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.سعود



:مفهوم التسليم للنص الشرعي
:هو

االمتثال واالنقياد هلل ولرسوله صلى هللا وعليه وسلم 
.األمر، واجتناب النهي، وتصديق اخلربابتباع 



ستبيح من يغلو يف التكفري وي
:دماء املسلمني، فيقول

ال أان  مؤمن حبرمة التكفري ب
حق، وعصمة دماء املسلمني، 

ال لكن هؤالء ليسوا مسلمني و 
.معصومي دم

لى من ينكر حديثاً عن النيب ص
:هللا عليه وسلم، فيقول

لى أان مؤمن حبجية كالم النيب ص
رى أن هللا عليه وسلم لكنين ال أ

لى هذا حديث يصح عن النيب ص
.هللا عليه وسلم

ف من يدعو للحرية اليت ختال
:الشريعة فيقول

أان أرى أن هذه احلرايت من 
ا املقاصد الكلية اليت جاءت هب

.ةالشريعة وال تعارض الشريع



لقرب من يستغيث بصاحب ا
:فيقول

هذا من األمور املشروعة 
. اليت يتقرب هبا إىل هللا

:قولمن جييز املعازف في
اان أرى أن املعازف 
اً مباحة، فلست معارض

.للنص الشرعي



إذن؟ما فائدة احلديث عن التسليم
نبانالتسليم له جا

:تسليم علمي معريف، يتضمن-1
ام االميان ابلضرورايت والقطعيات من احك-

.الشرع
.االميان مبصادر التلقي-
.حثاتباع املنهج الشرعي يف النظر والب-

:تسليم عملي انقيادي-2
فعل األوامر واجتناب النواهي،

.وتصديق االخبار



:منزلة التسليم
:قرآنالتسليم يف ال

منهج الصحابة يف
:التسليم

:مناذج ومواقف

:قواعد منهجية من مسلك الصحابة
.كمال الفضل واملنزلة بكمال التسليم-

.التسليم ال ينايف السؤال والبحث-
.ليلالتسليم ال ينايف االجتهاد يف فهم الد-

مة عدم توقف العمل واالنقياد على فهم احلك-
.واالقتناع هبا

.الاالستشكسؤال العلماء واملتخصصني عند -
.العمل الصاحل املالزم للتسليم-



:ليمالقاعدة الكربى يف فهم موضوع التس

فهوماً معرفياً التسليم مرتبط ابإلميان، فهو ليس م
ر يف القبول حمضاً فقط، بل يزيد وينقص، ويتأث
.والرفض بعوامل كثرية



(1)
ال أخاف على الذكي 
يه امللحد، ألن ذكاءه سيهد

.إىل اإلميان
إمنا أخشى على املؤمن 

رمه الغيب، ألن غباءه سيح
.اإلميان

(2)
الذي خيشى من الشبهات
ق هو مؤمن ضعيف غري واث
من إميانه، خياف من ادىن

ال، شبهة، ويهزه أضعف سؤ 
واملؤمن القوي هو الذي ال

واثقًا يبايل ابلشبهات ما دام
.من إميانه

(3)
اميان العوام إميان تلقيين
نة ضعيف، مل يقم على بره

واستدالل وحبث وقراءة، 
صار فيسهل تغيريه واالنت

ار عليه، خبالف إميان النظ
.والفالسفة

:ما رأيكم يف العبارات التالية



(4)
وع ال فائدة من التذكري مبوض

التسليم، وال من الوعظ 
والنصح يف مقام البحث 
ة العلمي، ألن القضية مبني

اهني، على الدليل واحلجة والرب 
، وال أثر فالقناعة اتبعة للدليل
.للنصح فيها

:ما رأيكم يف العبارات التالية



:خالصة اجلواب
:اخللل جاء من قصور يف فقه أمرين مهمني

.أثر العوامل اخلفية واملتعددة على التسليم-.التسليم ليس حالة معرفية فقط-



أتثري قاعدة التسليم 

أمهية التأكيد على قاعدة التسليم للنص الشرعي، 
:فهو

.سريع التأثري
.عام التأثري

.عميق التأثري

: وهذا يستدعي ضرورات ثالث
.إشاعة هذا املفهوم، وتوضيحه-
.إزالة العوائق واإلشكاالت عنه-

.ضرورة االتفاق على هذا األصل، وخطورة التنازع فيه-



التسليمخوارم

اجلهل-1

ضغط الواقع-2

هل لضغط الواقع أثر؟
:ضغط الواقع مؤثر إن كان

.من خالل مراعاة متغريات الواقع املؤثرة على احلكم-
.من خالل ما يطرأ على التطبيق من ضرورة أو حاجة-
.أو وجود مصاحل أو مفاسد مرتتبة على الفعل مما يؤول إليه-

:اخللل يف ضغط الواقع املؤثر على
.تغيري املفاهيم-
من املعايري الشرعية يف تنزيل األحكام أو التخففأو يف -

.مراعاة احلاجات
أو املؤدي إىل إنكار أو أتويل بعض األحكام الشرعية بال -

.مستند شرعي صحيح ومنضبط

.التفريط يف طلب احلق-3
.امليل النفسي للقول-4

التقصري يف االجتهاد-5



التسليم والعقل
.التسليم عقالين-

.مشكلة التسليم مع العقل املزيف ال العقل الصحيح-

: التسليم يتطلب-
.، حسن الفهم، حسن التنزيل على الواقعاملقاصديالعلم، االجتهاد، النظر 



التسليم واالختالف
: درجات األحكام-

.ضروري، قطعي، ظين، اجتهادي
:اخلالف الفقهي نوعان-

.غري معترب لوجود إمجاع أو نص ظاهر-أ
.معترب-ب

.احبهايفرق بني احلكم على املسألة، وأتثيم ص-
.ب احلق، وبذل الوسع يف طلاالجتهادالضابط هو -



التسليم والغلط
. ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  إن امليت يعذب يف قربه ببكاء أهله عليه-

.عليه اآلنليبكونإمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه ليعذب خبطيئته أو بذنبه، وإن أهله . َوِهم: فقالت

!بقد شبهتموان ابحلمري والكال: وذكر عندها ما يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة فقالت عائشة-
لة مضطجعة فتبدو يل احلاجة وهللا لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وإين على السرير بينه وبني القب

.فأكره أن أجلس فأوذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنسل من عند رجليه

: سؤال

:اجلواب الكلي
و إما خمطئ، التفريق بني رد احلديث لسبب عارض، فه

.بأو املسألة اجتهادية، وبني رد احلديث بال سب

:ومن الفروق هنا
.االجتهاد الصادر من أهله-1
.وجود سبب ظاهر معترب مؤثر-2
.كون املعارضة من قبيل االستثناء وليس مطرداً -3
.ال يقوم على أصول معارضة-4



التسليم ومسالك العبث والتحريف-
ن قبل واحلق أن اهتمامي ابلرتاث مل يكن م)

ل هو وليس هو اآلن من أجل الرتاث ذاته، ب
(.من أجل حداثة نتطلع إليها

250ية  حممد عابد اجلابري يف املسألة الثقاف

تحدث ال سبيل إىل التجديد والتحديث وحنن ن)
ه عن العقل العريب إال من داخل الرتاث نفس

(.وبوسائله اخلاصة وإمكانياته الذاتية أوالً 

568بنية العقل العريب، حملمد عابد اجلابري،



(نشاط ) 
كيف نعزز قاعدة التسليم يف طالباتنا؟

ما األفكار، واملشاريع، واملداخل الناجحة يف تعزير قاعدة التسليم يف نفوس الطالبات؟



:شكراً لكن مجيعاً أيتها الفاضالت على
حضوركن،

وحسن تفاعلكن،
.وإثرائكن

نفع هللا بكن وزادكن علًما وفضال وتوفيًقا




