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رمضانية

البراك: أفرح بدعاء الناس لي ولكون قراءتي غيرت أحوال 
كثيرين.. وال أجرؤ على الرقية ألن لها أهلها وناسها

في بداية اللقاء: ما اس��م مؤلفكم وما موضوعه 
الذي تناوله في البحث؟

اسم الكتاب هو »اصول االستدالل في عصر 
الصحابة تأسيس وتطبيق« وهو عبارة عن رسالة 
لنيل درجة الدكتوراه، وهو يعتبر محاولة جادة 
واسهاما متواضعا في بيان أصول االستدالل في 
عصر الصحابة، وطرق اجتهادهم في استنباط 
األحكام الش����رعية والضوابط التي كانت حتكم 

صنيعهم في ذلك كله.
لكن ما أهمية موضوع الكتاب؟

أوال: ان نفوس املسلمني تغمرها احملبة ألصحاب 
رسول اهلل ألنهم امة اختارهم اهلل تعالى من بني 
األمم لصحبة نبيه ونقل دينه، فاختصوا بشرف 
ال يشاركهم فيه غيرهم، فما من موضوع له صلة 
بصحابة رس����ول اهلل ژ من قريب او بعيد اال 

ويكون محل عناية واهتمام لدى املسلمني.
ثانيا: ان موضوع عل����م اصول الفقه اصيل 
له سلفه، وهم الصحابة رضي اهلل عنهم وذلك 
بالنظر ملواقفهم من الوقائع التي كانت تواجههم، 
فكانوا في اس����تدالالتهم واجتهاداتهم ينطلقون 
م����ن تصور للقواعد االصولي����ة، وكانوا يفتون 
بحس����بها وان لم تكن مدون����ة في عصرهم تلك 

االسس والقواعد.
إذن ما سبب اختياركم لهذا املبحث دون غيره؟

أوال: إن الكتابة فيه تسمح للباحث بإبراز أصول 
االستدالل للخطة التش����ريعية التي سار عليها 
الصحابة الكرام في عصر التأسيس والتأصيل، 
على اعتبار ان هذه اخلطة التشريعية من األصول 
الفكرية العامة التي انتجت اعظم ثروة في الفكر 

األصولي فيما طرأ واستجد بعد ذلك.
ثاني����ا: إن عل����م أصول الفقه ق����د كتبت فيه 
املصنفات، وشرحت، وحشيت، واختصرت فيه 
املختصرات، واختي����رت منه االختيارات، إال أن 
هذه املصنفات قلما تنبه إلى تلك احللقة املفقودة 
� عصر الصحابة � وما تضمنه من كنوز في هذا 

العلم. 
ثالثا: بيان أصالة علم أصول الفقه بالبحث في 
جذوره التاريخية، ومدى صلته بالكتاب والسنة 
من خالل منهج الصحابة � رضي اهلل عنهم � في 

فهم نصوصهما، واجتهاداتهم واستنباطاتهم من 
خالل تشربهم اللغة العربية، ومبا علموا من اسرار 
التشريع ومقاصده وعلله، للتحقق من أن نسبة 
كبيرة من الفتاوى واألقضية كانت مبينة منهم 
على تصور منهج للضوابط والقواعد األصولية 

في عصرهم.

شبهة

لكن ما الرد العلمي الش��رعي على من يزعم أن 
أصل االس��تدالل بالقياس واالجماع إمنا هو شكل 
من أشكال التطور بعد ان وجد املسلمون � على حد 

زعمهم � ثغرة لم يستطع الكتاب والسنة سدها؟
لإلجابة عن إبطال ما زعموه نقول:

1 � إن الدين اإلس����المي لم يكتمل في مجرى 
تطوره � كما هو ش����أن س����ائر األديان � إمنا هو 
مكتمل في حياة الرسول ژ بقول اهلل عز وجل: 
)اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم اإلس����الم دينا(، وكذلك هو مصون 
بضمان اهلل عز وجل. قال تعالى: )إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له حلافظون(، واما التطور الذي حدث 

في الدين اإلسالمي فإمنا هو شرح وتوضيح ملا 
ورد  في القرآن والسنة.

2 � إن اإلجماع والقياس قد استخدم باعتباره 
دليال من االدلة الش����رعية ف����ي عصر الصحابة 
رضوان اهلل عليهم أجمع����ني، فقد جاء اإلجماع 
في رس����الة عمر بن اخلطاب ÿ الشهيرة إلى 
القاضي شريح الذي  قال فيها: »فانظر ما أجمع 
عليه الن����اس«، وأيضا جنده في قول عثمان بن 
عفان: »اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه«، 
وأيضا في قول عبداهلل بن مسعود: »فما أجمع 
عليه املس����لمون«، وأما القياس فجاء في رسالة 
عمر ÿ إلى أبي موسى األشعري ملا واله قضاء 
الكوفة بقوله: »اعرف األمثال واألش����باه وقس 

األمور بعضها على بعض«.
وهذا ما أكده شيخ اإلسالم بن تيمية بقوله: 
»فإن الكالم في أصول الفقه وتقسيمها إلى: الكتاب 
والسنة واإلجماع واالجتهاد بالرأي، والكالم في 
وجه داللة األدلة الشرعية على األحكام أمر معروف 
من زمن اصحاب محمد ژ والتابعني لهم بإحسان، 
ومن بعدهم من أئمة املس����لمني، وهم كانوا أقعد 
بهذا الفن وغيره من فن����ون العلم الدينية ممن 

بعدهم«.

نتائج

ما أهم النتائج التي انتهى إليها الباحث؟
عديدة منها:

1 � إن ج����ل العلوم اإلس����المية قد ظهرت مع 
الرسالة احملمدية، وإن هذه العلوم كانت فكرا في 
نفوس الصحابة إال أنهم رضي اهلل عنهم لم يعنوا 
بتبويب األبواب ورس����م الفصول والتقسيمات 
واالصطالحات وتقعي����د القواعد، ألن الوقت لم 

يكن حان بعد ذلك.
2 � إن أصول االستدالل لها جذورها التاريخية 
ف����ي عصر الصحابة، وقد كان االس����تدالل منهم 
مبنيا على قواعد التزموها في اجتهاداتهم، وقد 
الحظها العلماء استقراء، فعرف من خاللها منهجهم 
االستنباطي، والقواعد االصولية التي التزموها في 
االستدالل، فسموها مبا يناسب حقيقتها ومدلولها، 
كاملصالح املرسلة، واالستحسان، وشرع من قبلنا، 

وسد الذرائع، وغير ذلك من املصطلحات األصولية 
التي لم توجد بهذه التسمية في عصر الصحابة، 
لكنها كانت أمورا عقلي����ة، معانيها مرتكزة في 

العقول السليمة.
3 � إن تأخر تدوين أصول االستدالل إلى القرن 
الثاني الهجري، ال يعني أن ما حفظ عن الصحابة 
من أقضية وفتاوى، كان بالهوى والتشهي، فإنهم 
أشد الناس حذرا من القول في دين اهلل بغير علم 
أو بهوى، بل احلق الذي ال مراء فيه أنه ال يخلو 
ش����يء من أقضيتهم وفتاويهم من االستناد إلى 
أصول من أصول االستدالل، إال أنهم لم تكن بهم 
حاجة ماسة الى تدوين شيء من هذه االصول، 
لكونها مس����تمدة من الكتاب والسنة، وقد كانوا 
أق����در الناس على فهم ما فيهما؛ ملالزمتهم النبي 
ژ ومش����اهدتهم طرق حكمه، وعلمهم بأسباب 
نزول القرآن وورود الس����نة، وإحاطتهم بأسرار 
باللغة وأساليبها  التشريع وحكمه، ومعرفتهم 

معرفة لم يتخللها فساد.
4 � إن أصول االستدالل في عصر الصحابة رضي 
اهلل عنهم، كانت قواعد أصولية صافية نقية من 
املباحث الكالمية؛ ألن منهج الصحابة في االستدالل 
كان عبارة عن وضع حلول للقضايا املطروحة، 
ألنهم ما كانوا يجتهدون ويفتون إال فيما وقع من 
املسائل، ولم يكن من دأبهم أن يرفضوا املسائل 

والصور ويجتهدوا في استنباط أحكامها.
هل من توصيات تود ذكرها في نهاية اللقاء؟

بعض املقترحات والتوصيات التي أرى من 
املناسب أن أذكرها هي كالتالي:

1 � أن تقوم دراسات تالية بالتركيز على كل 
أصل من أصول االس����تدالل في عصر الصحابة 
على حدة، فتهتم دراس����ة بالسنة او االجماع او 
االجته����اد بالرأي وهكذا. وتعمق هذه الدراس����ة 
بالتفصيل من خالل فتاويهم وأقضيتهم واآلثار 

املروية عنهم.
2 � أن جتمع آثار الصحابة املشهورين بالعلم 
والفقه والفتوى والقضاء بني الناس في مصنفات 
خاصة، ثم يستنبط منها منهج كل منهم على حدة 
في االستدالل، ويقارن ذلك بأصول االستدالل في 

املذاهب االربعة املشهورة.

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغف�ران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املس�لم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األي�ام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي ي�وم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكس�ل واخلمول، فيفوت�ه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اس�تغالل األوقات في قراءة كل م�ا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

أكد االس�تاذ في كلية الش�ريعة بجامعة الكويت د.خالد فالح العتيبي ان اصول االس�تدالل في الشريعة االسالمية 
لها جذورها التاريخية في عصر الصحابة، وقد الحظها العلماء اس�تقراء، فعرف منهجهم االستنباطي والقواعد االصولية 
التي التزموها، فس�موها مبا يناسب حقيقتها ومدلولها كاملصالح املرس�لة واالستحسان وسد الذرائع وغيرها من تلك 

املصطلحات االصولية التي لم توجد بهذه التسمية إال الحقا، مشيرا الى ان 
تأخر تدوينها حتى القرن الثاني الهجري ال يعني ان اقضية الصحابة وفتاواهم 

كانت بالهوى والتشهي.
واوضح العتيبي في لقائه مع »األنباء« حول رسالته للدكتوراه 
»اصول االستدالل في عصر الصحابة« ان اصول االستدالل التي 

عمل بها الصحابة هي الكتاب والسنة واالجماع واالجتهاد بالرأي، 
والذي كان مفهومه في عصرهم يش�مل وجوه�ا متعددة كالقياس 

واالستحسان واملصالح املرسلة والعرف، الفتا الى ان تلك االصول امنا هي 
قواعد اصولية صافية نقية من املباحث الكالمية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

العتيبي: الدين اإلسالمي اكتمل في حياته ژ 
والتطور إنما حدث في شرح القرآن والسنة

إعداد: ضاري المطيري

 د.خالد فالح العتيبي

لقاؤنا اليوم مع قارئ الكويت األول، والذي احتل الصدارة بني قراء 
الكويت واخلليج منذ بدايته مع صغر س�نه، بدأ إمامة املصلني وهو في 
التاسعة من عمره إبان االحتالل الغاشم، فأخشع بتالوته اجلميلة قلوب 
الن�اس وتغيرت أحوال الكثيرين بتأثيرها، كما أم املصلني باملس�جد 
الكبير للمرة األولى ف�ي العام 1994م، إنه القارئ محمد البراك الذي 
يتساءل الكثيرون عن سبب توقف إصداراته، ويتشوقون للصالة خلفه 

في ليالي رمضان املباركة.
»األنب�اء« التقت البراك ال�ذي وعد محبيه بإص�دار اخلتمة القرآنية 
املس�جلة في القريب العاجل، الفتا إلى أن ابتعاده عن الساحة إمنا هو 
نتيجة انشغاله في الدراسة اجلامعية ثم بعد ذلك بدراسة املاجستير، 
وأوضح أن على أئمة املساجد احلرص على القراءة اخلاشعة املتأنية، 
مش�يرا إلى تفريط البعض في هذا اجلانب على حس�اب ختم القرآن 
في رمضان، أس�ئلة وتس�اؤالت عديدة أجاب عنها البراك، وفيما يلي 

نص احلوار:
القارئ محمد البراك

أين  يتساءلون  ومستمعوك  محبوك 
محمد البراك وملاذا اختفى عن الساحة؟

هذا س����ؤال معتاد تكرر طرحه ما 
سر االختفاء او عدم الظهور في اآلونة 
األخيرة؟ واإلجابة باختصار أني منذ 
سافرت إلى الس����عودية للدراسة في 
جامعة أم القرى مبكة املكرمة انقطعت 
عن الصالة في املسجد الكبير، حتى أني 
بعد انتهاء املرحلة اجلامعية التحقت 
مباشرة بجامعة الكويت لنيل درجة 
املاجستير، فالدراسة هي التي تأخذ جل 
وقتي حاليا، وبإذن اهلل حاملا أنتهي منها 
سأرجع مباشرة ألكمل مشوار القرآن 
الذي كنت عليه في السابق، وأتواصل 
مع الناس بش����كل أكبر عبر تسجيل 
القراءة وإخراج اإلصدارات واخلتمة، 
كما أنوي التقدم لوظيفة اإلمامة في أحد 
املساجد، لكن حاليا اهم شيء لدي هو 

إمتامي للدراسة، الدراسة فقط.

تأثير قراءتي

ما شعورك حني تس��مع صوتك في 
التس��جيات اإلس��امية أو وأنت سائر 
في الشارع والسوق؟ فمازالت أشرطتك 

يتداولها الناس ويستفيدون منها.
شهرة أشرطتي قد حترجني أحيانا، 
فكلما صليت في مكان أو رآني البعض 
أش����اروا إلي وقالوا هذا محمد البراك، 
هذا من كان يصل����ي وهو طفل، لكنه 
موقف اعتدت على سماعه، واحلمد اهلل 
على هذه النعمة كون قراءتي أثرت في 
كثيرين أعرفهم وغيرت من حالهم إلى 
حال أفضل، إضاف����ة إلى دعاء الناس 

املتكرر لي بالتوفيق واخلير.
م��ا رأيك فيم��ن يفرط ف��ي حفظه 

للق��رآن، ويض��ع الق��رآن ف��ي خان��ة 
الثانوي��ات، ويقبل عل��ى مجالس العلم 

األخرى؟
أهم شيء وأفضل شيء وأروع ما 
يكون لإلنسان هو أن يحفظ كتاب اهلل 
عز وجل، ونحن هنا ال نتكلم عن الكم 
دون تركيز أو مداومة، فقليل دائم خير 
من كثير منقطع، وإمنا نقول »احفظ 
بقدر ما تستطيع«، ولتستعن بكتب 
التفسير والعقيدة والفقه أو ما شابه، 
فالقرآن إذا حفظه اإلنسان وصار في 
قلب����ه، فإن اهلل ينير بصيرته ويفتح 
له أبواب الرزق من حيث ال يحتسب 

ومن حيث ال يعلم.
نعم مع األس����ف هناك من الشباب 
من يتوجه إلى حلقات ودروس العلم 
ويهمل جانب القرآن وحفظه، وحضور 
مجالس العلم والذكر فيه خير عظيم 
ونفع كثير لكن يجب أن يكون اإلنسان 
وسطيا معتدال بال إفراط وال تفريط، 
فيجمع بني األمرين،حفظ القرآن ودراسة 

العلوم الشرعية.
م��ا رأي��ك في بع��ض األئم��ة الذين 
يحرصون على ختم القرآن في صاتي 
التراوي��ح والقيام مم��ا يضطر بعضهم 
إلى القراءة باحلدر والس��رعة دون تدبر 

وتأن؟
ليس شرطا أني أختم في رمضان 
القرآن كله، نعم ختم القرآن شيء فضيل 
وأجره كبير عند اهلل سبحانه وتعالى، 
لكن ان تقرأ ولو نصف وجه أو خمس 
آيات وتؤثر في الناس أفضل بكثير من 
القراءة السريعة باحلدر، فليكن همنا 
في الصالة هو التدبر واخلشوع، وال 
يكون هم أحدنا ختم اجلزء في الصالة 

فقط، فأنا من الناس الذين يقرأون نصف 
وجه أو – على االكثر - وجها كامال في 
الركعة الواحدة، وأقرأ ما طاب لي من 

آيات اهلل دون التقيد بختمة.

ورد للمراجعة

ما الطريقة الت��ي تتبعها في مراجعة 
حفظك للقرآن الكرمي؟

في احلديث النبوي »تعاهدوا هذا 
الق����رآن فوالذي نفس محمد بيده لهو 
اشد تفلتا من االبل في عقلها«، فحافظ 
القرآن البد له من معاهدة القرآن، والبد 
له م����ن تخصيص ورد للمراجعة ال 
يفرط فيه، فأنا يوميا أراجع بحدود 
اجلزء واجلزأين من القرآن الكرمي، 
وأما عن طريقتي في املراجعة التي 
التزمتها فه����ي أال تكون قراءتي 

للقرآن كمرور الكرام، إمنا أقرا 
الوجه في املرة األولى عن 

ظهر غيب، وبعدها 
أعي����د قراءة 

نفس 

اآليات مرة ثانية لكن مع فتح املصحف 
حتى أرى األخطاء التي قد أكون وقعت 
فيها في قراءتي األولى، ثم أتوجه إلى 
الوجه اآلخر من املصحف، وهذه الطريقة 

التي سلكتها منذ الصغر، 

ال أرقي

كون��ك قارئ��ا للق��رآن لك ش��هرتك 

واجلميع يعرفك، فه��ل تعاني من طلب 
وإحلاح الناس برقيتهم ورقية مرضاهم 
بالقرآن الك��رمي؟ أو هل فكرت أن تكون 

راقيا شرعيا؟
كثيرا ما يس����ألني البعض الرقية 
فأعتذر، وقد أتعبني تكرار هذا السؤال 
والطلب منهم، فأنا ال أجرؤ وال أفكر أن 
أكون راقيا، ألن للرقية أهلها وناسها، 
نع����م أرقي أقاربي ومن هم في محيط 
األهل واألسرة كاألوالد، لكن ال أفتحها 

للناس عامة. 

رسائل اإلخاء

لقاؤك في برنامج »رس��ائل اإلخاء« 
بعد االحتال أخذ صيتا كبيرا عند الناس 

وتسبب في شهرتك حدثنا عنه؟
لقائي ذلك س����جلته في عام 1991، 
ولم يش����هرني فقد ظهرت فيه عبر 
حلقة واحدة وانتهت وانقضت، وإمنا 
اشتهرت باألشرطة ال باللقاء، لكن 
مؤخرا ظهر اللقاء مصورا في 
اإلنترنت مرة ثانية، وانتشر 
انتشارا كبيرا مبفعول 

اليوتيوب.


