
 ثالثونالو  ثانياللدرس ا
 الميــريع اإلســخ التشــتاري

 
 نضعه لألخذ من هؤالء األئمة هو صحة السند مثالً: الشرط الذي

  اإلخوة يف املرياث. باجلد ال حيجلو أن رجالً قال: إن سيدنا أبو بكر قال: إن 

 ه كله أو آخر قال: إن اإلمام أمحد قال: إن القرآن كله حبربه ومعانيه وورقه وغالف
 قدمي.

 فالذي مينعنا عن األخذ هبما عدم صحة السند.
 حنن ال نتعصب إىل إمام يهمنا أن نأخذ برأيه كيفما كان.
 أو نتعصب ضد إمام يهمنا أن ال نأخذ برأيه كيفما كان.

لقد أمجعت األمة على األحكام اليت اتفق عليها الصحابة والتابعني واألئمة واليت 
ل اختالف الحتمال حتمل النص أكثر من % كانت حم07% و 07تبلغ 
 معىن.

  كان من الصحابة من ال يطمئن إال لفتاوى ابن مسعود أو ابن عباس أو سيدنا
 عمر أو أبو بكر، وإذا اختلفوا أخذ امن يطمئن له.

اختلف سيدنا أبو بكر وعمر يف أن اجلد هل حيجب اإلخوة أم ال، سيدنا  مثاًل:
 األب واألب حيجب. عم ألنه مبنزلةأبو بكر يقول ن

ولو وسيدنا عمر يقول ال اجلد بعيد واإلخوة واجلد مبستوى واحد لذلك املقامسة 
 نص كتاب اهلل على هذا ما اختلفوا.

سيدنا عمر كان يرى أال حترم املطلقة طالقًا بائنًا من النفقة واملسكن تبعاً  مثاًل:
 لقوله تعاىل } أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {.

 ن كانوا يرون أن النص خيصصه حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.وآخرو 



سيدنا عمر كان يرى أن األرض اليت تغنمها الدولة من اجلهاد وال توزع  مثاًل:
على احملاربني بل تبقى للدولة ويوزع ريعها للمسلمني جياًل بعد جيل معتمداً على 

 أدلة دقيقة.
لة وغري املنقولة تعامل بنفس الطريقة ولو غريه كان يقول ال إن األموال املنقو 

 اتبعت أدلتهم لوقعت يف دوار من دقة األدلة.
كل األئمة أخذوا من الكتاب والسنة ولكنهم اختلفوا يف تفسري النص وهنالك   -

 أمر غريب!
  نرى الرجل إذا سئل عن االقتصاد جتده سهاجًا وهاجًا يف احلديث وإذا سئل عن

قًا ال يشق له غبار ولكن عند احلديث عن هذه األمور أمور اجتماعية جتده سبا
ويغرقاين يف سؤال ضحل، فليقل يوم القيامة جتده يقول: أنا مشغول بعملي مبايل 

 إنين كنت مشغول عن حقوقك بأشياء أخرى.

 الدور الخامس:
وفيما بعد؟ فعندما نصغي إىل  إىل ما آل حال االجتهاد يف الدور اخلامس سؤال:

 ال نكاد نسم  مبجتهد مثل األئمة األربعة وسفيان واألوزاعي ... حال املسلمني
 ما السر يا ترى.

 قد جييب أحدهم مبا يلي:
أن العقول حتجرت وأن اهلمم القوية اليت كانت يف القرون األوىل قد فرتت وأن  -1

 العلماء مل يعودوا جيرئون على االجتهاد كما كان سابقهم.
هب معينة من املذاهب األربعة أو حىت غريها ون مذايتبن أن احلكام واخللفاء -2

ويأمرون الناس بإتباع هذا املذهب، طبعًا العلماء يف هذه احلالة يصبحون مثل 
لالجتهاد طاملا أن األئمة ال يتبنون السالح الذي ظهر عليه الصدأ ما حاجتهم 

 إال مذاهب معينة.



العصبية فإهنا حتل  العصبية املقيتة للمذاهب: إن حبق أو بباطل وإذا نشأت هذه -0
حمل البحث العلمي فهي متيت القدرة العلمية وجتعل الباحث خادم تاب  دون 

 تفكري.

 لنناقش هذه اآلراء:
أواًل: العصور اليت خلت من بعد القرن الثالث إىل يومنا هذا مليئة باجملتهدين 

 الذين ال تقل براعتهم عن األئمة أمثال:
ة، العز بن عبد السالم، اإلمام النووي، اإلمام اإلمام الغزايل، اإلمام ابن تيمي

اجلويين، إمام احلرمني، اإلمام الكرخي احلنفي، واإلمام السرخسي والكاساين 
صاحب البدائ ، ونقول يف العصر الثاين للحكم العثماين ظهر عند كثري من 
األئمة التعصب العجيب للمذهب احلنفي وقابله تعصب للشافعي وتعصب أقل 

مام أمحد ولكن ما وجود أبدًا احلمل اإلجباري إال بشيء بسي  يف ملذهب اإل
العصر السابق ولكن كان هنالك تنظيم هلذا األمر ذلك أن مذهب اإلمام أبو 
حنيفة قد طبق يف العصر العباسي وبالتايل فإن أئمة هذا املذهب قد استمروا 

ر من غريهم باالجتهاد ليغطوا ما يواجههم، وبالتايل اتس  املذهب بشكل  أكث
 وتطبيقه لسهولة األخذ منه ليس تعصب.كبري 

لكن من مظاهر التعصب أنك ترى مجاعة من الناس ال يصلون م  اجلماعة 
األصلية ألن اإلمام حنفي وهم غري ذلك فينتظرون حىت تنتهي الصالة ويؤمهم 

ه أمور تولد العداوة والتباعد بني املسلمني وهم أن الذي إمام من مذهبهم، هذ
 إمام وإمام مثل الذي بني دين ودين. بني

نعود إىل حديثنا: فاملذهب احلنفي قد اتس  ألن املشاكل الفعلية طرحت نفسها 
أن املذهب يتس   اواألئمة الذين استلموا زمام الفتيا من األحناف واألئمة رؤو 

ت بسبب التجارب الكثرية اليت مرت عليه فهذا من لكل املشكالت واملعضال
 قبيل التيسري ال التعسري.



إن كان هذا صحيح فلماذا ال نسم  مذاهب لألئمة الذين ذكرهتم  سؤال:ال
 الغزايل ... إخل.

نبدأ بسؤال األئمة يف األدوار األربعة األوىل من الصحابة والتابعني هل   الجواب:
م شرعية من عندكم أم يف معرفة حكم اهلل كان اجتهادكم يف اخرتاع أحكا

 وشرعه.
ذلك أنه فرق كبري بني أناس جيتهدون يف اخرتاع قانون وآخرون جيتهدون يف 

 الكشف عن قانون موجود.
فاجملتهدون يف القوانني الوضعية جيتهدون يف اخرتاع قوانني جديدة ألن هذه 

أناس من نتاج عقوهلم، فإذا القوانني من اخرتاع عقوهلم أو استناداً إىل علم وضعه 
مر عصر قلنا للمجتهدين أنتم اآلن عليكم أن جتتهدوا وتضعوا قانون جديد فمن 
سبقكم ليسوا بأفضل منكم، وبعد مرور عصرين نقول للمجتهدين اجلدد كذلك 

 وهكذا م  مرور العصور.
ولكن الذين جيتهدون يف الشريعة اإلسالمية هل جيتهدون يف اخرتاع أحكام أم 

 كشفون النقاب عن أحكام موجودة يف النصوص.ي
فهل نقول إن السلف قد اخرتعوا حكم الربا أو احلجاب، هنالك فرق بني 

 االجتهاد للوض  واالجتهاد للكشف عن أحكام.
فالصحابة والتابعني بذلوا ما أمكنهم يف استنباط واستخراج أحكام اهلل تعاىل 

ما ال وجال للخالف فيه بنحو فاتفقوا فيما ال يسمح النص باخلالف وعلى 
 % والقاعدة تقول: 07

ما اتفق عليه العلماء في عصر من العصور ال يسمح ألحد بعدهم أن 
  يخالفه.

 % من املسائل اليت جيعل النص فيها أكثر من معىن:07واختلفوا يف 



  مثاًل قوله اهلل عز وجل يف كفارة اليمني } فإطعام عشرة مساكني من أوس  ما
هليكم أو كسوهتم { فئة قالوا: عند احلنث باليمني جيب إطعام عشرة تطعمون أ
وال جيوز أن يطرق باب جاره عشر مرات، اإلمام  1701،أمامه أو ....يعدهم 

أبو حنيفة قال: ال هذا املعىن احلريف غري مراد بل املعىن إطعام طعام عشرة 
يف هذا العصر مساكني: ألن طعام فعول مطلق ال مفعول به، نأيت للمجتهدين 

ولنقل البن تيمية أو الغزايل ونقول له أخرج لنا رأي ثالث جيب عليك أن تبتدع 
رأي آخر، هذا األمر انتهى وال مناص إىل الرجوع إليه فالقسمة عقلية، إما أن 

 يعطي فقري مقدار عشرة أو يعطي عشرة فقراء.

 من أعطاها مئتجراً : ] يف كل أربعني شاة شاة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ربنا [ ) زكاة الغنم  عزمة من عزماتطر ماله ـفله أجره ومن منعها فإنا آخذوها وش

(، أي أقل من أربعني ال زكاة، صاروا أربعني ومرة سنة جيب إخراج شاة، بعضهم 
قال: جيب إخراج شاة من هذه الشياه وال جيوز إعطاء قيمتها وبعضهم قال جيوز 

 ويعطيها للفقري ولكل دليله. إخراج قيمتها أو شاة

  مثاًل حد الزنا: جلد وتغريب، بعضهم قال: الزاين غري احملصن جيلد مئة ويغرب
عام لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه  وسـلم ] البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام 
[، رأي آخر قال: ال ال تغريب ألن اهلل عز وجل قال يف سـورة النـور } الزانية 

 فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة {.والزاين 

 
 


