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(في الواقع ان علمي الرجال والجرح والتعديل
ومصطلح الحديث المعروف هي العقبة الحقيقة
امام وحدة المسلمين ووحدة كتبهم ووحدة
معارفهم لذلك ينبغي اتخاذ قرار شجاع بتركها)
أنور غني الموسوي.
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مقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العاملي .اللهم صل
على حممد واله الطاهرين.
كل السنة حديث وليس كل احلديث سنة ،ومن هنا فاان
ادعو اىل كتاب موحد للسنة وليس للحديث الن احلديث
منه ابطل ومنه حق اما السنة فكلها حق .والسنة تظهر
بشكل حديث .وهو كتاب موحد ابن مجيع املسلمي
يرجعون اليه وحيتجون به .وهو كتاب واحد النه سنة من
اوله اىل اخره وكل احاديثه حق وعلم وكلها سنة وابالتفاق
بي مجيع املسلمي وليس هناك كتاب اخر يشتمل على
السنة من اوله اىل اخره غريه فهو كتاب واحد وحيد يف
السنة .وهو للسنة وليس للحديث الن احلجة هو السنة
بعد القران وليس احلديث أي ليس مطلق احلديث ،فهو
كتاب للحجة وهي السنة وليس للحديث الذي حيمل
السنة وميكن وصف عبار اته ابهنا احاديث .فيكون لدينا
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قران يف املصحف يتكون من آايت ولدينا سنة يف الكتاب
يتكون من احاديث اي لدينا ( مصحف القران الكرمي) و
لدينا ( كتاب السنة الشريفة) .وكل مسلم يرجع اليه
ابطمئنان كامل انه السنة كما يرجع اىل املصحف ابطمئنان
كامل انه القران.
حينما يكون االعتماد يف املعرفة الشرعية على املنت،
ومعرفة احلق ابملنت ،من دون النظر اىل السند ،فان مجيع
أحاديث املسلمي ستكون لكل املسلمي بال متييز ،ويكون
ابإلمكان استخراج األحاديث اليت هلا شاه ومصدق من
القران وجتمع يف كتاب واحد كله سنة .وهنا اطرح دعوة
عمل كتاب موحد للسنة الشريفة يعتمده وحيتج به مجيع
املسلمي كما يفعلون مع القران.
وهنا ابي األسس العلمية والعملية هلذه الغاية والعملية
اإلجرائية إلجناز ذلك.
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األسس العلمية
هذه األسس أصول ومعارف قرانيه سنية عقالئية وجدانية
تؤسس وهتيئ األرضية حنو عملية توحيد احلديث.

10

ال وجه الختالف املسلمي
ان الوجدان اإلنساين واحد ،واله املسلمي واحد ،ونيب
املسلمي واحد ،وكتاب املسلمي واحد ،فمن اين أييت
االختالف .االختالف يف الدين ال مربر له ال شرعا وال
عقال وال عرفا .فال بد ان خيتفي االختالف من اهم حقل
معريف عند االنسان اال وهو املعرفة الدينية.

سبب اختالف املسلمي
النص العريب املبي ال يكون سببا لالختالف ،والوجدان
اللغوي الراسخ ال يكون سببا لالختالف وامنا االختالف
جاء من التمذهب واملدارس واملباين .فسبب االختالفات
هو االختالف يف فهم النص رغم وحدته تعبريا ومعرفة
بسبب االبتعاد عن الفهم الوجداين له واعتماد الفهم
التخصصي الغريب.
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حنو اسالم بال مذاهب
اإلسالم يقوم على فهم واضح وبسيط لنصوص الشريعة
من آايت وأحاديث .ووحدة الفهم هذه الراسخة فينا كبشر
هي املدخل اىل اسالم املؤمني املسلمي كافة بال طوائف
وال مذاهب.
سبب ظهور املذاهب
ان املنهج الوضعي الـتأجيلي للتعلم بتفصيل املواضيع
دفعة واحدة ويف مطوالت مع املناقشات والتشكيكات هو
أحد اسباب االختالف وظهور املذاهب بسبب عدم
االنطالق من معرفة راسخة موحدة وكثرة املناقشات يف
املواضيع قبل االتفاق ،بينما املنهج التسليمي النزويل
للتعلم يقدم أرسخ املعارف أوال ث يبين ويتطور وفق االتفاق
وضمنه ويف دائرته مما مينع االختالف.
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حمور الشريعة
الشريعة فيها جوهر معريف هي حمور الدين ومعارفه
األساسية ،وحول تلك املعرفة احملورية دوائر معرفية تعطي
للدين مظهره اخلارجي .مجيع املعارف الطرفية تكون حبالة
موافقة اتمة للمعرفة احملورية واتبعة هلا اجتاها ومضموان .بل
يف الواقعة هي مشتقة منها .وهذا هو أسس العرض والرد
الشرعي؛ أي عرض املعارف اليت تنسب اىل الشريعة اىل
حمورها لبيان مدى موافقته وتناسقها معها وردها اليها عند
االبتعاد ابلتوجيه احلق .ووجود معارف إسالمية موحدة
يعتقدها ويقول هبا كل مسلم امر واضح ،وهذه العارف
هي املنطلق.

االنتماء االسالمي
املسلمون يتحدون ابملعارف احملورية للدين ويتفقون على
جوهر الشريعة ،وان كان تفاوت معريف فهو يف املعارف
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الطرفية .اال اهنم ينبغي اال يتعاكسوا ،الن التعاكس هنا
خمالف لوحدة املعارف وتوافقها .فاملعارف الشرعية كلها
متوافقة اال اهنا قد تتلون حمليا او بعرض او صفة مميزة معينة
اال ذلك التلون أوال يكون طرفيا واثنيا ال يكون متعاكسا.
فاجلائز من التلون الطريف جيوز ان يكون ابلتعريف
كاملهاجرين واألنصار مثال وليس ابلتعاكس والفرقة
كالرباءة والتباغض.

حتصي املعرفة الشرعية
ان الشريعة حمصنة جدا ابملعارف الراسخة احملورية ومبا هو
حمكم من القران ،لذلك فمن السهل جدا كشف ومعرفة
االبتعاد عن حقيقتها وجوهرها ومن السهل جدا تشخيص
املعارف الغريبة واملدعاة فيها .بل ان حجم االبتعاد عن
احلق أيضا ميكن حتديده بوضوح وهذا كله بسبب احلصانة
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املنيعة هلا اال ان االهواء واالختيار اخلاطئ هو الذي يؤدي
اىل االختالف واالبتعاد.

متييز االختالف
احلقيقة الشرعية ال تقبل االختالف واالختالف ليس
اختالف وجهات النظر او اختالف التصورات كما أحياان
يوصف ،بل االختالف يف الدين هو ظهور معارف تعاكس
جوهر الشريعة وتبتعد عنها .يف كل حالة اختالف يف االمة
اإلسالمية هناك مجاعة احلق الواضح البي ومجاعة االبتعاد
عن احلق .واحلق واضح جدا يف كل صغرية وكبرية اال ان
عوامل طارئة تقلل من إمكانية الرؤية.
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اختفاء املذاهب
ال ريب انه ورد االمر ابن تكون التسمية ابسم (املسلمي
املؤمني) واملعىن هو اجتناب كل ما يضر بوحدة وعمل
اجلماعة املسلمة ،واما التعريف والتمييز ألغراض معرفية
او علمية او اظهر حمبة فانه امر وجداين عريف ان كان ال
يضر بوالية االسالم وال اخوته وال عمل املسلمي
اجلماعي ،وهو ال يدخل يف الفرقة وترك اجلماعة واالعتصام
ابلوحدة .لكن لو كانت التسمية بقصد التربي من مسلم
فهذا خمالف للمعارف الثابتة بل جاء النهي نصا فيها ،وهو
املراد قطعا ابلفرق والشيع واالختالف وهو من التسمي
بغري املسلمي واملؤمني ،فأما الفرقة واالختالف فاهنا
خالف الوصااي واما التسمية فألهنا تعارض وحدة االسم
اجلامع للوالية .ان املذاهب والطوائف ظهرت بفعل
خصوصية الفقه وخاصيته وحينما يرجع الناس اىل عمومية
الفقه وعاميته ختتفي التسميات .اجل حينما يصبح الفقه
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عاميا ختتفي املذاهب .كما ان النهي عن التسمي بغري اسم
(املسلمي املؤمني) اثبت قراان وسنة.

جعل املسميات موضوعا حلكم شرعي
النهي عن غري تسمية (املسلمي املؤمني) خيتص
ابلتسميات املذهبية والطائفية اليت تؤدي اىل التربي من
مسلم ومن اراد ان يتسمى ابسم حبا ووالء خاصا فيصح
اال ان يكون فيه براءة من مسلم .واخطرها حينما تصبح
التسمية هي املعرفة لإلسالم وال اسالم حق غريها وتسلب
الشرعية من غريها وتفرض الرباء من االخر وتفرض التويل
للتسمية فهذا واضح البطالن ،اخلطر كله حينما تصبح
التسمية موضوع حلكم شرعي برائي.
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التعامل مع البدعة
االسام واسع وواليته واسعة لذلك ال جمال للتربي من فاعل
البدعة كشحص ،ومع انين اانقش أصال بوجود بدعة
توجب شيئا غري التخطئة ا توجب شيئا زائدا على التنبيه،
فان الغلو يف عزل األمور احملدثة ومساواة الفاعل والفعل
حبيث يصبح للبدعة عنوان ينطوي على تويل وتربي هذا
امر ال وجه له .ولذلك تبديع الطائفة مجلة ممنوع جدا ،بل
تبديع الفاعل كلية ممنوع أيضا ،وامنا ان صح التبديع فهو
للعقيدة او الفعل املعي ال غري .فعلينا اجتناب الفعل ال
الفاعل الن اإلسالم واسع ووالية اإلسالم واسعة.

الرباءة من العقيدة والعمل وليس من الفاعل او الطائفة
حينما يبتدع مبتدع عقيدة فاسدة او عمال ابطال ،فالرباءة
ينبغي ان تكون من تلك العقيدة وذلك العمل وليس من
الشخص وال ممن يتسمى ابمسه او يتبعه امجاال فلرمبا يكون
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املتبع ال يوافقه يف هذه العقيدة او هذا العمل .فالعقيدة
الفاسدة جيب الرباءة منها والعمل الباطل جيب اجتنابه وان
كان صدر من قوم انت تنتسب إليهم والعقيدة الصحيحة
ينبغي اعتناقها والعمل الصحيح ينبغي عمله وان صدر من
قوم انت ال تنتسب إليهم .وهذا الكالم كله مع متيز االمساء
املدرسية مع انه ال وجه له اال انه واقع حيتاج اىل وقت لكي
يزول.

تقسيم الكتب اىل كتابنا وكتبكم
ال دليل شرعي على تقسيم كتب احلديث او الفقه او أي
علم من علوم الشريعة اىل كتب اصحابنا واصحابكم وكتبنا
وكتبكم حسب الطائفة او املذهب او املدرسة .بل الدليل
على خالفه .وان اهم عامل من عوامل هذا التمييز و
التفريق هو علم الرجال وعلم اجلرح والتعديل ومصطلح
احلديث .ويف الواقع ان علمي الرجال واجلرح والتعديل
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ومصطلح احلديث العروف هي العقبة احلقيقة امام وحدة
املسلمي ووحدة كتبهم ووحدة معارفهم لذلك ينبغي اختاذ
قرار شجاع برتكها .ومن أراد متييز احلديث الصحيح من
السقيم عليه ان يعتمد منهج العرض الذي يتعامل مع مجيع
االحاديث واالقوال و املعارف الدينية والكتب اإلسالمية
بشكل متساو من دون متييز او تفرقة ،فما كان له شاهد
فهو حق وان مل يكن له شاهد فهو ظن.

تقسيم الرواة والفقهاء اىل اصحابنا واصحابكم
ال دليل شرعي على تقسيم الرواة او الفقهاء او كتبهم اىل
اصحابنا واصحابكم وكتبنا وكتبكم حسب الطائفة او
املذهب او املدرسة .بل الدليل على خالفه؛ قال تعاىل
( َوَما َكا َن ال ُْم ْؤِمنُو َن لِيَـْن ِف ُروا َكافةً فَـلَ ْوَال نَـ َف َر ِم ْن ُك ِل فِ ْرقَ ٍة
ِم ْنـهم طَائَِفةٌ لِيـتَـ َفقهوا ِيف ِ
الدي ِن َولِيُـْن ِذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم إِذَا َر َجعُوا
َ ُ
ُْ
إِلَي ِهم لَعلهم َْحي َذرو َن) .وقال تعاىل (فَاسأَلُوا أ َْهل ِ
الذ ْك ِر إِ ْن
ْ
ْ ْ َ ُْ ُ
َ
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ُك ْنـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن) ويف احلديث :نَض َر اَّللُ ْام َرأً َِمس َع ِمنا َح ِديثًا
ِ ٍِ
فَ َح ِفظَهُ َحَّت يُـبَـلِغَهُ غَ ْ ِ
س بَِف ِق ٍيه
َ
ريهُ فَإنهُ ُرب َحام ِل ف ْقه ل َْي َ
َوُرب َح ِام ِل فِ ْق ٍه إِ َىل َم ْن ُه َو أَفْـ َقهُ ِم ْنهُ .واالصل صدق املؤمن

وسالمة فعله أي انه حجة فان كان خلربه شاهد كان علما
يعمل به.

ال دليل على تكفري املسلم بعمل
بعد قول كلمة االميان والتصديق والنطق ابلشهادتي فانه
ال دليل على جواز تكفري من قال ذلك ابي عمل يفعله
ما دام مصدقا وغري مكذب وال جيوز التربي منه .بل الدليل
على خالفه .قال تعاىل (إِمنَا الْم ْؤِمنُو َن ال ِذين آَمنُوا ِاب ِ
َّلل
َ َ
ُ
ِ
اه ُدوا ِِب َْم َواهلِِ ْم َوأَنْـ ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل
َوَر ُسول ِه ُث َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ادقُو َن) وقال تعاىل ( وال ِذين آَمنُوا ِاب ِ
ك ُهم الص ِ
ِ ِ
َّلل
َ َ َ
اَّلل أُولَئ َ ُ
ِ
ك ُهم ِ
ِِ ِ
الص ِدي ُقو َن َو ُّ
َج ُرُه ْم
الش َه َداءُ عْن َد َرهبِِ ْم َهلُ ْم أ ْ
َوُر ُسله أُولَئ َ ُ
ِ
اب ا ْجلَ ِح ِيم
ين َك َف ُروا َوَكذبُوا ِِبَ َايتِنَا أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
َونُ ُ
ورُه ْم َوالذ َ
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) وقال تعاىل (قُولُوا آَمنا ِاب ِ
َّلل َوَما أُنْ ِز َل إِلَْيـنَا َوَما أُنْ ِز َل إِ َىل
َ
ِ
اعيل وإِسحا َق ويـع ُقوب و ْاألَسب ِ
ِ ِ
اط َوَما أ ِ
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
إبْـ َراه َ
ُويتَ
ِ
ِ
يسى َوَما أ ِ
َح ٍد
ُويتَ النبِيُّو َن م ْن َرهبِِ ْم َال نُـ َف ِر ُق بََْ
يأَ
ُم َ
وسى َوع َ
ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن * فَِإ ْن آ ََمنُوا ِمبِثْ ِل َما آ ََمنْـتُ ْم بِ ِه فَـ َق ِد
اق فَسيك ِ
ْاهتَ َدوا وإِ ْن تَـولوا فَِإمنَا ُهم ِيف ِش َق ٍ
ْفي َك ُه ُم اَّللُ َو ُه َو
ََ
ْ َ َْ
ْ
ِ
ِ
يم
السم ُ
يع ال َْعل ُ

ويف احلديث
ِ
اس َحَّت يَ ْش َه ُدوا أَ ْن َال إِلَهَ إِال اَّللُ َوأَن
(أ ُِم ْر ُ
ت أَ ْن أُقَات َل الن َ
ول ِ
اَّلل فَِإذَا َش ِه ُدوا أَ ْن َال إِلَهَ إِال اَّللُ َوأَن ُحمَم ًدا
ُحمَم ًدا َر ُس ُ
ول ِ
ِ
صل ْوا
َر ُس ُ
اَّلل َ
ف َو ْ
يحتَـنَا َو َ
استَـ ْقبَـلُوا ق ْبـلَتَـنَا َوأَ َكلُوا ذَبِ َ
ت َعلَْيـنَا ِد َما ُؤ ُه ْم َوأ َْم َوا ُهلُ ْم إِال ِحبَ ِق َها َهلُ ْم
ص َالتَـنَا فَـ َق ْد َح ُرَم ْ
َ
ما لِل ِ
ي َو َعلَْي ِه ْم َما َعلَْي ِه ْم.
ْم ْسل ِم َ
َ ُ

ال رس ُ ِ
ت أَ ْن أُقَاتِ َل
صلى اَّللُ َعلَْي ِه واله َو َسل َم أ ُِم ْر ُ
ول اَّلل َ
قَ َ َ ُ
اس َحَّت يَـ ُقولُوا َال إِلَهَ إِال اَّللُ فَ َم ْن قَ َ
ال َال إِلَهَ إِال اَّللُ
الن َ
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فَـ َق ْد َعصم ِم ِين مالَه ونَـ ْفسه إِال ِحب ِق ِه و ِحسابه َعلَى ِ
اَّلل
َ َ َ ُُ
َ ُ َ َُ
ََ
تَـ َع َاىل)
وقال النيب صلى هللا عليه و سلم  :من استقبل قبلتنا وأكل
ذبيحتنا فهو املسلم له ما للمسلم وعليه ما على املسلم
وحسابه على هللا

وسأل ميمون بن سياه أنساً ما حيرم دم العبد وماله فقال
من شهد أن ال إله إال هللا واستقبل قبلتنا وصلى صالتنا
وأكل ذبيحتنا فهو املسلم له ما للمسلم وعليه ما على
املسلم.
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شرعنة االختالف
الكالم ال يقبل اال معىن واحدا ،هذا هو الوجدان السليم،
اما تربير االختالف بل ادعاء وجوده يف النص الشرعي
بسبب خطأ املنهج هو امر خمالف للوجدان .عند
االختالف فهناك خمطئ دوما ،وال ميكن تصحيح الكل،
وال ميكن تصحيح أحدمها اال وفق الوجدان السليم
الصريح .التحيز والتوجيه ال يغري الواقع ،الواقع امر اثبت،
والتحيز وهم وشر وضرر .لذلك من املفيد جدا وجود
مؤسسة توحيد املعارف تعتمد العلم وال تتأثر بعوامل أخرى
تتدرج يف املعارف من اكثرها رسوخ اىل األطراف ابعتماد
الشواهد واملصدقات .فالالحق والتايل جيب ان يكون له
شاهد ومصدق من السابق والثابت.
عدم جواز التربي من املسلم مطلقا
ان املقصد كله يف االعمال هو هللا تعاىل ،فهو املقصود
احلقيقي والنفسي للوالء والنصرة ،والن هللا تعاىل ال حيتاج
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اىل ذلك فاملعىن والء املعارف املنزلة من قبله ونصرهتا ،وان
هذا الوالء وهذه النصر ايضا ليست حلاجة هللا تعاىل اليها
وامنا الن الناس ال يبلغون حقيقتهم وهدايتهم اال بذلك،
فهو ابلتايل دفاع ووالء ونصرة ملعارفهم ولصالحهم .فالغاية
واملقصد هو هللا وليس ذات املعارف .ومبالحظة هذه الغاية
واجلهة وان املقصود هو هللا فاملؤمن إبميانه مصلح واالميان
بذاته اصالح والكون على االميان اصالح وبكون االنسان
مؤمن يصبح مصلحا فيجب موالته وعدم جواز التربي منه
حتت أي عذر.
ان والية املؤمن واجبة دوما مهما صدر منه من فعل وال
جيوز التربي منه ابي شكل ،نعم يصح التربي من اعتقاداته
الباطلة واعماله الطاحلة واما هو فال .وال يشهد على املؤمن
بكفر ابي وجه الن هذا حمال.
مسلم بال طائفة
الشواهد واألدلة
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القرانية والسنية تدل بشكل واضح وصريح ان االسالم
بال طائفة وان املسلمون بال طوائف.
ومسلم بال طائفة هو مسلم ال يريد ان يصنف حبسب
الطوائف واملذاهب ،او ان يصنف املسلمي حبسب
الطوائف واملذاهب وامنا الكل مسلمون مؤمنون .فاملسلم
بال طائفة هو مسلم منفتح على مجيع تفاسري املسلمي،
ومنفتح على مجيع رواايت املسلمي ومنفتح على مجيع
اقوال علماء املسلمي .املسلم بال طائفة يرى ان مجيع
املسلمي هم اخوته ومجيع علماء املسلمي علماؤهم ومجيع
رواة املسلمي هم رواته ومجيع مفسري املسلمي هم
مفسروه ومجيع كتب املسلمي هي كتبه ،الكل يؤخذ منه
ان قال احلق.
ان املسلم بال طائفة دوما يقصد املعرفة ذاهتا والتحرر من
طريقها ،فهو ال ينظر اىل الطريق وامنا ينظر اىل املعرفة،
فيأخذ املعرفة احلق من أي طريق وال أيخذ املعرفة الباطلة
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من أي طريق ،فهو يعرف احلق ابحلق وال يعرفه ابلناس او
القائلي به او احلاملي له.
اسالم بال طائفة
عرفت ان الدليل قائم على ان اإلسالم بال طائفة .واسالم
بال طائفة فيه جهتان؛ االوىل :من حيث التسمية فاملسلم
بال طائفة ال يقبل التصنيفات والتسميات بل الكل
مسلمون مؤمنون .والثانية :طريقة حتصيل املعرفة فهو
يقصد املعرفة احلقة وال ينظر اىل طريقها فهو يقصد احلق
ويعرف احلق ابحلق وليس ابلناس.
وال ريب ان العقائد واالعمال هي معارف وال ريب يف
امكان وجود اختالفات يف تلك اجلهات ومنها خطأ اال ان
هذه االختالف ال تكون سببا للتصنيف والتمييز .وهذا
ينبع وينتج من حقيقة قبول املسلمي كما هم ابملعىن العامل
الواسع أي ان هناك مسلما مصيبا ومسلما خمطئا ،كما ان
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هناك مسلما مطيعا ومسلما عاصيا .مبعىن كما ان هناك
خمالفة عملية فهناك خمالفة علمية (اعتقادية).

االعتصام ابلقران والسنة الثابتة
ال ريب يف ان الرجوع يف املعرفة اىل القران والسنة كفيل
بعصمة املعرفة ،اال انه وبسبب العوامل الفردية قد حيصل
اخفاق يف معرفة احلق ،ومن هناك يظهر االختالف وهو
اختالف غري شرعي انتج عن عدم صحة املعرفة وعدم
اعتصامها ،وهناك طرق عالجية وهي التعاونية املعرفية
واهم اشكاهلا االتفاق على االسس واالنطالق منها حنو
التكامل ابلرجوع واالحتكام اىل القران والسنة الثابتة
واالعتصام هبما.
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أمهية تكامل التعليم واالدارة
الناس املتدينون جمتمع واجملتمع حيل فيه كثري من األمور
اليت حتتاج اىل عالج واىل عمل واىل تدخل وهذا ال يكون
اال بوالية وهي منحصرة ابلنيب او ن يقوم مقامه وهذا هو
الدليل األساسي على وجود وصي للنيب يف كل زمان.
ال ريب ان اكمل اشكال اإلدارة والتعليم هو حكم النيب
وحكم الوصي ،وحينما ال تضع االمة الوصي يف مكانه ال
يسقط الغرض بتكامل اإلدارة والتعليم وال يتخلى الوصي
عن وظيفته التصحيحية ،وال ريب ان عدم تويل الوصي
للحكم هو خسارة كبرية يف التصحيح االجتماعي واالدارة
والتعليم التام اال انه حينما ال يكون ذلك ال بد ان يبقى
االتصال موجودا بتعاليم الوصي.
والية التصحيح
عرفت ان والية التصحيح خمتصة ابلنيب او الوصي لكن يف
حال غياهبما او عدم تسلم الوصي اإلدارة فان هذا
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الواجب ال يسقط بل ينبغي جلماعة املسلمي السعي دوما
حنو التكامل يف التصحيح وهذا حيتاج اىل والية تكون وفق
ضوابط الشريعة واليت تعي املصحح ابنه ال بد ان يكون
االقرب يف الصفات من الوصي علما وعدال ،وهذا ال يتعي
بنفسه بل ال بد من اتفاق اجلماعة أي الشورى بي املؤهلي
واملرضيي من اجلماعة.

التوصل اىل املعرفة مباشرة او بواسطة
السلم يرجع اىل القران والسنة بنفسه ومباشرة وال دليل
على اعتبار واسطة ،اال ان القصور جيوز االستعانة بعامل
واذا كان الرجوع اىل قول الغري قصدا للنص الشرعي من
قران وسنة فهذا من استعماله للوصول اليهما وهو ابلضبط
كاستعمال اداة الفهم و النظر و السمع و الكتابة ألجل
الوصول اىل املعىن ،فهكذا يكون احلال معه اال انه
استعمال لوسيلة معنوية وليس مادية للوصول اىل القران
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والسنة الذي قد يكون بوسيلة مادية كالسماع للكالم او
النظر اىل الكتابة او بوسيلة معنوية كاملضمون الذي يثبته
االنسان لنفسه وهكذا يف اثبات النص او اثبات املعىن من
قبل العامل فهو ايضا من استعمال وسيلة غريية وال فرق
بي الوسائل املادية الذاتية والسائل املعنوي الغريية يف
التوصيل اال انه ال بد ان تبلغ درجة من االطمئنان ابستقامة
االثبات سواء نقال او داللة .ميكن ان نسمي التوصل
املادي اىل املعرفة ابملعرفة املباشرة والتوصل املعنوي اليها
ابملعرفة غري املباشرة أي ابلواسطة.

االعتماد على الفقيه للتوصل اىل السنة
كما اننا نستعمل اعيننا واذاننا ونعتمد بصران ومسعنا يف
معرفة النص ،وكما نعتمد الكتب والرواايت ملعرفة السنة،
فانه ميكن ان نعتمد توضيح االخر وشرحه للسنة ويكون
هذا من االعتماد املعنوي .ويسمى الرجوع اىل قول العامل
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قصدا للقران والسنة ابلتقليد له وهذا خطا ،الن التقليد
هو رجوع اىل الشيء نفسه وهذا ال جيوز اال للويل من نيب
او وصي ،واما غريه فهو وسيلة وطريق للوصول اىل علم
الويل أي اىل القران والسنة .واالنسب تسمية ذلك
(اعتماد) كما اننا نعتمد السمع والنظر لقراءة القران
والسنة ونعتمد النصوص املنقولة فإننا نعتمد اثبات املثبت
للوصول اىل القران والسنة.

التوصل اىل السنة ابلتفرع
ان املعرفة فيها اصول تتفرع منها فروع ،واملعارف االصلية
هي القران والسنة لفظا ومعىن ونصا ومعرفة واما الفرع فهي
منهما معىن ومضموان ومعرفة .والتفرع يسمى اجتهادا خطأ
الن االجتهاد معرفة ال تتفرع من أصل شرعي فهي ظن
والتفرع هو تفرع من أصل فهي علم .وال فرق يف املعرفة
الفرعية سواء كانت إبثبات معنوي ام مادي او اهنا بوسائل
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ذاتية ام غريي ،امنا املهم ان يكون كل ذلك بطريقة عرفية
وجدانية عقالئية مستقيمة.
املعىن االصلي واملعىن الفرعي
من السهل جدا ان يعرب بلفظ قصري عن معىن يشمل كل
شيء يف الوجود كقوله تعاىل (اَّللُ َخالِ ُق ُك ِل َش ْي) فان هذا
اللفظ القصري املتكون من أربع كلمات ال يوجد شيء يف
الكون اال هو داخل يف حكمه ،مبعىن ميكننا ان نكون من
هذه اجلملة ما هو غري حمدود من العبارات .هذه العملية
أي التفريع ليست بفعل العقل بل بفعل املعىن وان كانت
ابجراء العقل .وهكذا فانه ال يوجد شيء يف الكون اال وله
حكم يف القران والسنة هبذا الشكل ،أي بوجود معىن
أصلي يتفرع منه معان فرعية .وهذا من األبواب اليت يتفرع
منها الف اابب بل الف الف ابب.
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النص اللفظي والنص الداليل
املعاين االصلية اليت تكون ابلنص القرآين او السين هي
املعارف الشرعية االصلية وهو قران وسنة لفظا واما ما
يتفرع منها بطريقة عقالئية عادية واضحة فهي املعارف
الشرعية الفرعية وهي من القران والسنة ابملعىن ابلداللة.

انتاجية العرفة امر الزم هلا
من الواضح املعرفة منتجة لغاايهتا من جهة العلم والعمل،
فاملسلم حيقق ابي اية يعرفها او حديث يعرفه معرفة متميزة
الن هذا هو الزم املعرفة فيستدل مبا عرف على ما يعمل
او يعتقد ،بشرط التناسق والتوافق ،فالدليلية امر الزم
للمعرفة واالستدالل امر طبيعي مباشرة هلا ال يتأخر وال
يتخلف عنها فمن عرف اية او رواية استدل هبا على عقيدة
او عمل الن املعارف تتسم ابلواقعية واالنتاجية وال يفه
العقل وال يعرف معرفة غري منتجةن واما املوجهات الداللية
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من خمصصات او مقيدات فاهنا تنتج عند اكتساهبا ال
قبلها.

ال علم اال فيما يعلم
املعرفة اذا اكتسبت انتجت وهذا اصل معريف ،و املعرفة
غري املكتسبة بعد ال تنتج مهما شك او احتمل وجودها.
وهلذا فال واقعية مطلقا للقول ابمكانية املوجه الداليل من
خمصص او مقيد وملا يكتسب او يعلم .فال علم اال مبا علم
وال فعل اال مبعرفة مكتسبة فعال و ال اثر اال ما عرف.
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مقدمات الفقه الوجدانية
يف املعارف العامية كالشريعة ال حتتاج اىل اكثر من الفهم
واالدراك واملعارف الضروري الراسخة لكي تكتسب
املعرفة وتعمل هبا ،و العمل هنا اقصد به العقيدة والعمل
و املعرفة هنا االدلة ،اي مبجرد ان تطلع على الدليل على
اعتقاد او عمل فانه يتحقق عندك استفادة وامتالك وحتقق
للعقيدة وطريقة العمل .والشرع معرفة عامية ال حتتاج اىل
مقدمات غري معرفة اللغة ملعرفة معارف الشريعة من
النصوص .

املعرفة والعقل
من صفات العقل انه يتفاعل ابملعرفة ،لكن هناك معارف
تدعى حيصل للعقل عدم استقرار بشاهنا .والعقل دقيق يف
االلتفات اىل درجة علمية املعرفة ،لكن اذا حكم على
علمية معرفة فان العقل حيلل وحيكم على ان تلك
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الفرعيات هي علم وهنا تكمن خطورة ادعاء العلم ،لذلك
ال ينبغي مطلقا التقليل من خطورة ادعاء العلم يف معرفة
معينة الن العقل يقلد االدعاء الناتج من النفس الن العقل
الة النفس وخصوصا اذا ساقت النفس حجج وبراهي على
علمية معرفة ،لكن مع ذلك يبقى يف العقل دوما جانب
يبحث عن االستقرار والتناسق و التوافق وال يذعن للدعاء
وحيتاج اىل معطيات كبرية وكثرية الجل اإلذعان .وميكن
القول ان اإلذعان العقلي قسمان بسيط سطحي وعميق
معقد واخللل ممكن يف األول اال ان متعسر يف الثاين وهو
املالزم للوجدان والفطرة.
العقل والشرع
من الواضح ان الشرع يتسمع األخالقية واجلدانية والفطرية
وهي من صفات اإلذعان العقلي العميق الذي ال خيتل عند
النوع وهو بذلك يكون مصدرا للرد .مبعىن كل نقل ينسب
اىل الشريعة خيالف اجلانب الوجداين الفطري من العقل ال
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يقبل .واحلكم الشرعي عالقة ،وكل عالقة بي شيئي يف
الوجود سواء كانت عالقة مادية او ذهنية ،خارجية او
اعتباري ،عامة او خاصة؛ كلية ام جزئية ،قانونية ام تطبيقية
فيها جانب حكمي عقلي عام وجانب نظام تكويين جعلي
خاص ،فاجلانب العام ميكن للعقل ان يتوصل اليه بل
التوصل اليه ابلعقل حتمي اما اجلانب اخلاص اجلعلي فغري
ممكن.

حكم العقل
العقل ميكن ان حيكم على العالقة املخالفة للعقل ابهنا
ليست شرعا الن الشرع متقوم ابلعقالنية ،لكنه ال ميكن
ان يقول لعالقة عقلية اهنا حكم شرعي اال بدالئل
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وعالقات ايضا سابقة موجدة من قبل الشرع واليت يف
النهاية تنتهي اىل أصل يف القران والسنة .وهذا ال يعين
ان الشرع خيالف العقل ،وامنا يعين ان الشرع هو نوع من
التكامل والداللة على احلقيقة والعقل الة الدراك الواقع
والعالقات العقلية تنتج الواقع اال انه ليس كل الواقع كامال
بل وال كله صحيحا فانه من أجزاء الواقع ما هو سقيم
ومضر وال بد من التجربة واخلربة لكشف ذلك وال احد
ميكن ان يدعي ان العقل يستقل من دون التجريب
ابكتشاف ذلك ومن هنا فالشرع ميثل التجربة وانه العلم
ابحلقيقة اليت تعادل التجربة ومبعىن اخر ان الشرع هو
التجربة الكاملة اليت ال تنتقض أي انه العلم ابحلقيقة
اخلربوية اليت ال ينقضها شيء .فواقعنا هو من انتاج العقل
اال ان كماله من انتاج اخلربة ،و الشرع ميثل اكمل اشكال
اخلربة وهو بذلك يتميز عن العقل وعن اخلربة البشرية.

39

الفهم علم والظاهر علم
االصل يف الكالم هو الفهم الشائع املتعارف املعهود أي
التخاطيب وال ينبغي فهم النص بغري هذه الطريقة ،والجل
البعد املعريف فان من خطابية النص وداللته ان يكون له
شاهد ليصبح علما ،فمَّت كان ظاهر اآلية او الرواية له
شاهد كان علما وهو احملكم واال كان ظنا اال ان يكون
النص قطعي فيصبح متشاهبا حيمل على احملكم .وهذا
الظاهر احملكم هو علم والعلم اعم من القطع واعتبار القطع
يف العلم ال وجه له .وما حصل احياان انه ال يراعى البعد
التخاطيب املعريف للنص الشرعي فتحضر االحتماالت اليت
جتوز يف النص وتتعدد االفهام فيحصل االختالف.
فاالختالف ليس بسبب النص وال الناس بل بسبب
االختصاصيي .حَّت انه من الغريب اننا ال خنتلف يف
دالالت نصوص تنقل من حضارات قدمية و حديثة ،ميتة
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و حية غابرة ومعاصرة و خنتلف فقط يف دالالت االايت
واالحاديث ومها املوصوفان ابعلى درجات البيان
واالحكام.

التفسري ابلظن واحضار االحتمال
الناس مبا هو اصحاب لغة ختاطب فاهنم يعتمدون على
قرائن عامة ارتكازية الجل التفاهم واالستفادة من اخلطاب
و هذا متأصل يف وجداهنم مما جعل الداللة النصية علما
وحقا والقران جاء وفق هذه االسس وهو يف اعلى درجات
البيان والتوصيل .وهذا انتج عن اعتماد املخاطبي قرائن
علمية يقينية وعدم االلفتات اىل اية قرينة ظنية ،فال وجود
لشيء امسه احتمال عند العرف الن اللغة تنحل ابلتخاطب
اىل التعيي .ما حصل عند اهل التفسري هو التساهل يف
هذه اجلهة واعتمد البعض قرائن ظنية وحتول النص القراين
عندهم من رسالة تعليمية تنظيمية اىل جمال احباث.
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التدبر معرفة ختاطبية وجدانية حقة
ان من االعمال املهمة واليت تعمل على ترسيخ الوجدان
الشرعي االصلي النصي هو كثرة التدبر  .ان التدبر
والتفكر ال يعين الذهاب عميقا يف تفاصيل املفاهيم ابلقدر
الذي يتجه حنو ادراك ابلعالقات بي االشياء وانتظام
واتساق الظواهر و التعابري .ومنها ادراك العالقات احلكمية
ادراكا عاميا عرفيا عقالئيا ،وهذا االدراك حقائقي ومعترب
وحجة .فالتدبر ليس فقط اتعاظ و اميان بل هو اكتساب
معريف و حقائقي .ان املعرفة الشرعية من اوهلا اىل اخرها
ومن عمقها اىل سطحها ومن ظاهرها اىل خفيها كلها معرفة
ختاطبية عامية نوعية ال عالقة للتخصص هبا وال
لالصطالح .ان التدبرية تعين بوجه من الوجه اعتبار
التناسق والتناسب وعدم التناقض وعدم االختالف وهذا
يوجب محل النص الذي ظاهره عدم التناسق مع غريه على
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حمامل توافق احملكم الثابت وهذا معىن املتشابه بوجه من
الوجوه.

تقارب املعاين واتصاهلا
من الوجدانيات الواضحة هو التقارب والتباعد بي املعاين
ومن الوجدانيات ايضا اعتماد هذا التقارب والتباعد
كتمييز معريف اتصايل او انفصايل .القرب املعريف هو مبعىن
من املعاين االتصال عن طريق جهة من جهات املعىن وكلما
كانت املعرفة متصلة مباشرة ابملعىن وليس بواسطة حلقة
اخرى مبعىن كانت اكثر وثوقا واكثر رسوخا وكلما ابتعدت
حلقة االتصال كانت اقل رسوخا و وثقا .واكثر اشكال
االتصال قوة هو االتصال االشتقاقي اي االتصال حبلقة
املعىن مباشرة ث االتصال االقرتاين اي االرتباط بثالث ث
االتصال البعيد وهو االتصال بواسطة اكثر من حلقة وهذا
كله هو االتصال املعريف والوثوق املعريف ،فاالتصال هو
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مطلق القرب من دائرة املعىن و اوثقه اقربه من الدائرة
اجلوهرية وقوته يف تعدد جوانبه.
القريب والغريب من العارف
وبعرض املعارف على بعضها ابلبعض فان هناك معارف
قريبة من الثابت املعلوم ومعارف بعيدة .تلك املعارف
القريبة من السهل اجلد للعقل ان حيكم اهنا من العرفة واما
العارف البعيدة فان العقل حيتاج اىل عمل اكثر لتحقيق
االنتما ء و النسبة وال بد ان يكون بعلم واطمئنان واال
حكم اهنا معار ف غريبة .ان من اهم شروط العلم ان
يكون معرفة قريبة ومن اهم صفات الظن انه معرفة غريبة،
ولو ان الفقهاء عملوا هبذا األصل القراين السين العقالئي
لتجنبوا كثريا من األحباث اليت ال طائل منها .فكل ما هو
قريب – ابلشواهد واملصداق -هو العلم واحلق والصحيح
واحلجة ،وكل ما هو غريب – لعدم الشاهد او املصدق-
هو ظن وضعيف ومعتل وليس حجة.
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القرآن حمكم كله
احكام النص يعين موافقة ظاهره للمعارف الثابتة وهذا هو
االحكام االويل واحملكم هكذا هو احملكم املصطلح ،وقد
يكون االحكام بعد توجيه معريف بسبب خمالفة ظاهره
للمعارف الثابتة وهو التشابه املصطلح فريد وحيمل على
معىن حمكم وهذا هو االحكام الثانوي ،وبذلك يكون مجيع
آايت القران حمكمة حَّت اليت تكون متشابه يف بداية الفهم.
ان التعريف املعريف للمحكم واملتشابه ابن احملكم هو ما
وافق ظاهره القران والسنة وتعريف املتشابه ابن ما كان
ظاهره خمالفا هلما هو احلق احلقيق يف املقام .وان وجود
التشابه االبتدائي هو نتيجة طبيعية لطبيعة اللغة و املتلقي
وليس الن النص متشابه فعال.
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التوجيه املعريف للمعىن الظاهري
هذا االمر الوجداين هو من اهم مسائل الفقه ،وهي ان
املعىن الظاهري ال يكون علما اال اذا توافق مع املعارف
الثابتة ،واذا احتاج ذلك التوافق اىل تعديل يف الداللة فانه
جيب بال اشكال وهو ليس تصرف وحتكم بل انه عمل
وجداين عقالئي .وتوجيه الداللة يشمل كل ما يراه العرف
جائزا من ختصيص وتقييد وجماز ب واتويل وحنومها .حكومة
املعرفة الثابتة على داللة النص من اهم املعارف اليت جيب
االقرار هبا واعتمادها مع اهنا ظاهرة وجداان وعرفا لكن
التأكيد عليها الن التحيز والتوهم قد يشكك هبا فهو
احياان يشكك فيما ال يشك فيه.
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األسس العملية
هذه األسس اما اهنا عمليات إجرائية لتوحيد احلديث او
اهنا معرفة تؤدي نتيجتها اىل عملية إجرائية لتوحيد كتاب
للسنة.
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اعتماد مجيع كتب املسلمي
من مبادئ منهج العرض هو اعتماد مجيع كتب املسلمي
وخصوصا احلديثية الكتمال شرط احلديث فيها وهو النقل
املنتهي اىل الويل من نيب او وصي .وفيما تقدم شرح لذلك
وقد احتج ابمور ال وجه هلا بل وخمالفة للقران والسنة فال
يصح االلتفات اليها منها اعتبار السند وهو منوع النه
خالف العقالئية واصول الشريعة او املنع الشرعي وهو
ممنوع النه خالف القران او ان االخر ضال و هو منوع
مجلة وتفصيلة كربى وصغرى .

الوجدان اللغوي
ان من اهم صفات اللغة هو ان معانيها الوجدانية ال تتغري،
ان نقل املعىن اللغوي يكون ابلتواتر العظيم الذي حيقق
قطعية كبرية تصل اىل حد مساواهتا ابلعيان والشهود وهذا
ما ال ميكن تغيريه بسهولة ،اال انه تظهر حاالت قلة
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استعمال للتعابري او املفردات وهذا ال يضر حبجية
الوجدان اللغوي.

الوجدان التخاطيب
ان التخاطب البشري من اهم مظاهر العقل وإمكاانته
العظيمة ،ومن اهم ميزات التخاطب انه ليس قائما على
املعاين فقط بل هو ملتفت اىل املعرفة ،وهذا مهم جدا يف
فهم اخلطاب ومهم جدا يف تبي حجية التخاطب الذي
يكون أحياان أكثر صالبة وعصمة من الوجدان اللغوي.
يف حالة حصول ارابك لغوي سواء بقصور من املتكلم او
املتلقي فانه يعاجل ابلوجدان التخاطيب الذي يعتمد البعد
املعريف للكالم فال حيمل على معىن ال يتوافق مع املعرفة
املعهودة .ان التمييز بي الوجدان اللغوي والوجدان
التخاطيب مهم جدا يف رفع االختالفات وفهم طريقة العرف
يف التعامل السلس والكفوء.
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الوجدان الشرعي.
التخاطب البشري عامي قائم على فهم عامة الناس،
والنص الشرعي من قرآن وسنة جاء وفق هذه العامية.
ولذلك فمشكلة قدم النص الشرعي ليست مشكلة حقيقة
الن القران والسنة جاءت وصدرت وفق عامية اخلطاب،
وهذه العامية ال تتغري ،مبعىن آخر ان الوجدان التخاطيب
اللغوي اثبت كثبوت النص ،بل أحياان هو أكثر ثبوات
وظهورا من النص الظين ،وااللتفات اىل قلة االستعمال
وكثرته ملفردة معينة او استعمال عريف معي امر واضح وهو
مرتكز ومنقول أيضا ابلقطع ابلوجدان اال اندرا .ومن هنا
فاملصطلح الشرعي والعرف الشرعي ليست مشاكل يف
مواجهة الوجدان الهنا حقائق عامية نقلة بتمامها يف
الوجدان الشرعي.
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قول العلماء بدل قول العامل
حينما يكون القصد للنص عرفيا عاميا عاداي تفامهيا ويكون
القصد للرسالة وليس للتعمق التحليل ال حيصل اختالف
جوهري بل ال حيصل اختالف اصال .وان اعتماد البحث
املفاهيمي التعمقي ال وجه له وال دليل عليه بل كل ما هو
مطلوب فهم النص عرفيا بطريقة ال خيتلف فيها اثنان.
وبسبب ما هو حاصل يف الواقع من اختالف فان جتاوزه
يكون ابمرين األول هو اعتماد الفهم الوجداين البسيط
الذي ال خالف فيه والثاين يف املواطن اليت ال يتوافق عليها
ينبغي عمل مجاعي تداويل وال يتفرد أحد به فيعتمد هنا
البحث اجلماعي بدل الفردي يف الشريعة ،وميوت مصطلح
(قول العامل) واعتماد مصطلح (قول العلماء) الواحد.
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امليل اجلماعي
الريب ان احلق دوما موافقا للفطرة والوجدان والعقالنية
والواقعية وهذه صفات منتشرة شائعة يف النفوس ،كما ان
احلق هي لي سهل لطيف مجيل حسن وهذه صفات متيل
اليها النفوس وحتبها ،فاحلق موافق للفطرة ،لذلك دائما
يتصور ان الشهرة والكثرة واجلماعة والضرورة عالمات
للحق ألجل ان تلك الصفات هي يف اجلماعة والكثرة
فيكون موافقتها حق .وهذا امهال لكثري من العوامل املؤثرة
على تلك العوامل ومنها بي واضح ال ينبغي امهاله .فقد
حتصل اسباب جتعل االنسان يرفض احلق منها اجلهل
واهلوى ،وأحياان اجملموعة متيل وتزيغ عن احلق والسبب
اجلهل والتقليد واهلوى ،وقد يقال ان اهلوى شيء فردي
ولكن ميكن ان يتحقق هوى جمموعي وهو ما يسمى ابلعقل
اجلمعي يتالعب ِبهواء الناس وآرائهم .فاجلماعة ليست
عاصمة وجداان وما جاء من اعتصام اجلماعة ال شاهد له.
ان امليل اجلماعي من الظواهر البشرية الواضحة لذلك
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جيب دوما حتكيم احلق ،وعند االختالف يعمل تداول
مجاعي بقصد االجتماع على احلق وليس اتباع األكثر
مطلقا.
االعتصام ابحلق
اعتصام اجلميع ابحلق يؤدي اىل اجلماعة الن احلق واحد
فال يقبل االختالف وال يفرق ،فالفرقة عالمة على وجود
ابطل ووجود من ال يعتصم ابحلق .واجلماعة ليست عالمة
احلق دوما فاجلماعة قد جتتمع على حق وقد جتتمع على
ابطل ،لكن اعتصام الكل ابحلق يؤدي اىل اجلماعة حتما.
وهذا فارق كبري .فالتقديس والتقدمي للحق وليس للجماعة
والكثرة ولو ان اجلميع متسكوا ابحلق حلصلة مجاعة بشكل
طبيعي ،وال ينبغي القطع ابن اجلماعة دوما على احلق اال
ابلعلم اهنا على احلق مبعىن ان اجلماعة ليست كاشفة عن
احلق ابي جه من الوجه وال ميكن احلكم ابن اجلماعة على
احلق اال ابلعلم اهنا على احلق .أي ان كون اجلماعة يعلم
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اهنا على احلق ابلعلم اهنا على احلق وليس الهنا اجلماعة
والكثرة.

املرجع عند التنازع القران والسنة
ٍ
ِ
اَّلل والر ُس ِ
ول).
قال تعاىل (فَِإ ْن تَـنَ َ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردُّوهُ إِ َىل َ

والرد اىل هللا الرد اىل حمكم كتابه اجملمع على أتويله والرد
اىل الرسول الرد اىل سنته اجلامعة كما جاء يف اخلرب .واعتبار
ان يكون الرد اىل احملكم اجملمع على اتويله والسنة املتفق
عليها اجلامعة غري املفرقة مطلب عقالئي وجداين ألجل
توحيد املرجعية .فالنقل والفهم الذي يصدقه حمكم الكتاب
ومتفق السنة هو املتعي .وهو يشمل احلديث بل النص
فيه من السنة ،لكن هناك من اشرتط صحة السند وبسبب
انعدام اجلامع التصحيحي السندي بي فرق املسلمي بل
وبي افرادهم صار الرد اىل القران والسنة متعذرا وهذا
ابطال ألمر القران إذا فالتصحيح السندي ابطل الن
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نتيجته ابطلة .وهبذا يتبي صحة املنهج املتين وانه احملقق
للعمل ِبية الرد.

هناية الرد
ان النيب والوصي هو الداعي اىل رد العارف اىل القران
والسنة النه اصل شرعي عقالئي وجداين حَّت ملن يطيعه
فانه ان محلهم على شيء محلهم على ما هو موافق للقران
والسنة الن النيب فرع القران والوصي فرع القران والنيب
وليس يف قباهلما اال انه اعرف الناس هبما وهنا تكمن مثرة
وجوده وكمال تصحيحه ،فالوصي هو الراد االكمل .فلو
اختلف املسلمون يف الرد انتقل الكالم اىل العلماء واذا
اختلف العلماء يف الرد انتقل اىل اكمل العلماء و اذا
اختلف اكمل العلماء انتهى اىل الوصي ،وهذا دليل واقعي
قطعي على ضرورة وجود الوصي .وليس ظاهرا يف حالة
غيبته انتقال االنتهاء اىل غريه بل الواجب التوقف والرد
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اليه مع اإلمكان ويكون املسلمون يف عذر ويعملون ابصول
عدم العسر واحلرج واالحتياط وليس هلم ان يدعوا انتهاء
االمر اليهم.
اهل البيت عليهم السالم وحديثهم
ال رب ان العمل ه ابلقران وسنة رسول هللا صلى هللا عليه
واله وهذا هو االصل ،لكن القران إشارة اىل طاعة اويل
االمر والرد اليهم ،وهذا اصل اثنوي عن األصل األول
التقدم وال يستقيم تفسري امجال اويل االمر اال ابهل البيت
عليهم السالم .ومن الشواهد واملصدقات القرانية والسنية
للنصوص املصرحة ابهنم االئمة االوصياء وان طاعتهم
عليهم السالمة مفرتضة مفصلة يف كتيب يل أخرى كثرية ال
ترتك جمال للشك يف ذلك.
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عرض حديث اهل ابيت على القران والسنة
ميكن التعامل مع حديث اهل البيت ابربع مستوايت:
األول :اعتقاد اهنم عليهم السالم االوصياء واالئمة وهذا
ما أشران ايه سابقا واقمنا عليه الرباهي يف حمله .فيكون
العمل بقوهلم الزم الن الوصي واالمام ال يتحدث اال عن
القران والسنة .فيحقق شرط العرض ،فيعرض حديثهم
عليهم السالم على القران والسنة ويدخل يف احلديث
املوحد للمسلمي هبذا الوجه.
الثاين :تصديقهم بقوهلم اهنم امنا حيدثون عن رسول هللا
صلى هللا عليه واله وال يتحدثون من انفسم ،فسواء نسبوا
القول اىل رسول هللا او افتوا مباشرة فكله يكون عن رسول
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هللا صلى هللا عليه واله فيحقق شرط العرض ،فيعرض
حديثهم عليهم السالم على القران والسنة ويدخل يف
احلديث املوحد للمسلمي هبذا الوجه.
الثالث :ان الكتب اليت تروي عنهم تنسب حديث اهل
البيت اىل رسول هللا صلى هللا عليه واله فيحقق شرط
العرض ،فيعرض حديثهم عليهم السالم على القران والسنة
ويدخل يف احلديث املوحد للمسلمي هبذا الوجه.
الرابع :ان ما يروى عن اهل البيت عليهم السالم ينسب
اىل الشريعة أي انه معرفة شرعية فيكون عرضه على
املعارف الشرعية هو من عرض املعارف بعضها على بعض
وهو بعلم العرض العام.
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ال دليل على تقسيم املسلمي اىل مذاهب وطوائف
ال يوجد دليل شرعي على تقسيم املسلمي اىل مذاهب
وطوائف ووضع تسميات داخلية فيه .بل الدليل على
خالفه.
ِ
ي)
قال تعاىلُ ( :ه َو َمسا ُك ُم ال ُْم ْسل ِم َ
وقال تعاىل( :إِن ه ِذهِ أُمت ُكم أُمةً و ِ
اح َدةً)
َ
ُ ْ َ
و يف احلديث:
ِ
ِ
ِ
اد
ي ِعبَ َ
ي ِمبَا َمس ُ
ي ال ُْم ْؤمنِ َ
اه ْم ال ُْم ْسل ِم َ
( فَا ْدعُوا ال ُْم ْسل ِم َ
ِ
اَّلل َعز َو َجل)
ويف احلديث
( فادعوا بدعوى هللا الذي مساكم املسلمي املؤمني عباد
هللا).
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ليس للتسميات وامساء املذاهب أصل يف القران .وما
جاء من اخبار هبذا املعىن ال شاهد هلا بل خالف القران
والثابت من السنة.

اتصال املعارف الشرعية
دين االسالم دين علم وحجة وهذا مصدر عصمته
واعتصام اهله ،وما حيصل احياان هو التقليل من شدة
االرتباط ابصول املعارف واالتكال على االدلة الظنية مما
سبب االختالف ،لكن االهم انه أخل بغاية اعتصام
املعارف الدينية .واحلق ال يتعدد و اذا كان هناك جمال
لتربير تعدد الفهم الجل اننا امام تعاليم منقولة ابللغة
والكتابة ،فان هناك من الوسائل العقالئية املقرة شرعا اليت
تستطيع تشخيص ما هو متصل أي احلق و ما هو غري
متصل ابالصول املعرفية.
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ان صفة وخاصية اتصال الفرع ابالصل اهم بكثري من اي
صفة اخرى للمعرفة ،واملعارف االسالمية ليست معارف
متناثرة متباعدة بل هي معارف متناسقة متجانسة متشاهبة
ومتصل ومتفرعة ،و تتبعها هبذا الشكل هو السبيل اىل
اعتصامها.

االتصال املعريف
ان املنهج الذي له شواهد وادلة و مصدقات يف حتقيق
االتصال املعريف ومتييز احلق هو منهج العرض املتين اي
عرض املعارف الفرعية على املعارف االصلية مبا هي
مضامي ،و االبتداء من نقطة اصلية اثبتة و التفرع منها
ابجتاه حقول املعرفة الدينية من دون اضطراب او تعارض
او غرابة او شذوذ بل بتواصل و اتصال معريف وهذا ال
يتحقق اال بعرض املعرفة املكتسبة على املعرفة املعلومة
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فيكون البناء كله معرف بعضه لبعض و مصدق بعضه
لبعض.

اخللل يف االتصال السندي
ان االتصال املعريف دليل شرعي وعريف وعقالئي على
االنتساب واالنتماء واحلق والعلم لكن ذهب الكثري من
املعاصرين اىل تفسري االنتماء املعريف ابالتصال النقلي اي
السندي وهذا مع قصور دليله فانه ال حيقق الغرض اضافة
اىل امكان اخللل فيه .كما ان السندية تسبب ادخال الظن
يف العلم فقد تصحح معرفة ظنية ليس هلا شواهد
ومصدقات من االصول املعلومة بل قد ختالفها وبسبب
ذلك ادخل الكثري مما هو شاذ وغريب وفيه نكارة من النقل
الظين اىل املعرفة الشرعية حبجة صحة السند .هذا وان
مقدمات املنهج السندي تعتمد على تتبع أحوال الرواة
وهو مما يرتتب عليه تتبع عوارهتم وتصنيفهم حسب
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املذاهب وكل ها خمالف الصول الشرعية .فاملنهج
السندي إضافة اىل عدم دليله وعدم كفاءته فان فيه خمالفة
ألصول شرعية .وال نكون مبالغي ان قلنا اان نعيش يف
عصر الغلو يف السند.

الشاهد املتين خيرج ظين النقل اىل العلم
ان عرض املعرفة غري الثابتة على معرفة اثبتة و البحث عن
شواهد و مصدقات من الثابت على الظين هو السبيل
الكفيل ابخراج النقل من الظن اىل العلم عرفا و عقال
وشرعا و حتقيق معارف معتصمة متوافق متناسقة .وهذا
القانون ليس خمتصا مبعارف الدين بل جبميع املعارف
االنسانية ،فال جندهم يقرون للغريب والغرابة املدعاة اال
ابدراكات قطعية وهذا ما جيب ان حيصل يف املعارف
االستداللية الدينية فال يسلم للنقل مهما كان درجة صحة
سنده اال اذا كان له شواهد و مصدقات .فالعرض الشرعي
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اخلاص للمعارف هو جزء وفرع من العرض العريف العقالئي
العام للمعارف.

املعارف الشرعية احملورية
تتميز الشريعة بتناسق وحمورية ومقاصدية واجتاه معريف
أخالقي وانساين ومتيز واضح يف ابعادها حَّت وصفها
الشرع (ابلصبغة).
من املعارف الشرعية ما هو حموري يف الشرع يرد اليها
غريها ،وتلك املعارف احملورية ما تكون واضحة جلميع
الناس وبينة جبميع تفاصيلها أي جبميع عناصرها املعرفية
اجلوهرية والعرضية االساسية والعريضة الفرعية .ومن تلك
املعارف احملورية يكون الشاهد واملصدق لغريها .واملعارف
هبذا الوجه تتدرج اىل أصول وفروع من األصول و فروع
من الفروع كما ان كل من األصل هلا درجات فهناك اصل
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األصول واصول األصول .واصل أصول الشريعة هو ( ال
اله اال هللا) ومن أصول األصول هو (نفي العسر واحلرج).

احملورية املعرفية
ميكننا ان نصف االنظمة املعرفية ابهنا جمتمعات معرفية وان
املعارف املنتمية اىل نظام اهنا افراد معرفية وان قوة وحمورية
الفرد انتج من فاعليته يف اجملتمع واتثريه .واتثر املعرفة
فاعليتها تكون برسوخها و مقدار متثيلها للنظام و كثرة
تداخلها وعالقاهتا ،اذن فمحورية املعرفة يف نظام تعتمد
غاليا على قوة متثيلها للنظام أي رسوخها فيه وكثرة عالقتها
فيه وحكميتها على غريها حبسب العالقات احلكمية
والعرفية يف التداخالت .وهذه احملورية هي اليت تعطي
للمعرفة املعينة صفة مرجعية يرد اليها غريها.
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اثبات الدليل الشرعي
ال دين وال شريعة من دون معارف قرآنية او سنية اصلية
او فرعية .وهذه املعارف حتتاج اىل اثبات يف جهتي جهة
النقل (اللفظ) وجهة املضمون (الداللة) ،وهي تثبت
ابلوسائل العقالئية العرفية املتكفلة بذلك مع توفر احلد
االدىن من املتطلبات العرفية العقالئية من حيث مجع
املعطيات أي اثبات صدور النصوص القرآنية والسنية ومن
حيث حتصيل الدالالت أي اثبات املضامي املعرفية
للنصوص الشرعية الن القران والسنة كالم منقول وال ميكن
حتصيل االستفادة املعنوية اال بذلك .فاثبات الدليل
الشرعي هو عملية عقالئية بسيطة وليس معقدة مطلقا
وهي وظيفة كل مسلم جييد اللغة واطلع على اية او رواية
نقلت اليه ،فهذا النقل معرفة ودليل تعرض على الثابت
66

العلوم من الدين فان كان هلا شاهد عمل هبا واال كانت
ظنا ال يعمل به.

الفقه للشرعي للدليل
الدليل الشرعي هو القران والسنة وفيه جهة نقل وجهة
فهم.
فالقران هو ما يف املصحف فالقران اثبت صدوره واما
السنة فإهنا حتتاج اىل اثباهتا من خالل احلديث ،وكل حديث
له شاهد من القران والسنة الثابتة هو سنة وكل حديث
ليس له شاهد او مصدق منهما فليس بسنة .هذا من جهة
النقل واما من جهة الفهم فالقران والسنة عربيان بينان
فكل متقن للعربية يفهمها دون احلاجة اىل مساعد اال اهنما
جاءا اساليب عربية ابداعية حتتاج أحياان معرفة لتلك
األساليب وهي أمور حمددة وبسيطة وغري معقدة لكنها
مهمة أحياان .ويكفي يف كل ذلك من اثبات نقلي او داليل
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هو ما هو متعارف عرفا الن النص الشرعي من قران وسنة
نص عريف عامي وليس من االختصاصيات اليت حتتاج اىل
ختصص ،ومن يرى انه يفهم فله العمل بفهمه وال دليل
على منع ذلك لكن لو اختلف مع غريه ال بد من التداول
والتباحث والتعلم ان كان بسبب قصور او خلل واالمر
سهل جدا وال يتطرق مطلقا اىل أسس الشريعة واصوهلا اال
بشبه ال توافق املعارف الشرعية والعقالئية.

االشرتاك واجملاز
حلقيقة ان املعاين اكثر من االلفاظ فانه ظهرت احلاجة
ا لوجدانية اىل االشرتاك اللفظي وكما انه ميكن ان تكون
هناك اشتقاقية قوية فان هناك اقرتان ومن هنا فيكون وجود
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اشرتاك لفضي امر حقيقي يف اللغة ،ويف التعبري جائز
استعمال الكلمات يف مواضع خمتلفة مبعان خمتلفة وال
يسبب ارابكا وال لبسا الن التخاطب ومرجعياته تبي املراد
من ذلك  ،بل ان الوجدان التخاطيب قوي جدا يف الكشف
عن اختالف املعىن ابختالف االستعمال .وهكذا يف اجملاز
فان جمازية اللفظ تعرف ابلسياق وهذا ايضا وجداين وهو
يرجع اىل االستدالل على حقيقة الشيء من وجوداته
والعالقات اليت يظهر فيها .وكما ان هناك سياقا كالميا
يبي شكل االستعمال وحقيقة املعىن فان هناك سياقا معرفيا
يبي احلق و ينوره وهذا يدعم حقيقة معرفة احلق ابملعرفة
واالتصال واملنت وليبس ابلطريق والسند .واالشرتاك
اللفظي واجملاز وغريمها من أساليب تعبريية وبالغية موجودة
يف النص الشرعي واقعا وال مانع منه النه اسلوب وجداين
عريف ال حيقق لبسا فال يعارض التعليم والن مواضيع
الشريعة هي ذاهتا مواضيع الوجدان واخلارج وهذا ايضا
يكشف عن وجدانية وواقعية املعرفة الشرعية.
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شرعية القول واالستعانة بغري
ان القول اما ان ينتهي اىل النص الشرعي من قران او سنة
فهو تفريع ومعارف معنوية فرعية او ال ينتهي اليها وهو
ادعاء ،واالول جائز قطعا وواجب عند احلاجة اىل التفريع،
واما الثاين فمنهي عنه قطعا وال حجية فيه .وال ريب انه
عدم توفر امكانية االستفادة العرفية الوجدانية املستقيمة
فانه جيوز االستعانة مبن له امكانية ذلك وتكلمت عن ذلك
سابقا وان االخذ من ذلك املثبت ليس اخذا بقوله وامنا
اخذ ابلقران والسنة اليت اثباهتا اصوال او فروعا ،نصا او
مضموان.
عمل العارف مبا يعرف
اذا اطلع ا االنسان على اية او رواية هلا شاهد وفهه فهو
متكمن بطريقة عقالئية سليمة على اثبات املعرفة منه .وال
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يشرتط غري الفهم االساسي للكالم يف املعرفة الن الفهم
العايل من بالغة وتفنن ومجال ليس مطلواب للفهم االساسي،
وال يشرتط ايضا االطالع على مجيع النصوص الن النص
املصدق والذي له شاهد حجة وال حيتاج اىل غريه وال جيب
البحث عن غريه ولو ثبت غريه مبا يعدل املعرفة عدهلا
واعتد مبا سبق ومل يعد ما عمل .والن املعارف الشرعية
حمكمة فال اختالف فيها ومتشابه فيصدق بعضها بعضا
فان االصل عدم املعارض للنص الواصل.
اذا علم املؤمن خبالف ما يعلم
إذا اثبت املؤمن معرفة بطريقة عقالئية مستقيمة ث وجد
مؤمنا اخر قد اثبت ما ال يتوافق معها ،حصل االختالف،
واالختالف غري جائز يف املعارف الشرعية ،فان كان بسبب
اطالع احدمها على نص يثبت عند االخر ابلشواهد كان
السبب عدم االطالع على نص مصدق فيصار اليه ويعدل
الذي كان جيهله اعتقاده ومعرفته و يعتد مبا سبق ،و ان
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كان بسب الفهم وهذا اندر فان احدمها قد اعتمد طريقة
فيها خلل وهذا يتبي بسهولة وابحلال.

اصابة القران والسنة
العربة يف الدين هو إبصابة القران والسنة ،اال ان العلم
حجته فورية فمَّت علم املؤمن عرف وإذا انكشف ان
العرفة والسنة خالفه غري اىل ما علم وليس عليه االعادة
ان تعلم العلم بطريقة عقالئية عرفية .وان الطريقة العقالئية
املستقيمة يف حتصيل املعارف الشرعية من القران والسنة ال
بد ان تكون من دون ظن او شك وبعلم واضح اطمئناين.
لكن احياان حيصل اعتماد للظن واعتماد مقدمات ظنية يف
اثبات النقل والفهم ،مما يؤدي اىل عدم اصابة القران
والسنة .لقد امر هللا تعاىل العباد ابلعمل ابلقران والسنة وال
ميكن ان أيمرهم بذلك مع تعذر الوصول اىل معارفهما او
صعوبته مطلقا او اهنم حيتاجون اىل من يفهمهم القران او
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السنة .ان استقالل النسان بعرفة النص من األصل
الشرعية الواضحة .وكل قول خالف ذلك ال يعتد به
والقصر ن جهة اثبات النقل او فهم الداللة اقرب اىل
الوهم .ومتييز احلجة وجداين ابالصل وقد بينت ذلك يف
كتايب (استفت قلبك) وكمال املعرفة ومتامها تدرجي
ولالنسان ان يعلم اب علم حَّت يتغري علمه ،وال ميكن الحد
غري النيب والوصي ادعاء العلم الكامل الشريعةـ ،بل ان
االكتساب يف البشر يشري اىل انه ال ميكن لبشر ان يعم
العلم كله مجلة وهلذا فالتغري جيت يف املعرفة والتكامل
العلمي اصلي يف البشر.
العلم ابلنقل والداللة
ان القران قطعي والسنة القطعية ومعارفها الواضحة هي
العمود ،وامنا حصل االختالف يف األحاديث ،وبعد وجود
قطع نقلي يكون من العلم واملنطق واحلكمة تبي صدق
واحقية الباقي من خالل القطعي ،فتكون املعرف الشرعية
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منها ما يثبت نقليا (بذاته) وهو القطعي املتمثل ابلقران
وقطعي السنة ومنها ما يثبت معرفيا (بغريه) وهو السنة
العلمية التصديقية اليت تصدقها املعارف القطعية .وفهمها
وداللتهما ومضامينهما تتبع فيه الطريقة العقالئية الصرحية
الواضحة ،وحينها ال يبقى جمال لالختالف ،وتكون اصابة
القران والسنة مؤكدة من قبل ابسط عباده بال حاجة اىل
مقدمات معقدة.
وجدانية املعارف الشرعية
ان الوجدان علم ،واالبتعاد عنه ظن .واهم اسباب ظهور
الظن يف الدين هو االبتعاد عن الوجدان ،ان الوجدان علم
واالبتعاد عنه ظن ،فال بد من ارجاع مجيع معارف الدين
اىل الوجدان .الوجدان علم وحق ،وال بد من اعادة مجيع
معارف الشريعة اىل الوجدان ،الن ابتعاد املعرفة عن
الوجدان ابتعاد هلا عن العلم واحلق .ان من عالمات احلق
موافقة الوجدان ،فاذا كانت املعرفة موافقة للوجدان فاعلم
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اهنا حق ،واذا كانت املعرفة خمالفة للوجدان فاعلم اهنا
ابطل.
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العملية اإلجرائية

تصديق املعرفة عالمة احلق
جبانب النقل الديين القطعي اي القران و قطعي السنة هناك
نقل ظين ككثري من التفسري و احلديث .و شرعيا و عقالئيا
ال يصح العمل ابلظن و الجل اخراج املعارف من جمال
الظن اىل العلم استدل جملموعة طرق قرائنية اشهرها االن
هو صحة سند احلديث و من الواضح ان صحة السند ال
يصلح ان يكون عامال خيرج النقل من الظن اىل العلم  ،و
ليس هو وسيلة ال شرعا و ال عقالئيا تصلح لذلك .و قيل
بقرائن اخرى منها الشهرة الروائية ومنها الشهرة الفتوائية
اال ان تلك القرائن ال تساعد على اخراج النقل من الظن
اىل العلم .لكن ما يصلح فعال الخراج النقل من الظن اىل
العلم هو التصديق (املصدقية) اي ان تكون املعرفة
املنسوبة للشرع مصدقة ابملعارف الثابتة ،وعليها شاهد
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ومصدق منها وهذا اضافة اىل كوهنا وسيلة عقالئية موجبة
لالطمئنان فعال فان النصوص الشرعية القطعية اكدهتا و
على وفقها جاء حديث العرض اي عرض احلديث على
القران و السنة والعمل مبا وافقهما و ترك ما خالفهما.

عقالئية علمية التصديق
النقل ظن ،ومعىن انه ظن أي ظن ابلصدق فهو ال حيمل
يف نفسه ظنا ابلكذب ،وحينما يكون النقل من مسلم
يكون اكثر ظنية بصدقه وحينما يكون النقل بواسطة
املسلم الثقة الضابط يكون اكثر ظنية ايضا اال انه ال خيرج
اىل العلم بذلك وال يرتجح النه غري مستقل بذلك يف هذه
القرينة ،أي القوة السندية النقلية ال تستقل ابلعلم اال ان
يكون هناك أمرا ابلتسليم وهو فقط للويل من نيب او وصي
واما غريه فال خروج من الظن اىل العلم بذلك .وحينما
يصل النقل فانه مباشرة ودون أتخر يعرض على املعارف
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الثابتة فان صدقته وكان له شاهد منها اذعن العقل له
وصار علما مهما كان صورة اسناده .وهذا هو الواضح
ووجداان وعليه القران والسنة الثابتة وسرية السلف االوائل.

املعارف الصحيحة واملعارف املعتلة
معارف الدين تبىن على العلم ،والعلم اما قطعي او
تصديقي هو املعارف املعلومة ابلتصديق نقال وابلشواهد
متنا .ومن العريف استعمال صفة الصحيح ملا هو صدق
وحق وصواب وملا هو سامل من العيوب ،ويف قباله املعتل
الذي ال يبلغ ذلك حىن يصل اىل ادىن الدرجات فيكون
سقيما .فاملعارف هناك ما هو صحيح وهناك ما هو معتل،
و الكالم حبسب مضمونه وما حيمل من معرفة يوصف ايضا
ابنه صحيح او انه غري صحيح اي معتل او سقيم.

78

احلديث الصحيح واحلديث املعتل
الصحة أي العلم ابلصدق واحلق واالعتالل وهو ما ال يعلم
فيه ذلك صفة عامة للمعرفة اال اهنا تستعمل حبسب
املشهور من صحيح وضعيف يف احلديث الظين ،ومن
الواضح ان الصحيح يقابله املعتل وليس الضعيف،
الضعيف يقابله القوي .فمحكم القران صحيح وقطعي
السنة صحيح واحلديث املعلوم ابلتصديق صحيح ايضا.
والتصحيح هنا حبسب الشاهد واملصدق ،فكل ما له
شاهد ومصدق فهو صحيح وقد بينا ان ما صحح اسس
الشرعية هو الوجدان االنساين .وابخلصوص يف احلديث
غري القطعي الذي يعلم ابلشواهد فيصبح علما هو حديث
صحيح وما ليس له شاهد من حديث ظين فهو معتل وهو
ظن حَّت يعلم انه كذب.
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السنة واحلديث
ال ريب يف حجية السنة واستقالهلا ابحلجية و السنة هي
حديث رسول هللا صلى هللا عليه و اله الثابت .و هذه
احلجية للسنة ال تعين امكان خمالفتها للقران الن االختالف
بينهما مقطوع بعدمه  ،فمن خصائص السنة اهنا مع القران
و القران معها .السنة اصلية فهي تشرح ما تكلم عنه القران
و تبي ما سكت عنه القران  .هذه اخلصائص للسنة اي
حلديث رسول هللا صلى هللا عليه واله نقلت خطا اىل
احلديث املنسوب اىل النيب ،فصارت من خصائص احلديث
املنسوب الذي هو ظن .فاثبتوا للحديث كل ما هو اثبت
حلديث رسول هللا صلى هللا عليه و اله.
لكن احلق ان احلديث مهما كان طريقه او تصحيحه او
شهرته ال يدخل يف حديث رسول هللا و ال يدخل ابلسنة،
اال اذا كان موافقا للقران و كان القران معه و كان له
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شاهد من القران و نور و حقيقة تصدقه خترجه من الظن
اىل العلم وانه حديث رسول هللا صلى هللا عليه و اله.
من هنا فاحلديث عن العالقة بي القران و احلديث
املنسوب اصال ال جمال هلا  ،و امنا احلديث و البحث يف
العالقة بي القران و السنة اي حديث رسول هللا صلى هللا
عليه و اله و بينا اهنا شرح ملا ذكره القران و بيان ملا سكت
عنه وهي بعده يف االصلية وان كانت مستلقة يف احلجية.

كتاب موحد للسنة
كل السنة حديث وليس كل احلديث سنة ،ومن هنا فاان
ادعو اىل كتاب موحدة للسنة وليس للحديث الن احلديث
منه ابطل ومن حق اما السنة فكلها حق .والسنة تظهر
بشكل حديث .وهو كتاب موحد ابن مجيع املسلمي
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يرجعون اليه وحيتجون به .وهو كتاب واحد النه سنة من
اوله اىل اخرهن وكل احاديثه حق وعلم وكلها سنة
وابالتفاق بي مجيع املسلمي وليس هناك كتاب اخر
يشتمل على السنة من اوله فهو كتاب واحد وحيد يف
السنة .وهو للسنة وليس للحديث الن احلجة هو السنة
بعد القران وليس احلديث أي ليس مطلق احلديث ،فهو
كتاب للحجة وهي السنة وليس للحديث الذي حيمل
السنة وميكن وصف احاديثه ابهنا احاديث .فيكون فلدينا
قران يف املصحف يتكون من آايت ولدينا سنة يف الكتاب
يتكون من احاديث اي لدينا ( مصحف القران الكرمي) و
لدينا ( كتاب السنة الشريفة) .وكل مسلم يرجع اليه
ابطمئنان كامل انه السنة كما يرجع اىل املصحف ابطمئنان
كامل انه القران.
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السنة علم واحلديث ظن

السنة دين وهي حديث رسول هللا صلى هللا عليه و اله
واما احلديث املنقول املنسوب اىل رسول هلل فليس دينا و
ال سنة اال ان نعلم انه حديث رسول هللا صلى هللا عليه و
اله.
حديث رسول هللا صلى هللا عليه و اله هو السنة وهو احلق
و العلم واليقي  ،و اما احلديث املنسوب اليه فليس سنة
بل هو ظن و شك ،ولكي يكون احلديث املنقول املنسوب
اىل الرسول سنة جيب ان نعلم انه حديث رسول هللا صلى
هللا عليه و اله.
احلديث املنقول املنسوب اىل رسول هللا صلى هللا عليه و
اله يف كتب اهل احلديث جيب ان نعلم انه حديث رسول
هللا ليكون سنة ،الن حديث رسول هللا حق و علم و يقي
 ،و احلديث املنسوب ظن و شك.
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ان احلديث املنقول املنسوب لرسول هللا ال يكون سنة وال
يكون دينا اال اذا علمنا انه حديث رسول هللا صلى هللا
عليه و اله  ،ابن يكون عليه نور و حقيقة و له شاهد و
مصدق من القران و ان يكون مع القران و القران معه وان
ال يفارق القران و ال يفارقه القران وال خيالف احلكمة و ال
الفطرة .حينها يعلم ان ذلك احلديث املنقول املنسوب هو
حديث رسول هللا صلى هللا عليه و اله.
العلم ابلسنة
املعارف الدينية ال تثبت اال ابلقران والسنة ،ويعترب فيها
العلم فال عربة ابلظن ،ومن هذه املعارف ما يكون معلوما
بنفسه ال حيتاج اىل غريه كمحكم القران ومتفق السنة وهذه
هي املعارف املستقلة االصلية ومنها ما حيتاج اىل شواهد
ومصدقات من املعارف املستقلة االصلية ليبلغ درجة العلم
وهذه هي املعارف املصدقة الفرعية وهنا احلديث .واملعرفة
الدليلية املعلومة ابالستقالل او ابلتصديق أي سواء كانت
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معرفة مستقلة اصلية او مصدقة فرعية تثبت مجيع املعارف
الدينية من اعتقادات واعمال.

شرعية العرض وكفاءته
قيلت وذكرت قرائن إلخراج احلديث الظين من الظن اىل
العلم منها صحة السند لكن ال شيء منها بلغ درجة العلم
وحيقق الغرض اال العرض على حمكم القران ومتفق السنة
وعليه اعمل واحلمد هلل .وقد بينت ادلته يف كتب متعددة
وطبقته على كتب حديثية كثرية.
موضوع العرض
ان موضوع عرض احلديث هي األحاديث اليت ال تبلغ حد
العلم بنفسها بي املسلمي ،فاألحاديث املعلومة احملققة
للسنة ال حتتاج اىل عرض ،وامنا موضوع العرض هي
األحاديث اليت ال تبلغ درجة العلم بنفسها ،فاذا كان هلا
شاهد ومصدق من حمكم القران ومتفق السنة خرجت من
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الظن اىل العلم وحققت السنة املصدقة .فالعرض ليس
للسنة ،وال لألحاديث املعلومة احملققة هلا ،وامنا العرض
لألحاديث الظنية لكي خترج من الظن اىل العلم ابلشواهد
واملصدقات فتحقق السنة .فالسنة واحدة وكلها حجة لكن
أحياان نعلمها ابالستقالل وأحياان نعلمها ابلعرض
والشواهد واملصدقات.
مؤسسة توحيد املعرفة
من املفيد جدا وجود مؤسسة توحيد املعارف تعتمد العلم
وال تتأثر بعوامل أخرى تتدرج يف املعارف من اكثرها رسوخ
اىل األطراف ابعتماد الشواهد واملصدقات .فالالحق
والتايل جيب ان يكون له شاهد ومصدق من السابق
والثابت .ومن فروع هذا املؤسسة توحيد السنة او مؤسسة
مجع السنة وليس جع احلديث.

86

العودة اىل السنة و ترك احلديث
ان هللا تعاىل اوصى املسلم ان يكون دينه مبين على العلم
واحلق واال يقبل ابلظن فيه؟ ،لكن ما حصل هو جتويز
الظن ،فخالفت بعض معارف املسلمي الفطرة واختلفت.
ان اهم اسباب اختالف معارف املسلمي وخمالفتها للعقل
والفطرة هو اعتماد الظن يف النقل.
من هنا ولكي تكون معارف املسلمي مصدقة يصدق
بعضها بعضا وتكون موافقة للقران و ال ختتلف وال ختالف
الوجدان و الفطرة و عرف العقالء ال بد من ترك احلديث
الظين و الرجوع اىل السنة .
السنة هي احلديث املوافق للقران والعقل والفطرة
والوجدان وكل حديث ال يتصف بذلك فهو ظن و ليس
سنة.
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الغلو يف احلديث
ال ريب يف وجوب العمل ابلسنة ليس للنص فقط وامنا النه
فرع التصديق واالميان ،لكن ما حصل هو اعطاء خصائص
السنة من القداسة والطاعة و االتباع و العمل اىل احلديث
الذي دخله الظن.
ان اعطاء القدسية واالمامة للحديث  -الذي دخل فيه
الظن  -امر غريب ويبعث على التساؤل ،بينما القران
وسرية العقالء والعقل توجب العلم يف املعارف .ان هللا امر
بطاعة السنة وليس بطاعة احلديث لكن حصل خلط
فاختلط الظن ابلعلم.
اننا ال نفهم كيف جوز اهل احلديث العمل ابلظن وتبعهم
يف ذلك الفقهاء؟ يف احلقيقة اان ال افهم كيف جوزوا العمل
ابلظن هنا .ان العمل ابحلديث مع ظنيته واعطاء احلديث
قدسية السنة وجتويز العمل ابحلديث مع ظنيته هو من
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اشكال الغلو ابحلديث .وال بد من وقفة ومراجعة والعودة
اىل السنة وترك احلديث.
السنة هي ما يعلم فعال من سنة النيب املنقولة ابحلديث
وليس يف احلديث اية قدسية او موضوعية يف نفسه.
نكارة املنت نكارة معرفية
كل كالم له مدلول معريف ،حينما يستقبله العقل فانه يرده
اىل ما يعرف من معارف وعلى قدر التوافق و التناسب
يطمان له و اال يكون يف حيز النكارة و الشذوذ حَّت جيد
له تربيرا لتقبله .ان حمكم القران و متفق السنة هي اصول
املعارف الدينية و اليها يرد غريها من معارف سواء دالالت
او نقوالت فيكون عدم النكارة و عدم الشذوذ عامال مهما
بل وحامسا احياان تعيي احلق.
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االحتياط والورع يف عدم قبول املنكر الشاذ
ال ينبغي ان تكون دعوى االحتياط وعدم االحاطة مربرا
لقبول املعارف اليت تتصف ابلنكارة و الشذوذ و الغرابة
الن الشرع هو نظام عريف عقالئي و جاء و فق هذه
االسس و احلدود ،بل ان من االحتياط و االعرتاف بعدم
االحاطة هو عدم تقبل ما فيه نكارة و شذوذ من معارف
دينية و نسبتها للدين .ان االحتياط يف الدين واالعرتاف
ابلقصور املعريف جتاه معارف الدين يقتضي عدم قبول ما
فيه نكارة وشذوذ من نقل او اقوال.
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االختالف بسبب الظن نقال وفهما
االختالف اييت بسبب الظن اي العمل ابلظن ،لو ان
املسلمي اقتصروا على العلم يف تعامالهتم مع األدلة
الشرعية ملا حصل اختالف .اذن احلل يف رفع االختالف
هو ترك الظن و اعتماد العلم يف كل صغرية وكبرية يف
الدين ،الن العلم ال خيتلف .حينما يقطع الطريق امام النقل
الظين و الفهم الظين حينها سوف يتوحد النقل و يتوحد
الفهم الن العلم يوحد دوما ،و من الغرائب ان يقال انه
جيوز يف العلم االختالف.

عالج الظن يف النقل
ال بد من ترك النقل الظين و اعتماد النقل العلمي  ،وهذا
ميدانه احلديث الظين املنسوب للنيب صلوات هللا عليه ،و
اما القران و السنة القطعية فهما علم ،وقد بينا ان العامل
الوحيد الذي خيرج احلديث من الظن اىل العلم هو موافقته
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للقران و السنة اي وجود شواهد معرفية له من املعارف
الثابتة من القران و السنة .ولو ان اي مسلم اجرى هذا
االجراء على جمموعة من االحاديث الظنية فانه سيصل اىل
جمموعة معارف تتطابقا كثريا مع اي مسلم اخر جيري هذا
االجراء اي عرض احلديث على القران و السنة ،و ليس
املهم الرواية بل املهم املضمون الن املعارف مضامي و
ليس رواايت.

عالج الظن يف الفهم
واما الفهم الظين فعالجه اعتماد الفهم العلمي اعقالئي و
الفهم العلمي هو معاملة النص الشرعي من دون اي تدخل
خارجي غري الوجدان اللغوي  ،فكما اننا نتعامل مع كالمنا
بكل وجدانية و بساطة وتوحد و اتفاق يف القهم فانه علينا
ان نفعل ذلك جتاه النص الشرعي ،و كون النص نزل يف
زمن ساق و الكالم قيل يف زمن كانت ادوات الفهم
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متكاملة فان هذا ال يعين جتويز االختالف بل يعين تكامل
الفهم و تكامل الفهم ايضا ابلعلم و ليس ابلظن ،واذا
وصلنا اىل ادوات فهم علمية فاان سنصل اىل فهم علمي،
و العلم ال خيتلف .ان العلم ال خيتلف يف اي جانب من
جوانب احلياة النه صدق دوما ،امنا االختالف اييت من
الظن.

حديث العرض على القران و السنة

لقد ذكرت يف كتب أخرى اكثر من اربعي حديثا تنص على
عرض احلديث على القران والسنة واالخذ مبا وافقهما
وترك ما خالفهما من طرق خمتلفة مع اختالف الراوي الذي
يروي عن النيب او الوصي صلوات هللا عليهم .ومع ان هذه
الكثرة حتقق االستفاضة اال ان حجية هذه احلديث اتيت ن
ان له شاهد ومصدقا من القران والسنة القطعية .بل ان
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عرض احلديث على القران هو من فروع عرض املعارف
على بعضها البعض عند العقالء ون فروع الرد العقلي
للمعارف بعضها اىل بعض.

خطوات مجع السنة يف كتاب موحد
وفق املبادئ اليت بينتها تفصيال فانه الجل مجع كتاب
موحد للسنة حق وعلم من اوله اىل اخره عند كل مسلم
ينبغي اتباع اخلطوات التالية:
أوال :مجع مجيع كتاب احلديث عن املسلم جبميع طوائفهم
وفرقهم ومذاهبهم .فكل من قال انه مسلم ومجع حديث
عن النيب او عن اوصيائه أئمة اهل البيت عليهم السالم
فهو من كتب احلديث .وال بد يف احلديث ان يكون منتهيا
اىل النيب او اىل الوصي صلوات هللا عليهم امجعي.
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اثنيا :بعد مجع الكتب تستخرج من مجيعها مجيع األحاديث
اليت هلا شاهد ومصدق من القران وتوضع يف كتاب واحد.
اثلثا :يعمد اىل تلك األحاديث املستخرجة فيحذف
املكرر .واملكرر يف املعىن وليس ابللفظ فقد خيتلف اللفظ
أحياان مع احتاد اللفظ والتكرار للمنت وليس للسند ،فلو
روى عشرة رواة حديثا مبنت واحد فهو حديث واحد.
وميكن اختصار اخلطوتي السابقتي خبطوة واحدة وهو
افضل.
رابعا :توزع االحاديث بطريقة جماميع سواء مبجاميع كل
أربعي او كل مئة .واما التوزيع على األبواب واملوضوعات
فليس راجحا المور كثرية أمهها ان املوضوع الشرعي هو
قراين سين أي ال بد فيه من اية ورواية وليس رواايت فقط،
فيكون التوزيع املوضوعي لآلايت والرواايت حسب
املواضيع ،واثنيا ان اجلمع املوضوعي جيعل القارئ يقرا يف
موضوع واحد ان أراد التذكرة والتدبر والصحيح ان تتعدد
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املواضيع لكي يستحضر أكثر من موضوع وجانب يف كل
قراءة كما يف القران.
وهبذا يكون لدينا كتاب موحد للسنة متفق عليه بي مجيع
املسلمي من اوله اىل اخره حق وعلم وصدق.

اجلامعون
ال بد من االتفاق بي اجلامعي وألجل ان هذا االتفاق
متعذر ابشراك مجيع املسلمي فال بد من اختيار خنبة وهم
علماء الشريعة من كل بلد مجاعة وان كان هذا العدد كبريا
أيضا فانه ميكن االقتصار على اعلم العلماء من كل
جمموعة وهذه اجملموعة خيوهلا مجيع املسلمي هذا العمل.
وان مل حيصل اتفاق على حديث رد علمه اىل الصي وانتظر
امره عند خروجه ،ويف االثناء ويعمل ابليسر ونفي احلرج
واالحتياط .وال بد للجامعي ان يتوكلوا على هللا وان تتوفر
يف اجلميع النية احلسنة اخلالصة يف الوصول اىل كتاب جامع
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للسنة ال يدخل فيها غريها وال خيرج منها شيئا بقدر
املستطاع وعلى هللا فليتوكل املتوكلون.

انتهى واحلمد هلل
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