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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ف��ي البداي��ة حدثن��ا ع��ن موضوع 
بحثكم وأهميته؟

البحث ه���و بعنوان »دعوى وقف 
العمل بالنصوص الشرعية.. عرض 
ونقد«، ويتناول عرضا لتلك الدعاوى 
املنادي���ة بوقف العم���ل بالنصوص 
الشرعية، بال ضابط فقهي أو مسوغ 
شرعي متى ما اقتضت املصلحة ذلك، 
أو إذا لم تس���مح الظروف واألحوال 
بالتطبيق احلرفي للنصوص الشرعية، 
متخذين من بعض القضايا واألحداث 
التي ُأثرت عن أمير املؤمنني عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنه تكأة لهم على 
مزاعمهم من إيقاف للنصوص الشرعية، 
حتى وإن كانت تلك النصوص قطعية 
الثبوت والداللة، كقضية املؤلفة قلوبهم 
في الزكاة، وعدم قطعه يد السارق في 
عام املجاع���ة، وعدم توزيعه لألرض 
املفتوحة عنوة على املقاتلني، ومنعه 
ÿ أيضا بعض الصحابة من التزوج 
بالكتابيات، حيث بينت في نقد تلك 
الدع���اوى أن عمر رضي اهلل عنه في 
تلك املسائل كان متماشيا مع الشريعة 
وكلياتها ومقاصدها، ولم يكن اجتهاده 
وقفا للعمل بالنص الشرعي، بل حقيقة 

األمر أنه كان إعماال له.

ال يمكن تعطيل النص

هل ميكن وقف العم��ل بالنصوص 
الش��رعية، وماذا ميكن أن يترتب على 

هذا القول؟
إن النص����وص الش����رعية تل����زم 
املس����لمني ابتداء بتطبيقها بناء على 
أنها صادرة عن قوة أسمى من البشر 
وتفكيرهم، وعلى أنها ال تخضع للوقف 
أو التعطيل أو اإللغاء عن طريق العقل 

البشري، وأما القول بوقف النصوص 
الشرعية إذا اقتضت املصلحة التي في 
أذه����ان البعض فقد يؤدي حقيقة إذا 
أخذ على إطالقه كما يريدون يؤدي إلى 
نتيجة حتمية وهي إقصاء شريعة اهلل 
تعالى عن واقع احلياة، وذلك بسبب 
بس����يط، وهو أن املصالح املوهومة 
واألهواء الزائفة في أذهان كثير من 
الناس تعارضها النصوص الشرعية 
معارضة قاطعة، فإذا ترك قوم حكما 
ش����رعيا يعارض مصاحلهم، وترك 
آخرون حكما شرعيا آخر ال يناسب 
عصره����م ومصاحلهم فيما يزعمون 
فإن ش����ريعة اهلل تعالى في النهاية 
ستكون ال محالة أثرا من اآلثار التي 
حتكى عمن س����بق، ومن ثم قال اهلل 
تعالى )وإن تطع أكثر من في األرض 
يضلوك عن سبيل اهلل إن يتبعون إال 

الظن وإن هم إال يخرصون(.
ومم���ا ال ريب فيه أن أهل العلم ما 
تركوا نصا ش���رعيا إال لنص شرعي 
آخ���ر، أو مبعنى أدق إنه���م ما تركوا 
نصا شرعيا إال ملسوغ شرعي آخر قام 
الدليل عندهم على وجوب اتباعه، وقد 
يكونون مصيبني في ذلك أو مخطئني، 
ومع هذا فإننا نقطع بأنهم مأجورون 
معذورون فيما أصابوا أو أخطأوا فيه، 
وهذا واضح كل الوضوح ملن يطلع على 
س���يرة اخللفاء أو فقه األئمة األربعة 
وغيرهم ممن ال يخرجون عن دائرة 

النصوص.

ليس في استعماالت العلماء

لكن هل أتى مصطلح الوقف بالنص 
في كتب الفقهاء؟

بالنظر في تراثنا اإلسالمي وجدنا 

أن كلمة »الوقف« تطلق على معنيني، 
أو يراد بها شيئان، األول هو الوقف 
مبعن���ى حبس عني ما على حكم ملك 
الواقف والتصدق مبنفعتها على جهة 

اخلير.
وهذا الوقف س���نة عن���د جمهور 
الفقهاء، وهو من التبرعات املندوبة، 
ولهذا الوقف أحكام خاصة تنظر في 

كتب الفقه.
واملعنى الثاني هو الوقف مبعنى 
عدم احلكم أو اإلفتاء في مسألة ما من 
مسائل الشرع، وذلك لتعارض األدلة في 
ذهن املجتهد، وتساويها وعدم ترجح 
بعضها على بعض، ومن ثم فال يأتي 
فيها بشيء، وميس���ك عن الكالم في 
تلك املسألة، ويعبر عن ذلك بقولهم 

»وتوقف فيها فالن«.
وأما وقف العمل بالنص فلم أجده 
في استعماالت أهل العلم، ألنه ليس 
ألحد مهما كانت منزلته في العلم أن 
الش���رعي بعد  العمل بالنص  يوقف 
ثبوت���ه وعدم معارضته ملا هو أقوى 

منه داللة أو ثبوتا.

ضوابط االجتهاد

إذن متى يجوز االجتهاد أو ما األمور 
التي ميكن االجتهاد فيها؟

أوال لنع���ّرف االجته���اد، االجتهاد 
يعرفه العلماء بأنه »استفراغ الوسع في 
طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية 
على وجه يحس���ن من النفس العجز 
عن املزيد في���ه«، ومن ثم فإن مجال 
االجتهاد يكون في األنواع التالية من 
النصوص، األول قطعي الثبوت ظني 
الداللة، والثاني ظني الثبوت قطعي 
الداللة، والثال���ث ظني الثبوت ظني 

الداللة، أما االجتهاد في قطعي الثبوت 
قطعي الداللة معا فهذا ال يصح االجتهاد 
فيه أص���ال، وكذلك ال يصح االجتهاد 
في األحكام املجمع عليها من األمة أو 

املتفق عليها بني أهل العلم.
وبالتالي فإن االجتهاد ال يلجأ إليه 
إال في حاالت معينة، أوال إلثبات النص 
الش���رعي، وهذا يكون خاصة بسنة 
اآلحاد، فإنها تثبت من طريق ظني، ومن 
ثم فإن املجتهد يبذل جهده ليتأكد من 
ثبوت النص ونسبته إلى النبي ژ، 
وثانيا االجتهاد في معرفة داللة النص 
الشرعي على احلكم، وثالثا االجتهاد 
فيما فيه نص ظني الثبوت ظني الداللة 
معا، ورابعا االجتهاد في املسائل التي لم 
يرد بشأنها نص أصال، وخامسا النظر 
في حتقيق املناط، وسادس���ا وأخيرا 
تنقيح املناط، ومن هنا يتبني لنا أن 
مدعي وقف العمل بالنصوص الشرعية 
باسم االجتهاد يريدون فتح »االجتهاد« 

فيما ال يصلح االجتهاد فيه.

شبهة ورد

لنأخذ مث��اال على مزاعم البعض في 
وقف عمر بن اخلطاب ÿ للنصوص 
الشرعية، فالبعض يرى أنه أوقف سهما 
للمؤلفة قلوبهم من الزكاة، فما تعليقكم 

على ذلك؟
لق����د كان عم����ر ÿ أتقى وأورع 
وأحس����ن فهما وأعم����ق علما بكتاب 
اهلل وسنة رس����وله ژ، وهو أوسع 
أفقا ممن يعترض عليه وزعموا أنه 
الش����رعية  العمل بالنصوص  أوقف 
 ÿ بال مسوغ شرعي، بل يقال إنه
رأى مناط حق ه����ؤالء في الزكاة لم 
يعد متحققا في عهده، فاإلس����الم في 

عزة ال يحتاج معه����ا إلى أن يخطب 
ودهم باملال، فألغى إعطاءهم موافقة 
لنص اآلية التي ربطت حق عطائهم 
بتآلف املس��������لمني إياهم، ومثل هذا 
ليس فيه أدنى مس����اس باحلكم من 
حيث ذاته، وإمنا هو ممارسة له على 
الوجه املش����روع، كما ميارس املسلم 
حكم التيمم إباحة ومنعا حسب حالة 

العلة وجودا وعدما.

االجتهاد ليس مرتعًا لكل أحد

ه��ل من كلمة أخي��رة توجز فيها ما 
تقدم ذكره من محاور قيمة للبحث؟

يتبني لنا في نهاية بحثنا مبا ال يدع 
مجاال للشك ان تلك القضايا الفقهية 
التي زعم البعض أنه قد مت وقف العمل 
بالنصوص فيها، تبني لنا أنه لم يكن 
هناك وقف وال تعطيل وال نسخ وال 
إلغاء كما زعموا، وإمنا األمر فيها كلها 
كان مبنيا على االجتهاد احملض ومراعاة 
الكليات الشرعية واملصالح الضرورية 
واملقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة 
بالعمل على حفظها ودرء أو تقليل ما 
يفسدها، كما جتدر اإلشارة إلى بيان 
أن االجتهاد في الشريعة له ضوابط 
محكمة، وللمجتهد شروط وضوابط، 
وليس االجتهاد مرتعا مستباحا لكل 
أحد، وأن مجال االجتهاد ليس في كل 
أحكام الشريعة، بل هناك من األحكام 
ما هو معلوم بالضرورة، واملتفق عليه 
بحيث عد من الثوابت في تلك الشريعة، 
وأن املصحة في الشريعة لها ضوابط 
محكمة، وليس كل مصلحة يتوهمها 
أحد الناس تعد مصلحة في الشريعة، 
وإمنا األمر في هذا موكل إلى أهل العلم 

واالجتهاد.

احلمد هلل الذي حفظ لنا ديننا، وحفظ على مر الزمان طائفة 
ستبقى ظاهرة على احلق منصورة بنصر اهلل، حتى يأتي أمر 
اهلل وهي كذلك، والصالة والسالم على احلبيب املصطفى الذي 

علق القلوب بحب املسجد األقصى وأرض املسرى.
1- نحن على يقني بأن أرض املسرى هي ألهل اإلميان والتقوى 
طال الزمان أو قصر، فالنصر والتمكني لدين اهلل قادم ال محالة 
بنا أو بغيرنا قال تعالى: )هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 

احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون(.
2- نحن على يقني بأن املس���جد األقصى سماه اهلل مسجدا 
منذ أن اختاره ليكون ثاني مسجد في األرض بعد املسجد احلرام 
والوالية على املساجد الثالثة املباركة وسائر مساجد املسلمني 
هي للمؤمنني قال تعالى: )إمنا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل 

واليوم اآلخر(. 
3- ونح���ن على يقني بأن اليهودية دين باطل محرف مبدل 
وأن األرض املقدسة لن تكون ملن أعرض عن شرائع اهلل تعالى 
وفرائضه ووصاياه، واليهود إلى زوال وأن أمة اإلسالم ستبقى 
غالبة منصورة وما أصابها من ضعف سيزول وسيعود آساد 
اإلسالم إلى عزتهم ويزيلون من ظلمهم ويقهرون من غلبهم وذلك 

عندما يعودون ويؤبون إلى ربهم القوي القاهر الغالب.
4- ونح���ن على يقني بأن اهلل س���يحقق النصر على أيدي 
املؤمنني أتباع هذا الدين في األرض املقدس���ة على أعدائهم: قال 
رس���ول اهلل ژ: »التزال طائفة م���ن أمتي على احلق ظاهرين 
على م���ن ناوأهم وهم كاإلناء بني األكل���ة، حتى يأتي أمر اهلل 

وهم كذلك«.
5- ونحن على يقني بأن وجود اليهود في فلسطني لن يطول 
وضعف األمة العربية واإلسالمية لن يدوم وسننتصر بإذن اهلل 
على أعداء اهلل وأعداء رسل اهلل الذين ضرب اهلل عليهم 
الذلة واملسكنة وباؤوا بغضب بسبب كفرهم وتعديهم 
حدود اهلل وقتلهم األنبياء واقترافهم اجلرائم الكبار 
التي جعلتهم في هذه املنزلة الهابطة عند اهلل 

وعند الصاحلني.
6- ونح���ن على يقني بأن املس���جد 
األقصى عائد والبد إن شاء اهلل، وقتال 
اليهود حادث وال ريب، وسيقضي 
املسلمون املجاهدون على الدجال 

ومن معه من اليهود جميعا، وتس���تريح البشرية جمعاء من 
شرور اليهود وأطماعهم وإفسادهم، روى مسلم عن أبي هريرة 
ÿ أن رس���ول اهلل ژ ق���ال: »ال تقوم الس���اعة حتى يقاتل 
املسلمون اليهود، فيقتلهم املس���لمون، حتى يختبئ اليهودي 
من وراء احلجر والش���جر، فيقول احلجر أو الشجر: يا مسلم 
يا عبداهلل هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إال الغرقد فإنه من 

شجر اليهود«.
7- ونحن على يقني بأن حربنا من اليهود مستمرة والتي 
بدأت منذ بعثة الرس���ول ژ ، وس���وف تستمر حتى خروج 
الدج���ال، ونزول عيس���ى گ ، والقضاء عل���ى آخر يهودي 
وس���تبقى بقية أهل اإلميان على األرض املقدس���ة تنافح عن 
احلق وعن اإلسالم ضد الباطل وأهله إلى أن تقاتل هذه الفئة 

الدجال في آخر الزمان.
8- ونحن على يقني مبا وعد اهلل تعالى املؤمنني بأن ينصرهم 
على عدوه وعدوهم وإن ط���ال الزمان بنظر املؤمنني أو قصر، 
وربط الرسول ژ األرض املقدسة بأصلها األصيل وهو اإلسالم، 
فهو مستقبلها وبه حياتها، ولن يتم لها أمر، أو يعلو لها شأن 
إال من خالل هذا الدين وأهله املصلني املوحدين املؤدين فرائضه، 
واملجتنبني معاصيه، فالنصر موعود اهلل سبحانه وتعالى للجباه 
الساجدة، والقلوب املوحدة، واأليدي املتوضئة، قال تعالى )وعد 
اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم في األرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بي 

شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(. 
9- ونح���ن على يقني بأن اإلس���الم باق إلى قيام الس���اعة، 
وس���تبقى أمة اإلس���الم ظاهرة على هذا الدين إلى أن يأتي أمر 
اهلل، وهذا يدل على أن اإلس���الم سيبقى له ظهور وامتداد عبر 

الزمان وعبر املكان.
10- ونحن على يقني بأن العودة إلى اإلس���الم هي الطريق 
إلنقاذ فلسطني واملسجد األقصى السليب، وبتمسكنا باإلسالم 
ترجع إلينا إن شاء اهلل مقدساتنا التي اغتصبت في بيت املقدس، 
وديارنا الس���ليبة في جميع أنحاء األرض ويتحقق لنا شرط 
التمكني والنصر قال تعالى: )الذين إن مكناهم في األرض أقاموا 
الصالة وآتوا الزكاة وأم���روا باملعروف ونهوا عن املنكر وهلل 

عاقبة األمور( فالعاقبة للمتقني والنصر للمؤمنني. 

بقلم: عيسى القدومي

»موسوعة فتاوى اللجنة واإلمامين«نحن على يقين )1- 2(

أكد املدرس بقس��م الفقه واألصول بكلية الش��ريعة والدراسات اإلس��امية في جامعة الكويت د.خالد فالح العتيبي ان النصوص 
الش��رعية تلزم املس��لمني ابتداء بتطبيقها بناء على أنها صادرة عن قوة أس��مى من البشر وتفكيرهم، وعلى أنها ال تخضع للوقف 
أو التعطيل أو اإللغاء عن طريق العقل البش��ري، الفتا إلى أن أهل العلم لم يتركوا العمل بنص ش��رعي إال مبسوغ شرعي. وأضاف 
ان املصالح املوهومة واألهواء الزائفة في أذهان كثير من الناس تعارضها النصوص الشرعية معارضة قاطعة، فإذا ترك قوم حكما 
ش��رعيا يعارض مصاحلهم، وترك آخرون حكما ش��رعيا آخر ال يناسب عصرهم ومصاحلهم فيما يزعمون فإن شريعة اهلل تعالى 
في النهاية سوف تكون ال محالة أثرا من اآلثار التي حتكى عمن سبق، مشيرا إلى أن مدعو وقف العمل بالنصوص الشرعية باسم 
االجتهاد يريدون هدم الدين باجتهاد ال يعرفه املس��لمون. »األنباء« التقت العتيبي ليحدثها عن أهم محاور بحثه الش��رعي بعنوان 
»دع��وى وقف العمل بالنصوص الش��رعية.. عرض ونقد« والذي قام بطباعته مجلس النش��ر العلم��ي بجامعة الكويت، وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

العتيبي: ال يجوز وقف العمل بالنص الشرعي
إال بضوابط فقهية أو بنص شرعي آخر

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

أصب���ح كل واعظ أو خطي���ب أو مدرس بل كثير 
من العلماء واملفتني ال يس���تغنون عن فتاوى علماء 
هذا العصر، وعلى رأسهم العالمة عبدالعزيز بن باز، 
والعالمة محمد بن صالح العثيمني، خاصة في كثير من 
القضايا املستحدثة والعصرية، التي متيزت بالتزامها 
بالكتاب والسنة على ضوء فهم علماء األمة األولني.

وهذا بال ش���ك يؤكد على مكانة هذين الش���يخني 
اجلليل���ني الذي حف���ظ اهلل علمهما الناف���ع، وبارك 
فيهما حيث س���خر لهما من التالم���ذة النجباء الذين 
حفظ���وا فتاواهما ووثقوها ونقلوه���ا لنا، كما طرح 
اهلل القبول آلرائهما وفتاواهما ودروسهما ومؤلفاتهما 
عند الس���واد األعظم من املسلمني، مما يدل بإذن اهلل 

على إخالصهما.
اليوم نقدم لكم برنامج »موسوعة فتاوى اللجنة 
واإلمامني«، وهو برنامج موس���وعي لفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمي���ة واإلفتاء باململكة العربية 
الس���عودية، في العقيدة والصالة والصيام والزكاة 

واحلج، باإلضافة إلى مجموع فتاوى ومقاالت سماحة 
العالمة عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل املجموعة في 13 
مجلدا، ومجموع فتاوى ورس���ائل العالمة محمد بن 

صالح العثيمني املجموعة في 18 مجلدا.
ويتي���ح البرنامج عملية التصف���ح بني الفتاوى 
واملقاالت والرسائل، إضافة إلى إمكانية عملية البحث 

ونسخ النص.

كيفية تشغيل البرنامج

http://« 1 �  حم���ل البرنام���ج من الرابط التال���ي
.»4=islamspirit.com/click/go.php?id

2 � ثم فك الضغط عن طريق برنامج winrar، علما 
أن البرنامج ال يتجاوز حجمه 11 ميجا بايت.

وهذا ه���و اإلصدار األول من البرنامج، والذي هو 
من إعداد موقع روح اإلس���الم، حيث ميكنك اإلطالع 
على املزيد من املعلومات حول البرنامج عبر الرابط 

.»www.islamspirit.com« التالي

http://islamspirit.com/click/go.php?id=4«.

أكد أنه ال يصح االجتهاد في نصوص قطعية الثبوت والداللة أو فيما أجمعت عليه األمة

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية




