ثرت المعاصي والك�ائر، فهي ال تخرج صاحبها من الدین، وأما إذا �ان التطبيق 
جحودا للشرع، وعنادا واعتقاد أن شرع غير هللا خير من شرع هللا أو �ساو�ه، فهو و�ن �ان 
في ح�م واحد، فإنه أتى �ما �ضاد اإل�مان، وهو تكذیب هللا ورسوله في ذلك الح�م، وهذا 
�عني أن موافقته في �ل األح�ام �انت بناء على مرج��ة اإلنسان وقناعته، فهو وافق الشرع 
لموافقة الشـرع هواه، ول�س ات�اعا، ولو �ان ات�اعا الت�ع في اإل�مان �ل األح�ام، ولكنه جعل 
نفسه مرجعا للح�م على هللا ورسوله، ور�ما یوافق الدین في �عض األح�ان هو� اإلنسان، 

وعل�ه فإن الم��ار موضوعي ال �مِّي.

لألمانة العلم�ة لم �قل واحد من علماء المسلمين أن الر�ا حالل، بل هو ُمسلِّم �أن الر�ا حرام بنص 
الكتاب، ولكن �ان قوله مؤسسا على سؤال: هل الفائدة البنك�ة اليوم هي من الر�ا المحرم أم ال؟، 
فهو �عتقد �أن الر�ا محرم، ولكن هذا الح�م ال یتنزَّل على الفائدة البنك�ة في العصر الحاضر، ألن 
�عضهم اعتبرها من �اب المضار�ة، �عني أنه أخطأ في تنز�ل ح�م المضار�ة على الفائدة، و�ان 
الحق أن ینزل ح�م الر�ا، فهو خطأ في تنز�ل الح�م وتأو�له في الواقع ال جحودا للح�م الشرعي 
�أن الر�ا حرام، �عني أنه أخطأ في تحقيق منا� الح�م، ول�س جاحدا للح�م الشـرعي األصلي، وهذا 
كله یدعونا للتأنِـّي وعدم االستعجال، في الح�م، وال بد من ترِك الح�م �التكفير للجهات المختصة 
والقضائ�ة، ول�س لألفراد غير المؤهلين، والِحظا أَخَو�َّ العز�ز�ن حجم المراجعات التي تمت في هذه 
المحاورة التي سعدت بها مع�ما، و�انت هذه التراجعات �سبب الحوار العلمي الفقهي واألصولي، 
وحدث الخطأ �سبب االقتصار على مشرب واحد في األخذ والتعلم ، دون اإلطالل من شرفة عال�ة 

على الفقه اإلسالمي وأصوله في دالالت النصوص، وآل�ات تنز�لها على الواقع المعاصر. 

أحمد: و�ناء على أن التحليل الذ� �خرج من الملة هو تحليل الحرام شرعا، 
فهذا �عني أن من أفتى �جواز الر�ا، ��ون �افرا ألن تحليله هذا أمر شرعي 

ول�س قانون�ا، فقد حرم الحالل شرعا!

یوسف: نتداول أح�انا أن هناك فرقا بين أن یترك الحاكم ح�ما واحدا من 
أح�ام الشـرع، أو أن یترك �ثيرا من األح�ام، فهل لهذا التفر�ق أثر في الح�م 

الشرعي ��من �طبق القانون الوضعي على التفصيل الذ� مرَّ سا�قا.
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أحمد و�وسف: 

الذین قالوا �أن اآل�ة على ظاهرها هم الخوارج!، �فَّروا المسلمين �ظاهر اآل�ة، 
واست�احوا دماءهم، أما منهج أهل السنة فهو ما عرضناه في الحوار، وهو منهج 

�جمع األدلة و�ضع �ل دليل في موضعه.

�عد أن انتهينا من عرض قوله تعالى: (َوَمْن َلْم َ�ْحُكْم ِ�ما َأْنَزَل �َُّ َفُأولِئَك ُهُم 
اْلكاِفُروَن)، أتدرون من هم الذین قالوا إن اآل�ة على ظاهرها �ما زعمتم في بدا�ة 

الحوار؟

حقا علم الداللة في علم أصول الفقه، من أروع العلوم، و��ه منهج�ة علم�ة 
د��قة، قادرة على قطع النزاع، وردم فجوة الخالف بين المسلمين، ولو أننا 
لنا علم الداللة في فهم النصوص الشر��ة لزال الخالف الذ� َیـُضرُّ بوحدة  فعَّ
المسلمين وجماعتهم، وهذا یؤ�د على أن النظر في النصوص الشر��ة هو 

من اختصاص المجتهدین، ول�س من شؤون العامة.

یوسف وأحمد: 

�صراحة، لم نكن نعلم أن التفسير الذ� قدمناه هو تفسير الخوارج، وأنه قد 
یؤد� إلى النتائج التي أوصلت الخوراج إلى ما هم عل�ه من الضالل 
واست�احة الدماء، ولكن ما ذنبنا نحن إذا لم ��ن هناك تعل�م لمثل هذه 
القضا�ا الحيو�ة في مساجد المسلمين، هل نحن الوحيدون المسؤولون عن 

الوقوع في مثل هذا األخطاء بل الخطا�ا؟! أین دور العلماء؟!

ما أوقع�ما في الخطأ أنكما تأخذان الشرع من اتجاه واحد، اقتنعتم �أنه هو الصواب، ولم 
عا أُفَقكما �النظر في المدراس الفقه�ة واألصول�ة المعتبرة، ولم َتْذُكرا شيئا مما قاله  تُـَوسِّ
أهل السنة والجماعة في المذاهب األر�عة المعتبرة في أمر الكفر والردة، حتى وقعتما 
-مع األسف- ومن حيث ال تدرون في فهم الخوراج آل�ة من �تاب هللا تعالى، ألنكما 

�عيدان عن المنهج األصولي عند أهل السنة والجماعة في الفهم.

یوسف وأحمد: 

من هم الذین قالوا �أن اآل�ة على ظاهرها؟
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توضيحات:

١-اللزوم العقð: وهو ما يثبت بد¯لة العقل، مثل: س+١= ٢، هذا يلزم منه أن س=١، 
وكلزوم أن الكل أك± من الجزء، وأن اب أك± من ابنه، فهذه د¯¯ت عقلية يستفاد 

لزومها من العقل.

٢-اللزوم العادي: وهو ما يعرف بالعادة، حيث حكَمت بأن الغراب دائما أسود، ولم نجد 
غرابا أبيض، مع أن العقل يمكن أن يتصور غرابا أبيض، فكل غراب أسود صحيح تحكم 

به العادة، ولكن العقل يجيز أن يكون الغراب أبيض، وأن يتخيل غرابا أبيض.

٣-تحقيق ا�ناط: هو تعي� محل الحكم، فالحكم ال�عي بحرمة الربا ثابت وقطعي، 
وتحقيق ا�ناط هو تنزيل الحكم ع
 الواقع، فتحقيق ا�ناط ¯ يبحث � الحكم وأدلته، 
ولكنه يتأكد من أن الوصف � الواقع يصلح لتنزيل الحكم ال�عي، فالزكاة للفق� حكم 

Ýعي، ولكن هل خالد فق� فيعطى، أو غني ف� يعطى؟ فهذا مثال ع
 تحقق ا�ناط.

       ويمكن أن يُشبه تحقيق ا�ناط بقيادة الطائرة التي هي الحكم ال�عي، والطيار هو 
الفقيه، والواقع هو مدرج الطائرة، وبرج ا�راقبة هو جهة الخ±ة التي تساعد الطيار 
ع
 الهبوط ا�من والصحيح بالحكم ال�عي ع
 محلِّه ا�ناسب، ف� يلتبس الطريق 
ال<يع بَمدَرج الطائرة، ويتضح من ذلك أهمية الخ±ة ا¯قتصادية والطبية والهندسية 
اليوم وغ�ها من فروع العلوم، التي تساعد � تنزيل الحكم ال�عي � محله الصحيح 

ع
 أرض الواقع.

وهل �عني ذلك أن الكفر ��ون مقتصرا فقط على االعتقاد فقط، فال یوجد 
عمل �فر أبدا.

یوجد هناك أعمال تكون �فرا، وذلك �شتم هللا ورسوله والسجود للصنم، و�لقاء المصحف 
في النجاسة، اخت�ارا من غير إكراه، ولكن نالحظ أن هذه األعمال دالة داللة قط��ة على 
اعتقاد الفاعل الكفر، �عني ذلك أن هناك أعمال تكون �فرا لمضادتها اإل�مان، وال تجتمع 

مع اإل�مان بتاتا، وفي النها�ة نجد أن مردها جم�عا إلى تكذیب هللا ورسوله.



-الحوار الثامن-
  هل مجموع: َمْثنى وثـُالَث، ورُباَع هو تسع زوجات (٢+٣+٤)؟!
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هل مجموع: َمْثنى وثـُالَث، ورُباَع هو تسع زوجات (٢+٣+٤)؟!
         دَلْفت إ» القاعة التي أدرس فيها مادة ا�واريث، وÝعت � ا�حاÜة بعد ال×حيب والس�م 

ع
 ابناء الط�ب والطالبات، ثم بدأت ب�ح انصبة � ا��اث، من نصف، وربع، وغ� ذلك، 

ولكن رأيت أن الحديث الرياÚ � تقسيم ا��اث أصبح ثقي�، فقلت � نف@ ¯ بد من êء 

أقطع به هذا الجفاء الرياÚ، وجرى الحوار ا�تي:

عائشة: ��� وَصل إلى تسع؟!!

أسعد: هذا التفسير غير معقول، ول�س من فهم الصحا�ة.

أسعد: ��� وصل األمر إلى ثمان�ة زوجات ور�نا تعالى �قول : َوُرَ�اَع؟!

 إذا ترك رجل ثماني زوجات ول�س له أبناء، فهل تأخذ �ل واحدة ر�عا، أم هن �لُّهن 
 شر��ات في الر�ع؟

قلت هناك شذوذ مضحك في �عض التفسيرات، لآل�ة الكر�مة: (َوِ�ْن ِخْفُتْم َأالَّ 
ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَ�اَع َفِإْن 

ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة) سورة النساء، جزء اآل�ة ٣.

جمع على النحو اآلتي: مثنى = ٢، وثالث=٣، ور�اع=٤، و�عد الجمع ��ون 
المجموع: ٩، وعل�ه ��ون مجموع الم�اح من الزوجات تسع، فك�� َترّدون على 

هذا الجمع الشاذ؟

قال أحدهم بناء على فهمه الخطأ أن الم�اح في تعدد النساء هو تسع!!!

أحمد: ��� یترك ثماني زوجات، والحد الشرعي هو أر�ع؟!

عائشة: خالف اإلجماع.
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ولكن لماذا ُحِرَمت ُثالَث وُر�اَع من التنو�ن، فجاءت ُثالَث، وُر�اَع، مع أن األصل فيها 
”َثالًثا“، و“أر�ًعا“ منونة (مصروفة)؟ وأرجو أن تعلموا شيئا من أسلوب العرب في �المهم،
وهو أنهم إذا خرجوا في �لمة عن أصل من أصولهم في �المهم، منعوها من الصرف 
أح�انا، و�أتي هذا المنع عالمة على أن الكلمة الممنوعة من الصرف خرجت عن أصل 
سابق، فما هو األصل السابق لُثالَث، وُر�اَع؟ فمثال العدول عن األصل: �لمة ُعَمر، 

فحرمت من التنو�ن ألنها خرجت عن األصل، فما أصل ُعمر؟

 السؤال یتكرر على الطالب…، وأجاب أخيرا أحد الطالب.

أحسنت �ا أمينوف، أنت عرو�ي حتى النخاع، ألن العرو�ة ل�ست ِعْرقا، بل هي لسان، وللعر�ي 
من عرو�ته �قدر معرفته في لغته العر��ة وح�ه لها.

سبب العدول �ا أبنائي في مثنى وُثالَث وُر�اَع، هو أن أصَل مثنى هو اثنين اثنين، وُثالث أصلها 
ثالثا ثالثا، وُر�اع أصلها أر�عا أر�عا، فلو قال األستاذ لطال�ه في االبتدائ�ة: أدخلوا الصف اثنين 
اثنين، أو ثالثا ثالثا، فهل �عني ذلك أن دخول الصف في المرة الواحدة، �ل اثنين مع �عضهم، 

و�ل ثالثة طالب مع �عضهم وه�ذا، أم یدخلون �ل أر�عة معا، إذا قال ُثالَث، وُر�اَع؟

خالد: ممنوعة من التنو�ن، فهي غير منونة، �عني ممنوعة من الصرف.

هل ُثالَث، وُر�اع ، منونة أم هي ممنوعة من التنو�ن، �معنى أنها ممنوعة من 
الصرف (التنو�ن).

أمينوف (طالب روسي): عمر ممنوع من الصرف، ألنه معدول عن 
األصل، وهو عامر، لذا ُمِنع عمر من التنو�ن.

ك�� فهم الصحا�ة هذا النص الشر�� لغو�ا، وهم أهل الفصاحة والب�ان، أین 
مفتاح الجواب.

عائشة: أكيد ال، وفهم الصحا�ة رضي هللا عنهم أولى �االت�اع.

ا من اللغة على هذا التفسير الشاذ، هل هذا التفسير تقبله اللغة؟ أر�د رد�

خالد: أكيد مفتاح الجواب في اإلعراب.
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عائشة: ط�عا یدخلون في �ل مرة اثنين، وال �جوز اجتماع أكثر من اثنين في الدفعة 
الواحد، و�ذا قال ثالثة ثالثة، فهذا �عني أن ال یز�د الداخلون في المرة الواحدة من 
الطالب على ثالثة، وهذا �فهمه طالب االبتدائ�ة جيدا عندما �قول لهم األستاذ 
ادخلوا اثنين اثنين، أو ثالثا ثالثا، و�ذلك لو قال ادخلوا أر�عا أر�عا، فال �جوز أن 
یز�د عدد الداخلين من الطالب في المرة الواحدة على أر�عة طالب في قول األستاذ 

أر�عا أر�عا.

محمود: إذا �ان األمر �ذلك فإن مثنى في اآل�ة تساو� اثنتين اثنتين في العصمة الواحدة، 
فال �جوز اجتماع أكثر من زوجتين معا في عصمة الرجل، وفي ُثالَث تعني ثالثا ثالثا، 
ال �جوز اجتماع أكثر من ثالث زوجات معا، وُر�اَع تعني أر�عا أر�عا، �عني ال �جوز 
اجتماع أكثر من أر�ع زوجات معا في عصمة الرجل، وهذا المعنى �فهمه طالب االبتدائ�ة 
عندما �قول لهم أستاذهم ادخلو الصف اثنين اثنين، فهم �فهمون أن المطلوب أن ال یز�د 

عدد الطالب في المرة الواحدة على اثنين مجتمعين.

سمير: أنا أتعجب أن سببب سوء الفهم في �تاب هللا تعالى الذ� أد� إلى هذا الشذوذ 
والقول �اجتماع تسع نساء في عصمة الرجل هو الجهل �النحو!! وأغرب من ذلك أن 
الذ� سبب هذا الل�س هو الجهل �طب�عة الممنوع من الصرف، وأن َمـْنع ُثالَث، وُر�اَع 
من التنو�ن هو الذ� نسف هذا القول الجاهل، �اجتماع تسع نسوة في عصمة الرجل، 
ولو �انت منونة ثالًثا وأر�ًعا، لكان الجمع بين تسع نساء في عصمة واحدة مقبوال في 
اللغة، ولكن الجهل �المنع من التنو�ن (الصرف)، حمى الناس من اللَّ�س في الفهم في 

كتاب هللا تعالى.

 �ما أن المنع من الصرف هو الذ� بيـَّن المعنى الصح�ح في اآل�ة الكر�مة، و�عجز اإلنسان 
 عن الرد على األقوال العبث�ة في تفسير الكتاب العز�ز �سبب عدم معرفته ب�اب واحد من 
 أبواب النحو، وهو الممنوع من الصرف، فك�� لو �ان ال �عرف جم�ع النحو والصرف؟!

أسعد: ال بد من دراسة النحو فهو آلة لفهم لكتاب هللا تعالى.
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عائشة: حرام، هناك الكثير من الناس من یتكلمون في معاني �تاب هللا تعالى �غير علم، 
ولو أنهم س�توا َلَسِلموا وَسِلم الناس، ومع األسف هناك جرأة واقتحام على النصوص 
الشر��ة من �عض الجاهلين �اللغة وعلومها، ومن المفروض قبل أن یبدأ الواحد منا 
ین حدودهم،  معهم في الحدیث، ال بد أن �سأل عن المؤهالت اللغو�ة لهؤالء المـَتـَعدِّ
و�ظنون أن عبثهم وجهلهم علما، وأن القول في معاني القرآن والسنة هو من �اب 

وجهات النظر والحر�ة الشخص�ة.

إذن، نعود إلى ميراث الزوجات، فإن لم ��ن أبناء للمتوفَّى فإنه �شتر�ن في الرُ�ع،  
و�ن �ان له أبناء فهن �شتر�ن في الثُمن، أما قصة ثماني زوجات فقد �انت من قبيل 

االستفزاز العلمي ل�س أكثر لتنش�ط المحاضرة، ….



-الحوار التاسع-
 ما عالقة قوله تعالى: (وَِإْن ِخْفُتْم أَالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْليَتـَاَمى) بقوله تعالى 

(فـَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)
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ما عالقة قوله تعالى: (وَِإْن ِخْفُتْم أَالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْليَتـَاَمى) بقوله تعالى 
(فـَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)

َّ̄ تُْقِسُطوا ِ� اْليَتَاَمى)  َ         يكثر التساؤل عن وجه الت�زم والع�قة ب� قوله تعا»: (َوإِْن ِخْفتُْم أ

وقوله تعا» (َفانِْكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)، و� سياق ا�ية الكريمة جرى الحوار ا�تي:

̄نتهاء من مسألة سابقة � قاعة الدرس ....         بعد ا

خالد: األصل في الشـرع عدم التعدد، لقوله تعالى: (َوِ�ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي 
اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)، فإ�احة التعدد طارئة على األصل 

واحدة.

عائشة: ما وجه المالزمة والمناس�ة بين قوله (َوِ�ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي 
اْلَيَتاَمى) وقوله تعالى (َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)، ألنه بناء على 

فهم هذه اآل�ة، یتضح الح�م الشرعي.

المعنى الظاهر من اآل�ة أنه إذا خفتم ظلم النساء اليت�مات إذا تزوجتم بهن، فتزوجوا 
�غيرهن، أو إذا خفتم من الجور على اليت�مات، فخافوا من ظلم الزوجات إذا �ثر عددهن 
وعجزتم عن العدل بينهن، فتزوجوا من النساء �حيث تستط�عون العدل بينهن، و�ما ال 

یز�د على أر�ع نسوة، وعل�ه؛ ال �جوز زواج الثان�ة إذا �ان الزوج عاجزا عن العدل.

خالد: ولكن السؤال ما زال قائما، ما عالقة من ل�س عنده یت�مات �التعدد، 
وهم أكثر الناس، و�صراحة أنا تا�عت في هذا الموضوع، وما ذ�ر لي هو 
نفس ما ذ�رت من وجه العالقة، و�صراحة لم أجد تفسيرا یبرز وجه الترا�ط 

بين الخوف من ظلم اليت�مات وجواز التعدد.

محمود: األصل هو التعدد لقوله تعالى: (َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة).
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محمود، ومجموعة من الطالب: 

عائشة: في قوله تعالى: (َوِ�ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى) فعل شر�، 
وقوله تعالى (َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء) جواب الشر�، �عني شر� 
إ�احة التعدد هو خوف عدم القسط بين اليتامى، وأنا مثل �ثير�ن �ستاءلون 

ما وجه العالقة بين فعل الشر� وجوا�ه؟!

محمود: ��� هذا؟! ال تالزم بين فعل الشر� وجواب الشر�!!، �عني إذا 
قلت إذا نجح خالد أعطه جائزة، �عني إذا لم أعطه جائزة، فهذا �عني أنني 

لم ُأخِلف وعد�، وعل�ه ال توجد شرو� أصال بناء على ذلك.

ال یوجد تالزم بين قوله تعالى(َوِ�ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى) فعل شر�، وجواب 
الشر� في قوله تعالى (َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)، ومهما حاولنا ال�حث عن 
وجه التالزم سنعجز، ألنه ال تالزم، والعلماء لم �شترطوا لجواز التعدد، أن ��ون عند 

الزوج یت�مات �خاف ظلمهن.

وماذا �قول العقل والفطرة في (َوِ�ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى) فعل شر�، وقوله تعالى 
(َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)، أل�س من شر� جواز التعدد أن ��ون للزوج یتامى 
حتى �عدد، وهذا بناء على فهمك للجملة الشرط�ة، وأن العالقة بين فعل الشـر� وجوا�ه 
اللزوم، وهل تعرف مذ��ا معتبرا قال �أنه �شتر� في تعدد الزوجات أن ��ون عند الزوج 

یت�مات یرعاهن.

محمود: �صراحة ال، ولكن الفطرة والعقل �قوالن: إنه �جب أن أعطي خالدا 
جائزة إذا نجح.

نر�د المز�د من التوض�ح یرحـْمكم هللا، وحبذا أمثلة عمل�ة فهي أوَضح من 
التجر�دات العقل�ة.

حسنا �ا محمود، هل تعرف أنواع الجملة الشرط�ة؟
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نعم، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، و�ذا ُقطعت ر��ة اإلنسان فإنه �موت، فيلزم من 
طلوع الشمس وجود النهار، ومن قطع الر��ة الموت، و�ال لما جاز لك أن تح�م على 
قاطع ر��ة البر�ء �القصاص، ألنه س�قول لك لم أِرد موته، ألنه ال یلزم من قطع الر��ة 

الموت، ولكن هذا مردود، ألن العالقة بين قطع الر��ة والموت لزوم�ة، ال اتفا��ة.

خالد: واضح أن الجملة الشرط�ة تكون على نوعين، لزوم�ة، مثل: إذا طلعت 
الشمس فالنهار موجود، واتفا��ة ال تالزم بين طرفيها، مثل قول خالد: إذا غبت 

حضر األستاذ!!

محمود: األمر فعال اتفاقي في الواقع، دون وجود لزوم بين الفعل والشر�، ولكن 
هل من مثال على عالقة اللزوم بين فعل الشر� وجوا�ه، حتى تتضح الصورة؟.

عائشة: نر�د أمثلة على ذلك من القرآن الكر�م.

نعم هذا صح�ح.

سأعط�ك مثاال من البيئة الجام��ة، خالد مثال �غيب أح�انا، فعندما �حضر األستاذ، �حصل 
ظرف لد� خالد و�ضطر لل��اب، واجتهد خالد في الحضور، فجاء إلى المحاضرة في وقتها، 
و�ذا األستاذ غائب، فظن أن األستاذ س�غيب في المحاضرة التال�ة، �سبب مؤتمر، فغاب 
المحاضرة التال�ة، ولكن حضر األستاذ، فقال خالد: س�حان هللا! إذا غبت حضـر األستاذ، 
و�ذا حضـرت غاب األستاذ، فهل ترون أن هناك تالزما بين ��اب خالد وحضور األستاذ، 
أم أن األمر حصل في الواقع، واتفق ��اب األستاذ وحضور خالد، دون أن ��ون هناك تالزم 

بين حضور األستاذ و��اب خالد.

حسنا، قال تعالى: (َوِ�ْن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَد� َفَلْن َیْهَتُدوا ِإًذا َأَبًدا) سورة الكهف، جزء اآل�ة (٥٧)، 
تأملوا هذه اآل�ة الكر�مة، هل عدم هدا�ة الكافر�ن، هي �سبب أن الرسول صلى هللا عل�ه 
وسلم یدعوهم إلى الهد�، �عني، هل سبب غوا�ة الكافر�ن هي دعوة النبي صلى هللا عل�ه 
وسلم لهم؟!!! ومعاذ هللا أن ��ون هذا صح�حا �هللا تعالى �قول: (َوِ�نََّك َلَتْدُعوُهْم ِإلى ِصراٍ� 
راِ� َلناِكُبوَن)، سورة المؤمنون، اآلیتان:  ُمْسَتِ��ٍم * َوِ�نَّ الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِ�اْآلِخَرِة َعِن الصِّ

.٧٣، ٧٤
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محمود: إرادة هللا نافذة في أمر الكفار، ولو �قيتم في بيوتكم، مع أن �قاءكم 
في بيوتكم ل�س هو السبب في قتل الكفار، وال تالزم بين �قاء المؤمنين في 

البيوت، وقتل الكفار.

ما عالقة هذا الحدیث في الجملة الشرط�ة واللزوم�ة �موضوع اآل�ات التي نحن �صددها، 
وهي: (َوِ�ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى) وقوله تعالى (َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)، 
هل تستط�ع أن تبين ما نوع العالقة في الجملة الشرط�ة في اآل�ة الكر�مة، هل هي شرط�ة 

لزوم�ة أم شرط�ة اتفا��ة.

عائشة: األمر واضح، أن العالقة اتفا��ة، وال�حث عن وجه المالزمة بين 
طَرَفـي الجملة الشرط�ة في اآل�ة، هو �ال�حث عن العالقة بين ��اب خالد 

وحضور األستاذ، فل�س األمر أكثر من أمر اتفق دون أ� وجه للزوم.

عائشة: و�ناء على أن الجملة الشرط�ة هنا اتفا��ة، أ� ال تلزم غوایتهم من 
دعوتك، بل إن غوایتهم وتنكبهم الصرا� یتفق حصولها عندما تدعوهم إلى 
الصـرا� المست��م، وال تالزم بين الدعوة وحصول الكفر منهم، ومن زعم ذلك 
فال �ختلف في طر�قة تفكيره عن الجاني الذ� قطع ر��ة البر� وقال: لم 

أقصد قتله!!!

محمود: المز�َد المز�َد من األمثلة.

خذ المثال اآلتي من الكتاب العز�ز، وهو َقْوُلُه َتَعاَلى: (ُقْل َلْو ُ�ْنُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذیَن 
ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهْم)، سورة آل عمران، جزء اآل�ة: ١٥٤، فهل لو �قي 
المسلمون في بيوتهم، ولم �خرجوا للقتال، سُ�قتل الكفار، أم أن إرادة هللا نافذة في استئصال 

شأفة الكفار، ولو �قيتم في بيوتكم المسلمون؟
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* إذن بعد هذا التوضيح، اكتب عندك اسئلة ا�تية، لتجيب عليها � ا�حاÜة القادمة:

سؤال:
َّ̄ تُْقِسُطوا ِ� اْليَتَاَمى َفانِْكُحوا  َ 1. ما نوع الجملة ال�طية � قوله تعا»: (َوإِْن ِخْفتُْم أ
̄حتجاج  َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء)، وبناء ع
 تحديد نوع الجملة ال�طية ب� مدى صحة ا

̄عتبار أيهما هو اصل �  با�ية الكريمة ع
 أن اصل هو عدم التعدد، مع اخذ بع� ا

اعراض الِحل إ¯ ما حرمه ال�ع، أم التحريم إ¯ ما أحله ال�ع.

2. تدبر قوله تعا»:ُقْل َلْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلنَِفَد اْلبَْحُر َقبَْل أَْن تَنَْفَد َكِلَماُت 
َربِّي َوَلْو ِجئْنَا ِبِمثِْلِه َمَدًدا، سورة الكهف، ا�ية: ١٠٩، وب� نوع الجملة ال�طية � ا�ية 

طية. الكريمة، وا�عنى ا�×تب ع
 نوع الجملة الّ�ْ





-الحوار العاشر-
(طعام العزاء)

 الغلو في البدعة وإقحامها على العادات
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(طعام العزاء)
 الغلو في البدعة وإقحامها على العادات

        بالرغم من جهود الفقهاء واصولي� � تحديد البدعة � الدين، وبيان م�محها وسماتها، 

إ¯ أن الحكم بالبدعة � بعض احيان يكون � غ� محله من قبل بعض الدعاة وا�صلح�، 

وحدث أن تو� شخص عزيز َعðّ � يوم ثلج أغلقت فيه الشوارع، وتم نقل ا�توï -رحمه اهللا- 

للص�ة عليه � ا�سجد بواسطة عربة الدفاع ا�دني، وتعذر ع
 بعض ا�حب� له حضور الدفن 

والص�ة بسبب الطرق ا�غلقة بالثلج، ولكن تي< È اقتحام الثلوج � اليوم التاÈ والذهاب إ» 

بيت العزاء، وكالعادة تثار مسائل بيت العزاء وإطعام ا�عزين من الناحية ال�عية، ¯سيما 

وأن هناك من أهل العلم والص�ح من يقول بأن هذا بدعة � الدين، و� هذا ا�وضوع جرى 

̄ح×ام والتقدير: الحوار ا�تي بيني وب� اخ جميل وهو أحد ط�بي الذين أكن لهم ا

ما ح�م صنع أهل الميت الطعام للمعز�ن؟

جميل: حرام، وهو بدعة في دین هللا تعالى، والمفروض أن الناس هم الذین
�عملون الطعام، لحدیث عبد هللا بن جعفر – رضي هللا عنه – قال: «لمَّا جاء
نعُي جعفر قال النبيُّ – صلى هللا عل�ه وسلم-: اصنعوا ألهل جعفر طعامًا،
فإنه قد جاءهم ما �شغلهم».أخرجه أبو داود والترمذ�، وقال حدیث حسن

صح�ح.

نعم الحدیث حسن صح�ح، و�حتج �ه شرعا، ولكن ماذا لو أن الناس لم �صعنوا طعاما لعذر
الثلج السابق ِذْ�ره أو لغير عذر، وقد حضر عدد من الناس مقتحمين الثلوج والظروف
القاهرة، إلكرام المتوفى �الصالة عل�ه ودفنه، ثم عادوا من المقبرة، وقت الظهر وهم في

بيتك، وحان وقت الغداء، هل تكرم الذین ضحوا من أجل المشار�ة في الجنازة؟

جميل: صنع الطعام مخالف للسنة.

 نتفق جم�عا أن الّسنة أن �صنع الناس الطعام ألهل الميت، فإن ترك الناس السنة لعذر أو
 لغير عذر، فهل السنة أن یترك الضيوف �ال طعام وهم عندك في بيتك من الص�اح إلى
 الليل! ونقول هذه هي السنة النبو�ة!!! وتذ�ر أن محل ال�حث هو حيث لم �قم الناس �إعداد
 طعام ألهل الميت، ولم �عد أهل الميت الطعام للمفاخرة بل إلكرام الض��، فهل �م�ن تقد�م

 الطعام لهم على أنهم ضيوف، بناء على أصل إكرام الض�� شرعا. 
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ل�س االجتهاد والحوار في النص، بل في تنز�له على الواقعة التي ن�حثها، وسآتي لك �حدیث 
آخر �ص�غة قر��ة، ونر� ��� ستتعامل معه، وهو حدیث في صح�ح مسلم، عن عبد هللا:
قال: «من سرَّه أن یلقى هللا غدا مسلما، فل�حافظ على هؤالء الصلوات حيث یناد� بهن...
ولقد رأیتنا وما یتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد �ان الرجل یؤتى �ه یهاد� بين
الرجلين حتى �قام في الصف»، وأنت تعلم �ا أخ جميل أن المنافق في عهد النبي صلى هللا
عل�ه وسلم هو الذ� ی�طن الكفر و�ظهر اإلسالم، فكما ط�قت حدیث جر�ر في طعام الميت:
«كنا نر� االجتماع إلى أهل الميت وَصْنعة الطعام من الن�احة»، طـبّـِق هذا الحدیث تماما

�الطر�قة نفسها، ��� ��ون األمر؟

جميل: �عني ذلك أن �ل من یتخلف عن صالة الجماعة اليوم هو منافق
معلوم النفاق، والنفاق في عهد النبي -صلى هللا عل�ه وسلم، هو إ�طان الكفر،
وهذا ال �م�ن أن ��ون في حال من یترك الجماعة اليوم، ألنه مسلم �اتفاق
وقد ��ون عاص�ا، وقد �ان التخلف عن صالة الجماعة هو نفاق عقيدة في

عرف الصحا�ة رضي هللا عنهم.

لم ال َتُعّد �ا أخ جميل أن صنع الطعام في حدیث جر�ر �ان من الن�احة في عرف الصحا�ة
رضي هللا عنهم �ما فعلَت في عرفهم في النفاق، الس�ما وأن هذا �ان ُ�عمل تقليدا ألعراف
ها من الن�احة، الجاهل�ة القر��ة العهد من الصحا�ة، فأنكروها لهذا السبب، وهي أن العرف َ�ُعدُّ
كما أن عرف الصحا�ة -رضي هللا عنهم- َ�ُعد التخلف عن الجماعة من النفاق، و�ما أنك
لم تطبق عرف الصحا�ة في التخلف عن صالة الجماعة، فال تطبِّـْقه أ�ضا على ُصنع الطعام

في العزاء!.

جميل: إذن حدیث جر�ر ��ون في وصف الطعام للميت على أنه تقليد جاهلي،
ومن فعله على أنه �ذلك ��ون من الن�احة من هذا ال�اب، ول�س صنع الطعام

مطلقا في العزاء من الن�احة، بل �قيد أنه تقليد جاهلي.

جميل: �صراحة حدیث جر�ر رضي هللا عنه واضح في أن صنع أهل الميت
الطعام من الن�احة المحرمة، عن جر�ر بن عبد هللا الَ�َجلي، قال: «كنا نر�
االجتماع إلى أهل الميت وَصْنعة الطعام من الن�احة»، وهذا نص شرعي،

وال اجتهاد في مورد النص.
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�عني حتى لو صنعه غيرهم ��ون أ�ضا من الجاهل�ة بناء على عموم روا�ة جر�ر، هذا �عني
أنه لم �فصل بين أن �صنعه أهل الميت أو غيرهم، وهذا یؤ�د على أن جر�ر رضي هللا عنه
یتحدث عن عرف جاهلي في وقتهم، ال ینطبق �حال على واقعنا اليوم، وهو أن �عمل الطعام
لمن جاءك من �عيد ل�عز�ك و�قوم بواجب الشرع، فهل �عقل أن �جلس عندك وقت الغداء وال
تقدم له شيئا �حجة أن إطعام المعز�ن عرف جاهلي!!! مع أن ُعْرفنا اليوم ال عالقة له �العرف
الجاهلي، وما �حدث في الواقع أن أهل الميت �قدمون الطعام بن�ة إكرام الض�� التي هي
اإل�مان، فهل نترك إكرام الض�� وهو أصل شرعي ُ�لِّفنا �ه، �حجة تقليٍد جاهلّي �ائد، أل�س
ترك إطعام الض�� إلغاء ألصل شرعي؟! وأن ض�افته �الطعام هي أصل شرعي ول�ست بدعة.

الحظ أخي جميل أن وصف جر�ر -رضي هللا عنه: «ُكـنـّـا نر� االجتماع إلى أهل الميت
وَصْنعة الطعام من الن�احة»، هل َقـيَّد َصْنعة الطعام من أهل الميت أو غيرهم؟

 جميل: تقييد حدیث جر�ر -رضي هللا عنه- �العرف الجاهلي قوّ�، وهذا العرف ل�س
 موجودا اآلن، الس�ما أن حدیث جر�ر عام في صنع الطعام، سواء من أهل الميت أم
 من غيرهم، و��قى عام�ا في �ل ما هو تقليد جاهلي صَنعه أهل الميت أم غيرهم، و��ون
 الحدیث الذ� حّث على ُصنع الطعام آلل جعفر -رضي هللا عنهم، في غير ما هو تقليد
 للجاهل�ة، و�ناء عل�ه ��ون صنع أهل الميت الطعام مس�وت عنه في هذه النصوص،

 ولم یتكلم ��ه �خصوصه.

هذا صح�ح �هللا أعلم، في�قى على األصل.

جميل: هل هناك أدلة أخر� �م�ن أن تؤ�د �ه أصل الض�افة في الطعام
الذ� �صنع في العزاء؟

جميل: ال.
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 نعم، �م�ن تأكيد ذلك �فعل السلف، في جواز صنع أهل الميت الطعام للحاضر�ن في العزاء، وأنه
 �اق على أصل سنة الض�افة الشـر��ة، ول�س �ل طعام بدعة، وأن الض�افة ال تتعارض مع حدیث
 جر�ر رضي هللا عنه على فرض ثبوته، وذلك ��ما جاء في صح�ح ال�خار� ومسلم عن أم المؤمنين
 عائشة رضي هللا عنها، زوج النبي صلى هللا عل�ه وسلم: (أنها �انت إذا مات الميت من أهلها،
 فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرَّْقن إال أهُلها وخاصُتها، أمَرت ِبـُبـْرمة من َتْلبينة فُطِ�خت، ثم ُصنع ثر�د
 فصبَّت التلبينة عليها، ثم قالت: ُ�ْلَن منها، فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم �قول:
 (التَّْلبينة َمـَجمَّة لفؤاد المر�ض، تذهب ب�عض الحزن)، فهذا �قيد حدیث جر�ر الذ� �فيد �منع صنع
 الطعام مطلقا، وأنه من الن�احة، فإذا جاز صنع الطعام من أهل الميت ألقار�هم وخاصتهم، فهل
 هناك ما �منع صناعة الطعام للحاضر�ن من الضيوف إن �انوا من غير األقارب، �عني أن �أكل
 األقارب واألهل، وال �أكل غيرهم ألنه عندئذ ��ون بدعة وضاللة!!! و�لغى أصل إطعام الض��
 الذ� هو سنة، و�ما أن من عالمات البدعة أنه تحل محل السنة، ��ون منع الض�افة واعت�ار ذلك
 قر�ة، بدعة مذمومة تخالف النص وفعل السلف ممثال في فعل عائشة رضي هللا عنها، وأن إطالق

 البدعة على فعل من أفعال السلف هو تش��ك في مرج��ة السلف الصالح لهذه األمة.

جميل: ولكن �م�ن أن نقول أنه �جوز اإلطعام للضرورة، في هذه الحالة.

حيث قلَت �جوز للضرورة، فهذا �عني أنه حرام أصال، وجاز للضـرورة لظرف طار�ء،
فهل إكرام الض�� جائز للضرورة خوفا من هالكه، أم أن إكرام الض�� �اٍق على أصل

شرعي وهو أنه سنة.

 جميل: بل هو �اق على أصل شرعي، وهو أنه سنة، ولكن لم ال نقول: إن
 صنع الطعام بدعة، وجاز للضرورة!   

 وهل تجوز البدعة للضروة �ا أخ جميل؟!، أل�ست البدعة إدخاًال على الدین ما ل�س منه،
 فهل لدینا نقص في الدین حتى نجيز إكماله للضرورة، �هللا تعالى �قول: (اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم
ْسَالَم ِدیًنا ) سورة المائدة، جزء اآل�ة ٣، فمن  ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْ�ُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
 �ض�� بدعة فإنه یتهم الشـر�عة �النقص، وال تنَس أن َحدَّ الضرورة له م��ار شرعي، وهو
 خوف تلف النفس أو المال، والضيوف في العزاء ال یهلكون لو منعتهم حقهم الشرعي من

 الض�افة، بل �خرجون و�أكلون في بيوتهم أو في المطعم، وأین الضرورة في ذلك؟!.

جميل: أظن أن اإلش�ال هو في عدم توج�ه األدلة إلى محالِّـهـا الصح�حة، فحدیث
جر�ر صح�ح، و�ذلك أحادیث إكرام الض��، وحدیث صنع الطعام آلل جعفر،

فر�ما تحشد أدلة �ثيرة ولكن ال یتم تنز�ل �ل دليل في محله الصح�ح شرعا.
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علينا أن نحدد طب�عة المسألة أوال، فالعادات ال تدخلها الِبَدع أصال، ألن أعراف الناس وعاداتهم 
مة، �شر� أن ال تخالف الشرع، فعلينا أن ن�حث في األصل،  في صناعتهم وزواجهم، وعزائهم ُمـح�َّ
فإذا �ان األصل في العادات أنها مقبولة إال ما حرمه الشرع، فت�قى عادة العزاء وطر�قته مشروعة 
حتى یثبت من الشرع ما �حرم، فهناك الكثير من العادات اليوم في طر�قة الزواج والض�افة لم تكن 
موجودة في عهد النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- وأصحا�ه، فهي �ا��ة على أصل اإل�احة، و�كرام 
الض�� في العزاء على أصل سنة اإلكرام، وعل�ه؛ فإن إطعام الض�� في العزاء له شاهدان من 
الشرع، شاهد من جهة أن إكرام الض�� ُسنة، وشاهد من جهة أن األصل في العادات اإل�احة، 
وحدیث جر�ر ال �صح تطب�قه على إطعام الضيوف في العزاء ألنه عرف جاهلي في زمن مضى، 
وال �جوز أن یلغي سنة إكرام الض�� غير المحددة بزمان وم�ان، وال یلغي أصال من أصول 

الشر�عة، وهو أن األصل في عادات الناس اإل�احة ما لم تخالف الشرع.

*م�حظة: 
      اقتµت � هذه ا�قالة ع
 الحديث عن طعام العزاء من جهة البدعة فقط، أما التبذير

أو ا�فاخرة � طعام العزاء، أو أن يكون من أموال اليتامى، فهذا يكون محرما لسبب خارج 
عن البدعة، وأو# أهل العزاء أن ¯ يتحملوا ما يرهقهم ماليا � نققات ليست لها هذه 
اولوية، ̄و يكون الطعام الذي يصنعه أهل ا�يت إ» حياء من الناس، لذلك ¯ بد من تغي� 

بعض اعراف ا�رهقة هل ا�توï، واهللا أعلم.

هذا األمر حق أهل الميت، و�ان األولى أن �قوم �ه غيرهم �الواجب العرفي وهو صنع 
الطعام، وعدم صنع الطعام من غير أهل المصاب م�روه شرعا ألنه مخالف للسنة، أما 
إذا �ان من أموال القاصر�ن، فهو أكل ألموالهم �ال�اطل، و�غرم األعمام على فرض أنهم 
أنفقوا على طعام أخيهم المتوفى من تر�ة أطفاله، أو �انت عل�ه دیون، فهو إكرام من 
جيوب الغير، ول�س �رما، ولكنه اعتداء على أموال اليتامى والدائنين، ول�س من الح�مة 
أن �حمِّل أهل الميت أنفسهم ما ال �ط�قون من تكال�� العزاء، فاألمر راجع إلى الرشد 

المالي وحسن التصرف ول�س إلى البدعة.

جميل: �قي أن �قال شيء وهو أن أهل الميت مشغولون �مصابهم، ول�س من 
الح�مة أن �صنعوا الطعام، وقد ��ون صنع الطعام من أموال القاصر�ن.





-الحوار الحادي عشر-
  طرق االجتهاد واالستنباط حكم أكل لحوم السباع والحمر األهلية
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طرق االجتهاد واالستنباط حكم أكل لحوم السباع والحمر األهلية
الحم� وبيع  العثور ع
 مجزرة تقوم بذبح  التواصل ا¯جتماعي خ±         تناقلت مواقع 

لحومها للمطاعم التي تستخدمها � إعداد الكباب، وكالعادة تم إحياء فتاوى قديمة تزعم أن 

لحوم الحمر اهلية مكروهة � الفقه ا�الكي، مع أن ا�عتمد � ا�ذهب هو تحريمها وهو 

ا�فتى به، و¯ يصح تتبع اقوال الشاذة � ا�ذاهب، خصوصا أن النص النبوي شاهد بتحريم 

الحمر اهلية ع
 ما سيأتي � الحوار، وع
 كل حال شعر الكث� من ا�سلم� با¯ستياء تجاه 

مجزرة الحم�، ومع ذلك كان لذلك ا¯كتشاف قيمة علمية، يمكن أن تف<ِّ لنا حالة بعض 

ا ع�مي� ا�µي� الذين طعنوا � الدين وأساءوا إليه، فإن تحلي�تهم الِحمارية وما يقدمونه 

من رأي يسحِمرون به جمهورهم، يعطي إشارة قوية ع
 تأثرهم بنوع اللحم الذي أكلوه، 

وربما أكلوه منذ وقت طويل، ووصلوا إ» مرحلة التَجْحُشن الذاتي ا�ستقل، الذي وصل إ» 

مرحلة ا¯كتفاء الذاتي من أكل الحم�.

أبرِّيء السادة ا�الكية مما نسب إليهم من إباحة الحم� � ا�عتمد من         وقد رأيت أن 

الدراسات  مذهبهم، وتذكرت جملة من الحوارات العلمية مع ط�ب مادة مناهج البحث � 

 
ع مثا¯  ا�وضوع  هذا  وكان  الفقهاء  عند  ا¯ستد¯ل  منهجية  حول  والقانونية،  الفقهية 

ا¯ستد¯ل، وكان الحوار ا�تي:

        بداية ال×حيب والس�م....

ما ح�م أكل لحوم الس�اع؟

خالد: حرام، فَعن أبي َثْعَلَ�ة رضي هللا عنه: َأن َرُسول هللا صلى هللا َعَلْ�ِه 
َوسلم نهى َعن أكل �ل ِذ� ناٍب من السَ�اع. متفق عل�ه.

نعم الحدیث صح�ح، ولكن هل معنى الحدیث النهي عن أكل ما �أكله السُ�ع، أم عن 
أن نأكل السُ�ع، وعلى سبيل التوض�ح إذا قلت لك أعجبني َلــِ��ك، هل أنت العب أم 

ملعوب �ه، و�ذا قلت لك: أعجبني أكلك هل أنت آِكل، أم مأكول؟

خالد: خالل األمثلة المذ�ورة فإنني أكون آكال، ال مأكوال، وال��ا ال ملعو�ا �ه.
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إذن، األسد في الحدیث هو اآلكل، والنهي في الحدیث هو عن أكل ما �أكله السُ�ع، أ� 
النهي هو عن أكل البه�مة التي نهشها السُ�ع، ال النهي عن أكل السُ�ع نفسه، �عني أن 
المصدر ”أْكل“ الوارد في الحدیث هو مصدر أض�� إلى الفاعل وهو السُ�ع، وأنه هو 

اآلكل.

خالد: أل�س �حتمل أن ��ون المصدر ”أْكل“ الوارد في الحدیث مضافا إلى 
المفعول ���ون السُ�ع مأكوال، فلماذا ذهبت د. وليد إلى االحتمال اآلخر، وهو 

أن السُ�ع آكل مع احتمال الحدیث أن ��ون السُ�ع مأكوال.

خالد: ما هذه المرجحات التي ترجح أن المصدر ”أْكل“ في الحدیث مضاف 
إلى الفاعل، و�عني أن السُ�ع آكل، والنهي ل�س عن أكله، بل عن أْكل البه�مة 

التي نهشها.

ح هل السُ�ع في  ح، وال بدَّ من مرجحات شر��ة لترجِّ �التأكيد ال �جوز الترج�ح �ال مرجِّ
الحدیث مأكول ��حرم، أم أنه آكل فتحرم أِكيلة السُ�ع، وهي التي نهشها السُ�ع؟ 

ِ َفَمِن  َم َوَلْحَم اْلِخْنِز�ِر َوما أُِهلَّ ِ�ِه ِلَغْيِر �َّ المرجح الثاني: قوله تعالى (ِإنَّما َحرََّم َعَلْ�ُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ
اْضُطرَّ َغْيَر �اٍغ َوال عاٍد َفال ِإْثَم َعَلْ�ِه ِإنَّ �ََّ َغُفوٌر َرِح�ٌم)، سورة ال�قرة، اآل�ة (١٧٣)، وسورة 
ال�قرة مدن�ة تو�د مضمون آ�ة سورة األنعام الم��ة، ول�س في �ليهما ذ�ر لتحر�م الس�اع على 

ل الحدیث �ما یتفق مع اآلیتين، وأ�ضا هناك مرجح ثالث، وقو�. المسلمين، وعل�ه ُیــَؤوَّ

المرجح األول: قوله تعالى: (ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا َعلى طاِعٍم َ�ْطَعُمُه ِإالَّ َأْن 
ِ ِ�ِه َفَمِن اْضُطرَّ  َ�ُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا َأْو َلْحَم ِخنِز�ٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغْيِر �َّ
َغْيَر �اٍغ َوال عاٍد َفِإنَّ َر�ََّك َغُفوٌر َرِح�ٌم). اآل�ة ١٤٥ من سورة األنعام، وسورة األنعام م��ة 
�اتفاق، وقد حصرت المحرَّمات من الطعام، ولم تذ�ر فيها الس�اع، فهذا یرجح أن المراد 
في الحدیث الشر��، أن الس�اع آكلة لَتــتَّسق مع اآل�ة، �ما في األمثلة التي ذ�رتها لك، 

وهي أعجبني أكلك، ول��ك، وأنت هنا آِكل ال مأكول، والِعب ال ملعوب �ه.

خالد: هذا المرجح األول فما المرجح الثاني؟

خالد: وما المرجح الثالث؟
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علينا أن نعلم أن اآل�ات و�ن حصرت المطعومات، فإنه ال یوجد هناك حصر مطلق، فقول هللا 
تعالى في النبي صلى هللا عل�ه وسلم: ِإْن َأْنَت ِإالَّ َنِذیٌر (٢٣)، سورة فاطر، حصر النبي صلى هللا 
عل�ه وسلم في النذارة، وفي آ�ة أخر� حصرته �شيء آخر، وهو ال�شر�ة، وال �منع الحصر في قوله 
تعالى: ِإْن َأْنَت ِإالَّ َنِذیٌر، أنه ل�س �شرا فقال تعال: ُقْل ِإنَّما َأَنا َ�َشٌر ِمْثُلُكْم، سورة الكهف، جزء اآل�ة:
١١٠، فالحصر �النذیر والنَّذارة، من حيث إن هذا واج�ه، فهو ل�س عليهم �مس�طر وال و��ال، والحصر 
من حيث هذه الجهة،ال یتعارض مع قوله تعالى: ُقْل ِإنَّما َأَنا َ�َشٌر ِمْثُلُكْم، ألن الحصر هنا من جهة 
مختلفة، وهي جهة �شر�ته، وأنه یتميز �الوحي، والتأكيد على �شر�ة النبي صلى هللا عل�ه وسلم 
�أسلوب الحصر، ال یتنافى مع التأكيد على مهمته صلى هللا عل�ه وسلم وهي اإلنذار، ول�س مسؤوال 
عن أعمالهم، ومن هنا ال �عني الحصر في المحرمات من المطعومات، عدم تحر�م محرمات أخر� 
ثبتت �السنة أو �آ�ات أَخَر، ألنه ال یوجد حصر مطلق في التحر�م بدليل تحر�م مطعومات أخر� 
�أدلة شر��ة أخر�، ومع احتمال دليل النهي عن أكل الس�اع �حيث �م�ن أن تكون آكلة أو مأكولة 
لم تُعد محتِملة إذا تم تفسيرها على ضوء النصوص القرآن�ة السا�قة في سورة األنعام، وال�قرة، والمائدة، 

وأص�ح اعت�ار الس�ع آكال راجحا على اعت�اره مأكوال.

ِ ِ�ِه  ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�ِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر �َّ َمْت َعَلْ�ُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ المرجح الثالث: قوله تعالى: (ُحرِّ
َ�ُة َوالنَِّط�َحُة َوَما َأَكَل السُ�ع ِإالَّ َما َذكَّْيُتْم) سورة المائدة، جزء  َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِّ
اآل�ة ٣، وسورة المائدة من أواخر السور التي أنزلت، وهي تدل على أن السُ�ع آكل، لقوله 
تعالى: وما أكل السُ�ُع، برفع السُ�ع على أنه فاعل، أال تك��ك أخي خالد هذه اآل�ات لحمل 
الس�اع في الحدیث الشر�� على أن السُ�ع آكل، ال مأكول، وعل�ه �حمل قول النبي -صلى 
هللا عل�ه وسلم- على النهي عن أكل البه�مة التي نهشها السُ�ع، ال عن أكل السُ�ع نفسه.

خالد: إذا �انت هذه اآل�ات قد حصرت المطعومات المحرمة، فماذا عن 
تحر�م الحمر األهل�ة المستأنسة، فك�� تحرم مع أن هذه اآل�ات حاصرة 

للمحرم من المطعومات.

عن ابن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: «نهى یوم خيبر عن لحوم 
الحمر األهل�ة»، متفق عل�ه (أخرجه ال�خار� ومسلم)، والحدیث صح�ح وهو �ما أكدُت سا�قا 
ال یتنافى الحصر الذ� حصرته اآل�ات الكر�مة، السا�قة و�عزز ذلك القرآن الكر�م وهو أن 

الحمر ل�ست لألكل، و�نما للر�وب والز�نة.

خالد: ما دليل تحر�م الحمر األهل�ة؟

خالد: وما هذه اآل�ة؟
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قال تعالى في سورة النحل: َواْألَْنعاَم َخَلَقها َلُكْم ِفيها ِدْفٌء َوَمناِفُع َوِمْنها َتْأُكُلوَن (٥) َوَلُكْم ِفيها َجماٌل 
ِحيَن ُتِر�ُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن (٦) َوَتْحِمُل َأْثقاَلُكْم ِإلى َبَلٍد َلْم َتُكوُنوا �اِلِ��ِه ِإالَّ ِ�ِشقِّ اْألَْنُفِس ِإنَّ َر�َُّكْم 
َلَرُؤٌف َرِح�ٌم (٧) َواْلَخْيَل َواْلِ�غاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوها َوِز�َنًة َوَ�ْخُلُق َما ال َتْعَلُموَن (٨)، الحظ في اآل�ات 
الكر�مة السا�قة أن هللا تعالى امتن على ��اده في األنعام: وهي ال�قر، واإلبل، والغنم، بِنعم أعالها 
نعمة األكل، وفي معرض االمتنان وتعظ�مه، قال تعالى: (َواْلَخْيَل َواْلِ�غاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوها َوِز�َنًة)، 
وهذا في معرض ذ�ر النعمة فقد علل نعمة الخلق في هذه الدواب �أنها للر�وب والز�نة، ولو �انت
فيها نعمة الطعام الكبر� لكانت أجدر أن تذ�ر وتقدم على نعمة الر�وب والز�نة، فلما أضر�ت اآل�ة 
عن نعمة الطعام، مع هذه المقتض�ات دل على أن النعمة العل�ا فيها ل�س األكل بل الر�وب، ولو 

كانت فيها نعمة األكل لذ�رها �ما ذ�رها في األنعام.

سؤال: 
إذا حرم اهللا تعا» أكل الربا، واكل هو أقوى حاجات ا نسان، فما ظنك بحكم الربا فيما 

هو دون اكل كاللباس، والسيارة، وا�نزل؟ هل الحاجات اْدَون من اكل أو» بالتحريم 

أم ¯؟

* الخ�صة: 

    مذهب ا�الكية هو إباحة لحوم السباع مع الكراهة، وحرمة لحوم الحمر اهلية.

خالد: واضح مناهج المجتهدین أنهم �جمعون بين األدلة وأن العبرة في االجتهاد 
هو من �جمع بين األدلة الشر��ة و�ؤلف بينها، وال �ختطف دل�ال و�هجر أخر�، 

حتى أص�حت تش�ع بيننا مقولة فالن عنده دليل، و�أنه بذلك أصاب الحق.

 هذا نموذج عملي على ����ة تداول المجتهدین لألدلة، وعمق نظرهم واستقصائهم، خالف 
 ما نر� في أ�امنا هذه من �ستمسك بدليل و�ترك أدلة، وال �فهم مدارك العلماء، فتراه یرمي 
 ��ار أئمة السلف �األئمة األر�عة الك�ار، �أنهم لم بت�عوا الدليل، أو أنه لم �صلهم، �اعتذار 

 سر�ع وجاهز �لما عجز عن فهم اجتهادات أئمة السنة رحمهم هللا تعالى.



-الحوار الثاني عشر-
 هل كلمة التوحيد ”ال إله إال هللا“ نفي وإثبات؟! بين الصناعتين
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هل كلمة التوحيد ”ال إله إال هللا“ نفي وإثبات؟! بين الصناعتين
         ¯ شك أن هذه الكلمة هي عنوان التوحيد وبوابة ا يمان باهللا تعا»، ومن لم يدخل هذه 

البوابة بوابَة التوحيد لم يكن مسلما، ولكن شاع ب� ا�سلم� أن هذه الكلمة هي نفي وإثبات 

يعني أنك تنفي صفة الوهية عن كل ا�وجودات، ثم تستثني بأداة ا¯ستثناء ”إ¯“، وهذا ما 

تقتضيه الصناعة النحوية التي تُعنى بتحليل الفاظ وتركيبها، ولكن غابت الصناعة اصولية 

� بيان مراد ا�تكلم، وأحببت � هذا الحوار مع أحد إخواني وأحبائي أن ألفت النظر إ» الصناعة 

اصولية، وجدارة هذه الصناعة با حياء والن�، �ا تؤدي إليه من مزيد من الوعي � مراد اهللا 

� آيات كتابه، والسنة ع
 لسان نبيه، ص
 اهللا عليه وسلم، و� هذا السياق وهو معنى كلمة 

التوحيد جرى هذا الحوار بيني وب� أخي لقمان.

         بعد اللقاء والس�م ....

ما �لمة التوحيد وعنوانه أخي لقمان؟

ك�� تكون هذه الكلمة العظ�مة �لمة التوحيد؟

ك�� فهمت أنها نفت األلو��ة عن �ل موجود؟

حسنا أخي لقمان، ما شعار الشيو��ة الفاسدة؟

لقمان: وذلك ألنها نفت األلو��ة عن �ل موجود، ثم أثبتت األلو��ة � تعالى.

لقمان: ال إله والح�اة مادة؟

لقمان: ال هنا نا��ة للجنس، فنفت جنس األلو��ة، �أن تقول ال رجل في 
الدار، فهذا نص في نفي وجود أ� رجل، فنفيت في النص وجود �ل رجل،

و�لمة التوحيد نفت �ل إله، ثّم أثبتت إلها واحدا حقا هو هللا تعالى.

لقمان: ”ال إله إال هللا“.
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لقمان: ؟؟؟ أكيد نحن نختلف، ونحن نقول ”إال هللا“ فنثبت هللا تعالى.

هل تظن أننا نتفق معهم في الجزء األول ”ال إله ”. ونخالفهم في الجزء الثاني وهو 
”الح�اة مادة“.

�عني نتفق معهم في البدا�ة، ونختلف معهم في النها�ة، أل�س هذا شيئا مشتر�ا بيننا و�ين 
الشيوعيين؟!! حيث �شار�وننا في نصف التوحيد، ألن نصف �لمة التوحيد ”ال إله إال هللا“، 
هو ال إله؟!!! أل�س هذا جزءا مشتر�ا بيننا، فقل بناء على صناعتك اللفظ�ة إن الشيوعيين 
عندهم نصف التوحيد! ومعاذ هللا أن ��ون هذا صح�حا !ك�� ترد �ا لقمان؟ فعلى قولك إن 
كلمة التوحيد هي نفي و�ث�ات یتضمن ذلك أنك متفق معهم في أول الطر�ق واختلفتم في 

نصفها؟!

لقمان: �هللا �صراحة، أنا من ناح�ة اللفظ ال أجد فرقا بين �لمة ”ال إله“ في 
الشيو��ة ”وال إله“ في �لمة التوحيد، فكالهما إعرا�ه واحد، ال: نا��ة للجنس، 
و إله: اسم جنس مبني على الفتح ألنه اسم ال، والخبر محذوف تقدیره موجود، 
أو �حق، و�ناء على موجود أو �حق، ��ون المعنى ال إله �حق، أو ال إله 

موجود، و�الهما معناه قب�ح و�صراحة … ؟؟؟.

أال یلزمك �ا لقمان أن ��ون قولك إن �لمة التوحيد هي نفي و�ث�ات، أنك �النفي تدخل 
في نفي األلو��ة ثم تثبتها �.

لقمان: نعم.

د هللا تعالى عل�ك أن تكفر ثم تؤمن بناء التر�يب اللفظي  هذا �عني أنك إذا أردت أن توحِّ
لكلمة ”ال إله“، فكلما قلت هذه الكلمة بناء على قولك نفي و�ث�ات هو الدخول في الكفر ثم 
اإل�مان، وهذا بناء على ما تقتض�ه الصناعة اللفظ�ة النحو�ة، فلماذا تكرر �لمة ”ال إله إال 
هللا“، هي نفي و�ث�ات، و�لزم من ذلك أن تجعل الكفر هو مدخل اإل�مان على قولك في 

كلمة التوحيد أنها تتضمن النفي أوال ثم اإلث�ات لأللو��ة.

لقمان: مع أنني ال أقصد عند قول الكلمة الدخول في الكفر أصال، ولكن ه�ذا 
سمعت وتعلمت أن �لمة التوحيد ”ال إله إال هللا“، هي نفي و�ث�ات!! و�صراحة 
ال بد من توج�ه آخر لهذه الكلمة تبرز ما فيها من معنى التوحيد واإل�مان، 

وأرجو أن أسمع توجيها آخر غير التوج�ه النحو� لكلمة التوحيد.
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حسنا إذن هل فرقت بين الصناعة األصول�ه والصناعة النحو�ة؟

لقمان: قصدت التوحيد قبل النطق، ولم أْنِف �ل اآللهة في قلبي بل قصد قلبي 
ابتداء اث�ات الوحدان�ة � تعالى، وفعال أنا لم أنف �ل إله في قلبي بل أثبت 

الوحدان�ة � تعالى.

قطعا ل�ست خطأ، وهو من حيث اإلعراب والصناعة اللفظ�ة، أما في صناعة المعاني 
ومقاصد المتكلمين فهي غير صح�حة ألنها مجاز لم یرد ح��قتها عند المتكلم ألن قل�ه 
لم ینف، فلو قلت خالد أسد، فأسد حيوان مفترس وهو خبر، وهذا صح�ح، ولكنه ل�س 
على الح��قة، فخالد إنسان ال أسد، ولكن قصدت أنه شجاع، هل رأیت الفرق بين الصناعة 

اللفظ�ة وصناعة المعنى مرة أخر�.

 إذن هل جر� في قل�ك نفي �ل إله في االبتداء �ما �فعل الشيوعيون وال��اذ �ا� 
 تعالى؟

لقمان: قطعا ال، َفَلم یتساَو قطعا قلبي وقلب ذلك الشيوعي في المعنى الذ� 
�قوله وهو نفي األلو��ة �قل�ه، ولم ألتق معه في �فره �ا� تعالى، ال في 
منتصف الطر�ق وال في أوله، فأنا والحمد � مؤمن �ا� ولم أنفه في أول 

الكالم، وال أثناءه.

لقمان: نعم ولكن هل القول �أن �لمة التوحيد“ال إله إال هللا“ نفي و�ث�ات هو 
قول خطأ.

إن الذ� أوقعك في الَحْيرة، أخي لقمان هو أنك قدمت الصناعة اللفظ�ة النحو�ة التي ُتعنى 
بتر�يب اللفظ وداللته من حيث التر�يب على صناعة المعنى وهي صناعة األصوليين الذ� 
ال �قفون عند قوالب األلفا�، بل ی�حثون في مراد المتكلم وقصده، مع إهمال ألفاظه، وهذا 
هو العالمة الفارقة بين منهج النحاة القائمة على المعنى خالل قوالب األلفا�، ومنهج 
األصوليين الذ� �سایر منهج النحاة في األلفا� والتراكيب ثم یتجاوز إلى ال�حث في مراد 
المتكّلم وقصده، وال �قف عند اللفظ، فهل تنفي في قل�ك أوال األلو��ة قبل التلفظ ��لمة 

التوحيد، أم أنك قصدت أن تثبت الوحدان�ة قبل النطق.
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قال تعالى ”تدمر �ل شيء �إذن ر�ها“ فهل دمرت ر�ح عاد السماوات؟

لقمان: واضح، ولكن هل هناك نصوص شر��ة أخر� من هذا ال�اب توضحها 
لي، فاألمر جدید �النس�ة لي.

لقمان: ط�عا ر�ح عاد لم تدمر السماوات مع أنها أش�اء، واألب لم �قدم �ل 
شيء على ظاهره.

هل أر�د ��ل شيء، �ل شيء مطلقا حتى السماوات؟ وعلى سبيل المثال افترض أن رجال 
خاطب ولده العاق مذ�را له �فضل أب�ه عل�ه، وقال له �ا بني قدمت لك �ل شيء، هل قدم 
له طائرات األرض وس�اراتها وقصورها؟ أم أنه قدم �ل ما �م�ن أن �قدمه أب البنه، وهذا 

هو قصد األب؟

هل أدر�ت �ا لقمان ��� �سير المنهج الفقهي األصولي مع النصوص على طر�قة 
تختلف عن النحو والصناعة اللفظ�ة، فهو في المثال تجاوز ألفا� األب، و�حث في 

س�اق الحال ل�قف على قصد المتلكم ومراده.

لقمان: یبدو أنني أقف على �اب علم األصول وهذا العلم هو علوم وعوالم، 
و��� �جرؤ �ثير من العوام وصب�ان الم�اتب على القول في �تاب هللا تعالى 
وسنة رسوله صلى هللا عل�ه وسلم دون أن ��ون لهم نصيب من الصناعة 
األصول�ة، التي أرسى أئمتنا العظام قواعدها وأر�انها، لتفو�ت الفرصة على 
المتالعبين ��تاب هللا تعالى وسنة رسوله -صلى هللا عل�ه وسلم، ولكن أل�س 

هذا تناقضا بين الصناعة النحو�ة والصناعة األصول�ة؟.

من شرو� التناقض أو التعارض أن ��ون الح�مان ینص�ان على محل واحد في وقت
واحد، والصناعة النحو�ة منص�ة على اللفظ، والصناعة األصول�ة منص�ة على الداللة 
والوقوف على مراد المتكلم، فانتفى التعارض و�ال الصناعتين �عين اآلخر في الوصول 
إلى غایته، و�الهما صح�ح �ال في مجاله، ��صح أن �قال إن �لمة التوحيد هي نفي 
و�ث�ات �اعت�ار األلفا� أما �اعت�ار المعنى وقصد المتكلم فهي إث�ات للتوحيد في القلب 

قبل النطق، وأثناءه و�عده.

لقمان: ال.



-الحوار الثالث عشر-
  (فـَِإذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمْن رُوِحي فَقَُعوا َلُه َساِجِديَن)
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(فـَِإذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمْن رُوِحي فَقَُعوا َلُه َساِجِديَن)

ـَّما  بني � الحضور أي         دعاني بعض ا خوة لحضور درس � مسجد قريب من الحي، ورغَّ

ـَيَّ  ترغيب، فا�حاÜ هو من كبار الدعاة حسبما قال الداعي، فرغبت بالحضور وشنَّْفت أذن

للسماع، خصوصا وأنني رأيت حركة س� غ� عادية � ساحة ا�سجد والطرق ا�ؤدية إليه، 

ومما حفزني أكثر ع
 الحضور أنني رأيت جمهورا واسعا يكتظ بهم ا�سجد، فقلت سمعن 

اليوم ك�ما ما سمعته من قبل، لعله ينفعني � دنياي وآخرتي، فما كثرة الحضور هذه إ¯ ن 

الداعي اليوم له باع � التعليم والدعوة، وليست تلك الجموع سوى شاهد ع
 ذلك، وحاولت أن 

أكون قريبا من محراب ا�سجد، كون أقرب السامع� �حاÜ اليوم، وبعد الص�ة ظهر 

ة تراها، تحفه جموع  ا�حاÜ � ثياب بيض أنيقة ولحية كثة وعمامة بيضاء كأحسن ِعمَّ

الشباب من ذوي اللحية الخفيفة التي َلْم تَر -� ظني- شفرة قط ، وبدأ محاÜنا درسه 

ولكن حدث ما حدث …

يْتُُه َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن)، وتكررت كث�ا � الدرس،           قال تعا»: (َفِإذَا َسوَّ

وكان كلما كررها جولُت النظر � وجوه الحاÜين وهم مستحسنون �ا يقول، وبعد انتهاء ا�حاÜة 

حاولت الجلوس قريبا من الشيخ لعð أعرف { تكرار تلك ا�ية فقد أوهم الشيخ أن الروح � ا نسان 

هي روح اهللا وأنها من ذات اهللا تعا»، وسألت اهللا تعا» أن ¯ يكون ظني � مَحلِّه.

المحاضر: أیها اإلنسان اعلم أن ��ك نفخة من هللا تعالى، قال تعالى: (َفِإَذا 
ْ�ُتُه َوَنَفْخُت ِ��ِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن)، سورة الحجر، اآل�ة ٢٩،  َسوَّ

أنت أیها اإلنسان نفخة من هللا تعالى ....

ْ�ُتُه َوَنَفْخُت ِ��ِه  ك�� حال أخي، وجز�ت خيرا، ولكن أراك قد �ررت اآل�ة: َفِإَذا َسوَّ
ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدین، فما سر تكرارك اآل�ة؟

قولك هذا یوهم أن هذه النفخة هي من ذات هللا تعالى!!! وهذا محال في العقيدة 
اإلسالم�ة أن �حل شيء من ذات هللا تعالى العِل�ة في شيء من مخلوقاته.

المحاضر: واضح أن في اآل�ة تكر�م عظ�م لإلنسان، فقد نفخ هللا روحه في 
اإلنسان، فاإلنسان م�رم بهذه النفخة، التي هي من هللا في اإلنسان.
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المحاضر: اآل�ة واضحة وصر�حة وهي أن هذه الروح هي من هللا �عني من ذات هللا!

هذا �عني �صراحة تقول: أن هذه الروح شيء من ذات هللا في اإلنسان؟

المحاضر: لست أنا الذ� أقول اآل�ة هي التي تقول!!!

المحاضر: أكيد في فرق؟؟؟!!!

… ما هو؟؟؟

المحاضر: اآل�ة واضحة ونفخت ��ه من روحي؟؟؟

المحاضر: نعم، وتعالى هللا عما �قولون علوا �بيرا.

أل�ست العقيدة النصران�ة تقول إن ��سى هو ابن هللا، أو هو هللا لفهمهم الخاطيء �أن 
الالهوت قد حل في الناسوت؟

مالفرق بين ما قال النصار� في ��سى عل�ه السالم، والذ� تقوله أنت اآلن، وهو أن 
فينا نفخة من روح هللا تعالى، وهي شيء من ذاته العل�ة؟!!

حسنا، ر�ما أش�لت عل�ك اإلضافة هنا وهي إضافة روح إلى �اء المتكلم وهو رب 
العالمين س�حانه، وهي إضافة التشر�� �قولنا بيت هللا، وناقة هللا، ولو قلت لك هذا 

قلمك، وهذا ثو�ك فهل �عني ذلك أن قلمك هو جزء منك، أم ملك لك؟!

أخي ال تعجل، فهذه إضافة التشر��، فا� �شرف بيته �إضافته له، فنحن نقول 
ُجوِد،  ْر َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َواْلقاِئِميَن َوالرُّكَِّع السُّ عن المسجد ”بيت هللا“، وقال تعالى: َوَطهِّ
سورة الحج، جزء اآل�ة (٢٦) فهل بيتي في اآل�ة الكر�مة هنا جزء من ذات هللا 

تعالى.

المحاضر: �عني من روحي مضافة �، وهذا ما أقول أنا…!!!
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المحاضر: أكيد ”بيتي“ ل�ست جزءا من ذات هللا تعالى.

المحاضر: �ا أخي ما هذا التدقيق الشدید، األمور سهلة، وال تعقدوها؟؟!!

المحاضر: ط�عا أمنعه!!

(مفترضا) لماذا �ا أخي هو یر�د أن �عبد جزء هللا الذ� ��ك؟؟!!

المحاضر: ال…ال…ال

اآل�ة واضحة، اآل�ة واضحة، …

المحاضر: منصرفا ملوحا بيده ومسلما �قول:

ْنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبيٌن) سورة الزخرف   نعم: قال تعالى: (َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِ�َ�اِدِه ُجْزًءا ِإنَّ اْإلِ
 اآل�ة (١٥)، ألست تر� اآل�ة نصا في المسألة، وهي توضح نفسها بنفسها، وهي تنفي 
 أن ��ون شيء من خلق هللا �حل في ذاته-س�حانه، أو أن تُحل ذاته –س�حانه- في 

 شيء من خلق هللا، وهذا من جوهر التوحيد في اإلسالم.

لم جعلت روحي من ذات هللا تعالى، ولم تجعل بيتي من ذاته، ما الم��ار الذ� 
تتصرف ��ه في معاني �تاب هللا تعالى؟

(مفترضا) لو أن أحدهم قال لك أنا أر�د أن أسجد للجزء الذ� من هللا -س�حانه- ��ك، 
هل تمنعه؟

(فرضا ومجاراة للمحاضر) �ا أخي ال تعقدوها األمور سهلة، الرجل یر�د أن �عبد اإلله 
الذ� ��ك ؟؟؟!!!

المحاضر: عندك دليل على أن الروح ل�ست من ذات هللا في قوله تعالى: 
ْ�ُتُه َوَنَفْخُت ِ��ِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدین. َفِإَذا َسوَّ
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      جاء � تفس� البحر ا�حيط بي حيان (٦/ ٤٧٦): ونفخت فيه من روحي أي: خلقت 

الحياة فيه، و¯ نفخ هناك، و¯ منفوخ حقيقة، وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيي به فيه. 

وأضاف الروح إليه تعا» ع
 سبيل الت�يف نحو: بيت اهللا، وناقة اهللا، أو ا�لك إذ هو ا�تµف 

� ا نشاء للروح.

ْ�ُتُه َوَنَفْخُت ِ��ِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه  (مدا��ا المحاضر) أ� اآلیتين واضحة: َفِإَذا َسوَّ
ْنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبيٌن)،  َساِجِدین، أم قوله تعالى: (َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِ�َ�اِدِه ُجْزًءا ِإنَّ اْإلِ
��النس�ة لي اآلیتان واضحتان، ولكن أخشى أن ال ��ون لد�ك المعنى في اآل�ة األولى 

واضحا، مع الرجاء لك ولي �التوفيق والسداد في رضا هللا تعالى.



-الحوار الرابع عشر-
هل التصوير حرام؟!
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هل التصوير حرام؟!
         ما زلت أذكر تلك الخصومات التي كانت تدور � مسجد الحي وتمتد ب� ا�صل� ع
 أبواب 
ا�سجد، و� جلسات الزيارة ب� رواد ا�ساجد � حكم التصوير الشم@ (الفوتوغرا�)، وبالرغم 
من صعوبة الحسم � مجالس ا�جتهدين وا�نظرين � مجال السنة النبوية من أصحاب الصنائع 
وا�هن ا�ختلفة مرورا بخريجي الجامعات � التخصصات غ� ال�عية إ¯ أن الحسم بالتحريم 
كان يأتي ع
 شكل مطوية يكثر فيها حشد النصوص دون تحليلها وفق منهج أصول الفقه � 
علم الد¯لة، للحديث الصحيح الوارد عن النبي ص
 اهللا عليه وسلم � صحيح البخاري، «إن 
أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم» وقوله عليه الص�ة 
والس�م: «إن البيت الذي فيه الصور ¯ تدخله ا��ئكة»، والحديث ا�خر � صحيح البخاري أيضا: 
عن النبي ص
 اهللا عليه وسلم: «إن أشد الناس عذابا عند اهللا يوم القيامة ا�صورون»، ومع أن 
تلك الفتاوى تتبنى التحريم لكنها كانت تستثني من التحريم الصورة الشخصية لجواز السفر، 
وكان او» أن يثبت التحريم ثم يبحث بعد ذلك عن الâورة ال�عية، وجرت عادتي أنني أنقل 
هذه ا�ناقشات للط�ب � قاعات ا�حاÜة لتحفيز عقولهم ع
 التفك� العلمي وا�ناقشة � 
ا�سائل محل البحث، وذات يوم جرى هذا النقاش بيني وب� الطالب أحمد � قاعة ا�حاÜة.

ما ح�م التصو�ر؟

أحمد: حرام.

أحمد: قال النبي صلى هللا عل�ه وسلم �قول: «إن أشد الناس عذا�ا عند هللا 
یوم ال��امة المصورون» وهذا حدیث صح�ح أخرجه اإلمام ال�خار�.

إذن الداللة اللغو�ة لكلمة التصو�ر تعني إعطاء الش�ل للشيء، وهي صنعة المصور لذلك 
جاء في الحدیث الشر�� َتَحدٍّ للمصور�ن �أن �قول هللا تعالى لهم یوم ال��امة: أحيوا ما خلقتم، 

ألنهم صوروا األش�ال وأعطوها لألش�اء، �التماثيل لذوات الروح من الحيوان واالنسان؟ 

أین الدليل؟

نعم، الحدیث صح�ح، ولكن ما معنى صوَّر؟

أحمد: إعطاء الش�ل، أو النقش على األ��ان، مثل التماثيل واألصنام وغيرها.
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ر صورة شخص�ة لك للذ�ر� مع صد�قك؟ هل ینطبق ذلك على تصو�ر المصوِّ

حسنا �ا أحمد، هل الذ� التقط الصورة �الكاميرا هو الذ� أعطى الش�ل لك ولصد�قك 
الذ� �ظهر في الصورة، أم ما �ظهر في الصورة هي الِخلقة اإلله�ة التي خلقك هللا 

تعالى عليها؟

نحن متفقون على العمل �الحدیث فهذا دیننا، ولكني أراك متمس�ا �اللفظ، دون المعنى 
اللغو�، وجعلت األمر مرت�طا ��لمة التصو�ر حتى ولو خالف التصو�ر الشمسي في 
المعنى االستعمالي المعاصر في وقتنا لمعنى التصو�ر في عهد النبي صلى هللا عل�ه 
وسلم الذ� �ان صناعة التماثيل واألصنام ونقش صورتها من المصور�ن، وجعلَت تحر�م 
التصو�ر متعلقا ��لمة ”المصورون“ في الحدیث، دون التمييز بين المعنى اللغو� الذ� 

جاء في النص النبو�، والمعنى االستعمالي العرفي المختلف لكلمة تصو�ر!!!

 إذا علقت ح�م تحر�م التصو�ر بلفظ التصو�ر، فما ح�م تصو�ر المرضى �األشعة والتصو�ر 
 الط�قي وتصو�ر الكتب والورق، بناء على أن التحر�م متعلق ��لمة التصو�ر مطلقا �ما ذهبت 
 إل�ه وتمس�ت �ه، وهو أن العبرة �اللفظ ”المصورون“ ول�س �المعنى اللغو� لكلمة التصو�ر 
 التي استعملها النبي عهد النبي صلى هللا عل�ه وسلم؟ وماذا ستقول لمصور� األشعة في 

 المستش��ات؟ الحظ أن التحر�م متعلق �اللفظ �ما زعمت!

أحمد: نعم هذا صح�ح.

أحمد: حرام هذا من التصو�ر المحرم، و�نطبق عل�ه الحدیث: «إن أشد الناس 
عذا�ا عند هللا یوم ال��امة المصورون».

أحمد: �ظهر في الصورة الِخلقة التي خلقني هللا عليها، ولكن النص واضح 
في تحر�م التصو�ر وال �جوز االجتهاد �الرأ� مع وضوح النص والحدیث 
واضح، و�لمة ”المصورون“ في الحدیث صر�حة في تحر�م �ل تصو�ر، 

وال بد من العمل �الحدیث!

أحمد: الحدیث صر�ح.

أحمد: هذا جائز لضرورة العالج!!! وتصو�ر الكتب لضرورة التعلم!!!!
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أحمد: المشترك اللفظي.

هل المصور للصورة الشمس�ة هو الذ� ینقش الصورة و�ش�لها، أم أن الصورة المنط�عة هي ذات 
الصورة التي خلقها هللا تعالى، وأن الرجل المصور ر�ما ال �ستط�ع أن یرسم إص�عه فضال عن أن 
یرسم خلقة هللا التي خلق عليها اإلنسان تماما، فالمصور ح�س الصورة الموجودة أمامه على الفلم 
بوسيلة تقن�ة، ثم ط�عها على الورق، أال �ختلف ذلك عن تصو�ر هللا تعالى الناس في أرحام أمهاتهم: 
ُرُكْم ِفي اْألَْرحاِم َ�ْ�َ� َ�شاُء ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِز�ُز اْلَحِك�ُم) سورة آل عمران اآل�ة: (٦)،  (ُهَو الَِّذ� ُ�َصوِّ
فا� تعالى یهب الصورة و�صورها، وأن النحات الذ� ینحت التماثيل هو الذ� �ش�ل الصورة 
و�عطيها، فهو هنا �شا�ه �خلق هللا تعالى، لذلك �قال للمصور�ن یوم ال��امة: أحيوا ما خلقتم، ذلك 
ألنهم ینازعون هللا تعالى صفة من صفاته، وهي أنه هو س�حانه المصور أ� الذ� �صورها لإلنسان، 
أما في التصو�ر الشمسي فالمصور ال �منح الصورة أبدا، فما �فعله هو تثبيت الخلقة اإلله�ة التي 
خلق هللا الناس عليها على الفلم، ومن َثم ال یتحقق المعنى اللغو� والعرف الشرعي لكلمة المصورون 
في الحدیث الشر�� على التصو�ر الشمسي، وتص�ح �لمة التصو�ر الشمسي هنا مشتر�ا لفظ�ا مثل 
المشتر� الذ� یدفع المال في الب�ع، والمشتر� �و��ا في المجموعة الشمس�ة، واألح�ام الشر��ة تتعلق 

�المعاني ال �األلفا� والم�اني، و�المسمَّ�ات ال �األسماء.

ُممازحا، ما ح�م أخذ صورة أشعة جما��ة لمجموعة من األصدقاء من أجل الذ�ر�؟ هل 
اله�اكل العظم�ة و�ظهارها هو من التصو�ر �معناه اللغو� عند العرب وفي استعمال النبي 
صلى هللا عل�ه وسلم، الذ� �عني النقش في العين و�عطائها ش�ال �النقش؟ أم هي خلقة 
اإلنسان التي خلق هللا اإلنسان عليها؟ وهل المعنى اللغو� لكلمة تصو�ر �شتمل على 
التصو�ر الشمسي وتصو�ر الكتب واألشعة؟ وهل العلماء األفاضل الذین قالوا �منع التصو�ر 
الشمسي قالوا �أن تصو�ر األشعة والكتب جائز للضرورة؟ أم أنك َقَدحتها من عندك اآلن؟

أحمد: لكن �هللا الحدیث واضح في تحر�م التصو�ر، و��� تناقش مفردة 
”المصورون“ في الحدیث.

هل هناك فرق بين المشتر� الذ� یدفع الثمن في الب�ع والمشتر� الكو�ب المعروف 
في المجموعة الشمس�ة؟ والحظ أن اللفظ واحد؟

أحمد: نعم، هناك فرق في المعنى.

ماذا نسمي الكلمة الواحدة إذا �ان لها أكثر من معنى؟
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أحمد: هل العلماء الذ� أفتوا �التحر�م ال �علمون؟.

أحمد: األمر واضح، ولكن نحتاج إلى أن نناقش ��ه أكثر حتى نتعلم ونستفيد.

*م�حظة: 

     ¯ تعد هذه ا�حاورة كافية  بداء الحكم ال�عي � التصوير، بل ركزت ع
 معالجة 

إشكالية � ا¯ستد¯ل وهي حمل ألفاظ ال�ع ع
 معاني مختلفة عن ا�عنى ال�عي 

واللغوي الذي ارتبط به الحكم ال�عي، بسبب ا¯ش×اك اللفظي ب� ا�فردة � النص 

ال�عي وا¯ستعمال العر� ا�تأخر عن عهد الرسالة.

أتمنى لك التوفيق، وهنا یتضح لنا أهم�ة المعالجة األصول�ة في ضوء علم الدالالت 
للكشف عن مراد هللا تعالى في �تا�ه.

 �التأكيد �علمون ولهم احترامهم وتقدیرهم، ولكن أرجو أن تأخذ حدیثنا اليوم على أنه تدر�ب 
 على الحوار العلمي، ومنهج�ة ال�حث، مع العلم أن �ثيرا من العلماء األفاضل الذین 
 �حرمون التصو�ر �ظهرون على شاشات الِمشواف (التلفاز)، وهل المشواف (التلفاز)، 
 إال تصو�ر صور �ثيرة �حيث ال تلحظ العين انفصالها، فهل �عقل أن الصورة الواحدة 

 حرام، أما إذا �ثرت �حيث ال تلحظ العين انفصالها تص�ح حالال؟!!.



 -الحوار الخامس عشر-
  هل تارك الصالة تكاسال كافر، أم مسلم من أصحاب الكبائر
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هل تارك الصالة تكاسال كافر، أم مسلم من أصحاب الكبائر
         اتفق علماء ا�سلم� ع
 أن من ترك الص�ة جاحدا لوجوبها أنه كافر خارج من ملة 

 ا س�م، ب�ط أن تتحقق Ýوط الحكم وانتفاء ا�وانع، وأن امر لذوي ا¯ختصاص � ذلك، 

 أّما إن تركها متكاس� مسلم من أصحاب الكبائر ، وتوضيحا لهذا امر، جرى الحوار ا�تي، 

 ب� وليد وخالد:

 اتفق العلماء على أن تارك الصالة جحودا لفرضيتها، أنه خارج من ملة اإلسالم، وأن 
 هذا الح�م �الكفر على المعين ��ون لذو� االختصاص إذا تحققت الشرو� وانتفت 

 الموانع، فما ح�م تارك الصالة متكاسال عنها مع اإلقرار بوجو�ها؟

هذا نقل صح�ح، وأظن أن الرجوع للكتاب والسنة أمر مسّلم عند المسلمين، ول�س ��ه 
نة على وفق قواعد االجتهاد، أل�س  خصوص�ة ألحد منهم، ولكن العبرة هي �فهم السُّ

كذلك؟

خـالـد: نعم، ولكن �لمة ”كفر“ الحدیث واضحة �الشمس، وهل هناك أوضح 
من �لمة ”كفر“كما وردت في الحدیث؟

 أنت تعتقد �ا أخ خالد أن �لمة �افر قط��ة وواضحة في أنه �افر خارج من ملة اإلسالم؟ 
 ولكن هل �م�ن ولو من �اب االحتمال أن تستعمل �لمة �افر �معنى ُ�فر النعمة ال ُ�فر 
 المّلة، وأن تارك الصالة تكاسال مسلم جاحد لنعمة هللا عل�ه بترك الصالة، وهو بذلك �افر 

 �فران نعمة ال خارج من اإلسالم، �غيره من أصحاب المعاصي؟

خـالـد: بل �افر بنص حدیث رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم: (العهد الذ� بيننا 
و�ينهم الصالة من تر�ها فقد �فر)، وحدیُث جابٍر رضي هللا عنه: أّن رسوَل هللا 
-صلى هللا عل�ه وسلم- قال: (إّن بيَن الرجِل و�يَن الشرِك والكفِر ترَك الصالة) 
ِ َوَرُسوِلِه  ُموا َبْيَن َیَدِ� �َّ أخرجه مسلم، �هللا تعالى �قول: (َ�اَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتَقدِّ
َواتَُّقوا �ََّ ِإنَّ �ََّ َسِم�ٌع َعِل�ٌم) سورة الحجرات، اآل�ة (١)، و�جب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة، فهذه أحادیث صح�حة و�ن صح الحدیث فهو مذهبي �ما قال اإلمام الشافعي.
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ماذا تقول في الحدیث الصح�ح عن ��ادَة بِن الصامِت -رضي هللا عنه: سمعُت رسوَل 
هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-�قول: (خمُس صلواٍت �تَبهّن هللا عزَّ وجلَّ على ال��اد، فَمن 
جاَء بهّن لـم ُ�َضيِّـْع منهّن شيئًا استخفافًا �َحِقهّن؛ �ان له عنَد هللا عهٌد أن ُیدخَله الجنة. 
وَمن لم �أِت بهّن، فل�َس له عنَد هللا عهٌد؛ إن شاَء عذََّ�ه، و�ن شاء أدخَله الجنة)، وقد قال 
النبي -صلى هللا عل�ه وسلم: ”ومن لم �أت بهن“، أ� لم �صل بتاتا، فإنه ��ون تحت 
مشيئة هللا تعالى، إن شاء عذ�ه هللا تعالى، فهذا �عدله، �ما �عذب عصاة المسلمين، و�ن 
شاء غفر هللا له تعالى وأدخله الجنة، وهل الكافر ُ�فَر ِمّلة، الخارج من ِمّلة اإلسالم یدخل 

الجنة؟!

ما رأ�ك أن ننطلق في حوارنا من أن �لمة ”كفر“ في الحدیث هي �فر ملة على 
األرجح، وأنها �معنى �فر النعمة معنى مرجوحا محتمال احتماال ض��فا، وسنعتبر 
أن األصل هو الظاهر حتى �أتي دليل �صرف الظاهر إلى المعنى المرجوح بدليل، 

وهو ما �عرف �التأو�ل: أ� صرف اللفظ عن ظاهره بدليل.

خـالـد:ال یدخل الكافر الجنة، ولكن هناك من العلماء األِجالء من قال ��فر 
تارك الصالة ولو تكاسال!

ماذا لو أنني أنا وأنت ُعرضنا على هللا تعالى یوم ال��امة، فسئلت أنت لماذا تقول ��فر 
تارك الصالة �فر ملة، فقلت قال فالن، وقيل لك ما تقول في حدیث ��ادة السابق، أیهما 
نة؟ أیهما  ینج�ك عند هللا قول العالم المصادم لكالم النبي -صلى هللا عل�ه وسلم أم السُّ
أقو�؟ حجتي أنا �حدیث ��ادة السابق، أم حجتك �أقوال �عض العلماء، الس�ما أن علماء 
أهل السنة في المذاهب األر�عة �قولون  �أن مجرد ترك الصالة تكاسال ال ��ون م�فرا؟ 

�عني مذاهب أهل السنة األر�عة تقول مسلم.

خـالـد: األصل أن تحمل ألفا� الشرع على ظاهرها، وحيث وردت �لمة الكفر، 
فهي �فر االعتقاد، �عني غير مسلم أصال، أما َحـْملها على �فر النعمة، فهو 
معنى محتمل ولكنه مرجوح، ألن ألفا� الشرع تحمل على الظاهر، والظاهر 

هو �فر الملة، �عني الخروج من اإلسالم.

خـالـد: هذا صح�ح، وأتفق معك.
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أ�ضا مما یدل على أن تارك الصالة تكاسال مسلم من أهل الك�ائر ال �افر �فر ملة، حدیُث 
الّشفاعِة في صح�ح مسلم عن أبي َسعيـٍد الُخـْدر�ِّ -رضي هللا عنه- عن النبيِّ -صلى هللا 
عل�ه وسلم- قال: (فوالذ� نفسي بيِده، ما منكم من أحٍد �أشدَّ مناشدًة � في استقصاِء الحقِّ مَن 
المؤمنين � یوَم ال��امة إلخوانهم الذین في النار، �قولون: ر�َّنا �انوا �صومون معنا وُ�َصلُّون 
وَ�ـُحجُّون، �ُ�قال لهم: أخرجوا َمن َعَرفُتم، فُتَحرَّم صوُرهم على النار، �ُ�خِرجون َخلقًا �ثيرًا قد 

أخَذِت الناُر إلى نصِف ساَ��ه و�لى ر�بَت�ه.
…  ثّم �قولون: ر�َّنا لم َنَذْر فيها َخْيرًا … ��قول هللا عزَّ وجّل: َشَفعِت المالئكُة، وَشَفَع النبيُّون، 
وَشَفَع المؤمنون، ولم َیْبَق إّال أرحُم الراحمين، فَيـْ��ُض َ��ضًة مَن النار، �ُ�خرُج منها قومًا لم �عملوا 
خيرًا َقطُّ قد عادوا ُحَممًا (َفحما) ، فُيلِقيهم في َنـَهر في أفواه الجنِة ُ�قال له: َنـَهُر الح�اة، �َ�ْخُرجون 
يل(ما �حمله السيل من الطين وغيره)… قال: �َ�خُرجون  كما َتْخرُج الِحّبـُة (البذرة) في َحميل السَّ
كاللُّْؤلؤ في رقابهم الخواتم، َ�ْعرُفهم أهُل الجنة، هؤالء ُعَتقاُء هللا الذین أدخَلهم هللا الجنَة �غير َعَمٍل 
َعِملوه، وال َخيٍر َقدَّموه) فالحدیث أثبت أن قوما لم �عملوا عمال صالحا �جوراحهم من صالة وز�اة 
وص�ام، والحدیث یثبت ِلمن لم �صلِّ قط أنه یدخل الجنة، والجنة ال تكون إال للمسلمين �إجماع، 
وأن الذین ماتوا على الكفر ال یدخلونها، وقولك �ا أخ خالد أنهم أدَّْوها غير �املة، یرد حدیث ��ادة 
وأبي سعيد الخدر� –رضي هللا عنهما- السابق ذ�رهما، وهذا واالجتهاد ولو �ان من المجتهد ال �جوز 

اعتقاده والعمل �ه ألنه مصادم لصر�ح السنة.

خـالـد: بل حدیث النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- أنـــَْجى من أقوال العلماء إذا 
خالف قولهم-على فرض وقوعه- �الم النبي -صلى هللا عل�ه وسلم، ولكن: 
أال �م�ن تأو�ل حدیث ��ادة السابق، �أن الرجل صّلى الصلوات، ولكنه لم 

�أت بهن على وجه الكمال، بل �ان مقصرا في األداء.

خـالـد: ولكن في القلب شيء، وهذا ما أعرفه أن تارك الصالة �افر، والحدیث 
�عرفه �ل الناس وهو أمر شائع، والناس ال �عرفون حدیث ��ادة، فهل من 
أدلة أخر� �م�ن أن تؤ�د بها دعو� أن تارك الصالة تكاسال مسلم ال �افر.

اتفقنا على أنه ال �جوز صرف النص عن ظاهره إال بدليل، وأنت هنا تصرف النص عن 
ظاهره �غير دليل، فأردَت أن تصرف النص عن تارك الصالة �ل�ا إلى ترك �مالها، وتقدر 
محذوفا وهو على وجه الكمال، واألصل َحْمل اللفظ على الح��قة، وال �صرف للمجاز (كمال 
الصالة) إال إذا تعذرت الح��قة (ترك الصالة �ل�ا)، والح��قة مم�نة، وهي أنه ال �صلي 
م في النص الشرعي �غير دليل، ولو �ان  بتاتا، أمَّا أنه �صلي وال �حسن الصالة فهذا تح�ُّ
ذلك صح�حا فأولى لك أن تعتبر ”َكفر“ في حدیث (العهد الذ� بيننا و�ينهم الصالة من تر�ها 
فقد �فر) على أنه �فر نعمة فأنت مرة تأخذ �الظاهر، ومرة تصرف عن الظاهر �غير دليل! 
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لكن الحظ أن تارك الصالة مستحق للعقاب، وأننا ال نناقش في عقو�ته العظ�مة عند هللا تعالى، 
ولكننا نناقش في إسالمه وعدمه، وأز�دك حدیثا آخر أخرجه الترمذ� وحسنة وهو: عن َعْمِرو ْبِن 
الَعاِص-رضي هللا عنه،: َقاَل َرُسوُل ِهللا -صلى هللا عل�ه وسلم-: ِإنَّ �ََّ َسُ�َخلُِّص َرُجًال ِمْن 

ِمْثُل َمدِّ   َوِتْسِعيَن ِسِجال� ُ�لُّ ِسِجلٍّ  ِتْسَعًة  َعَلْ�ِه  َفَيْنُشُر  الِ�َ�اَمِة  َیْوَم  الَخَالِئِق  ُأمَِّتي َعَلى ُرُءوِس 
، َ�َ�ُقوُل:  َأُتْنِكُر ِمْن َهَذا َشْيًئا؟ َأَظَلَمَك َ�َتَبِتي الَحاِفُظوَن؟ َ�َ�ُقوُل: َال َ�ا َربِّ الَ�َصِر، ُثمَّ َ�ُقوُل: 
، َ�َ�ُقوُل: َبَلى ِإنَّ َلَك ِعْنَدَنا َحَسَنًة، َفِإنَُّه َال ُظْلَم َعَلْ�َك الَيْوَم، َفَتْخُرُج  ََ�ُقوُل: َال َ�ا َربِّ َأَفَلَك ُعْذٌر؟  
ِ�َطاَقٌة ِفيَها: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ �َُّ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َ�َ�ُقوُل: اْحُضْر َوْزَنَك، َ�َ�ُقوُل:
ِجالَُّت ِفي َ�فٍَّة  ِجالَِّت، َفَقاَل: ِإنََّك َال ُتْظَلُم، َقاَل: َفُتوَضُع السِّ َ�ا َربِّ َما َهِذِه الِ�َطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ

ِجالَُّت َوَثُقَلِت الِ�َطاَقُة، َفَال َیْثُقُل َمَع اْسِم ِهللا َشْيٌء.) َوالِ�َطاَقُة ِفي َ�فٍَّة، َفَطاَشِت السِّ
وهذا الحدیث أخي خالد تظهر ��ه ��مة اإل�مان �ا� تعالى، وال �قلل ذلك من ��مة الصالة، فعلينا 
أن ندرك ��مة هذا اإل�مان الذ� هو سبب السعادة في الدن�ا، والنجاة في اآلخرة، وهذه أدلة أهل 
السنة والجماعة في الوعد والرجاء في إسالم العصاة وأصحاب الك�ائر، وأنهم تحت المشيئة، 
ول�س �ما غالى الخوارج في تكفير أهل الملة �الذنوب والك�ائر، وض�عوا أحادیث الوعد �المغفرة 
والشفاعة، وأ�ضا أثبت أهل السنة الوعيد �العذاب ألصحاب الك�ائر مع إسالمهم، خالفا للمرجئة 
الذ� أخرجوا األعمال من اإل�مان مطلقا، وض�عوا العمل، وأحادیث الوعيد �العذاب، أما أهل السنة 

والجماعة فقد أثبتوا الوعد والوعيد معا.

وذلك �سبب غي�ة مذاهب أهل السنة المتبوعة وهي المذهب األر�عة، والضعف في المنهج�ة 
األصول�ة في الجمع بين األدلة، و��احة النصوص الشر��ة لغير المؤهلين شرعا للنظر، فتراهم 
�أخذون �حدیث التكفير وال �ستط�عون الجمع بين األدلة، وهذا هو سبب �ثير من الخالف 
وظهوِر الِفرق، فتجد أن �ل فئة تأخذ دل�ال وتترك آخر، فالخوارج أخذوا �ظواهر األحادیث التي 
ظاهر الكفر �الذنب وهجروا أحادیث الوعد �المغفرة، والمرجئة أخذوا �ظواهر أحادیث العفو 
والمغفرة، وض�عوا العمل الصالح ولم �جعلوه من اإل�مان، فالسبب ل�س من اختالف األدلة، بل 
السبب هو منح و�الة عامة للعوام للنظر في األدلة، وقيل لهم خذوا من الكتاب والسنة م�اشرة، 

وهذه هي النت�جة الكارث�ة التي وقعنا فيها.

خـالـد: واضح من الحدیث أنه یثبت إسالم تارك الصالة، ومن ترك األعمال 
الصالحة فإن أصل اإل�مان صح�ح ولو لم �عمل �الجوارح.

خـالـد: إذا �انت هذه األحادیث بهذا الوضوح، فلم هذا التفشي واالنتشار للقول 
��فر تارك الصالة تكاسال؟



حوار مع أخي

133

سؤالك هذا وج�ه جدا، ولو لم تسأله لطرحُته على �سا� الحوار، ذلك ألن اإلمام أحمد عنه روا�ة 
أن تارك الصالة ال ��فر مطلقا، ورجحها �عض السادة الحنابلة، والروا�ة األخر� أنه تارك الصالة 
�ح�م ��فره، إذا عرف �أنه ال �صلي، ثم استدعاه الحاكم وح�سه وأمره �الصالة وهدده �الس��، 
فإن أبى فهو �افر و�طبق عل�ه حد الكفر، و�ناء عل�ه ال بد أن ُتبيـَّن القيود التي قيد بها اإلمام أحمد 

كفر تارك الصالة.
ومن الجهل نقل مذهب أحمد في �فر تارك الصالة مطلقا، بل ال بد من نقله مقيدا �القيود المذ�ورة 
في المذهب، وهو أن �عرف �عدم الصالة، وأن �ح�سه اإلمام فإن عرضه على الس�� فأبى الصالة

فهو �افر، وملحظ اإلمام أحمد جدیر �التقدیر واالهتمام، فما ظنك �من �فضل الس�� والموت على 
الصالة، وهل ینطبق قول اإلمام أحمد على الغافلين من أهل الك�ائر اليوم، في وقت أص�حت الصالة
تهمة في �عض �الد المسلمين، أل�س هذا تنز�ل لكالم اإلمام أحمد في غير محله؟ إن من األمانة 

العلم�ة مع سلفنا الصالح أن یبين �الم اإلمام أحمد للناس �قيوده.

خـالـد: إذا �انت مذاهب أهل السنة المتبوعة قالت �عدم �فر تارك الصالة 
تكاسال، وأنت تقول إن هذا هو مذهب المجتهدین، أل�س مذهب اإلمام أحمد 

هو �فر تارك الصالة تكاسال، وهو من أئمة االجتهاد؟

خـالـد: هل هناك أحادیث أخر� �م�ن أن تؤ�د مذهب جماهير العلماء في عدم 
كفر تارك الصالة تكاسال؟

خـالـد: أعيد وأكرر: �لمة الكفر في الحدیث جعلتني أحِمل األمر على الظاهر، 
وقد رسخت في ذهني.

وماذا تقول �ا أخ خالد في الحدیث الذ� یرو�ه ال�خار� في صح�حه عن أنس -رضي هللا عنه- 
في حدیث الشفاعة: …. ��قول [هللا تعالى]: �ا محمد ارفْع رأسك، وُقْل ُ�سمع لك، وَسْل ُتْعَط، 
واشَفْع ُتَشفَّع، فأقول: �ا ربِّ أمتي أمتي، ��قول: اْنَطِلق فَأْخِرْج َمن �ان في قل�ه أدنى أدنى أدنى 
مثقاِل َح�ِة َخْردل من إ�مان، فَأْخِرْجه مَن النار، فَأْنطِلُق فَأْفَعل. ثّم أعوُد الرا�عَة فأحَمُده بتلك 
المحامد، ثّم أخرُّ له ساجدًا، �ُ�قال: �ا محمد ارَفْع رأَسك، وُقْل ُ�سمع، وَسْل ُتْعَطه، واشَفْع ُتشفع، 
فأقول: �ا ربِّ ائذن لي ��َمن قال: ال إله إال هللا، ��قول: وِعّزتي وجاللي، و�بر�ائي وَعَظمتي 

ُألْخِرَجّن منها َمن قال ال إله إال هللا).

قد وردت �لمة الكفر في العدید من األفعال، غير َتـْرك الصالة فِلم اعتبرتها ُ�فَر ملة 
وخروج من اإلسالم، �ما فعلت �الصالة، فهذا �عني أنك تتح�م في األدلة ول�ست 

األدلة والمنهج العلمي هما اللذان یتح�مان �ك؟
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خـالـد:  أ� نصوص في الكفر وأنا لم أطبق عليها المنهج نفسه؟!

هناك العدید من األحادیث النبو�ة لم تطبق عليها ما ط�قته على الحدیث في �فر تارك الصالة، 
مثل: قوله -صلى هللا عل�ه وسلم- (ال َتـْرغبوا عن آ�ائكم، فَمن َرِغَب عن أب�ه فهو ُ�ْفر) وقوله 
-صلى هللا عل�ه وسلم- في صح�ح ال�خار� أ�ضا: (ِس�اب المسلم ُفسوق، وقتاُله ُكفر)، وفي 
صح�ح مسلم: (اثنتان في الناس هما بهم ُ�ْفٌر: الطَّعن في النَّسب، والن�احة على المّيت)، فلماذا
تحِمل �لمة الكفر في الحدیث: (العهد الذ� بيننا و�ينهم الصالة من تر�ها فقد �فر)، على �فر 
المّلة، وتحمل �لمة الكفر في األحادیث السا�قة على �فر النعمة، ال على �فر الملة، أال تشعر 
م منك في األدلة �غير منهج؟!! فإن �انت المسألة هي شعورك �الخوف من �لمة  أن هذا تح�ُّ
الكفر وأنها هي �فر الملة في حدیث ترك الصالة، لماذا ال تشعر �الشعور نفسه هنا، فلماذا لم 

تكفر من قاتل المسلم  في الحدیث: (ِس�اب المسلم ُفسوق، وقتاُله ُ�فر)؟

إذن الحدیث أثبت �فرا واآل�ة أثبتت اإل�مان، والصح�ح َحْمل �لمة ”الكفر“ في الحدیث على �فر 
النعمة ليتفق مع اآل�ة، وألن مراد هللا تعالى �ظهر �مجموع األدلة ال دليل واحد، و�ال نكون ضر�نا 
كتاب هللا �عضه ب�عض والسنة �عضها ب�عض، فما فعلته �ا أخ خالد في حدیث: «ِس�اب المسلم 
ُفسوق، وقتاُله ُ�فر» وأولت الكفر ��فر النعمة ليتفق مع اآل�ة، فأول �لمة ”كفر“ حدیث(العهد 
الذ� بيننا و�ينهم الصالة من تر�ها فقد �فر)، على أنه �فر النعمة ليتفق مع حدیث ��ادة 
وأبي سعيد و���ة األحادیث األخر� التي أثبتت اإلسالم وأصل اإل�مان للمسلم الذ� لم �عمل 
صالحا من صالة وز�اة وغيرها، مع العلم أن األعمال الظاهر �الصالة والز�اة … من اإل�مان، 

ولكن ل�س من أصله �حيث لو زال العمل زال اإل�مان، فالعمل مصدق لإل�مان.

خـالـد: یتضح لي اآلن أن منهج المجتهدین هو الجمع بين األدلة، ول�س القوَل بدليل 
وَهجَر دليل آخر، وال بد من استقصاء األدلة في الموضوع، ��م�ن أن �حشد اإلنسان
األدلة و�حفظها عن ظهر قلب، لكنه ال �عرف ��� �جمع بينها و�فهمها على الوجه

الصح�ح، ��ظن أن األدلة متضار�ة، ولكن التضارب في الح��قة في رأس اإلنسان 
غير المؤهل للتعامل مع األدلة، وال �فقه الجْمع بين األدلة، ولكنه �قتحم ساحتها بدعو�
التقو�، وأنه یر�د أن �أخذ العلم من مصادره، فإذا �ه یهو� إلى َدَرك الجهل، وتختلط عل�ه 

األمور، ولكن �قيت هناك أدلة على �فر تارك الصالة، تحتاج نظرا وتوض�حا.

134

خـالـد: ألن هناك دل�ال آخر یثبت أنه �م�ن أن یتقاتل المسِلمان، وهو قوله 
تعالى: (َوِ�ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا) الحجرات: ٩.
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هاتـِها.

َهَواِت) َالَة َواتََّ�ُعوا الشَّ خـالـد: قال تعالى: (َفَخَلَف ِمْن َ�ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
الَة َوال َتُكوُنوا ِمَن  مر�م: ٥٩، وقال تعالى: (ُمِنيِبيَن ِإَلْ�ِه َواتَُّقوُه َوَأِ��ُموا الصَّ
اْلُمْشِرِ�يَن) سورة الروم: ٣١، فض�اع الصالة مقرون �الشرك، والشرك �فر.

 إن اآل�ة في إضاعة الصالة لم ُتثِبت �فرا وال إ�مانا، وهي في غير محل ال�حث وهو 
 الكفر واإل�مان.

خـالـد (مقاطعا): وماذا تقول في قوله تعالى: (ُمِنيِبيَن ِإَلْ�ِه َواتَُّقوُه َوَأِ��ُموا 
الَة َوال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِ�يَن) سورة الروم: ٣١، هذه واضحة في أن  الصَّ

تارك الصالة من المشر�ين بناء على المفهوم منها.

خـالـد: واضح ولكن عالَم ستحمل �لمة ”المشر�ين“؟

خـالـد: ال، وهو مسلم.

ما قلناه في �لمة ”كفر“ في الحدیث (العهد الذ� بيننا و�ينهم الصالة من تر�ها فقد 
كفر)، سنقوله في قوله تعالى (َوال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِ�يَن)، ألننا نتعامل مع منهج 
أصولي في االجتهاد، وهو منهج علمي نحن َنِسير عل�ه وال ُنَسـيِّره، وهذا الذ� جعل 
الفقه اإلسالمي علما من العلوم المنض�طة، �سبب المنهج األصولي ال�عيد عن ذات 

ال�احث وشخصه.

ألم �قل النبي -صلى هللا عل�ه وسلم: «َمن َحَلَف �َغيـر هللا فقْد أشَرك» وحسنه الترمذ�، 
فهل َمن حلف �غير هللا �ص�ح �افرا خارجا من ملة اإلسالم؟!

الَة َوال َتُكوُنوا   لماذا قلت هنا مسلم، وفي قوله تعالى: (ُمِنيِبيَن ِإَلْ�ِه َواتَُّقوُه َوَأِ��ُموا الصَّ
 ِمَن اْلُمْشِرِ�يَن)، قلت: بناء على اآل�ة فهو مشرك �معنى خارج من الملة، أل�س هذا 
م منك �ال دليل، وأنك وقعت في ذات الخطأ الذ� وقعت ��ه في معنى الكفر في   تح�ُّ
 الحدیث (العهد الذ� بيننا و�ينهم الصالة من تر�ها فقد �فر)، وها أنت ُلِدغت من 

 ُجْحر مرتين!
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سأز�دك دل�ال آخر.

خـالـد: ما هو؟

هل الذ� ح�مت ��فره بترك الصالة تكاسال ثبت إسالمه �قينا �الشهادتين؟

خـالـد: نعم.

قطعا أفادت �لمة ”المشر�ين“ معنى، وال حشو في �تاب هللا تعالى قْطعا، ولكن معنى 
الشرك هنا، أن تارك الصالة بتر�ه الصالة، �ش�ه أفعال المشر�ين الذین ال �صلُّون، 
و�ذلك �لمة �فر حيث وردت في األحادیث السا�قة، فقتال المسلم ألخ�ه، والن�احة،
وادعاء نسب غير نس�ه فهذه أفعال تش�ه أفعال الكافر�ن، وذلك جمعا مع األدلة التي 

أثبتت اإلسالم لمن ترك العمل �الصالة والز�اة وغيرها.

ال تنَس أن العلماء أجمعوا على أن ترك الز�اة وسائر األعمال الصالحة ل�س 
كفرا مخرجا من الملة،  و�م�ن أن تقاس الصالة على الز�اة والص�ام والحج، 
فكما أن تارك الز�اة والص�ام والحج ال ��فر �إجماع، فمقتضى ال��اس أن تارك 

الصالة تكاسال ال ��فر استنادا إلى اإلجماع.

خـالـد: هذا جمع رائع لألدلة وتظهر معا و�أنها لوحة جميلة، �عد أن �انت 
صورا م�عثر، فالمنهج األصولي �جمع هذه الصورة المختلفة في صورة 

واحدة إطارها جميل، هو إطار أهل السنة.

خـالـد: فإن �انت األدلة من الكتاب والسنة وال��اس المستند لإلجماع، فمن 
أین جاء تكفير تارك الصالة تكاسال؟!

�عد هذا النقاش والحوار في األدلة من الكتاب والسنة، هل �فره محل شك أم 
�قين؟

خـالـد: ولكن ماذا أفادت �لمة مشر�ين في اآل�ة؟ وهل في �تاب هللا تعالى 
حشو �ال معنى؟!
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خـالـد: بل محل شك �عد هذه األدلة من الكتاب والسنة والمنهج�ة األصول�ة 
في توض�ح عالقة األدلة �عضها ب�عض.

هل ال�قين یزول �الشك؟

خـالـد: �االتفاق بين العلماء أن ال�قين ال یزول �الشك، و�سالم تارك الصالة 
تكاسال �قين ال یزول �الشك، الختالف �عض العلماء في �فره.

أظن أخي خالد أن األمور واضحة لد�ك.

خـالـد: أنا اآلن سأحاورك على المنهج األصولي، قال تعالى (قل إنما َأنا َ�َشٌر مثُلكم 
ُیوَحى إليَّ أّنما إله�م إلٌه واحٌد فاْسَت��ُموا إل�ه واْسَتغفروُه وَو�ٌل ِللمشِر�ين ، الذین ال 
ُیْؤُتون الزَّكاَة وهم �اآلخرِة هم �افرون) سورة فصلت اآلیتان:٦، ٧ ، أقول إن ترك 
الز�اة من غير جحود ال �عد �فرا وشر�ا أكبر �ا� تعالى، ول�س خروجا من ملة 
اإلسالم، و�ن الذین ال یز�ون هم مسلمون عصاة من أهل الك�ائر، وأفعالهم تش�ه 
أفعال المشر�ين، لذا سمتهم اآل�ة مشر�ين، أما إذا �انوا جاحدین منكر�ن لوجو�ها 
فهم ل�سوا من ملة اإلسالم في شيء، إلنكارهم فر�ضة من فرائض اإلسالم معلومة 

من الدین �الضرورة.

خـالـد: هناك وهم من �عض الش�اب، أنهم مؤهلون للنظر في الكتاب والسنة 
م�اشرة، و�زعمون أنهم مع الدليل، و�قعون في هذا �سبب عدم اطالعهم على 
أقوال السلف ومناهجهم في االستدالل، ومن أخذ �اجتهادات علماء السلف 
التي احتضنتها المدارس الفقه�ة األر�ع، فقد وصل إلى الدليل، ومن أخذ 
�الدليل �منهج صح�ح، أداه ذلك إلى المدراس الفقه�ة األر�ع، التي هي مناجم 

علم السلف.

ین، فذلَك  هذا صح�ح،  ومثل هذه اآل�ات أ�ضا قوله تعالى: (أرأیَت الذ� ُ�كذُِّب �الدِّ
الذ� َیُدعُّ اليت�م، وال �ُحضُّ على طعام المس�ين) سورة الماعون،  ��م�ن أن �فهم 
�عض الناس أن الذ� یدع اليت�م وال �حض على طعام المس�ين أنه م�ذب بيوم 
الدین، وهذا فهم ل�س في محله، ولذلك ین�ه السادة العلماء الناس أن ال �فسروا القرآن 

الكر�م �ادَ� الرأ� منهم، حتى ال نقع في الفوضى الفكر�ة.
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أحسنت �ا خالد وهذا هو منهج أهل السنة في العمل �جم�ع األدلة وتنز�ل �ل دليل في محله، 
على خالف أصحاب األهواء من الفرق الضالة عن سبيل السنة ��أخذون من الدین ما �شتهون 
فالخوارج أخذوا الوعيد وهجروا الوعد فكفروا المسلمين، والمرجئة أخذوا الوعد وهجروا الوعيد، 

واستهتروا �األعمال، وأخرجوها أن تكون من اإل�مان.

ووفق هللا أهل السنة لألخذ �الوعد والوعيد معا، وقالوا إن اإل�مان قول وعمل، ونزلوا �ل دليل 
على محله � الحمد والمنة على التوفيق وما �نا لنهتد� لوال أن هدانا هللا، ونحن في مثل هذا 
الحوار ال نتحدث �اصطالحات علماء األصول حتى ال نثقل على إخواننا من عامة المسلمين 
الذین یهمهم األمر، فعامة المسلمين هم حماة اإلسالم �عاطفتهم الصادقة، فعليهم مداره وقراره.

خـالـد: ولكن ما تقول أخ وليد في روا�ة اإلمام الترمذ� عبِد هللا بن َشقيٍق الُعَقيلّي: 
(كان أصحاُب محّمد صلى هللا عل�ه وسلم ال َیـَرون شيئا مَن األعمال ترُ�ه �فٌر 
غيَر الصالة) فهل �جوز تقد�م قول أحد على رأ� الصحا�ة، وهذا إجماع من 
الصحا�ة على �فر تارك الصالة �صرف النظر عن التفصيل تكاسال أم جحودا.

جاء في صح�ح مسلم عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، قال: (َمن سره أن یلقى هللا غدا 
مسلما، فل�حافظ على هؤالء الصلوات حيث یناد� بهن … ولقد رأیُتنا وما یتخلف عنها إال منافق 
معلوم النفاق…) فثابت عن هذا الصحابي الجليل، أن َمْن تخلف عن صالة الجماعة فهو منافق، 
والنفاق في عرف الصحا�ة هو نفاق االعتقاد �نفاق ابن سلول ومن تا�عه، فأرجو منك أن تت�ع 
منهج�ة واحدة في حدیث عبد هللا بن شقيق، وحدیث عبد هللا بن مسعود، فلم ح�مت ��فر تارك 
الصالة اليوم بناء على حدیث عبد هللا بن شقيق، ولم تح�م �أن من ترك الجماعة أنه منافق �ابن 

سلول.

خالد: إذا ات�عنا منهج�ة واحدة فإما أن ��فَّر االثنان، أو أن ��ونا مسلمين، 
م من القار�ء، ولكن  والمخالفة بين تارك الصالة وتارك الجماعة، هو تح�ُّ

ك�� نفسر الحدیثين تفسيرا صح�حا.

واضح أن ابن شقيق وصف واقعا هو أنه ال �عرف في عصر الصحا�ة رضي 
هللا عنهم رجل ال �صلي، فالوصف لواقع موجود، و�ذلك حدیث ابن مسعود، هو 
وصف لواقع معين، وَسْحب هذا الوصف على واقع مختلف هو تجاوز لقول 
ابن شقيق وابن مسعود رضي هللا عنه، وتنز�ل قولهما على واقع مختلف ال �صح.

خالد: لماذا ال �صح، وهل الكفر واإل�مان یتغيران حسب األعراف؟
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الح�م �الكفر من حيث هو ح�م بناء على األدلة هو �ما ورد ب�انه في األدلة الثابتة في السنة، 
ونحن في حدیثنا عن �الم عبد هللا بن شقيق لم نكن نناقش في الح�م الشرعي األصلي، ولكن 
نناقش في تنز�له على الواقع، وهو  ما �عرف بتحقيق المنا�، وعبد هللا بن شقيق وابن مسعود لم 
یناقشا الح�م األصلي في قولهما، بل بينا أن الصالة �انت هي العالمة المميزة للمسلم، ألنه لم ��ن 
في وقتهم مسلم ال �صلي، بل إنه �ما ورد في �الم ابن مسعود أن المنافقين �انوا �صلون ولكنهم 

یتخلفون عن صالة الجماعة.
أما ما تم �حثه في ضوء األحادیث السا�قة فهو ال�حث في الح�م األصلي بناء على األدلة وأصول 
تناولها في منهج االستدالل، وشتان بين موضوع ال�حث في الح�م على وفق األدلة �ما مضى، و�ين 
ثبوت الح�م أصال ثم تنز�له على الواقع، وما جر� من ابن شقيق وابن مسعود هو توص�� لواقعهم، 
وال �جوز بناء على ذلك شطب السنة المثبتة إلسالم تارك الصالة ما لم ��ن جاحدا، وهذا �عني رمي 
الصحا�ة �الجهل �السنة وشطب األدلة، �سبب الخلط بين طر�قة ثبوت الح�م األصلي �أدلته، و�ين 

تنز�ل الح�م األصلي على محلِّه، وتوص�� الواقع �ما في حدیث ابن شقيق وابن مسعود.

خـالـد: لي سؤال أخير، وهو لماذا �ل هذا االستدالل والتأو�ل، لماذا ال توجد 
هناك أدلة شر��ة قاطعة: تقول تارك الصالة تكاسال �افر �فر ملة أو �افر 
كفر نعمة، و��ون النص واضحا و�قطع الخالف وال ندخل في �ل هذا الحوار 

وانتهى األمر؟

هذا موضوع قائم برأسه، وسؤالك هذا في محله، لكنه �حتاج جلسة مستقلة، فاألمر
��ه �طول، ونرجيء الحدیث ��ه إلى جلسة قادمة، ولكن عند� رجاء لك �ا خالد.

خـالـد: وما هو؟

ال تطلق عليَّ لقب فرقة المرجئة؛ ألنني أرجأت الحوار في الموضوع الجدید إلى 
جلسة قادمة.

خـالـد (مبتسما): ال، لن أفعل �التأكيد.
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*م�حظة: 
  بعض نقول الحنابلة ا�همة � ا�وضوع:

      قال � ا نصاف � معرفة الراجح من الخ�ف للمرداوي (١/ ٤٠٢): (الداعي له: هو ا مام 
أو نائبه. فلو ترك صلوات كث�ة قبل الدعاء لم يجب قتله. ̄و يكفر ع
 الصحيح من ا�ذهب. 
̄بن قدامة (٢/ ٣٣٢): (عن  وعليه جماه� اصحاب وقطع به كث� منهم)وجاء � ا�غني 
عبد اهللا بن عمر، قال: قال رسول اهللا – ص
 اهللا عليه وسلم -: «صلوا ع
 من قال ¯ إله إ¯

اهللا» .ون ذلك إجماع ا�سلم�، فإنا ¯ نعلم � عµ من اعصار أحدا من تاركي الص�ة ترك 
تغسيله، والص�ة عليه، ودفنه � مقابر ا�سلم�، و¯ منع ورثته م�اثه، و¯ منع هو م�اث 
مورثه، ̄و ُفرِّق ب� زوج� ل×ك الص�ة من أحدهما؛ مع كثرة تاركي الص�ة، ولو كان كافرا 
لثبتت هذه احكام كلها، ̄و نعلم ب� ا�سلم� خ�فا � أن تارك الص�ة يجب عليه قضاؤها، 
ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء ص�ة و¯ صيام. وأما احاديث ا�تقدمة فهي ع
 سبيل 
ا�سلم  -: «سباب  الس�م  الحقيقة، كقوله – عليه   
بالكفار، ¯ ع له  التغليظ، والتشبيه 
فسوق، وقتاله كفر)، ولن أعلق ع
 ك�م ابن قدامة ن من ا�عض�ت توضيح الواضحات. 

فهذه النقول من كتب الفتوى ا�عتمدة � مذهب ا مام أحمد، توضح مذهب إمام السنة، 
ا مام أحمد � تارك الص�ة تكاس�، وأنه ¯ يحكم بكفره إ¯ بعد استتابته وعرضه ع
 السيف، 
فإن أبى فيقتل كافرا، ويتب� من ذلك أن إط�ق الكفر ع
 من عرف ب×ك الص�ة قبل استتابة 
ا مام، ولم يµح بجحودها،  ليس هو مذهب ا مام أحمد، وعليه تكون مدارس فقه السلف 

اربع متفقة ع
 أن من ترك الص�ة تكاس� ولم يستتبه الحاكم هو مسلم له حق ا�سلم  
ع
 ا�سلم.

     هذه السطور القليلة ليست دعاية ل×ك الص�ة الذي لحق صاحبه الوعيد الشديد من اهللا 
ورسوله، ولكنها Üورية لبيان ا�فاصل ب� الكفر وا يمان، و¯ يجوز أن يستخدم الحكم 
بالخروج من ا�لة من غ� موجب Ýعي لتخويف الناس، بل إن � نصوص ال�يعة من 
التهديد والوعيد لتارك الص�ة ما فيه الغنى والكفاية، والقدر ا�تفق عليه ب� مدارس فقه 
السلف اربع � عدم كفر تارك الص�ة تكاس� قبل استتابة ا مام، فيه تعظيم لقدر الشهادت� 

عند اهللا تعا»، وليس كما يتوهم بعضهم أنه خدمة لتاركي الص�ة تكاس�.

     مراد اهللا تعا» ¯ يظهر � نص واحد بل بمجموع ادلة وفق أصول ا¯ستد¯ل، و¯ تجوز 
ا�خالفة ب� ادلة ال�عية بأخذ دليل وترك آخر، وما توافقت عليه مدارس فقه السلف اربع 
̄جتهاد السلف � الجمع ب� ادلة، وأن الفتاوى الفردية  � محل البحث، هو النموذج الرفيع 
بالتكف� لتارك الص�ة مطلقا ¯ ترقى إ» القيمة العلمية ل�جتهادات الجماعية لÿمة ممثلة 

� مدراس فقه السلف اربع.



-الحوار السادس عشر-
الغُلو في إقحام البدعة على العادات التبديع 

بالسالم والمصافحة بعد الصالة
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الغُلو في إقحام البدعة على العادات التبديع بالسالم والمصافحة بعد الصالة

         سبق وبينت الفرق ب� ترك النبي ص
 اهللا عليه وسلم الذي هو فعل من أفعاله، وأكدت أن الحكم 

ال�عي هو خطاب اهللا تعا» وليس العدم، وقد ميزت ب� العدم والفعل، وحذرت من خطورة التفس� 

التاريخي للسنة وذلك برد العمومات � نصوص ال�يعة  بعدم التاريخ، و{دت � ذلك أمثلة كث�ة، 

مما يؤكد خطورة التفس� التاريخي لنصوص ال�يعة وأصولها العامة من مصالح وعادات وأقيسة، 

مما يعني تعطيل النص ال�عي وحصاره � التاريخ، بسبب تحويل العدم إ» دين والدين إ» عدم.

         وفيما يأتي أÜب مثا¯ ع
 محا§ة نصوص ال�يعة � التاريخ، وإلغاء السنن وعدها من 

البدع، بحيث أصبح ا�نكر معروفا وا�عروف منكرا، وأدى ذلك إ» الغلو � البدعة وإقحامها ع
 مساجد 

ا�سلم�، وفرقت كلمتهم، ومزقت صفوفهم، ومن ع�مات البدعة الفرقة، ومن ع�مات السنة الجماعة.

         وهذه ا�قالة مثال واضح ع
 غيض من فيض يمثل خطورة التفس� التاريخي ا�عا§ لل�يعة، 

الذي أدى إ» قلب السنن إ» بدع، ومحا§ة نصوص ال�يعة � ثقوب التاريخ.  

         يرى أخي أن ا�صافحة بعد الص�ة تعد من البدع ¯سيما إذا كان عادة �ن يصافح بعد الس�م، 

ويسلم ع
 يمينه ويساره، وقد جرى الحوار ا�تي بيني وب� أخي:

أحمد: هناك العدید من التجاوزات في مساجدنا اليوم، فِمن الناس من �سلم على 
المصلي جواَره �عد سالم اإلمام، وهذا بدعة مذمومة لم �فعلها رسول هللا -صلى 

هللا عل�ه وسلم، وال أصحا�ه رضي هللا عنهم، ولو �ان خيرا لس�قونا إل�ه.

 هل السالم والمصافحة من العادات أم من ال��ادات التي نص الشرع على ��فيتها
 �التفصيل.

أحمد: من العادات.

ك�� تميز العادة من ال��ادة؟

أحمد: العادة تقع صح�حة دون ن�ة ولم �فصلها الشارع، �خالف ال��ادة فال تقع 
صح�حة إال بن�ة، و�ينها الشارع �التفصيل، ألنها ال تؤخذ إال من الشرع.

هل  تدخل البدعة في العادات؟
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أحمد: ال تدخل في العادات، ولكن األمر متعلق بهذه العادة وهو �عد الصالة، 
وال ی�عد أن �عتقد المصلي أن هذه المصافحة هي من ال��ادة، خصوصا إذا داوم 

عليها ��خشى عل�ه أن �عتقد أنها سنة من سنن الصالة.

ال بد أوال من مناقشة الفعل بنفسه �عد الصالة، ثم �عد ذلك نناقش مسألة �عتقد المصلي أم 
ال �عتقد ذلك �عد أن یثبت ح�م أصل السالم والمصافحة، ولكننا نحتاج فعال إلى تعر�� 

البدعة حتى ننزل الح�م الشرعي المناسب للمسألة.

أحمد: خير تعر�� للبدعة هو تعر�� اإلمام الشاطبي لها وهو: ”طر�قة في الدین 
مخترعة، تضاهي الشر��ة، �قصد �السلوك عليها الم�الغة في التعبد � س�حانه“.

ما ح�م المصافحة والسالم في أصل الشرع؟

أحمد: مندوب ومستحب، والرد واجب.

هل وقَّت الشارع للسالم وقتا محددا أم أطلق في الوقت؟

أحمد: هو على اإلطالق في الزمان والم�ان، ولم �قيد الشارع للسالم وقتا أو 
م�انا محددا؟

هناك ��ادات مطلقة �األذ�ار العامة من التسب�ح والتهليل واالستغفار وقد أطلقها 
الشرع، وهناك أذ�ار مقيدة قيدها الشرع بوقت �ذ�ر دخول الدار ور�وب الس�ارة، 
فما ح�م تقييد ما أطلقه الشارع ولم �حدد له وقتا؟ أو تقييد ما أطلقه الشارع مثل 
تقييد األذ�ار المطلقة �التسب�ح واالستغفار ومنعها في وقت لم �منعه الشارع.

أحمد: ال �جوز إطالق ما قيده الشارع، وال تقييد ما أطلقه، ومن قيَّد ما أطلقه 
الشارع، أو أطلق ما قيده الشارع، فقد زاد على الشرع، وهذا بدعة.

هل السالم والمصافحة مما أطلقه الشارع في الزمان والم�ان أم حدده بوقت أو م�ان 
معينين؟

144
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أحمد: السالم والمصافحة مما أطلقه الشرع، فهو مأمور �ه بين المسلمين دون 
تحدید حال معينة أو وقت أو زمان.

أحمد: ��� �م�ن أن تُـجيز فعال لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- 
وال فعله أصحا�ه -رضي هللا عنهم؟

أوال دعو� لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- وال أصحا�ه، دعو� تحتاج إلى �حث من 
حيث صحتها، و�ان األدق أن تقول لم ینقل إلينا، مع احتمال أنهم فعلوه أو تر�وه، وال �عني أننا 
ال نعلم نقال في هذا، أن الصحا�ة رضي هللا عنهم لم ُ�سلِّموا ولم �صافحوا �عد السالم، فقد جعلَت 
�ا أخ أحمد عدم العلم �الشيء �عني الِعْلم �عَدمه، فر�ما  ال تعلمه أنت وأنا، ولكنه ��ون موجودا، 
وعدم العلم �الشيء ال یلزم منه العلُم �الَعَدم، فر�ما ال نعلمه ولكنه ��ون موجودا �الفعل، والعدم 
ل�س حجة شر��ة، فك�� �م�ن أن ��ون حجة، وقد ثبت خالفه وهو األمر الشرعي �السالم 

مطلقا عن الم�ان والزمان.

أحمد: افترض أن رسول هللا صلى هللا عل�ه  وسلم لم �فعله وال أصحا�ه، فك�� 
��ون الجواب؟

حسنا، �قول هللا تعالى: (َوما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوما َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا) الحشر، ٧، والرسول -صلى 
هللا عل�ه وسلم أتانا �المصافحة والسالم، �األحادیث الثابتة دون تحدید وقت معين، هذا فضال على أن 
االقتداء �الترك ل�س موجودا في اآل�ة، فك�� تر�ت ما أمر هللا تعالى �ه في اآل�ة : َوما آتاُكُم الرَُّسوُل 
َفُخُذوُه، ومما آتانا الرسول صلى هللا عل�ه وسلم  السالم دون تحدید وقت، ثم جئت �االستدالل وجوب 
ترك ما أمر �ه �مقولتك: (لم �فعله رسول هللا) مع أنه أمر �ه، فاستدللت  بـ (لم �فعله رسول هللا) على 
وجوب ترك ما أمر �ه رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم، وهذا �عني تجر�فا ألصول الشر�عة وهدمها 
�حجة لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم، ذلك ألن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- ندب إلى 

السالم  �إطالق دون منع سواء �عد الصالة أو قبلها.

إذا �ان السالم والمصافحة لم �منعهما الشارع في وقت من األوقات، فما ح�م من قيد �المنع 
�عد الصالة، أل�س من �منع السالم �عد الصالة، مقيد للمطلق �ال قيد شرعي، ومْنُع المسلم 
من السالم على أخ�ه في مطلق األوقات ومنها �عد الصالة هو تعطيل للنص الشرعي من 
النزول على محلِّه، وُحْكم على الدليل �غير دليل، والح�م على األدلة الشر��ة أمر ل�س �الهين 

عند هللا تعالى إال  حيث قيد الشرع نفسه.
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أحمد: جاء عن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-  في صح�ح ال�خار� عن عائشة 
رضي هللا عنها، قالت: قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ل�س ��ه، فهو رد»، ولم یِرد أن الرسول -صلى هللا عل�ه وسلم- وال أحٌد 

من أصحا�ه أنه �ان �صافح و�سلم �عد الصالة.

أحمد: ال �شتر� لوجوب العمل �النص الواضح  أن ننتظر حتى �فعله النبي 
-صلى هللا عل�ه وسلم، بل ُ�شرع العمل �ه على الفور.

طبِّق ذلك على المصافحة والسالم �عد السالم من الصالة، ستجد أنه على األصل، 
و�اٍق على أصل السنة.

أحمد: ولكن �م�ن أن �عتقد المصلون أن السالم والمصافحة من الصالة، وهنا تص�ح 
المصافحة بدعة، وقد أض�فت إلى الصالة، واعتقد �عض المصلين أن المصافحة 

والسالم �عد السالم من الصالة هو من تتمة الصالة �االستغفار والتسب�ح.

إذن، فْلنقل من اعتقد أن السالم والمصافحة من تتمة الصالة وهو من سننها، فقد 
أضاف إلى الصالة ما ل�س منها، وهذا ابتداع في الدین، ألن من شرو� البدعة أن 
�ض�فها صاحبها للدین و�جعلها منه، و�نطبق عل�ه عند إذ الحدیث الشر��: «من 

أحدث في أمرنا هذا ما ل�س ��ه، فهو رد».

أحمد: لماذا ال نمنع المصافحة �عد السالم من الصالة سدا للذر�عة، حتى ال �قع 
الناس في البدعة مست��ال؟

على فرض أن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- وأصحا�ه لما �صافحوا �عد السالم من الصالة، 
فال �عني ذلك أنه ل�س من الشرع، بل هو من أمر رسول هللا صلى هللا عل�ه، وسنته القول�ة، 
وهو من الواضح الداللة، فهل من الشرع أن السنة القول�ة ال �جوز العمل بها حتى �فعلها 
النبي -صلى هللا عل�ه وسلم، أم أن األمر الشرعي الواضح �جب تطب�قه عن الفور دون 

اشترا� وقوع فعل منه -صلى هللا عل�ه وسلم- لذلك األمر.
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أحمد: ولكن ال بد من تحذیر الناس خش�ة الوقوع في  البدعة.

ك�� تر�د أن تحذر؟.

أحمد: ما هي؟

َسدُّ الذر�عة ��ون ��ما هو م�اح أصال، ولكن ِفْعله یؤد� إلى مفسدة غال�ا، ول�س لكل احتمال �م�ن 
أن تسد الذر�عة، فمن المعروف أن الخمر �صنع من العنب، ولم �منع العلماء زراعة العنب بذر�عة 
أنه قد یؤد� إلى صناعة الخمر؛ ألن هذا إسراف في سد الذر�عة، وهذا في الم�اح، فك�� تزعم منع 
السنة �حجة أنها قد تؤد� إلى بدعة �مجرد هذه االحتماالت، والتي ال تتجاوز أن تكون هواجس 

ومخاوف ال ینطبق عليها أصل سد الذر�عة، و��� �عقل یوما أن السنة قد تؤد� إلى بدعة؟!.

أحمد: أسأل المصلي هل تصافح وتسلم بناء على أنه أصل السالم سنة؟ أم تعتقد 
أن السالم والمصافحة �عد الصالة هي من سنن الصالة وم�مِّالتها؟ فإن قال على 
أصل السالم وأنه مسنون فهو مت�ع، و�ن قال على أنه من سنن الصالة أقول له 

هذه بدعة واتر�ها.

ب نفسك حاكما عليهم  هذا �عني أنك ستقوم �عمل�ة تفت�ش على قلوب الناس ون�اتهم، وأنك ستنصِّ
ووص�ا على قلو�هم، وهذا ما �م�ن أن یثير البلبلة في المساجد، وتش�ع الفرقة في المساجد، ولكن 

هناك فكرة.

إقامة محاضرة في المسجد، والب�ان للناس �صفة جما��ة أن السالم جائز �عد الصالة، بناء على 
األصل الشرعي هو ندب السالم في �ل وقت، وأن السالم ��ون بدعة إذا  اعتقد المصلي أنه من 
م�مالت الصالة وسننها، ���ون عندئذ أضاف للصالة ما ل�س من الدین، والتصح�ح  ال ��ون 
�التغيير على الح�م الشرعي، وتحو�ل السنة إلى بدعة خش�ة الوقوع في البدعة، بل �الب�ان والتفصيل 

لألح�ام، حتى ال تحدث الفتنة في المساجد �ما نر� اليوم مع األسف.

أحمد: و�م�ن أ�ضا توض�ح ذلك �مطو�ات ونشرات تعر���ة، ولكن أل�ست المداومة 
على السالم والمصافحة �عد الصالة، تدل على أن فاعل ذلك �عتقد تقييدها �الصالة 

وأنها سنة من سنن الصالة؟
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أحمد: نعم هذا مم�ن.

ولكن أر�د أن أضع بين ید�ك حدیثا لرسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم أر�د أن تتأمله و��ه فائدة في 
موضوع السالم �عد الصالة،  فتأمله، جاء في صح�ح ال�خار� عن أبي هر�رة: أن النبي صلى هللا 
عل�ه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي صلى هللا عل�ه وسلم فردَّ 
النبي صلى هللا عل�ه وسلم عل�ه السالم، فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، فصلى، ثم جاء، فسلم 
على النبي صلى هللا عل�ه وسلم فقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل» ثالثا، فقال: والذ� �عثك 
�الحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: «إذا قمت إلى الصالة، فكبر، ثم اقرأ ما ت�سر معك من 
القرآن، ثم ار�ع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع 

حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صالتك �لها».

أحمد: حسنا.

ولكن هناك أمر مهم جدا؟

أحمد: ماهو؟!

أحمد: واضح انتفاء الزم اعتقاد أنها من سنن الصالة من المداومة علي المصافحة 
والسالم.

هل �حتمل أن من یلتزم ذلك �عتقد أنها على أصل السن�ة اآلمرة �السالم فداوم عليها، ألنها 
من سنن اإلسالم العامة، ول�ست من سنن الصالة؟

إذن انتفى الزم أن  �عتقد أن السالم �عد الصالة من مداومته على السالم، الحتمال 
مداومته على السالم ألنه من أصول الشر�عة وسننها المطلقة، أضف إلى ذلك أن الفعل 
مجمل وال یتضح األمر منه إال �القول، إذا تكلم المصلي �أنه -على فرض- �عتقد أنه 

من سنن الصالة.
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ضرروة الحذر من الفتاو� المطلقة التي  تطلق القول ببد��ة السالم والمصافحة �عد الصالة، فهذه شوشت 
أفكار المصلين، وأفسدت ذات بينهم، و�ذلك ین�غي الحذر من إثارة ح��ظة المصلين �التفت�ش على قلو�هم، 
واتهامهم، واألصل في المسلم السالمة ول�س االتهام، و��ما أعلم لم أجد حتى اآلن ممن �انوا یتكلمون في 
هذا الموضوع من عامة المسلمين أنه �صافح معتقدا أن ذلك من سنن الصالة وم�مالتها، مما �عني أن 
هناك استنزافا للتفكير اإلسالمي من غير طائل �إطالق القول �البدعة دون تفصيل، و�ان األجد� تعل�م 
الناس ما �حتاجون إل�ه في معاشهم ومعادهم، ال استنزاف المجتمع في مسائل ال وجود لها في الواقع، وأرجو 
أن تعلم أن من عالمات البدعة أنها تميت سنة، فأین السنة التي أماتها السالم والمصافحة �عد الصالة، 
أل�س القول ببد��ة السالم �عد الصالة هو الذ� �ميت السنة التي هي السالم والمصافحة، وعل�ه ��ون 

القول ببد��ة المصافحة �عد الصالة مطلقا، �ميت سنة السالم والمصافحة.

أحمد: أسأل هللا تعالى أن �علمنا و�فهمنا.

*م�حظة: 

       هذا الحوار مركز � الحكم ال�عي، ولعل بعض الناس ¯ يحب من يقطع أذكاره واستغفاره 

بعد الص�ة، فنراعي شعورهم  إذا علمنا ذلك منهم، ونحن وهم � سعة ورحمة، ولكن ا�شكلة هي 

� زعم البدعة دون تفصيل، ف� بد من ا�حافظة ع
 الحكم ال�عي اصð للس�م وا�صافحة 

وأنه مطلق � ا�كان والزمان.





-الحوار السابع عشر-
قسمة الميراث شرعا … لألنثى أكثر من حظ الذَّكرين
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قسمة الميراث شرعا … لألنثى أكثر من حظ الذَّكرين

        كثر الحديث حول مساواة الذكر بانثى � ا��اث  � الفكر ال�ديني، فربما يظن أحدهم 

أن ا�ساواة � ا��اث هي إنصاف للمرأة، ولكنها � الحقيقة هي غصب لحقوقها ال�عية، 

فهناك أحوال � ا��اث تأخذ انثى ث�ثة أضعاف الذكر، وا�ساواة هنا ظلم لها، وتصبح مقولة 

عدو عاقل خ� من صديق جاهل  مقولة � محلها، وحول هذا ا�وضوع جرى الحوار ا�تي:

هل له زوجة؟ أوالد..؟ أم…

أبو أحمد : ترك زوجة، و�نتا رض�عة، وأما وأ�ا وهو أنا.

أبو أحمد: مات ولد� أحمد رحمه هللا وترك ١٢٠٠٠ دینار، فما قسمة هذه 
التر�ة أخ وليد؟

للزوجة الثُّمن: وهو ١٥٠٠ دینار، وألمه السدس: وهو ٢٠٠٠ دینار، ولك أ�ضا 
السدس: ٢٠٠٠ دینار، وللرض�عة النصف: ٦٠٠٠ دینار، وما زاد �عد ذلك فهو لك.

أبو أحمد: معقول أنا من ر�يت و�برت وعلمت في الجامعات، وأنفقت آخذ 
أقل من الرض�عة، والرض�عة تأخذ ثالثة أضعاف والد المتوفى؟ وهي لم تقدم 

شيئا ولم تنفق مثلما أنفقُت؟

أم أحمد: وأنا الذ� سهرت الل�الي في تر��ة ولد� وتمر�ضه، وتشج�عه على 
العمل والدراسة…، لقد حملته تسعة أشهر في �طني، وأرضعته، و�برته 
ساعة �ساعة، تأخذ هذه الرض�عة ثالثة أضعاف األم، أین المساواة بين 

النساء على األقل، أین العدالة؟
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زوجة أحمد: وأنا أ�ضا عشت مع أحمد في فقره وقهره، ومعاناته، �ص�ح نصيبي الثُمن، 
وهذه الرض�عة لم تبذل شيئا مع أبيها في تحصيل هذه الثروة، بل �انت عالة علّي وعلى 
أبيها، وأنا أمها وهي تأخذ أكثر مني، بل تأخذ النصف، وأبو أحمد وأم أحمد وزوجة أحمد 
�أخذون جم�عا النصف ال�اقي، هل أنت متأكد أخ وليد من هذه القسمة، نعلم أن شرعنا 
عقالني!!! وهل �م�ن أن تكون القسمة هذه من شرع یؤمن �العقل؟ فالشرع هنا لم �ساو� 

بين النساء والنساء، وال بين الرجال والنساء.

وهذا دليل على أن قسمة الميراث الشر��ة ال تخضع شرعا للذ�ورة وال لألنوثة، ألن الشرع ال یتأثر 
�حالة الصراع النفسي والتار�خي في الفكر الالدیني الذ� �ان نت�جة صراع مع الكن�سة، العت�ارات 
الذ�ورة واألنوثة، ولم ��ن هناك صراع في مجتمع الصحا�ة عندما أعطيت األنثى ثالثة أضعاف 
األب، مع أن مجتمعهم القر�ب من البداوة �ان �فرض أنهم یتساءلون عن هذه القسمة، ولكن �سبب 
عظمة إ�مانهم �عدل هللا تعالى وح�مته لم یثيروا هذه المسائل، بل انشغلوا �العمل الجاد في بناء 
األمة و�عالء �لمتها، وهجروا الجاهل�ة ��ل ما فيها من عادات عاشوا عليها، استجا�ة ألمر هللا 

ورسوله، فكان تسلميهم ل�س �غير عقل بل �إ�مان عميق �الحق من عند هللا تعالى.

أم أحمد: هذا �عني أن الصحا�ة الذین �ان منهم َمن یرث زوجة أب�ه و�دفن ابنته ح�ة، أص�حوا 
مؤمنين �قسمة الميراث، وهو أن تأخذ البنت أكثر من جدها بثالثة أضعاف، مع أنها �انت تُـحَرم 
من الميراث في الجاهل�ة، فهم قطعوا عالئقهم �الجاهل�ة تماما، ولمتكن قسمة الميراث محل ش�وك 
في المجتمع، �الرغم من أنهم حدیثي عهد �جاهل�ة، لعمق إ�مانهم �أن العدل هو في ح�م هللا 
تعالى، وهذا اإل�مان هو الذ� جعلهم مشغولين �العمل الجاد، واستطاعوا بناء أمة عظ�مة، ولو 
انشغلوا �الش�وك واألوهام –كما �فعل �عض المسلمين اليوم-َلـمــا استطاعوا أن َیـْبـنوا حضارة عظ�مة.

أبو أحمد: نحن نسلم �ِقْسمة هللا تعالى، ولو أن هللا تعالى قال ل�س للرجل 
ميراث فهو العدل والح�مة، ألن هللا أعلم منا وأح�م، ولكن أل�س في ذلك 
ح�مة �م�ن أن تظهر لعقولنا في تفضيل هللا تعالى البنت على جدها الذ�ر 

وجدتها وأمها في الميراث.

نعم هناك ح�مة قد تظهر أح�انا لنا، وقد تغيب عنا أح�انا، وتكون الح�مة اإلله�ة في اخت�ار 
الناس وابتالئهم، هل یؤمنون �ح�م هللا تعالى إذا لم تظهر لهم العلة والح�مة، واالبتالء بتنفيذ 
األمر الذ� ال تظهر علته للناس أمر حاصل في الشر�عة فقد ابتلى هللا تعالى إبرا��م بذ�ح 
ولده، وال یوجد في ذلك مصلحة ظاهرة یدر�ها العقل، وقد َهـمَّ إبرا��م �األمر، ولكن هللا تعالى 
افتد� ولده ���ش عظ�م، و�ين هللا تعالى إ�مان إبرا��م وولده وهاجر عليهم السالم للناس 
ل�قتدوا بهم في التسل�م � تعالى، وهذا االبتالء بذ�ح الولد أعظم ابتالء  من قسمة الميراث بين 

الذ�ر واألنثى، فا� تعالى یبتلينا أخي أ�ا أحمد هل نمتثل أمره أم ال، وهذا هو اإل�مان.
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أبو أحمد: آمنا �ا� تعالى، وأن قسمته هي العدل، ولو قال الشرع : ال ميراث لي والميراث 
كله للصغيرة، فهذا هو عدل هللا تعالى  وآمنت �ه، ألن هللا عادل فنحن ال نعرف العدل إال 
�عد أن یِرد �ه الشرع، فالشرع حاكم علينا ولسنا حاكمين عل�ه، وه�ذا نكون قد نجحنا 
في االخت�ار اإللهي �التسل�م � تعالى ولما جاء عن رسوله، ولكن أخي وليد، قال إبرا��م 

عل�ه السالم: (قاَل َأَوَلْم ُتْؤِمْن قاَل َبلى َولِكْن ِلَ�ْطَمِئنَّ َقْلِبي).

نعم هذا صح�ح أننا نؤمن أن أمر هللا تعالى هو لح�مة، ولكن �جب أن ��ون اإل�مان �ما أنزل 
ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّ�َع  هللا تعالى أوال، وهو اإلسالم � تعالى: (َوَمْن َأْحَسُن ِدینًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِ�َّ
ِملََّة ِإْبراِ��َم َحِن�فًا َواتََّخَذ �َُّ ِإْبراِ��َم َخِل�ًال (١٢٥) سورة النساء، فهذا هو اإل�مان؛ ألنه ال ُ�عقل 
أن نجعل الدین قناعات شخص�ة خاصة، بدال من اإل�مان الصادق �ا� تعالى وشرعه، ونحن 
ال نستط�ع أن نحارب الش�وك لكل شخص، بل ��في أن نعظم اإل�مان في قل�ه، ثم ینطلق �عد 
ذلك على بينة من اإل�مان في البناء والتعمير وتقو�ة دعائم األمة، بدال من أن ی�قى أسير الش�وك 

واألوهام �سبب ضعف إ�مانه �ا� تعالى و�تا�ه.

زوجة أحمد: وهذا ما نقرأه في �تاب هللا تعالى دائما، ومع أننا مسلمون وراضون �قسمة 
العل�م الح��م، لكننا نشعر أن دیننا هو دین العلم والح�مة، ونحن نسأل عن الح�مة 
ل�س –ال قدر هللا – اعتراضا على أمر هللا تعالى، بل نر�د أن نكشف عن ح�مة هللا 
تعالى لنزداد إ�مانا على إ�ماننا، ونحن مؤمنون ولو لم تظهر لنا الح�مة، خصوصا أنه 
�ش�ع بيننا أن الشرع أعطى للذ�ر مثل حظ األنثيين، وهنا نر� أن الشرع، أعطى البنت 
ثالثة أضعاف جدها الذ�ر، وهذا �عني أن قسمة الشرع ال تخضع   للذ�ورة وال لألنوثة 

حس�ما تتوهم طائفة الالدینيين.

أم أحمد: نسمع في �تاب هللا تعالى قوله: �عقلون، یتفكرون، األل�اب…، 
فهل هناك أمر معقول في هذه القسمة نزداد �ه إ�مانا على إ�ماننا �ما جاءنا 

من هللا تعالى.

م الشرع الميراث خضوعا النثى  نعم هذا صح�ح ألن الشرع تعن�ه رعا�ة مصالح الخلق، فلم �قسِّ
وال لذ�ر، ��عطي الشرع أحدهما أح�انا مثل اآلخر، مثل الجد والجدة هنا، وأح�انا �عطي الذ�ر 
أكثر من األنثى مثل األبناء والبنات، وأح�انا �فضل األنثى على الذ�ر مثل الجد والبنت في 
مثالنا هذا، وقد أعطى الشرع الصغيرة أكثر من الجد، فهي ض��فة مقبلة على الح�اة قدرتها على 
الكسب أقل من غيرها غال�ا، وهي �حاجة لطعام و�ساء وتعل�م وال مال لها إال مال أبيها، �خالف 

اآلخر�ن، فال �خلوا حالهم من مال خاص لهم، وأنهم لهم قدرة على الكسب.
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مع األسف أصغى �عض ش�اب المسلمين لدعاو� الملحدین من مقلدة الغرب، وهؤالء ل�س   
هدفهم أنثى وال ذ�ر، بل هدم قواعد المجتمع اإلسالمي، فأثاروا هذه القضا�ا، ألنها تخدمهم في 
إثارة الش�وك حول القرآن الكر�م، وهؤالء ال �عنيهم إظهار مثل هذه المسألة التي تأخذ فيها األنثى 
ثالثة أضعاف الذ�ر، فإما أنهم جهلة وال یؤخذ منهم، أو أنهم �علمون ولكنهم �بني إسرائيل یبدون 
شيئا و�خفون �ثيرا، ولو أنهم �عتقدون أن القرآن من عند هللا تعالى وأن هللا عل�م ح��م، والرسول 
صلى هللا عل�ه وسلم مبلغ صادق عن هللا تعالى، وأن هللا تعالى �علم واقعنا المعاصر عند نزول 
اآل�ات، ما اتهموا قسمة هللا تعالى �الظلم، وادعوا العدل ألنفسهم، وجعلوا أنفسهم أعلم من هللا 

وأح�م.

قامت هذه القناعات على النظرة السطح�ة في الفكر الالدیني الذ� ینظر لإلنسان مجردا عن     
اإل�مان �السماء والرسل والغيب، ونظر لألسرة على أنها وحدة اقتصاد�ة �سبب شراستهم الماد�ة، 
وتوحشهم الرأسمالي، فنظروا نظرة اقتصاد�ة بيولوج�ة لإلنسان، وظنوا أنهم بهذه المساواة یتحررون 
من العقدة التي أشاعتها الكن�سة ضد المرأة، فما زالت العقدة من الدین ال�اطل والمرأة هي المه�منة 
على الفكر الالدیني اليوم، ونحن ال عالقة لنا بهذه العقدة النفس�ة واالقتصاد�ة، نحن المسلمين آمنا 

بر�نا ورسولنا، وأن أح�ام هللا تعالى عادلة، وعلينا أن ال ننشغل �ما تنشره طائفة الالدینيين من    
من وساوس وهلوسات، وعلينا أن ننطلق نحوة العمل والتطبيق ألن الصراع مع الدین مش�لتهم، 

أما مش�لتنا نحن فهي الفقر، والمرض، والتخلف ال�حثي والعلمي وتأخر اإلنتاج االقتصاد�     
النوعي، هذا الذ� جعلنا عالة على غيرنا، وجعل غيرنا ال �خشى من سب نبينا والطعن في دیننا، 

وتم استنزاف المسلمين بهذه الش�وك، ولكن علينا أن نجمع الكلمة وأن نوحد الصف، وتحقيق   
االستقرار االجتماعي، حتى ال �ص�ح أوالدنا طعاما لسمك ال�حر المتوسط، في عالم �ضيق �الفقير 

والض���.

زوجة أحمد: إذا �ان األمر بهذه الح�مة الرائعة المعقولة، فلماذا ال نسمع إال 
مقولة للذ�ر مثل حظ األنثيين، حتى أص�حت و�أنها هي القانون الوحيد في 
الشر�عة، ولم یذ�ر أحد أن في الشر�عة أن لألنثى مثل حظ الثالثة ذ�ور؟! 

وهذا أمر غر�ب!

أبو أحمد: ولكن ما سبب انتشار هذه القناعات المعاندة للشرع بين �عض 
الفئات في مجتمعنا؟
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أم أحمد: ال ننسى أن المساواة بين الرجل والمرأة تعنى حرمان المرأة من حقوقها الشر��ة، وهي 
النفقة والمهر، وهذا �عني أنها �جب أن تخرج من بيتها �حثا عن الرزق ولو على حساب آخرتها 

وطاعتها لر�ها، في رعا�ة األبناء وحفظهم من الض�اع والوقوع في الجر�مة والمخدرات، وماذا   
�م�ن أن تكسب المرأة والرجل إذا خِسرا أوالدهما، فال بد من إظهار تكامل الرجل والمرأة في     

اإلسالم، ال أن �ص�حا خصمين متناقَضين �ما هو الحال في الفكر الالدیني.

زوجة أحمد: هناك ما هو أهم من أ� قسمة مال�ة، وهو إ�مان المرأة المسلمة بر�ها ونبيها، فماذا 
تكسب المرأة المسلمة إذا طعنت في �الم ر�ها ونبيها، وخسرت آخرتها، وتوّلت قوما غضب   

عليهم �جحدون أح�ام هللا ورسوله، ولو �ان فيهم خير لنفعوا أنفسهم، ��� وقد طعن الالدینيون 
في  �الم هللا ورسوله، وظلموا المرأة، �حرمانها من حقوقها الشر��ة في اإل�مان بر�ها  والمهر   

والنفقة والميراث عندما ��ون أكثر من الرجل �حجة المساواة المز�فة،  حيث �حتال الرجل الكسول 
على المرأة في إسقا� هذا الواج�ات التي أمره هللا تعالى بتحملها تجاه المرأة ، فاست�اح الرجل    

الكسول  المرأة �ال مهر وال نفقة، ثم تتحمل المرأة رعا�ة األوالد �طب�عة أمومتها الحان�ة أكثر من 
ذلك الرجل الكسول الذ� ألقى بواج�اته على المرأة �خدعة المساواة، وقد آن األوان إلبراز الحقوق 
الشر��ة المتكاملة للرجل والمرأة والطفل، والعامل، والوالدین، ولن تنهض أمتنا وتصنع وتنتج إال 
�صالح الرجل والمرأة، ولن �صلحا على غير هد� ر�نا وسنة نبينا محمد -صلى هللا عل�ه وسلم.

وهناك أمر مهم ال بد من اإلشارة إل�ه، وهو أنه ال �م�ن أن ننظر إلى أح�ام الشرع من زوا�ة    
مصلح�ة دنيو�ة خاصة، بل الشرع �قرر األح�ام �صفة متكاملة مع �عضها، فال �م�ن النظر إلى   
قسمة الميراث دون النظر إلى النظام المالي في إ�جاب النفقة والمهر على الرجل، إذا الشرع �له 
مجموع متكامل ال �م�ن فصل نظام األسرة عن النظام االقتصاد�، وال عن العقيدة التي یثبت فيها 
العقل القاطع العلم والح�مة � تعالى، وأنه ال توجد مصلحة دنيو�ة أقرتها الشر�عة إال ولها امتداد 
مصلحة أخر� في اآلخرة، وهي رضا هللا تعالى وطاعة في أمره بتحقيق االستخالف في األرض. 





-صلة بالحوار السابع عشر-
 آِكالت اللُّحوم والحوار مع اآلخر… وما زال الَعْرض مستمرا !!!
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آِكالت اللُّحوم والحوار مع اآلخر… وما زال الَعْرض مستمرا !!!
         ع
 هامش أحد ا�ؤتمرات ا�همة � الغابة، يدنو اسد ملك الغابة إ» حِليفه النّمر، ويشكو 

إليه أمرا أرَّقه، وهو أن فأرا � عرينه، يهّدد رزقه ورزق عائلته، ويؤرق نومه � الليل، خصوصا 

ـّر أفكاره، وهو يحاول  وأنه � ا�ونة اخ�ة، وصلت لÿسد تقارير ِجدِّية تفيد بأن الفأر قد غـي

ا�ن  أن يتحول من أْكل الحبوب إ» أْكل اللحم، وأن هذه ا�علومة مؤكدة من مصادر مختلفة، 

فقد التقطت الِغربان والبُْوم � الفضاء صور آثار أقدام الفأر ع
 قطع اللحم الكب�ة � عرين 

اسد، مما يؤكد نية الفأر التشبه فع� بالكبار وأَكلة اللحم، وللحياد وا�وضوعية، فقد تم 

استبعاد الصور التي التقطها الصقر نها غ� محايدة، ومتأثرة بأفكار الصقر الظ�مية.

لت الكث� من           ويزداد غضبي أيها النِمر العادل، أن العديد من مصادرنا الحقوقية سجَّ

انتهاكات حقوق الفأرة، وأنها تعاني من التمييز والعنف، و¯ تحصل ع
 حقوقها حسب   

القانون، هذا إضافة إ» عمليات رْصد متواصلة، تفيد أن الفأر يقسو ع
 أطفاله ا�ساك� 

قسوة تقشعر لها ابدان، وهذا ما ¯ تجيزه القوان� ا�دنية ا�تحâة � عا�نا الحّر، تلك 

ْلمي، وفسيفساء التنوع الذي اتفقنا عليه  القوان� التي تقوم ع
 اح×ام ا�خر، والتعايش السِّ

� غابتنا السعيدة.

         فما كان من النمر الذي يُعدُّ أحد الضيوف الدائم�  � مجلس اسد، إ¯ أن قال:

ي، يمكن أن أستع� بابن عمي القط، فهو متخصص �  ـِّن يا م̄و              النمر: امر هي

صيد الف6ان بطريقة ِعْلمية غ� مؤذية!!! وما هي إ¯ دقائق معدودة حتى يْمـثُـل الفأر 

اللع� ب� يدي عدالتكم ُمَقـرَّنا � اْصفاد.

             اسد: ا�هم، � حال القبض ع
 الفأر الظ�مي، يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة، 

يتمتع فيها بجميع حقوق الحيوان ا�نصوص عليها � ميثاق الغابة.

ي ،¯ نريد أن تَفهم فئة الف6ان أننا نستهِدف هذا الطَّيف الرائع                النمر: ولكن يا م̄و

� غابتنا، بسبب ذلك الفأر الظ�مي الذي انتهك كل اعراف والقوان�، ف� بد من استشارة   

زعيم حارة الف6ان التي نقدِّرها جميعا،  ونح×م إضافتها القيمة �جتمعنا الفسيفسائي    

الجميل.
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اسد: إذن فليحâُ زعيم الف6ان ليبدي رأيه.

ي اسد، َسْمًعا وطاعة. الفأر الشايب: م̄و

             اسد: ما حكم فأر  من قومك، أثبتت الفحوص الـِمْخ±ية القاطعة لدِمه أنه ينوي     

التحول من أَكلة الحبوب إ» أَكلة اللحوم!

ي، هذا تغي� لخْلق اهللا، نحن ُخلقنا لنأكل الحبوب فقط،                الفأر الشايب: حرام يا م̄و

ثم نسَعد بأن يكون مثوانا اخ� � مِعدة أَكلة اللحوم، وهذه هي حسن الخاتمة التي نسعد بها 

ي، ومحاولة هذا الفأر الخارج عن الطبيعة محاولة تقþ ع
 التنوع وألوان  وننتظرها يا م̄و

الطيف الذي نفُخر به � غابتنا العادلة، ولو  أصبحت كل الحيوانات آكلة ِللَّْحم، فلن تجد آك�ت 

اللحم ما تأكله، وسنكون جميعا لونا واحدا يفقد النَّضارة والجمال.

               اسد: أيها النمر، وبعد التأكد أن حربَنا ع
 ذلك الفأر الفاجر هي حرب عادلة، ̄و تستهدف 

فئة الف6ان بوصفها إحدى ا�كوِّنات الفاضلة � مجتمعنا، وأن ذلك الفأر هو حالة فردية معزولة، 

ـَّر طبيعة الخلق  قررنا أن تباÝ مهمتك بإحضار ذلك الفأر، الذي شوه صورة غابتنا العادلة، وغي

الجميلة التي ُخلقنا عليها.

               النمر: سمعا وطاعة، أيها اب الرحيم. 

       وما هي إ¯ لحظات حتى أحâ النمر قطا تبدو عليه ع�مات ال�اسة والنصب وا¯حتيال � 

الوقت نفسه، وقدمه إ» ملك الغابة.

اسد: كم تحتاج يا ابن العم لتقþ ع
 ذلك الفأر ال�ير.

ي. القط اب: ُسويعات يا م̄و

              اسد: امِض �ا أُِمرت، ولكن هل اطَّلعت ع
 ميثاق الحيوان، وكيف ستتعامل مع ا�جرم 

وفق القانون � حال ا مساك به؟
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ي !!! نحن ت�ميذك يا َكب�. القط: نعم م̄و

ودخل القط إ» عرين اسد � مهمة صعبة، ولكن طال امر ولم يتم القبض ع
 ا�جرم.

 
               اسد: أيها النمر والقط، وعدتماني بإحضار ا�جرم � ساعة، وقد مû شهر ع

هذا الحال دون نتيجة.

النمر للقط: ما تقول يا ابن عمي؟ ما امر؟ أعلم أنك ماهر ومتخصص � مهمتك.

              القط اب: � الحقيقة عندي مشكلة � التفك�، و¯ أستطيع ال×كيز بسبب غياب    

 
زوجتي القطة، وأنا ¯ أقدر ع
 ال×كيز حتى تسمحوا È بإحضار قطتي، ُركِّز � القبض ع

ا�جرم، وتطبيق القانون.

               اسد: لك ما طلبت، أيها الحراس! امنحوا زوجة القط إذنا بالدخول وا قامة � عريني 

حتى انتهاء ا�همة!

      وهنا طالت قصة القط مع اللحم بأنواعه � عرين اسد، وهو يعيش مع قطته � أحسن 

اب مثل أبيه، ومن يُشبه أباه فما ظلم. عيش، حتى ُرِزق القط بصغ� نصَّ

اب: يا أبت، لم نحن � عرين اسد؟ القط الصغ� بيه النصَّ

̄نا اسد ، وأثر  �                 القط اب: للقبض ع
 فأر مجرم فارٍّ من العدالة، وشغل فكر مو

كفاءة أدائه وإدارة غابتنا السعيدة.

ـَـُر ِمـْخلب اسد، ويظهر � عرين اسد، وهنا       وبينما ُهما كذلك، وإذا بفأر منَهك عليه أَث

تأكد للجميع صدق اسد ونزاهة دعواه ضد الفأر، وهل هناك دليل أكثر من مشاهدة الفأر   

 
ا�جرم بالجرم ا�شهود � عرين اسد! وتأكد للجميع حكمة اسد  � محاربة الخارج� ع

قوان� الغابة السعيدة، وأن دعوى اسد لم تكن كذبا ̄و اخت�قا، وتناقلت الغابة ع
 لسان 

الببَّغاء  خ±ا يؤكد مشاهدة الفأر ا�تهم متلبسا بالجرم ا�شهود.

̄بن  بإنجاز ا�همة � لحظة ولكن …      وهمَّ القط ا
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̄بن ¯ بالفأر        القط اب ي�حق القط الصغ� قبل أن يمسك بالفأر، والغريب أنه أمسك بالقط ا

̄بن قائ�:   الهِرم! ويصفُع القّط ا

القط اب: ¯ تمسك بالقط، يا حيوان يا ابَن الحيوان.

̄بن : أليست هذه مهمتَنا يا أبت؟ القط ا

             القط اب: نعم، يا حيوان،  ولكنك غبي، لو قبضت ع
 ا�جرم هذا ستنتهي ا�همة، 

̄نا اسد، وستقطع رزقك    وستُطَرد أنت وَمن خلفوك من النعيم الذي نعيش فيه � ظل مو

ورزق أمك وأبيك  بيدك أيها الولد العاق.

القط الصغ�: وأمانة الواجب يا أبي!!

              القط الكب�: يا بني الفأر ¯ يأكل اللحم، وهذا الفأر ما َله ولÿِسد، فقد هرب هذا الفأر   

̄نا اسد،       مني يوما خارج الغابة، ولجأ إ» عرين اسد لينجو بالحياة، وليدخل � حماية مو

̄نا ملك الغابة، ويا بني: اسد عايش وأنت عايش  وأنا وأمك ع
 قصة  وقد سبَّب ذلك إزعاجا �و

هذا الفأر الهِرم، وكذلك النمر وجمهور الغائبة، والغابة تعيش ع
 هذه القصة، والفأرة التي     

يطالب اسد بحقوقها، قد هدم اسد بقدمه بيتها عليها وع
 أطفالها أثناء م�حقته للفأر       

اب الهِرم، واسد يعلم ذلك، لكن يا بني هذه غابتنا السعيدة تعيش ع
 هذا القانون، وأنا         

والضيوف الدائم� � مجلس اسد نطبق القانون، فنحن يا بني غابة العدل والقانون.

وما زال العْرض مستمرا ، أَما آن للصقر أن يعود؟!
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هل تخرج صدقة الفطر عينا أم نقدا وتحريم اإلنكار 
على االجتهاد المعتبر

        مقدمة:

        هذا الحديث ا�تي ليس محاولة ل×جيح قول جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، بل  براز     

̄جتهاد ولو كان مرجوحا � نظر ا�جتهد، أو من يقلد  ̄جتهاد، وأن ا طريقة التعامل مع تعدد ا

̄جتهاد ا�رجوح � نظر  ذلك للمجتهد، ولكنه راجح � نظر مجتهد آخر، فيحرم ا نكار ع
 ا

ا�جتهد، مادام ا�جتهد ا�خر الذي أجاز إخراج القيمة النقدية هو متبع صل معت± Ýعا وله 

̄جتهاد ا�عت± هو إنكار ع
 ال�ع نفسه وع
 السلف  � ذلك سلف صالح، وأن ا نكار ع
 ا

الصالح، وإدخال لÿمة � حلقة مفرغة ¯ نهاية لها، فليس الحوار لل×جيح � مسألة بعينها، 

بل هو بيان لكيفية التعامل مع تعدد ا¯جتهاد ا�عت±، فمن أراد أن يخرج القيمة أو الطعام 

فلكل ما أراد، وليكن ذلك بهدوء، ودون تعصب مذهبي، وإثارة النزاع والشقاق ب� ا�سلم�.

خالد: نحن في �ل رمضان نر� مخالفات للسنة، ومن هذه المخالفات إخراج 
صدقة الفطر نقدا، وهو خالف ما جاءت �ه السنة عن رسول هللا -صلى    

عل�ه وسلم، وال �جوز إخراج ز�اة الفطر نقدا، و�جب التقيد �ما جاء عن                
هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- في الحدیث.

خالد: عن ابن عمر أن رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- فرض ز�اة الفطر   
في رمضان على الناس صاعا من تمر وصاعا من شعير على كل حر وعبد 
ذ�ر وأنثى من المسلمين، وهذا الحدیث صح�ح ، وأ�ضا عن أبي سعيد الخدر� 
رضي هللا عنه، �قول: «كنا نخرج ز�اة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من 

شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من ز�يب»

واضح أن الحدیث الشر�� قد نّص على هذه األصناف، وأنه �جب أن نخرج الز�اة 
منها، ولكن هل ما ورد ��ه هو على سبيل الحصر، وأن التعبد في صدقة الفطر     

�حصل بها فقط، وال �حصل �غيرها؟

ما هو الحدیث؟
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َد الرسول -صلى هللا عل�ه وسلم- األصناف، وصدقة الفطر  خالد: ط�عا عدَّ
تعبد�ة، بدليل أنها وجبت على الفقير ��ما زاد عن قوته یوم العيد، وعل�ه      

نحن أمام ��ادة، واألصل في ال��ادة االمتثال وااللتزام.

�عني المسألة قط��ة، أم اجتهاد�ة، �عني هل �م�ن أن یتعدد فيها االجتهاد بين 
إخراج ال��مة واألصناف المذ�ورة  في الحدیث.

خالد: نصُّ الحدیث واجب االت�اع، وال اجتهاد في مورد النص.

نعم صح�ح ال اجتهاد في مورد النص، ولكن ��� یز�ي أهل الفلبين مثال، ول�س    
من طعامهم هذه األمثلة التي ذ�َرها في الحدیث، فطعامهم األرز، ول�س مذ�ورا في 

الحدیث، واألمر تعبد� �ما قلَت أنت، وال اجتهاد في مورد النص!

خالد: نعم معنى التعبد واضح، وال اجتهاد في مورد النص، ولكن األمر 
�حتاج إلى تفكر في األمر.

هل اقتصر الذین لم �جيزوا ال��مة من فقهاء السلف على األصناف فقط تعبدا، 
أم أجازوا أ��انا أخر� إن لم تكن األصناف المذ�ورة من قوت أهل البلد، أم  لم 
یتقيدوا �األصناف المذ�ورة، وجعلوا ما لم یذ�ر في الحدیث و�ان قوتا لبلد ما، 

فإنهم ُیـخِرجون من غالب قوت البلد، ولو لم ��ن مذ�ورا في الحدیث؟

خالد: أجازوا أ��انا أخر�، فمن �ان قوتهم األرز �خرجون األرز.

وأین التعبد الذ� ذ�رته بوجوب االقتصار على األصناف الواردة فقط؟ فقد بينَت أن األمر تعبد�، 
وال��ادات ت�قى حسب ب�ان الشارع، ألن مبناها على االمتثال، وأنت االن تذهب مذهب التعليل    

�غالب قوت البلد، ولم تقتصر على األصناف المذ�ورة، وقلت �التعليل وهو ما ذهب إل�ه الحن��ة، 
و�ناء عل�ه فإن الجمهور (الشاف��ة والمالك�ة والحنابلة) متفقون مع الحن��ة على التعليل من حيث 
المبدأ، وأن األصناف المذ�ورة في الحدیث، ل�ست متعينة شرعا، وفهموا أن النبي -صلى هللا عل�ه 

وسلم- ن�ه بهذه األصناف ألنها هي الغال�ة في المدینة المنورة في حينه، واالقتصار عليها دون     
االلتفات للمعنى والعلة هو تقصير في حق الشرع ومعناه، وتفو�ت مقصده ��فا�ة المساكين، الذین 

���شون على األرز �ما هو واضح في المثال محل ال�حث.



حوار مع أخي

169

خالد: ال بد من النظر في المعنى الذ� شرعت من أجله األصناف الواردة في الحدیث.

ما رأ�ك لو قلنا: إن المعنى هو سد الحاجة والكفا�ة للفقراء �غالب طعام البلد، و�تعين في 
الفلبين مثال أن نالحظ الكفا�ة، وأنها ال تكون �األصناف الواردة  في الحدیث، وال تكون 

إال في األرز، أو ال��مة النقد�ة.

خالد: ُنخرج األرز، ألنه أوفق �المعنى و�علة الح�م �اإلغناء للفقراء في هذا 
اليوم، ولكننا ال نعـِدل عن األ��ان مثل األرز إلى ال��مة.

 إذا �نا قد الحظنا المعنى والعلة، وهي تحصيل الكفا�ة والغنى، أل�ست هذه العلة 
 والمعنى من الشرع نفسه، أم هي اختراع من عندنا؟

خالد : بل هي من الشرع، والح�م یدور مع علته وجودا وعدما.

إذا �ان األمر �ذلك، فمن أین قيدت �ضرورة االقتصار على إخراج األ��ان، 
مع أن الشرع لم  ینص على التقييد �األرز مثال؟

خالد: ألنه طعام، أما النقود فل�ست طعاما.

حسنا، ذ�ر ال�خار� معلقا في صح�حه: �اب العروض في الز�اة، (وقال طاووس: قال معاذ رضي 
هللا عنه ألهل ال�من: ائتوني �عرض ث�اب خم�ص أو لب�س في الصدقة م�ان الشعير والذرة أهون 
عل��م، وخير ألصحاب النبي صلى هللا عل�ه وسلم �المدینة) فهذا دليل شرعي على جواز االنتقال 
عن األ��ان الواج�ة في ز�اة المال إلى ما ل�س بواجب وهو العروض، من الث�اب، وهو ما اختاره 
اإلمام ال�خار�، �قول ابن حجر في فتح ال�ار� البن حجر (٣/ ٣١٢): (أ� جواز أخذ العرض 
وهو �فتح المهملة وس�ون الراء �عدها معجمة والمراد �ه ما عدا النقدین قال بن رشيد، وافق ال�خار� 

في هذه المسألة الحن��ة مع �ثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل).
فقد انتقل معاذ رضي هللا عنه من أخذ  الشعير الذ� وجبت ��ه ز�اة المال، وهو- أعني الشعير- 
مذ�ور أ�ضا في حدیث صدقة الفطر، وانتقل عن الشعير في ز�اة المال التي هي ر�ن من أر�ان 
اإلسالم، إلى الث�اب، وقال هو خير ألصحاب النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-، وهو في ز�اة المال، 
َفـِلَم ال تخرج صدقة الفطر �ال��مة النقد�ة، إذا �ان هذا أنفع للفقراء، مع أنني أ�ضا ُأِقرُّ �أن اجتهاد 
الجمهور في االقتصار على الطعام له وجه قو� في التعبد، ولل��مة النقد�ة وجه قو� في مصلحة 
الفقير، فلنأخذ ��ل ما جاء عن السلف، و�خير المسلم في ذلك، و�الهما ل�سا مخالفين للنص الشرعي، 
بل في معناه وعلته،  وهل تستط�ع أن ت��م دل�ال قط��ا من الشرع على أن اإلخراج �ال��مة شاذ في 

الدین، وقد تبين لك أن له أصال في ز�اة المال، وصدقة الفطر؟
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خالد: ط�عا ال یوجد دليل، بل هو قول معتمد على أصول شر��ة �ما ذ�رت 
قبل قليل، في فعل معاذ في ز�اة المال، التي هي ر�ن من أر�ان اإلسالم.   

هل قول من قال القصد هو الكفا�ة و�تحقق �ال��مة النقد�ة التي �شتر� بها     
الفقير في الفلبين األرز، محتمل للصواب عندئذ، وقائله معذور إن أخطأ،      

نظرا لعدم وجود دليل قطعي بنفي ال��مة النقد�ة أم هو آثم، ألن القول �معنى 
كفا�ة الفقير ولو �ال��مة هو قول شاذ ال یبرأ �ه عند هللا تعالى.

خالد: بل القول �ال��مة النقد�ة محتمل للصواب، لعدم وجود َقْطع في تعيين 
الطعام، ونفي ال��مة النقد�ة.

خالد: نعم هذا صح�ح، وما نقلته من فعل السلف هو اجتهاد معتبر، ��ه 
أجر من هللا تعالى.

��ون المخطيء على فرض اعتبرَت قولك صوا�ا له أجر واحد، �عني من قال 
�إخراج ال��مة النقد�ة له أجر واحد.

خالد: نعم ألنه اجتهد، وهو قول مرجوح، في نظر من قال �عدم جواز إخراج 
ال��مة من المجتهدین.

إذا أعطى هللا من أخرج ال��مة النقد�ة أجرا على فرض خطئه، هل هو طائع � 
تعالى وعمل معروفا أم عاٍص.

إذن المسألة اجتهاد�ة، فقولك �منع ال��مة النقد�ة في صدقة الفطر صواب، ولكنه �حتمل الخطأ، 
وخطأ القول �ال��مة النقد�ة في نظرك قول �حتمل الصواب، ولكل أصل شرعي ظهر ��ه قصد    

الشارع، خصوصا وأن من فقهاء السلف أجازوا االنتقال من إخراج ز�اة الفطر عينا، إلى إخراجها 
نقدا، فعن أبي إسحاق قال: أدر�تهم وهم �عطون في صدقة الفطر الدراهم ���مة الطعام، انظر      

(المصنف البن أبي شي�ة) وأبو إسحاق أدرك عل�ا -رضي هللا عنه- وجماعة من الصحا�ة،         
و�ح�ي فعل السلف في وقته، ومعلوم أن أ�ا حن�فة إمام أهل الكوفة هو وراث علم الصحا�ة في    

العراق، وهم علي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي هللا عنهما، وأبو إسحاق یتكلم عن عرف من 
أعراف السلف، جاءت �ه مدرسة الحن��ة في االجتهاد، التي أخذت العلم درا�ة عن السلف وهم    

الصحا�ة في الكوفة.
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خالد: بل طائع � تعالى، وأثبت هللا له أجرا.

ما ح�م من أنكر على المعروف الذ� جعل هللا ��ه أجرا؟

خالد: ال �جوز، ألنه عندئذ منِكٌر على الشرع وأدلته وفعل السلف.

وعل�ه، ��ون إخراج ز�اة الفطر نقدا، أو عينا، هما خ�اران تحت سقف الشر�عة، و�عط�ان 
للصائم فسحة من الخصوص�ة في االخت�ار تحت سقف الشر�عة، ومحاولة الوصول إلى 

القطع في مسائل االجتهاد یتنافى مع �ونها اجتهاد�ة ولو �انت قط��ة ما تعدد فيها            
اجتهادات السلف، واإلنكار على من أخرج ز�اة الفطر �ال��مة هو إنكار على السلف       

وعلى أدلتهم وهو أ�ضا إنكار على إذن هللا تعالى بتعدد االجتهاد ��ه، وجعل ��ه أجرا         
أو أجر�ن.

خالد: على األقل، ال ین�غي اإلنكار على اجتهادات السلف، الذین هم أعلم 
هذه األمة، وأن فهمهم مقدم على فهم غيرهم، وعلينا أن نقدر فهم السلف     

�اإلخراج طعاما.

 األولى �اإلنكار هم الذین �منعون ز�اة المال عن الفقراء، و�انوا سب�ا لكثير من 
 الفتن والمفاسد في مجتمعنا.

خالد: األفضل مراعاة اجتهادات السلف، وال ننكر على االجتهاد المعتبر، 
الذ� لم �خالف ضوا�ط االجتهاد، و�خراج الز�اة عينا خروج من الخالف 

ألنه محل اتفاق بين الجم�ع.

هل �جوز ذم من �خرج الز�اة �ال��مة النقد�ة �عد ثبوت ذلك عن �عض السلف 
الصالح.

خالد: ال بد من أن تتسع صدرونا لتعدد اجتهاد السلف، و�جب أن نحذر من التعصب      
المذهبي المذموم، ألنه أحاد� النظرة، و�ظن أنه على صواب وأن القول اآلخر ضالل،       

والصح�ح أننا نتقلب في نعمة هللا تعالى في تعدد اجتهادات السلف، تحت سقف الشر�عة، 
وأن إنكار االجتهاد المعتبر الثابت عن السلف الصالح هو طعن في مرج��ة أهل السنة    

والجماعة، و�ثارة للتعصب المذهبي الذ� �فرق بينهم.
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لو أنني رأیت من ینكر على من �خرج الز�اة �األ��ان المذ�ورة، ألعلمته أنه       
ال ینكر على الجمهور بل هو منكر على أدلة الشرع التي استدل بها الجمهور، 
وأنا أعتقد أن خير منازلنا في العلم اليوم هو أن نفقه ما جاءنا عن السلف، الذین 

استطاعوا بناء مدارس فقه�ة علم�ة متكاملة في الحدیث والفقه واألصول.

خالد: حسنا سأخرج صدقة الفطر �ال��مة النقد�ة، مراعاة لمصلحة الفقير!!

وأنا سأخرجها طعاما!!!

خالد: إذن أوقعتني في الفخ!!

إذن سأخرجها أنا نقدا، وأخرجها أنت طعاما!

خالد: اتفقنا!



-الحوار التاسع عشر-
ما هو القول الراجح؟

   مسألة: هل يجب على من تنفـَّل بالصوم كستة من شوال 
أن يُـِتّم الصوم أم يجوز له الفطر ؟
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ما هو القول الراجح؟
 مسألة: هل يجب على من تنفـَّل بالصوم كستة من شوال 

أن يُـِتّم الصوم أم يجوز له الفطر ؟

أحمد: إذا نو� رجل ص�ام النافلة من شهر شوال، ثم َبدا له أن �فِطر، �أْن 
یدعَوه صدیق لض�افة  مثال، فهل �جب عل�ه القضاء؟

للفقهاء اتجاهان في هذه المسألة، اتجاه أنه �جب عليهما القضاء وهو فقه الحن��ة 
والمالك�ة، واالتجاه الثاني ال �جب القضاء، وهو فقه الشاف��ة والحنابلة.

أحمد: نحن مع الدليل من الكتاب والسنة، فما أدلة هذه األقوال؟

لن أسرد �ل أدلة الفر�قين، وسأكتفي بنماذج منها لب�ان اتجاههم في االستدالل، 
ولن أتطرق إلى مز�د من التفص�الت الفقه�ة ر��ة في االختصار.

أحمد: وما أدلة القائلين �عدم وجوب القضاء.

فِمن هذه األدلة:
١-عن أبي جح�فة قال: الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام و�ن شاء أفطر “ أخرجه       
الترمذ�، وجاء ��ه: (َوالَعَمُل َعَلْ�ِه ِعْنَد َ�ْعِض أَْهِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه     
اِئَم الُمَتَطوَِّع ِإَذا َأْفَطَر َفَال َقَضاَء َعَلْ�ِه، ِإالَّ َأْن ُ�ِحبَّ َأْن َ�ْقِضَ�ُه، َوُهَو     َوَسلََّم، َوَغْيِرِهْم: َأنَّ الصَّ

.( اِفِعيِّ ، َوَأْحَمَد، َوِ�ْسَحاَق، َوالشَّ َقْوُل ُسْ�َ�اَن الثَّْوِر�ِّ

٢- جاء أبو الدرداء فصنع له – أ� لسلمان – طعاما، فقال: ُ�ل فإني صائم، قال سلمان: 
ما أنا �آكل حتى تأكل، قال فأكل … فقال له سلمان: إن لر�ك عل�ك حقا، ولنفسك عل�ك حقا 
وألهلك عل�ك حقا، فأعط �ل ذ� حق حقه، فأتى النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- فذ�ر ذلك له 

فقال النبي صلى هللا عل�ه وسلم صدق سلمان ) رواه ال�خار�.

٣- عن عائشة أم المؤمنين قالت:( دخل عليَّ النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- ذات یوم فقال: 
هل عند�م شيء ؟ فقلنا: ال، قال: فإني إذن صائم، ثم أتانا یوما آخر فقلنا: �ا رسول هللا أهد� 

لنا َحْ�س، فقال أر�ن�ه فلقد أص�حت صائما، فأَكل ) رواه مسلم).
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أحمد: وما أدلة القائلين بوجوب القضاء؟

من أدلة الموجبين للقضاء واإلتمام:

١-قال تعالى: �ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِط�ُعوا �ََّ َوَأِط�ُعوا الرَُّسوَل َوال ُتْ�ِطُلوا أَْعماَلُكْم (٣٣)، سورة   
محمد، فنهى الشرع عن إ�طال العمل، والمتنفِّل �الصوم ُیـْبـِطل عمله إذا أفطر اخت�ارا منه.    

٢-وقال تعالى:  (ُثمَّ َأِتمُّوْا الص�ام ِإَلى الليل)، واآل�ة لم تفرق بين صوم النافلة والفرض في     
وجوب إتمام الص�ام إلى الليل.

٣-ما أخرجه ال�خار� عن طلحة بن عبيد هللا، �قول: جاء رجل إلى رسول هللا -صلى هللا      
عل�ه وسلم- من أهل نجد ثائر الرأس، �سمع دو� صوته وال �فقه ما �قول، حتى دنا، فإذا هو 
�سأل عن اإلسالم، فقال رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-: «خمس صلوات في اليوم والليلة». 
فقال: هل علي غيرها؟ قال: «ال، إال أن تطوع». قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: «وص�ام 
رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «ال، إال أن تطوع»…، فسأل الرجل النبي -صلى هللا 
عل�ه وسلم- عن وجوب صوم غير رمضان، فقال عل�ه الصالة والسالم، إال أن تطوع، ��عني 

أنه ال �جب صوم غير رمضان، إال إن تطوع �الص�ام فإنه یـِجب.

أحمد: و��� �جرؤ الموجبون للقضاء واإلتمام على ردِّ قول النبي -صلى 
هللا عل�ه وسلم- السابق عن أبي جح�فة قال: الصائم المتطوع أمير نفسه: 

إن شاء صام و�ن شاء أفطر.

ل�س ردُّ الحدیث من صفات أئمة االجتهاد من السلف، بل عملوا �ه، وقالوا إن الحدیث 
هو في ابتداء الصوم، ألن قوله: ”إن شاء صام” هي للمستقبل، فإن شاء ابتدأ الص�ام، 

وهذا محل اتفاق، وهو أن اْبـِتداَءه مستحب وال �جب، ولكن إذا ابتَدَأه المسلم، وجب       
اإلتمام بناء على أدلة القائلين بوجوب اإلتمام، فهم عِملوا �الحدیث الذ� توهَّمَت أنهم    

وه، وهذا الوهم شائع في �عض الـخَلف، الذین لم �فهموا ��� �ستدل السلف �األدلة،  ردُّ
فتوهموا أن الحدیث لم �ِصْلهم، أو أنهم خالفوا األحادیث، و��� ��ون ذلك! وقد َعـَقَدت 

لهم األمة �اإلجماع أْلو�ة االجتهاد، و�مامة المعقول والمنقول.

 ال بدَّ للترج�ح من أصول معتمدة، على ضوئها �عتبر هذا راجحا أو مرجوحا، ول�س        
 �ما نراه اليوم من �ثرة دعو� الراجح �ادَ� الرأ�  دون ب�ان األصول التي على ضوئها 

 �عتبر القول راجحا أو مرجوحا.

أحمد: ما هو القول الراجح من هذین القولين؟
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ح قول الشاف��ة والحنابلة؛ ألن أدلتهم أقو�. أحمد: أنا ُأرجِّ

القول �أن أدلة القول الفالني أقو� هي دعو� وتحتاج إلى بيِّنة، فهل لك أصول 
ح على ضوئها؟ خاصة ترجِّ

أحمد: ال، ولكن على أصول الشاف��ة والحنابلة، وأنا ل�ست لي أصول خاصة 
ح على َوفقها. ُأرجِّ

بناء على أصول الشاف��ة والحنابلة فإن قولهم هو الراجح، و�ناء على أصول الحن��ة           
والمالك�ة فإن قولهم هو الراجح، وهذا �عني أنك لم ُتِضف شيئا ال في األصول وال في           
ْحتما راجحا           ْحَت قول الشاف��ة، ورجَّح غيرك قول المالك�ة، فقد رجَّ الفروع، فماذا لو رجَّ

ما شيئا جدیدا، ال للمالك�ة وال للشاف��ة، وترِج�ُحكما من         سا�قا على �ال الحالين، ولم تقدِّ
تحصيل الحاصل، وال طائل وراءه، ولو أنكما َشَغلتُما أنفس�ما �العمل والفهم عن أئمة          

السلف، لكان خيرا لكما من االنشغال �ُحمَّى الترج�ح وطلب القطع ��ما ال قطع ��ه أصال.

أحمد: ��� ال طائل وراء ترج�حنا وال فائدة منه.

هل تعرف الحق الذ� عند هللا حتى تقطع �ه أنه راجح؟ أم هو الراجح  في ظن 
المجتهد؟

أحمد: الترج�ح ل�س �اعت�ار الح�م الصواب عند هللا تعالى، بل في ظن المجتهد.

ما هو الحق في ظن المجتهد �خصوص وجوب إتمام النافلة في الصوم عند 
المجتهدین؟

أحمد: عند الشافعي عدم وجوب اإلتمام، وعند مالك األصل الوجوب والقضاء 
إن أفطر لغير عذر.

ما الجدید في األمر؟

أحمد: ولكن ماذا نفعل �أدلة الشاف��ة هل نردها؟!
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وهل نرد أدلة الحن��ة والمالك�ة؟!

أحمد: ماذا نفعل؟

نعمل بها جم�عا، فلو قِبلنا قولك وقطعت بترج�ح مذهب الشاف��ة فقط أو              
المالك�ة مثال، فهذا �عني أنك تر�د أن تعطل فر�قا من األدلة الشر��ة للطرف 
اآلخر، وتعطيل األدلة حرام شرعا، وهو رد ألدلة الشرع، سواء المثبتة لوجوب 

اإلتمام، أم النا��ة لوجوب اإلتمام.

أحمد: ��� نجمع بين أدلة تنفي وجوب اإلتمام وأخر� توج�ه؟

ستجد لو أنك ط�قت االتجاهين معا في األمة، فستجد األمة عملت �جم�ع األدلة الشر��ة، وعل�ه؛ تكون 
األمة عملت ��ل نصوص الشرع، وعملت ��ل ما جاءها من ر�ها وعن نبيها -صلى هللا عل�ه وسلم-، 
وهذه األمة في مدراسها الفقه�ة األر�ع، جمعت األدلة �لها ولم تفر� شيئا في �الم ر�ها وال نبيها -صلى 

قون              هللا عل�ه وسلم-، والذین �حاولون ترج�ح قول واعت�ار اآلخر ل�س ِدینا وال شرعا، هم عمل�ا �مزِّ
الشر�عة، ألن عقليتهم ُأحادّ�ة لم تتسع لتعدد االجتهاد الذ� جعل هللا تعالى ��ه للمصيب أجر�ن،               

وللمخطيء أجر واحد، ومحاولة القطع �المصيب في مسائل االجتهاد سببها أحد أمر�ن: إما أن �م           
ح قد اطلع الغيب الذ� عند هللا، و�قرأ من اللوح المحفو� وعلم الصواب الذ� عند هللا قطعا، أو هو  یرجِّ

جاهل �مسائل االجتهاد التي محلها المسائل التي ال قطع فيها، و�الهما ل�س مقبوال.

أحمد: إذن، األزمة هي في تفكير الناس، وعدم معرفتهم �طب�عة مسائل االجتهاد، 
ول�س في تعدد االجتهادات الفقه�ة ألئمة االجتهاد.

نعم هذا صح�ح، محاولة القطع �الراجح، والقطع �أن غيره مرجوح فاسد، ینافي ِإْذن هللا تعالى     
�االجتهاد، وجعل األجر الواحد للمخطيء، واألدلة التي سردناها في موضوع ال�حث لها داللة    

ظن�ة على قصد الشرع �اإلتمام وعدمه، ولكّن �ال الداللتين ل�ست قط��ة، وال محاس�ة لمن أَخَذ 
�النفي أو �اإلث�ات، وهذا التعدد في دالالت األدلة هو الخت�ار المجتهدین الراسخين في العلم، 
و�ظهار فضل هللا تعالى على السابق منهم، ولكنهم جم�عهم حصلوا على جائزة هللا في موافقة 

المنهج الصح�ح في االجتهاد، وهو التقلب بين األجر�ن للمصيب والواحد للمخطيء.

أحمد: أل�س هذا االختالف مذموما في الشرع؟
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االختالف المذموم  هو في مخالفة اإلجماع القطعي �اإلجماع على فرض الحجاب، وتحر�م الر�ا، 
وعدم التكفير مسائل االختالف، وهذه هي المخالفة التي وقعت فيها بنو إسرائيل: َوَما اْخَتَلَف الَِّذیَن 

ِ َفِإنَّ �ََّ َسِر�ُع اْلِحساِب      ُأوُتوا اْلِكتاَب ِإالَّ ِمْن َ�ْعِد َما جاَءُهُم اْلِعْلُم َ�ْ��ًا َبْيَنُهْم َوَمْن َ�ْكُفْر ِ�آ�اِت �َّ
(١٩)، أما حيث أذن هللا تعالى �ما هو حال مدارس فقه السلف األر�ع، فهذا أذن هللا ��ه، فل�س 
كل خالف مذموم، وال �ل خالف محمود، فمن أنكر االجتهاد المعتبر هو منكر على أدلة الكتاب 

والسنة التي استن�ط منها المجتهدون األح�ام الشر��ة، وُ�ـحذَّر منكر االجتهاد الصح�ح �قوله          
تعالى: (َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَ�ْعِض اْلِكتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَ�ْعٍض).

أحمد: أل�س لو �ان هناك قول واحد في الدین �ان أفضل؟

اإلسالم دین عالمي، ل�س لفرد أو قوم، بل هو للناس جم�عا، وجاء تعدد االجتهاد المعتبر لتلب�ة الحاجة 
لتعدد الخلق الطب���ة، فلذلك جاءت أدلة قط��ة تشخِّص ُهِو�َّة األمة و�ـَْحُرم تجاوزها، وهناك أدلة ظن�ة 
في داللتها إلتاحة التنوع في الفهم في �تاب هللا تعالى، ولكن على وفق قواعد علم الداللة، �قول اإلمام 

الزر�شي في ال�حر المح�ط في أصول الفقه (٨/ ١١٩):
(اعلم أن هللا تعالى لم ینِصب على جم�ع األح�ام الشر��ة أدلة قاطعة، بل جعلها ظن�ة قصدا للتوس�ع 
على الم�لفين، لئال ینحصروا في مذهب واحد ل��ام الدليل عل�ه، و�ذا ثبت أن المعتبر في األح�ام الشر��ة 
األدلة الظن�ة، فقد ُتعاَرض �عارض في الظاهر �حسب جالئها وخفائها، فوجب الترج�ح بينهما، والعمل 

�األقو� والدليل على تعين األقو�: أنه إذا تعارض دل�الن أو أمارتان فإما أن �عمال جم�عا، أو یل��ا        
جم�عا، أو �عمل �المرجوح والراجح، وهذا متعين).

أحمد: إذن ما الداعي لكل هذا التعصب في �ل موسم، وقد مررنا سا�قا �فتاو�
الحن��ة تحرم إخراج صدقة الفطر نقدا، وتعتبر االجتهاد اآلخر وهو اجتهاد 

ین. �إخراج ال��مة فسادا وسفها في الدِّ

 هذا مثال آخر على الغلو في التبد�ع والتفسيق في مسائل االجتهاد، وهو إنكار ألدلة شر��ة ثابتة 
بون دائما، ألن نظرتهم أحاد�ة، وليتهم رجعوا إلى أقوال السلف في فهم النص،   �قع في ذلك المتعصِّ
 و��� عِملوا �النص الشرعي مدلوال ومعقوال، ولو رجعوا للسلف وتحققوا من أقوالهم ما وقع المجتمع 
 في حالة االستنزاف ��ما ال طائل وراءه �سبب التعصب المذموم، ولما وقعوا في تبد�ع أقوال السلف 

 وتسفيههم.

أحمد: على فرض أن مسَلك الترج�ح بين االجتهادات المعتبرة المتقلِّ�ة بين األجر 
الواحد للمخطيء، واألجر�ن للمصيب عند هللا تعالى، فماذا نفعل اليوم بهذا التعدد 

لالجتهاد المعتبر؟
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ل�س الترج�ح، ولكن االخت�ار، نعم االخت�ار، حيث �ختار المفتي  ما هو أْصَلح للمستفتي 
في دینه ودن�اه من تلك االجتهادات المعتبرة.

أحمد: إذن س�ختار المفتي األسهل للناس.

إن �ان اختار األسهل الذ� ��ه أجر واحد أو أجر�ن، فهو متقلب في نعمة هللا، وهذا من
فضل هللا تعالى على هذه األمة.

أحمد: أظن أن مسألة االخت�ار هنا �حاجة إلى تأصيل ورِو�َّة، وتحتاج جلسة أخر�.

 نعم، �التأكيد، أن االخت�ار الذ� �مارسه المفتى للمستفتي �حسب ما �صلحه دن�ا وآخرة، 
 هو محل اهتمام األصوليين، ولنا لقاء مقبل للحدیث في هذا إن شاء هللا تعالى.

ا�فردات:
َحيْس: هو الطعام ا�تخذ من التمر واقط والسمن. وقد يجعل عوض اقط الدقيق، أو الَفـِتـيـت. 

انظر النهاية � غريب الحديث واثر.



-الحوار العشرون-
لماذا ُتزِعجونا بحركات اإلعراب؟!
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لماذا ُتزِعجونا بحركات اإلعراب؟!
        عزيزي سعادة معلم العربية، ¯ شك أن ا�سؤولية التي تضطلع بها هي مسؤولية اللسان ا�تصل 

بالقلب، وهذا اللسان ينضح من مع� القلب، فإن فسد اللسان فسد الفكر، ن الدلو الوسخ سيخرج 

ماءا وسخا ولو كان الب6 عذبا صافيا، وبما أن لساننا العربي الذي Ýفه اهللا بالقرآن الكريم، هو الّدلو 

الذي ن�ب به من الكتاب والسنة، فإن تقويم اللسان هو تنقية للدلو الذي سينضح من مع� الكتاب 

والسنة، فا�سألة ¯ تقتµ ع
 كون العربية وسيلة للتواصل، بل هي وسيلة أداة للفكر وحماية من 

الفساد، وحراسة للمجتمع من افهام ا�حرَّفة من الغ�ة والجفاة، وقد جرت � هذا ا�جال بيني وب� 

ط�بي العديد من الحوارات، رأيت أن آتيك منها بشهاب قبس، لعلها تنفع � بعث نور هذه اللغة � أمة 

اشتدت عليها ُحْلكة الليل.

        و¯ يفوتني هنا أن أوضح �عاليك أن ركب اللغة العربية يس� وينمو بالرغم من تقص� أصحاب 

 
هذه اللغة و� الصورة ا�رفقة مع ا�قالة توثيق نمو اللغة العربية الواسع ع
 مستوى العالم، وأنا ع

ثقة من هذا ا�صدر الذي وقع ب� يدي منذ ع� سن� وشاء اهللا تعا» أن أعثر ع
 صورة غ�ف ا�صدر 

وا�وضع الذي يش� إ» نمو العربية عا�يا فهي اللغة ا{ع انتشارا � عام ٢٠٥٠م، ويمكنك م�حظة 

الفقرة التي يش� لها السهم باللون ازرق. 

*م�حظة: 

    تم اختيار ا�ثال: أعطى استاذ الطالب قلما، نموذجا ع
 تغ� ا�عنى حسب حركات ا عراب،         

 
والتقديم والتأخ�، دون إضافة أي كلمة أو حذفها، لتتم ا�وازنة ب� العربية واللغات اخرى ع

هذا ال�ط.
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خالد: لماذا ال نستر�ح من حر�ات اإلعراب؛ مرة ضمة ومرة فتحة ومرة           
كسرة، فهاهي اللغة اإلنجليز�ة یتحدث بها مئات المالیين في التجارة والعلم، 

والدن�ا تسير على ما یرام دون الحاجة إلى حر�ات اإلعراب.

ال بد أن ننزل إلى ميدان النص، وأن نتبين �صورة عمل�ة مع أمثلة توض�ح�ة، 
ونعرف سبب اعتماد العرب في لغتهم على حر�ات اإلعراب.

حسنا، سنجر� مقارنة بين التعبير�ن، وما المعاني اإلضا��ة التي �م�ن تفيدها 
الجملة العر��ة، والمعاني اإلضا��ة التي تض�فها الجملة اإلنجليز�ة.

خالد: تمام.

المعنى في �ال الجملتين العر��ة واإلنجليز�ة السا�قتين واضح، وهو أن األستاذ         
أعطى الطالب قلما، فاألستاذ ُمعِطي أ� (فاعل) اإلعطاء، وأعطاه العرب عالمة 

الرفع وهي الضمة هنا وسنعط�ه اللون األزرق، والطالب معَطى، (مفعول �ه)،         
وقد منح العرب عالمة النصب وهي الفتحة للمفعول �ه، وسنعط�ه اللون األحمر.

خالد: وفي اللغة اإلنجليز�ة لم �حتاجوا لهذه الحر�ات الضمة والفتحة وعبروا 
عن نفس الجملة العر��ة دون حر�ات اإلعراب.

لو أن زميلك سعيد الت�س عل�ه األمر فلم یدر هل أعطى األستاذ الطالب قلما، 
وسألك هل أعطى األستاذ الطالب قلما أم �تا�ا؟ ��م تجي�ه في اإلنجليز�ة.

The teacher gave  the student a pen  :خالد: نفس ال��ارة

خالد: أعطى األستاُذ الطالَب قَلًما، فِلم عالمات اإلعراب فأنا أعبر عنها 
 The teacher gave the student a pen           :اإلنجليز�ة�
وهذه في اللغة اإلنجليز�ة عبرت عن المعنى، دون حر�ات إعراب، فما 

حاجتنا إلى حر�ات اإلعراب التي أص�حت سب�ا لتعقيد اللغة العر��ة.
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ولكن في العر��ة األمر مختلف، فعندما تر� أن زميلك سعيد یتشوق لمعرف ذلك الشيء الذ� 
أعطاه األستاذ للطالب فإنك تقدم قلما ألنه هو محل اهتمام سعيد فتقول: (قلًما أعطى األستاُذ 
الطالَب)، فألن العرب أعَطْوا عالمة النصب الفتحة للمفعول �ه أستط�ع أن أضعه في أ� م�ان 

في الجملة �ما لو �ان ملونا �األحمر، �حسب ر��ة المتكلم في أهم�ة الكلمة لد� السامع         
والمتكلم، ولذلك ضع الكلمة حيث تشاء في الجملة فإن حر�ة اإلعراب ستحدد أنها مفعول �ه، 
م وأخر حيث شئت، و�م�ن أن نقرب األمر فنجعل المفعول عالمته الفتحة ونلونه �اللون  ثم قدِّ
 (a pen) األحمر، والفاعل عالمته الضمة ونلونه �اللون األزرق، فهل تستط�ع أن تقدم �لمة

في الجملة اإلنجليز�ة لتعبر عن اهتمام زميلك سعيد �الشيء الذ� أعطاه األستاذ للطالب؟

خالد: ال �م�ن، وال �صح في اإلنجليز�ة أن �قال: 
  A pen the teacher gave  the student.                       

إذن ال تستط�ع أن تعبر عن محل اهتمام سعيد في اللغة اإلنجليز�ة، بتقد�م (قلًما)،        
ألن اللغة اإلنجليز�ة تفتقر إلى عالمة خاصة �المفعول �ه �الفتحة تضعه حيث شئت 

في الجملة �حسب اهتمامك واهتمام سعيد.

خالد: نعم هناك إضافة لعالمة اإلعراب الفتحة، ولكن هل هناك إضافات 
أخر� �سبب حر�ة اإلعراب؟

تستط�ع أن تعتبر حر�ة اإلعراب لونا للكلمة فالفتحة دليل على المفعول �ه في 
هذه الجملة، ثم ضع المفعول حيث شئت.

خالد: ولكن هل هناك إضافات أخر�؟

نعم، فعلى فرض أن سعيدا سألك، هل أعطى األستاذ الطالب قلما أم أعاره إ�اه،            
عندئذ المهم عند سعيد هو اإلعطاء أم اإلعارة، فتقدم الفعل (أعطى) فتقول: أعطى 

األستاذ الطالَب قلًما، ألن أعطى هو بيت القصيد ومحل االهتمام.

خالد: على فرض أن سعيدا الت�س عل�ه هل األستاذ هو الذ� أعطى أم 
المدیر، أم طالب آخر؟
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إذا أص�ح محل اهتمام سعيد، هل المعطي هو المدیر، أم األستاذ، فنقدم األهم لسعيد، ألن ذهن 
سعيد ل�س مشغوال �القلم أو الكتاب، وال �اإلعطاء أو اإلعارة، ولكن محل اهتمامه هل الذ�           

أعطى المدیر أم األستاذ، و��ون سؤال سعيد من الذ� أعطى القلم للطالب، المدیر أم المعلم؟     
فنقول: األستاُذ أعطى الطالَب قلًما، فقدمنا األستاذ؛ ألن عل�ه عالمة الرفع للفاعل فهو المعِطي، 

ونستط�ع أن نضعه في الجملة في أ� م�ان ألن عل�ه عالمة الرفع الضمة كاللون األزرق،             
والمفعول عالمته الفتح �اللون األحمر، فـَـــنـُـَغيـِّر في ترتيب الكلمات �ما نحب، حَسب األهم�ة           

للسائل والسامع، �شر� أن تحافظ على هذه العالمات الفارقة بين الفاعل والمفعول، وهذا �عطينا 
قوة على التوسع في التعبير، ل�ست موجودة في ���ة اللغات العالم�ة، ألن اللغة العر��ة هي               

الوحيدة التي تملك حر�ات اإلعراب.

خالد: إذن، سنعتبر الضمة واللون األزرق عالمة على الفاعل، وهو المعِطي، 
والفتحة واللون األحمر عالمة على المعَطى وهو المفعول.

 نعم، فاللون األزرق على سبيل التوض�ح والضمة �الهما یدل على الفاعل واألحمر 
 والفتحة �الهما على المفعول.

خالد: بناء على ذلك هناك احتماالت أخر� لترتيب الجملة ولكنها �حسب   
ر��ة المتكلم في التعبير وحال السامع، فعلى فرض أن سعيدا أخطأ، وقال: 

أعطى األستاذ العامل قلما، فالخطأ وقع في العامل ول�س في اإلعطاء                
وال في �ون األستاذ هو الذ� أعطى، إذا فالتصح�ح �قتضي تقد�م األهّم، 

وهو ما وقع ��ه الوهم عند سعيد، فك�� أصحح خطأ سعيد؟.

أحسنت �ا خالد، لقد بدأت بوضع یدك على سر عالمات اإلعراب وأهميتها، ��م 
تجيب سعيدا لتصحح خطأه؟

خالد: أقول لسعيد: الطالَب أعطى األستاُذ قلًما.

أحسنت �ا خالد، ولكن لم قّدْمت الطالب؟

خالد: ألنه هو األولى �االهتمام، ألن الل�س عند سعيد وقع في الطالب، 
ول�س في األستاذ وال في اإلعطاء؟
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هل تستط�ع أن تقدم أو تؤخر في هذه الكلمات دون عالمات إعراب تميز بين 
الفاعل �الضمة واللون األزرق، والمفعول �ه �الفتحة واللون األحمر؟

خالد: ال، ألن هذه العالمات جعلتني أتصرف �الجملة �ما لو �انت قطعة من              
المعجون، أقدم وأؤخر حيث أشاء �حسب رغبتي في التعبير وحال السامع، ولوال 

هذه العالمات: الضمة والفتحة ما استطعت؛ وسيلتِ�س الفاعل وهو المعِطي،               
�المفعول وهو المعَطى، لعدم وجود العالمة و�جب أن ألتزم �صورة واحدة للجملة، 

كما هو الحال مع اللغة اإلنجليز�ة في الجملة السا�قة:
The teacher gave  the student a pen                              

إذن لوال هذه العالمات الضمة والفتحة لم تتضح المعاني، فهذه العالمات ل�ست 
هي الغا�ة، بل هي وسيلة للمعاني.

خالد: حسنا فهمت فلسفة حر�ات اإلعراب، و�بدو أنني أقف أمام �نز ضخم، 
و�حر خضم ما زلت أقف على ساحله، في مجال اإلعراب.

لّخص الغا�ة من عالمات اإلعراب.

خالد: إذا سأل سعيد:
-هل القلم إعارة أم َعِطّ�ة؟ أجيب: أعطى األستاُذ الطالَب قلًما.

-و�ذ زعم سعيد أن األستاذ أعطى القلم للعامل: أصحح له: الطالَب أعطى األستاُذ       
قلًما.

-و�ذا الت�س على سعيد هل أعطى األستاذ الطالب قلما أم �تا�ا، فأجيب: قلًما أعطى 
األستاُذ الطالَب.

و�ذا…

 ��في، فهناك جمل �ثيرة تستط�ع أن تصوغها �ا خالد، ولكن المهم أن تفهم مبدأ                
 حر�ات اإلعراب، وأنها تعطينا قدرة عال�ة على التوسع في الكالم �حسب ما �قتض�ه 

 الحال، و�م�نك أن تجعل هذه األمثلة نشاطا بينك و�ين زمالئك، المهم أن تفهم                      
 معاني النحو ال ألفاظه، فال بد من تعليل النحو و�براز معان�ه وأسراره.

خالد: أر�د مثاال ص��ا فقد فهمت معاني الحر�ات جيدا.
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حسنا، حدد الفاعل في قولنا: رأ� موسى ��سى!!!!

خالد: ال توجد عالمات إعراب، وال تظهر أصال على األلف!!

ال بد في العلم من عصف الذهن للتفكير ال للتعقيد، فهناك علم تحت هذه ال��ارة، 
سنتحدث عنه في وقت الحق، ولكن عل�ك اآلن أن ت�حث، فقد انتهى الوقت و�جب 

أن نلتزم �ه، أل�س �ذلك �ا خالد؟

خالد: بلى، وقد فهمت أن حر�ات اإلعراب هي �مثا�ة اللون للكلمة، وهذا 
اللون هو الذ� س��شف إن �انت فاعال أم مفعوال، وه�ذا، ولكن األلوان   
هي وسيلة للتقر�ب، فحر�ات اإلعراب م�تو�ة ومنطوقة �خالف األلوان، 

فهي ال تؤد� الغرض.



 -الحوار الواحد والعشرون-
هل المولد النبوي بدعة؟ 

حوار في ضوء داللة النص المطلق
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هل المولد النبوي بدعة؟ 
حوار في ضوء داللة النص المطلق

السالم عل��م ورحمة هللا و�ر�اته.

خالد: وعل��م السالم ورحمة هللا و�ر�اته، ما ح�م المولد النبو�؟ فقد تشعب 
بنا الخالف في هذا األمر؟

وأنا ال أحب أن �طول الخالف في هذه المسألة، ألن هناك التعل�م والدراسة أهم 
من الحدیث في هذه الخال��ات.

خالد: ولكن األمر أص�ح شيئا واقعا، وهنا اضطراب في هذه المسألة وتبد�ع 
وتفسيق ونحن نر�د أن نبرأ لدیننا وعرضنا.

سعيد: قال تعالى (اليوم أكملت لكم دینكم)، والمولد بدعة و�ضافة إلى الدین، 
ولم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- وال أصحا�ه.

خالد: ما جوا�ك �ا أستاذ على ذلك؟ وقد أص�ح الجواب عل�ك فرضا ومتعينا 
وال خ�ار لك.

إذن، ما الموضوع تحدیدا �ا إخوة؟

خالد: ما ح�م المولد النبو�؟

ال ح�م له أصال، ألن الح�م الشرعي یتعلق �فعل الم�لف! عرف الح�م الشرعي 
�ا سعيد!

سعيد: هو  خطاب هللا تعالى المتعلق �أفعال الم�لفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
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هل المولد اسم أم فعل؟

خالد: هو اسم، وال تتعلق األح�ام الشر��ة �األسماء، وعل�ه؛ فإن المولد من 
حيث هو اسم ال تعلق للح�م الشرعي �ه، ألن الح�م الشرعي یتعلق �فعل 

الم�لف، ول�س �األسماء، وهذا حسب تعر�� األصوليين للح�م الشرعي.     

 إذن ال نتكلم في ح�م المولد، وعلينا أن نتحدث في ح�م أفعال الم�لفين في المولد، أما 
 المولد فل�س محال للح�م الشرعي؛ ألنه اسم معنى، والح�م متعلق �فعل الم�لف، مثل 

 ما ح�م التلفز�ون؟ نقول ال ح�م له، و�نما یتعلق الح�م �استخدام الم�لف للتلفز�ون،               
 وال �عنينا التلفز�ون خارج  نطاق فعل الم�لف، و�ن محل ال�حث هو ما الذ� �حدث في 

 المولد؟

سعيد: �حدث في مناس�ة المولد توز�ع الحلو�، والمدائح النبو�ة، واألناشيد 
الدین�ة، وهناك مقاالت في غلو في شخص النبي وتخرجه عن طور النبوة 

وتصفه �صفات األلو��ة، وهذا االجتماع لم �فعله رسول هللا -صلى هللا    
عل�ه وسلم- وال أصحا�ه -رضي هللا عنهم.

حسنا، هل مْدح النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- والصالة عل�ه �ال مولد مشروع 
أم ممنوع؟

سعيد: بل مشروع!

هل یوجد على ذلك دليل من الكتاب والسنة؟

سعيد: نعم، قال تعالى: (ِإنَّ �ََّ َوَمالِئَكَتُه ُ�َصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ �ا َأیَُّها الَِّذیَن 
آَمُنوا َصلُّوا َعَلْ�ِه َوَسلُِّموا َتْسِل�مًا (٥٦)) سورة األحزاب.

في اآل�ة الكر�مة أمر �الصالة والتسل�م (صلوا، وسلموا)، ومعلوم أن الفعل نكرة، 
وقد جاء في س�اق اإلث�ات، فإنه یدل على فرد شائع غير محدد ال في وقت                     

وال زمان وال م�ان وال حال، �عني الصالة والسالم على الرسول -صلى هللا عل�ه 
وسلم- ال تتقيد بزمان وال م�ان وال حال معينة بل هو أمر مطلق.
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سعيد: ولكن المولد لم �فعله رسول هللا –صلى هللا عل�ه وسلم.

 إذن ما زلت تعلق الح�م �معنى المولد، واتفقنا أن الح�م الشرعي یتعلق �فعل 
 الم�لف، ال �األسماء والمعاني.

سعيد: أل�س االجتماع فعل الم�لف، وهل اجتمع الصحا�ة رضي هللا عنهم 
للصالة عل�ه؟!

�التأكيد لم یِردنا أن الصحا�ة اجتمعوا على ذلك، ولكن ال �عني عدم العلم �الشيء العلم 
�الَعَدم، فال �عني أنه لم ُینقل إلينا أنه لم �حدث فعال، ألن العدم ل�س حجة أصال، ولكن 
العبرة �النصوص الشر��ة الواردة في األمر �الصالة والسالم عل�ه، ومدحه �ما هو أهل 
له، ولكن الدليل هو في اآل�ة اآلمرة مطلقا �الصالة عل�ه سواء في الزمان والم�ان والحال 

�عني على أ� حال.

سعيد: لو �ان خيرا لس�قنا إل�ه رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، واجتمع 
�أصحا�ه وعملوا احتفاال ولكنهم لم �فعلوا.

هل من شر� العموم في المطلق �اآل�ة الكر�مة السا�قة أو العام، أن �عمل �ه 
رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم؟

سعيد: نعم فلم ُ�ِقم الرسول -صلى هللا عل�ه وسلم- االحتفال الجماعي �المولد.

جميل، على فرض أن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- لم �فعله، إذن أنت تقيد عموم المطلق 
في اآل�ة الكر�مة �العدم، وهو لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم، وتجعل من شر� 

العمل �المطلق أو العام أن �قوم �ه النبي -صلى هللا عل�ه وسلم، وعل�ه تكون قد قصرت    
عمومات الشر�عة و�طالقاتها على عهد النبي صلى هللا عل�ه وسلم، ألنه لم ترد الصالة                

الجما��ة على رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، وعطلت اآل�ة الكر�مة ومنعتها من تناول     
حال االجتماع، بدليل عدم فعل النبي صلى هللا عل�ه وسلم.

سعيد: نعم هذه حالة االجتماع ممنوعة.
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هل تجوز الصالة على النبي صلى هللا عل�ه وسلم وأنت خارج من المنزل، وعندما 
تدخل م�ت�ك، وقاعة الدراسة، وأثناء ر�وب الس�ارة، وأنت مستلق على فراشك؟

سعيد: نعم.

لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- وال أصحا�ه، ولو �ان خيرا لس�قونا إل�ه،             
وهات لي أن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم أو الصحا�ة �ان �صلون على النبي               

-صلى هللا عل�ه وسلم- عند دخول القاعة الدرس�ة، أو أثناء الر�وب للس�ارة، والطائرة.

سعيد: ال یوجد.

بناء على �المك تحرم الصالة على النبي صلى  هللا عل�ه وسلم في أ� حالة غير األحوال التي 
وردت من فعل النبي -صلى هللا عل�ه وسلم، وهذا َقْصٌر لعمومات الشر�عة على التار�خ، وتعطيل 

لها عن النزول في محالها في الواقع إلى یوم ال��امة، وهذا التعطيل للنصوص الشر��ة، یلتقي             
مع دعاو� الالدینيين �قصر الشر�عة على أس�اب نزولها، وتحو�ل النصوص الشر��ة إلى تار�خ، 

بتعطيل عموم النصوص الشر��ة ومطلقاتها، وقال في المراقي:
٣٥٨-و�لزم العموم في الزمان…. والحال لألفراد والم�ان

�عني أن الصالة على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- هي على �ل حال، في �ل زمن، في �ل       
م�ان لكل فرد، وقصر النص الشرعي على حال دون حال هو اعتداء على عموم النص الشرعي، 

وتعطيله من النزول على محله، �عني أن الصالة على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم -مشروعة         
على �ل حال سواء دخوال وخروجا، ر�و�ا، أو ماش�ا، على حال االجتماع أو االنفراد، وال �جوز          

التخص�ص والتقييد لهذه الداللة إال بدليل من الشارع، وهذا أصل مجمع عل�ه عند أهل السنة           
والجماعة، وهو أنه ال تخص�ص وال تقييد لعموم ظواهر النصوص الشر��ة ومطلقاته إال بدليل            

شرعي.

سعيد: هل �ان الرسول وأصحا�ه أعلم منا، أم نحن الذین نحتفل �المولد أعلم منهم؟
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أخي سعيد، �التأكيد أن الرسول -صلى هللا عل�ه وسلم- وأصحا�ه أعلم منا، فل�س لنا مز�د علم        
�الشرع على ما هو عندهم قطعا، ولكن ما نتحدث عنه هو أفراد النص المطلق اآلمر �الصالة        

على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- من حيث جم�ع المسلمين إلى ��ام الساعة، في جم�ع األزمنة 
إلى ��ام الساعة، واألم�نة في �ل األرض، وفي جم�ع األحوال دخوال وخروجا ومستل��ا راك�ا           

وماش�ا فردا أو جماعة، فهذه أفراد غير محصورة أصال، ولكنها مشمولة �النص العام أو النص         
المطلق اآلمر �الصالة على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-، �عني نحن ال نز�د على النص الشرعي 

شيئا ال مدلوال وال معقوال، ولكننا ننزله على محاله الكثيرة في الواقع وهي تصلح له، ونعوذ �ا�          
تعالى أن نز�د على الشرع �أن نقيد مطلق أو نخصص عاما من غير نص شرعي، أما منعك          

الصالة على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- على الحال �ما في المولد، أو في األفراد أو األزمنة 
واألم�نة، هو تح�م في النص الشرعي، والحق أن النص الشرعي حاكم ال مح�وم عل�ه.

خالد: لو �ان المولد خيرا لدلنا عل�ه رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-.

لقد دلنا رسول هللا صلى هللا على �ل خير، و�ين لنا بنصوص الشرع من �تاب وسنة على �ل 
خير، وقد بينت لك أن اجتماع المسلمين للصالة عل�ه والسالم، والثناء عل�ه �ما هو أهله مشمول 

بنص اآل�ة اآلمرة �الصالة عل�ه ألنه عامة في الحال واألفراد والم�ان والزمان، فقد دلنا على           
الخير بهذه النصوص العامة، أما إذا �نت تتوقع أن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- س�عدد لك          

أفراد العام إلى یوم الدین فهذا مستحيل، وطر�قتك هذه تر�د من النبي النص على أفراد العام             
والمطلق غير المتنا��ة، وهذا �عني أنه لو �انت ال�حار حبرا لجفت وهي تكتب أفراد العام                      

والمطلق غير المتنا��ة، وهذا �فترض وقوع الَحْشو الذ� ال فائدة منه في نصوص الشرع،                       
و�جب تنز�ه النصوص الشر��ة عنه.

خالد: ولكن أل�س اجتماعهم هو تخص�ص للصالة على النبي -صلى هللا 
عل�ه وسلم-، وعلى ذلك �ص�ح االجتماع لالحتفال �المولد بدعة.

االجتماع نفسه ِفْعل، والفعل ال ص�غة له أصال تبين عموما أو خصوصا، فالفعل وتكراره         
ال یدالن على اعتقاد أنه ُیتعبد �خصوص االحتفال أصال، وال �ُعمُّ ألنه ال توجد ��ه ص�غة        
تدل على أفراد غير محصور�ن، بل الفعل نفسه وهو االجتماع للصالة على النبي -صلى       

هللا عل�ه وسلم- هو أحد أفراد العام في اآل�ة الكر�مة؛ ألنها عامة في األحوال �ما بينُت لك، 
فك�� تجعل أحد أفراد العام في النص الشرعي في األحوال �الصالة عل�ه في المولد بدعة، 
وتفرض التناقض على األدلة الشر��ة، مع أن الفعل مندرج تحت عموم النص، ثم تقول هو 

ز�ادة في الدین فهذا تناقض صر�ح، �جب أن ُینـــزَّه عنه الكتاب والسنة.

خالد: إذن، الخالصة أن العبرة هي �ما �جر� في المولد من أفعال، أما المولد من حيث هو اسم 
معنى ال یتعلق �ه الح�م الشرعي، فالصالة على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- في المولد والسالم 
عل�ه ل�ست أمرا مبتدعا، بل هو أحد أفراد العام في اآل�ة ألننا مأمورون �الصالة والسالم على 
النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- �صرف النظر عن �ونه في اجتماع أو احتفال، أو �نا داخلين 
بيوتنا أو خارجين منها، راكبين أو ماشين، �عني على جم�ع األحوال، وأن النبي -صلى هللا عل�ه 
د أفراد العام وحاالته، الكتفائه بداللة النص الشرعي عليها، ومن َثم دلنا رسول هللا  وسلم- ال ُ�َعدِّ
-صلى هللا عل�ه وسلم- على �ل خير بنصوص عامة ومطلقة شاملة ألفراد ال تنتهي، وال �شتر� 
فعله ل�عض أفراد العام حتى �ص�ح مشروعا، ألن أفراد العام والمطلق ال تنحصر أصال، وال �عني 
أن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- لم �فعلها أنه �ان �جهلها، وأنه �حرمها أو ینهي عنها، وعلينا 

أن نناقش ما �حدث في المولد من مشروع أو ممنوع، ول�س في �لمة المولد نفسها ألن الح�م                                 
الشرعي یتعلق �فعل الم�لف.
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سعيد: أل�س توز�ع الحلو� بهذه المناس�ة هو دليل على تر�ُّب المولد من 
أفعال تجعل منه بدعة؟

ما قلناه في عموم األحوال في الصالة على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-، نقوله في أكل الحلو�     
فما دامت حالال فهي حالل في �ل األحوال سواء في اجتماع المولد أم في اجتماع غيره، ومن       
أراد أن �خصص العموم أو �قيد المطلق �عدم فعل النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- فإنه یر�د أن        

�ْقُصر عمومات الشر�عة ومطلقاتها في األحوال واألفراد واألزمنة واألم�نة على التار�خ؛ ألنه           
�شتر� أن �فعل النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- جم�ع أفراد العام، حتى تُـَعدَّ أفراد العام والمطلق        

مشروعة، وهذا تعطيل للنصوص الشر��ة، یتفق مع مقولة الالدینيين �قصر النص الشرعي على 
التار�خ، وهذه التناقضات تمثل اليوم تحد�ا �بيرا لعمومات النصوص الشر��ة ومطلقاتها، �هللا          
غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال �علمون، وأكتفي بهذا القدر، و�م�ن أن نكمل اإلش�االت        

األخر� إن وجدت الحقا.

خالد: إذن، الخالصة أن العبرة هي �ما �جر� في المولد من أفعال، أما المولد من حيث هو اسم 
معنى ال یتعلق �ه الح�م الشرعي، فالصالة على النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- في المولد والسالم 
عل�ه ل�ست أمرا مبتدعا، بل هو أحد أفراد العام في اآل�ة ألننا مأمورون �الصالة والسالم على 
النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- �صرف النظر عن �ونه في اجتماع أو احتفال، أو �نا داخلين 
بيوتنا أو خارجين منها، راكبين أو ماشين، �عني على جم�ع األحوال، وأن النبي -صلى هللا عل�ه 
د أفراد العام وحاالته، الكتفائه بداللة النص الشرعي عليها، ومن َثم دلنا رسول هللا  وسلم- ال ُ�َعدِّ
-صلى هللا عل�ه وسلم- على �ل خير بنصوص عامة ومطلقة شاملة ألفراد ال تنتهي، وال �شتر� 
فعله ل�عض أفراد العام حتى �ص�ح مشروعا، ألن أفراد العام والمطلق ال تنحصر أصال، وال �عني 
أن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- لم �فعلها أنه �ان �جهلها، وأنه �حرمها أو ینهي عنها، وعلينا 

أن نناقش ما �حدث في المولد من مشروع أو ممنوع، ول�س في �لمة المولد نفسها ألن الح�م                                 
الشرعي یتعلق �فعل الم�لف.

�ارك هللا ��ك �ا خالد و�ا سعيد، وجعلكما من أنصار السنة وحراسها.



-الحوار الثاني والعشرون-
   لماذا أوجب اإلمام مالك القضاء على من أكل أو شرب ناسيا 

في صيام رمضان… وسِّع صدرك
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لماذا أوجب اإلمام مالك القضاء على من أكل أو شرب ناسيا 
في صيام رمضان 

طارق: من الغرائب أن اإلمام مالك �جتهد في مورد النص، فك�� یوجب          
على من أكل أو شرب ناس�ا في نهار رمضان، أن �قضي الص�ام ورسول           

هللا -صلى هللا عل�ه سلم- �قول في الحدیث الصح�ح الذ� أخرجه ال�خار� 
عن أبي هر�رة: «إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه هللا                      

وسقاه»، فلعله لم یبلغه الدليل.

 نعم، قد �غيب الحدیث عن مالك، لكنه ال �غيب عن أهل المدینة جم�عا في القرون 
 المفضلة، وفيها الصحا�ة والتا�عون لهم �إحسان متكاثرون مجتمعون، في مسألة              

 متكررة و�ثيرة الحدوث، وهي األكل والشرب ناس�ا في رمضان.

طارق: نحن نت�ع المعصوم، وهو رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-، وال �جوز 
أن نترك قول رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- إلى غيره، فهنا خالف مالك   

حدیث رسول -صلى هللا عل�ه وسلم-، ومالك �قول: �ل یؤخذ منه و�رد إال                 
صاحب هذا القبر، وعل�ه، بناء على قول مالك هذا ��ون مذ��ه هو أن صوم 

من أكل أو شرب ناس�ا فصومه صح�ح وال قضاء.

حسنا، أین ما یدل على أن الصوم صح�ح في الحدیث الشر��، وال قضاء عل�ه؟

طارق: قوله صلى هللا عل�ه وسلم (فليتم صومه، فإنما أطعمه هللا وسقاه).

و�ذلك اإلمام مالك �أمره أن یتم صومه، ولكن أین ما یدل على أنه ال قضاء عل�ه؟               
فالحدیث ساكت عن القضاء وصحة الصوم، وما أمر �ه هو إتمام الصوم، ومالك �قول 

بوجب إتمام الصوم، فالحدیث لم �أمر �قضاء وال عدم القضاء، ولم یبين الصحة من               
عدمها، وال یلزم من وجوب إتمام الصوم أنه صح�ح، فقد أمرت الشر�عة من أفسد حجه 
وعمرته �جماع أن یتم ال��ادة ولو �انت فاسدة، فمن أین جئت �أن وجوب اإلتمام یلزم 

منه الصحة لل��ادة؟

طارق: ما فائدة أن یتم صومه؟ و�رهق نفسه في إتمام ��ادة فسدت عل�ه؟
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وهذا �م�ن أن �قال أ�ضا في إتمام الحج الفاسد؟ فهذا تقد�م للرأ� على النص؟ 
فقد أمر الشرع �إتمام النسك الفاسد، فلماذا تعترض على الشرع المجمع عل�ه؟

طارق: هل �عني ذلك أنه ال فائدة من إتمام الص�ام؟

بل هناك فائدة، وهي أن الصوم �حتسب له أجر �ص�ام نافلة ال فر�ضة، وهنا تتحقق 
فائدة للصائم، وهي أن مالكا صحح ِفعل اآلكل الناسي في نهار رمضان ما أم�ن،              

حما�ة ألفعال ال��اد من اإل�طال لقوله تعالى: َوال ُتْ�ِطُلوا أَْعماَلُكْم (٣٣) سورة محمد.

طارق: نفترض أن القضاء والصحة مس�وت عنهما في الحدیث، ��أ� شيء 
أ�طل اإلمام مالك صحة الص�ام في الفر�ضة لمن أكل أو شرب ناس�ا،                             

وصححه وقال �عدم القضاء في النافلة وهذا تناقض واضح، �صحح ال��ادة 
و��طلها في الوقت نفسه مع أنها واحدة هي الصوم، وال فرق بين أن ��ون                  

فرضا أو نفال.

ما ح�م ال��ادة إذا فات ر�ن من أر�انها عند جم�ع العلماء.

طارق: �اطلة �اتفاق العلماء، ألن الشيء �فوت �فوات ر�نه، سواء �ان ناس�ا أم ال.

حسنا، ما هي أر�ان الص�ام؟

طارق: الن�ة وترك المفطرات من الص�ح إلى الليل؟

هل الذ� أكل أو شرب ناس�ا ترك ر�نا أم ال؟

طارق: نعم ترك ر�نا وهو اإلمساك عن جم�ع المفطرات، وعل�ه �طل صومه 
لترك الر�ن.
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وعل�ه إ�طال الصوم مستند إلى اإلجماع، بناء على أن هدم الر�ن هو هدم لل��ادة �لها،            
فمستند مالك اإلجماع، على �طالن الشيء �فوات ر�نه، واجتهد اإلمام في غير مورد                

النص، ألن حدیث أبي هر�رة السابق ل�س ظاهرا وال نصا في �طالن الصوم، وأن اإلجماع 
ل�س معارضا للنص، ألن اإلجماع في ال�طالن والقضاء، وحدیث أبي هر�رة ساكت عن          

الصحة وال�طالن والقضاء.

طارق: حسنا، فِلم ال ُتْجر� اإلجماع على ص�ام النافلة،  �ما أجر�ته على 
ص�ام الفر�ضة، وُت�ِطل ص�ام النافلة �ما أ�طلت ص�ام الفر�ضة؟!

ذلك ألن ص�ام النافلة له ش�ه �صالة النافلة، ولصوم الفر�ضة ش�ه �صالة الفر�ضة، وقد عرَفت 
الشر�عة التخـفُّـف في النوافل ال في الفرائض، فمن صلى جالسا في النافلة مع القدرة على ال��ام 
فصالته صح�حة �اتفاق، ول�س �ذلك الفر�ضة، فمن صلى الفر�ضة جالسا مع القدرة على ال��ام 
فصالته �اطلة �اتفاق، وهنا اإلمام أعمل ال��اس على اإلجماع في فر�ضة الصوم، وأعمل نص 

حدیث أبي هر�رة رضي هللا عنه السابق، في إتمام الص�ام في النافلة وتصح�حه، و�ظهر أن             
اإلمام هنا أعمل ال��اس مع نص حدیث أبي هر�رة، واإلجماع معا، و�ذلك ما ورد من �عض                  

اآلثار المتكلم فيها في أنه ال قضاء على الناسي، فهنا ��ون مالك أعمل الحدیث في محله،                     
ا له. ومن أعمل األثر في محله ال �عد راد�

طارق: ولكن ال �جوز ال��اس في ال��ادات.

هذا ل�س صح�حا على إطالقه، فقد قاس النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- في ال��ادات، 
فعندما سأل عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه- النبي صلى هللا عل�ه وسلم وقال:                

صنعت اليوم أمرا عظ�ما، قــبَّلُت  وأنا صائم، فقال رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-: 
“ أرأیت لو تمضمضَت �ماء وأنت صائم؟ “ قلت: ال �أس بذلك، فقال رسول هللا -صلى 

هللا عل�ه وسلم-: “ ف��م؟، فقد أجر� النبي صلى هللا عل�ه وسلم ال��اس بين الصوم                  
والوضوء.

طارق: عج�ا من قدرة اإلمام مالك على التصرف في األدلة، فقد أعَمل نص أبي                
هر�رة-رضي هللا عنه- في ص�ام النافلة والفر�ضة، وأعمل ال��اس في ص�ام النافلة 

والفر�ضة، وأعمل اإلجماع في ص�ام النافلة والفر�ضة، وجمع بين األدلة �لها في               
مسألة واحدة.

ولكن هناك نص صر�ح أبي هر�رة عن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- قال :“ من               
أفطر في شهر رمضان ناس�ا فال قضاء عل�ه وال �فارة” وهو في السنن وصححه 

�عض العلماء.

نعم هذا صح�ح إذ من الواجب تعل�م الطالب أصول النظر واالستدالل وأننا ال نهمل السنة، وعلى 
فرض صحة الحدیث فإنني أضع جملة من األصول الضرور�ة للنظر في هذا الحدیث، وهي:                          

١-عموم قوله تعالى : و�لوا واشر�وا حتى یبتبين لكم الخ�ط األب�ض من الخ�ط األسود من الفجر، 
وهذا �عني في ظاهره ر�ن الصوم وهو االمتناع، والحدیث و�ذا أردنا أن نخصص اآل�ة �الحدیث       

فإن التخص�ص فرع التعارض.
٢-وال��اس واألصول العامة تقتضي �طالن الصوم الختالل الر�ن.

٣-إن الصحة وال�طالن من األح�ام الوض��ة التي ال یؤثر فيها النس�ان والغلط.
٤- جاء في صح�ح ال�خار� عن أسماء بنت أبي ��ر الصدیق رضي هللا عنهما، قالت: «أفطرنا 
على عهد النبي صلى هللا عل�ه وسلم یوم ��م، ثم طلعت الشمس» قيل لهشام: فأمروا �القضاء؟ 
قال: «ال بد من قضاء»، وهنا یؤ�د صحة ال��اس المستند إلى مجموع النصوص، وأصل �طالن 

ال��ادة ب�طالن ر�نها.
٥-إن َمن خرق ال��اس وقال �عدم القضاء  للصوم مع فوات الر�ن في الفر�ضة، لم یلتزم ���اسه 

فقال بوجوب القضاء على من جامع ناس�ا، فمرة قال �قضاء الناسي ومرة �عدم القضاء.
٦-بناء على ما سبق یتضح أن مسلك الترج�ح بين مجموع النصوص السا�قة في الكتاب والصح�ح 

وحدیث أبي هر�رة المختلف في ثبوته من ناح�ة ول�س في الصح�حين، فنرجح داللة الكتاب                                    
والنصوص الصح�حة وال��اس المستند إليها على حدیث أبي هر�رة سندا ومتنا، وعل�ه فمسلك                           

الترج�ح ثابت على فرض صحة حدیث أبي هر�رة رضي هللا عنه، وحدیث أبي هر�رة ال �قو� على 
معارضة النصوص واأل��سة السا�قة ال في سنده وال في متنه.

فهؤالء هم أئمة السلف وأحمد والشافعي ومالك، �لهم �عملون �ما جاءهم عن هللا ورسوله -صلى     
هللا عل�ه وسلم، وارتضى هللا تعالى مذاهبهم لهذه األمة قرونا طو�لة عليها اإلفتاء والقضاء.
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قال ابن یونس في  الجامع لمسائل المدونة  �عد عرض أدلة المالك�ة على وجوب 
قضاء الناسي: (فإذا ثبت هذا فما رووه من الحدیث غير ثابت عندنا ) فالحدیث     

عندنا ل�س ثابتا.

طارق: ولكن نحن تعودنا أننا في مذهب مالك ال نهمل أدلة الغير ونفترض 
صحتها، فإذا �م�ن أن نجيب عن متن الحدیث عند من �ظن صحة هذا             

الحدیث.

نعم هذا صح�ح إذ من الواجب تعل�م الطالب أصول النظر واالستدالل وأننا ال نهمل السنة، وعلى 
فرض صحة الحدیث فإنني أضع جملة من األصول الضرور�ة للنظر في هذا الحدیث، وهي:                          

١-عموم قوله تعالى : و�لوا واشر�وا حتى یبتبين لكم الخ�ط األب�ض من الخ�ط األسود من الفجر، 
وهذا �عني في ظاهره ر�ن الصوم وهو االمتناع، والحدیث و�ذا أردنا أن نخصص اآل�ة �الحدیث       

فإن التخص�ص فرع التعارض.
٢-وال��اس واألصول العامة تقتضي �طالن الصوم الختالل الر�ن.

٣-إن الصحة وال�طالن من األح�ام الوض��ة التي ال یؤثر فيها النس�ان والغلط.
٤- جاء في صح�ح ال�خار� عن أسماء بنت أبي ��ر الصدیق رضي هللا عنهما، قالت: «أفطرنا 
على عهد النبي صلى هللا عل�ه وسلم یوم ��م، ثم طلعت الشمس» قيل لهشام: فأمروا �القضاء؟ 
قال: «ال بد من قضاء»، وهنا یؤ�د صحة ال��اس المستند إلى مجموع النصوص، وأصل �طالن 

ال��ادة ب�طالن ر�نها.
٥-إن َمن خرق ال��اس وقال �عدم القضاء  للصوم مع فوات الر�ن في الفر�ضة، لم یلتزم ���اسه 

فقال بوجوب القضاء على من جامع ناس�ا، فمرة قال �قضاء الناسي ومرة �عدم القضاء.
٦-بناء على ما سبق یتضح أن مسلك الترج�ح بين مجموع النصوص السا�قة في الكتاب والصح�ح 

وحدیث أبي هر�رة المختلف في ثبوته من ناح�ة ول�س في الصح�حين، فنرجح داللة الكتاب                                    
والنصوص الصح�حة وال��اس المستند إليها على حدیث أبي هر�رة سندا ومتنا، وعل�ه فمسلك                           

الترج�ح ثابت على فرض صحة حدیث أبي هر�رة رضي هللا عنه، وحدیث أبي هر�رة ال �قو� على 
معارضة النصوص واأل��سة السا�قة ال في سنده وال في متنه.

فهؤالء هم أئمة السلف وأحمد والشافعي ومالك، �لهم �عملون �ما جاءهم عن هللا ورسوله -صلى     
هللا عل�ه وسلم، وارتضى هللا تعالى مذاهبهم لهذه األمة قرونا طو�لة عليها اإلفتاء والقضاء.

طارق: ل�ست المسألة �ما �حسب �عض اإلخوة أنه إذا جمع �تب الروا�ة أنه    
حاز على أدلة الشر�عة، فكتب الروا�ة فيها جزء من أدلة الشر�عة، بينما ال��اس 

وغيره من األدلة هو في �تب الفقه، وال �جوز اإلفتاء من �تب الروا�ة، ألن           
سند الدرا�ة والفهم عن الصحا�ة والسلف هو في مصادر الشر�عة الفقه�ة                             

واألصول�ة.

*الهدف من هذا الحوار:

̄جتهاد عند أئمة السلف، وليس القصد هو حمل  ١-يهدف هذا الحوار إ» التعريف بصناعة ا

الناس  � هذه ا�سألة ع
 مذهب مالك، فإن � مذهب الجمهور سعة وي<ا � صحة صوم 

من أكل أو Ýب ناسيا � نهار رمضان أن صومه صحيح و¯ يقþ، ومذهب مالك أكثر 

احتياطا للعبادة.

٢-محاولة  ظهار قدرة أئمة السلف ع
 التµف � أدلة ال�يعة وتنزيلها ع
 محالِّها.              

̄نتباه إ» سند الدراية � الدين، وأنه كامن � الفقه وأصوله، وليس � كتب الرواية. ٣-َلفت ا

٤-َفَشت مقا¯ت غريبة ترد اجتهادات السلف وتبطلها إذا لم تجد لها نصا ظاهرا � كتب               

الرواية، مع أن الدليل ال�عي ¯ يقتµ ع
 النص فقط، وإن من أدلة ال�يعة ما هو �                   

مدارس الدراية ا�تصلة بالصحابة رÚ اهللا عنهم، الذين أخذوا الدين رواية ودراية وعم�                 

من رسول اهللا -ص
 اهللا عليه وسلم-.

 
٥-تظهر شائعة ب� بعض ط�ب العلم: وهي أننا اليوم لدينا جميع نصوص ال�يعة ع

الحاسوب، مما يعني أننا أصبحنا أكثر قدرة ع
 فهم ال�يعة من السلف، لÿسف يحدث          

هذا مع أن ما � الحاسوب هو بعض ما أفاض به السلف ع
 الخلف، ولكن السلف زادوا                

ع
 ما � الحاسوب، سند الدراية والعمل، وإجماع امة ع
 رسوخ قدمهم � الفهم عن                      

رسول اهللا -ص
 اهللا عليه وسلم- وأصحابه، وهذا ما لم يظفر به الخلف الذي شاع فيهم                                          

تعصب افراد �رائهم الدينية، ظهر فيهم الشقاق وا¯ضطراب � الدين بالرغم من أن                                            

الحاسوب فيه كل الروايات، ولكن ا¯ضطراب جاء من جهة الفهم ¯ من جهة عدم توفر                                

الرواية.
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 نعم هذا صح�ح، فلما توهم �عض الطالب أن أدلة الشر�عة في �تب الروا�ة، أص�ح یرد أح�ام 
 الشر�عة �حجة أنه ل�س عليها دليل، مع أنها مستندة إلى أدلة أخر� �ال��اس الذ� اتفق أهل          

 السنة والجماعة على أنه من مصادر الشر�عة، وتجد أن أكثر الوهم �عدم وجود الدليل على              
 المسألة سب�ه رد ال��اس الثابت عن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- والصحا�ة رضي هللا عنهم 
 والتا�عين لهم �إحسان، وهذا النوع من األدلة ال نجده في أسانيد روا�ة السنة، بل هو في أسانيد 

 الدرا�ة والفهم، في مصادر الفقه واألصول، نكتفي بهذا القدر ونكمل  الحدیث في وقت آخر.           

*الهدف من هذا الحوار:

̄جتهاد عند أئمة السلف، وليس القصد هو حمل  ١-يهدف هذا الحوار إ» التعريف بصناعة ا

الناس  � هذه ا�سألة ع
 مذهب مالك، فإن � مذهب الجمهور سعة وي<ا � صحة صوم 

من أكل أو Ýب ناسيا � نهار رمضان أن صومه صحيح و¯ يقþ، ومذهب مالك أكثر 

احتياطا للعبادة.

٢-محاولة  ظهار قدرة أئمة السلف ع
 التµف � أدلة ال�يعة وتنزيلها ع
 محالِّها.              

̄نتباه إ» سند الدراية � الدين، وأنه كامن � الفقه وأصوله، وليس � كتب الرواية. ٣-َلفت ا

٤-َفَشت مقا¯ت غريبة ترد اجتهادات السلف وتبطلها إذا لم تجد لها نصا ظاهرا � كتب               

الرواية، مع أن الدليل ال�عي ¯ يقتµ ع
 النص فقط، وإن من أدلة ال�يعة ما هو �                   

مدارس الدراية ا�تصلة بالصحابة رÚ اهللا عنهم، الذين أخذوا الدين رواية ودراية وعم�                 

من رسول اهللا -ص
 اهللا عليه وسلم-.

 
٥-تظهر شائعة ب� بعض ط�ب العلم: وهي أننا اليوم لدينا جميع نصوص ال�يعة ع

الحاسوب، مما يعني أننا أصبحنا أكثر قدرة ع
 فهم ال�يعة من السلف، لÿسف يحدث          

هذا مع أن ما � الحاسوب هو بعض ما أفاض به السلف ع
 الخلف، ولكن السلف زادوا                

ع
 ما � الحاسوب، سند الدراية والعمل، وإجماع امة ع
 رسوخ قدمهم � الفهم عن                      

رسول اهللا -ص
 اهللا عليه وسلم- وأصحابه، وهذا ما لم يظفر به الخلف الذي شاع فيهم                                          

تعصب افراد �رائهم الدينية، ظهر فيهم الشقاق وا¯ضطراب � الدين بالرغم من أن                                            

الحاسوب فيه كل الروايات، ولكن ا¯ضطراب جاء من جهة الفهم ¯ من جهة عدم توفر                                

الرواية.

٦-رفع توهم بعض ط�ب العلم أن السلف يخالفون ادلة ال�عية، ودعوتهم إ» ا�زيد 

من التحري، وعدم القول ع
 السلف بادي الرأي.

٧-توضيح تكاُمل سند الرواية � مصادر السنة مع أسانيد الدراية والعمل، الكامنة �           

ا�صادر الفقهية واصولية، والرد ع
 من يحاول صناعة الشقاق ب� صناعة الرواية            

والدراية.

٨-دفع توهم أن ا مام مالك يقدم القياس ع
 الحديث، فا مام لم يعارض حديث أبي 

هريرة بالقياس، ن القضاء والصحة لم ينص عليهما � الحديث.

٩-التأكيد ع
 أن اصل هو الجمع ب� ادلة عند ائمة، وأن أعمال ادلة أو» من                                   

إهمالها، وÜورة العمل بكل ما جاء عن رسول اهللا -ص
 اهللا عليه وسلم-، ̄و يطرح                                          

منه êء، وهنا مالك جمع بي الخ± والقياس وا جماع وأعمل ك� � محله.
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٦-رفع توهم بعض ط�ب العلم أن السلف يخالفون ادلة ال�عية، ودعوتهم إ» ا�زيد 

من التحري، وعدم القول ع
 السلف بادي الرأي.

٧-توضيح تكاُمل سند الرواية � مصادر السنة مع أسانيد الدراية والعمل، الكامنة �           

ا�صادر الفقهية واصولية، والرد ع
 من يحاول صناعة الشقاق ب� صناعة الرواية            

والدراية.

٨-دفع توهم أن ا مام مالك يقدم القياس ع
 الحديث، فا مام لم يعارض حديث أبي 

هريرة بالقياس، ن القضاء والصحة لم ينص عليهما � الحديث.

٩-التأكيد ع
 أن اصل هو الجمع ب� ادلة عند ائمة، وأن أعمال ادلة أو» من                                   

إهمالها، وÜورة العمل بكل ما جاء عن رسول اهللا -ص
 اهللا عليه وسلم-، ̄و يطرح                                          

منه êء، وهنا مالك جمع بي الخ± والقياس وا جماع وأعمل ك� � محله.



-الحوار الثالث والعشرون-
حوار مع منكر عذاب القبر
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حوار مع منكر عذاب القبر

سمعت أخي خالد أنك تنكر وقوع عذاب القبر.

خالد: نعم صح�ح، وعذاب القبر لم یثبت صر�حا في القرآن الكر�م، والسنة 
أخ�ارها في عذاب القبر آحاد�ة، ال تصلح في العقائد، وأدلة الكتاب تقول    

إن الناس في قبورهم نائمون.

ما الدليل من القرآن الكر�م على عدم وقوع عذاب القبر؟

خالد: قال تعالى في سورة �س: ( َقاُلوا َ�اَوْ�َلَنا َمْن َ�َعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما 
َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن (٥٢) )، والمرقد هو محل الرقاد، والرقاد          

هو النوم.

وعل�ه، فهمَت أن المرقد هو محل النوم، فيلزم أن ��ون ��ه نوم، هل هذا صح�ح؟

خالد: نعم، وهذا واضح أن المرقد هو م�ان النوم.

لو ذهبنا إلى محل مفروشات ��ه غرف نوم، فهل یلزم من �ونها غرفة نوم، أن 
الناس قد ناموا فيها؟

خالد: ال یلزم من تسميتها غرفة نوم أن الناس قد ناموا فيها فعال!

افترض أنه قد سأل عنك أخوك فقال أین خالد؟ فقالت أمك: خالد في غرفة النوم! 
فهل یلزم من ذلك أنك نائم؛ ألنك في غرفة النوم؟

خالد: ال!

�عني �حتمل أنك نائم، و�ذلك ل�س �الضرورة أن تكون نائما.
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خالد: نعم، هذان احتماالن النوم، والوجود دون نوم.

أال �حتمل قوله تعالى في اآل�ة: ”مرقدنا“ �ما احتمل وجودك في غرفة النوم، حيث 
ال یلزم النوم من وجودك في غرفة النوم أنك نائم، و�ذلك ال یلزم من وجودك في            

المرقد أنك راقد؟! و�ما قلنا في غرفة النوم في محال المفروشات.

خالد: نعم �حتمل أن المرقد ��ه الرقود، الوجود �ما قلنا في غرفة النوم، وأنا 
ال أحب أن أكون متناقضا، وأقِفَز قــْفـَز الجنادب من رأ� إلى ن��ضه، وأنا             

�احث عن الحق، ولست معاندا!

حسنا، إذن في قوله تعالى ”مرقدنا“ احتمال أن الميت نائم ��ه، ومحتمل أ�ضا      
أنه موجود، وال یلزم النوم والرقود، وهذا االحتمال نسم�ه المتشا�ه، أ� له وجهان 

محتمالن.

خالد: صح�ح، قوله تعالى ”مرقدنا“ محتمل للرقود وأ�ضا للوجود دون الرُّقود 
(النوم)، �ما قلنا في غرفة النوم.

ح ألحد االحتمالين، و�م�ن أن ��ون الترج�ح  علينا أن ن�حث عن الُمْحَكم المرجِّ
من السنة.

خالد: السنة أخ�ار آحاد عارضت القرآن الكر�م، والقرآن الكر�م �قول ”مرقدنا“، 
فك�� تقدم السنة على القرآن الكر�م؟!

عل�ك أخي خالد أن تتحقق من وقوع التعارض �شروطه بين الكتاب والسنة، فهل             
ما ورد في السنة من العذاب والن��م في القبور معارض للقرآن، أم أن ما في القرآن 

كان محتمال أ� متشابها، �ما سبق واتفقنا، وال �عارض ما صرحت �ه السنة؟.

خالد: نعم ما جاء في القرآن متشا�ه ومحتمل، وقد أسمعني �ثير من اإلخوة 
من األدلة المحتملة لعذاب القبر في القرآن.

أرجو أن تأتيني �األمثلة؟

اَعُة                                            خالد: قوله تعالى: النَّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدو�ا َوَعِش��ا ۖ َوَ�ْوَم َتُقوُم السَّ
َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب (٤٦)، سورة غافر،  وقوله تعالى: َوَلُنِذ�َقنَُّهم                      

َن اْلَعَذاِب اْألَْدَنٰى ُدوَن اْلَعَذاِب اْألَْكَبِر َلَعلَُّهْم َیْرِجُعوَن ( ٢١ ) سورة السجدة. مِّ
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اَعُة                                            خالد: قوله تعالى: النَّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدو�ا َوَعِش��ا ۖ َوَ�ْوَم َتُقوُم السَّ
َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب (٤٦)، سورة غافر،  وقوله تعالى: َوَلُنِذ�َقنَُّهم                      

َن اْلَعَذاِب اْألَْدَنٰى ُدوَن اْلَعَذاِب اْألَْكَبِر َلَعلَُّهْم َیْرِجُعوَن ( ٢١ ) سورة السجدة. مِّ

نعم، فهاتان اآلیتان ال تدالن صراحة على عذاب القبر ون��مه، بل تدالن على عذاب القبر 
اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ                �االحتمال ول�س �القطع، فالواو في قوله تعالى: (َوَ�ْوَم َتُقوُم السَّ

َن اْلَعَذاِب اْألَْدَنى)  اْلَعَذاِب) ال تعني الترتيب �الضرورة، و�ذلك في قوله تعالى: (َوَلُنِذ�َقنَُّهم مِّ
َ�حتمل عذاب القبر، والعذاب في الدن�ا �اإلهالك �قوم عاد وثمود، و�ليهما، فهناك إشارات 

ل�ست قاطعة في وقوع العذاب، ولكنها محتِملة.

خالد: ��� نؤمن �عذاب القبر واآل�ات محتملة ومتشابهة، وهل نحن نت�ع 
المتشا�ه، أل�س الذین یت�عون المتشا�ه، هم الذین في قلو�هم ز�غ.

إذن، سلمنا جم�عا �أن اآل�ات الكر�مة تدل على عذاب القبر �احتمال، ول�س 
�القطع، هل هذا صح�ح

خالد: نعم، واآل�ات محتملة وهي من المتشا�ه.

جميل، ونحن جم�عا نؤمن �حج�ة السنة، أل�س هذا صح�حا؟

خالد: بلى.

فمنها ما ورد في الصح�حين أن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- مــّر �قبر�ن فقال: إنهما 
لُ�َعذَّ�ان وما ُ�َعذ�ان في �بير، أما أحدهما: فكان ال �ستبر� من البول، وأما اآلخر:                 

فكان �مشي �النم�مة.

خالد: هذا ال �عني وقوع العذاب على الجسد، فقد ��ون واقعا على الروح 
فقط، و��ون العذاب في القبر �ما �عذَّب النائم �األحالم المزعجة.
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حسنا، وماذا تقول في  حدیث َأِبي ُهَرْ�َرَة رضي هللا عنه في صح�ح ال�خار� في رجل سرق َشْملة   
(كساء من الصوف)، ثم ُقـِتل الرجل، فقال الصحا�ة رضي هللا عنهم: إنه شهيد: فَقاَل َرُسوُل �َِّ              

ْمَلَة َلَتْلَتِهُب َعَلْ�ِه َناًرا، َأَخَذَها ِمْن اْلَغَناِئِم  َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم : َ�الَّ َوالَِّذ� َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، ِإنَّ الشَّ
َیْوَم َخْيَبَر َلْم ُتِصْبَها اْلَمَقاِسُم.

وأ�ضا ماذا تقول في حدیث أنس رضي هللا عنه في  صح�ح ال�خار�، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه    
َوَسلََّم َقاَل: “ الَعْبُد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه، َوُتُولَِّي، َوَذَهَب َأْصَحاُ�ُه َحتَّى ِإنَُّه َلَ�ْسَمُع َقْرَع ِنَعاِلِهْم، َأَتاُه          

َمَلَكاِن، َفَأْقَعَداهُ، َ�َ�ُقوَالِن َلُه: َما ُ�ْنَت َتُقوُل ِفي َهَذا الرَُّجِل ُمَحمٍَّد َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم؟ َ�َ�ُقوُل: َأْشَهُد 
ِ َوَرُسوُلُه، َ�ُ�َقاُل: اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر َأْبَدَلَك �َُّ ِ�ِه َمْقَعًدا ِمَن الَجنَِّة، َقاَل النَِّبيُّ               َأنَُّه َعْبُد �َّ
َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم: “ َفَيَراُهَما َجِم�ًعا، َوَأمَّا الَكاِفُر – َأِو الُمَناِفُق – َ�َ�ُقوُل: َال َأْدِر�، ُ�ْنُت َأُقوُل              

َما َ�ُقوُل النَّاُس، َ�ُ�َقاُل: َال َدَرْ�َت َوَال َتَلْيَت، ُثمَّ ُ�ْضَرُب ِ�ِمْطَرَقٍة ِمْن َحِدیٍد َضْرَ�ًة َبْيَن ُأُذَنْ�ِه، َ�َ�ِص�ُح   
َصْ�َحًة َ�ْسَمُعَها َمْن َیِل�ِه ِإالَّ الثََّقَلْيِن ”، فهل الضرب �المطرقة من حدید تسمعها الخالئق ما عدا          

الثقلين، هو نوم وحلم، أم هو ح��قة، إال إذا �ان الناس �سمعون ضرب النائم أثناء الحلم، واألحادیث 
في هذا �ثيرة بلغت حدَّ التواتر المعنو�.

خالد: نعم، ما تسمعه الخالئق ح��قة واقعة على الجسد، ول�س عذا�ا معنو�ا، 
ولكن هذا ثابت في السنة، ول�س في القرآن، والقرآن قطعي الثبوت �خالف                 

السنة فهي في مْجَملها أحادیث آحاد ظن�ة الثبوت.

أرجو مالحظة أننا لسنا أمام تعارض بين الكتاب والسنة، حتى نسلك مسلك الترج�ح بين المتواتر 
والظني، ألن العذاب �ما سلمنا جم�عا ثابت في اآل�ات �احتمال و�جمال، فهي متشابهة، مثل                  

الصالة والز�اة والص�ام والحج، فجاءت السنة مبينة وشارحة ألر�ان اإلسالم المجملة في القرآن 
ال معارضة لها، و�ذلك في عذاب القبر، فقد أشارت إل�ه اآل�ات الكر�مة إل�ه إجماال، وجاءت                   

السنة مبينة للمتشا�ه، وهو الذ� أشار إل�ه القرآن لعذاب القبر دون تصر�ح، �عني ذلك أن القرآن 
لم یـَـــْنـِف عذاب القبر، بل جاء عذاب القبر ��ه �احتمال �ما سلمنا ابتداء، فل�ست السنة تُـْثِبت                

ما نفاه القرآن، بل هي مبينة لما أجمله القرآن الكر�م.

خالد: �أنك تر�د أن تقول إنه ال تعارض بين الكتاب والسنة، ألن ما جاءت 
�ه السنة من أدلة عذاب القبر هو من المح�م المبيِّن لما تشا�ه في القرآن                 

الكر�م، �ما جاءت السنة شارحة للصالة والصوم.

كان عل�ك أن تبدأ من حيث انتهت األمة، وهو اإلجماع على وقوع عذاب القبر، فهو حجة                  
قاطعة، بنيت على دالالت الكتاب والسنة، والمش�لة أن الناس یذهبون إلى النصوص الشر��ة 

متجاهلين، اإلجماعات التي هي عالمة فارقة ألهل السنة والجماعة، وال �جوز االجتهاد في               
محل اإلجماع، ألن المجتهد إذا خالف اإلجماع، فاجتهاده َهْدر ال ��مة له، و�ن وافق اإلجماع، 

فهو تحصيل حاصل وعبث، وعل�ه؛ فمنع االجتهاد في مواطن اإلجماع هو حما�ة لجهود                               
المجتهدین من الَهْدر، وحما�ة للمجتمع من االستنزاف واالضطراب، ��ما ال فائدة منه.
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 نعم، فمحل ال�حث هو دالالت األلفا�، ول�س األسانيد وطرق الثبوت متواترة أم ظن�ة، وال بد 
 من حمل المتشا�ه والمجمل في القرآن الكر�م، على المح�م في السنة �ما فعلنا في الصالة         

 الصوم، وهذا ل�س ترج�حا �اعت�ار السند، ألنه �جب العمل �الكتاب والسنة جم�عا، و�ن فائدة 
 التواتر في القرآن، والظني في السنة تظهران في طرق الترج�ح، عند التعارض، ول�س عند              

 المتشا�ه في القرآن الذ� بينته السنة، فال مدخل للترج�ح �السند هنا، بل المدخل هنا هو �اب 
 ِدالالت األلفا�، والعالقة بين المح�م والمتشا�ه، وقد فسرنا ما جاء متشابها في الكتاب �ما                

 جاءنا من الحق الُمْحكم في السنة.

خالد: على فرض أن أحدهم ال یؤمن �حج�ة السنة، ولكنه یؤمن �حج�ة 
القرآن فقط، فسي�قى عذاب القبر عنده محتمال، ال یثبت.

 �ما أنه یؤمن �حج�ة القرآن فقط، فعل�ه أن �سمع �الم القرآن ��ه:( ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُفُروَن 
ِ َوُرُسِلِه َوَ�ُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَ�ْعٍض َوَنْكُفُر ِبَ�ْعٍض                   ُقوا َبْيَن �َّ ِ َوُرُسِلِه َوُ�ِر�ُدوَن َأن ُ�َفرِّ  ِ�ا�َّ

ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحق�ا ۚ َوأَْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِر�َن  ِلَك َسِب�ًال (١٥٠) ُأولَٰ  َوُ�ِر�ُدوَن َأن َیتَِّخُذوا َبْيَن ذَٰ
 َعَذاً�ا مُِّهيًنا (١٥١) سورة النساء، فهذا هو القرآن ینطق عل�ه �الحق، فماذا �قول؟

خالد: اآل�ة صر�حة ��من �فرقون بين هللا ورسله عند من �سمون أنفسهم 
قرآنيين، ولكن القرآن الذ� یزعمون أنهم �حتجون �ه یلعنهم.

كان عل�ك أن تبدأ من حيث انتهت األمة، وهو اإلجماع على وقوع عذاب القبر، فهو حجة                  
قاطعة، بنيت على دالالت الكتاب والسنة، والمش�لة أن الناس یذهبون إلى النصوص الشر��ة 

متجاهلين، اإلجماعات التي هي عالمة فارقة ألهل السنة والجماعة، وال �جوز االجتهاد في               
محل اإلجماع، ألن المجتهد إذا خالف اإلجماع، فاجتهاده َهْدر ال ��مة له، و�ن وافق اإلجماع، 

فهو تحصيل حاصل وعبث، وعل�ه؛ فمنع االجتهاد في مواطن اإلجماع هو حما�ة لجهود                               
المجتهدین من الَهْدر، وحما�ة للمجتمع من االستنزاف واالضطراب، ��ما ال فائدة منه.

خالد: إن إتاحة النص الشرعي للعامة، ولمن هب ودب �ان سب�ا للفوضى الدین�ة، و�ن اإلجماع 
دليل قاطع، ولو التزم أهل السنة والجماعة �أصولهم لما استطاع الضالون أن �خترقوهم بهذه                                  
األفكار المنحرفة، المخالفة ألصول أهل السنة والجماعة، فكل أمة لها ثوابت تحترمها، وعلى                                   

المسلمين أن �حترموا ثوابتهم، فاإلجماع لالعتماد والظني لالجتهاد.
قال ابن أبي األصَ�غ األندلسي -رحمه هللا- في معالم األصول:                         

                    واالجتهاد إنما ��ون             في �ل ما دليله مظنون
                 أما الذ� ��ه الدليل القاطْع            َفْهو �ما جاء وال منازْع
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خالد: إن إتاحة النص الشرعي للعامة، ولمن هب ودب �ان سب�ا للفوضى الدین�ة، و�ن اإلجماع 
دليل قاطع، ولو التزم أهل السنة والجماعة �أصولهم لما استطاع الضالون أن �خترقوهم بهذه                                  
األفكار المنحرفة، المخالفة ألصول أهل السنة والجماعة، فكل أمة لها ثوابت تحترمها، وعلى                                   

المسلمين أن �حترموا ثوابتهم، فاإلجماع لالعتماد والظني لالجتهاد.
قال ابن أبي األصَ�غ األندلسي -رحمه هللا- في معالم األصول:                         

                    واالجتهاد إنما ��ون             في �ل ما دليله مظنون
                 أما الذ� ��ه الدليل القاطْع            َفْهو �ما جاء وال منازْع



-الحوار الرابع والعشرون-
لماذا لم يتنازع السلف في عدد ركعات التراويح؟
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لماذا لم يتنازع السلف في عدد ركعات التراويح؟
        تعددت ص�ة ال×اويح مع الشفع والوتر � السلف ب� إحدى ع�ة ركعة وث�ث وع�ين، 

وتسع وث�ث�، ومع ذلك لم يحصل بينهم التنازع الحاصل اليوم � تحديد عدد ركعات ال×اويح، 

فما السبب � توافق السلف وتنازع الخلف، � هذا الحوار محاولة لبيان منهج السلف � الفهم 

عن اهللا تعا» ورسوله -ص
 اهللا عليه وسلم-.

خالد: لماذا �خالف المسلمون سنة رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- في رمضان 
��صلون التراو�ح عشر�ن ر�عة، ورسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- في الحدیث 

الصح�ح لم یزد على إحد� عشرة ر�عة، فقد جاء في صح�ح ال�خار� عن أم                      
المؤمنين عائشة رضي هللا عنها: «ما �ان یز�د في رمضان وال في غيره على                      

إحد� عشرة ر�عة) ونحن نقتد� برسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-، فنصلي                       
ثماني ر�عات تراو�ح، ور�عتي شفع، ور�عة وتر، فالجم�ع إحد� عشرة ر�عة.                     

عمل المجتهد هو جمع األدلة ول�س اإلفتاء من حدیث واحد، فالح�م الشرعي �ظهر �جمع 
األدلة ال بدليل واحد، وقد ذهْبَت أخي خالد إلى حدیث واحد، ثم قلت: إن اإلحد� عشرة                 

ر�عة هي السنة، وقابلت ذلك �البدعة، و�أنك تزعم أن الز�ادة على إحد� عشرة ر�عة بدعة 
مذمومة في الشرع.

خالد: إذا صح الحدیث فهو مذهبي، والحدیث صح�ح صر�ح، في عدم الز�ادة 
على إحد� عشرة ر�عة.

جاء في صح�ح ال�خار� أ�ضا عن أبي هر�رة أن رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- 
قال: «من قام رمضان إ�مانا واحتسا�ا، غفر له ما تقدم من ذن�ه»، فهل یتحقق ال��ام 

�إحد� عشرة ر�عة؟

خالد: نعم.

هل یتحقق ال��ام �عشر�ن ر�عة.

خالد: رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- لم یزد على إحد� عشرة ر�عة.
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لو أن أحدا قدم شرا�ا لجماعة من الناس، وقال لهم:(اشر�وا)، فشرب األول ُجرعة، 
والثاني ُجرعتين، والثالث ثالثا، فهل ُ�ْعَتبر الجم�ع ممتثلين ألمره �الشرب.

خالد: نعم، �عتبرون طائعين ولو تعددت أنواع شر�هم: واحدة، واثنتين، وثالثا، 
ألن (اشرب) فعل مطلق �حصل �أفراد عدیدة منها الشرب مرة ومرتين وثالثا.

مع أن �ل واحد شِرب ُشرً�ا مختلفا: جرعة، وجرعتين، وثالث جرعات، فهل �جوز 
لمن شرب ُجرعة أن ینكر على َمن شرب ُجرعتين، أو ینكر على َمن شرب ثالث 

جرعات، أم تعتِبـر �ا أخ خالد أن الجم�ع طائع وممتثل لألمر؟

خالد: �لهم امتثل األمر �الشرب، سواء شرب: مرة، أم مرتين، أم ثالثا.

لو قلنا إن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- حّث على ��ام رمضان، فقال: «من قام                    
رمضان إ�مانا واحتسا�ا، غفر له ما تقدم من ذن�ه»، فهل الثماني ر�عات، والعشر�ن، 

والست والثالثين، تكون من ال��ام �حسب ما فهمنا من مثال الشرب السابق.

خالد: نعم، ولكّن فعل النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- َقيــَّد المطلق �إحد� عشرة 
ر�عة، ونحن مع السنة.

�عني فهمَت أن عمل النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- �صالة اإلحد� عشرة ر�عة أن العمل له       
رب، مع أن األصوليين              مفهوم، ُ�قيد المطلق وهو ال��ام، وفي المثال السابق المطلق هو الشُّ

یوضحون أن العمل إذا �ان أحد أفراد المطلق مثَل الشرب مرتين وثالثا، فإنه ال ��ون َقـيـْدا                
�عدم جواز الشرب أكثر من اثنتين أو ثالثا، ألن المفهوم من عوارض األقوال، ال من عوارض 
الفعل، فك�� جعلَت للعمل مفهوما، مع الفعل ل�س له منطوق أصال، فك�� ��ون له مفهوم؟!

خالد: أرجو التوض�ح.

�عني الحدیث الشر�� (من قام رمضان) یدل على ال��ام في رمضان �صرف النظر عن عدد 
الر�عات، فالقائم �الثماني، أو �العشر�ن، أو �الست والثالثين، فهو في جم�ع الصور هذه قائم    

طائع �، �ما قلنا ��من شر�وا مرة واثنتين وثالثا، وصالة النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- إحد�          
عشرة ر�عة هي �عض ال��ام المطلق، الذ� ��ون �الثماني و�العشر�ن و�الست والثالثين، ومن 

زاد فهو خير، لقوله تعالى: َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َیَرُه (٧) سورة الزلزلة.
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خالد: هاِت دل�ال لما تقول من فهم السلف.

فهم عمر رضي هللا عنه أن ��ام النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- �إحد� عشرة ر�عة هو �عض        
أفراد ال��ام، وأن ال��ام �حصل �ست، و�ثمان، و�عشر�ن  وه�ذا، ألن الفعل مجردا ال ص�غة            
قول�ة ��ه، فك�� ��ون له مفهوم �ما حددَت  أنت �عدم الز�ادة على عدد الر�عات في صالة          

النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-، بل فهم عمر والصحا�ة وأهل المدینة في عهد السلف أن صالة 
النبي صلى هللا عل�ه وسلم اإلحد� عشرة ر�عة، ال �فهم منها منع الز�ادة، �ما فهمت أنت عدم 
تعارض شرب المرة والمرتين والثالث في مثال الشرب السابق، وهذا فهم األمة للز�ادة، وداومت 

على صالتها عشر�ن، بل زادت على العشر�ن، فصالها أهل المدینة في القرون المفضلة ستا         
وثالثين، ألن الفعل ال ص�غة لفظ�ة ��ه، وال مفهوم له،  فال �جوز أن ُ�فهم من صالة اإلحد� 

عشرة ر�عة منُع صالة الثالث والعشر�ن، والتسع والثالثين. 

خالد: �عني أن الفعل (قام) �عمُّ �ل ��ام بداللة منطوقه ولفظه، فال �صح أن َأمنَع الز�ادة 
على إحد� عشرة ر�عة، �حجة فعل النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-، ألن داللة المنطوق    

في قول النبي صلى هللا عل�ه وسلم (من قام رمضان) ال �جوز أن تقيد �اإلحد� عْشرة         
ر�عة، ألن ذلك َحْجر على مطلقات النصوص الشر��ة وعموماتها.

إن العمل عندما ��ون واحدا من أفراد النص المطلق مثل مجرد عمل الشرب ل�س له       
مفهوم أصال، ألن أداء الفعل ال منطوق له وال مفهوم، فال �قيِّد عموم المطلق في قوله 
عل�ه الصالة وسالم (من قام رمضان)، بل ی�قى المطلق مفتوحا �ستوعب أفرادا �ثير�ن 

بز�ادة الشرب أر�ع وخمس وست إلخ.

خالد: واضح أن ��ام النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- �إحد� عشرة ر�عة، ال 
�فيد منع الز�ادة، �ما هو الحال الذ� مثلنا �ه في الشرب، وهو أن الشرب         

مهما تعدد و�ثر فإن الجرعتين ال تعارض الثنتين وال الثالث وه�ذا.

لذلك نجد أن عمر فهم أن العشر�ن ال تعارض اإلحد� عشرة، و�ذلك فهم السلف في المدینة        
أن الست والثالثين ال تعارض العشر�ن وال اإلحد� عشرة،  فلم یتنازعوا بينهم في عدد الر�عات 

ألنهم أعلم بنصوص الشرع وفعل النبي صلى هللا عل�ه وسلم، ولم تتعارض أدلة الشر�عة في           
قلو�هم، بل رأوا أدلة الشرع جم�عا ��لمة واحدة، ال تر� فيها ِعَوجا وال أْمتا.
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خالد: أر�د أن أفهم داللة الفعل وعالقته مع النص، ألنني توهمت أن للفعل مفهوما،                         
ففهمت أن صالة النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- إحد� عشرة ر�عة تمنع الز�ادة، و�ذا بي 

أفاجأ �أن الفعل ال مفهوم له أصال، ألنه ل�س لفظا منطوقا فك�� ��ون له مفهوم؟!                         
وهذا هو الذ� أد� إلى الَّل�س عند�، وقد فهمُت فعل عمر رضي هللا عنه وأهل المدینة 
أن الفعل ل�س له مفهوم �خصص المنطوق عندما ��ون الفعل أحد أفراد المطلق أو العام.

نعم لذلك �ان علم أصول الفقه مر�وزا في ِجِبلَّة الصحا�ة رضي هللا عنهم والتا�عين، حتى جاء                       
ن علم األصول �ما دّون سيبو�ه النحو، ونص  أمير المؤمنين في األصول وهو اإلمام الشافعي فدوَّ

على ذلك في المراقي:
١٣-أول من ألفه في الكتب   محمد ابن شافع المطَِّلبي

١٤-وغيره �ان له سل�قه    مثل الذ� للعرب من خل�قه

خالد: الخالصة أن من صلى إحد� عشرة ر�عة فقد قام رمضان، ومن صلى ثالثا         
وعشر�ن فقد قام رمضان، ومن اقتد� �أهل المدینة في القرون المفضلة فصلى ستا          

وثالثين، فقد قام رمضان، والناس متفاوتون �حسب أعمالهم في ال��ام، فمن �ثر عمله 
َكُثر أجره، و�ناء على عموم المطلق، علينا أن نسارع �ل ما نستط�ع لز�ادة العمل                 

الصالح، ألننا أمام نص مطلق من قام رمضان، و�حصل لنا من األجر ��ثرة العمل 
لقوله تعالى: َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َیَرُه (٧) الزلزلة.

�جب أن ال �ستنزفنا اآلخرون في األ�ام الفاضلة إلى جدال ال فائدة منه، وال موجب شرعي
له، بل نتوجه إلى العمل الصالح، ونهتم �قضا�انا الكبر�، التي تؤرق المسلمين، ونالحظ     

أن سلفنا الصالح �جمعون وال �فرقون، �ما هو الحال في صالتهم للتراو�ح �أعداد مختلفة         
دون تنازع.

خالد: �م أجيب من زعم أن الز�ادة على العشر�ن بدعة ألنه لم �فعل رسول 
هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-.

قل له: أل�ست العشر�ن من أفراد قوله تعالى: َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َیَرُه (٧) 
الزلزلة، وتندرج تحت قول النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-: (من قام رمضان).

خالد: س�قول أحدهم: قال عل�ه الصالة والسالم: من أحدث في أمرنا هذا ما ل�س 
منه فهو رد، والعشرون لم تكن على عهد رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-.
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 أل�ست العشر�ن من أمرنا �عني �شملها منطوق وعموم قول النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- 
 (من قام رمضان)، وقوله تعالى: َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َیَرُه (٧) الزلزلة، فك�� �ص�ح 

 ما �ان من أْمِرنا بدعة، وهو مؤ�د �فعل األمة والسلف الصالح واللغة واألصول.

خالد: �عنى أن مقولة لم �فعله رسول هللا -صلى عل�ه وسلم- هنا عارضت النصوص                         
الشر��ة وردت عمومات النصوص ومطلقاتها، و�جب أن نحَذر من رد نصوص الكتاب           

والسنة بهذه المقولة، وفي علم أصول الفقه أهم�ة �بر� في الوقا�ة من سوء الفهم في                         
نصوص الكتاب والسنة، والوقوع في حـََمـأة الغلو في تبد�ع المسلمين، دون موجب شرعي.

نعم أخي العز�ز خالد، وعلم أصول الفقه �مثل قواعد جامعة لألمة على الفهم العلمي 
في الكتاب والسنة، بدال من الذوق والشعور النفسي، �هللا تعالى هو الموفق.

خالد: رمضان �ر�م.





-الحوار الخامس والعشرون-
هل تشرب إذا أذن الصبح وكأس الماء في يدك ؟

أهمية الصناعة األصولية في رد المتشابه إلى الـُمحكم
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هل تشرب إذا أذن الصبح وكأس الماء في يدك ؟
أهمية الصناعة األصولية في رد المتشابه إلى الـُمحكم

أحمد: من البدع في رمضان ما �سمى �اإلمساك، وهو ترك األكل قبل أذان الص�ح،     
فك�� �خالف الناس السنة والرسول -صلى هللا عل�ه وسلم-، فعن أبي هر�رة في سنن 
أبي داود قال: قال رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-: «إذا سمع أحد�م النداء واإلناُء 

على یده، فال �ضْعه حتى �قضَي حاجته منه».

هذا الحدیث و�ن �ان ض��فا ��جب الجواب على متنه على فرض تصح�حه عند من                  
احتج �ه، فهل النداء في الحدیث الشر�� محتمل لنداء الص�ح وهو األذان الثاني الذ� 

هو أول النهار، واألذان األول الذ� هو في الليل قبل طلوع الص�ح؟

أحمد: نعم لفظ ”النداء“ محتمل لألذان األول واألذان الثاني، و�ن حملنا على الفجر،                           
فهناك فجران: فجر �اذب ��ون في الليل، ثم الفجر الصادق هو الذ� یدخل �ه وقت 
صالة الص�ح، بل �م�ن أن �حتمل أ�ضا أذان المغرب، أ� إذا أذن المغرب فال تنتظر 

انتهاء األذان ثم تأكل وتشرب، بل اشرب عند أول األذان وعجل اإلفطار.

إذن، الحدیث متشا�ه وحـمَّال أوجه، فك�� نعمل �المتشا�ه المحتمل لمعان عدة.

أحمد: نرده إلى المح�م، والمح�م �فسر المتشا�ه، ألن المح�م في داللته هو 
الذ� ال �حتمل معنى آخر.

هل رَدْدَت أخي أحمد الحدیث المتشا�ه إلى المح�م؟

أحمد: بل أحمل النداء على المعنيين، ��جوز األكل مع األذان األول، ومع 
األذان الثاني أ�ضا، والحدیث لم �خصص نداء دون آخر.

حسنا، أل�س من الواجب أن تجمع األدلة جم�عها، وتعمل بها جم�عا، وال �جوز 
العمل بنص دون آخر، وأن نصوص الشر�عة َ�عِضد �عُضها �عضا؟
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أحمد: نعم، صح�ح، وأنا آخذ �النص، والنص صح�ح وواضح.

ماذا تقول في قوله تعالى: ( َوُ�ُلوا َواْشَرُ�وا َحتَّى َیَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْ�ُط اْألَْبَ�ُض ِمَن اْلَخْ�ِط 
ِ) (١٨٧) سورة ال�قرة، ما ح�م األكل                           َ�اَم ِإَلى اللَّْيل  اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الصِّ

والشرب �عد طلوع الص�ح بناء على اآل�ة الكر�مة.

أحمد: �حرم األكل في النهار مطلقا، بناء على اآل�ة الكر�مة.

هذا �عني أنه إذا أذن األذان الثاني ��حرم الطعام والشراب ألنه قد تبين ب�اض الص�ح، وهذا 
�عني أن اآل�ة غير محتملة لألذان األول، بل هي نص في األذان الثاني، وداللتها مح�مة، 

بينما الحدیث محتمل لألذان األول والثاني وأذان المغرب، وال بد من رد الحدیث المتشا�ه                
المحتمل آل�ة الكر�مة المح�مة في سندها وداللتها.

أحمد: حسنا، ���  َتردُّ المتشا�ه (المحتِمل) إلى المح�م (غير المحتمل).

نقول إن حدیث أبي هر�رة محتمل لألذان األول والثاني: أما اآل�ة فغير محتملة، فهي تنهى عن 
األكل والشرب �عد طلوع الص�ح، و�ذلك حدیث ابن عمر رضي هللا عنه في صح�ح ال�خار�، 
فإنه ینهى عن األكل عند األذان الثاني، فعن عبد هللا بن عمر: أن رسول هللا -صلى هللا عل�ه 

وسلم- قال: «إن �الال یناد� بليل، فكلوا واشر�وا حتى یناد� ابن أم م�توم»، فاآل�ة الكر�مة        
والحدیث الشر�� ینه�ان عن األكل إذا طلع الص�ح، واألذان الثاني ُمْعِلم �طلوع الص�ح �ذلك، 

وال أكل وال شرب مع طلوع الص�ح، وما تقوله �ا أخ أحمد، �جيز األكل في النهار �عد طلوع          
الص�ح، ألنك تقول أن �أكل المسلم و�شرب �عد َبْدء األذان.

أحمد: وماذا تفيد اآل�ة وحدیث ابن عمر في فهم حدیث أبي هر�رة؟

تعتبر اآل�ة الكر�مة (َحتَّى َیَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْ�ُط اْألَْبَ�ُض ِمَن اْلَخْ�ِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر) مع حدیث ابن 
صين لعموم النداء في حدیث أبي هر�رة  عمر رضي هللا عنه الذ� ینهى عن األكل والشرب مخصِّ

رضي هللا عنه، ألنهما أخص من حدیث أبي هر�رة العام، فنعمل في  حدیث أبي هر�رة رضي                 
هللا عنه في األذان األول فقط، ��جوز األكل والشرب في األذان األول، ونعمل �حدیث ابن عمر        

واآل�ة الكر�مة في األذان الثاني، ونكون عملنا �جم�ع ما جاءنا من �تاب هللا تعالى وسنة رسوله          
-صلى هللا عل�ه وسلم-.
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أحمد: هذا �عني لو أنني أخذت �ظاهر حدیث أبي هر�رة �األكل مع األذان الثاني،            
أكون قد هجرت اآل�ة المح�مة وحدیث ابن عمر رضي هللا عنه، �عني تر�ت الكتاب 

والسنة، وات�عت المتشا�ه، و�ات�اع المتشا�ه �طل ص�امي على المذاهب األر�عة.

ل�س هذا فقط، بل تكون هدمت اإلجماع القاطع على أن اآل�ة نص في تحر�م األكل             
�عد طلوع الص�ح، وعمل األمة المتواتر على أن األكل �عد طلوع الص�ح مفطر و�جب 

القضاء، �سبب ات�اع المتشا�ه وهجر المح�م، فاإلجماع حجة قاطعة، و�اإلضافة إلى           
هدمك ال��اس.

أحمد: وما دخل ال��اس هنا، وهذا أمر تعبد�.

ال��اس هنا معناه األصول العامة، وهو أن الشيء �فوت �فوات ر�نه، ور�ن الص�ام ترك              
المفطرات في نهار رمضان، فمن أكل في النهار فقد أفطر، وعل�ه القضاء ولن ینفعه ات�اع 

المتشا�ه من األدلة، فما عندك هو شبهة دليل ول�س دل�ال، وزد على ذلك أنك خالفت                             
قواعد الداللة في النصوص وهي داللة االقتضاء التلو�حي.

أحمد: ماذا تعني �االقتضاء التلو�حي؟

أ� أن یدل النص �اللزوم العقلي على ح�م من األح�ام، مثل قوله تعالى: ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى 
َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْیِدَ�ُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق  [المائدة: ٦] ��جب أن تغسل جزءا من                الصَّ

الرأس للتأكد من غسل جم�ع الوجه، وأن تغسل جزءا من العضد لتتأكد من غسل جم�ع 
اليدین إلى المرفقين، فكذلك �جب أن تترك األكل والشرب في جزء من الليل لتتأكد أنك 
صمت �ل النهار، وهذا یدل عل�ه النص �اللزوم، وهو ما �سم�ه األصوليون �االقتضاء 

التلو�حي.

أحمد: أل�س في حدیث أبي هر�رة ُ�سر على الناس، وال نشق عليهم، فإذا 
كان اإلناء في ید أحدهم أكل وشرب، والدین �سر.
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الت�سير حيث �سرت الشر�عة، وحيث حدَّت الشر�عة حدودا وقدرت مقادیر، فال �جوز الخروج على             
حدها، فلو خرجَت عن حد الشرع فأجزَت األكل والشرب �عد طلوع الص�ح، فما الحدُّ الذ� ستقف           

عنده، �عد خروجك من حد الشرع، فكل له إناؤه وله طعامه وشرا�ه، وهذه أوصاف خ��ة ال تنض�ط 
في مدتها، والشر�عة ال تر�ط أح�امها �األوصاف الخ��ة غير المنض�طة، وهذا الخروج على حد                      

الشرع �ان �سبب ات�اع المتشا�ه، وِهْجران النصوص المح�مة في الكتاب والسنة، وهجران عمل                        
األمة الذ� �منع األكل والشرب إذا طلع الص�ح، وهجران األصول واأل��سة �سبب تت�ع المتشا�ه،               

مما أد� إلى هدم ر�ن من أر�ان اإلسالم وهو الصوم �سبب الفتاو� الشاذة.



-الحوار السادس والعشرون-
هل يسقط وجوب صدقة الفطر بعد صالة العيد 

أم أنها واجبة حتى الموت؟



خالد: هذا هو الحدیث الذ� یتعلق �ال�اب، أما ما �م�ن أن �حتج �ه من روا�ة ابن عمر                                    
رضي هللا عنه، قال: فرض رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- ز�اة الفطر، وقال: «أغنوهم 

في هذا اليوم» فهو حدیث ض��� وال �صح.
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هل يسقط وجوب صدقة الفطر بعد صالة العيد 
أم أنها واجبة حتى الموت؟

أخي خالد، ما ح�م إخراج صدقة الفطر �عد صالة العيد؟

خالد: ال �جوز، ألنها تسقط �عد الصالة لما جاء في سنة رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-، 
عن ابن ��اس، قال: «فرض رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- ز�اة الفطر طهرة للصائم                    
من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصالة فهي ز�اة مقبولة، ومن أداها                   

�عد الصالة فهي صدقة من الصدقات» سنن ابن ماجه والبيهقي وأبي داود.

إذن، معنى صدقة من الصدقات، أنها ل�ست صدقة فطر، وأن صدقة الفطر سقطت 
لخروج وقتها، حس�ما فهمَت من الحدیث.

خالد: نعم هذا صح�ح، والحدیث صر�ح: ومن أداها �عد الصالة فهي صدقة 
من الصدقات، و�ذا صح الحدیث فهو مذهبي.

هل جمعت األحادیث األخر� المتعلقة �ال�اب؟

خالد: هذا هو الحدیث الذ� یتعلق �ال�اب، أما ما �م�ن أن �حتج �ه من روا�ة ابن عمر                                    
رضي هللا عنه، قال: فرض رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- ز�اة الفطر، وقال: «أغنوهم 

في هذا اليوم» فهو حدیث ض��� وال �صح.

أقصد هناك حدیث آخر، وهذا الحدیث الض��� سنرجع إل�ه ��ما �عد.

خالد: هو هذا الحدیث فقط، وال أظن أن حدیثا غيره متعلق �الموضوع، ولم الرجوع إلى   
حدیث ض��� ال �جوز االحتجاج �ه، ومع األسف �تب الفقه مشحونة بهذا النوع من       

األحادیث الض��فة، و�جب تن��ة التراث الفقهي منها، فال نأخذ دیننا من حدیث ض���!



حوار مع أخي

230

 حسنا، هناك حدیث آخر ثابت في الصح�حين واللفظ لل�خار�، وهو عن ابن عمر رضي               
 هللا عنهما، قال: «فرض رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- ز�اة الفطر صاعا من تمر، أو 

 صاعا من شعير على العبد والحر، والذ�ر واألنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر              
 بها أن تؤد� قبل خروج الناس إلى الصالة».

خالد: ال أر� في الحدیث ما یدل على وجوب صدقة الفطر �عد صالة العيد.

ماذا تعني �لمة ز�اة الفطر في الحدیث؟

خالد: الز�اة المتعلقة �الفطر.

ما اليوم الذ� ��ون في الفطر؟

خالد: هو یوم العيد من الفجر إلى غروب الشمس.

وعل�ه فإن الز�اة هذه مرت�طة �الفطر وهو یوم العيد، الذ� هو یوم فطر المسلمين من 
ص�امهم، وجاز إخراجه قبله رفقا �الفقراء، ولكن األصل أنه في یوم الفطر الممتد من 

طلوع الص�ح إلى الغروب.

خالد: ولكن هذا غر�ب، ومخالف للحدیث في قوله عل�ه الصالة والسالم: ومن 
أداها �عد الصالة فهي صدقة من الصدقات، وأرجو مز�دا من التوض�ح.

إذا علق الشارع ح�ما بوصف فإن هذا الوصف ��ون علة لذلك الح�م، �قوله تعالى:      
ِ ۗ َ��َُّ َعِز�ٌز َحِك�ٌم (٣٨)  اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجَزاًء ِ�َما َ�َسَ�ا َنَكاًال مَِّن �َّ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

المائدة، ولو قلُت أكرم المجتهد، فإننا نعلم أن االجتهاد هو علة الح�م، ���ون الح�م             
مذ�ورا مع علته التي بينها الشارع، وال �جوز العدول عن الح�م، ولو لم تكن له علة              

ظاهرة، فك�� والحدیث ذ�ر الح�م معلقا بوصف الفطر، والفطر في یوم الفطر �له من 
الفجر إلى الغروب.

خالد: وماذا تقول في قوله عل�ه السالم: ومن أداها �عد الصالة فهي صدقة 
من الصدقات.
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أل�س من الواجب الجمع بين األدلة والعمل ��ل ما جاءنا عن رسول هللا -صلى 
هللا عل�ه وسلم-.

خالد: بلى.

�م�ن الجمع بين الحدیثين �القول: إن إخراج ز�اة الفطر قبل الصالة مندوب، ألن                   
اإلخراج �عد الصالة تكون المنفعة نقصت في �عض اليوم، فهي من هذه جهة نقص 
االنتفاع في �عض اليوم، أص�حت تش�ه الصدقات األخر�، �سبب ذلك التأخير عن 

وقتها المندوب إل�ه.

خالد: ولكن أل�س في ذلك شيء من ال�عد.

ال، ألن العمل �جم�ع األدلة ��ون �أدنى سبب للجمع، ولو لم نفسر هذا التفسير ألسقطنا 
العمل �حدیث الصح�حين السابق، وهو أصح سندا ألنه في الصح�حين، وأقو� مدلوال                   

ألنه ذ�ر الح�م مع العلة وهي علة الفطر، فهو أقو� سندا ومدلوال، ونحن فسرنا الحدیث 
األقل رت�ة في السند، والداللة �ما یتفق مع الحدیث األقو� وعملنا ��ال الحدیثين، وأطعنا 

رسولنا -صلى هللا عل�ه وسلم- في �ليهما.

خالد: هذا �عني أن من قال �إسقاطها �عد صالة العيد وعدم إخراجها قد ردَّ 
سنة رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- في الصح�حين.

صدقت، وهناك دليل آخر من األصول.

خالد: أخبرني.

هل صدقة الفطر واج�ة، �أمر النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-؟

خالد: نعم.

إذن األصل الوجوب، وهو �قين �اتفاق، فمن الذ� �جوز له أن �سقط ��ادة أوجبها 
الشارع.
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خالد: ال، أحد، وال نعرف ��ادة أوجبها هللا تعالى �م�ن أن �سقطها اإلنسان.

هل تعلم أن المدرسة الفقه�ة السن�ة �مذاهبها األر�عة توجب اإلخراج لصدقة الفطر 
ولو �عد صالة العيد، ولو �عد سنين طو�لة.

خالد: ولكن أنا سمعت من �قول إنها تسقط.

ال أحد في الدن�ا �سقط أمرا أوج�ه الشارع، �سبب ما لد�ه من شبهة دليل ول�س دل�ال، ألنه 
لم �جمع بين أدلة الشر�عة، فقد أخذ �متشا�ه قول النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- (ومن أداها                    

�عد الصالة فهي صدقة من الصدقات) وهدم المح�م الحدیث المح�م في الصح�حين سندا 
ومدلوال، وهدم ز�اة الفطر �عد العيد �المتشا�ه، مع أن األصل أن ما أوج�ه الشرع ال �جوز 

إسقاطه �ات�اع المتشا�ه وهجر المح�م.

خالد: �عني �ما قبل صالة العيد في جدل محتدم �إخراج صدقة الفطر نقدا 
أم عينا، و�عد صالة العيد هدمنا الواجب الشرعي نقدا وعينا.

إن الجدل ال �أتي �خير، ولو أننا تخيرنا ما جاءنا عن سلفنا الصالح �جواز اإلخراج                   
عينا أو نقد بهدوء وصمت، لكان في ذلك خير لنا، ولو رجعنا إلى مدرستنا الفقه�ة                     
السن�ة العر�قة في مذاهبها األر�عة، لما وقعنا في هدم ز�اة الفطر �عد صالة العيد،                    

ولوجدناهم أن ینصون على وجوب إخراجها مع �راهة التأخير �عد الصالة، وأنها ت�قى 
في الذمة إلى الموت.

خالد: هذا �عني أن من لم �خرج ز�اة الفطر في السنوات السا�قة ألنه فات وقتها 
�سبب الخروج من صالة العيد فإنه �جب عل�ه قضاؤها، و�قيت في ذمته.

 نعم ألن القول �عدم إخراجها �عد الصالة لمن لم �خرجها قبل الصالة، مصادم للسنة في 
 حدیث الصح�حين �آراء الناس، الذین قصروا عن رت�ة االجتهاد، فقد اتفقت المذاهب                      

 األر�عة أن ما أوج�ه هللا ال �سقط �آراء الناس، بل �جب القضاء.
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خالد: ولكن الحدیث الذ� في الصح�حين �صرح �أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم أمر 
�إخراجها قبل الصالة، واألصل في األمر الوجوب فلم قلت �الندب قبل صالة العيد            

خالفا لألصل.

نعم األصل في األمر الوجوب ولكن القر�نة الصارفة هي نفس النص في الحدیث وهي 
”الفطر“ وهي في �ل اليوم، فصرفنا األمر من الوجوب للندب، �اإلضافة إلى أن العلة 

هي �فا�ة اليوم، فالنص ”ز�اة الفطر“ والعلة في اإلغناء هذا اليوم.

خالد: وضح لي األصالن القو�ان اللذان جعال المدرسة السن�ة في مذاهبها 
األر�عة متفقة على �قاء الوجوب لإلخراج ولو �عد صالة العيد.

�قي أمر آخر، وهو الحدیث الض��� : وقال: «أغنوهم في هذا اليوم»، وهو مصرح 
�اليوم و�شمل اليوم حتى الغروب، ألن اليوم هو النهار، فنقول یوم وليلة، أ� النهار                

والليل.

خالد: ولكنه ض���.

أل�س هذا الض��� مندرجا تحت أصل ثابت، وهو حدیث الصح�حين، وأن ال��ادة 
الواج�ة ال �سقط الناس أداءها، بل �جب قضاؤها.

خالد: نعم مندرج تحت األصل.

هل علمت أخي خالد لماذا توجد أحادیث ض��فة في مصادرنا الفقه�ة السن�ة في المذاهب 
األر�عة؟ وأنها �ستدل بها على السبيل الت�ع ال األصل، هل علمت ��� �عمل فقهاء أهل           

السنة والجماعة �الض���.

خالد: واضح، ولكن ما معنى قول اإلمام الشافعي: إن صح الحدیث فهو مذهبي.
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 إن معنى �الم اإلمام الشافعي أن الحدیث صالح لالحتجاج، وأن السنة الصح�حة حجة،                 
 ول�س معنى ذلك أن �فتى من الحدیث دون النظر في مجموع األدلة، بل نحن متعبدون ��ل 

 ما جاءنا عن ر�نا ونبينا، �نا فعلنا في هذا الحوار، أما الحالة االنشطار�ة �أخذ نص هنا                       
 وهجر آخر هناك، فهو ضرب للكتاب �السنة، والسنة �السنة، وعلينا أن نتعامل من جم�ع                   

 النصوص الشر��ة �تا�ا وسنة على أنها �لَّها �لمة واحدة، ال تتنافر حروفها، �ما فعل سلفنا 
 األول، وهذا الحوار بيننا هو نموذج للفهم العميق لسلفنا الصالح في نصوص الشر�عة.

خالد: أین أدرس م�حث تعليق الح�م الشرعي على وصف ��ون علة للح�م، �ما 
ذ�رَته لي في هذا الحوار.

هاك! جاء في نظم مراقي السعود:
١٤٢-إن ُ�قرن الوصف �ح�م إن ��ن …  لغير ِعلة َ�ِ�ْ�ُه من فطن

فهذا �عني أن وصف الفطر في ز�اة الفطر مقصود للشارع، ولو لم ��ن علة لكان في �الم الشرع 
كالم حشو ال فائدة منه، و�ص�ح عي�ا في الكالم.

وعند قوله أ�ضا:
٦٨٥-والثالث اال�ما اقتراُن الوصف … �الح�م ملفوظين دون ُخلف

٦٨٦-وذلك الوصف أو النظير …  قرانه لغيرها �ضير
وسندرس ذلك إن شاء هللا تعالى في درسنا األصولي في مسالك العلة.

خالد: نسأل هللا تعالى أن �فهمنا وأن �علمنا، ولكن ما مصير الناس الذین ات�عوا الوعا� 
والخطاب الذین أسقطوا الواجب الشرعي �ظاهر الحدیث، فما ذنبهم، وهل �جب عليهم    

إخراجها اآلن.

إن ات�اع الفتاو� الشاذة ال ینجي اإلنسان في دینه، وعليهم أن �خرجوها فورا لتبرأ ذمتهم، و�ن �انوا 
أخرجوها سا�قا بن�ة الندب وأنها صدقة �غير من الصدقات ول�س بن�ة الصدقة الواج�ة، فكذلك                   
ال تجزئهم، ونرجو لهم ولنا العا��ة وفضل هللا علينا وعليهم واسع، ولكن المش�لة في المتجرئين                   
على نصوص الشر�عة، فك�� لهم أن یبرئوا ذمتهم أمام هللا تعالى وقد أسقطوا واج�ات الشر�عة                  

�غير علم وال هد� وال �تاب منير.

خالد: نسأل هللا تعالى العفو والعا��ة لقد �ان هؤالء الخط�اء والوعا� في سعة من هللا لو 
أنهم ات�عوا أئمة االجتهاد من السلف، ولم یتكلفوا ما ل�س لهم، فك�� �ستط�ع هؤالء أن     

�صححوا خطا�اهم �حق النص الشرعي وحق الناس الذین شا�عوهم في أفكارهم.
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إن هؤالء تلزمهم التو�ة مما اقترفوه �حق الشر�عة، وأن �قلعوا عما هم ��ه من تفسير نصوص 
الشر�عة تفسيرا نفس�ا �اد� الرأ� �حسب ما یت�ادر لنفوسهم، و�زعمون أن ذلك هو الكتاب                     

والسنة، و�جب أن �علنوا للناس الصواب وأن �حذروا من تلك الفتاو� الشاذة.

خالد: ولكن أل�سوا معذور�ن، وأنهم اجتهدوا فأخطؤوا. 

ل�سوا معذور�ن، ألن العذر في الخطأ للمجتهد، ول�س للُمَتَمِجهد، فهذا أخطأ فاجتهد، 
ول�س اجتهد فاخطأ، و�ان من حقه السؤال، ول�س االعتراض. 

خالد: اللهم فهمنا �ما فهمت سل�مان عل�ه السالم. 

اللهم آمين

*الخ�صة:  

     بما أن صدقة الفطر معللة بأنها طهرة للصوم من اللغو والرفث وطعمة للمساك�، 

ودين الفق� � مال الغني فإنها ¯ تسقط بعد ص�ة العيد ن علتها محكمة وثابتة 

َدَقاِت) بنقصان  َ�ِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصَّ اَها بَْعَد الصَّ بالنص، ويُف<َّ الحديث (َوَمْن أَدَّ

منفعة صدقة الفطر بتأخ�ها، وزعم إسقاطها هو هدم الواجب ال�عي بالرأي مع 

أن العلة ا�نصوصة بال�ع، وهي طعمة للمساك�، وطهرة للصائم ودين الغ�، وهذه 

الث�ثة ¯ تسقط بص�ة العيد، وما من متبع لظاهر إ¯ هجر ظاهرا آخر.





-مقـال صلة بالحوار السادس والعشرون-
  مظاهر التدين التواصلي حديث شريف: 

(خذي ما يكفيِك وولدك بالمعروف)



: مقدمة ب� يدي النص: * أ̄و

١-نص الحديث:

        الحديث: جاء � صحيح البخاري عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول اهللا إن أبا سفيان 

رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إ¯ ما أخذت منه وهو ¯ يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك  

وولدك، با�عروف»، وهل قول النبي -ص
 اهللا عليه وسلم- من باب ا مامة، أو القضاء، أو الفتوى، أم 

̄حتمال، وتخرجه من ا¯حتمال إ» أن هناك محكمات أخرى يمكن أن تف< الحديث وتزيل عنه أوجه ا

البيان ا�ْحَكم.

٢-خطورة الفتوى من ظاهر الحديث:

       هذا حديث نبوي Ýيف، له تفس�ات عديدة، و¯ يصح حمله ع
 ظاهره، بل ¯ بد من تمييز                        

محاله التي يكون فيها راجحا وتلك التي يكون فيها مانعا مغمورا، وغايتي � هذه ا�قالة، بيان خطأ 

بعض ا�فت� الذين يفتون بأن تأخذ الزوجة النفقة من الزوج دون علمه بناء ع
 ظاهر الحديث، مما 

يؤدي إ» ظاهرة التدين التواصð الذي يخبط خبط عشواء � الكتاب والسنة، بسبب عدم إعمال اصول 

وا�حكمات التي تف< النص ال�عي.

:ð٣-فساد ظاهرة التديُّن التواص

       أدى إقصاء ا�درسة الفقهية السنية ا�تبوعة إ» نشأة التدين التداوÈ التواصð، الذي يفتي من 

كل حديث بظاهره، ويحِسب كل بيضاء شحمة، وكل مدورة كعكة، ويحشد نصوص ال�يعة حشدا                                                   

وال�َّمقلِّد،                                                   ال�َّمجتهد  الظواهر، بسبب ظاهرة  تناقضت عليه  ثم  العامة،  به  يغري  قصصيا سائ� 

مما يجعل من الâوري بيان ا�نهج اصوÈ � النظر � ظاهر النص، وتأويله مع مجموع ادلة                                                            

واصول، برد متشابهه �حكمه، وِمن ثَمَّ  تنزيله ع
 مَحلِّه.

٤-الهدف من ا�قالة:

        ذكرت سابقا أنه ما من آِخٍذ بظاهر إ¯ تناقضت عليه الظواهر، وشأن الطوائف أنها أوتيت نصيبا 

من الكتاب جادلت به النصيب ا�خر، وÜبَت بعض الكتاب بعضه ببعض، وسبب ذلك تناُقض الظواهر 

عليهم، وفيما يأتي أب� ا�نهج اصوÈ � جمع ظواهر ال�عية معا، لتشكل لوحة تامة يَُردُّ فيها                                                         

ا�تشابه �ْحَكِمه، حيث يتنزل النص ع
 محله � الواقع، ويكون � محله معارضا راجحا، وأما ا�حال 

اخرى التي ¯ يتنزل فيها فيكون عندئذ مانعا مغمورا، وتلك ا�حال اخرى يتناولها معارض راجح 

آخر.
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مظاهر التدين التواصلي حديث شريف: (خذي ما يكفيِك وولدك بالمعروف)

: مقدمة ب� يدي النص: * أ̄و

١-نص الحديث:

        الحديث: جاء � صحيح البخاري عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول اهللا إن أبا سفيان 

رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إ¯ ما أخذت منه وهو ¯ يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك  

وولدك، با�عروف»، وهل قول النبي -ص
 اهللا عليه وسلم- من باب ا مامة، أو القضاء، أو الفتوى، أم 

̄حتمال، وتخرجه من ا¯حتمال إ» أن هناك محكمات أخرى يمكن أن تف< الحديث وتزيل عنه أوجه ا

البيان ا�ْحَكم.

٢-خطورة الفتوى من ظاهر الحديث:

       هذا حديث نبوي Ýيف، له تفس�ات عديدة، و¯ يصح حمله ع
 ظاهره، بل ¯ بد من تمييز                        

محاله التي يكون فيها راجحا وتلك التي يكون فيها مانعا مغمورا، وغايتي � هذه ا�قالة، بيان خطأ 

بعض ا�فت� الذين يفتون بأن تأخذ الزوجة النفقة من الزوج دون علمه بناء ع
 ظاهر الحديث، مما 

يؤدي إ» ظاهرة التدين التواصð الذي يخبط خبط عشواء � الكتاب والسنة، بسبب عدم إعمال اصول 

وا�حكمات التي تف< النص ال�عي.

:ð٣-فساد ظاهرة التديُّن التواص

       أدى إقصاء ا�درسة الفقهية السنية ا�تبوعة إ» نشأة التدين التداوÈ التواصð، الذي يفتي من 

كل حديث بظاهره، ويحِسب كل بيضاء شحمة، وكل مدورة كعكة، ويحشد نصوص ال�يعة حشدا                                                   

وال�َّمقلِّد،                                                   ال�َّمجتهد  الظواهر، بسبب ظاهرة  تناقضت عليه  ثم  العامة،  به  يغري  قصصيا سائ� 

مما يجعل من الâوري بيان ا�نهج اصوÈ � النظر � ظاهر النص، وتأويله مع مجموع ادلة                                                            

واصول، برد متشابهه �حكمه، وِمن ثَمَّ  تنزيله ع
 مَحلِّه.

٤-الهدف من ا�قالة:

        ذكرت سابقا أنه ما من آِخٍذ بظاهر إ¯ تناقضت عليه الظواهر، وشأن الطوائف أنها أوتيت نصيبا 

من الكتاب جادلت به النصيب ا�خر، وÜبَت بعض الكتاب بعضه ببعض، وسبب ذلك تناُقض الظواهر 

عليهم، وفيما يأتي أب� ا�نهج اصوÈ � جمع ظواهر ال�عية معا، لتشكل لوحة تامة يَُردُّ فيها                                                         

ا�تشابه �ْحَكِمه، حيث يتنزل النص ع
 محله � الواقع، ويكون � محله معارضا راجحا، وأما ا�حال 

اخرى التي ¯ يتنزل فيها فيكون عندئذ مانعا مغمورا، وتلك ا�حال اخرى يتناولها معارض راجح 

آخر.

 * ثانيا: حا¯ت الحديث من ا�انع ا�غمور:

١-القضاء والبينة ع
 َمن ادعى:

        ¯ يجوز  العمل بالحديث � القضاء ن القضاء قائم ع
 البينات، والنبي -ص
 اهللا عليه وسلم-  

ى عليه الغائب، بل يُْدَعى الزوج أو وكيله  لم يطلب من الزوجة أن تقدم بينة، ̄و يجوز القضاء ع
 ا�دعَّ

إ» مجلس القضاء، فقد يكون تَرك النفقة، وله بينة ع
 ذلك، و� الحديث لم يستدِع النبي -ص
 اهللا                                          

عليه وسلم- ا�دعى عليه، كما هو اصل � أصول التقاÚ � ا�سألة ا�نظورة ب� يدي رسول اهللا                                             

-ص
 اهللا عليه وسلم-.

٢-ا فتاء � مال الغ� بغ� إذنه:

       إن الفتوى قا§ة ع
 ا�ستفتي وقولِه، و¯ يجب ع
 ا�فتي أن يتَق8َّ البينات، ن القصد من                                         

ق ا�ستفتي � قوله ونيته، لذلك ¯ يجوز للمفتي أن يفتي السائل                                       الفتوى براءة العبد � آخرته، فيُصدَّ

بأخذ مال شخص آخر ، ن اصل � مال الغ� التحريم والحكم فيه من باب القضاء ع
 وفق البينات، 

¯ من باب الفتوى.

٣-السياسة ال�عية:

       السياسة ال�عية قائمة ع
 النظر � الصالح العام وليس النظر � شأن افراد ا�عين�، فليس                           

 
الحديث من باب ا مامة، ن الُحْكم � الخصومات ا�الية ع
 وجه ا لزام من اختصاص القضاء، وع

وجه البيان من اختصاص ا فتاء.

* ثالثا: حا¯ت الحديث من ا�عارض الراجح:

        ويعني أن الحديث ينزل ع
 محاله � الحا¯ت ا�تية ويكون معارضا راجحا:

١-التعريف با�قدار:

       إن الحديث ب� للسائل مقدار حقه، كما لو سألَت محاميا � قضية لك، فيقول لك يحق لك  كذا                  

وكذا، فيكون النبي ص
 اهللا عليه وسلم � الحديث  مبينا مقدار النفقة الواجبة، وليس قاضيا � مال                             

الغ�.

٢-الظََّفر بالحق:

        إذا كان الرجل يدخر مونة البيت، وهي تحت إدارة الزوجة � ا¯سته�ك، فهذا يعني أن نفقة الزوجة 

تحت يدها بإذن الزوج، أو أنها ظفرت بحقها من النفقة العينية � بيتها، فعندئذ يحق لها أن تستهلك 

منها ما يكفيها وولدها با�عروف، وليس للزوج الحق � أن يحجر عليها � حقها ذاك.

٣-ا¯ستعانة � إنكار ا�نكر :

       ويعت± الحديث معارضا راجحا � جواز  استعانة َمن وقع عليه ظلم بمن يرفع الظلم عنه، فتكون 
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 * ثانيا: حا¯ت الحديث من ا�انع ا�غمور:

١-القضاء والبينة ع
 َمن ادعى:

        ¯ يجوز  العمل بالحديث � القضاء ن القضاء قائم ع
 البينات، والنبي -ص
 اهللا عليه وسلم-  

ى عليه الغائب، بل يُْدَعى الزوج أو وكيله  لم يطلب من الزوجة أن تقدم بينة، ̄و يجوز القضاء ع
 ا�دعَّ

إ» مجلس القضاء، فقد يكون تَرك النفقة، وله بينة ع
 ذلك، و� الحديث لم يستدِع النبي -ص
 اهللا                                          

عليه وسلم- ا�دعى عليه، كما هو اصل � أصول التقاÚ � ا�سألة ا�نظورة ب� يدي رسول اهللا                                             

-ص
 اهللا عليه وسلم-.

٢-ا فتاء � مال الغ� بغ� إذنه:

       إن الفتوى قا§ة ع
 ا�ستفتي وقولِه، و¯ يجب ع
 ا�فتي أن يتَق8َّ البينات، ن القصد من                                         

ق ا�ستفتي � قوله ونيته، لذلك ¯ يجوز للمفتي أن يفتي السائل                                       الفتوى براءة العبد � آخرته، فيُصدَّ

بأخذ مال شخص آخر ، ن اصل � مال الغ� التحريم والحكم فيه من باب القضاء ع
 وفق البينات، 

¯ من باب الفتوى.

٣-السياسة ال�عية:

       السياسة ال�عية قائمة ع
 النظر � الصالح العام وليس النظر � شأن افراد ا�عين�، فليس                           

 
الحديث من باب ا مامة، ن الُحْكم � الخصومات ا�الية ع
 وجه ا لزام من اختصاص القضاء، وع

وجه البيان من اختصاص ا فتاء.

* ثالثا: حا¯ت الحديث من ا�عارض الراجح:

        ويعني أن الحديث ينزل ع
 محاله � الحا¯ت ا�تية ويكون معارضا راجحا:

١-التعريف با�قدار:

       إن الحديث ب� للسائل مقدار حقه، كما لو سألَت محاميا � قضية لك، فيقول لك يحق لك  كذا                  

وكذا، فيكون النبي ص
 اهللا عليه وسلم � الحديث  مبينا مقدار النفقة الواجبة، وليس قاضيا � مال                             

الغ�.

٢-الظََّفر بالحق:

        إذا كان الرجل يدخر مونة البيت، وهي تحت إدارة الزوجة � ا¯سته�ك، فهذا يعني أن نفقة الزوجة 

تحت يدها بإذن الزوج، أو أنها ظفرت بحقها من النفقة العينية � بيتها، فعندئذ يحق لها أن تستهلك 

منها ما يكفيها وولدها با�عروف، وليس للزوج الحق � أن يحجر عليها � حقها ذاك.

٣-ا¯ستعانة � إنكار ا�نكر :

       ويعت± الحديث معارضا راجحا � جواز  استعانة َمن وقع عليه ظلم بمن يرفع الظلم عنه، فتكون 
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الزوجة قد طلبت ا¯ستعانة من النبي -ص
 اهللا عليه وسلم- ع
 رفع الظلم عنها، فب� النبي -ص
 اهللا 

عليه وسلم- لها حقها ع
 وجه ا نكار ع
 من ظلم غ�ه ومنعه حقه.

* رابعا: التحذير من تتبع ا�تشابهات:

̄جتهاد هو رد ا�تشابه إ» ا�حكم، فتنتهي         إن ال�يعة فيها محكماتها وفيها ا�تشابهات، ومقام ا

ال�يعة عندئذ إ» ا حكام والبيان � مجموع أدلتها التفصيلية والكلية، وتصبح بيانا للناس، و§اطا 

                                         
̄نطباعي والنف@ للسنة، واقتحام العامة ع مستقيما ¯ يزيغ عنها إ¯ هالك، أما حالة التفس� ا

نصوص ال�يعة فقد جعل ال�يعة حالة إنسانية فردية ووضعية اجتماعية ب�ية، ¯ ع�قة لها                                           

بال�يعة، ويحسبون أنها ال�يعة، وصدق قول النبي -ص
 اهللا عليه وسلم- أن تلد امة ربتها، �                                          

الفقه                                                    الذين اضطربوا � الكفر ا يمان، وصفات الرحمن، أما � اضطرابهم �  أتباع ا�تشابهات، 

فحدِّث ̄و َحَرج. 
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الزوجة قد طلبت ا¯ستعانة من النبي -ص
 اهللا عليه وسلم- ع
 رفع الظلم عنها، فب� النبي -ص
 اهللا 

عليه وسلم- لها حقها ع
 وجه ا نكار ع
 من ظلم غ�ه ومنعه حقه.

* رابعا: التحذير من تتبع ا�تشابهات:

̄جتهاد هو رد ا�تشابه إ» ا�حكم، فتنتهي         إن ال�يعة فيها محكماتها وفيها ا�تشابهات، ومقام ا

ال�يعة عندئذ إ» ا حكام والبيان � مجموع أدلتها التفصيلية والكلية، وتصبح بيانا للناس، و§اطا 

                                         
̄نطباعي والنف@ للسنة، واقتحام العامة ع مستقيما ¯ يزيغ عنها إ¯ هالك، أما حالة التفس� ا

نصوص ال�يعة فقد جعل ال�يعة حالة إنسانية فردية ووضعية اجتماعية ب�ية، ¯ ع�قة لها                                           

بال�يعة، ويحسبون أنها ال�يعة، وصدق قول النبي -ص
 اهللا عليه وسلم- أن تلد امة ربتها، �                                          

الفقه                                                    الذين اضطربوا � الكفر ا يمان، وصفات الرحمن، أما � اضطرابهم �  أتباع ا�تشابهات، 

فحدِّث ̄و َحَرج. 

*الخ�صة:

١-¯ يجوز إفتاء من تزعم بأن الزوج ¯ ينفق عليها ويجب إحال السائل لرفع قضية.

٢-القضاء صاحب الحق بالبت � نفقة الزوجة من مال الزوج بعد ا¯ط�ع ع
 البينات.

٣-يجوز بيان الواجب من النفقة ليعلم ذلك ا�جتمع ليعرف كل ذي حق حقه.

٤-للمرأة استه�ك نفقتها من مونة البيت ا�دخرة  تحت يدها با�عروف.

٥-يجوز للمرأة التي يمنعها الزوج نفقتها أن تستع� بمن يرفع الظلم عنها من ا�فت� وا�صلح�.

٦-تحذير  من وجبت عليهم حقوق الغ� أن يظلموا أصحاب الحقوق.

٧-البخل Ýعا: هو منع أصحاب الحقوق حقوقهم، والبخ�ء واقعون تحت وعيد الشارع.

٨-إن ا فتاء من ا�تشابهات دون ردها إ» ا�حكمات يؤدي إ»  تفكيك ال�يعة.

٩-ا�تدثر با�تشابه عريان.

١٠-ال�يعة تكون بيانا للناس برد ا�تشابهات للمحكمات.





-الحوار السابع والعشرون-
هل زيارة القبور في العيد بدعة
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صالح: ال بد من تحذیر الناس من البدع التي تحدث یوم العيد ومنها ز�ارة المقابر.

ولماذا تحرم الز�ارة للقبور یوم العيد.

صالح: لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-، وال أصحا�ه، وألن یوم العيد یوم 
فرح وسرور للمسلمين ول�س تجدیدا لألحزان، نا��ك عما �حدث في ز�ارة المقابر من 
المخالفات الشر��ة �قول ما ال �جوز في الميت، وال��اء الممنوع، وما ال �جوز من 

القول.

ال بد من تحدید محل ال�حث، فز�ارة القبور یوم العيد مسألة، وما �حدث في تلك الز�ارة             
مسألة أخر�، فإذا جازت ز�ارة المقابر ���ون اإلنكار على العوارض المحرمة في المقبرة.

صالح: بل نقول إن هذه الز�ارة حرام سدا للذر�عة على المحرم وهو تلك العوارض 
من األفعال المحرمة في المقابر.

 �ما أنك قلت حرام سدا للذر�عة، فهذا �عني أن ز�ارة العيد م�احة، ول�ست بدعة، ألن سد 
 الذر�عة  ��ون في الم�اح، أما البدعة في الدین فهي حرام تحر�ما أصل�ا �حرمة الخمر، 
 والقتل، فال نقول القتل حرام سدا للذر�عة! لذلك عل�ك أن تحدد ح�م ز�ارة القبور یوم العيد 

 أوال ثم تتحدث عن سد الذر�عة.

صالح: حسنا، ما ح�م ز�ارة القبور یوم العيد؟

ح�مها �ز�ارتها قبل العيد و�عده، و�أ� وقت من األوقات وهو أنها ُسنة.

صالح: لماذا �خصص یوم العيد �الز�ارة، لماذا ال یزور إال في العيد، أل�س 
هذا تخص�صا؟

ص. ص والمخصَّ ما معنى تخص�ص وأین المخصِّ
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صالح: فعل الرجل وأهله، لماذا یذهب �ل عيد للمقبرة؟

الفعل وتكراره ال �عني تخص�صا، ألنك لو استغفرت مائتي مرة في اليوم وداومت على 
ذلك فال �عد تخص�صا �مجرد المداومة على الفعل، �من �قرأ جزءا من القرآن �عد                         

العصر یوم�ا، فهو من أفراد المأمور �ه شرعا وهو تالوة القرآن الكر�م دون تحدید قدر 
ووقت، فكل القارئين مأجورون إذا داوموا على القراءة �عد العصر أم �عد المغرب،                          

وحددوا جزءا أم حز�ا.

صالح:  لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-، جاء في صح�ح ال�خار� عن 
أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها، قالت: قال رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-: 

«من أحدث في أمرنا هذا ما ل�س ��ه، فهو رد».

حسنا لم َیُزر الرسول -صلى هللا عل�ه وسلم- المقبرة یوم الثالثاء مثال، فال نزورها في هذا 
اليوم، لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ل�س منه 
فهو رد! أثبت أن رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- زار المقبرة ص�اح یوم الثالثاء، و�ذلك 

ص�اح األر�عاء ومساء األحد.

صالح: ال بد من محار�ة البدع والضالالت، حتى ال �غير الدین.

قد تكون الغا�ة نبيلة ولكن �ذلك الح�م الشرعي ال بد أن ��ون على أصوله أ�ضا.

صالح: ولكن لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-، وز�ارة القبور یوم 
العيد ال دليل عل�ه.

من أصول النظر في الشر�عة تعيين الدليل الذ� یتنزل على محلِّه في الواقع، وهو ز�ارة 
القبور یوم العيد، فلك أن تقول أین الدليل الذ� یتنزل على مسألة ز�ارة القبور في العيد 

وغير العيد.

صالح: أین الدليل؟
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أخرج مسلم في صح�حه أن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- قال: قال رسول هللا -صلى 
هللا عل�ه وسلم: «نهيتكم عن ز�ارة القبور فزوروها، فهل هذا ُ�عد من (أمرنا).

صالح: نعم.

هل قيد النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- ز�ارة القبور في  یوم أو وقت أو م�ان.

صالح: ال.

فإذا لم �قيد النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- بوقت بل أطلق في الوقت والم�ان، فهل 
�جوز ألحد أن �قيد ما أطلقه رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-.

صالح: ما أطلقه الشارع فالبدعة في تقييده، وما قيده الشارع فالبدعة في إطالقه،               
والحدیث هنا أطلق األمر �الز�ارة، فلم �حدد زمانا، والشارع لم َیْنس قيد المنع یوم               

العيد، قال تعالى: (َوَما َ�اَن َر�َُّك َنِس��ا (٦٤) سورة مر�م، وقال تعالى: (اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 
َلُكْم ِدیَنُكْم).

و�ما أن الشارع  لم �قيد، بل أطلق في الزمان والم�ان، فهل تكون ز�ارة القبور في �ل 
األوقات من (أمرنا) أم من غير أمرنا.

صالح: بل من (أمرنا).

إذن، ما ح�م ز�ارة العيد في �ل وقت سواء �ان عيدا، أم ص�احا، أم مساء، أم الثالثاء 
وغيره من األ�ام.

صالح: �لها سواء ال فرق بين عيد وغيره.

ما ح�م المقيد �المنع في العيد برأ�ه ولم �أت بدليل مخصص أو مقيد من الشارع؟!
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صالح: إذن البدعة في المنع، ألن المانع من الز�ارة في وقت العيد أو في غيره، قيَّد 
ما أطلقه الشارع، و�ما قلنا، ما أطلقه الشارع فالبدعة في تقييده، وما قيده فالبدعة في 
إطالقه، ألن المبتدع یز�د على الشرع ما ل�س منه، والتقييد �المنع مما أطلقه الشارع 

من غير دليل شرعي فال �جوز، وهو قيد ز�ادة على الدین ما ل�س منه، وهو عين                        
البدعة.

هل تالحظ �ا صالح ما فَعَلْته التطب�قات غير الصح�حة لمقولة التار�خ ( لم �فعله رسول
هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-) في نصوص الشر�عة، وأنها  تلغي عمومات الشر�عة
وأصولها العامة، وتقصر الشر�عة على عدم التار�خ، وهذا من األمثلة العمل�ة الكثيرة
على إلغاء عمومات الشر�عة وأصولها �مقولة (لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه

وسلم-)، ومحار�ة السنن الشر��ة بهذه المقولة.

صالح: من عالمات البدعة أنها تميت سنة، ولما �انت ز�ارة القبور سنة بنص الشارع
دون قيد بزمن، فإن التبد�ع بز�ارتها �ميت سنة، وهي ز�ارة القبور في العيد، والسنة لم
تفرق بين عيد وغيره، وال ليل ونهار، وواضح أن علم أصول الفقه �ُمدُّ نصوص الشر�عة
في الواقع، خالفا لمقولة (لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-) التي تلغي عمومات
الشر�عة وتحاصرها من التمدد واالنتشار في الواقع، �سبب عدم التمييز بين الترك الذ�

هو حجة شر��ة، والترك الذ� هو عدم التار�خ.

نعم ال بد أن نميز بين تروك النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- التي تعتبر حجة، وهي من                   
خطاب الشارع و�ين العدم الذ� ال ُ�عد فعال، و�ونه عل�ه السالم لم ُیرَو عنه أنه زار العيد        

في وقت ما فهذا عدم روا�ة، أما الخطاب فهو أمره بز�ارتها مطلقا، وهو مما قال هللا تعالى 
��ه: َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا ۚ َواتَُّقوا �ََّ ۖ ِإنَّ �ََّ َشِدیُد اْلِعَقاِب (٧)                  

سورة الحشر، فك�� نت�ع عدم الروا�ة ونهجر الخطاب الشرعي؟!

د األحزان في هذا اليوم. صالح: ولكن یوم العيد یوم فرح وسرور، فلماذا تـُجدَّ

إن في ز�ارة القبور تذ�ر للموت والدار اآلخرة، وهذا في �ل وقت في عيد وغيره، ول�ست أحزانا
ألن تذ�ر الموت واآلخرة یدفع اإلنسان للعمل وجاء في سنن الترمذ� في الحدیث عن القبور
(فزوروها فإنها تذ�ر اآلخرة) قال الترمذ�: (حدیث بر�دة حدیث حسن صح�ح، والعمل على 
ر الناس في العيد أن ال تنسيهم أفراحهم اآلخرة،  هذا عند أهل العلم) وأنت أخي صالح ُتذ�ِّ
وز�ارة القبور لتَذكُّر اآلخرة علة منصوصة من الشارع، وتذ�ر اآلخرة مطلوب في عيد وغيره، 

وال �جوز منعه في عيد وغيره.
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صالح: وعل�ه فإن من بدَّع بز�ارة القبور یوم العيد ��ون قد هَجر السنة مرتين: مرة في عموم 
قول النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-:(فزوروها)، ومرة ثان�ة في الح�مة والعلة وهي أنها تذ�ر 
�اآلخرة (فإنها تذ�ر اآلخرة)، واستحضر علة برأ�ه وهي أن الز�ارة تجدداألحزان، مع أن العلة 
المنصوصة في السنة خالف ذلك، وهذا یدل على خطورة الرأ� في الدین حيث خصص �المنع 
من غير مخصص شرع، وعطل العلة المنصوص عليها في السن �القول ببد��ة ز�ارة القبور یوم 

العيد.
ولكن أال توجد مخالفات أثناء ز�ارة القبور، فلماذا ال نمنع ز�ارة المقابر لهذه المخالفات الشر��ة، من 

�اب سد الذر�عة.

سد الذر�عة ل�س دل�ال مستقال، بل هو من �اب األمارة على الح�م، وال �جوز أن یلغي السنة
الثابتة �الدليل المستقل وهو النص الشرعي، وال �جوز مقابلة السنة �الرأ� واألمارة، فَسدُّ
الذر�عة في الم�اح، وال �جوز إلغاء السنن النبو�ة �سد الذر�عة، ألن سد الذر�عة عندئذ �صح

منع الشر�عة.

صالح: فماذا نفعل �المخالفات الشر��ة الواقعة في ز�ارة القبور.

هذه المخالفات ل�ست خاصة �العيد، فهي في العيد وغيره، لذا علينا مراجعة العوارض 
الممنوعة في الز�ارة، ول�س إلغاء السنن المشروعة  خوفا من المخالفات الممنوعة، بل 

یزال الممنوع و�حافظ على المشروع.

صالح: أصول الفقه علم أصيل حارس للسنة النبو�ة، و�ُمدُّ عمومات الشر�عة 
في الواقع و�نشرها.

صدقت �ا صالح.

صالح: طال الحوار وال بد أن نلخص ألهم النتائج.
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حسنا هاك نتائج الحوار.
– وجوب حراسة عمومات الشر�عة وأصولها العامة، وهي من أمرنا في حدیث رسول هللا -صلى هللا عل�ه
وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ل�س ��ه، فهو رد»، فقد أمر النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- �الز�ارة دون

قيد، والمحِدث في أمرنا هو من ُ�قيِّد المطلق شرعا و�طلق المقيَّد شرعا.
- ز�ارة القبور ُسنة في �ل وقت في عيد وغيره.

- الحذر من المخالفات في ز�ارة المقابر مع ضرورة إزالتها.
- التحذیر من االستدالل غير الصح�ح �أصل سد الذرائع، فهو ال یلغي السنن والواج�ات الشر��ة.

– مقولة لم �فعله رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم- تحتاج إلى التفر�ق بين ترك النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-
الذ� ُ�عدُّ فعال، و�ين العدم الذ� یهدم أصول الشر�عة العامة.

- ما �ان مطلقا شرعا فالبدعة في تقييده، وما �ان مقيدا فالبدعة في إطالقه.
- من عالمات البدعة أنها تميت سنة، وتلغي نصوص الشرع.

- الدوام على فعل ال ُ�عد تخص�صا إذا �ان الفعل أحد أفراد العام مثل المحافظة على تالوة جزء من القرآن
یوم�ا �عد العصر، و�ذلك تكرار ز�ارة القبور في أوقات معينة.

- لم نعرف من یزعم أن ز�ارة القبور في یوم العيد لها خصوص�ة شر��ة على غيرها من األ�ام في الفضل،
وَمن قال ذلك فقد زاد على الدین ما ل�س منه وهو بدعة، وال �جوز �القول �المنع، والز�ادة في الدین �النقص 

��ه فهما سواء، والواجب هو ات�اع السنة �ال قيد وال منع، مر.
– ال نفتش على قلوب الناس وُتحمل ظواهر أفعالهم على السالمة إال إذا قامت البينة على خالف ذلك، 

واألصل أن الناس مصدقون ��ما �قولون.
– ال �جوز تبد�ع المسلمين وتفس�قهم دون موجب شرعي.

– ضرورة إجراء أ�حاث علم�ة رصينة قبل إصدار فتاو� التبد�ع لِعَظم األمر وخطورته، و�جب الحذر من
النزعات الفرد�ة، �ما �جب التحرر من رؤ�ة الحزب والجماعة، واالنضواء تحت القواعد األصول�ة الكل�ة التي

مات الرؤ�ة الفرد�ة، والواقع المنحرف. تحافظ على نصوص الشر�عة وتحرسها من تح�ُّ
– ضرورة االنح�از إلى القواعد الكل�ة العامة، والتخلي عن التعصب للفرد والجماعة والحزب في مسائل الشرع.
- تعتبر قواعد علم أصول الفقه ح�اد�ة ال عالقة لها �األحزاب وال �الجماعات، وال �األفراد، وهي قواعد عابرة

للزمان والم�ان.
- نفرق بين الرشد االجتماعي وهو أولو�ة الز�ارة بين األقارب أو ز�ارة القبور، و�ين ما هو بدعة محرمة.



-الحوار الثامن والعشرون-
أهمية علم الصرف في استنباط الحكم الشرعي، ما معنى المسجد؟
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أهمية علم الصرف في استنباط الحكم الشرعي، ما معنى المسجد؟

أحمد: علينا أن نوقر المسجد فنْدُخل �الرجل ال�منى ونخرج �الرجل ال�سر�، وقد 
رأیت ناسا �خرجون من المسجد �الرجل ال�منى.

أین رأیَته �خرج برجله ال�منى.

أحمد: من السور المح�ط �ساحات المسجد.

إذن أنت تظن أن المسجد هو ما ��ون داخل السور.

أحمد: نعم.

ولكن منزل اإلمام والحمامات داخل السور، وال �خفى أننا ندخل الحمام �ال�سر� ونخرج 
�ال�منى، وهي داخل السور، ومنزل اإلمام داخل السور، فك�� یدخل اإلمام بيته �ال�منى 

و�خرج من المسجد �ال�سر�؟! فك�� نز�ل هذا اإلش�ال؟

أحمد: ال بد من تحدید معنى المسجد، والمسجد هو م�ان ال��ادة.

و�م�ن أن تكون ال��ادة في المنزل، وفي قاعة الجامعة وساحاتها، فاألرض �لها مسجد، 
من حيث إنها صالحة للصالة فيها، وعل�ه ال �عني أن �ل م�ان لل��ادة هو مسجد، �حرم 
��ه م�ث الحائض و�دخل الداخل ��ه �ال�منى و�خرج �ال�سر�، وال تنس أنك جعلت
ما داخل السور مسجدا، ومع األسف ��ه الحمامات وم�ان قضاء الحاجة، والمساجد تنزه 

عن النجاسات فاألمر �حاجة إلى تحليل.

أحمد: المسجد اسم م�ان، وهو م�ان السجود.

وهل �حرم م�ث الحائض في م�ان سجودها وهو م�انها في بيتها، بناء على أنك 
فسرت المسجد �معنى م�ان ال��ادة.
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أحمد: إذن هناك إش�ال في تحدید معنى المسجد، وترتب على ذلك اختالالت 
في األح�ام الفقه�ة، فما الواجب علينا لمعرفة األح�ام الشر��ة للمسجد.

الواجب األول أن نعرف معنى �لمة المسجد.

أحمد: و��� ذلك؟

نقوم أوال �التحليل الصرفي لكلمة مسجد، فنقول إن �لمة مسجد �طلق عليها الصرفيون              
الـَمْفعل، وهي من سَجد �سُجد �ضم الج�م، وعل�ه ��ون الـَمـفَعل منها مسَجد، �فتح الج�م، 

مثل �تب ��ُتب م�َتب، فتدل �لمة م�تب على م�ان الكتا�ة، والمسَجد �فتح الج�م على             
م�ان السجود.

أحمد: جميل أن نعرف ماذا �عني المفعل، ولكن محلَّ �حثنا المسِجد ��سر الج�م 
ول�س �فتحها، و�فتحها هو م�ان السجود، �ما أن م�تب هو م�ان الكتا�ة، فماذا 

تعني مسجد ��سر الج�م.

لما �ان ال��اس في اسم الم�ان هو مسَجد �فتح الج�م، أراد العرب أن �عبروا عن معنى آخر 
غير م�ان السجود، وهو بيت الصالة، أ� الم�ان الذ� أُِعدَّ خص�صا للصالة، فخرجوا عن 
ال��اس �فتح الج�م، إلى �سر الج�م للتعبير عن بيت الصالة، فصارت مسِجد �الكسر للداللة 

على بيت الصالة، أما �الفتح فهي لم�ان السجود على ال��اس.

أحمد: إذن علينا أن نفرق بين المسِجد �الكسر والمسَجد �الفتح، فهي �الكسر بيت 
الصالة شاذة عن ال��اس، أما في م�ان السجود فهي على ال��اس �فتح الج�م،                       

ولكن ��� لنا أن نقول إن في القرآن الكر�م �لمات شاذة مثل مسِجد �الكسر.

لعله حصل لد�ك ل�س بين فصاحة الكلمة وشذوذها عن ال��اس، فمعنى �لمة شاذة أنها ل�ست
على ال��اس، ولكنها فص�حة من �الم العرب، ومن المجمع عل�ه أن شذوذ الكلمة عن ال��اس
ال ینافي فصاحتها، فتكون سما��ة ال ��اس�ة، وقد رأینا لماذا خالفت العرب ال��اس، ألنها رأت
معنى جدیدا ال تعبر عنه �لمة مسَجد �الفتح التي تدل على م�ان السجود، فلما رأوا معنى
جدیدا وهو بيت الصالة، احتاجوا أن �عبروا عنه بلفظ جدید فخرجوا عن ال��اس للتعبير عن
ذلك المعنى فوضعوا له لفظا وهو المسجد �الكسر، ونقول فص�حة سما��ة ل�ست على ال��اس.
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أحمد: تمام، ولكن ما الذ� یدر�نا أن الشرع �عبر بلفظ المسجد �الكسر عن بيت الصالة، فهاهو 
الشارع استعمل الصالة، والز�اة، والص�ام والحج، �غير المعاني التي وضعتها العرب، فالصالة

لغة الدعاء، ولكنها اآلن ل�ست الدعاء بل هي ذ�ر وقراءة ور�وع وسجود وأفعال ال تدل عليها 
اللغة، وال ُتْدَر� إال من جهة الشارع، �الحج والز�اة والصوم، ففيها مقادیر ال تعرف من جهة  
اللغة، بل من جهة الخبر عن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-، فما هو المعنى الذ� أراده الشارع 

من �لمة مسجد؟

علينا أن نعلم أن الشارع َحّف �عض الكلمات العر��ة �شرو� زائدة على المعنى اللغو�، 
ك�لمة الصالة والز�اة والصوم والحج، واستعمل �لمات أخر� لم �حفها �شرو� أخر� زائدة،
بل �قيت على داللة الكلمة في اللغة في وقت تنزل القرآن الكر�م، فلما لم ینقلها إلى معنى 
جدید فهي ت�قى على لسان العرب، ومنها �لمة مسجد، فلما لم �غير عليها الشارع شيئا

�قينا على اللغة في المسجد �الكسر وهي بيت الصالة.

أحمد: وما بيت الصالة اآلن الذ� ُ�عدُّ مسجدا.

المسجد هو بيت الصالة، فالساحات الخارج�ة والحمامات والمسجد، والقاعات المؤثثة
للتدر�س و�يت اإلمام فهذه ل�ست معدة لتكون بيت الصالة، ���ون بيت الصالة المعد
هو الم�ان المفروش �سجاد الصالة المعد لها، فهو مسجد له أح�ام المسجد الشر��ة 
من حيث حرمة الم�ان على الحائض والجنب وسن�ة الدخول �ال�منى والخروج �ال�سر� 

وغير ذلك من أح�ام.

أحمد: ولكن لو أن أحدهم تعد� على أرض ساحات المسجد نرفع قض�ة �أنه تعد� 
على أرض المسجد، ولكن الساحات ل�ست مسجدا، �ما تقول فما الحل لحما�ة األرض 

وهي للمسجد.

مرافق المسجد تعد مسجدا �العرف الحاضر، ال �الشرع الظاهر، وعل�ه فإن الدوائر
المختصة من دائرة األراضي ووزارة األوقاف وغيرها تتكلم �عرفها، و�مضي عليها عرفها 

في قولها وهو أن المسجد �ل ما هو داخل السور، فهو مسجد.

أحمد: و�ناء على ذلك نقول إن للمسجد ِداللتان، داللة لغو�ة وهي نفسها الشر��ة، 
وِداللة عر��ة في وزارة األوقاف ودائرة األراضي، وعرف الناس اليوم أننا �جب أن      

نحافظ على نظافة المسجد فهذا �عني المعنى العرفي و�شمل بيت الصالة والمرافق 
التا�عة وما داخل السور، وحيث وردت في لفظ الشرع فهي بيت الصالة فقط.
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فنحمل داللة لفظ الشارع على اللغة حيث وردت في النص الشرعي، ألنه لم ��ن لمسجد
النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- مرافق، وال سور، فهذه ال تدخل في الوضع اللغو� الذ� هو
نفسه االستعمال الشرعي، ولكنها تدخل في عرفنا القولي والقانوني، فأجر �ل قوم على

عرفهم في لفظهم.

أحمد: لماذا ال نجعل المعنى العرفي اليوم هو نفسه المعنى الشرعي، ونعطي 
أح�ام بيت الصالة لمرافق المسجد ألنه في عرف الناس مسجد.

ال �قضى على الشرع الظاهر �العرف الحاضر، فالشرع یبين المعاني الشر��ة ال العر��ة، 
ولو فعلنا ذلك لحرمنا ما أحل هللا ��ص�ح بيت اإلمام مسجدا، و��� ���ش ح�اته في بيته 
�أح�ام المسجد شرعا، نا��ك عن مرافق الحمامات فإن وصفها �المسجد شرعا هو إهانة 

لبيت هللا المنزَّه عن النجاسات.

أحمد: جميل، ومن المهم أ�ضا أن نعلم أننا لو أخرجنا المرافق من الداللة العر��ة 
للمسجد، لتعد� الناس على المساجد، وتهاونوا في مرافق بيوت هللا، فاعت�ار العرف            

والشرع هنا حام�ان ألح�ام الشر�عة وفي الوقت نفسه حام�ان للمسجد �المعنى العرفي 
الحاضر.

ال �قضى على الشرع الظاهر �العرف الحاضر فيها ب�ان لكل من �حاولون العبث
�الشر�عة بذر�عة تغير العرف، وها نحن في حوارنا عملنا �العرف �قدره وداللة الشرع 
�قدرها وحمينا الشر�عة والعرف معا. وعل�ه ��� استطعنا أن نحمي المسجد شرعا وعرفا.

أحمد: �التحليل الصرفي لكلمة مسجد، حيث ميزنا بين مسجد �معنى م�ان السجود
ومسجد �معنى بيت الصالة، ثم تحدثنا عن المعنى العرفي للمسجد، وعرفنا األح�ام 
الشر��ة وطرق تطب�قها، �ل ذلك �التحليل الصرفي، ولكن أین أجد مثل هذا العلم.

تجده في الم�ة األفعال البن مالك وشرحها البن ز�ن.

أحمد: ما اسم الكتاب.
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الطُّّرة، وهو موجود �ُطرتي التي �تبتها بين ید� ش�خي أحمد المصطفى، وقد سميتها
الطُّرة على الُطرة، وقالوا فيها: تعب شهر وندامة دهر، أ� من لم یتعب فيها شهرا، ندم 

الدهر لما فاته من العلم.

أحمد: الحمد � على ذخيرتنا العلم�ة الجامعة.





-الحوار التاسع والعشرون-
ليس الخلل في الجزئي كالخلل في الكلي

 المسح على الجورب الرقيق
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ليس الخلل في الجزئي كالخلل في الكلي
 المسح على الجورب الرقيق

سبق وتحدثنا عن ح�م الخفين وما یتعلق من األح�ام بنزعهما، وأنت تتساءل اآلن 
عن ح�م المسح على الجور�ين، فهل �جوز المسح على الجوارب الر��قة.

أسامة: نعم وقد مسح الصحا�ة رضي هللا عنهم على الجورب ولم �شتر� أحد منهم 
الثخانة وفعلهم حجة، ول�س هناك دليل من الكتاب والسنة یدل على اشترا� الثخانة 

في الجور�ين، والحق أحق أن یت�ع.

ولكن ألم �شتر� اإلمام أحمد أن ��ون الجورب مما �م�ن متا�عة المشي عل�ه في السفر، 
و�ذلك اشتر� الحن��ة والشاف��ة شروطا زائدة ُمؤداها أن الجورب الرقيق ال �صح المسح 

عل�ه.

أسامة: العلماء �صيبون و�خطئون ول�سوا معصومين، والعبرة �الدليل من
الكتاب والسنة.

حسنا، ولكنك أخي أسامة تفترض أن الدليل هو نص من الكتاب والسنة بداللة
الظاهر �حسب ما أفهمه منك.

أسامة: نعم ، قال تعالى: (اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْ�ُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت 
ْسَالَم ِدیًنا) وقال اإلمام مالك: وما لم ��ن یومئذ دینا فال ��ون دینا اليوم. َلُكُم اْإلِ

فلنناقش المسألة، وال �عقل أن أئمة السلف �أحمد-رحمه هللا- �قول في دین هللا من غير 
دليل، فالواجب هو ال�حث عن أدلة السلف وعدم االستعجال لرد رأیهم �مقولة ل�س عل�ه 

دليل، فاإلمام ال �قول شيئا في دین هللا �ال دليل، فعلينا ال�حث عن الدليل.

أسامة: وما هو الدليل؟

هل المسح على الجور�ين ��ادة أم عادة.
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أسامة: بل ��ادة.

واألصل في ال��ادات التو���، واالقتصار فيها على ما ورد.

أسامة: نعم هذا صح�ح، ألن المسح ��ون أعلى الخف ولو �ان الدین �الرأ� 
لكان أسفل الخف أولى �المسح، فالمسح  تعبد�.

وعل�ه، �جب وصف الجوارب التي مسح الصحا�ة رضي هللا عنهم عليها، ألنه هو الذ� 
ورد و�جب االقتصار عل�ه، وهذا ما فعله أئمة السلف، فوصفوا لنا الجورب الذ� مسح 

عل�ه السلف من الصحا�ة رضي هللا عنهم والتا�عين لهم �إحسان.

أسامة: إذن الدليل ل�س نصا، بل هو عمل منقول من غير قول، �ما هو في الحدیث 
عن النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- هللا عل�ه وسلم: صلوا �ما رأیتموني أصلي، فالمدار 

على نقل الفعل.

نعم الدليل هو ��ادة منقولة وصفها األئمة �ما هي �الشرو� مثل متا�عة المشي عل�ه، وما
لم ��ن في ذلك الوقت دینا فلن ��ون اليوم دینا، ولما لم ��ن من جوار�هم الجورب الرقيق لم
��ن عندهم المسح عليها دینا، ألن ال��ادة �قتصر فيها على ما ورد، فالمسح على الجورب

الرقيق لن ��ون دینا.

أسامة: واضح أن دليل السلف هو العمل المنقول، فوصفوه أدق وصف، ولكن أل�س 
الجورب الرقيق اليوم �سمى جور�ا، فنمسح على الجورب الرقيق ��اسا على ما سمي 

جور�ا في عصر السلف.  

المسح رخصة بدل الغسل، والرَُّخص على خالف األصل، وما �ان على خالف 
ال��اس فعل�ه ال �قاس، والرخص مشروعة بنوعها ال �جنسها.

أسامة: ماذا تقصد �قولك الرخص مشروعة بنوعها ال �جنسها.

أن الشارع نص على أنواع الرخص المعتبرة في التخ���، ول�س �ل ما ��ه مشقة 
دَخَلته الرخصة.
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أسامة: مم�ن مثال للتوض�ح.

نقول جاز للمسافر والمر�ض الفطر في نهار رمضان، وال �جوز ذلك للعمال والسائقين 
والخ�از�ن ولو لحقتهم مشقة، فالرخصة ُتشرع حيث رخص الشارع، ول�س لكل مشقة 

تشرع لها الرخصة، وهذا معنى الرخص مشروعة بنوعها ال �جنسها.

أسامة: إذن رخَّص الشارع في المسح على الجوارب التي على صفة مخصوصة، 
وتعلقت الرخصة بتلك الجوارب على ذلك الوصف، ألن المسح ��ادة �قتصر فيها 

على ما ورد.

نعم هذا صح�ح، ونقول إن الجورب الذ� �مسح عل�ه شرعا مشترك لفظي مع الجورب 
اليوم، فهو مشترك لفظي مع اختالف في المعنى، واألح�ام الشر��ة تتنزل على معناها 

المناسب لها، والعبرة �المعاني ال �األلفا� والم�اني.

أسامة: لماذا ال نقول إن الجورب الرقيق اليوم ُ�ْسلك في القدم، و�ذلك الجورب في 
عهد السلف، أل�س هناك قرٌب في المعنى، فل�س الفرق هنا �الفرق بين عين الماء 
والجاسوس في إطالق اللفظ المشترك (عين) على �ل منهما، هل تقول إن الفرق 

بين الجوارب اليوم والجوارب سا�قا �الفرق بين العين ال�اصرة والجاسوس؟!.

صح�ح ما تقوله من التقارب في المعنى، ولكن ال �عني أن المعنى هو نفسه، ولكن �م�ن
ك مع الجورب في عهد السلف، �ما نقول: هل ب�اض  أن �سمَّى هذا الجورب الرقيق �المش�ِّ
ك، ألنه �ش�ك الناظر في أیهما أشد ب�اضا. اللبن أشد من ب�اض الثلج، فهذا نسم�ه المش�ِّ

ك فهو جورب، ونشك أنه قر�ب في أسامة: فلنعتبر الجورب الرقيق من المش�ِّ
المعنى من جوارب السلف الثخينة، و�جوز المسح عندئذ على الجورب الرقيق.

كا فهذا ال �فيد أ�ضا في جواز المسح عل�ه. حتى لو اعتبرنا الجورب الرقيق مش�ِّ

أسامة: لماذا؟
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�ما أن الرخص استثناء، وعلى خالف األصل، فعندئذ یؤثر الشك في إسقاطها وعدم 
اعت�ارها، ألن القاعدة الرخص ال ُتنا� (تتعلق) �الشك، أو الشك ال ُینا� �الرخص،

والرخصة تسقط �الشك فيها.

أسامة: ألم یِرد عن �عض األئمة جواز المسح على الجورب الرقيق، وقد َحكى 
ذلك النوو� عن �عض العلماء في �تا�ه المجموع.

نعم ح�ى ذلك، ولكن ما ح�اه ال �عني أنه فتو�، وِذْ�ر األقوال المنقطعة ال ��ون للفتو� 
منها، بل لسرد �ل ما جاء في الموضوع، وتعل�م الطالب مدارك األدلة، لذلك تجد النوو� 

�ح�ي عن قوم، ولكنه إذا تصدر لإلفتاء في �تا�ه المنهاج بين المفتى �ه.

أسامة: هل هناك فرق بين �تب الفقه المقارن �المجموع و�تب الفتو� �المنهاج للنوو�.

نعم هناك فرق واضح فإن العلماء في مجال الفقه المقارن �عتبرون أنفسهم في م�ادین 
المناظرة، و��ان قوة عارضتهم في األدلة، فتجدهم یرجحون أقواال ال �فتون بها إذا تصدروا 
د لألمة، لإلفتاء، ألن اإلفتاء �ما هو في المنهاج للنوو� على سبيل المثال خطاب ُمَوحَّ
وه�ذا غيره من علماء المذاهب الذین ألفوا �ت�ا خاصة لما �ه الفتو�، ثم َخَلفت من �عدهم 

ُخُلوف لم �فرقوا بين منهج اإلفتاء والفقه المقارن.

أسامة: وماذا �ضرنا لو أفتينا من �تب الفقه المقارن أو �تب األصول أو �تب 
السير والتراجم.

هذا �عني أننا هدمنا الغا�ات التي ألفت من أجله الكتب في تلك العلوم، فعندئذ ال فرق بين 
كتب الفتو� ومقاصدها، و�تب السير واألصول، ومن الدارسين لم �ميزوا مقاصد المؤلفين 
من �تبهم، فكلما وجدوا قوال مهجورا  في الفتو� طاروا إل�ه وقالوا أل�س فالن عالما؟! ولو �ان 
القول في �تب التراجم، وأ�طلوا ��ادات المسلمين بتلك األقوال غير المفتى بها، فإذا علمت
ذلك، فل�س �ل من رآ� رأ�ا له أن �خاطب �ه األمة، ثم یتشتت العامة و�قعون في الحيرة،
وتدخل األمة في الشقاق �سبب تضارب الفتو�، لعدم التمييز بين المصادر المختصة �الفتو� 

من غيرها.
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أسامة: إذن ال �جوز اإلفتاء �األقوال المنقطعة والروا�ات الض��فة وعلى فرض رأ� 
اإلمام قوتها في الفقه المقارن فإن عل�ه أن یتقيد �اإلفتاء �مشهور المذهب ألن في 

ذلك المشهور لزوم الجماعة.

نعم صح�ح وقد نص على ذلك في المراقي، وهو عدم جواز اإلفتاء للناس من األقوال
الض��فة، قال في المراقي ذاكرا أس�اب ذ�ر األقوال الض��فة في مصادر الفقه اإلسالمي:

وِذ�ر ما ضعف ل�س للعمل … إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل

نا … و�حفَظ الـُمدرك من له اْعتنا بل للترقي لمدارج السَّ

أو لمراعاة الخالف المشتهر … أو المراعاة لكل ما سطر

أسامة: إذن ال �جوز اإلفتاء ��ل ما ُحكي في �تب الفقه من تلك األقوال التي ضعفتها 
األمة، و�ذلك نحافظ على صال�ة الشر�عة وحمایتها من السيولة والتسيُّب، وهذه األب�ات 
في المراقي مقبرة األقوال الشاذة، واألصوليون نبهوا في وقت م��ر من مخاطر تسييل
الشر�عة �سبب تت�ع األقوال الشاذة والروا�ات المهجورة، ولو تمس�نا �المنهج األصولي

لحافظنا على لزوم الجماعة، والكل�ات التي تمسك جزئ�ات الشر�عة.

فهل الدليل الذ� استند عل�ه السلف هو قول عن رسول هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-
ین ول�س مح��ا �سند في �تب السنة. أم هو تواتر العمل في الدِّ

أسامة: بل هو العمل المستمر من السلف، وفهُمهم هو المقدم، ألنهم رأوا من النبي -صلى 
هللا عل�ه وسلم- ما لم َنَر نحن، فلو رأینا تواتر َعمل السلف في المسح على الجور�ين لما
حصل خالف �سبب تفكيرنا المحَدث أن الدليل منحصر في ظاهر آ�ة من الكتاب أو حدیث 
في �تب السنة، فأدلة الشر�عة أوسع من ذلك، منها العمل المتواتر واأل��سة، و�سقا� دليل
عمل السلف ی�طل صالتنا، ونص�ح نصلي �ال وضوء إذا مسحنا على الجوارب الر��قة،
ولن تنفعنا األقوال المنقطعة وال الروا�ات المضعَّفة في الفقه، والحمد � على نعمة متا�عة

السلف ففي ذلك صحة صالتنا والحمد � .

هذا هو الصواب.

أسامة: ولكن لماذا لم ُ�ِجز المالك�ة المسح على الجور�ين إال إذا �انا مجلدین؟ 
ولماذا اختلف المالك�ة مع الجمهور في ذلك.
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حمل المالك�ة ما ورد في الجور�ين على المجلَّدین ��اسا على الخف الذ� عل�ه العمل 
والقول.

أسامة: في هذا الخالف سعة للمسلم و�سر والمهم أن ال یتت�ع المسلم في دینه 
الرخص التي شذت عن َسنن االجتهاد.

َلـخِّص �ا أسامة فائدة هذا الحوار.

أسامة: �ما أن المسح على الجور�ين تو��� شرعي من �اب ال��ادة فال �جوز إحداث ��ادة 
لم �سنها الشارع ��قتصر فيها على ما ورد وهذا ما صرح �ه أئمة السلف من شرو� المسح 
على الجور�ين، ولم �فطن من زعم أن السلف ال دليل لهم إلى أهم�ة السند العملي في الدین 
المنقول في المدرسة الفقه�ة في المذاهب األر�عة، ولو استقام المسلم على طر�قة السلف لما 
تحلل من طهارة الصالة وصلى صالة �اطلة على المذاهب األر�عة، والعمل �السنة سابق

في الوجود لمرحلة تدو�ن الحدیث في منتصف القرن الثالث الهجر�.



-الحوار الثالثون-
وَْحدة األديان وسؤال ما معنى اإليمان ؟
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وَْحدة األديان وسؤال ما معنى اإليمان ؟

قاسم: اإل�مان أمر مشترك بين جم�ع األد�ان وال �ختص �ه المسلمون، وقد وصف
هللا تعالى العرب في الجاهل�ة �أن عندهم إ�مانا، فقال تعالى : (َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق 
ْمَس َواْلَقَمَر َلَ�ُقوُلنَّ �َُّ َفَأنَّى ُیْؤَفُكوَن)، فهاهم العرب في  َر الشَّ َماَواِت َواْألَْرَض َوَسخَّ السَّ

الجاهل�ة یؤمنون �ا� تعالى.

هذا �عني -في زعمك-أن الوثنيين یؤمنون �ا� .

قاسم: نعم، وهذا ما یدل على القرآن، وهو توحيد الر�و��ة للمشر�ين، وهو موجود عن العرب 
المشر�ين واليهود والنصار�، فكلهم مؤمن بر�و��ة هللا تعالى، فقال هللا تعالى في یهود: (َوَقاُلوا 
ُقُلوُ�َنا ُغْلٌف َبْل َلَعَنُهُم �َُّ ِ�ُ�ْفِرِهْم َفَقِل�ًال َما ُیْؤِمُنوَن) إذن عندهم ذرة من إ�مان، وهذا هو القدر
المشترك بين األد�ان وهو توحيد الر�و��ة، وأعجب ممن �صف المشر�ين الوثنيين بتوحيد
الر�و��ة، ثم ینكر وحدة األد�ان وما �سمى �البيت اإلبرا��مي، ولكنه مع ذلك �صف الوثنيين

بتوحيد الر�و��ة، وهو منتهى التناقض.

هل تعلم الفرق بين اإل�مان في اللغة قبل ورود الشرع واإل�مان شرعا الذ� بينه النبي 
-صلى هللا عل�ه وسلم- ؟

قاسم: نزل القرآن بلغة العرب ونفسره بلغة العرب في معنى اإل�مان وهو التصدیق، والعرب في 
الجاهل�ة وجم�ع األد�ان تصدق بوجود إله، وعل�ه فهم موحدون وتوحيد الر�و��ة قدر مشترك

ْمَس َواْلَقَمَر َلَ�ُقوُلنَّ  َر الشَّ َماَواِت َواْألَْرَض َوَسخَّ بينهم، في قوله تعالى: (َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ
�َُّ َفَأنَّى ُیْؤَفُكوَن)، وهذا قدر مشترك یناد� �ه �ثيرون من المسلمين، وعلينا أن َنْدُعوا للقدر
المشترك بين اإلنسان�ة، وال �ضر االختالف �عد، والمعول عل�ه هو القدر المشترك بين األد�ان 

وهو توحيد الر�و��ة، وعل�ه هناك قدر توحيد مشترك.

أخي قاسم یبدو أنك لم تميز بين اإل�مان لغة واإل�مان شرعا، فإذا جعلت اإل�مان في لغة 
العرب هو المعنى ذاته �عد �عثة النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-،  فهذا �عنى أن �عثة النبي
-صلى هللا عل�ه وسلم- لم ُتِفد شيئا في ب�ان معنى اإل�مان، و�ذا �ان األمر �ذلك في

أصل أصول اإل�مان، فهذا �عني عبث�ة ال�عثة المحمد�ة، فهي لم تصلح شيئا في اإل�مان 
لغة، وهذا ال �صح.
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قاسم: إذا �ان هناك فرق بيِّنه، وُأِحب ُأن أسمع.

قال تعالى: (َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َر�ِِّهْم َفالَِّذیَن َ�َفُروا ُقطَِّعْت َلُهْم ِثَ�اٌب ِمْن َناٍر ُ�َصبُّ 
ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِم�ُم) ونزلت هذه اآل�ة في أهل بدر من المسلمين والمشر�ين، و�ينت

أنهم اختصموا في الر�و��ة (َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َر�ِِّهْم)، وعل�ه فال ��ون المشر�ون 
مؤمنين بر�هم، وهذا دليل على أن هناك فرقا بين المؤمينن في بدر والمشر�ين المعتقدین �أن 
هللا عاجز عن ال�عث �عد الموت، وأن األصنام تؤثر في إرادته-س�حانه-، فهذا �عني أن ما

جاء �ه الشرع من معنى اإل�مان یز�د على إ�مان المشر�ين �مجرد التصدیق فقط.

قاسم: نعم قالوا إن هللا خالق ولكن هناك نقص في إ�مانهم ولكن هناك قدر مشترك 
وهو أن هللا خالق، ونقول عندهم نس�ة من اإل�مان �الخالق، ولو اعتقدوا عدم قدرة

هللا تعالى على ال�عث فلهم نس�ة من اإل�مان، �أنه خَلق الخْلق األول.

إن هللا تعالى ینفي نسب�ة أصل اإل�مان �قوله تعالى: (ُهَو الَِّذ� َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َ�اِفٌر َوِمْنُكْم 
ُمْؤِمٌن َ��َُّ ِ�َما َتْعَمُلوَن َ�ِصيٌر) فَمْن خرج من الكفر دخل في اإل�مان، ومن خرج من

اإل�مان دخل في الكفر، فأصل اإل�مان إما أن �حصل جم�عا، و�ما أن ال �حصل �المرة، 
أما �مال اإل�مان �َ�ْعد تحقق أصله، فإنه یز�د و�نقص، و�تفاوت �األعمال وعلى ذلك  

األعمال الظاهرة من �مال اإل�مان، وأصل اإل�مان التصدیق ومعه شيء آخر.

قاسم: شيء آخر؟! �عني ز�ادة على هو في اللغة العر��ة، وهو ما جاء �ه الرسول
-صلى هللا عل�ه وسلم-، �أنك تر�د أن تقول: إن هناك معنى شر��ا لإل�مان غيَر

المعنى اللغو�، �الصالة لغة الدعاء، ولكنها شرعا الر�عات، والصوم لغة اإلمساك، 
وشرعا االمتناع عن المفطرات من الص�ح للغروب، وه�ذا الز�اة والحج لها معان

لغو�ة وشر��ة.

نعم هذا صح�ح �ا قاسم، ولكنك في معنى اإل�مان اقتصرت على المعنى اللغو� وهو التصدیق 
فقط، وَهَجرَت المعنى الشرعي الذ� جاء �ه النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-، فك�� لو اقتصْرَت 
على المعنى اللغو� في الصالة والصوم والز�اة والحج، ثم هَجْرَت المعنى الشرعي، ماذا ی�قى

من اإلسالم؟
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قاسم: صح�ح، و�جب االلتفات إلى المعانى الشر��ة، و�ن من زَعم نسب�ة التوحيد، 
أو وصف المشر�ين بتوحيد الر�و��ة، فإنه لم یدقق في المعنى الشرعي للتوحيد
واإل�مان، فصرف معاني شر��ة للمشر�ين �سبب َقْصر اإل�مان على التصدیق 

اللغو�! وألغى المعنى الشرعي.

ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن أر�د منك أن تتأمل قوله تعالى في مشر�ي قر�ش:( َفِإنَُّهْم َال ُ�َكذِّ
ِ َ�ْجَحُدوَن) فقد وصفهم �أنهم ال ��ذبون النبي -صلى هللا عل�ه وسلم-، فإنهم ِ�آَ�اِت �َّ
�علمون صدقه، لكنهم جحدوا ما جاء �ه من النبوة، مع أن قلو�هم صدقت �أنه نبي ولكنهم 

لم یْذِعنوا له.

قاسم: إذا قلنا إن التصدیق العاد� اللغو� موجود عن العرب الم�ذبين لرسول هللا -صلى 
هللا عل�ه وسلم-، ولكنهم جحدوا فهذا ینطبق أ�ضا على فرعون وقومه، فقد �انوا مصدقين 
برسالة موسى عل�ه السالم ولكنهم جحدوا ات�اع موسى عل�ه السالم، وقال هللا تعالى فيهم:
(َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْ�َقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلو�ا َفاْنُظْر َ�ْ�َ� َ�اَن َعاِ�َ�ُة اْلُمْفِسِدیَن) فقد ت�قنوا 
صدق موسى ولكنهم جحدوا، و�ذلك العرب ت�قنوا صدق النبي -صلى هللا عل�ه وسلم- 

ولكنهم عاندوا ولم یذعنوا له �االت�اع.

لقد بدأت �ا قاسم تالحظ الفرق بين اإل�مان الذ� هو التصدیق اللغو�، و�ين اإل�مان الشرعي، 
وأن اإل�مان الشرعي ال بد ��ه مع التصدیق العاد� مع اإلذعان واالستسالم، واإلسالم هو 
االستسالم، وهذا هو �اب اإلسالم، وسبب النجاة في اآلخرة، وزد على ما ذَ�ـْرَته في �المك 
عن قوم فرعون، قول موسى عل�ه السالم عل��م ورحمة هللا و�ر�اته  في قوله تعالى: ( َقاَل
َماَواِت َواْألَْرِض َ�َصاِئَر َوِ�نِّي َألَُظنَُّك َ�اِفْرَعْوُن َمْثُبوًرا ). َلَقْد َعِلْمَت َما َأْنَزَل َهؤَُالِء ِإالَّ َربُّ السَّ

قاسم: نعم صح�ح، انظر �ي�� تتضافر اآل�ات الكر�مة على معنى واحد و�ن اختلفت 
مواضعها وس�اقاتها، وهو أن اإل�مان الواجب على الخلق هو اإل�مان شرعا، أما لغة

فهو عند جم�ع المشر�ين من وثنيبن أو من األد�ان المحرفة ولكنها سماو�ة األصل، 
و�ن الزاعمين لَوحدة األد�ان لم �خالفوا نصا واحدا فقط، بل خالفوا معنى تواترت عل�ه 

النصوص الشر��ة، و�ذا تكاثرت الظواهر �انت في رت�ة القطع.

وعلى ما فهمته اآلن، َ�ِ�م تفسر اإل�مان �ا قاسم في قوله تعالى في یهود: ( َوَقاُلوا 
ُقُلوُ�َنا ُغْلٌف َبْل َلَعَنُهُم �َُّ ِ�ُ�ْفِرِهْم َفَقِل�ًال َما ُیْؤِمُنوَن).
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قاسم: على أنه اإل�مان اللغو� ول�س الشرعي، وقد ضل من وصفهم �اإل�مان، ألنه 
لم �ميز بين اإل�مان لغة وشرعا، والنبي -صلى هللا عل�ه وسلم- جاء لب�ان المعاني

الشر��ة، وهي التي جاء بها التكل��، أما اللغو�ة فالعرب �عرفونها أصال قبل الرسالة، 
ي شرعا، وهو التصدیق مع وهنا �ظهر فضل الرسالة المحمد�ة بب�ان اإل�مان الـُمَنجِّ

اإلذعان للرسول -صلى هللا عل�ه وسلم- �المتا�عة .

و�ناء على ما فهمته �ا قاسم من الفرق بين اإل�مان شرعا ولغة، فهل عند العرب في 
الجاهل�ة أصل اإل�مان شرعا.

قاسم: ل�س عندهم َذرَّة من أصل اإل�مان شرعا الذ� هو شيء واحد من التصدیق
الذ� معه اإلذعان، فاإل�مان شرعا تصدیق مع إذعان �متا�عة الرسول -صلى هللا 
عل�ه وسلم-، وهذا ال ��ون إال للمسلم، وال �جوز الوصف �التوحيد الذین تواترت 
نصوص الشر�عة بوصفهم مشر�ين، فهو مخالف لقواطع ظواهر الشر�عة مجتمعة، 

و�وا�ة لوحدة األد�ان الشر��ة والتوحيد.

لو قال لك أحدهم أنا مؤمن �الرسول -صلى هللا عل�ه وسلم- ولكن الشر�عة اإلسالم�ة 
�اطلة ال تصلح فقد تحقق عند� اإل�مان، فما جوا�ك عل�ه؟

قاسم: أقول له إنك تزعم أن اإل�مان �معنى التصدیق اللغو� العاد�، �ُ�َصدق �الرسول 
-صلى هللا عل�ه وسلم- أنه نبي، لكنه �جحد الشر�عة التي جاء بها النبي -صلى هللا 
عل�ه وسلم-، ���ون إ�مانه لغو�ا مجردا عن اإلذعان، �إ�مان فرعون وقومه والعرب في 
الجاهل�ة، وهو عدم شرعا، و�ن �ان التصدیق موجودا عادة فهو تا�ع لَسَلِفه من فرعون 

وأبي جهل، الذین صدقوا تصد�قا مجردا عن اإلقرار واإلذعان �المتا�عة لألنب�اء.

هل �جوز وصف مشر�ي العرب في الجاهل�ة �أن عندهم جزءا من اإل�مان شرعا.

قاسم: وقفنا اليوم على معرفة ُمـْحكٍم من أصول الشر�عة وهو معنى اإل�مان شرعا، وأنه ح��قة 
شر��ة مح�مة، وهو متحد ال ینقسم في الواقع، والناس في أصله سواء، وهو التصدیق مع

اإلذعان واإلقرار �المعلوم من الدین �الضرورة، وأنه ل�س نسب�ا �ما یزعم َمن �صف المشر�ين 
بتوحيد الر�و��ة، ألن التوحيد إ�مان �ا�، وهو ح��قة شر��ة ال تنقسم أصال، و�ذا قلنا �أنها

تنفسم فهذا �عني أننا أمام قدر مشترك بين األد�ان، وهو المتعالي المقدس �المعنى اللغو� 
لإل�مان، وهذه هي ح��قة وحدة األد�ان.
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علينا أن نفهم خطورة العولمة التي �م�ن أن تستند على مقولة نسب�ة التوحيد وأنه منقسم 
كما یزعمه من �صف العرب في الجاهل�ة �أنهم موحدون �الر�و��ة، و��ون أبو جهل الوثني 
موحدا �الر�و��ة، فمن �اب أولى الد�انة اإلبراهم�ة الموحدة، وهذا �اطل ال یتفق مع الح��قة

الشر�عة لإل�مان التي وضحتها سا�قا، و�ن زعم توحيد الر�و��ة ألبي جهل س��ون ب�ضة 
الث��ان التي سَتْفِقس منها وحدة األد�ان.

قاسم: أظنني فهمت ح��قة اإل�مان الشر��ة، وثمرة التمييز بينها و�ين اإل�مان لغة، 
وأن اإلسالم وهو دین التوحيد فقط وما سواه من األد�ان ل�س فيها ذرة من توحيد 

ر�و��ة وال غيره.

هل أمتِحُنك ��ما یتعلق بنسب�ة اإل�مان، وأقوم أنا اآلن بدور الـُمعاَرضة؟

قاسم: تفضل!

تزعم �ا قاسم أن أصل اإل�مان ح��قة شر��ة واحدة والناس في أصله سواء منهم المؤمن 
ومنهم الكافر، وال ثالث لهما، فماذا تقول في قوله تعالى: ( َوِلَ�ْعَلَم الَِّذیَن َناَفُقوا َوِقيَل َلُهْم
ِ َأِو اْدَفُعوا َقاُلوا َلْو َنْعَلُم ِقَتاًال َالتََّ�ْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َیْوَمِئٍذ َأْقَرُب َتَعاَلْوا َقاِتُلوا ِفي َسِبيِل �َّ
ِمْنُهْم ِلْإلِ�َماِن َ�ُقوُلوَن ِ�َأْفَواِهِهْم َما َلْ�َس ِفي ُقُلوِ�ِهْم َ��َُّ أَْعَلُم ِ�َما َ�ْكُتُموَن ) أل�س في قوله

تعالى: (ُهْم ِلْلُكْفِر َیْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلْإلِ�َماِن) نسب�ة واضحة في أصل اإل�مان.

قاسم: �ما أن قوله تعالى (َأْقَرُب)، محتِمل، وأن مح�م اإل�مان شرعا غير محتمل، فوجب رد المتشا�ه 
للمح�م، ��فسر قوله تعالى: ( ُهْم ِلْلُكْفِر َیْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلْإلِ�َماِن ) على وجه ال یهِدم المح�م، ولما 
كانت (َأْقَرُب) تحتمل أن ��ون التفضيل على �ا�ه وهي المفاضلة، مثل َسعد أعلم من خالد، و�ذلك 
�م�ن أن ال ��ون أفعل التفضيل على �ا�ه، مثُل قوله تعالى: ( َوُهَو الَِّذ� َیْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُ�ِعيُدُه َوُهَو
َماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعِز�ُز اْلَحِك�ُم ) فإن قوله تعالى (أَْهَوُن) أَْهَوُن َعَلْ�ِه َوَلُه اْلَمَثُل اْألَْعَلى ِفي السَّ

نقول ��ه هنا أفعل التفضيل ل�س على �ا�ه، بل �له على هللا هين، وال یوجد ما هو هين وغيره أهون، 
ولو �ان التفضيل على �ا�ه، لكان في ذلك زعم المشقة على هللا تعالى -س�حانه، و�دل على أن أفعل 
َماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعِز�ُز اْلَحِك�ُم )  التفضيل ل�س على �ا�ه ���ة اآل�ة ( َوَلُه اْلَمَثُل اْألَْعَلى ِفي السَّ

وهو تنز�ه هللا تعالى عن النقائص-س�حانه.
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ومثل هذا في القرآن ولغة العرب �ثير �قوله تعالى في المقارنة بين الجنة والنار: ( َأَذِلَك َخْيٌر 
ُنُزًال َأْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم (٦٢) فل�ست الجنة خيرا من النار، �معنى أن الخير في �ليهما، ولكن الجنة 

َأْخَير، و�ذلك قول الشنفر� في الم�ة العرب: 
و�ْن مدْت األید� إلى الزاد لم أكن *** �أْعَجِلهم إذ أْجَشُع القوِم أَْعَجل 

فقوله (أَْعَجل) ل�س للمفاضلة، بل ل�قول إن الَعِجل هو الجشع، إذ ل�س من الفخر أن �قول إنه 
عجل ولكن غيره أعجل منه، ولو �ان التفضيل على نفسه لكان هاِج�ا نفسه، ول�س مفتخرا.

قاسم: یبدو أن َوْحدة األد�ان المفِلسة تدل على أت�اعها �متشابهات الكتاب والسنة، كوصف 
المشر�ين بتوحيد الر�و��ة، وأنه هذا الذ� سموه توحيدا هو المتعالي المقدس بين جم�ع األد�ان،
ولكن ذلك مصادم لمح�م اإل�مان شرعا، الذ� هو التصدیق مع اإلذعان واالستسالم، وأن اإل�مان 
شرعا ال یتجزأ، والناس في أصله سواء، ولكن المسلمين متفاوتون في �ماله ال في أصله، و�ذا
رددنا المتشا�ه للمح�م ظهرت الجماعة وُقِطَعت المنازعة، ولكن اإلذعان اعتقاد في القلب فك�� 

نميز المؤمن من الكافر؟

�عرف ذلك �النطق �الشهادتين، فأصل اإل�مان تصدیق معه إذعان، ونطق الشهادتين
إلجراء أح�ام المسلمين عل�ه، فإن أضمر الكفر وأظهر الشهادتين فهو منافق في االعتقاد.

قاسم: إذن أداء الصالة والز�اة والصوم و���ة األعمال الظاهرة من �مال اإل�مان ال من 
أصله، أما اإلقرار بوجو�ها فهو من اإلذعان، وجحود المعلوم من الدین �الضرورة هو 

ن��ض اإلذعان ول�س الك�ائر التي �قترفها المسلم مع إذعانه �أح�ام الشر�عة.

��فينا هذا النقاش اليوم، وللحدیث ِصَلة إن شاء هللا، في ردِّ المتشابهات للمح�مات، وزعم 
التوحيد المشترك بين الد�ان زعم �اطل، مخالف لمح�م اإل�مان شرعا الذ� هو التصدیق 
مع اإلذعان للنبوة �المعلوم من الدین �الضرورة، و�مال اإل�مان ال ��ون إال �عد ثبوت

أصل اإل�مان.



-صلة بالحوار الثالثين-
هل كان أبو جهل موحًِّدا بالربوبية



تمهيد: محل البحث:

أ- محل البحث جواز وصف ا��ك� بتوحيد الربوبية، وليس أنهم يعتقدون بوجود إله، وإن

َُّ َفأَنَّى يُْؤَفُكوَن (٨٧) الزخرف، أكثر ما تدل            قوله تعا»: (َوَل9ِْ َسأَْلتَُهْم َمْن َخَلَقُهْم َليَُقولُنَّ اهللا

عليه ا�ية الكريمة، هو إقرارهم بوجود إله غ� قادر ع
 البعث، وتشاركه اصنام � إرادته،

وهذا̄  يسمى توحيدا، ن توحيد اهللا يعني إثبات ذات̄  تشبه الذوات ̄و معطَّلة عن الصفات.

        وهذا التعريف للتوحيد ¯ ينطبق ع
 َمن نفى قدرة اهللا ع
 البعث بعد ا�وت، وادعى أن 

لÿصنام تأث�ا � إرادة اهللا تعا»، لذلك تكاثرت محكمات الكتاب والسنة ع
 وصف العرب 

با��ك�، وإذا تكاثرت الظواهر كانت � رتبة النص، و¯ يجوز وصف ا��ك� بنقيض 

وصف الشارع لهم � ا�حكمات.

ب- ليس الحديث � تقسيم ِعلِمّي للتعليم، كما هو الحال � تقسيم توحيد الذات وتوحيد 

الواقع الربوبية � ا��ك� فيكونون �  البحث � تحقق توحيد  بل  اسماء والصفات، 

موحدين بالربوبية مع Ýكهم  بقدرة اهللا وإرادته، التي هي أخص صفات الربوبية، ونهم

الربوبية،  العبادة فرع Ýك  بالعبادة، ف�ك  اهللا  بالربوبية أÝكوا اصنام مع  أÝكوا 

̄عتقادهم بتأث� اصنام � إرادة اهللا تعا» وقدرته.

١- الكفر بالصفة ُكْفٌر با�وصوف:

       إن الكفر بالصفة كفر با�وصوف وهو ذات اهللا تعا»، و¯ يعني أن ا��ك إذا كفر 

بالذات، ف� يكون كافرا  الكفر بالقدرة ُكفر  أنه مؤمن بالخالق، ن  البعث   
بالقدرة ع

بالذات ومؤمنا ببعض الصفات، ن وجود اهللا واحد وهو ذاته، وذاته ¯ تنفك عن صفاته، 

و¯ صفاته تنفك عن ذاته.

٢- أصل ا يمان واحد ¯ ينقسم:

       لذلك كان أصل ا يمان واحدا ¯ يتجزأ بإجماع، وإنَّ اف×اض وجود êء من التوحيد

عند م�كي العرب � الجاهلية يتناقض مع أصل ا يمان وأنه ¯ يقبل التقسيط، ومنطوق 

القرآن وصفهم بال�ك مطلقا، ا�ناقض للتوحيد مطلقا، فكل َمن خرج من الكفر دخل � 

انتظار (ترانزيت) ب�                           الكفر، و¯ توجد مرحلة  ا س�م، ومن خرج من ا س�م دخل � 

التوحيد،   الكفر وا س�م، فكل داخل خارج، وكل خارج داخل، مما يعني بط�ن نسبية 

وأنه يقع بالتقسيط، وهذه محكمات ا يمان، ويجب رد ا�تشابهات للمحكمات، ¯ هدم 

با�تشابهات. ا�حكمات 
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هل كان أبو جهل موحًِّدا بالربوبية
تمهيد: محل البحث:

أ- محل البحث جواز وصف ا��ك� بتوحيد الربوبية، وليس أنهم يعتقدون بوجود إله، وإن

َُّ َفأَنَّى يُْؤَفُكوَن (٨٧) الزخرف، أكثر ما تدل            قوله تعا»: (َوَل9ِْ َسأَْلتَُهْم َمْن َخَلَقُهْم َليَُقولُنَّ اهللا

عليه ا�ية الكريمة، هو إقرارهم بوجود إله غ� قادر ع
 البعث، وتشاركه اصنام � إرادته،

وهذا̄  يسمى توحيدا، ن توحيد اهللا يعني إثبات ذات̄  تشبه الذوات ̄و معطَّلة عن الصفات.

        وهذا التعريف للتوحيد ¯ ينطبق ع
 َمن نفى قدرة اهللا ع
 البعث بعد ا�وت، وادعى أن 

لÿصنام تأث�ا � إرادة اهللا تعا»، لذلك تكاثرت محكمات الكتاب والسنة ع
 وصف العرب 

با��ك�، وإذا تكاثرت الظواهر كانت � رتبة النص، و¯ يجوز وصف ا��ك� بنقيض 

وصف الشارع لهم � ا�حكمات.

ب- ليس الحديث � تقسيم ِعلِمّي للتعليم، كما هو الحال � تقسيم توحيد الذات وتوحيد 

الواقع الربوبية � ا��ك� فيكونون �  البحث � تحقق توحيد  بل  اسماء والصفات، 

موحدين بالربوبية مع Ýكهم  بقدرة اهللا وإرادته، التي هي أخص صفات الربوبية، ونهم

الربوبية،  العبادة فرع Ýك  بالعبادة، ف�ك  اهللا  بالربوبية أÝكوا اصنام مع  أÝكوا 

̄عتقادهم بتأث� اصنام � إرادة اهللا تعا» وقدرته.

١- الكفر بالصفة ُكْفٌر با�وصوف:

       إن الكفر بالصفة كفر با�وصوف وهو ذات اهللا تعا»، و¯ يعني أن ا��ك إذا كفر 

بالذات، ف� يكون كافرا  الكفر بالقدرة ُكفر  أنه مؤمن بالخالق، ن  البعث   
بالقدرة ع

بالذات ومؤمنا ببعض الصفات، ن وجود اهللا واحد وهو ذاته، وذاته ¯ تنفك عن صفاته، 

و¯ صفاته تنفك عن ذاته.

٢- أصل ا يمان واحد ¯ ينقسم:

       لذلك كان أصل ا يمان واحدا ¯ يتجزأ بإجماع، وإنَّ اف×اض وجود êء من التوحيد

عند م�كي العرب � الجاهلية يتناقض مع أصل ا يمان وأنه ¯ يقبل التقسيط، ومنطوق 

القرآن وصفهم بال�ك مطلقا، ا�ناقض للتوحيد مطلقا، فكل َمن خرج من الكفر دخل � 

انتظار (ترانزيت) ب�                           الكفر، و¯ توجد مرحلة  ا س�م، ومن خرج من ا س�م دخل � 

التوحيد،   الكفر وا س�م، فكل داخل خارج، وكل خارج داخل، مما يعني بط�ن نسبية 

وأنه يقع بالتقسيط، وهذه محكمات ا يمان، ويجب رد ا�تشابهات للمحكمات، ¯ هدم 

با�تشابهات. ا�حكمات 



حوار مع أخي

278

٣- م�كو العرب لم يعرفوا ربهم ̄و رسولهم:

       وم�كو العرب لم يعرفوا ربهم أص� فكيف يوحُدونه بالربوبية؟! وقد قال تعا» فيهم: 

ِلَما تَأُْمُرنَا َوَزاَدُهْم نُُفوًرا (٦٠)  أَنَْسُجُد  َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمِن َقالُوا َوَما الرَّْحَمُن  َوإِذَا ِقيَل 

̄ء لم يعرفوا إلههم و¯ ربهم، بل لم يعرف رسولهم الشاهد الذي بينهم، وقال  الفرقان، فهؤ

̄ء يوصفون              تعا» فيهم: (أَْم َلْم يَْعِرُفوا َرُسوَلُهْم َفُهْم َلُه ُمنِْكُروَن (٦٩) ا�ؤمنون، فهل هؤ

بتوحيد الربوبية الذي يُعدُّ أÝف معاني ا يمان باهللا وأسمائه، آهللا ذوات متعددة، َكَفر العرب 

ُدوا ببعضها، فما لكم كيف تحكمون؟ ببعضها ووحَّ

٤- أبو جهل � النسخة اخ�ة:

دا بالربوبية، وهو من ا��ك� الذين قال اهللا         أيكون أبو جهل � نسخته اخ�ة موحِّ

فيهم يوم بدر(َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا ِ� َربِِّهْم َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َلُهْم ِثيَاٌب ِمْن نَاٍر يَُصبُّ 

̄ء الصحابة رÚ اهللا عنهم اختصموا �  ِمْن َفْوِق رُُءوِسِهُم اْلَحِميُم (١٩) سورة الحج، فهؤ

ربهم مع ا��ك�، فهل يُعقل أن أهل بدر من ا��ك� متفقون � توحيد ربهم مع ا�سلم�، 

ولكن أقول ما لم يكن توحيدا يوم بدر، فلن يكون توحيدا اليوم.

٥- ¯ يوجد توحيد بالتقسيط:

ِق ِقسٍط من أقساط التوحيد فيهم، ولكنهم        إن دعوى وصف ا��ك� بالتوحيد، وتحقُّ

¯ ينجون إ¯ بإكمال بقية اقساط، فإن هذا مخالف �ا عليه امة أن أصل ا يمان واحد ¯ 

ينقسم، وإن تفتيت أصل ا يمان � الواقع، هو إحداث � أصل معنى ا يمان، ثم تبعه ا حداث 

الثاني وهو إط�ق اصط�ح Ýعي هو التوحيد ع
 ذلك ا�عنى ا�حَدث، فحصل ا حداث �         

التوحيد لفظا ومعنى، مما أدى إ» وصف أبي جهل بأنه موحد بالربوبية، ولكنه خالد � جهنم 

نه لم يكمل بقية أقساط التوحيد، وبناء ع
 أنه يخرج من كان � قلبه مثقال ذرة من إيمان 

فإن أبا جهل تحقق فيه قسط من التوحيد، وهذا إسقاط للمحكمات بسبب تفتيت أصل 

التوحيد وجعله أجزاء منقسمة.

٦- توحيد الربوبة للم�ك� وÝك الوهية للمسلم�:

       بالرغم من بط�ن تقسيم أصل التوحيد ب� ا�سلم� وا��ك�، وعدم جواز إط�ق 

التوحيد بأي وجه ع
 ا��ك�، إ¯ أن التوحيد الذي اتسع بي جهل � توحيد الربوبية ضاق 

ع
 ا�سلم� � توحيد الوهية الذي هو عبادة اهللا وحده، وإن التفس�ات الشاذة لتوحيد

الوهية ومعنى العبادة أخرجت ا�سلم� من إس�مهم، فَمن قال: يا رسول اهللا اشفع È/فهو 

دعاء غ� اهللا، ودعاء غ� اهللا عبادة غ� اهللا، إذن أÝك بالعبادة ويكون كافرا بنقضه توحيد 

الوهية، أو يكون ذلك الدعاء بدعة، وذريعة إ» ال�ك باهللا.
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        بل إن أنشودة (يا طيبة) ا�شهورة بحسب تقسيم التوحيد � الواقع تعت± Ýِكا بالوهية 

  
نها دعاء لغ� اهللا تعا»، وأُْدخل Ýك الوهية ع
 البيت السني، وُفـرِّق ب� أهل السنة ع

مستوى الكفر وا يمان، ولكن من َخَرج من َحدِّ الشارع لم يَُعد له حدٌّ ينتهي إليه، قال تعا»:

َِّ ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِبَما َكانُوا  ٍء إِنََّما أَْمُرُهْم إَِ» اهللا ْêَ �ِ إِنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيًَعا َلْسَت ِمنُْهْم

يَْفَعلُوَن (١٥٩) انعام.

         وكيف̄  يكون تفريقا � الدين ما جعل  توحيد الربوبة للم�ك� وÝَك الوهية للمسلم�، 

̄و تستقيم جماعة ا�سلم� ووحدتهم مع تفتيت أصل الجماعة وهو أصل ا يمان، بل إن تفتيت 

أصل ا يمان تفتيت للمسلم�، ولو بقي التوحيد ع
 القسمة � التعليم �ا Üََّ ا�سلم�، وما  

جعل أبا جهل موحدا بالربوبية.
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