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من الدستور اإللهي
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
{و ۡ
ٱَّللِ َج ِميعا َو ََل تَفَرهقُو ْۚاْ َو ۡٱذ ُك ُرواْ ِن ۡع َمتَ ه
ٱعتَ ِص ُمواْ ِب َح ۡب ِل ه
علَ ۡي ُكمۡ ِإ ۡذ ُكنتُمۡ
ٱَّللِ َ
َ
ف بَ ۡينَ قُلُو ِب ُكمۡ َفأ َ ۡ
شفَا ح ُۡف َر ٖة ِمنَ ٱلنه ِار
صبَ ۡحتُم ِبنِ ۡع َمتِ ِ ٓۦه ِإ ۡخ َٰ َونا َو ُكنتُمۡ َ
ع َل َٰى َ
أ َ ۡعدَآء َفأَله َ
فَأَنقَذَ ُكم ِم ۡن َه ۗا َك َٰذَ ِلكَ يُبَ ِي ُن ه
ٱَّللُ َل ُكمۡ َءا َٰيَتِ ِۦه لَ َعله ُكمۡ ت َ ۡهتَدُونَ َ 103و ۡلت َ ُكن ِمن ُكمۡ أُمهة يَ ۡدعُونَ
ٓ
وف َويَ ۡن َه ۡونَ ع َِن ۡٱل ُمنك َِْۚر َوأُوْ َٰلَ ِئكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِلحُونَ َ 104و ََل
إِلَى ۡٱل َخ ۡي ِر َو َي ۡأ ُم ُرونَ ِب ۡٱل َم ۡع ُر ِ
ٓ
ت َ ُكونُواْ كَٱله ِذينَ ت َ َفرهقُواْ َو ۡ
ٱختَ َلفُواْ ِم ۢن بَ ۡع ِد َما َجا ٓ َء ُه ُم ۡٱلبَ ِي َٰنَ ْۚ ُ
ع ِظيم}
عذَابٌ َ
ت َوأُوْ َٰ َل ِئكَ َلهُمۡ َ

[آل عمران.]105 - 103 :

***
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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبفضله تتنزل البركات ،وبتوفيقه
تتحقق الغايات ،وبتيسيره تزول العقبات ،والصالة والسالم على الرحمة
المهداة ،والنعمة المسداة ،البشير النذير ،والسراج المنير ،سيدنا وإمامنا
وأسوتنا وحبيبنا ،ومعلمنا الخير ،وهادينا إلى هللا ،محمد بن عبد هللا ،وعلى آله
وصحبه ،ومن سار على دربه إلى يوم الدين.
أما بعد
فهذا هو الجزء الخامس من هذه السلسلة المباركة «نحو وحدة فكرية
للعاملين لإلسالم» التي تعالج قضايا فكرية متنوعة ،أصولية وفقهية ،وعقدية
وعملية ،مما يمكن أن يلتبس فيها السبيل ،ويكثر القال والقيل ،ويختلف الناس
ومغربين.
مشرقين
ّ
ما بين ميمنة وميسرة ،وما بين ّ
ونحن في هذه السلسلة ندندن حول كلمات قوية مركزة لإلمام الشهيد حسن
البنا عليه رحمة هللا ورضوانه ،س َّماها «األصول العشرين» وصاغها
صياغة تتميز بالحكمة واالعتدال والرفق ،وحرص فيها على أن يجمع وال
يفرق ،وأن يقرب وال يباعد بين أهل القبلة ،وأبناء الملة.
ص َل هذه
ي بعض األصدقاء المخلصين من أهل العلم :أن أ ْف ِ
وقد اقترح عل َّ
كثيرا من الناس سيتصورنها كتبًا
الكتب عن «األصول العشرين»؛ ألن
ً
خاصة لإلخوان المسلمين ،وهم وحدهم الذين يقرأونها ،وقال هذا الصديق:
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مع أني تابعت األجزاء األربعة التي صدرت منها ،فوجدت ما فيها من علم
وتأصيل وفكر أصيل يحتاج إليه أبناء األمة جميعًا ،سواء كانوا من اإلخوان
أم من غيرهم.
وقال هؤالء اإلخوة :إن اعتبار هذه السلسلة شر ًحا لألصول العشرين ظلم
لها ،فهي تشرح السطرين أو الثالثة من كالم البنا بكتاب كامل ،وما العالقة
بين الكتاب وبين األصل الذي يتحدث حوله إال كالعالقة بين النواة والنخلة!
وأود أن أقول لهؤالء اإلخوة الفضالء :إن عنوان هذه السلسلة يدل عليها،
ويعرف بهدفها ،فقد توجهت بها لكل العاملين في ساحة الدعوة اإلسالمية،
والعمل اإلسالمي من علماء ودعاة وجمعيات وجامعات ومؤسسات ،فقد
شغلني َه ُّم الدعوة والدعاة ،و َه ُّم الدين وتجديده ،وهم األمة وتغييرها من
داخلها ،وه ّم أعداء األمة الذين يحاولون تعويق مسيرتها ،وتمزيق وحدتها،
وغفلة كثير من العاملين لإلسالم عن كيد هؤالء.
لقد أردت بهذه السلسلة أن أخاطب كل الغيورين على اإلسالم ،وكل
المهتمين بشأن أمته ،وإعالء كلمته ،وتحكيم شريعته ،مجتهدًا أن أزيل الجفوة
بينهم ،وأن أردم الفجوة التي تفصل بعضهم عن بعض ،وأن أغرس الحُبَّ
والتسامح في قلوبهم بدل البغضاء والتعصب ،فإن البغضاء هي الحالقة ،ال
تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
وأنا أربأ بإخواني المعنيين من أهل العلم والدعوة :أن يعتبروا هذه الكتب
لإلخوان وحدهم ،فما قصدت إلى هذا وال أردته ،بل الواقع أن حسن البنا قبل
أن يكتب هذه األصول لإلخوان ،كان قد تقدم بها التحاد الجمعيات الدينية في
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مصر ،التي وقع بينها من الخالف والتجافي والتنادي إلى حد التراشق بتهم
بالتفيسق والتكفير .فأراد بأصوله هذه أن تمثل الحد األدنى الذي يجب أن
يلتقي عليه كل من يعمل لنصرة اإلسالم.
وفي هذه األصول األربعة التي تحدثنا حولها هنا ،تعرضنا لقضايا في
غاية األهمية والخطر:
 -1مثل قضية تراث السلف وموقفنا منه ،وكيف نقومه بميزان الكتاب والسنة.
 -2ومثللل قضللية التمللذهب والتلقيللد بللين المللوجبين للله ،حتللى علللى أهللل العلللم،
والمحرمين له حتى على العوام واألميين من العرب والعجم!
 -3ومثللل قضللية االخللتالف الفقهللي ،وهللل يللؤدي إلللى التفللرق الللديني وكيللف
نضبط هلذا االخلتالف بالضلوابط الشلرعية العلميلة ،بحيل نؤسلس ركلا ز
لفقلله االخللتالف ،حتللى يكللون اخللتالف تنللو وثللراء ،ال اخللتالف صللرا
وتضاد.
 -4مثللل قضللية الجللدل «البيزنطللي» فللي فرعيللات الللدين التللي ال ينبنللي عليهللا
عمل ،والتي تأكل األوقات ،وتنشئ الحزازات ،وتفرق الجماعات.
ومن الناس من تضيق صدورهم بأي خالف ،مع أن من الخالف ما هو
ضرورة ورحمة وتوسعة لألمة ،وما يكون ثروة حقوقية وفقهية لها ،وما يتيح
لها فرصة لالنتقاء والترجيح.
ومن الناس من يعتبر رأيه أو رأي جماعته هو الصواب الذي ال يحتمل
الخطأ ،ورأي غيره هو الخطأ الذي ال يحتمل الصواب بحال ،وقد ورثنا من
السلف هذه الكلمة العادلة :رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ
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يحتمل الصواب.
بقيت هنا كلمة ال بد أن أقولها إحقاقًا للحق:
إذا كان تراث أسالفنا العظام  -في مستواه البشري  -خاضعًا للنقد ،وليس
في ذاته قداسة وال عصمة ،فإن منطق العقول المستقلة يقول :إن تراث
اآلخرين سواء كان في الغرب أم في الشرق ،أحق بالخضو للنقد والتقويم
من تراثنا الذي يتميز بصلته بالدين ،واستظالله بالوحي ،وهذا ما ال يجوز أن
يختلف فيه اثنان من العقالء.
وإذا كنا ننكر تقليد أسالفنا من فقهاء األمة الكبار ،وأ متها العظام؛ ألنهم
فكروا واجتهدوا وأبدعوا لزمانهم ال لزماننا ،ولبيئاتهم ال لبيئاتنا ،فنحن  -وال
إنكارا لتقليد آخر يشيع اليوم ،ويراد له أن يهيمن على عقولنا،
شك  -أشد
ً
ويوجه حياتنا ،وأن نخضع له أفكارنا وسلوكنا ،ذلكم هو تقليد الغرب صاحب
الحضارة المسيطرة على العالم بما فيها من نزعة مادية ظاهرة ،ونزعة نفعية
غالبة ،وما تتضمنه في غالب مدارسها الفلسفية ،وتطبيقاتها العملية ،من
احتقار للغيبيات ،وإهمال للقيم الروحية واألخالقية ،وتشجيع للتحلل
واإلباحية ،والتعامل بالمعايير المزدوجة ،واعتبار الغرب هو سيد العالم ،وأن
حضارتهم أم الحضارات .لقد أثر الغرب فينا قدي ًما عن طريق االستعمار
بأنواعه :السياسي والعسكري واالقتصادي والتشريعي والثقافي ،واليوم
يغزونا عن طريق ما س َّموه «العولمة» وهي اسم جديد لالستعمار.
أقول :إن هذا التقليد الذي يراد فرضه علينا اليوم ،لتحني رءوسنا لفكر
الغرب وثقافته ،وفلسفته وحضارته ،والتخلي عن جذورنا اإليمانية والثقافية
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وهويتنا الحضارية ،وخصا صنا الدينية والفكرية ،لترتمي في أحضانه،
وتذوب في حضارته ،وتفنى فيها ،كما عبر بعضهم من قديم  -هذا التقليد
مرفوض عندنا بال نزا ؛ ألنه يمثل بالنسبة لنا اليوم اغترابًا ،كما يمثل تقليد
األسالف اغترابًا.
تقليد األسالف يعتبر اغترابًا في الزمان ،وتقليد الغرب يعتبر اغترابًا في
المكان.
والواجب أن نعيش في زماننا ومكاننا ،ال نغترب عن العصر ،وال نغترب
عن الدار.
نريد أن نفكر ألنفسنا بعقولنا ال بعقول غيرنا ،ال نريد من أحد أن يفكر لنا،
سواء كان من األموات ،الذين بيننا وبينهم قرون وقرون ،أم من األحياء الذين
بيننا وبينهم بحار ووهاد.
وشعورا،
فكرا
ً
على أن أسالفنا  -وإن اغتربوا عنا زمانًا  -هم أقرب إلينا ً
فمنطلقاتهم منطلقاتنا ،وغاياتهم غاياتنا ،ومناهجهم مناهجنا ،ولكنهم لم يحيوا
حياتنا ،ولم يعيشوا مشاكلنا ،ولم يواجهوا تحدياتنا ،ولم يعرفوا ما عرفنا في
عصرنا.
أما الغربيون فهم أكثر بعدًا منا؛ ألن منطلقاتهم ليست منطلقاتنا ،وغاياتهم
نكرا.
غير غاياتنا ،ومناهجهم ليست مناهجنا .فتقليدنا لهم أشد ً
ورجا ي من إخواني العاملين لإلسالم  -أيًّا كانت المدرسة التي ينتمون
إليها  -أن يقرأوا كتابي هذا بروح األخوة اإلسالمية ،ال بروح العصبية
الجاهلية ،فما أنا إال واحد منهم ،يسرني ما يسرهم ،ويسوءني ما يسوءهم،
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وما أردت وهللا إال الخير لهم ولهذا الدين ،وال أدعي العصمة لما كتبت ،وال
أزعم أني أعلم من أحد ،فأنا ال أزال أطلب العلم ،وسأظل أطلبه  -بتوفيق هللا
تعالى  -ما دامت لي عين تقرأ ،وأذن تسمع ،وعقل يعي ،موقنًا بقول هللا
{و َما ٓ أُوتِيتُم ِمنَ ۡٱل ِع ۡل ِم ِإ هَل َق ِليل} [اإلسراء.]85 :
تعالىَ :
{وقُل
وداعيًا هللا جل شأنه بما أمر خاتم رسله أن يدعو به ربه حين قالَ :
رهب ِز ۡدنِي ِع ۡلما} [طه.]114 :
ِ

ً
باطال وارزقنا اجتنابه،
اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل
واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
علَ ۡينَا ٓ إِ ۡ
علَى
صرا َك َما َح َم ۡلتَهۥُ َ
َاخ ۡذ َنا ٓ إِن نهسِي َنا ٓ أ َ ۡو أ َ ۡخ َط ۡأ َن ْۚا َربهنَا َو ََل تَ ۡح ِم ۡل َ
{ربهنَا ََل تُؤ ِ
َ
عنها َو ۡ
ٱله ِذينَ ِمن قَ ۡب ِل َن ْۚا َربهنَا َو ََل ت ُ َح ِم ۡلنَا َما ََل َطاقَ َة لَ َنا بِ ِۖۦه َو ۡ
ٱغ ِف ۡر لَ َنا َو ۡٱر َح ۡم َن ْۚا ٓ
ٱعفُ َ
أَنتَ َم ۡولَ َٰىنَا فَٱنص ُۡرنَا َعلَى ۡٱلقَ ۡو ِم ۡٱل َٰ َك ِف ِرينَ } [البقرة.]286 :

الدوحة في ربيع األول 1422هـ

الفقير إلى هللا

يونيو «حزيران» 2001م

يوسف القرضاوي
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األصل السادس
سنَّة
تقويم التراث بميزان الكتاب وال ُّ
قال اإلمام حسن البنا رحمه هللا في األصل السادس من أصوله العشرين:
«وكل أحد يؤخذ من كالمه ويترك ،إال المعصوم صلى هللا عليه وسلم،
وكل ما جاء عن السلف رضوان هللا عليهم موافقًا للكتاب والسنة قبلناه ،وإال
فكتاب هللا وسنة رسوله أولى باالتبا  .ولكننا ال نعرض لألشخاص  -فيما
اختلف فيه  -بطعن أو تجريح ،ونكلهم إلى نياتهم ،وقد أفضوا إلى ما قدموا».
هذا األصل تفريع على األصل الثاني الذي حصر مصدر المعرفة ألحكام
اإلسالم في الكتاب والسنة.
حقا ق ثالث تضمنها هذا األصل:
أما هذا األصل فقد تضمن حقا ق ثالثة ،تؤكد وتتمم ما جاء في األصل
الثاني.
األولى :نفي العصمة عن كل واحد في األمة ،عدا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،بالغًا ما بلغ مركزه في العلم والصالح ،حتى لو كان صاحبًا أو
تابعًا أو من أهل البيت .وعصمته صلى هللا عليه وسلم إنما هي فيما يبلغه عن
ربه من الوحي المتلو وهو القرآن الكريم ،أو غير المتلو ،وهو السنة المبيِّنة
للقرآن كما أنه معصوم من اقتراف المعاصي ،وال سيما الكبيرة منها.
الثانية :وزن ما جاء عن السلف من أقوال وآراء وتصرفات ،بالميزان
الذي ال يخطئ :الكتاب والسنة .فما وافقهما قُبل ،وإال فهما أولى باالتبا .
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وبعبارة أخرى :شرعية نقد التراث.
الثالثة :أال نتجاوز نقد اآلراء في المسا ل الخالفية إلى تجريح أصحابها،
بل نكلهم إلى نياتهم ،وقد أفضوا إلى ما قدموا.
وسنتحدث عن هذه الحقا ق الكبيرة في الصحا ف التالية:
ال عصمة لغير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أما الحقيقة األولى ،فقد دل الكتاب والسنة وإجما األمة على وجوب
العمل بكتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وأصل الطاعة إنما
هي هلل عز وجل ،باعتباره رب الناس ،ملك الناس ،إله الناس ،فهو الذي
خلقهم ،وكرمهم ،وأمدهم بآال ه التي ال تحصى ،وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة
وباطنة ،فمن حقه سبحانه أن يكلفهم ويأمرهم وينهاهم ،بحكم ربوبيته لهم،
وعبوديتهم له.
وأما طاعة رسوله سسس ،فذلك باعتباره المبلغ عن ربه ما أنزل إليه،
ٓ
رهب ۖكَ َوإِن لهمۡ ت َ ۡفعَ ۡل
والمب ِيّن له ،فقد قال تعالىَٰ { :يَأَيُّ َها ٱلره سُو ُل َب ِل ۡغ َما ٓ أ ُ ِنز َل إِ َل ۡيكَ ِمن ِ
{وأ َ َ
اس َما نُ ِز َل ِإ َل ۡي ِهمۡ
فَ َما بَله ۡغتَ ِر َ
نز ۡل َنا ٓ ِإلَ ۡيكَ ٱلذ ِۡك َر ِلت ُ َب ِينَ ِلل هن ِ
سالَتَهُ} [الما دةَ ،]67 :
َولَ َعلههُمۡ يَتَفَ هك ُرونَ } [النحل.]44 :
ع ه
ٱَّللَ} [النساء.]80 :
وقال تعالى{ :مهن ي ُِط ِع ٱلره سُو َل فَقَ ۡد أ َ َطا َ
وقال تعالى{ :قُ ۡل أَ ِطيعُواْ ٱ هَّللَ َوٱلره سُو ۖ َل فَ ِإن ت َ َوله ۡواْ َف ِإ هن ه
ٱَّللَ ََل ي ُِحبُّ ۡٱل َٰ َك ِف ِرينَ } [آل

عمران.]32 :
وقال تعالىَٓ َٰ { :يأَيُّ َها ٱله ِذينَ َءا َمنُ ٓواْ أ َ ِطيعُواْ ه
ٱَّللَ َوأ َ ِطيعُواْ ٱلره سُو َل َوأُوْ ِلي ۡٱۡل َ ۡم ِر
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ٱَّلل َو ۡٱليَ ۡو ِم
ِمن ُكمۡۖ َف ِإن ت َ َٰنَ َز ۡعتُمۡ فِي َ
َّلل َوٱلره سُو ِل ِإن ُكنتُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُونَ ِب ه ِ
ش ۡي ٖء َف ُردُّوهُ ِإلَى ٱ ه ِ
ۡٱۡلٓ ِخ ِر} [النساء.]59 :

ً
استقالال ،وأوجب طاعة أولي األمر تبعًا لطاعة
فأوجب طاعة هللا ورسوله
هللا ورسوله ،سواء فسرنا أولي األمر بـ«العلماء» كما قال غير واحد من
السلف .أم فسرناهم بـ«األمراء» .فإنما يطاعون إذا أطاعوا هللا ورسوله .وإنما
الطاعة في المعروف .فال طاعة مطلقة إال هلل ولرسوله ،وال طاعة لمخلوق
في معصية الخالق.
ولهذا كان صديق األمة وأفضلها بعد نبيها أبو بكر رضي هللا عنه يقول:
إن رأيتموني على حق فأعينوني ،وإن رأيتموني على باطل فسددوني،
أطيعوني ما أطعت هللا فيكم ،فإن عصيته فال طاعة لي عليكم.
ي اعوجا ًجا فليقومني.
ويقول عمر بعده :أيها الناس ،من رأى منكم ف َّ
واتفق الجميع على أنه ليس أحد معصو ًما في كل ما يأمر به ،وكل ما ينهى
عنه غير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ال ينطق عن الهوى ،والذي ال
يأمر إال بحق وخير ،وال ينهى إال عن شر وباطل.
ولم يزعم أحد من أ مة المسلمين أنه مبرأ من الخطأ ،أو معصوم من
الزلل ،بل قالوا :هذا أحسن ما عندنا ،أو ما قدرنا عليه ،أو هو صواب يحتمل
الخطأ أو غير ذلك ،ونهوا اآلخرين عن تقليدهم .كلهم قال ذلك دون استثناء.
ومن هنا كانت العصمة منفية عن الجميع قطعًا ويقينًا ال شبهة فيه.
وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى عن «المعز معد بن تميم»
الذي بنى القاهرة ،والقصرين :هل كان شريفًا فاطميًّا وهل كان هو وأوالده
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معصومين وأنهم أصحاب العلم الباطن وإن كانوا ليسوا أشرافًا ،فما الحجة
على القول بذلك وإن كانوا على خالف الشريعة :فهل هم «بغاة» أم ال وما
حكم من نقل ذلك عنهم من العلماء المعتمدين الذين يحتج بقولهم ولتبسطوا
القول في ذلك.
فأجاب :الحمد هلل .أما القول بأنه هو أو أحد من أوالده أو نحوهم كانوا
معصومين من الذنوب والخطأ ،كما يدعيه الرافضة في «االثنى عشر» فهذا
القول شر من قول الرافضة بكثير ،فإن الرافضة ادعت ذلك فيمن ال شك في
إيمانه وتقواه ،بل فيمن ال يشك أنه من أهل الجنة :كعلي ،والحسن ،والحسين
رضي هللا عنهت .ومع هذا فقد اتفق أهل العلم واإليمان على أن هذا القول من
أفسد األقوال ،وأنه من أقوال أهل اإلفك والبهتان ،فإن العصمة في ذلك ليست
لغير األنبياء سسست.
بل كان من سوى األنبياء يؤخذ من قوله ويترك ،وال تجب طاعة من
سوى األنبياء والرسل في كل ما يقول ،وال يجب على الخلق اتباعه واإليمان
كفرا ،بخالف
به في كل ما يأمر به ويخبر به ،وال تكون مخالفته في ذلك ً
األنبياء ،بل إذا خالفه غيره من نظرا ه وجب على المجتهد النظر في قوليهما،
وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه ،كما قال تعالىَٓ َٰ { :يأَيُّ َها ٱله ِذينَ َءا َمنُ ٓو ْا
أ َ ِطيعُواْ ه
ٱَّللَ َوأ َ ِطيعُواْ ٱلره سُو َل َوأُوْ ِلي ۡٱۡل َ ۡم ِر ِمن ُكمۡۖ َف ِإن تَ َٰنَ َز ۡعتُمۡ فِي ش َۡي ٖء فَ ُردُّوهُ إِلَى
َٰ
س ُن ت َ ۡأ ِو ً
يل} [النساء:
ٱَّلل َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱۡلٓ ِخ ِْۚر ذَ ِلكَ َخ ۡير َوأَ ۡح َ
ٱ هَّللِ َوٱلره سُو ِل إِن ُكنتُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُونَ ِب ه ِ

 ،]59فأمر عند التناز بالرد إلى هللا وإلى الرسول ،إذ المعصوم ال يقول إال
حقًّا .ومن علم أنه قال الحق في موارد النزا وجب اتباعه ،كما لو ذكر آية
من كتاب هللا تعالى ،أو حديثًا ثابتًا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقصد
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به قطع النزا .

أما وجوب اتبا القا ل في كل ما يقول من غير ذكر دليل على صحة ما
يقول فليس بصحيح ،بل هذه المرتبة هي «مرتبة الرسول» التي ال تصلح إال
ش َج َر بَ ۡينَهُمۡ ث ُ هم ََل
له ،كما قال تعالى{ :فَ َل َو َربِكَ ََل يُ ۡؤ ِمنُونَ َحت ه َٰى يُ َح ِك ُموكَ فِي َما َ
س ِل ُمواْ تَ ۡس ِليما} [النساء ،]65 :وقال تعالى:
يَ ِجدُواْ فِ ٓي أَنفُس ِِهمۡ َح َرجا ِممها قَض َۡيتَ َويُ َ
ٱَّللِ َولَ ۡو أَنههُمۡ ِإذ ه
ع ِب ِإ ۡذ ِن ه ْۚ
سهُمۡ َجآءُوكَ
س ۡل َنا ِمن ره سُو ٍل ِإ هَل ِليُ َطا َ
ظلَ ُم ٓواْ أَنفُ َ
{ َو َما ٓ أ َ ۡر َ
ٱَّلل َو ۡ
فَ ۡ
ٱست َ ۡغفَ َر لَ ُه ُم ٱلره سُو ُل لَ َو َجدُواْ ه
ٱَّللَ تَوه ابا ره ِحيما} [النساء ،]64 :وقال
ٱست َ ۡغفَ ُرواْ ه َ

تعالى:

ٱَّلل فَٱت ه ِبعُونِي ي ُۡحبِ ۡب ُك ُم ه
ٱَّللُ} [آل عمران:
{قُ ۡل ِإن ُكنت ُمۡ ت ُ ِحبُّونَ ه َ

 ،]31وقال

{و َما كَانَ ِل ُم ۡؤ ِم ٖن َو ََل ُم ۡؤ ِمنَ ٍة إِذَا قَضَى ه
ٱَّللُ َو َرسُولُ ٓۥهُ أ َ ۡم ًرا أَن يَ ُكونَ لَ ُه ُم
تعالىَ :
ع ٓواْ
ۡٱل ِخيَ َرةُ ِم ۡن أ َ ۡم ِر ِهمۡ } [األحزاب ،]36 :وقال تعالىِ { :إنه َما َكانَ قَ ۡو َل ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ ِإذَا دُ ُ
ٓ
س ِم ۡع َنا َوأَ َط ۡع َن ْۚا َوأُوْ َٰلَ ِئكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِلحُونَ }
ٱَّلل َو َرسُو ِل ِهۦ ِل َي ۡح ُك َم بَ ۡي َنهُمۡ أَن يَقُولُواْ َ
إِلَى ه ِ

[النور.]51 :
ٱَّللَ َوٱلره سُو َل فَأُوْ َٰلَٓ ِئكَ َم َع ٱله ِذينَ أ َ ۡن َع َم ه
{و َمن ي ُِط ِع ه
علَ ۡي ِهم ِمنَ ٱلنهبِيِۧنَ
ٱَّللُ َ
وقالَ :
ص ِل ِح ْۚ
ٱلصدِي ِقينَ َوٱل ُّ
ش َهدَآ ِء َوٱل َٰ ه
سنَ أُوْ َٰلَٓ ِئكَ َرفِيقا} [النساء ،]69 :وقال تعالى:
ينَ َو َح ُ
َو ِ
َٰ
{تِ ۡلكَ ُحدُودُ ٱ ه ْۚ
ٱَّلل َو َرسُو َل ۥهُ ي ُۡد ِخ ۡلهُ َجنه ٖت تَ ۡج ِري ِمن ت َ ۡحتِ َها ۡٱۡل َ ۡن َٰ َه ُر َٰ َخ ِل ِدينَ
َّللِ َو َمن ي ُِط ِع ه َ
َٰ
ارا َٰ َخ ِلدا
ٱَّلل َو َرسُولَ ۥهُ َويَتَ َعده ُحدُودَهُۥ ي ُۡد ِخ ۡلهُ َن ً
فِي َه ْۚا َوذَ ِلكَ ۡٱلفَ ۡو ُز ۡٱل َع ِظي ُم َ 13و َمن يَ ۡع ِ
ص هَ
عذَاب م ُِّهين} [النساء ،]14 ،13 :وقال تعالى{ :رُّ سُل ُّمبَش ِِرينَ َو ُمنذ ِِرينَ
فِي َها َولَهۥُ َ
ۢ
{و َما ُكنها
اس َ
ٱَّلل ُحجهةُ بَ ۡعدَ ٱلرُّ ُ
ِلئ هَل يَ ُكونَ ِللنه ِ
س ِل} [النساء ،]165 :وقال تعالىَ :
علَى ه ِ
صلَ َٰوةَ
ُمعَ ِذ ِبينَ َحت ه َٰى نَ ۡبعَ َ
ث َرسُوَل} [اإلسراء ،]15 :وقال تعالى{ :لَ ِئ ۡن أَقَ ۡمت ُ ُم ٱل ه
س ِلي َوع هَز ۡرت ُ ُمو ُهمۡ َوأ َ ۡق َر ۡ
َو َءات َ ۡيت ُ ُم ه
ٱَّللَ قَ ۡر ً
ضت ُ ُم ه
سنا هۡلُك َِف َر هن
ٱلزك ََٰوةَ َو َءا َمنتُم ِب ُر ُ
ضا َح َ

سيِاتِ ُكمۡ } [الما دة.]12 :
عَن ُكمۡ َ
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وأمثال هذه في القرآن كثير ،بيَّن فيه سعادة من آمن بالرسل واتبعهم
وأطاعهم ،وشقاوة من لم يؤمن بهم ولم يتبعهم ،بل عصاهم.
فلو كان غير الرسول معصو ًما فيما يأمر به وينهى عنه ،لكان حكمه في
ذلك حكم الرسول .والنبي المبعوث إلى الخلق رسول إليهم ،بخالف من لم
ي أمر
يبع إليهم .فمن كان ً
آمرا ناهيًا للخلق :من إمام ،وعالم ،وشيخ ،وول ّ
غير هؤالء من أهل البيت أو غيرهم ،وكان معصو ًما :كان بمنزلة الرسول
في ذلك ،وكان من أطاعه وجبت له الجنة ،ومن عصاه وجبت له النار ،كما
ي ٍّ أو غيره من األ مة ،بل من أطاعه يكون مؤمنًا،
يقول القا لون بعصمة عل ّ
كافرا ،وكان هؤالء كأنبياء بني إسرا يل ،فال يصح حينئذ
ومن عصاه يكون ً
قول النبي صلى هللا عليه وسلمَ« :ل نبي بعدي».
وفي السنن عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :العلماء ورثة اۡلنبياء ،إن
دينارا إنما ورثوا العلم ،فمن أخذه فقد أخذ
اۡلنبياء لم يورثوا دره ًما وَل
ً
بحظ وافر» .فغاية العلماء من األ مة وغيرهم من هذه األمة أن يكونوا ورثة
أنبياء.
ضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة واإلجما أن النبي صلى هللا عليه
وأي ً
ضا ،وأخطأت بع ً
وسلم قال للصديق في تأويل رؤيا عبرها« :أصبت بع ً
ضا».
وقال الصديق :أطيعوني ما أطعت هللا ،فإذا عصيت هللا فال طاعة لي
عليكم.
وغضب مرة على رجل فقال له أبوبردة :دعني أضرب عنقه ,فقال
ً
فاعال ! قال :نعم .فقال :ما كانت ألحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه
له:أكنت

14

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

وسلم.
ولهذا اتفق األ مة على أن من سب نبيًّا قتل ،ومن سب غير النبي ال يقتل
بكل سب سبه ،بل يفصل في ذلك ،فإن من قذف أم النبي صلى هللا عليه وسلم،
كافرا؛ ألنه قدح في نسبه ،ولو قذف غير أم النبي صلى
قُتل ،مسل ًما كان أو ً
هللا عليه وسلم ممن لم يعلم براءتها لم يقتل».
وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه في مواضع بمثل هذه ،فيرجع
عن أقوال كثيرة إذا تبيَّن له الحق في خالف ما قال ،ويسأل الصحابة عن
بعض السنة حتى يستفيدها منهم ،ويقول في مواضع :وهللا ،ما يدري عمر
أصاب الحق أو أخطأه .ويقول :امرأة أصابت ،ورجل أخطأ.
ومع هذا فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه
قال« :قد كان في اۡلمم قبلكم محدهثون ،فإن يكن في أمتي أحد فعمر»،
وفي الترمذي« :لو لم أبعث فيكم لبُعث عمر» ،وقال« :إن هللا ضرب الحق
على لسان عمر وقلبه» ،فإذا كان ْال ُم َحدَّث الملهم الذي ضرب هللا الحق على
لسانه وقلبه بهذه المنزلة يشهد على نفسه بأنه ليس بمعصوم ،فكيف بغيره من
الصحابة وغيرهم الذين لم يبلغوا منزلته !
فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سا ر الصحابة،
وأعظم طاعة هلل ورسوله من سا رهم ،وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم،
وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
«خير هذه اۡلمة بعد نبيها أبو بكر ،ثم عمر» ،روى ذلك عنه من نحو
ثمانين وج ًها ،وقال علي رضي هللا عنه :ال أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر
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وعمر إال جلدته حد المفتري .واألقوال المأثورة عن عثمان وعلي وغيرهما
من الصحابة كثيرة.
بل أبو بكر الصديق ال يحفظ له فتيا أفتى فيها بخالف نص النبي صلى هللا
عليه وسلم ،وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة من ذلك أكثر مما وجد لعمر.
وكان الشافعي رضي هللا عنه يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسا ل الفقه،
ي وعبد هللا بن
ي ،فصنف كتاب «اختالف عل ّ
فيحتجون عليه بقول عل ّ
مسعود» وبيَّن فيه مسا ل كثيرة تركت من قولهما ،لمجيء السنة بخالفها.
وصنف بعده محمد بن نصر المروزي كتابًا أكبر من ذلك ،كما ترك من
ً
حامال فإنها تعتد
ي رضي هللا عنه أن المعتدة المتوفى عنها إذا كانت
قول عل ّ
ضا.
أبعد األجلين ،ويروى ذلك عن ابن عباس أي ً
واتفقت أ مة الفتيا على قول عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك ،وهو
أنها إذا وضعت حملها حلت ،لما ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم :أن
سبيعة األسلمية كانت قد وضعت بعد وفاة زوجها بليال ،فدخل عليها أبو
السنابل بن َب ْع َكك ،فقال :ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر،
ت
فسألت النبي صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال« :كذب أبو السنابلَ .حلَ ْل ِ
فا ْن ِك ِحي» فَ َكذَّب النبي صلى هللا عليه وسلم من قال بهذه الفُتْ َيا.
مهر قال فيها
وكذلك المفوضة التي تزوجها ومات عنها ولم يُ ْف َر ْ
ض لها ٌ
ي وابن عباس :إنها ال مهر لها ،وأفتى فيها ابن مسعود وغيره :أن لها َم ْه َر
عل ّ
ْال ِمثْل ،فقام رجل من أشجع ،فقال« :نشهد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قضى في بِ ْر َو بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه» .ومثل هذا كثير.
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ضا في العلم والفتيا ،كما
وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بع ً
ضا ،ولو كانوا معصومين لكان مخالفة
يخالف سا ر أهل العلم بعضهم بع ً
المعصوم للمعصوم ممتنعة ،وقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه ويكره
كثيرا مما يفعله ،ويرجع علي رضي هللا عنه في آخر األمر إلى رأيه ،وكان
ً
يقول:
لئئئئئن عجئئئئزت عجئئئئزة َل أعتئئئئذر سئئئئوف أكئئئئيو بعئئئئدها وأسئئئئتمر

وأجبر الرأي النسيب المنتشر
وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو األصوب!
وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض ،كقوله في أمهات األوالد ،فإن له فيها
قولين «أحدهما» المنع من بيعهن .و«الثاني» إباحة ذلك .والمعصوم ال يكون
له قوالن متناقضان ،إال أن يكون أحدهما ناس ًخا لآلخر.
صى الحسن أخاه الحسين بأن ال يطيع أهل العراق ،وال يطلب هذا
وقد و َّ
األمر ،وأشار عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما ممن يتواله ويحبه،
ورأوا أن مصلحته ومصلحة المسلمين أال يذهب إليهم ،وال يجيبهم إلى ما
()1

قالوه من المجيء إليهم والقتال معهم ،وأن كان

هذا هو المصلحة له

وللمسلمين ،ولكنه رضي هللا عنه فعل ما رآه مصلحة ،والرأي يصيب
ويخطئ .والمعصوم ليس ألحد أن يخالفه ،وليس له أن يخالف معصو ًما آخر،
إال أن يكونا على شريعتين ،كالرسولين ،ومعلوم أن شريعتهما واحدة .وهذا
باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1أرى أن كلمة «كان» هذه مزيدة وتفسد المعنى.
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«والمقصود» أن من ادعى عصمة هؤالء السادة ،المشهود لهم باإليمان
والتقوى والجنة :هو في غاية الضالل والجهالة ،ولم يقل هذا القول من له في
األمة لسان صدق ،بل وال من له عقل محمود .انتهى.
اعتراض باالحتجاج بقول الصحابي:
قد يعكر على هذا األصل  -وهو عدم عصمة من عدا الرسول الكريم -
مذهب من يرى أن «قول الصحابي» حجة في الشر  ،يؤخذ منه الدين ،كما
يؤخذ منه الحدي النبوي .وهذا يقدح في األصل المذكور.
ونود هنا :أن نشير إلى جملة أمور:
أولها :أن جمهور الفقهاء واأل مة ال يرون قول الصحابي حجة.
ثانيًا :أن الذين يرون االحتجاج بقول الصحابي ،ال يحتجون به لذاته ،وأنه
قول معصوم ،وإنما يحتجون به من حي

داللته على السنة ،فإن الصحابة

شاهدوا التنزيل ،وعاشوا في حجر النبوة ،وعرفوا من الدين ما لم يعرفه
غيرهم ،مع سالمة الفطرة ،وأصالة العربية عندهم .فهم أولى بفهم حقا ق
الدين من غيرهم.
كذلك قالوا في سنة الخلفاء الراشدين :إنما أمرنا باتباعها؛ ألنها تسير في
ضوء السنة النبوية؛ ألنهم أعرف الناس بها وأحرصهم على اتباعها.
والذي نرجحه أن قول الصحابي في ذاته ليس حجة ،وإن كان ال ينبغي
ًّ
إسقاط اعتباره في الجملة ،ولكنه ليس ً
مستقال؛ ألن الصحابة قد
دليال شرعيًّا
اختلفوا فيما بينهم في قضايا كثيرة ،ورد بعضهم على بعض ،مما يدل على
أن رأيهم إنما هو رأي بشري محض.

18

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

وال يستثنى من ذلك إال ما قالوه مما يراه الصحابي مما ال مجال للرأي
فيه ،فيكون له حكم الحدي المرفو  .وإن كان كثير من تطبيقات هذه القاعدة
ال يسلم بأنه ال مجال فيه للرأي.
مثل قول عا شة :ال يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين وال بفركة
مغزل.
وقول ابن مسعود :أقل الحيض ثالثة أيام.
وقول ابن عباس :من ترك نس ًكا فعليه دم.
فمن العلماء من اعتبر ذلك في حكم المرفو  ،ومنهم من لم يعتبره ،وهو
الراجح فيما رأى ،فقد يقول الصحابي ذلك بنا ًء على ما يسمع من الناس ،أو
على رؤية خاصة عنده أو غير ذلك.
وكذلك رأي الحاكم أبو عبدهللا أن قول الصحابي في التفسير بمثابة
المرفو  ،وهذا ال يسلم له على إطالقه.
وينبغي لنا هنا أن ننقل ما ذكره الشوكاني في «إرشاد الفحول» في هذه
القضية ،ففيه تلخيص جيد ،وترجيح مقبول.
أقوال العلماء كما ذكرها الشوكاني في «إرشاد الفحول»:
قال الشوكاني رحمه هللا :اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في
مسا ل االجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر ،وممن نقل هذا االتفاق
القاضي أبو بكر ،واآلمدي ،وابن الحاجب وغيرهم.
واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين ،ومن بعدهم،
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على أقوال:
«األول» :أنه ليس بحجة مطلقًا ،وإليه ذهب الجمهور.
«الثاني» :أنه حجة شرعية ،مقدمة على القياس ،وبه قال أكثر الحنفية،
ونقل عن مالك ،وهو قديم قولي الشافعي.
«الثال » :أنه حجة إذا انضم إليه القياس ،فيقدم حينئذ على قياس ليس معه
قول صحابي ،وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة.
قال :وأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة،
أو اإلجما  ،أو كان أصح في القياس ،وإذا قال واحد منهم القول ال يحفظ عن
غيره منهم له فيه موافقة وال مخالفة؛ صرت إلى اتبا قول واحدهم إذا لم أجد
عا ،وال شيئًا يحكم له بحكمه ،أو وجد معه قياس(.)2
كتابًا ،وال سنة ،وال إجما ً
انتهى.
وحكى القاضي حسين ،وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في
الجديد أن قول الصحابي حجة ،إذا عضده القياس ،وكذا حكاه عنه القفال
الشاشي ،وابن القطان.
قال القاضي في «التقريب» :إنه الذي قاله الشافعي في الجديد ،واستقر
عليه مذهبه ،وحكاه عنه المزني ،وابن أبي هريرة.
«الرابع» :أنه حجة إذا خالف القياس؛ ألنه ال محمل له إال التوقيف.
قال ابن برهان في الوجيز :وهذا هو الحق المبين ،قال :ومسا ل اإلمامين
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )2انظر« :الرسالة» (ص.)65 :
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أبي حنيفة ،والشافعي رحمه اللها تدل عليه .انتهى.
ترجيح الشوكاني:
ثم قال الشوكاني:
وال يخفاك «أي ال يخفى عليك» أن الكالم في قول الصحابي إذا كان ما
قاله من مسا ل االجتهاد ،أما إذا لم يكن منها ،ودل دليل على التوقيف؛ فليس
مما نحن بصدده .والحق أنه ليس بحجة ،فإن هللا سبحانه لم يبع

إلى هذه

األمة إال نبينا محمدًا صلى هللا عليه وسلم ،وليس لنا إال رسول واحد ،وكتاب
واحد ،وجميع األمة مأمورة باتبا كتابه ،وسنة نبيه ،وال فرق بين الصحابة
وبين من بعدهم في ذلك ،فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية ،وباتبا الكتاب
والسنة ،فمن قال :إنها تقوم الحجة في دين هللا عز وجل بغير كتاب هللا ،وسنة
رسوله ،وما يرجع إليهما ،فقد قال في دين هلل بما لم يثبت ،وأثبت في هذه
وتقول بالغ فإن
الشريعة اإلسالمية شر ً
عا لم يأمر هللا به ،وهذا أمر عظيمّ ،
الحكم لفرد أو أفراد من عباد هللا بأن قوله ،أو أقوالهم حجة على المسلمين
متقررا تعم به البلوى ،مما ال يدان
عا ثابتًا
يجب عليهم العمل بها وتصير شر ً
ً
هللا عز وجل به ،وال يحل لمسلم الركون إليه ،وال العمل عليه ،فإن هذا المقام
لم يكن إال لرسل هللا ،الذين أرسلهم بالشرا ع إلى عباده ال لغيرهم ،وإن بلغ
في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ .وال شك أن مقام الصحبة مقام عظيم،
ولكن ذلك في الفضيلة ،وارتفا الدرجة ،وعظمة الشأن ،وهذا مسلم ال شك
فيه ،ولهذا «صار مد» أحدهم ال «تبلغ إليه» من غيرهم الصدقة بأمثال
الجبال ،وال تالزم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم في حجية قوله ،وإلزام الناس باتباعه ،فإن ذلك مما لم يأذن هللا
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به ،وال ثبت عنه فيه حرف واحد.
وأما ما تمسك به بعض القا لين بحجية قول الصحابي ،مما روي عنه
صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»(،)3
فهذالم يثبت قط ،والكالم فيه معروف عند أهل هذا الشأن ،بحي

ال يصح

العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشر  ،فكيف مثل هذا األمر العظيم
والخطب الجليل ! على أنه لو ثبت من وجه صحيح لكان معناه أن مزيد
عملهم بهذه الشريعة المطهرة ،الثابتة من الكتاب والسنة ،وحرصهم على
اتباعها ،ومشيهم في طريقتها؛ يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها،
واتباعها هداية كاملة؛ ألنه لو قيل ألحدهم :لم قلت هذا «أو ِل َم» فعلت كذا ،لم
يعجز من إبراز الحجة من الكتاب والسنة ،ولم يتلعثم في بيان ذلك.
وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صح عنه صلى هللا عليه وسلم من قوله:
«اقتدوا باللذين من بعدي ،أبي بكر وعمر» ،وما صح عنه من قوله صلى
هللا عليه وسلم« :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين».
فاعرف هذا ،واحرص عليه ،فإن هللا لم يجعل إليك وإلى سا ر هذه األمة
ً
رسوال إال محمدًا صلى هللا عليه وسلم ،ولم يأمرك باتبا غيره ،وال شر لك
على لسان سواه من أمته حرفًا واحدًا ،وال جعل شيئًا من الحجة عليك في قول
غيره ،كا نًا َمن كان( .)4انتهى.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )3الحدي ضعيف جدًّا ،بل حقق األلباني أنه باطل موضو  ،ونقل ذلك علن ابلن عبلد البلر،
ابن حزم واللذهبي وغيلرهم .انظلر :الحلدي رقلم ( )61ملن «سلسللة األحاديل الضلعيفة
والموضوعة».
(« )4إرشاد الفحول» ( ،)272 - 267/2بتحقيق د/شعبان محمد إسماعيل.
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اختصاص أمتنا بخلود مصادرها:
ومما اختصت به أمة اإلسالم وتميزت به :هو خلود مصادرها
المعصومة ،فقد تولى هللا حفظها ،ولم يكلها إلى أهلها ليحفظوها ،فقال عز
وجل:

{إِنها نَ ۡح ُن نَ هز ۡل َنا ٱلذ ِۡك َر َوإِنها لَ ۥهُ لَ َٰ َح ِف ُ
ظونَ } [الحجر:

 ،]9فبيَّن سبحانه بهذه

الصيغة المؤكدة  -بالجملة االسمية وبحرف «إن» وبالالم في الخبر  -أنه هو
{وأ َ َ
اس َما
نز ۡل َنا ٓ ِإلَ ۡيكَ ٱلذ ِۡك َر ِلت ُ َب ِينَ ِللنه ِ
الحافظ للذكر ،وهو القرآن ،كما قال تعالىَ :
نُ ِز َل ِإلَ ۡي ِهمۡ } [النحل.]44 :

على حين استحفظ التوراة أهلها من الربانيين واألحبار ،كما قال تعالى:
ٱست ُ ۡح ِف ُ
{بِ َما ۡ
ب ه
ٱَّللِ} [الما دة:
ظواْ ِمن ِك َٰت َ ِ

 ،]44فلم يحفظوها لألسف ،وغيَّروا

وحرفوا ،ونسوا ًّ
حظا مما ذكروا به ،وكتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا:
وبدلوا
َّ
ِيهمۡ َو َو ۡيل لههُم
هذا من عند هللا ،كما س َّجله عليهم القرآن {فَ َو ۡيل لههُم ِممها َكتَبَ ۡت أ َ ۡيد ِ
ِممها يَ ۡك ِسبُونَ } [البقرة.]79 :

وإنما تكفل هللا تعالى بحفظ القرآن؛ ألنه آخر كتاب آلخر أمة من األمم
الدينية ،ونبيها هو آخر األنبياء ،وشريعتها خاتمة الشرا ع .فلو لم يحفظ هللا
مصادرها ،لتخلد وتبقى ما بقي المكلفون بها ،لضلت البشرية الطريق ،ولم
منارا يهديها ،وال هاديًا يرشدها إلى الطريق القويم ،وقد ختمت النبوة،
تجد ً
وانقطع وحي السماء.
بخالف األمم األخرى ،وكتبها السماوية ،فإذا غيرت أو حرفت أو ضاعت
فهناك أمل في النبوة التي تأتي بعدها ،والكتاب الالحق لها ،ليصلحا ما حدث
من فساد ،ويعالجا ما وقع من ضالل ،بكلمات هللا تعالى.
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ومما يزيد أهمية خلود المصادر اإلسالمية :أن اإلسالم ليس رسالة إقليمية
أو قومية ،بل هو رسالة للعالم كله ،كما أنه رسالة للزمن كله .كما قال تعالى:
اركَ ٱلهذِي نَ هز َل ۡٱلفُ ۡرقَانَ
{و َما ٓ أ َ ۡر َ
َ
س ۡل َٰنَكَ إِ هَل َر ۡح َمة ِل ۡل َٰعَلَ ِمينَ } [األنبياء ،]107 :وقال{ :تَبَ َ
اس ِإنِي َرسُو ُل
َ
علَ َٰى ع َۡب ِد ِهۦ ِليَ ُكونَ ِل ۡل َٰ َعلَ ِمينَ نَذ ً
ِيرا} [الفرقان ،]1 :وقال{ :قُ ۡل َٰيَٓأَيُّ َها ٱلنه ُ

ٱَّلل ِإلَ ۡي ُكمۡ َج ِميعًا} [األعراف.]158 :
هِ
فلو ضاعت مصادر هذه الرسالة أو حرفت لكان في ذلك خطر على الناس
كافة ،الذين أرسل إليهم محمد صلى هللا عليه وسلم.
ونود أن نؤكد هنا ما قرره اإلمام الشاطبي في «موافقاته» من أن حفظ
القرآن الذي تكفل هللا تعالى به ،يتضمن ويستلزم حفظ السنة؛ ألنها بيان
القرآن ،الذي ال غنى عنه ،وحفظ المبيَّن يستلزم حفظ بيانه .وهو منطق قوي
ال شبهة فيه.
مزايا الرجو إلى المصادر المعصومة:
إن الرجو إلى الينابيع األصلية الصافية من الكتاب والسنة الصحيحة،
يضع أيدينا على فوا د هامة ،نحن في أشد الحاجة إليها ،لتحديد مصادر
تشريعنا وإلهامنا وتوجيهنا ،وتجديد ثقافتنا اإلسالمية.
الوضوح والبعد عن الغموض والتكلف:
الفا دة األولى :اإلبانة والوضوح والسهولة ،والبعد عن الغموض والتكلف
والتعقيد.
سره هللا للذكر ،وجعله هدى للناس ،وبينات من
فالقرآن «كتاب مبين» ي ّ
رهب ُكمۡ
الهدى والفرقان ،وفيه قال سبحانهَٓ َٰ { :يأَيُّ َها ٱلنه ُ
اس قَ ۡد َجا ٓ َء ُكم ب ُۡر َٰ َهن ِمن ِ
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َوأ َ َ
نز ۡل َنا ٓ ِإلَ ۡي ُكمۡ نُورا ُّمبِينا} [النساء.]174 :

والسنة  -كالقرآن  -قدمت أجل الحقا ق ،وأشرف المعارف ،وأسمى
التوجيهات ،في وضوح را ع ،وبساطة فا قة ،وسهولة مشرقة .ال تكلف فيها
علَ ۡي ِه ِم ۡن
وال تعمل ،وال تعمق وال تعقيد ،وقد قال هللا لرسوله{ :قُ ۡل َما ٓ أَ ۡسلُ ُكمۡ َ
أ َ ۡج ٖر َو َما ٓ أ َ َن ۠ا ِمنَ ۡٱل ُمتَك َِل ِفينَ } [ص.]86 :

ومن عاش مع النبي صلى هللا عليه وسلم في سنته وسيرته ،تبين له هذا
الوضوح واليسر كالصبح لذي عينين.
وكذلك كان أصحابه ،رضوان هللا عليهم .يقول عبد هللا بن مسعود« :من
كان منكم ُم ْستَنًّا «أي مقتديًا» فَ ْل َي ْست ََّن بمن قد مات ،فإن الحي ال يُؤْ َمن عليه
الفتنة .أولئك أصحاب محمد :أ َ َب ُّر هذه األمة قلوبًا ،وأعمقها عل ًما ،وأقلها ت َ َكلُّفًا.
قوم اختارهم هللا لصحبة نبيه ،فاعرفوا لهم حقهم ،وتمسكوا بهديهم ،فإنهم
كانوا على الهدي المستقيم».
وفرق بين أن تقرأ في االستدالل على وجود هللا تعالى قول القرآن الكريم:
{أَمۡ ُخ ِلقُواْ ِم ۡن َ
غ ۡي ِر ش َۡيءٍ أَمۡ ُه ُم ۡٱل َٰ َخ ِلقُونَ  35أَمۡ َخ َلقُواْ ٱل ه
ض} [الطور:
س َٰ َم َٰ َو ِ
ت َو ۡٱۡل َ ۡر َ
،35

 ،]36وبين أن تقرأ قول المتكلمين في نفس الموضو « :العالم بجميع

أجزا ه محدث ،إذ هو أعيان وأعراض ،فاألعيان ما له قيام بذاته .وهو إما
مركب وهو الجسم ،أو غير مركب كالجوهر ،وهو الجزء الذي ال يتجزأ.
والعرض ما يقوم بذاته ،ويحدث في األجسام والجواهر ،كاأللوان واألكوان
والطعوم والروا ح .والمحدث للعالم هو هللا!! ا هـ من العقا د النسفية وفيه -
مع تكلفه  -إشكاالت واعتراضات وهو من أوضح ما كتب في علم الكالم،
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فكيف بغيرها !
وفرق بين قوله صلى هللا عليه وسلم لمن سأله أن يدله على أمر يعتصم
به ،فقال له« :قل :آمنت باهلل ،ثم استقم»( ،)5وقوله« :البر حسن الخلق.
واإلثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس»(.)6
وفرق بين هذا التوجيه الرباني الواضح السهل المنير للعقل والقلب معًا،
وبين تعمقات الفالسفة ،وتدقيقات المتكلمين ،وتشقيقات بعض الفقهاء،
وتمتمات كثير من الصوفية ،في األحوال والمقامات والتقاسيم والتعاريج التي
أكثرها أحاج وألغاز ،ال يتصورها أكثر الناس إال بصعوبة ،وال يفهمها إال
بترجمة .وال عجب ،فأكثرها لم يرد له ذكر في القرآن وال في السنة ،وال في
هدي الصحابة وتابعيهم بإحسان.
يقول ابن القيم معقبًا على تكلف الطوا ف من أرباب الكالم من المعتزلة
والجهمية ومن سلك سبيلهم .في باب الخبر عن هللا وأسما ه وصفاته ،ومن
أرباب التصوف في باب اإلرادة والطلب والسلوك ،ومن شبابههم في التكلف
الشديد من المصنفين في الفقه .يقول:
«فال تجد هذا التكلف الشديد والتعقيد في األلفاظ والمعاني عند الصحابة
ً
أصال .وإنما يوجد عند من عدل عن طريقتهم ،وإذا تأمله العارف وجده
«كلحم جمل غ

على رأس جبل وعر ،ال سهل فيرتقي ،وال سمين

فينتقل»(.)7
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )5رواه مسلم عن سفيان بن عبد هللا الثقفي برقم (.)38
( )6رواه مسلم عن النواس بن سمعان رقم (.)2553
( )7مقتبس من الحدي المعروف بحدي «أم زر » في «صحيح البخاري».
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فيطول عليك الطريق ،ويوسع لك العبارة ،ويأتي بكل لفظ غريب ،ومعنى
حاصال طا ًال ،ولكن تسمع َج ْع َجعَةً
ً
أغرب من اللفظ .فإذا وصلت لم تجد معك
وال ترى ِطحنًا» .فالمتكلمون في جعاجع الجواهر واألعراض واألكوان
واأللوان ،والجوهر الفرد واألحوال والحركة والسكون ،والوجود والماهية
واالنحياز ،والجهات والنسب واإلضافات ،والغيرين والخالفين والضدين
والنقيضين والتماثل واالختالف والعرض هل يبقى زمانين وما هو الزمان
والمكان
ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان ،ويعترف بأنه لم يعرف
الوجود :هل هو ماهية الشيء أو زا د عليها
ويعترف أنه شاك في وجود الرب :هل هو وجود محض أو وجود مقارن
للماهية ويقول :الحق عندي الوقف في هذه المسألة!
ويقول أفضلهم :عن نفسه  -عند الموت :أخرج من الدنيا وما عرفت إال
مسألة واحدة :وهي أن الممكن يفتقر إلى واجب! ثم قال :االفتقار أمر عدمي.
فأموت ولم أعرف شيئًا!!
وهذا أكثر من أن يذكر .كما قال بعض السلف :أكثر الناس شكا عند
الموت أرباب الكالم.
وآخرون أعظم تكلفًا من هؤالء ،وأبعد شيء عن العلم النافع  ...وهم
أرباب الهيولة والصور واالستقصات ،واألركان والعلل األربعة ،والجواهر
العقلية ،والمفارقات ،والمجردات ،والمقوالت العشر ،والكليات الخمس،
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والمختطفات والموجهات ،والقضايا المسورات ،والقضايا المهمالت( ،)8فهم
ً
تحصيال للعلم النافع والعمل الصالح.
أعظم الطوا ف تكلفًا وأقلهم
وكذا المتكلفون من أصحاب اإلرادة والسلوك ،وأرباب الحال والمقام
والوقت والمكان .والبادي والباذة والوارد .والخاطر والواقع ،والقادح
والالمع ،والغيبة والحضور ،والمحق والحق ،والسكر واللوا ح ،والطوالع
والعطش والدهش والتلبيس والتمكين والتلوين واالسم والرسم ،والجمع وجمع
الجمع ،وجمع الشهود ،وجمع الوجود ،واألثر والسكون والبون ،واالتصال
واالنفصال ،والمسافرة والمشاهدة والمعاينة ،والتجلي والتخلي ،وأنا بال أنا،
وأنت بال أنت ،ونحن بال نحن ،وهو بال هو.
وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف هؤالء الطوا ف وتنطعهم ،وكذلك كثير
من المنتسبين إلى الفقه لهم مثل هذا التكلف وأعظم منه.
فكل هؤالء محجوبون بما لديهم ،موقوفون على ما عندهم ،خاضوا -
بزعمهم  -بحار العلم ،وما ابتلت أقدامهم ،وكدوا أفكارهم وأذهانهم
وخواطرهم وما استنارت بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم وأفهامهم،
فرحين بما عندهم من العلوم ،راضين بما قيدوا به من الرسوم ،فهم في واد
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهت في واد .وهللا
يعلم أنا لم نتجاوز فيهم القول ،بل قصرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله .فذكرنا
ً
وقليال من كثير.
ضا من فيض،
غي ً
وهؤالء كلهم داخلون تحت «الرأي» الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )8يعني :أهل منطق اليونان.
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فهم أهل الرأي حقًّا ،الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه« :إياكم
وأصحاب الرأي ،فإنهم أعداء السنن :أعيتهم األحادي

أن يحفظوها ،فقالوا

بالرأي فضلوا وأضلوا».
ضا:
وقال أي ً
«أصحاب الرأي أعداء السنن ،أعيتهم أن يعوها ،وتفلتت عليهم أن
يرووها ،فاشتغلوا عنها بالرأي».
وقال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه« :أي أرض تقلني وأي سماء
تظلني إن قلت في كتاب هللا برأيي أو بما ال أعلم».
وقال عمر رضي هللا عنه« :يا أيها الناس ،إن الرأي كان من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مصيبًا؛ ألن هللا عز وجل كان يريه ،وإنما هو منا الظن
والتكلف».
وقال رضي هللا عنه« :يا أيها الناس ،اتهموا رأيكم على الدين ،فقد رأيتني،
وإني ألرد أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برأيي ،أجتهد وهللا وما آلو
ذلك يوم أبي جندل .والكتاب يكتب ،فقالوا :تكتب باسمك اللهم .فرضي رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وأبيت ،فقال« :يا عمر ،تراني قد رضيت
وتأبى؟»».
وقال صلى هللا عليه وسلم في الحدي الذي رويناه من طريق مسدد :حدثنا
يحيى بن سعيد عن ابن جريج :أخبرني سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب،
عن األحنف بن قيس ،عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،عن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال:
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«أَل هلك المتنطعون .أَل هلك المتنطعون .أَل هلك المتنطعون»(.)9
فإن لم تكن هذه األلفاظ والمعاني التي نجدها في كثير من كالم هؤالء
تنطعًا ،فليس للتنطع حقيقة .وهللا تعالى أعلم .انتهى(.)10
أخذ الحقا ق مصفاة من شوا ب العصور:
الفا دة الثانية :أننا بالرجو إلى الكتاب والسنة الصحيحة ،نأخذ الحقا ق
مصفاة من الشوا ب والزوا د والفضول واألباطيل.
فكثير من هذه الشوا ب التي لوثت مناهلنا الثقافية ،إنما هي من شروح
الشارحين ،وتعليالت المعللين ،وتفسيرات المفسرين ،الذين يتكلمون على
النصوص في ضوء معلومات عصرهم عن الكون والحياة واإلنسان
والتاريخ ،وفي ضوء ثقافتهم الموروثة والمحدودة بحدود البيئة والمكان
والزمان والعرف االجتماعي والوضعي لكل طا فة.
ض َو َما بَ ه
خذ ً
{و ِم ۡن َءا َٰيَتِ ِۦه َخ ۡل ُ
ق ٱل ه
يه َما ِمن
س َٰ َم َٰ َو ِ
ت َو ۡٱۡل َ ۡر ِ
مثال قوله تعالىَ :
ث فِ ِ
دَآب ٖهة} [الشورى:

 ،]29وقول بعض المفسرين :إن ضمير التثنية في قوله:

يه َما} من باب التغليب؛ ألن الدواب إنما تكون في األرض ال في السماء.
{فِ ِ
فهذا ما قاله من قاله بمنطق عصره ،وحسب علم عصره ،واآلن نعلم أن
احتمال وجود أحياء في العوالم التي فوقنا أمر تؤيده قرا ن وأدلة كثيرة.
وكذلك قوله تعالى:

ج ۡي ِن لَ َعله ُكمۡ تَذَ هك ُرونَ } [الذاريات:
{و ِمن ُك ِل ش َۡيءٍ َخلَ ۡق َنا َز ۡو َ
َ

 ،]49وقول بعض المفسرين :إن هذه الكلية «أغلبية» وليست كلية حقيقة؛ ألنه
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )9الحدي رواه مسلم.
(« )10مدارج السالكين» (ج ( )3ص.)439 - 436 :
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بنى ذلك على ثقافة عصره ،ومعلومات عصره ،وهذا االزدواج إنما كان
معروفًا في اإلنسان الذي خلق هللا منه الذكر واألنثى ،وكذلك الحيوان،
وبعض أنوا النبات كالنخيل ،ولم يكن يعلم اإلنسان في تلك العصور أن كل
النباتات تحتوي على تذكير وتأني  ،وأن الكهرباء فيها موجب وسالب ،وأن
وحدة البناء الكوني ،وهي الذرة ،تحتوي على شحنة كهربا ية موجبة،
وأخرى سالبة :إلكترون وبروتون  ...إلخ.
السالمة من اإلفراط والتفريط:
الفا دة الثالثة :التي نجنيها من وراء الرجو إلى المصادر المعصومة هي
السالمة من آفة اإلفراط والتفريط التي يقع فيها البشر ال محالة.
فالناس قلما يسلمون من الغلو أو التقصير ،ما لم يعصمهم من ذلك وحي
من هللا يسدد خطاهم ،ويأخذ بأيديهم إلى صراط هللا المستقيم.
ولهذا علمنا هللا أن ندعوه ونسأله الهداية إلى الصراط المستقيم في فاتحة
الكتاب ،وفرض علينا أن نردد هذا الدعاء في اليوم سبع عشرة مرة في
الصلوات اليومية المكتوبة ،عدا السنن والنوافلۡ .
ٱلص َٰ َر َط ۡٱل ُم ۡست َ ِقي َم 6
{ٱه ِدنَا ِ
علَ ۡي ِهمۡ َ
علَ ۡي ِهمۡ َو ََل ٱل ه
غ ۡي ِر ۡٱل َم ۡغ ُ
ضا ٓ ِلينَ } [الفاتحة.]7 ،6 :
ب َ
ِص َٰ َر َط ٱله ِذينَ أ َ ۡنعَ ۡمتَ َ
ضو ِ

ومن نظر إلى البشر في آرا هم وأقوالهم أو في سلوكهم وأعمالهم ،وجدهم
 في أغلب األحوال  -ينقسمون إلى الطرفين المذمومين :الغلو واإلفراط فيجانب ،والتقصير والتفريط في جانب آخر.
وقد حذر السلف رضي هللا عنهت من األمرين ،وقال الحسن :إنما يضيع
هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه.
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وقد رأينا من غلو الغالين من استحل دماء غيره من المسلمين وأموالهم،
ولم يجعل لها حرمة ،على حين كان المشرك يجد عنه األمان ،مما جعل
بعض العلماء األذكياء حين وقع مرة في أيديهم ،يدعي أنه مشرك مستجير،
فلم يملك من وقع في يده إال أن يقرأ قول هللا تعالىَ { :و ِإ ۡن أَ َحد ِمنَ ۡٱل ُم ۡش ِر ِكينَ
ۡ
اركَ فَأ َ ِج ۡرهُ َحت ه َٰى َي ۡس َم َع َك َٰلَ َم ه
ٱَّللِ ث ُ هم أ َ ۡب ِل ۡغهُ َم ۡأ َمنَهُ} [التوبة.]6 :
ٱست َ َج َ

ولو قال هذا الرجل له :إنه مسلم لضرب عنقه ،تقربًا إلى هللا تعالى.
عبَّاد هلل تعالى،
ص َّوام قُ َّوام ُ
هؤالء هم جماعة الخوارج الذين اشتهروا بأنهم ُ
ولكن وصفتهم األحادي

الصحيحة بأنهم «يقرأون القرآن َل يجاوز

حناجرهم» متفق عليه .معناه أنه ال يصل من الحناجر إلى الرءوس حتى
تحسن فهمه وتفهمه ،فقد أتوا من فساد عقولهم ،ال من فساد ضما رهم .ولذلك
كان من سماتهم وأوصافهم :أنهم «يقتلون أهل اإلسلم ،ويدعون أهل
اۡلوثان» متفق عليه.
فحرموا على أنفسهم ما أحل هللا ،وحولوا
وهناك الذين غلوا في السلوكَّ ،
اإلسالم إلى رهبانية ،لم تشر في هذه األمة.
وهناك في العقا د من غلوا في اإلثبات حتى وقعوا في التشبيه أو التجسيم،
و ك َِم ۡث ِل ِۦه ش َۡيء} [الشورىَ { ،]11 :لمۡ يَ ِل ۡد َو َلمۡ يُو َل ۡد َ 3و َلمۡ
ناسين قول هللا تعالى{ :لَ ۡي َ
يَ ُكن له ۥهُ ُكفُوً ا أ َ َح ۢدُ} [اإلخالص.]4 ،3 :

سلوب»
وهناك من غال في التنزيه ،حتى جعل الصفات اإللهية مجرد « ُ
ً
كماال
ونفي ،فهو ليس بكذا ،وليس بكذا ،وليس بكذا ،ال يكادون يثبتون له
إيجابيًّا ،وكل ذلك من تأثرهم بالفلسفة اليونانية ،وتالميذهم من «المدرسة
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المشا ية اإلسالمية» كما يسمونها ،وهي مدرسة الكندي والفارابي وابن سينا،
ومن حطب في حبلهم ،أو أصابه رذاذ من فكرهم من علماء الكالم وأهل
صل ،واإلثبات المجمل،
االعتزال ،الذين تقوم عقيدتهم في هللا على النفي المف َّ
على عكس طريقة القرآن الكريم ،الذي يفصل في إثبات الكمال اإللهي،
ويجمل في النفي.
وهناك من سقطوا في حفرة «الحلول» اإللهي في الكون أو في اإلنسان
حتى قال منهم من قال« :ما في الجبة «التي يلبسها» غير هللا» ،أي أن هللا
تتت قد حل فيه.
ومنهم من سقط في هوة «االتحاد» :أن هللا والعالم شيء واحد ،وال يوجد
خالق ومخلوق ،ورب ومربوب ،وإنما هو وجود واحد.
ولو رجع هذا االتحادي أو ذلك الحلولي إلى المصادر المعصومة من
كتاب هللا تعالى ،ومن صحيح سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الستيقن
أنه على ضالل مبين .وهذا ال يظهر من نص واحد أو آيتين أو ثالثة ،بل
بمئات النصوص التي تورث العلم القطعي ،واليقين الجازم ،فإن الكون
واإلنسان مخلوقان هلل تعالى ،مربوبان له ،مدبران بأمره ،وأن اإلنسان عبد هلل
كرمه هللا تعالى ،ورزقه من الطيبات ،وفضله بالعقل ،وسخر له ما في
تعالىَّ ،
السماوات واألرض جميعًا منه ،وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ،فال غرو
أن بع له الرسل ،وأنزل إليه الكتب ،وكلفه األمر والنهي ،وصقله باالبتالء
في هذه الدار ،ليعده للخلود في الدار اآلخرة.
ووجدنا من مبتدعي الصوفية من يفرق بين الشريعة والحقيقة ،بحي
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يجعل إحداهما مناقضة لألخرى ،فيقول من نظر إلى الخلق بعين الشريعة
مقتهم ،ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم!!
وما قيمة حقيقة ال توافق الشريعة ،وال تستمد منها ،وال تهتدي بهداها
وكيف يعذر نمروذ وفرعون وهامان وقارون ،وأبو جهل وأبو لهب ،وعاد
وثمود ،وقوم نوح ،وقوم لوط ،وغيرهم ممن عتوا عن أمر ربهم وعصوا
رسله وكذبوهم ،فحقت عليهم نقمة هللا وعذابه { َٰذَ ِلكَ ِم ۡن أ َ ۢن َبا ٓ ِء ۡٱلقُ َر َٰى نَقُ ُّ
صهُۥ
سهُمۡۖ فَ َما ٓ أ َ ۡغنَ ۡت ع َۡنهُمۡ
َ
علَ ۡي ۖكَ ِم ۡن َها َقآئِم َو َح ِصيد َ 100و َما َظلَ ۡم َٰنَهُمۡ َو َٰ َل ِكن َظلَ ُم ٓواْ أَنفُ َ
ٱَّلل ِمن ش َۡي ٖء لهمها َجا ٓ َء أ َ ۡم ُر َربِ ۖكَ َو َما َزادُو ُهمۡ َ
غ ۡي َر
ون ه ِ
َءا ِل َهت ُ ُه ُم ٱلهتِي يَ ۡدعُونَ ِمن دُ ِ
ْۚ
شدِيدٌ} [هود:
يب َ 101و َك َٰذَ ِلكَ أ َ ۡخذُ َر ِبكَ إِذَآ أ َ َخذَ ۡٱلقُ َر َٰى َو ِه َي َٰ َظ ِل َمةٌ إِ هن أ َ ۡخذَ ٓهُۥ أَ ِليم َ
ت َ ۡت ِب ٖ

.]102 - 100
إن العصمة من كل هذه التصرفات  -إلى اليمين كانت أم إلى اليسار  -إنما
يكون في الرجو إلى المصدرين الذي ال يضل من عول عليهما ،وهما
الكتاب والسنة .في ضوء فهم أفضل قرون هذه األمة لهما ،من الصحابة ومن
تبعهم بإحسان.
يقول اإلمام ابن تيمية:
ينبغي االعتصام في كل المزالق والمشتبهات بما كان عليه النبي صلى هللا
عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ،ورد كل ما خالف هديهم المنقول
عنهم نقل تواتر أو شهرة.
ولهذا لما حكي البن عبد البر  -حافظ المغرب وفقيهه  -أن أحد العلماء أو
الصالحين ،كان إذا أشكل عليه حدي  ،جاء إلى الحجرة النبوية ،ودخل ،فسأل
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النبي صلى هللا عليه وسلم  -عن ذلك ،فأجابه! فقال ابن عبد البر لمن ظن
ذلك :ويحك! أترى هذا أفضل من السابقين األولين من المهاجرين واألنصار
فهل في هؤالء من سأل النبي صلى هللا عليه وسلم بعد الموت وأجابه
وقد تناز الصحابة في أشياء فهال سألوا النبي صلى هللا عليه وسلم
فأجابهم
()11

وهذه ابنته فاطمة تناز في ميراثه ،فهال سألته فأجابها !

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )11مجمو فتاوى ابن تيمية» (ج( )10 :ص.)407 :

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

35

نظرة في تراث األسالف
بشرا يصيب
وإذا كان كل من عدا الرسول المعصوم المؤيد بالوحيً :
ويخطئ ،فإن من حقنا  -بل من واجبنا النظر في تراث أسالفنا العظام من
ً
فضال عن غيرهم من
مفسرين ومحدثين وفقهاء ومتكلمين ومتصوفة -
الفالسفة واألدباء والمؤرخين  -لنعرف ما فيها مما يوافق محكمات القرآن
والسنة الصحيحة ،وما ال يتفق معها ،مما يحمل قصور البشر ،وأهواء البشر،
وأوهام البشر ،وتأثر البشر بالبيئة والعصر والمحيط ،بحي نميز بين اإللهي
والبشري ،بين الثابت والمتغير وبين ما يمكن قبوله ،وما يجب رده.
وإذا كان عرض ما جاء عن السلف على الكتاب والسنة واجبًا ،فعرض ما
جاء عن الخلف أوجب.
وبهذا نعلم أن تقويم تراثنا ،ووزنه بميزان هللا ورسوله ،فرض علينا،
لننتفع بصوابه ،ونتوقى خطأه ،ونأخذ بخير ما فيه ،وقد وصف هللا المهتدين
سنَ ْۚ ٓۥهُ
العقالء من عباده بقوله{ :فَ َبش ِۡر ِع َبا ِد  17ٱله ِذينَ يَ ۡست َ ِمعُونَ ۡٱلقَ ۡو َل فَيَت ه ِبعُونَ أَ ۡح َ
ٓ
أُوْ َٰلَٓ ِئكَ ٱله ِذينَ َهد ََٰى ُه ُم ه ۖ
ب} [الزمر ،]18 ،17 :فهؤالء الذين
ٱَّللُ َوأُوْ َٰلَ ِئكَ ُهمۡ أُوْ لُواْ ۡٱۡلَ ۡل َٰبَ ِ

هداهم هللا من أصحاب العقول ال يكتفون باتبا الحسن من القول ،بل يتبعون
أحسنه وأفضله.
الطوا ف األربع التي تتقاسم تراثنا:
ونحن نعلم أن تراثنا الديني خاصة تتقاسمه طوا ف أربع ،لكل منها اتجاهه
ومنهجه.

36

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

فطا فة الفقهاء ،الذين يعنون باستنباط األحكام الفرعية الشرعية العملية من
أدلتها التفصيلية ،وفق أصول معينة ارتضوها .وإليهم ينتسب أصحاب
المذاهب المتبوعة.
وطا فة المحدثين ،الذين يعنون بحفظ األحادي النبوية ،واآلثار الصحابية
والتابعية ،ونقدها رواية ودراية .وإليهم ينسب أصحاب الكتب الستة أو
التسعة ،وغيرهم من أ مة الحدي والمتبحرين في علومه رواية ودراية.
وطا فة المتكلمين الذين يعنون بتأسيس العقا د على دعا م من العقل
والنقل ،وأبرزهم عند أهل السنة علماء األشاعرة والماتريدية.
وطا فة الصوفية ،الذين يعنون بالحياة الروحية والخلقية ،وتربية الفرد
المسلم وتهذيب نفسه .مثل الفضيل بن عياض ومالك بن دينار ،وإبراهيم بن
أدهم وأبي سليمان الداراني ،والجنيد بن محمد وغيرهم ممن عاصرهم أو
جاء بعدهم.
ولكل واحدة من هذه الطوا ف أو األصناف جهادها وجهودها في خدمة
اإلسالم وتعليمه والدعوة إليه والدفا عنه ،كل في مجالها الذي اشتغلت به،
وتخصصت في دراسته ،وتعمقت في نواحيه.
وكل جماعة من هؤالء تقرب أو تبعد من لباب الحق بمقدار ما تقرب أو
تبعد من المنهل األول لإلسالم :القرآن والسنة ،وبمقدار ما يؤتيها هللا من الفقه
فيهما ،واليقين بعصمتهما ،والوقوف عند حدودهما ،وترجيحهما على كل
مورد آخر ،يستحسنه الذوق والوجدان ،أو العقل والنظر القريب.
وقد يستبعد بعض الناس الوقو في الخطأ أو البدعة أو المعصية من
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بعض المتقدمين من ذوي العلم أو الصالح ،أفرادًا أو فئات .كالذين يستبعدون
أن يستدل الفقيه بحدي

ً
تأويال غير سا غ ،أو
غير صحيح ،أو يؤول المتكلم

يستنبط المحدث من النص حك ًما غير مقبول ،أو يتعبد الصوفي بعبادة ليس
لها أصل في الشريعة.
ولكن مجرد االستبعاد ال ينفي ما سجله التاريخ من ذلك كله .وإعجاب كل
طا فة بأسالفها وتراثها ال يغير الواقع ،وال يضفي عليهم قداسة ليست لهم،
وال عصمة لم يدعوها ألنفسهم.
نقد الشاطبي لمحدثات المتصوفة:
ومن هنا أنكر اإلمام الشاطبي ْال ُمحْ دَثات التي توارثها بعض المتصوفة،
وإن نقلوها عمن يعتقدون فيه الفضل والتقوى ممن سبقهم.
قال اإلمام الشاطبي في «االعتصام»:
«الجواب أن نقول ً -
أوال  -كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا
الشأن ،ال يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم ال ،فإن كان له
أصل فهم خلقاء به ،كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك ،وإن لم
يكن له أصل في الشريعة فال عمل عليه؛ ألن السنة حجة على جميع األمة،
وليس عمل أحد من األمة حجة على السنة؛ ألن السنة معصومة عن الخطأ،
وصاحبها معصوم ،وسا ر األمة لم تثبت لهم عصمة ،إال مع إجماعهم
خاصة .وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم ً
دليال شرعيًّا كما تقدم التنبيه عليه.
«فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة ،فيجوز عليهم الخطأ
والنسيان والمعصية  -كبيرتها وصغيرتها  -فأعمالهم ال تعدو األمرين .لذلك
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قال العلماء :كل كالم مأخوذ أو متروك ،إال ما كان من كالم النبي صلى هللا
عليه وسلم .وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير فقال« :فإن قيل :فهل يكون
الولي معصو ًما حتى ال يصر على الذنوب قيل :أما وجوبًا كما يقال في
األنبياء فال ،وأما أن يكون محفو ً
ظا حتى ال يصر على الذنوب ،وإن حصلت
منهم آفات وزالت ،فال يمتنع ذلك في وصفهم .لقد قيل لل ُجنَ ِيّد :أيزني العارف
مقدورا».
قدرا
ً
فأطرق مليًّا ،ثم رفع رأسه وقال« :وكان أمر هللا ً
«فهذا كالم منصف .فكما يجوز على غيرهم المعاصي ،فاالبتدا وغيره
كذلك يجوز عليهم».
«فالواجب علينا أن نقف مع االقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ،ونقف عن
االقتداء بمن ال يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في االقتداء به أشكال ،بل نعرض
ما جاء عن األ مة على الكتاب والسنة ،فما قباله قبلناه ،وما لم يقباله تركناه،
وال علينا .إذ قام لنا الدليل على اتبا الشر  ،ولم يقم لنا دليل على اتبا أقوال
الصوفية وأعمالهم إال بعد عرضها ،وبذلك وصى شيوخهم .وأن كل ما جاء
الوجْ د والذوق من األحوال والعلوم والفُهوم ،فليعرض على الكتاب
به صاحب َ
والسنة ،فإن قباله صح ،وإال لم يصح .فكذلك ما رسموه من األعمال وأوجه
المجاهدات وأنوا االلتزامات.
«ثم نقول  -ثانيًا  -إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا ،وأعمالهم التي
امتازوا بها عن غيرهم ،بحسب تحسين الظن ،والتماس أحسن المخارج ،ولم
نعرف لها مخر ًجا ،فالواجب علينا التوقف عند االقتداء والعمل ،وإن كانوا من
ضا ،بل ألنا لم نفهم وجه رجوعه إلى
جنس من يقتدى بهم ،ال ردًّا لهم واعترا ً
القواعد الشرعية كما فهمنا غيره .أال ترى أنا نتوقف عن العمل باألحادي
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النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار
على األدلة قبلناه ،وإال فلسنا مطلوبين بذلك ،وال ضرر علينا في التوقف؛ ألنه
توقف مسترشد ،ال توقف رادّ مقترح ،فالتوقف هنا بترك العمل أولى
وأحرى».
ثم نقول  -ثالثًا  -أن هذه المسا ل وأشباهها ،قد صارت مع ظاهر الشريعة
كالمتدافعة ،فيحمل كالم الصوفية وأعمالهم ً
مثال على أنها مستندة إلى دال ل
شرعية ،إال إذا عارضها في النقل أدلة أوضح منها في أفهام المتفقهين،
وأنظار المجتهدين ،وأجرى على المعهود في سا ر أصناف العلماء ،وأنظر
في ألفاظ الشار مما ظنناه مستند القوم.
وإذا تعارضت األدلة ،ولم يظهر في بعضها نسخ ،فالواجب الترجيح ،وهو
إجما من األصوليين أو كاإلجما  .وفي مذهب القوم :العمل باالحتياط هو
الواجب ،كما أنه مذهب غيرهم .فوجب  -بحسب الجريان على آرا هم في
السلوك  -أال يعمل بما رسموه ،مما فيه معارضة ألدلة الشر  ،ونكون في
ذلك متبعين آلثارهم ،مهتدين بأنوارهم ،خالفًا لمن يُ ْع ِرض عن األدلة،
ويصمم على تقليدهم فيما ال يصح تقليدهم فيه على مذهبهم .فاألدلة واألنظار
الفقهية ،والرسوم الصوفية ،ثروة  ...وتحمد من تحرى واحتاط ،وتوقف عند
االشتباه ،واستبرأ لدينه وعرضه(.)12
كالم ابن تيمية في نقد التراث:
ولإلمام ابن تيمية كلمات قوية في الموقف من التراث ونقده وعرضه على
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )12االعتصام» (ج( )1 :ص.)291 - 228 :
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ما أنزل هللا من الكتاب والميزان ،فال يجوز قبول كل ما جاء عن العلماء
السابقين ،على ما لهم من علم وفضل وصالح وتقوى ،وال رده بإطالق
كذلك ،إنما يؤخذ منه ويترك وفق الموازين العلمية ،والحقا ق الدينية ،التي
عرفناها من محكمات القرآن والسنة.
يقول رحمه هللا ضمن فتوى له عن «السما »:
وكان «الشيخ أبو عبد الرحمن»  -أي السلمي رحمه هللا  -فيه من الخير
والزهد والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كالم الشيوخ واآلثار
التي توافق مقصوده كل ما يجده ،فلهذا يوجد في كتبه من اآلثار الصحيحة،
والكالم المقبول ،ما ينتفع به في الدين .ويوجد فيها من اآلثار السقيمة ،والكالم
المردود ،ما يضر من ال خبرة له .وبعض الناس توقف في روايته .حتى إن
البيهقي كان إذا روى عنه يقول :حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه.
وأكثر الحكايات التي يرويها أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة عنه ،فإنه
كان أجمع شيوخه لكالم الصوفية.
و«محمد بن طاهر» له فضيلة جيدة من معرفة الحدي ورجاله ،وهو من
حفاظ وقته ،لكن كثير من المتأخرين :أهل الحدي  ،وأهل الزهد ،وأهل الفقه،
وغيرهم ،إذا صنفوا في باب ذكروا ما روى فيه من غ وسمين ،ولم يميزوا
ذلك ،كما يوجد ممن يصنف في األبواب مثل المصنفين :في فضا ل الشهور،
واألوقات ،وفضا ل األعمال والعبادات ،وفضا ل األشخاص ،وغير ذلك من
األبواب ،مثل ما صنف بعضهم في فضا ل رجب ،وغيرهم في فضا ل
صلوات األيام والليالي وصالة يوم األحد ،وصالة يوم االثنين ،وصالة يوم
الثالثاء ،وصالة أول جمعة في رجب ،وألفية رجب ،وأول رجب ،وألفية
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نصف شعبان ،وإحياء ليلتي العيدين ،وصالة يوم عاشوراء.
وأجود ما يروى من هذه الصلوات حدي

صالة التسبيح ،وقد رواه أبو

داود ،والترمذي .ومع هذا فلم يقل به أحد من األ مة األربعة ،بل أحمد ضعف
الحدي  ،ولم يستحب هذه الصلوات .وأما ابن المبارك فالمنقول عنه :ليست
مثل الصالة المرفوعة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،فإن الصالة المرفوعة
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية ،وهذا
يخالف األصول ،فال يجوز أن تثبت بمثل هذا الحدي  .ومن تدبر األصول
علم أنه موضو .
وأمثال ذلك ،فإنها كلها أحادي موضوعة ،مكذوبة ،باتفاق أهل المعرفة،
مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب ،وكتاب أبي حامد ،وكتاب الشيخ عبد
القادر ،وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر ،وفيما صنفه عبد العزيز
الكناني ،وأبو علي بن البنا ،وأبو الفضل بن ناصر ،وغيرهم .وكذلك أبو
الفرج بن الجوزي :يذكر مثل هذا في فضا ل الشهور ،ويذكر في
«الموضوعات» أنه كذب موضو !
والذين جمعوا األحادي في «الزهد والرقا ق» يذكرون ما روي في هذا
الباب ،ومن أ َج ّل ما صنف في ذلك ،وأندره «كتاب الزهد» لعبد هللا بن
المبارك .وفيه أحادي واهية ،وكذلك «كتاب الزهد» لهناد بن السري ،وألسد
بن موسى ،وغيرهما .وأجود ما صنف في ذلك« :الزهد» لإلمام أحمد ،لكنه
مكتوب على األسماء ،وزهد ابن المبارك على األبواب .وهذه الكتب يذكر
فيها زهد األنبياء والصحابة ،والتابعين.
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ثم إن المتأخرين على صنفين :منهم من ذكر زهد المتقدمين ،والمتأخرين.
كأبي نعيم في «الحلية» ،وأبي الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة».
ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين ،من حي حدث اسم الصوفية كما
فعل أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» وصاحبه أبو القاسم
القشيري في الرسالة ،ثم الحكايات التي يذكرها هؤالء بمجردها ،مثل ابن
خميس ،وأمثاله ،فيذكرون حكايات مرسلة ،بعضها صحيح ،وبعضها باطل.
مثل ذكرهم :أن الحسن صحب عليًّا .وقد اتفق أهل المعرفة على أن
«الحسن البصري» لم يلق عليًّا ،وال أخذ عنه شيئًا ،وإنما أخذ عن أصحابه:
كاألحنف بن قيس ،وقيس بن معاذ ،وغيرهما .وكذلك حكاياتهم :أن الشافعي
وأحمد اجتمعا لشيبان الراعي ،وسأاله عن سجود السهو ،وكذلك اتفق أهل
المعرفة أن الشافعي وأحمد لم يلقيا شيبان الراعي ،بل وال أدركاه.
وقد ذكر أبو عبد الرحمن في «حقا ق التفسير» عن جعفر بن محمد،
وأمثاله من األقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفة أنه كذب على جعفر بن
جعفرا ُكذب عليه ما لم يكذب على أحد؛ ألنه كان فيه من العلم
محمد ،فإن
ً
والدين ،ما ميزه هللا به ،وكان هو وأبوه  -أبو جعفر  -وجده  -علي بن الحسين
 من أعيان األ مة عل ًما ودينًا ،ولم يجئ بعد جعفر مثله «في أهل البيت».فصار كثير من أهل الزندقة والبد ينسب مقالته إليه حتى أصحاب «رسا ل
إخوان الصفا» ينسبونها إليه .وهذه الرسا ل صنفت بعد موته بأكثر من ما تي
سنة ،صنفت عند ظهور مذهب اإلسماعيلية العبيديين ،الذين بنوا القاهرة،
وصنفت على مذهبهم الذي ركبوه من قول فالسفة اليونان ،ومجوس الفرس،
والشيعة من أهل القبلة ،ولهذا قال العلماء :إن ظاهر مذهبهم الرفض ،وباطنه
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الكفر المحض.
ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في تقدم المعرفة عن حوادث الكون :مثل
اختالج األعضاء ،والرعود ،والبروق ،والهفت ،وغير ذلك مما نزه هللا
جعفرا وأ مة أهل بيته عن الكالم فيه .وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
ً
و«المقصود هنا» أن المذكور عن سلف األمة وأ متها من المنقوالت:
ينبغي لإلنسان أن يميز بين صحيحه وضعيفه ،كما ينبغي مثل ذلك في
المعقوالت ،والنظريات ،وكذلك في األذواق ،والمواجيد ،والمكاشفات،
والمخاطبات ،فإن كل صنف من هذه األصناف الثالثة ،فيها حق وباطل ،وال
بد من التمييز في هذا وهذا.
وجما ذلك أن ما وافق كتاب هللا وسنة رسوله الثابتة عنه ،وما كان عليه
أصحابه فهو حق ،وما خالف ذلك فهو باطل .فإن هللا يقولَٓ َٰ { :يأَيُّ َها ٱله ِذينَ
َءا َمنُ ٓواْ أ َ ِطيعُواْ ه
ٱَّللَ َوأ َ ِطيعُواْ ٱلره سُو َل َوأُوْ ِلي ۡٱۡل َ ۡم ِر ِمن ُكمۡۖ فَ ِإن ت َ َٰنَ َز ۡعتُمۡ فِي ش َۡي ٖء
َٰ
فَ ُردُّوهُ ِإلَى ٱ هَّللِ َوٱلره سُو ِل إِن ُكنتُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُونَ ِب ه
س ُن
ٱَّللِ َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱۡلٓ ِخ ِْۚر ذَ ِلكَ َخ ۡير َوأَ ۡح َ
ت َ ۡأ ِو ً
اس أُمهة َٰ َو ِحدَة َفبَ َع َ
ث ٱ هَّللُ ٱلنه ِب ِۧينَ ُمبَش ِِرينَ
يل} [النساء ،]59 :وقال تعالى{ :كَانَ ٱلنه ُ
نز َل َمعَ ُه ُم ۡٱل ِك َٰتَ َ ۡ
ٱختَلَفُواْ فِي ْۚ ِه َو َما ۡ
اس فِي َما ۡ
َو ُمنذ ِِرينَ َوأ َ َ
ف
ق ِليَ ۡح ُك َم بَ ۡينَ ٱلنه ِ
ٱختَلَ َ
ب بِٱل َح ِ
فِي ِه إِ هَل ٱله ِذينَ أُوتُو ُه ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا ٓ َء ۡت ُه ُم ۡٱلبَيِ َٰنَ ُ
ت َب ۡغ ۢيَا بَ ۡينَهُمۡۖ فَ َهدَى ه
ٱَّللُ ٱله ِذينَ َءا َمنُو ْا
ۡ
ِل َما ۡ
شا ٓ ُء ِإ َل َٰى ِص َٰ َر ٖط م ۡ
ق ِب ِإ ۡذنِ ِۗۦه َو ه
يم} [البقرة:
ٱَّللُ يَ ۡهدِي َمن َي َ
ُّستَ ِق ٍ
ٱخت َ َلفُواْ فِي ِه ِمنَ ٱل َح ِ

.]213
وفي «صحيح» مسلم عن عا شة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم« :كان إذا قام من الليل يقول :اللهم رب جبرائيل ،وميكائيل،
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وإسرافيل ،فاطر السماوات واۡلرض ،عالم الغيب والشهادة ،أنت تحكم
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،اهدني لما اختلف فيه من الحق
بإذنك ،إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» .والكالم على هذه األمور
مبسوط في غير هذ الموضع( .)13اهـ.

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )13مجمو الفتاوى» (.)583 - 578/11

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

45

الموقف العادل من تراث السلف
إذا كان تراثنا من عمل العقل اإلسالمي ،وليس له في ذاته عصمة وال
قداسة ،فمن حقنا أن نقف معه وقفة الناقد البصير ،الذي يعتبره ثروة عظيمة
يجب االستفادة منها ،باالنتقاء واالنتخاب من بين كنوزها ،ما يقبله العقل،
ويرضاه النقل ،وتقتضيه المصلحة المشروعة ،وأن ند منها ما ثبت لدينا
خطؤه ،أو لم يعد صال ًحا في زماننا ،أو لغير ذلك من األسباب التي يرتضيها
عقلنا المهتدي بما أنزل هللا من الكتاب والميزان.
مبادئ أساسية يجب التعامل بها مع التراث:
وأود أن أركز هنا على جملة مبادئ يجب أن نتعامل بها مع تراثنا العظيم:
األول :أن ننظر في سنده ،لنعرف صحة ثبوته من عدمها ،فليس كل ما
نسب إلى السلف صحي ًحا.
الثاني :ثبوت حقنا في نقده ،ما دام غير معصوم.
الثال  :وجوب العدل واالعتدال في تقويمه ونقده.
الرابع :أال يتجاوز النقد إلى الطعن والتجريح.
عا على هذه المبادئ األربعة.
وينبغي لنا أن نلقي شعا ً
 -1ليس كل ما نسب إلى التراث صحيح الثبوت:
كثيرا مما ينسب إلى السلف غير صحيح النسبة
ينبغي أن يعلم هنا أن
ً
ً
أصال ،أو
فكثيرا ما يروى القول أو الرأي أو الخبر عنهم بغير سند
إليهم.
ً
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يروى بإسناد وا ٍّه أو موضو مختلق.
ومثل هذا يجب أن يُرفض وفق موازين النقد العلمي ،التي وضعها أ مة
اإلسالم لقبول األخبار والمرويات.
فال بد من السند ً
أوال ,ولو ال اإلسناد لقال من شاء ما شاء!
وال بد من أن يكون صحي ًحا ،أي من رواية الثقات المعروفين ،الذين ال
تخدشهم تهمة في عدالتهم أو ضبطهم ،مع اتصال السند من مبد ه إلى منتهاه.
وإذا كان من أحادي النبي صلى هللا عليه وسلم ،ما روي معلقًا بغير إسناد
ومنها ما روي بأسانيد منقطعة أو واهية ،بل وموضوعة مكذوبة ،رغم
تشديده صلى هللا عليه وسلم وتحذيره البالغ من الكذب عليه .فال عجب أن
يوجد مثل ذلك في أخبار من دونه من صاحب وتابع ومن بعدهم.
على أن من العلماء من قد يدقق في رواية األحادي

النبوية المرفوعة،

ولكنه يتساهل غاية التساهل في الرواية عن سلف األمة وعلما ها وصلحا ها.
كثيرا في كتب الرقا ق والتصوف وغيرها.
وهذا يوجد ً
ومن ثم يلزم الباح عن الحق فيما يروى عن السلف رضي هللا عنهت أن
يستوثق ً
أوال من ثبوت المروي عنهم من ناحية سنده.
ونحب أن نشير إلى أن ثبوت المروي ال يكون بكثرة ذكره في بعض
الكتب ،كما يفعل أكثر المعاصرين .فالتوثيق عندهم أن ينقلوا النص أو الرواية
من أكثر من كتاب ،مشيرين إلى الجزء والصفحة والطبعة .ولكن هذا ال يغني
ما لم يعرف السند وقيمته ،فهذا هو المعيار الوحيد لثبوت األخبار لدى
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المحققين من علماء المسلمين.
فإذا ثبت الخبر وصح سنده ،كان البح في داللته ومعناه.
 -2شرعية نقد التراث السلفي:
وإذا ثبت نفي العصمة عن كل أحد غير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فمعنى ذلك :أن من عداه من صحابة أو تابعين أو أتبا تابعين ،أو من بعدهم،
من العلماء واأل مة في كل االختصاصات :في التفسير أو الحدي أو السيرة
أو الكالم ،أو الفقه أو األصول أو التصوف ،كل هؤالء بشر مجتهدون في
علومهم وتخصصاتهم غير معصومين ،فكل ما قالوه أو انتهوا إليه من آراء
واجتهادات قابلة للنقد ،محتملة للنقاش .وإن كان له صلة بفهم الدين وتفسيره
وشرحه واالستنباط منه ،ولكنه في جملته عمل العقل البشري الذي قد يصيب
وقد يخطئ ،وقد يهتدي ،وقد يضل.
ولهذا ورد عن غيرا واحد من السلف هذه الكلمة الصادقة :كل أحد يؤخذ
من كالمه ويترك إال النبي صلى هللا عليه وسلم.
وهذه الكلمة :ما من أحد إال يؤخذ من كالمه ويترك  ...إلخ مروية عن
أكثر من واحد من السلف.
رويت عن حبر األمة عبد هللا بن عباس ،وعن عطاء ومجاهد من أ مة
التابعين ،وعن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي هللا عنهت جميعًا.
وذكر الغزالي في «اإلحياء» سبب ورود هذه الكلمة عن ابن عباس فقال:
وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه ،وقرأ على أُبي بن كعب ،ثم خالفهما في
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الفقه والقراءة جميعًا(.)14
وقال بعض السلف :ما جاءنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبلناه
على الرأس والعين .وما جاءنا عن الصحابة رضي هللا عنهت فنأخذ منه
ونترك .وما جاءنا عن التابعين ،فهم رجال ونحن رجال(.)15
وهذا القول يروى عن اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه.
وكان ابن عباس ينكر أشد اإلنكار على من يرد سنة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم لقول قا ل مهما تكن منزلته ،ولو كان هو أبا بكر وعمر رضي هللا
عنهب.
وقد اشتد واحتد على من حاجوه برأي الشيخين في مقابلة حدي

نبوي

فقال :توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وتقولون :قال أبو بكر أو عمر!!
لم تضمن العصمة من الخطأ ألحد من األمة كا نًا من كان ،لكن ضمنت
العصمة لمجمو األمة ،فهذه األمة ال تجتمع على ضاللة .ولهذا كانت العقا د
عا يقينيًّا،
والمبادئ والمفاهيم واألحكام األساسية التي أجمعت عليها األمة إجما ً
وتوارثها خلفها عن سلفها بالتواتر العملي اليقيني ،هي التي تمثل «ثوابت
األمة» في اعتقادها وفكرها وسلوكها ،وهي التي تجسد وحدة األمة العقدية
والعقلية والشعورية والعملية ،وتحفظها من الذوبان ،والتشتت إلى أمم
ضا ،بل قد يقاتل
ضا ،بل قد يعادي بعضها بع ً
وجماعات يجافي بعضها بع ً
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )14اإلحياء» ( )79 ،78/1ط .بيروت.
( )15نفسه (ص.)79 :
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ضا.
بعضها بع ً
وهذه هي «المنطقة المغلقة» من تراث األمة ،التي ال تقبل التطور وال
التجديد وال االجتهاد ،وهي منطقة «محدودة» جدًّا ،ولكنها مهمة جدًّا .فلوالها
لضاعت األمة ،وذهبت هويتهان وانسلخت من جلدها.
وإذا كان عمل العقل المسلم في فهم نصوص الدين وتفسيرها واستنباط
األحكام منها :جهدًا بشريًّا ً
قابال للنقد والمناقشة ،فأولى بقبول ذلك ما كان غير
مرتبط بالدين من التراث ،مثل :الفلسفة والتاريخ واللغة واألدب والفن،
ونحوها ،فمساحة النقد فيها أرحب بال نزا .
صا في عصرنا  -طا فتين على طرفي
ونحن هنا نجد الناس  -وخصو ً
نقيض:
 -1فطا فة تضفي على التراث  -كل التراث  -قدسية ،تجعله فوق النقلد ،وفلوق
المساءلة ،وفوق االختبار ،ويجب أن يؤخذ تراث السللف كلله مأخلذ القبلول
والتسللليم ،وأن نقللول لكللل رأي فيلله :آمنللا وصللدقنا ،ولكللل حكللم فيلله :سللمعنا
وأطعنا.
 -2وفي مقابل هلذه الطا فلة :طا فلة أخلرى عللى عكسلها تما ًملا ،تريلد أن تلغلي
التللراث كللله ولللو أمكنهللا ،وتهيللل التللراب عليلله ،وتبلدأ مللن جديللد ،كمللا تبللدأ
األمم التي ليس لها حضارة وال تاريخ ،وكملا يبلدأ الفلرد اللذي أصليب بفقلد
الللذاكرة ،فللليس للله مللاض يرجللع إليلله ،إنمللا هللو ابللن يوملله ،وال عالقللة للله
بأمسه.
والموقف العادل الراشد هو الموقف الوسط بين الفئتين أو الطا فتين.
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سا في التفريق بين الوحي اإللهي والتراث البشري،
ويتمثل هذا الموقف أسا ً
فما كان من الوحي اإللهي ،من نص قرآني أو نبوي صحيح الثبوت صريح
الداللة ،ليس له معارض من الشر أو العقل ،فالواجب اإلذعان له واتباعه.
وما كان من أفهام البشر للوحي اإللهي من القرآن والسنة ،فمن حقنا أن
عا لألهواء،
نناقشه ،وأن نأخذ منه وند  ،ولكن وفق األصول المرعية ،ال اتبا ً
{و َم ۡن أ َ َ
َّلل}
ض ُّل ِمم ِهن ٱتهبَ َع َه َو َٰىهُ ِبغَ ۡي ِر ُهدى ِمنَ ٱ ه ِ
فإن اتبا الهوى يعمي ويصم َ
[القصص:

 ،]50وإذا كان القول من عالم ثقة في علمه ودينه ،ورضيه أهل

اإلسالم :فال ينبغي التسر في رد قوله ،بل ينبغي أن يحمل قوله على محمل
حسن مقبول ،ما أمكن ذلك.
فالعالم ْال ُم ْقتَدَى به ،المقبول عند األمة ،يفترض في مثله أال يخالف الكتاب
والسنة إال من خطأ أو غفلة ،فلهذا يدفعنا حسن الظن به إلى التماس المخارج
المقبولة لتأويل كالمه بما يليق به وبسيرته ومنهجه ،دون اعتساف أو تكلف.
فإذا لم يتهيأ ذلك ،فال يسعنا إال أن نحكم على قوله أو سلوكه بالخطأ؛ ألنه
نجرحه في دينه ،أو
بشر مجتهد غير معصوم ،دون أن نتهمه في نيته ،أو ِ ّ
نحقر من شأنه.
يقول ابن تيمية:
«الغلط  -مع حسن القصد وسالمته ،وصالح الرجل وفضله ودينه،
وزهده وورعه وكراماته  -كثير جدًّا .فليس من شرط ولي هللا أن يكون
معصو ًما من الخطأ والغلط ،بل وال من الذنوب.
وأفضل أولياء هللا بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ،قد ثبت في
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«الصحيح» أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لما عبر الرؤيا« :أصبت بع ً
ضا
وأخطأت بع ً
ضا»( )16ا هـ.
ومن ذلك تعليق ابن تيمية على ما جاء عن الشلبي رحمه هللا :أنه سمع
قار ًا يقرأ قوله تعالى:

{من ُكم مهن ي ُِريدُ ٱلدُّ ۡن َيا َو ِمن ُكم مهن ي ُِريدُ ۡٱۡلٓ ِخ َرةَ} [آل عمران:
ِ

 ]152فصرخ .وقال :أين من يريد هللا !
قال :فيحمد منه كونه أراد هللا ،ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا اآلخرة
ما أرادوا هللا .وهذه اآلية في أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم الذين كانوا
معه بأحد .وهم أفضل الخلق ،فإن لم يريدوا هللا ،أفيريد هللا من هم دونهم
()17

كالشلبي وأمثاله !

إذا كانت البدعة عن خطأ في االجتهاد:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
وقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقول في الحدي الصحيح في خطبة
يوم الجمعة« :خيرالكلم كلم هللا ،وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه
وسلم وشر اۡلمور محدثاتها ،وكل بدعة ضللة» ،ولم يقل« :وكل ضاللة
في النار» بل يضل عن الحق من قصد الحق ،وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه
فال يعاقب ،وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده ،وخطؤه
الذي ضل فيه عن حقيقة األمر مغفور له.
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ،ولم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )16االستقامة» البن تيمية ،بتحقيق د .رشاد سالم (ج( )2 :ص.)93 :
( )17المصدر السابق نفسه (ص.)107 :

52

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

يعلموا أنه بدعة ،إما ألحادي ضعيفة ظنوها صحيحة ،وإما آليات فهموا منها
ما لم يرد منها ،وإما لرأي رأوه ،وفي المسألة نصوص لم تبلغهم.
َاخ ۡذنَا ٓ ِإن نهسِي َنا ٓ
{ربه َنا ََل تُؤ ِ
وإذا اتقى الرجل ربه ما استطا دخل في قولهَ :
أ َ ۡو أ َ ۡخ َط ۡأنَا} [البقرة ،]286 :وفي «الصحيح» :أن هللا قال« :قد فعلت» وبسط هذا

له موضع آخر(.)18
موقف المعاصرين من التراث:
ويسرني أن أنقل هنا كلمة عميقة مضيئة لصديقنا األستاذ عبد الحليم أبو
شقة رحمه هللا ذكرها في كتابه القيم تحت الطبع «نقد العقل المسلم» تحدث
فيها عن موقف المعاصرين من التراث على اختالف مشاربهم وألوانهم :قال:
إن التراث وقع بين قاتلين ثالثة :مبغض يقتله بحقده عليه ،وجاهل يقتله
بمسخه له ،ومستسلم يقتله بقلة فهمه .وحديثنا هنا خاص بالفريق الثال  ،فهو
أولى الثالثة  -في نظرنا  -بالحدي  ،حي

إن دوره في المسخ ساعد على

تجهيل الفريق الثاني ،أما الفريق األول فهو أحد اثنين :إما مبغض نتيجة
تصور خاطئ للتراث ،فهذا قد يفيده التصحيح ،وإما مبغض حاقد على العلم
وأهله ،فهذا ال نملك معه شيئًا.
والخضو للتراث درجات بعضها فوق بعض كما يلي:
الدرجة األولى :من آتاه هللا ًّ
حظا من الجرأة على البح والنظر ،فإذا هداه
هللا لرأي توقف وتخوف ،وال يطمئن له قلب حتى يعرف أن أحدًا ما من
السابقين قد قال به أو قريبًا منه ،وإال توقف عن إعالن رأيه تما ًما.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )18مجمو فتاوى ابن تيمية» (ج( )19 :ص.)192 ،191 :

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

53

الدرجة الثانية :من آتاه هللا ًّ
حظا من العلم ،واطلع على رأي للسلف في
قضية كبيرة يخالف رأي الجمهور ،فتوقف وتخوف ،ولم يعلن هذا الرأي
للناس ،وإنما اكتفى باإلسرار به لخواص منهم ،برغم اقتناعه بوجاهة الرأي
وأحقيته بالدراسة والتمحيص ،وذلك ال بقصد مزيد من الدراسة ،والتمحيص
في دا رة ضيقة قبل اإلعالن على عامة الناس ،بل خوفًا من أن يرمى
بالخروج عن دا رة اإلجما .
الدرجة الثالثة :من يقف عند حدود آراء األ مة المعتبرين «سواء أصحاب
المذاهب األربعة أم غيرهم» وهو يحسب أنه بلغ أقصى درجات التحرر لعدم
وقوفه عند األ مة األربعة.
الدرجة الرابعة :من يقف عند حدود المذاهب األربعة ،ويظل يبذل أقصى
الجهد في المقارنة بينها الختيار أقواها ً
دليال.
الدرجة الخامسة :من يقف عند مذهب بعينه ،لكن يتعرف على جميع
األقوال في إطار المذهب ،وال يكتفي بالوقوف عند الرأي المفتى به.
الدرجة السادسة :من يقف عند الرأي المفتى به في المذهب الذي اختاره.
الدرجة السابعة :من يقف عند رأي المتأخرين ،بل آخر المتأخرين من
علماء المذهب وال يتعداه مخافة التهلكة؛ أي أنه يقلد المقلدين ،وهذا هو الدرك
األسفل في التقليد ،ويصدق عليه قوله تعالى{ :قَا َل ُم ۡت َرفُو َها ٓ ِإنها َو َج ۡدنَا ٓ َءابَا ٓ َء َنا
َعلَ َٰ ٓى أُم ٖهة َو ِإنها َعلَ َٰ ٓى َءا َٰث َ ِر ِهم م ُّۡقتَدُونَ } [الزخرف ،]23 :وهذا خطأ حتى ولو كان

المتبع هو الحق الذي أنزله هللا تعالى.
وهذه الدرجات جميعًا ،حتى الدرجة العليا منها ،ال يمكن لعقيدة حية أو
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لشريعة سامية أن تتمشى وتعيش في إطارها  ...ال يمكن أن تعيش العصر،
أو تواجهه أو توجهه ،وال يمكن أن يصدر عن رجال ال يتعدون هذه الدرجات
اجتهاد حقيقي ،أو إبدا صادق أصيل.
والدرجة العليا لو أن صاحبها إذا لم يطمئن أعاد النظر والبح  ،ثم أضاف
حوارا جادًّا مع عالم أو أكثر ممن يثق بهم «وسيأتي للحوار موضع في هذا
ً
الكتاب» ،بغية مزيد من التحقيق ،فإذا اطمأن إلى اجتهاده أعلنه للناس  -لو أنه
فعل ذلك لنجا من أسر التقليد وأفاد األمة باجتهاده.
ونتساءل هنا :هل المطلوب هو العودة إلى «رأي السلف» والسلفيين ،أم
العودة إلى «منهج السلف» لنطبقه «هذا أسلم ولكنه بحاجة إلى اكتشاف -
وسيأتي الحدي

عن هذا المنهج» أم العودة إلى الهدي اإللهي لنسترشد به

هذا هو األصح .ومنهج السلف ورأي السلف أو آراؤهم ال بد منها كمعينات
في دراسة الهدي اإللهي.
وإذا كانت السلفية هي التمسك بما كان عليه السلف ،وال شك أن أصلح
السلف هم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فننظر ماذا كان منهجهم
ومنهجهم عمو ًما هو االعتماد في كل أمر على هدي الكتاب والسنة،
واالستيثاق من صحة داللة النص الشرعي.
أبو موسى األشعري يطرق باب عمر بن الخطاب ثالث مرات فال يؤذن
االستئذان

له فينصرف ،فلما لقيه عمر بن الخطاب سأله ،فذكر له حدي
ثالثًا ،فما ترك عمر أبا موسى حتى أتاه بمن يؤيد سما ذلك من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم حتى تزداد الثقة في الدليل.
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وكانوا إذا طرقهم أمر جديد تشاورا وتحاورا وأعملوا عقولهم ،واجتهدوا
رأيهم ،ومضوا على بركة هللا ،مثل موضو جمع القرآن وتقسيم أرض
السواد «ريف العراق» بعد الفتح .انتهى.
 -3وجوب االعتدال في تقويم تراثنا الديني والفكري:
واالعتدال في تقويم تراثنا الصوفي والكالمي والفقهي واألثري هو
المطلوب والمحمود .فتوزن هذه المواري

كلها بما لها وما عليها بالقسط.

ويفصل بين طوا فها واتجاهاتها بالحق ،فيعطى كل منها حكمه الخاص به ال
يتعداه ،دون تعصب لفئة ،أو تعصب ضد أخرى .بل كما أمرنا هللا عز وجل
أن نكون شهداء بالقسط مع من نحب ،ومع من نكره ،كما قال تعالىَٰ { :يَٓأَيُّ َها
ٱله ِذينَ َءا َمنُواْ ُكونُواْ قَ َٰوه ِمينَ ِب ۡٱل ِق ۡس ِط ُ
س ُكمۡ أ َ ِو ۡٱل َٰ َو ِلد َۡي ِن
َّلل َولَ ۡو َ
علَ َٰ ٓى أ َنفُ ِ
ش َهدَآ َء ِ ه ِ
َو ۡٱۡل َ ۡق َر ِبينَ } [النساء ،]135 :وقالَٓ َٰ { :يأَيُّ َها هٱل ِذينَ َءا َمنُواْ ُكونُواْ قَ َٰوه ِمينَ ِ هَّللِ ُ
ش َهدَآ َء
علَ َٰ ٓى أ َ هَل تَ ۡع ِدلُو ْۚاْ ۡ
ٱع ِدلُواْ ُ
شنَ ُ
ه َو أ َ ۡق َربُ ِللت ه ۡق َو َٰى} [الما دة:
ان َق ۡو ٍم َ
بِ ۡٱل ِق ۡس ِۖط َو ََل يَ ۡج ِر َمنه ُكمۡ َ

.]8
وهذا هو موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من «التصوف والصوفية» ،فقد
بيّن تناز الناس في طريقهم ،ما بين مبالغ في التعظيم ،ومبالغ في الذم
واإلنكار .قال :فطا فة ذمت «الصوفية والتصوف» وقالوا :إنهم مبتدعون،
خارجون عن السنة ،ونُقل عن طا فة من أهل الفقه والكالم.
وطا فة غلت فيهم ،وادعوا أنهم أفضل الخلق ،وأكملهم بعد األنبياء ،وكال
طرفي هذه األمور ذميم.
و«الصواب» أنهم مجتهدون في طاعة هللا ،كما اجتهد غيرهم من أهل
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طاعة هللا ،ففيهم «السابق» المقرب بحسب اجتهاده ،وفيهم «المقتصد» الذي
هو من أهل اليمين ،وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ،وفيهم من
يذنب فيتوب أو ال يتوب.
ومن المنتسبين إليهم من هو «ظالم لنفسه» ،عاص لربه.
وقد انتسب إليهم طوا ف من أهل البد والزندقة ،ولكن عند المحققين من
أهل التصوف ليسوا منهم ،كالحالج ً
مثال .فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه،
وأخرجوه عن الطريق مثل :الجنيد بن محمد سيد الطا فة وغيره .كما ذكر
ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» ،وذكره الحافظ
أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد».
فهذا أصل التصوف .ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنو  ،وصارت الصوفية
«ثالثة» أصناف :صوفية الحقا ق ،وصوفية األرزاق ،وصوفية الرسم.
فأما «صوفية الحقا ق» فهم الذين وصفناهم.
وأما «صوفية األرزاق» فهم الذين وقفت عليهم الوقوف ،كالخوانك ،فال
يشترط في هؤالء أن يكونوا من أهل الحقا ق ،فإن هذا عزيز ،وأكثر أهل
الحقا ق ال يتصفون بلزوم الخوانك ،ولكن يشترط فيهم ثالثة شروط:
أحدها :العدالة الشرعية بحي يؤدون الفرا ض ،ويجتنبون المحارم.
والثاني :التأدب بآداب أهل الطريق ،وهي اآلداب الشرعية في غالب
األوقات ،وأما اآلداب البدعية والوضعية فال يلتفت إليها.
والثال  :أن ال يكون أحدهم متمس ًكا بفضول الدنيا.
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عا للمال ،أو كان غير متخلق باألخالق الحميدة ،وال
فأما من كان َج َّما ً
يتأدب باآلداب الشرعية ،أو كان فاسقًا ،فإنه ال يستحق ذلك.
وأما «صوفية الرسم» فهم المقتصرون على النسبة ،فه ّمهم في اللباس
واآلداب الوضعية ،ونحو ذلك .فهؤالء في الصوفية بمنزلة «الذي يقتصر
على زي أهل العلم وأهل الجهاد ،ونو ما من أقوالهم وأعمالهم ،بحي يظن
الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم»( .)19ا هـ.
وهذا الموقف هو أعدل المواقف وأصوبها وأبعدها عن اإلفراط والتفريط،
فليس من العدل تجريدهم من كل فضيلة ،واتهامهم بكل نقيصة ،كما يفعل ذلك
المتعصبون عليهم ،الذين يلقون على كاهلهم أوزار البد واالنحرافات التي
كدرت صفاء اإلسالم ،ولوثت حياة المسلمين .وكثير من هؤالء ممن ينسبون
أنفسهم إلى مدرسة ابن تيمية ،وقد رأينا عدله ووسطيته فيهم.
وهذا في الواقع ليس من اإلنصاف ،فكل الفئات من المتكلمين والمتفقهين
والمحدثين كالمتصوفين .لهم وعليهم .وال تخلو فئة من هؤالء من غلو أو
تقصير في بعض األمور .والمتقدمون في كل فئة خير من المتأخرين في
الجملة ،فالقرون األولى هي خير قرون هذه األمة ،وكل من كان قريبًا من
هذه القرون فهو أقرب إلى هدي الرسول وأصحابه ،وإلى منهج اإلسالم
القويم.
وللصوفية جهودهم وآثارهم في نشر اإلسالم بين الكفار ،وفي التربية
الروحية بين المسلمين ،ولهم أخطاء وانحرافات .والمخلصون منهم مثابون

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )19مجمو فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بلن تيميلة ،رسلالة الصلوفية والتصلوف»( ،ج)11 :
(ص.)19 - 17 :
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تحر
على حسناتهم ،معذورون في أخطا هم ،بل مأجورون فيها إذا كانت بعد ٍّ ّ
واجتهاد.
فقوما ميراث القوم
وعلى هذا المنهج سار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيمّ ،
بميزان الكتاب والسنة .فقبلوا منه وردّوا ،وأخذوا وتركوا.
تجد ذلك واض ًحا في رسا ل ابن تيمية وفتاويه المتعلقة بالتصوف والسلوك
وقد بلغت مقدار مجلدين( )20في «مجمو فتاويه» التي بلغت خمسة وثالثين
مجلدًا ،وطبعت بالرياض.
ونجده في كتب ابن القيم المتعلقة بهذا الجانب مثل «الداء والدواء» و«عدة
الصابرين وذخيرة الشاكرين» و«باب الهجرتين وطريق السعادتين»
وغيرهما مما يبح

في هذه النواحي ،وأعظمها وأجمعها وال شك «مدارج

السالكين .شرح منازل السا رين».
نجد ابن تيمية يثني على سيد الطا فة الجنيد ،وعلى أبي سليمان الداراني،
وأمثالهما من متقدمي الصوفية.
ويمتدح الشيخ عبد القادر الجيالني ،ويشرح بعض فقرات من كتابه «فتوح
الغيب» شر ًحا يبرز فضل الشيخ ومكانه من العلم ومعرفة الطريق ،ويحمل
بعض ما فيها على أحس المحامل ،ما وجد لذلك ً
سبيال.
ولكنه بجوار ذلك ينكر أشد اإلنكار مذهب ابن عربي وابن سبعين
والتلمساني وغيرهم من القا لين بوحدة الوجود ،ويرى أن مذهبهم يناقض
اإلسالم ،بل األديان قاطبة.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )20هما المجلدان ( )12 ،11من «مجمو الفتاوى».
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وبهذا كان موقفه وس ً
ً
وعدال ،ليس مع الذا ّمين للصوفية بإطالق .وال
طا
المادحين لهم بإطالق ،بل عاب هؤالء وهؤالء .وجعل مقياس الصواب
والخطأ ،واالستقامة واالنحراف في ذلك ،هو األقرب من كتاب هللا تعالى،
ومن هدي الرسول وصحابته وتابعيهم بإحسان ،أو البعد عنه .قال:
«والصواب :للمسلم أن يعلم أن خير الكالم كالم هللا ،وخير الهدي هدي
محمد صلى هللا عليه وسلم ،وخير القرون القرن الذي بع فيهم ،وأن أفضل
الطرق والسبل إلى هللا ما كان عليه هو وأصحابه ،ويعلم من ذلك أن على
المؤمنين أن يتقوا هللا بحسب اجتهادهم ووسعهم ،كما قال تعالى{ :فَٱتهقُواْ ه
ٱَّللَ َما
ۡ
ٱست َ َط ۡعتُمۡ } [التغابن ،]16 :وقالَ :
{َل يُكَلِفُ ه
ٱَّللُ نَ ۡفسًا إِ هَل وُ ۡس َع َها} [البقرة ،]286 :وقال

صلى هللا عليه وسلم« :ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(.)21
كثيرا من المؤمنين المتقين  -أولياء هللا  -قد ال يحصل لهم من كمال
«وإن ً
العلم واإليمان ما حصل للصحابة ،فيتقي هللا ما استطا  ،ويطيعه بحسب
اجتهاده ،فال بد أن يصدر منه خطأ ،إما في علومه وأقواله ،وإما في أعماله
وأحواله ،ويثابون على طاعتهم ،ويغفر لهم خطؤهم ،فإن هللا تعالى قال:
ٓ
رهب ِهۦ َو ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُ ْۚ
ونَ ُك ٌّل َءا َمنَ ِب ه
ٱَّللِ َو َم َٰلَئِ َكتِ ِهۦ َو ُكت ُ ِب ِهۦ
{ َءا َمنَ ٱلره سُو ُل ِب َما ٓ أ ُ ِنز َل ِإ َل ۡي ِه ِمن ِ
س ِم ۡع َنا َوأ َ َط ۡعنَ ۖا ُ
غ ۡف َرانَكَ َربهنَا َو ِإ َل ۡيكَ
س ِل ِۦه ََل نُفَ ِر ُ
ق بَ ۡينَ أ َ َح ٖد ِمن رُّ ُ
َو ُر ُ
س ِل ِْۚۦه َو َقالُواْ َ
ير ََ 285ل يُكَلِفُ ه
سبَ ۡۗت َربهنَا ََل
سبَ ۡت َو َ
ۡٱل َم ِص ُ
علَ ۡي َها َما ۡٱكتَ َ
ٱَّللُ نَ ۡفسًا إِ هَل وُ ۡسعَ َه ْۚا لَ َها َما َك َ
َاخ ۡذ َنا ٓ ِإن نهسِي َنا ٓ أ َ ۡو أَ ۡخ َط ۡأ َنا} [البقرة ،]286 ،285 :قال هللا تعالى« :قد فعلت»(.)22
تُؤ ِ

«فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء ،أو طريق أحد من العبّاد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )21متفق عليه ،عن أبي هريرة ،رواه البخاري ( ،)7288ومسلم (.)6337
( )22رواه مسلم عن ابن عباس.
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ساك أفضل من طريق الصحابة ،فهو مخطئ ،ضا ّل مبتد  ،ومن جعل
والنّ ّ
كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض األمور مذمو ًما معيبًا ممقوتًا ،فهو
مخطئ ضا ّل مبتد ».
ضا مجتهدون
«ثم الناس في الحب والبغض والمواالة والمعاداة هم أي ً
يصيبون تارة ،ويخطئون تارة ،وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه،
أحب الرجل مطلقًا ،وأعرض عن سيئاته ،وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه
مطلقًا وأعرض عن حسناته»(.)23
 -4نقد اآلراء ال يعني الطعن في أصحابها:
وإذا كان نقد اآلراء واألقوال المنقولة عن السلف  -ناهيك بالخلف -
عا ،بل قد يكون واجبًا في بعض األحيان ،فال يعني هذا أن يصل النقل
مشرو ً
إلى حد الطعن في األشخاص ،والتجريح لهم ،فهذا توجه مذموم ومرفوض
في ميزان الشر  ،لعدة أسباب:
 -1أن اإلسالم شر االجتهاد في الدين لكل من هلو أهلله ،فملن اجتهلد فلي فهلم
القرآن أو السنة وفق علمه وثقافلة عصلره ،واسلتفري فلي ذللك وسلعه ،فقلد
بذل ما عليه ،ولم يكلفه هللا أن يصليب الحلق ،فلإن أصلابه فلله أجلران ،وإن
أخطأه فله أجر واحد ،وهو أجر التحري وبذل الجهد ،فلم يكتلف بلأن جعلله
مأجورا.
مقدورا ،بل جعله
ً
ً
بل إن القرآن الكريم ذكر لنا قضية حكم فيها نبيان من أنبياء هللا تعالى
ورسله الكرام ،ففهمها أحدهما وأصاب الحق فيها ،ولم يصب اآلخر ،ومع
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )23مجمو فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية» (ج( )11 :ص.)15 ،14 :
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ۡ
ان فِي
{ودَاوُۥدَ َو ُ
هذا أثنى القرآن على كل منهما ،كما قال تعالىَ :
سلَ ۡي َٰ َمنَ إِذ َي ۡح ُك َم ِ
ث إِ ۡذ نَ َفش َۡت فِي ِه َ
سلَ ۡي َٰ َم ْۚنَ َو ُك ًل
ش ِه ِدينَ  78فَفَ هه ۡم َٰنَ َها ُ
غنَ ُم ۡٱلقَ ۡو ِم َو ُكنها ِلح ُۡك ِم ِهمۡ َٰ َ
ۡٱل َح ۡر ِ

َءات َ ۡينَا ح ُۡكما َو ِع ۡلما} [األنبياء.]79 ،78 :
سلا  -عللى النيلة والقصلد ،فملا
 -2أن الثواب والعقاب في اإلسلالم مبنيلان  -أسا ً
قصد به وجه هللا تعالى ،فهو خيلر وبلر ،وهلو قربلة وعبلادة ،وملا قصلد بله
حب الدنيا أو حب الذات واتبا الهلوى ،فهلو ملن عملل الشليطان .وقلد قلال
رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم« :إنمئئا اۡلعمئئال بالنيئئات ،وإنمئئا لكئئل
امرئ مئا نئوى ،فمئن كانئت هجرتئه إلئى هللا ورسئوله فهجرتئه إلئى هللا
ورسئئوله ،ومئئن كانئئت هجرتئئه إلئئى دنيئئا يصئئيبها أو امئئرأة يتزوجهئئا،
فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه عن عمر.
ونحن نفترض حسن النية وقصد الخير ،فيمن يشتغلون بعلوم الشر ،
ً
وحمال لحالهم على الصالح ،ولم
ويعملون في ساحة الدين ،تحسينًا للظن بهم،
نؤمر أن نكشف عن دخا لهم،وليس في وسعنا لو أردناه ،إنما أمرنا أن نحكم
بالظاهر ،وهللا يتولى السرا ر .فهم موكولون إلى نياتهم.
 -3أن الرأي الذي ننقده اليوم  -في القرن الخلامس عشلر الهجلري  ...والقلرن
الحللادي والعشللرين الملليالدي  -بمنطقنللا اليللوم ،وبمللا لللدينا مللن معلومللات
تتزايللد وتتضللاعف يو ًمللا بعللد يللوم فللي عصللر «انفجللار المعرفللة» و«ثللورة
المعلومات» ربما كان في عصره وفي بيئته رأيًا صال ًحا وسلديدًا ومتقلد ًما،
وربما أدى مهمتله فلي مكانله وزمانله .ولليس ملن العلدل أن نحلاكم رأيًلا لله
عشرة قرون أو بضعة عشر قرنًا ،بمنطق عصرنا ،وندينه ونجلرح قا لله،
فهذا من الظلم المبين .إنما أن يوضع كلل قلول وكلل رأي وفكلر فلي إطلاره
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التللاريخي فللي زمانلله ومكانلله ومالبسللاته ،ونحكللم للله أو عليلله ضللمن هللذا
اإلطار .فقد ننتهي إلى أن هذا الرأي كان صال ًحا في ذلك الزملان ،وللم يعلد
صال ًحا اليوم .ولهذا قال الفقهاء :ال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان.
ضا بشر غير معصوم ،وملا يلدرينا
 -4أن المنقود بشر غير معصوم ،والناقد أي ً
لعللل الصللواب مللع المنقللود ،ولعللل الخطللأ مللع الناقللد .فليخفللف الناقللد مللن
غلوا ه ،وليتواضع ً
قليال ،وليعلم أن أحدًا لم يؤت الحقيقة كلهلا ،وال الحكملة
{و َما ٓ أُوتِيتُم ِمنَ ۡٱل ِع ۡل ِم إِ هَل قَ ِليل} [اإلسراء.]85 :
كلها ،وقد قال هللا عز وجلَ :
وقال الشافعي رضي هللا عنه:
كلمئئئئئئئئئئئئئئا أدبنئئئئئئئئئئئئئئي الدهئئئئئئئئئئئئئئ

ئئئئئئئئر أرانئئئئئئئئي نقئئئئئئئئص عقلئئئئئئئئي

وأرانئئئئئئئئئئئئئئئئئي ازددت عل ًمئئئئئئئئئئئئئئئئئا زادنئئئئئئئئئئئئي عل ًمئئئئئئئئئئئئا بجهلئئئئئئئئئئئئي

وهذا ال ُخلق  -خلق التواضع  -هو من شيمة العلماء األصالء ،ال الدخالء،
فهو  -وإن ارتقى في العلم ما ارتقى  -يعتقد أنه ينقصه الكثير ،ويسأل هللا
رهب ِز ۡدنِي ِع ۡلما} [طه.]114 :
المزيد ،كما قال تعالى لرسولهَ :
{وقُل ِ
وكم من علماء كانوا متمسكين بآراء ظلوا طوال عمرهم مؤمنين بها،
داعين إليها ،ذا دين عنها ،مخاصمين لمعارضيها ،وفي آخر حياتهم أعرضوا
عنها ،وآمنوا بضدها ،كما رأينا ذلك عند عند إمام الحرمين الجويني ،وأبي
حامد الغزالي ،وفخر الدين الرازي وغيرهم من كبار متكلمي األشاعرة،
الذين خاضوا لحج التأويل ،ثم انتهوا في آخر حياتهم إلى رأي السلف رضي
هللا عنهت في التسليم وترك التأويل.
 -5أن مللن القلليم الرفيعللة المللأمور بهللا فللي ديننللا ،والمتوازنللة عنللدنا :أن نكللون
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ً
كفلارا معلادين لنلا ،كملا قلال تعلالى:
عدوال حتلى ملع خصلومنا ،وللو كلانوا
ً
علَ َٰ ٓى أ َ هَل ت َ ۡع ِدلُو ْۚاْ ۡ
شنَ ُ
ٱع ِدلُواْ ُه َو أ َ ۡق َربُ ِللت ه ۡق َو َٰى} [الما دة.]8 :
ان قَ ۡو ٍم َ
{و ََل يَ ۡج ِر َمنه ُكمۡ َ
َ

ولهذا تعامل أ متنا وعلماؤنا الكبار مع مخالفيهم بالعدل واالعتدال ،بل
بالحب واإلخاء ،ولم تدفعهم المخالفة في الرأي أو المذهب إلى الخصومة أو
ضا ،وصلى بعضهم وراء بعض.
الطعن والتجريح ،وسع بعضهم بع ً
حتى الخلفاء الراشدون  -والسلطة بأيديهم  -كانوا يحترمون آراء
اآلخرين ،وال يجبرون الناس على اتبا آرا هم ،وإن كانوا يرونها صوابًا.
ً
رجال فقال :ما صنعت «في قضية له»
عن عمر أنه لقي
فقال :قضى علي وزيد بكذا.
فقال عمر :لو كنت أنا لقضيت بكذا.
قال :فما يمنعك واألمر إليك
قال :لو كنت أردك إلى كتاب هللا أو إلى سنة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم لفعلت ،ولكني أردك إلى رأيي ،والرأي مشترك.
فلم ينقض ما قال علي وزيد «وهو يرى خالف ما ذهبا إليه»(.)24
قال األثرم :سمعت أبا عبد هللا «يعني :أحمد بن حنبل» يسأل عن رجل
يقدم وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة.
فقال :إن كان لبسه وهو يتأول «أيما إهاب دبغ فقد طهر»( )25فال بأس أن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )24جامع بيان العلم» (.)59/2
فلي
( )25حدي نبوي رواه أحمد والترمذي والنسا ي وابن ماجله علن ابلن عبلاس ،وصلححه =
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تصلي خلفه.
قيل له :فتراه أنت جا ًزا
قال :ال ،نحن ال نراه جا ًزا لقول النبي صلى هللا عليه وسلمَ« :ل تنتفعوا
من الميتة بإهاب وَل عصب»( ،)26ولكنه إذا كان يتأول فال بأس أن يصلي
خلفه.
قيل له :كيف وهو مخطئ في تأويله ،ليس من تأول كمن ال يتأول .ثم قال:
كل من تأول شيئًا جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه أو عن
أحدهم فذهب إليه ،فال بأس أن يصلي خلفه ،وإن قلنا نحن خالفه من وجه
آخر ألنه قد تأول(.)27
يعني اإلمام أحمد :أنه يحترم صاحب الرأي اآلخر ،وإن كان يخالفه ،ما
سا على تأويل وموقف علمي .وهذا هو التسامح الذي يليق
دام ذلك الرأي مؤس ً
بأمثال أحمد رضي هللا عنه.
نموذج لتقويم ما جاء عن السلف عن ابن تيمية:
وأود أن أذكر هنا نموذ ًجا يبيّن لنا كيف يكون التقويم العادل لما ينقل عن
السلف رضوان هللا عليهم ،دون طعن عليهم أو تجريح لهم ،وهو مأخوذ
صا من «مجمو فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية».
ملخ ً
ـــ ـــ

وسئل الشيخ رحمه هللا عما ذكر األستاذ القشيري في «باب الرضا» عن

= «صحيح الجامع الصغير» ( ،)2711ومعنى أنه يتأول الحلدي  :أي يعممله بحيل يشلمل
إهاب الميتة إذا دبغ.
( )26رواه النسا ي.
(« )27فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (.)681/3
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الشيخ أبي سليمان أنه قال« :الرضا :أال يسأل هللا الجنة ،وال يستعيذ من
النار»( ،)28فهل هذا الكالم صحيح
فأجاب :الحمد هلل رب العالمين :الكالم على هذا القول من وجهين:
أحدهما :من جهة ثبوته عن الشيخ.
والثاني :من جهة صحته في نفسه وفساده.
أما المقام األول فينبغي أن يعلم أن األستاذ أبا القاسم «القشيري» لم يذكر
ً
مرسال عنه ،وما يذكره أبو القاسم
عن الشيخ أبي سليمان بإسناد ،وإنما ذكره
في رسالته عن النبي صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ
ً
وكثيرا ما يقول :وقيل
مرسال،
وغيرهم  -تارة يذكره بإسناد ،وتارة يذكره
ً
كذا .ثم الذي يذكره بإسناد ،تارة يكون إسناده صحي ًحا ،وتارة يكون ضعيفًا،
ً
مرسال ومحذوف القا ل أولى.
عا .وما يذكره
بل موضو ً
وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء .فإن فيها من األحادي واآلثار ما
هو صحيح .ومنها ما هو ضعيف ،ومنها ما هو موضو .
فالموجود في «كتب الرقاق والتصوف» من اآلثار المنقولة فيها الصحيح،
وفيها الضعيف ،وفيها الموضو .
وهذا األمر متفق عليه بين جميع المسلمين ،ال يتنازعون أن هذه الكتب
فيها هذا وفيها هذا.
بل نفس الكتب المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذا.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )28الرسالة القشيرية» (ج( )2 :ص )425 :د .عبد الحليم محمود.
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بل إن أهل الحدي

أقرب إلى معرفة المنقوالت ،وفي كتبهم هذا وهذا،

فكيف غيرهم
والمصنفون قد يكونون أ مة في الفقه أو التصوف أو الحدي  ،ويروون
هذا الحدي

تارة؛ ألنهم لم يعلموا أنه كذب ،وهو الغالب على أهل الدين،

فإنهم ال يحتجون بما يعلمون أنه كذب.
وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب ،إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك
الباب ،ورواية األحادي المكذوبة  -مع بيان كونها كذبًا  -جا ز.
وأما روايتها  -مع اإلمساك عن ذلك  -رواية عمل ،فإنه حرام عند العلماء،
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال« :من حدث
حديثنا هو يرى أنه كذب ،فهو أحد الكاذبين»(.)29
وقد فعل كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا ،وإنما نقلوا ما رواه
غيرهم ،وهذا يسهل إذ رووه لتعريف أنه روي ،ال ألجل العمل به ،وال
االعتماد عليه.
و«المقصود هنا» أن ما يوجد في «الرسالة» وأمثالها :من كتب الفقهاء
والصوفية وأهل الحدي من المنقوالت عن النبي صلى هللا عليه وسلم وغيره
من السلف فيه الصحيح والضعيف والموضو .
فالصحيح الذي قامت الداللة على صدقه ،والموضو الذي قامت الداللة
على كذبه ،والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه ،إما لسوء حفظه ،وإما
التهامه ،ولكن يمكن أن يكون صادقًا فيه ،فإن الفاسق قد يصدق ،والغالط قد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )29رواه مسلم في «مقدمة صحيحه».
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يحفظ.
وغالب أبواب «الرسالة» فيها األقسام الثالثة .ومن ذلك« :باب الرضا»
فإنه ذكر عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :ذاق طعم اإليمان من
رضي هللا ربًا ،وباإلسلم دينًا ،وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيًا» .وهذا
الحدي

رواه مسلم في صحيحه ،وإن كان األستاذ لم يذكر أن مسل ًما رواه،

لكنه رواه بإسناد صحيح.
عا  -وهو حدي جابر
وذكر في أول هذا الباب حديث ًا ضعيفًا  -بل موضو ً
الطويل الذي رواه من حدي

الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن

المنكدر عن جابر ،فهو وإن كان أول حدي

ذكره في الباب ،فإن أحادي

الفضل بن عيسى من أوهى األحادي وأسقطها ،وال نزا بين األ مة أنه ال
يعتمد عليها ،وال يحتج بها».
آثارا حسنة بأسانيد حسنة».
«وكذلك ما ذكره من اآلثار ،فإنه قد ذكر ً
«وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقًا .قال :وقيل :قال موسى :إلهي
دلني على عمل إذا عملته رضيت عني .فقال :إنك ال تطيق ذلك .فخر موسى
عا ،فأوحى هللا إليه :يا ابن عمران ،رضا ي في رضاك عني».
ساجدًا متضر ً
فهذه الحكاية اإلسرا يلية فيها نظر ،فإنه قد يقال :ال يصلح أن يحكى مثلها
عن موسى بن عمران .ومعلوم أن هذه اإلسرا يليات ليس لها إسناد ،وال يقوم
بها حجة في شيء من الدين ،إال إذا كانت منقولة لنا ً
نقال صحي ًحا».
ً
ومرسال ومعلقًا ما هو صحيح وغيره .فهذه
«وإذا تبيّن أن فيما ذكره مسندًا
ً
مرسال .وبمثل ذلك ال تثبت عن أبي
الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إال
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سليمان باتفاق الناس ،فإنه وإن قال بعض الناس :إن المرسل حجة ،فهذا لم
يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف .فأما إذا عرف ذلك فال
يبقى حجة باتفاق العلماء .كما أنه تارة يحفظ اإلسناد ،وتارة يغلط فيه».
وهذا الجنس ونحوه من علم الدين ،قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه
بباطله ،فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله ،ومن الباطل ما يوجب رده،
وصار كثير من الناس على طرفي نقيض.
قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل.
وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق.
وإنما الصواب التصديق بالحق ،والتكذيب بالباطل ،وهذا تحقيق لما أخبر
به النبي صلى هللا عليه وسلم ركوب هذه األمة سنن من قبلها حذو القذّة بالقذّة.
فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل ،وهذا هو التبديل والتحريف الذي
وقع في دينهم .بهذا يتغير الدين بالتبديل تارة ،وبالنسخ أخرى ،وهذا الدين ال
ينسخ أبدًا ،لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما
يلبس به الحق بالباطل ،وال بد أن يقيم هللا من تقوم به الحجة خلفًا عن الرسل،
فينفون عنه تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين ،فيحق هللا
الحق ،ويبطل الباطل ،ولو كره المشركون.
فالكتب المنزلة من السماء ،واألثارة من العلم المأثورة عن خاتم األنبياء،
يميز هللا بها الحق من الباطل ،ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
«قال أبو يوسف رحمه هللا وهو أجل أصحاب أبي حنيفة ،وأول من لقب
قاضي القضاة :لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسا ل ،وأجابه مالك بنقل
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أهل المدينة المتواتر ،رجع أبو يوسف إلى قوله .وقال :لو رأى صاحبي مثل
ما رأيت لرجع مثل ما رجعت .فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند
صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عن غيره ،لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل،
كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من األ مة كثير من الحدي  .فال لوم عليهم في
ترك ما لم يبلغ علمه.
وكان رجو أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحادي كثيرة اتبعها
هو وصاحبه محمد .تركا بها قول شيخهما ،لكن لم تبلغه.
ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أ مة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة
الحدي

الصحيح لقياس أو غيره ،فقد أخطأ عليهم ،وتكلم إما بظن ،وإما

بهوى ،فهذا أبو حنيفة يعمل بحدي التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس،
وبحدي القهقهة في الصالة ،مع مخالفته للقياس ،العتقاده صحتهما ،وإن كان
أ مة الحدي لم يصححوهما.
قد بيّنا هذا في رسالة «رفع المالم عن األ مة األعالم» وبيّنا أن أحدًا من
أ مة اإلسالم ال يخالف حديثًا صحي ًحا بغير عذر ،بل لهم نحو من عشرين
عذرا ،مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحدي  ،أو بلغه من وجه لم يثق فيه ،أو
ً
لم يعتقد داللته على الحكم ،أو اعتقد أن الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه،
كالناسخ أو ما يدل على الناسخ ،وأمثال ذلك .واألعذار يكون العالم في بعضها
مصيبًا فيكون له أجران ،ويكون في بعضها مخطئًا بعد اجتهاده فيثاب على
َاخ ۡذنَا ٓ إِن نهسِي َنا ٓ أ َ ۡو أَ ۡخ َط ۡأنَا}
{ربه َنا ََل تُؤ ِ
اجتهاده ،وخطؤه مغفور له ،لقوله تعالىَ :

[البقرة ،]286 :وقد ثبت في «الصحيح» أن هللا استجاب هذا الدعاء وقال« :قد
فعلت» ،وألن العلماء ورثة األنبياء ،وقد ذكر هللا عن داود وسليمان أنهما
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حكما في قضية ،وأنه ف َّهمها أحدهما ولم يعب اآلخر ،بل أثنى على كل واحد
ۡ
ث إِ ۡذ نَفَش َۡت
{ودَاوُۥدَ َو ُ
ان فِي ۡٱل َح ۡر ِ
منها بأنه آتاه حك ًما وعل ًما فقالَ :
سلَ ۡي َٰ َمنَ ِإذ يَ ۡح ُك َم ِ
فِي ِه َ
سلَ ۡي َٰ َم ْۚنَ َو ُك ًل َءات َ ۡينَا ح ُۡكما َو ِع ۡلما}
ش ِه ِدينَ  78فَفَه ۡهم َٰنَ َها ُ
غنَ ُم ۡٱلقَ ۡو ِم َو ُكنها ِلح ُۡك ِم ِهمۡ َٰ َ

[األنبياء.)30(]79 ،78 :

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )30مجمو الفتاوى» (ج( )20 :ص.)305 ،304 :
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األصل السابع
التقليد والتمذهب بين اإلفراط والتفريط
حقيقة التقليد :أنه مأخوذ عند أهل اللغة من القالدة التي يقلّد اإلنسان غيره
بها ،ومنه تقليد ْال َهدْي ،فكأن المقلد يجعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد
كالقالدة في عنق المجتهد.
وأما في االصطالح ،فهو كما قال اإلمام الشوكاني في «السيل
الجرار»(« :)31العمل بقول الغير من غير حجة» فيخرج العمل بقول رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم والعمل باإلجما ؛ والعمل من العامي بقول المفتي،
والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدول؛ فإنها قد قامت الحجة في جميع
ذلك:
أما العمل بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وباإلجما عند القا لين
بحجيته فظاهر .وأما عمل العامي بقول المفتي فلوقو اإلجما على ذلك.
وأما عمل القاضي بشهادة الشهود العدول فالدليل عليه ما في الكتاب
والسنة من األمر بالشهادة ،وقد وقع اإلجما على ذلك.
ضا قبول رواية الرواة فإنه قد دل الدليل على قبولها
ويخرج عن ذلك أي ً
ضا ليست قول الراوي بل قول المروي عنه وهو
ووجوب العمل بها ،وأي ً
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وقال ابن الهمام (ت861 :هـ) في التحرير« :التقليد العمل بقول من ليس
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )31السيل الجرار» (.)7 ،6/1
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قوله إحدى الحجج بال حجة» وهذا الحد أحسن من األول.
وقال القَفَّال (ت365 :هـ)« :هو قبول قول القا ل وأنت ال تعلم من أين
قاله».
وقال الشيخ أبو حامد اإلسفراييني (ت406 :هـ) واألستاذ أبو منصور عبد
القاهر البغدادي (ت429 :هـ)« :هو قبول رأي من ال تقوم به الحجة بال
حجة».
حكم التقليد واتبا المذاهب:
هناك ثالث وجهات نظر أو ثالثة آراء في «التقليد»:
إيجاب التقليد والتمذهب:
 -1الرأي األول :رأي اللذين يوجبلون «التقليلد» عللى كلل النلاس ،سلواء كلانوا
ملن األميللين أم ملن العلمللاء الدارسلين .ويحرمللون «االجتهلاد» كليًّللا كللان أم
نظلرا ،وانقطلع ً
فعلال
جز يًّا على علماء العصر ،بل يرون االجتهاد قد منلع ً
منذ قرون ،وأن باب االجتهاد قلد اغللق منلذ القلرن الرابلع أو القلرن الثالل
أو قبل ذلك.
هذا الرأي يجعل تقليد أحد المذاهب الفقهية المتبوعة واجبًا دينيًّا ،وفريضة
مؤكدة على كل مسلم ،سواء كان من العامة أم من أهل العلم .وال يرى
أصحاب هذا االتجاه لعلماء العصر حقًّا في ترجيح رأي على رأي ،خارج
المذهب المقلد فأما الخروج عن المذاهب األربعة المعروفة إلى غيرها من
المذاهب ولو كانت للصحابة والتابعين ،فهو أمر ينكرونه كل اإلنكار.
وإذا كان أصحاب هذا االتجاه ينكرون االختيار والترجيح من األقوال
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إنكارا لالجتهاد المستقل ،حتى االجتهاد الجز ي
واآلراء الموجودة ،فهم أشد
ً
في المسا ل :ينكرونه ويرفضونه ،رغم ما جد في الحياة من أوضا  ،وما
طرأ على الناس من أفكار ،بنا ًء على قولهم يسد باب االجتهاد.
وبالغ بعض المتأخرين في إيجاب تقليد أحد المذاهب األربعة ،فقال الشيخ
الصاوي المالكي صاحب الحاشية المشهورة على «الشرح الصغير» للدردير
في الفقه ،و«الحاشية على تفسير الجاللين» (ت1241 :هـ):
«وال يجوز تقليد ما عدا المذاهب األربعة ،ولو وافق قول الصحابة
والحدي الصحيح واآلية ،فالخارج عن المذاهب األربعة ضال مضل ،وربما
أداه ذلك إلى الكفر؛ ألن األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر!»(.)32
معاصرا
فانظر رحمك هللا إلى هذه المبالغة من هذا الشيخ الذي كان
ً
للشوكاني ،وتأمل بُعد المسافة بين فكريهما! فهو يمنع تقليد ما عدا المذاهب
األربعة ،ولو وافق قول الصحابة ،بل لو وافق نص الحدي النبوي الصحيح،
بل لو وافق اآلية القرآنية الشريفة.
ومبالغة أخرى في اعتبار من خرج عن المذاهب األربعة  -ولو في مسألة
ًّ
ًّ
مضال ،وربما أداه ذلك إلى الكفر ،والعياذ باهلل.
ضاال
كما هو ظاهر إطالقه -
وهذه كلها مجازفات ،تخالف ما قرره المحققون من العلماء.
ومن مجازفات الشيخ هنا كذلك قوله :إن األخذ بظواهر الكتاب والسنة من
أصول الفكر ،هكذا بإطالق .ولعله يقصد الذين أخذوا بظواهر آيات الصفات،
وأحادي

الصفات في العقيدة ،ولم يؤولوها ،كما هو مذهب السلف الذي

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )32حاشية الصاوي على الجاللين» ( )9/3ط .مصطفى الحلبي سنة (1941م).
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يثبتون هلل تعالى ما أثبته لنفسه ،وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ،من غير تكييف
وال تأويل ،ومن غير تشبيه وال تعطيل.
وهذا الرأي في وجوب التقليد هو الرأي الذي ساد المدارس والجامعات
الدينية في القرون المتأخرة ،وتناقله الخلف عن السلف من علماء هذه
الجامعات ،وأصبح يدرس لطالبها في معاهد العلم ،ويلقنون طالبهم :من قلد
عال ًما لقي هللا سال ًما!
وأذكر أننا درسنا ذلك في المعهد الديني الثانوي باألزهر ،ضمن مقرر
«علم التوحيد» حينما كنا ندرسه في نظم الجوهرة للقاني ،وشرحها
للباجوري ،وكنا ندرسها في السنتين :الرابعة والخامسة الثانويتين:
مقررا ما يجب اعتقاده على أبناء األمة:
وفيها يقول الناظم
ً
ومالئئئئئئئئئئئك وسئئئئئئئئئئئائر اۡلئمئئئئئئئئئئئة كئئئئئذا أبئئئئئو القاسئئئئئ ْم هئئئئئداة اۡلمئئئئئة
ئئئئئر منهمئئئئئئو كمئئئئا حكئئئئى القئئئئوم بلفئئئئظ يفهئئئئ ُم
فواجئئئئئئبٌ تقليئئئئئئدُ َح ْبئ ٍ

ومللراده بللـ «أبللو القاسللم» المربللي الصللوفي الكبيللر ال ُجنَيللد بللن محمللد (ت:
297هللـ) رحملله هللا .ومعنللاه أن علللى المسلللم أن يقلللد إما ًمللا مللن أ مللة المللذاهب
األربعة في الفقه ،وخص مال ًكلا باللذكر؛ ألن النلاظم ملالكي ،كملا عليله أن يتبلع
في السلوك إما ًما من أ مة التربية الصلوفية ،مثلل الجنيلد اللذي أجملع المحققلون
من أهل العللم عللى اسلتقامة طريقتله ،وسلالمة اتجاهله ،وبعلده علن االنحلراف
واالبتدا .
وبعضهم يوجب كذلك :أن تتبع في العقيدة إما ًما معروفًا كأبي الحسن
األشعري (ت334 :هـ) أو أبي منصور الماتريدي.

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

75

وهذا هو المشهور المتعالم والمتوارث عند إخواننا من أهل العلم الديني في
بالد المغرب كلها :ليبيا وتونس والجزا ر والمغرب وموريتانيا من خريجي
الزيتونة والقرويين وغيرهما :أن يتبعوا في العقيدة مذهب األشعري ،وفي
الفقه مذهب مالك ،وفي السلوك مذهب الجنيد أو طريقة الجنيد رضي هللا
عنهت جميعًا .وفي ذلك يقول ابن عاشر في منظومته ،ما يحفظه طلبة العلم
في بالد المغرب كلها:
وعقئئئئد ايشئئئئعري وفقئئئئه مالئئئئك كئئئئئئذا طريقئئئئئئة الجنيئئئئئئد السئئئئئئالك

وقد رد كثيرون على هذا الرأي ،منهم ابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية
وابن القيم والصنعاني والشوكاني والدهلوي ،وغيرهم.
تحريم التقليد وإيجاب اَلجتهاد:
 -2والللرأي الثللاني :علللى عكللس األول تما ًمللا ،وهللو تحللريم التقليللد علللى كللل
الناس ،وإيجاب االجتهاد عليهم ،حتى على العوام ملنهم  ...والقلا لون بهلذا
الللرأي يلزمللون كلللل مسلللم أن يأخلللذ أحكللام الشللر ملللن الكتللاب والسلللنة،
وينكللرون بشللدة علللى مقلللدة المللذاهب بللل يهللاجمونهم بعنللف ،وربمللا غللال
بعضهم في هجومه على التقليد ،فقدح فلي الملذاهب نفسلها ،بلل قلد يتطلاول
بعض متطرفيهم إلى أصحابها.
وأقوى هؤالء الدعاة قدي ًما  -فيما نعلمه  -هو الفقيه الظاهري الشهير أبو
محمد بن حزم صاحب كتب «اإلحكام في أصول األحكام» في أصول الفقه،
وكتاب «المحلي» في الفقه المقارن ،و«الفصل في الملل وال ِنّحل» في تاريخ
األديان وال ِفرق وغيرها من الكتب.
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وساعده على ذلك من المتأخرين  -إلى حد كبير  -العالمة الشوكاني في
أكثر من كتاب له كما نالحظ ذلك في «إرشاد الفحول» وفي «السيل الجرار»
وفي رسالة «القول المفيد في االجتهاد والتقليد» .فقد أنكر التقليد وحمل عليه
بشدة ،ولكنه كان أخف من ابن حزم.
وبمثل هذا الرأي ،في عصرنا جماعة من أهل الحدي  ،وعلى رأسهم
المحدث المعروف الشيح محمد ناصر الدين األلباني ،ومن سار على دربه.
وأصحاب هذا الرأي هم الذين يسميهم خصومهم «الالمذهبيين»؛ ألنهم
ينكرون التمذهب بأي مذهب ،وال يجيزونه لعالم وال لجاهل.
ولقد رد عليهم خصومهم بمقاالت وكتب شتى ،مثل العالمة التركي الشيخ
محمد زاهد الكوثري في مقالته «الالمذهبية قنطرة إلى الالدينية» ،والعالمة
الحموي الشيخ محمد الحامد ،والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه
«الالمذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية»!!
مآخذ على اتجاه إيجاب التقليد على كل الناس:
ومما يؤخذ على االتجاه األول  -اتجاه إيجاب التقليد  -عدة أمور:
 -1إيجاب التقليد على كل الناس ،حتى أهل العلم منهم.
 -2إيجاب التقليد أل مة المذاهب األربعة وعدم الخروج عنهم.
 -3إيجاب التقليد إلمام واحد من أ مة المذاهب.
 -4عدم جواز االنتقال من مذهب لغيره.
 -5عدم الخروج من المذهب ولو في بعض المسا ل التي ظهر ضعفها.
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 -6إعالن سد باب االجتهاد.
 -7الوقوف في وجه أي دعوة لالجتهاد ،ولو كان جز يًّا.
 -8تعصب اتبا كل مذهب له ،ومحاولة تفضيله على غيره.
مآخذ على اتجاه تحريم التقليد على كل الناس:
وإذا كان اتجاه إيجاب التقليد على كل الناس ،عليه مآخذ رصدناها
وذكرناها ،فإن االتجاه المقابل  -اتجاه تحريم التقليد على كل الناس  -عليه
مآخذ مماثلة لذلك .ككل طرفي اإلفراط والتفريط.
فمن مآخذ هذا اَلتجاه:
 -1تحريملله التقليللد علللى كللل النللاس ،حتللى العللوام الللذين للليس لللديهم أدوات
االجتهاد.
للورا ملللن العللللم أنهلللم أصلللبحوا
 -2كثلللرة دعلللاوى الشلللباب اللللذين حصللللوا قشل ً
مجتهدين.
 -3تجرؤ هؤالء الشباب الناشئين على كبار العلماء القدامى المجتهدين.
 -4االستهانة بمذاهب األمة الفقهية ،على ما فيها من ثروة علمية طا لة.
 -5تجاوز بعضهم الطعن في التمذهب إلى الطعن في األ مة أنفسهم.
 -6نمو النزعة «الحرفية» عندهم حتى سميتهم «الظاهرية الجدد».
 -7شغل األمة بالجدل في الفرعيات الخالفية ،ونصب المعارك ألجلها.
 -8التشنيع على المخالفين بادعاء أنهم  -وحدهم  -على الكتاب والسنة.
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اإلمام الشوكاني والتقليد:
كان اإلمام محمد بن علي الشوكاني منارة من منارات التجديد واالجتهاد
في القرن الثال

عشر الهجري (ت1250 :هـ) كما ظهر ذلك في عدد من

كتبه التي تجلى فيها «العلم االستقاللي» أو االجتهاد المطلق ،مثل« :السيل
الجرار» الذي شرح به متن «األزهار» وهو عمدة الزيدية أو الهادوية في
حرا ،لم يلتزم فيه إال بالكتاب والسنة ،وكان
«الفقه» وسلك فيه مسل ًكا اجتهاديًّا ًّ
له فيه آراء حرة ،ربما خرجت على المذاهب األربعة أو الثمانية.
ومثل كتابه «نيل األوطار» الشهير الذي شرح فيه كتاب «منتقى األخبار
من أحادي

سيد األخيار» البن تيمية الجد ،وأصبح مرجعًا في فقه الحدي

لدى المدارس الدينية السنية وغير السنية.
ومثل كتابه «الدراري المضية» التي شرح به متنه «الدرر البهية» الذي
أودعه خالصة فقهه المستقل.
وقد بيّن اإلمام الشوكاني موقفه من «التقليد» ومواجهته له ،وتنديده
بأصحابه والدعاة إليه ،ودعوته إلى االجتهاد  -في أكثر من كتاب له ،منها:
كتابه األصولي الشهير «إرشاد الفحول» ،ومنها :رسالة «القول المفيد في
أدلة االجتهاد والتقليد» ،ومنها كتابه« :أدب الطلب ومنتهى األرب» .كما ذكر
ذلك في الجزء األول من كتابه الكبير «السيل الجرار».
وقد حمل الشوكاني على التقليد ودعاته حملة قوية ،ورد على ما استندوا
إليه من أدلة من القرآن مثل قوله تعالى{ :فَ ۡسلُ ٓواْ أ َ ۡه َل ٱلذ ِۡك ِر ِإن ُكنتُمۡ ََل ت َ ۡعلَ ُمونَ }

[النحل ،]43 :وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم« :هل سألوا إذ لم يعلموا؟
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فإنما دواء العي السؤال» مبيّنًا أن السؤال ال يعني تقليد شخص معين في كل
ما يقوله ،بل يسأل من تيسر له من أهل العلم كما كان يفعل الناس في عهد
النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.
واستفاد الشوكاني مما كتبه اإلمام ابن القيم في رد التقليد ،وما كتبه قبله
اإلمام ابن عبد البر واإلمام ابن حزم وغيرهما.
وأنكر القول بسد باب االجتهاد ،واعتبر ذلك بدعة شنيعة في اإلسالم،
وبيّن أن فضل هللا عظيم لم يُقصر على عصر من األعصار ،ولم يحتكر لعدد
من الناس قل أو كثر ،وإنما هو باب مفتوح لكل من وهبة هللا استعدادًا.
ودعا الشوكاني إلى االجتهاد ،ومارس هو االجتهاد المطلق ،بل االجتهاد
المطلق المستقل ،فلم يكن منتسبًا إلى مذهب من المذاهب المعروفة ،ال في
األصول وال في الفرو  ،وإن كان هو في األصل زيديًّا .وكان له أصوله
الخاصة التي تمثلت في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول».
ولكنه حمل على «الرأي» في الفقه ،ومدرسة الرأي ،وأوجب االعتماد
على الرواية ال على الرأي ،وأن الدين ليس في رأي إمام من األ مة ،ولكن
في روايته عن صاحب هذا الدين وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وأن
العامي  -الذي ال يقدر على االجتهاد  -عليه أن يسأل العالم بالكتاب والسنة،
يسأل عن روايته في المسألة ال عن رأيه ...
أوافق الشوكاني وأخالفه:
وأنا مع الشوكاني في دعوته العلماء إلى التحرر واالجتهاد.
وأنا معه في إنكاره على من أوجبوا التقليد على كل األمة.
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وأنا معه في حملته على من أوجبوا التمذهب بمذهب عالم واحد بحي ال
يجوز الخروج عنه.
وأنا معه في إنكاره على المتمذهبين بقاءهم على مذهبهم ،وإن ظهر لهم
ضعف دليله بجالء ووضوح.
وأنا معه في إنكاره سد باب االجتهاد بعد القرن الثاني أو الثال الهجري.
وأنا معه في ح األمة على اتبا الكتاب والسنة ،وأال يستبدل بهما آراء
الرجال.
ولكني لست معه في تحريم التقليد على عوام الناس ،وتحريم التمذهب
عليهم .بل ال أرى مانعًا من اتبا هؤالء إلمام من أ مة المسلمين ،والتزام
مذهبه ،مثل أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ،أو زيد أو الهادي أو
جعفر أو جابر أو غيرهم .على أن يكون هذا مما يسوي له ،وليس مما يجب
عا .بل القول الراجح أن العامي ال مذهب له ،وإنما مذهبه مذهب من
عليه شر ً
يفتيه من العلماء.
على أن له أن ينتقل من مذهبه إلى مذهب غيره ،وله أن يسأل من شاء من
علماء األمة فيما يعن له من مسا ل.
وله أن يخرج عن مذهبه في بعض القضايا إلى غيره ،حين يرى مذهب
ً
الغير أقوى ً
سبيال.
دليال ،وأهدى
ولست مع اإلمام الشوكاني في حملته على «الرأي» الفقهي ،واعتباره كأنه
ضد الشر  .وأن العمدة في الرواية ال الرأي .فالحقيقة أن ال فقه بغير رأي.
والرأي المذموم هو ما كان ضد النصوص المحكمة .أما الرأي فيما ال نص
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فيه ،وفي حسن فهم النصوص وفقًا لألصول المرعية ،وفي ضوء مقاصد
الشريعة وأهداف الدين ،فال غنى عنه بحال.
ال بد من الرأي في ملء «منطقة العفو» أو الفراي من النص الملزم ،إما
بالقياس على المنصوص ،أو باالستحسان ،وهو العدول عن قياس ظاهر
ضعيف إلى قياس خفي أقوى .أو االستصالح ،وهو العمل بالمصلحة المرسلة
بشروطها ،أو بالعرف في مجاله أو بسد الذرا ع ،أو باالستصحاب  ...إلخ.
وكلها من العمل بالرأي .وهل يستغني عن ذلك فقيه وهل خال فقه مثل عمر
وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من ذلك
وهل نفهم النصوص فه ًما صحي ًحا من غير رأي صحيح ألم يستخدم
الصحابة الذين صلوا العصر في الطريق  -قبل وصولهم إلى قريظة  -رأيهم
وكانوا هم أقرب إلى الصواب من الذين أخروا الصالة حتى صلوا بعد
الوقت كما قرر ذلك ابن تيمية
أليس النظر في مقاصد الشريعة ضربًا من استخدام الرأي في فهم
النصوص القرآنية والنبوية
أليس إيقاف عمر حد السرقة في عام المجاعة ضربًا من الرأي
أليس نقله تحمل الدية من القبيلة إلى أهل الديوان ضربًا من الرأي
أليس توقفه في قسمة أرض سواد العراق وغيره على الفاتحين :ضربًا من
الرأي
أليس تحذيره من زواج الكتابيات  -خشية على نساء المسلمات  -ضربًا
من الرأي
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أليس إشراكه اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم في المسألة «الحمارية» في
الميراث  -على غير ما كان يقضى به ً
أوال  -ضربًا من الرأي
أليس عدم إيقا عثمان طالق المريض مرض الموت  -وهو ما يسمى
الفار من توري الزوجة»  -ضربًا من الرأي
الفار «أي ّ
طالق ّ
أليس أمره بالتقاط ضالة اإلبل ،وحفظها في بيت المال ،بعد أن تغير
الناس ،وأصبح يخشى من ضياعها على صاحبها  -ضربًا من الرأي
ي الصنا ما بأيديهم من أشياء الناس  -مما كان يعتبر
أليس تضمين عل ّ
قبل ذلك أمانة  -وقوله :ال يصلح الناس إال ذاك  -ضربًا من الرأي
ألم يرد عن أبي بكر وغيره  -من الصحابة في عدد من المسا ل قوله :أفتي
فيها برأيي ،فإن كان صوابًا فمن هللا ،وإن كان خطأ ً فاهلل تعالى منه بريء
ألم يقل الرسول الكريم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن ،وقال له« :بم
تقضي؟» فقال :بكتاب هللا ،ثم بسنة رسول هللا .ثم قال إذا لم يجد كتابًا وال
سنة :أجتهد رأيي وال آلو وأقره النبي صلى هللا عليه وسلم(.)33
أو لم يختلف الصحابة في األحكام بعضهم مع بعض ،الختالف آرا هم
وأفهامهم.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )33الحدي رواه أحمد وأبو داود بسنده عن أصلحاب معلاذ ،وضل ّعفه بعضلهم بنلاء عللى أن
أصحاب معاذ مجهوللون ،ودافلع عنله علدد ملن العلملاء ،باعتبلار أن أصلحاب معلاذ كلهلم
ثقللات ،وأن عللدم ذكللر واحللد مللنهم ألنهللم كثللرة ،وباعتبللار أن شللهرة الحللدي تغنللي عللن
إسناده ،وممن دافع عنه وجود إسناده :ابن عبد البر والخطيب وابن تيمية وابن القيم وابلن
كثير والذهبي وغيرهم.
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إجازة التقليد لمن لم يبلغ درجة االجتهاد أو النظر:
والرأي الثال

في هذه القضية ،هو التفصيل ،فال يوجب أصحابه التقليد

بإطالق كالرأي األول ،وال يحرمونه بإطالق ،كالرأي المقابل .بل يقولون:
يجوز لقوم ،ويحرم على آخرين.
وهذا هو ما اتجه إليه اإلمام البنا رحمه هللا .فقال في هذا األصل« :لكل
مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة األحكام الشرعية :أن يتبع إما ًما من أ مة
الدين ،ويحسن به أن يتعرف أدلته ما استطا  ،وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب
بالدليل متى صح عنده صالح من أرشده وكفايته ،وأن يستكمل نقصه العلمي
إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر» .فلم يجعل التقليد أو التمذهب
عا ،ولكن ليس لكل الناس
واجبًا ،ولم يجعله حرا ًما ،بل جعله مبا ًحا ومشرو ً
ضا .إنما هو مشرو «لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة األحكام
أي ً
الشرعية» أي للعامي المحض ،وما يشبهه ،ممن ليس لديه أهلية النظر في
أدلة األحكام ،أي القدرة على االستنباط من القرآن والسنة ،ومعرفة اإلجما
والقياس ،واألدلة األخرى التابعة لهذه األدلة األصلية ،مثل :االستصالح «أي
االستدالل بالمصلحة المرسلة» واالستحسان ،والعرف واالستصحاب،
وشر من قبلنا  ...إلخ.
اتبا ال تقليد:
ومن محاسن صياغة األستاذ البنا لهذا األصل :أنه لم يعبر عن الموضو
بعبارة «التقليد» ولكن بعبارة «االتبا » فقال :أن يتبع إما ًما من أ مة الدين.
وكلمة االتبا هنا أولى من كلمة التقليد ،والقرآن استعمل كلمة االتبا فيما
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ت إِنِي َق ۡد َجا ٓ َءنِي ِمنَ ۡٱل ِع ۡل ِم َما َلمۡ
يحمد ويشر  ،كما في قول إبراهيم ألبيهَٰ { :يَٓأَبَ ِ
س ِويا} [مريم.]43 :
يَ ۡأتِكَ فَٱت ه ِب ۡعنِ ٓي أ َ ۡه ِدكَ ِص َٰ َرطا َ

فدلت اآلية على أن الجاهل يتبع العالم فيما ال يعلمه بنفسه.
وكذلك نرى في قصة موسى مع العبد الصالح المعروف باسم «الخضر»،
فقد قال تعالى عن موسى وفتاه{ :فَ َو َجدَا ع َۡبدا ِم ۡن ِعبَا ِدنَا ٓ َءات َ ۡي َٰنَهُ َر ۡح َمة ِم ۡن ِعن ِدنَا
ع َل َٰ ٓى أَن تُعَ ِل َم ِن ِممها ُ
س َٰى َه ۡل أَتهبِعُكَ َ
ع ِل ۡمتَ
َوعَله ۡم َٰنَهُ ِمن لهدُنها ِع ۡلما َ 65قا َل لَ ۥهُ ُمو َ

ُر ۡشدا} [الكهف.]66 ،65 :
فطلب منه موسى سسسا أن يأذن له «باتباعه» ليعلمه مما علمه هللا .فدل
هذا على أن اتبا األعلم في بعض القضايا ليس بمذموم.
قال اإلمام أبو عمر بن عبد البر:
قال أهل العلم والنظر :حد العلم التبين ،وإدراك المعلوم على ما هو به،
فمن بان له شيء فقد علمه .قالوا :والمقلد ال علم له ،ولم يختلفوا في ذلك .ومن
هاهنا  -وهللا أعلم  -قال البحتري:
عئئئرف العئئئالمون فضئئئلك بئئئالعلم وقئئئئئئئئئئئال الجهئئئئئئئئئئئال بالتقليئئئئئئئئئئئد
وأرى النئئاس مجمعئئين علئئى فض ئ

ئئئئئلك مئئئئئن بئئئئئين سئئئئئيد ومسئئئئئود

وقال أبو عبد هللا بن خويز منداد البصري المالكي :التقليد معناه في
الشر  :الرجو إلى قول ال حجة لقا له عليه ،وذلك ممنو في الشريعة،
واالتبا  :ما ثبت عليه حجة.
وقال في موضع آخر من كتابه :كل من اتبعت قوله من غير أن يجب
عليك قبوله لدليل يوجب ذلك ،فأنت مقلده ،والتقليد في دين هللا غير صحيح.
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وكل من أوجب عليك الدليل اتبا قوله ،فأنت متبعه ،واالتبا في الدين
مسوي ،والتقليد ممنو (.)34
ومن أجل هذا آثر الشيخ البنا عبارة «أن يتبع إما ًما من أ مة الدين» دون
عبارة «أن يقلد إما ًما» .وهذا من حسن فقهه رضي هللا عنه.
مفهوم «درجة النظر» في أدلة األحكام:
ومن محاسن الصياغة في هذا األصل كذلك :التعبير بـ «درجة النظر في
أدلة األحكام» فلم يعبر بـ «درجة االجتهاد» كما هو المألوف والمتوقع في هذا
الشأن ،وأحسب أنه ترك التعبير بـ «االجتهاد» ألمرين:
كثيرا من الناس  -ومنهم عدد من أهل العلم الديني  -في
األول :أن
ً
متعسرا
أمرا
ً
عصرنا :يستبعدون الوصول إلى درجة االجتهاد ،ويرون ذلك ً
متعذرا ،فأراد الشيخ رحمه هللا  -على طريقته في معالجة األمور  -الرفق
بل
ً
بهم ،ورعاية خواطرهم ،فعبّر بما عبر به.
والثاني :أن تقليد األ مة والمذاهب  -تقليدًا مطلقًا  -ال ينبغي أن يسمح به
لمن بلغ درجة الفهم واالستبصار ،وإن لم يصل إلى درجة االجتهاد المطلق.
فما دام قد أوتي من البصيرة والفهم واإلدراك ما يستطيع به النظر في األدلة،
والموازنة بينها ،واختيار أصحها وأرجحها ،فال ينبغي له أن يعطل قواه
ومواهبه ،وال يوظفها في الوصول إلى الحق ،ركونًا إلى الكسل ،واكتفاء
باتبا اآلخرين ،وإلقاء الزمام إليهم ،يقودونه كما يشاءون وهو مستسلم لهم،
مسلوب اإلرادة والعقل .وهذا هو الذي يسمونه «االجتهاد الجز ي» ويدخل
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )34جامع بيان العلم وفضله» البن عبد البر ( )117/2الطبعة المنيرية.
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فيه ما نسميه «االجتهاد االنتقا ي أو الترجيحي».
يقول اإلمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه النقدي الشهير «تلبيس
إبليس» :اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه .وفي التقليد إبطال منفعة
العقل؛ ألنه خلق للتفاعل والتقدير .وقبيح بن أعطى شمعة يستضيء بها أن
يطفئها ويمشي في الظلمة(.)35
ويقول اإلمام الذهبي تعقيبًا على ما قاله أبو محمد بن حزم :أنا أتبع الحق،
وأجتهد وال أتقيد بمذهب:
سغ
«قلت :نعم ،من بلغ رتبة االجتهاد ،وشهد له بذلك عدة من األ مة ،لم يَ ُ
كثيرا منه ال
له أن يقلد ،كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي حفظ القرآن أو ً
وعالم يبنى وكيف
يسوي له االجتهاد أبدًا ،فكيف يجتهد ،وما الذي يقول
َ
يطير ول َّما ي َُر ِيّش والقسم الثال  :الفقيه المنتهى اليقظ الفهم المحدث الذي قد
مختصرا في الفرو  ،وكتابًا في قواعد األصول ،وقرأ النحو وشارك
حفظ
ً
في الفضا ل مع حفظه لكتاب هللا ،وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته ،فهذه ربتة
من بلغ االجتهاد المقيَّد ،وتأ َّهل للنظر في دال ل األ مة ،فمتى وضح له الحق
في مسألة ،وثبت فيها النص ،وعمل بها أحد األ مة األعالم كأبي حنيفة ً
مثال،
أو كمالك ،أو الثوري ،أو األوزاعي ،أو الشافعي ،وأبي عبيد ،وأحمد،
وليتور  ،وال يسعه فيها بعد
وإسحاق ،فليتبع فيها الحق وال يسلك الرخص،
َّ
قيام الحجة عليه تقليد(.)36
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )35تلبيس إبليس» (ص.)81 :
(« )36سير أعالم النبالء» (.)191/18
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ما ذكره الزركشي في البحر:
وذكر اإلمام الزركشي في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه حكم
التقليد في العلم الشرعي :وهو المتعلق بالفرو  ،وأن المذاهب فيه ثالثة:
مذهب أوجبه ،ومذهب حرمه ،ومذهب توسط.
أما «األول» :فذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقًا ،كالتقليد في
األصول ،ووافقهم ابن حزم ،وكان يدعي اإلجما على النهي عن التقليد،
قال :ونقل عن مالك أنه قال« :أنا بشر أخطئ وأصيب ،فانظروا في رأيي،
فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ،وما لم يوافق فاتركوه» ،وقال عند موته:
وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأي سو ً
طا ،على أنه ال صبر لي
على السياط!
قال :فهذا مالك ينهى عن التقليد ،وكذلك الشافعي وأبو حنيفة ،وقد ذكر
الشافعي عن النبي صلى هللا عليه وسلم حديثًا ،فقال بعض جلسا ه :يا أبا عبد
زنارا أرأيتني خار ًجا من كنيسة حتى
هللا ،أتأخذ به فقال له :أرأيت علي
ً
تقول لي في حدي النبي صلى هللا عليه وسلم :أتأخذ بهذا ولم يزل رحمه هللا
في كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غيره .وهكذا رواه المزني في أول
«مختصره» عنه .انتهى كالم ابن حزم.
قال الزركشي:
وهذا الذي قاله ممنو  ،وإنما نهوا المجتهد خاصة عن تقليدهم ،دون من لم
يبلغ هذه الرتبة .قال القرافي :مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب االجتهاد،
ٱَّللَ َما ۡ
وإبطال التقليد لقولهَ { :فٱتهقُواْ ه
ٱست َ َط ۡعتُمۡ } [التغابن ،]16 :واستثنى مالك أربع
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عشرة صورة للضرورة :وجوب التقليد على العوام ،وتقليد القا ف ،إلى آخر
ما ذكره.
«والثاني» :يجب مطلقًا ،ويحرم النظر ،ونسب إلى بعض الحشوية.
«والثال » :وهو الحق ،وعليه األ مة األربعة وغيرهم :يجب على
العامي ،ويحرم على المجتهد ،وقول الشافعي وغيره« :ال يحل تقليد أحد»
مرادهم :على المجتهد.
وقال عبد هللا بن أحمد :سألت أبي :الرجل يكون عنده الكتب المصنفة ،فيها
قول الرسول ،واختالف الصحابة والتابعين ،وليس له بصيرة بالحدي
الضعيف المتروك ،وال اإلسناد القوي من الضعيف :هل يجوز أن يعمل بما
شاء ويفتي به قال :ال يعمل حتى يسأل أهل العلم عما يؤخذ به منها .قال
القاضي أبو يعلى :ظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفة
بالكتاب والسنة «انتهى».
وأما تحريمه على المجتهد ،فلقوله تعالىَ { :ف ِإن ت َ َٰنَ َز ۡعتُمۡ فِي ش َۡي ٖء فَ ُردُّوهُ ِإلَى

َّلل َوٱلره سُو ِل} [النساء ،]59 :يعني كتاب هللا وسنة رسوله باالستنباط.
ٱ هِ
وفي حدي

معاذ المتلقى بالقبول لما قال له رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم« :بِ َم تحكم؟» قال :بكتاب هللا .قال« :فإن لم تجد؟» قال :بسنة رسول
هللا .قال« :فإن لم تجد؟» قال :أجتهد رأيي وال آلو ،فقال« :الحمد هلل الذي
فصوبه في
وفق رسول رسوله ،إلى ما يرضاه رسول هللا»( !!)37قالوا:
َّ
ذلك ،ولم يذكر من جملته التقليد ،فذلك دل على أن التقليد يحرم على العلماء
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )37رواه أبو داود.
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الذين هم من أهل االجتهاد واالستنباط ،ولهذا قال تعالىَ { :لعَ ِل َمهُ ٱله ِذينَ

يَ ۡست َ ۢنبِ ُطونَ ۥهُ ِم ۡنهُمۡ } [النساء.]83 :
قال المزني في كتابه «فساد التأويل» :توفيق هللا تعالى لمعاذ في اجتهاده
أفرض
لما يرضاه رسوله عندنا إنما هو لنظر الكتاب والسنة .ولو كان تأويله:
ُ
ما رأيتُ في الحادثة ،لوجب فرض ذلك على جميع الناس.
علَ َٰ ٓى أُم ٖهة}
قال :وقد ذم هللا التقليد في غير ما آية كقوله{ :إِنها َو َج ۡدنَا ٓ َءابَا ٓ َء َنا َ
س ِب َ
سادَت َ َنا َو ُك َب َرآ َءنَا فَأَضَلُّو َنا ٱل ه
يل}
{و َقالُواْ َربه َنا ٓ إِنها ٓ أ َ َط ۡعنَا َ
[الزخرف ،]23 :وقولهَ :
ون ٱ هَّللِ}
[األحزاب ،]67 :وقال تعالى{ :ٱت ه َخذُ ٓو ْا أ َ ۡح َب َ
ار ُهمۡ َو ُر ۡه َٰبَنَهُمۡ أ َ ۡربَابا ِمن دُ ِ

[التوبة ،]31 :وفي الحدي « :إن هللا َل يقبض العلم انتزا ً
عا ،وإنما يقبض
العلم بقبض العلماء»(.)38
قال المزني :ويقال لمن حكم بالتقليد :هل لك من حجة فإن قال :نعم ،أبطل
التقليد؛ ألن الحجة أوجبت ذلك عنده ال التقليد ،وإن قال :بغير علم ،قيل له :فلم
أرقت الدماء ،وأبحت الفروج واألموال ،وقد حرم هللا ذلك إال بحجة فإن قال:
أنا أعلم أني قد أصبت ،وإن لم أعرف حجة؛ ألن معلمي من كبار العلماء .قيل
له :تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك ،ألنه ال يقول إال بحجة خفيت عن
معلمك كما لم يقل معلمك إال بحجة قد خفيت عنك ،فإن قال :نعم ،ترك تقليد
معلمه إلى تقليد معلم معلمه ،وكذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصحابة ،فإن
أبى ذلك نقض قوله ،وقيل له :كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل عل ًما ،وال
يجوز تقليد من هو أكبر وأغزر عل ًما وقد ُروي عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أنه حذر من زلة العالم .وعن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال:
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )38متفق عليه عن عبد هللا بن عمرو.
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ً
رجال ،فإن آمن آمن ،وإن كفر كفر ،فإنه ال أسوة في
ال يقلدن أحدكم دينه،
الشر.
وأما وجوبه على العامة ،فلقوله تعالىَ { :ف ۡسلُ ٓواْ أ َ ۡه َل ٱلذ ِۡك ِر ِإن ُكنتُمۡ ََل
ت َ ۡعلَ ُمونَ } [النحل ،]43 :وقوله{ :فَلَ ۡو ََل نَفَ َر ِمن ُك ِل فِ ۡرقَ ٖة ِم ۡنهُمۡ َطآئِفَة ِليَتَفَقههُواْ فِي

ِين َو ِليُنذ ُِرواْ قَ ۡو َمهُمۡ إِذَا َر َجع ُٓواْ إِلَ ۡي ِهمۡ لَ َعلههُمۡ َي ۡحذَ ُرونَ } [التوبة .]122 :فأمر بقبول
ٱلد ِ
قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم ،ولو ال أنه يجب الرجو إليهم لما كان
للنذارة معنى.
ولقضية الذي ُ
ش َّج ،فأمروه أن يغتسل ،وقالوا :لسنا نجد لك رخصة
فاغتسل ومات ،فقال النبي سسس« :قتلوه قلتهم هللا ،إنما كان شفاء العي
السؤال»( ،)39فبان بذلك جواز التقليد.
قال الشيخ أبو حامد :وألنه ال خالف أن طلب العلم «أي الموصل إلى
درجة االجتهاد» من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض ،سقط عن
الباقين ،ولو منعنا التقليد ،ألفضى إلى أن يكون من فروض األعيان.
ونقل غير واحد إجما الصحابة فمن بعدهم عليه ،فإنهم كانوا يفتون
العوام ،وال يأمرونهم بنيل درجة االجتهاد.
وألن الذي يذكره المجتهد له من الدليل ،إن كان بحي ال يكفي في الحكم
فال عبرة به ،وإن كان يذكر له ما يكفي ،فأسند إليه الحكم في مثل ذلك ،التزمه
قطعًا.
وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك ،في بعض مؤلفاته :لو
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )39رواه أبو داود عن ابن عباس وعن جابر رضي هللا عنهت.
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وجب على الكافة التحقيق دون التقليد أدى ذلك إلى تعطيل المعاش ،وخراب
الدنيا ،فجاز أن يكون بعضهم مقلدًا ،وبعضهم معل ًما ،وبعضهم متعل ًما ،ولم
ترفع درجة أحد في الجنان لدرجة العلماء والمتعلمين ثم درجة المحبين وقال:
المصير الموجب لتقليد العامي للعالم :عدم آلة االستنباط وتعذرها عليه في
الحال ،والتماس أصول ذلك ،فلو تركه حتى يعلم جميعها ،ويستنبط منها
لتعطلت الفرا ض «أي المعايش» من العامة حتى يصيروا كلهم علماء ،وهذا
فاسد ،فرخص له في قبول قول العالم الباح  .وال يجوز له قبول قول من هو
مثله ،ومن هذا امتنع تقليد المجتهد مثله؛ لن المعنى الموجب لدفع التقليد وجود
األدلة وهو متمكن منها(.)40
رأي ابن تيمية:
وأود أن أذكر هنا رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية في قضية االجتهاد والتقليد،
فهو مخالف للذين يزعمون اليوم أنهم من أخص تالميذه ،ممن يوجبون
االجتهاد في فرو الفقه وجز يات أحكام الشريعة على كل الناس ،ويحرمون
التقليد على جميع الناس خواصهم وعوامهم ،حضرهم وبدوهم ،متعلميهم
وأمييهم ،غير مراعين لتفاوت طاقات الناس في المعرفة والفهم ،والقدرة على
صا من األعاجم الذين ال يعرفون العربية ،ويحتاجون
تحصيل العلم ،وخصو ً
إلى جهد جهيد ،حتى يتعلموها ويتقنوها إلى درجة تجعلهم قادرين على تذوقها
وفهم نصوصها ،واالستنباط منها .فإيجاب االجتهاد واالستدالل على هؤالء
سا إال وسعها.
وأمثالهم تكليف لهم بما ليس في وسعهم ،وال يكلف هللا نف ً
وهذا ما قرره بجالء شيخ اإلسالم ابن تيمية في فتاواه ،فقد سئل عن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )40البحر المحيط» (.)282 - 280/6
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االستدالل والتقليد واالتبا  ،فكان من جوابه:
«الناس في االستدالل والتقليد على طرفي نقيض ،منهم من يوجب
االستدالل حتى في المسا ل الدقيقة :أصولها وفروعها على كل أحد .ومنهم
من يحرم االستدالل في الدقيق على كل أحد ،وهذا في األصول والفرو ،
وخيار األمور أوساطها.
أما في المسا ل األصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا
وغيرهم من يوجب النظر واالستدالل على كل أحد حتى على العامة والنساء،
حتى يوجبوه في المسا ل المتناز فيها فضالء األمة ،قالوا :ألن العلم بها
واجب ،وال يحصل العلم إال بالنظر الخاص.
وأما جمهور األمة فعلى خالف ذلك ،فإن ما وجب علمه إنما يجب على
من يقدر على تحصيل العلم ،وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقا ق،
ضا فالعلم قد يحصل بال نظر خاص ،بل بطرق
فكيف يكلف العلم بها وأي ً
أُخر :من اضطرار وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك.
وبإزاء هؤالء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر في
دقيق العلم واالستدالل والكالم فيه ،حتى على ذوي المعرفة به وأهل الحاجة
إليه من أهله ،ويوجبون التقليد في هذه المسا ل أو اإلعراض عن تفصيلها.
ضا ،فإن العلم النافع مستحب ،وإنما يكره إذا كان كال ًما
وهذا ليس بجيد أي ً
بغير علم ،أو حي

يضر ،فإذا كان كال ًما بعلم وال مضرة فيه فال بأس به،

وإن كان نافعًا فهو مستحب ،فال إطالق القول بالوجوب صحيح ،وال إطالق
القول بالتحريم صحيح.
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وكذلك المسا ل الفروعية :من غالية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر
واالجتهاد فيها على كل أحد ،حتى على العامة! وهذا ضعيف؛ ألنه لو كان
طلب علمها واجبًا على األعيان فإنما يجب مع القدرة ،والقدرة على معرفتها
من األدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة.
وبإزا هم من أتبا المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد
األ مة :علما هم وعوامهم.
ومن هؤالء من يوجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقًا ،ثم هل
يجب على كل واحد اتبا

شخص معين من األ مة يقلده في عزا مه

ورخصه على وجهين .وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي،
لكن هل يجب على العامي ذلك
والذي عليه جماهير األمة :أن االجتهاد جا ز في الجملة ،والتقليد جا ز في
الجملة ،ال يوجبون االجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ،وال يوجبون
التقليد على كل أحد ويحرمون االجتهاد ،وأن االجتهاد جا ز للقادر على
االجتهاد ،والتقليد جا ز للعاجز عن االجتهاد.
فأما القادر على االجتهاد فهل يجوز له التقليد هذا فيه خالف ،والصحيح
أنه يجوز حي عجز عن االجتهاد :إما لتكافؤ األدلة ،وإما لضيق الوقت عن
االجتهاد ،وإما لعدم ظهور دليل له ،فإنه حي

عجز سقط عنه وجوب ما

عجز عنه ،وانتقل إلى بدله وهو التقليد ،كما لو عجز عن الطهارة بالماء.
وكذلك العامي إذا أمكنه االجتهاد في بعض المسا ل جاز له االجتهاد ،فإن
ّ
التجزي واالنقسام ،فالعبرة بالقدرة والعجز ،وقد يكون
االجتهاد منصب يقبل
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ً
عاجزا في بعض .لكن القدرة على االجتهاد ال تكون
قادرا في بعض
الرجل ً
إال بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب ،فأما مسألة واحدة من فن فيبعد
االجتهاد فيها ،وهللا سبحانه أعلم»( .)41انتهى كالم ابن تيمية.
حكم التزام مذهب معين:
ي
ذكر اإلمام الزركشي في «البحر المحيط» :مسألة :هل يجب على العام ّ
التزام تقليد مذهب معين في كل واقعة قال :فيه وجهان.
قال إلكيا الهراسي :يلزمه.
وقال ابن بَرهان :ال ،ورجحه النووي في «أوا ل القضاء» وهو الصحيح،
فإن الصحابة رضوان هللا عليهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير
تقييد.
وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك َح ْم َل الناس في اآلفاق على مذهب مالك،
فرق العلم في البالد بتفريق العلماء فيها ،فلم ير
فمنعه مالك ،واحتج بأن هللا َّ
الحجر على الناس.
وربما نودي« :ال يفتى ومالك في المدينة» قال ابن المنيّر :هو عندي
محمول على أن المراد :ال يفتي أحد حتى يشهد له مالك باألهلية.
وذكر بعض الحنابلة :أن هذا مذهب أحمد ،فإنه قال لبعض أصحابه :ال
تحمل «الناس» على مذهبك في ُْخرجوا ،دعهم يترخصوا بمذاهب الناس.
وسئل عن مسألة من الطالق فقال :يقع يقع ،فقال له القا ل :فإن أفتاني أحد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )41انظر« :مجمو الفتاوى» (.)204 - 202/20
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أنه ال يقع :يجوز قال :نعم .ودلَّه على حلقة المدنيين في الرصافة .فقال :إن
أفتوني جاز قال :نعم.
وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب األربعة.
وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم« :إن هللا يحب أن يؤخذ برخصه كما
يحب أن يؤخذ بعزائمه»(.)42
وتوسط ابن المنيّر فقال :الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد األ مة
األربعة ،ال قبلهم .والفرق أن الناس كانوا قبل األ مة األربعة لم يدونوا
مذاهبهم وال كثرت الوقا ع عليهم ،حتى عرف مذهب كل واحد منهم في كل
الوقا ع أو في أكثرها ،وكان الذي يستفتي الشافعي ً -
مثال  -ال علم له بما يقول
المفتي؛ ألنه لم يشتهر مذهبه في تلك الواقعة ،أو ألنها ما وقعت له قبل ذلك،
فال يتصور أن يعضده إال سر خاص ،وأما بعد أن فهمت المذاهب ودونت
واشتهرت وعرف المر ِ ّخص من المشدِّد في كل واقعة ،فال ينتقل المستفتي -
والحالة هذه  -من مذهب إلى مذهب إال ركونًا إلى االنحالل واالستسهال.
وحكى الرافعي عن أبي الفتح الهروي أحد أصحاب اإلمام :أن مذهب
عامة أصحابنا أن العامي ال مذهب له( .)43انتهى كالم الزركشي.
ورأيي ترجيح هذا القول ،فإن حقيقة «التمذهب» إنما تكون ألهل العلم،
الذين يختارون مذهبًا على آخر ،ألسباب علمية يعرفونها ،معظمها يتعلق بقوة
أصول المذهب في نظر من التزمه ،فهذا يرى أن أصول مالك أقول من

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )42رواه أحمد والبيهقي في السنن عن ابن عمر ،والطبراني فلي «الكبيلر» علن ابلن عبلاس
وابن مسعود .وصححه الشيخ األلباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (.)1881
(« )43البحر المحيط» للزركشي (.)320 ،319/7
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أصول الشافعي ،وآخر يرى العكس ،وثال

يرى أن أصول الحنابلة أقوى

عنده  ...إلخ .أو أن هذا يميل إلى األثر ،واآلخر يميل إلى الرأي .أو أن في
إمامه مزية ليس عند غيره ،كأن يكون من قريش أو من آل البيت  ...إلخ.
وهذ كله ال يتصور أن يتحقق لدى العامي .ولهذا قالوا :ال مذهب له.
قال إمام الحرمين في «غياث األمم»:
على المقلد ضرب من النظر في تعيين مقلده ،وليس له أن يقلد من شاء من
المفتين ،مع تباين المذاهب ،وتباعد اآلراء والمطالب ،وكيف يسوي التخيير
بين األخذ بمذهب التحريم ومذهب التحليل وال يتصور المصير إلى هذه
السبيل ،مع تفاوت مناصب المفتين وأهل التحصيل .وإذا كان يتعين عليه
ذلك ،فليتمهل الناظر هنالك.
فمن َّ
عن له من المقلدة أن مذهب الشافعي رضي هللا عنه وأرضاه أرجح،
ومسلكه أوضح ،ألمور كلية اعتقدها ،وقضية ال قة بمقدر بصيرته اعتمدها،
فليس يعتقد  -إن كان معه ُمسكة من العقل ،وتشوف إلى مقدمات من الفضل -
أن إمامه تجب له العصمة عن الزلل والخطل ،بل ال معصوم إال الرسل
واألنبياء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة واإلنباء .فما من مسألة تتفق إال والمقلد
يجوز أن يكون إمامه ًّ
زاال في معاينها ،وظهور الحق مع مخالفة فيها ،وإنما
الذي غلب على وهمه ،على مبلغ علمه وفهمه :أن إمامه باإلصابة في معظم
المسا ل جدير ،فهذا غاية ما يدور في الضمير(.)44
فهذا النظر الذي ذكره إمام الحرمين في تعيين المقلّد لمقلَّده ال يتأتى للعامي
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )44غياث األمم» بتحقيق د/عبد العظيم الديب (ص.)297 ،296 :
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المحض ،بل لمن كان من طلبة العلم ،وعنده نو من األهلية لالختيار
والترجيح.
رأي الشوكاني:
قال اإلمام الشوكاني في «السيل الجرار»:
وقد أوجب جماعة تقليد إمام معين ،ورجح هذا القول إلكيا الهراسي ،وقال
جماعة :ليس بواجب ،ورجح هذا القول ابن برهان والنووي.
وياهلل العجب من عالم ينسب إلى أهل العلم يحكم بأولوية التقليد لمعين
جزافًا ،بال برهان من عقل وال شر .
وأعجب من هذا من يوجب ذلك ،فإنه من التقول على هللا بما لم يقل ،ومن
إيجاب البد التي لم تكن في عصر الصحابة وال عصر التابعين وال تابعيهم.
وأعجب من هذا كله قول ابن المنير« :إن الدليل يقتضي التزام مذهب
معين بعد األربعة ال قبلهم» فليت شعري ما هو هذا الدليل وقد صان هللا أدلة
الشر أن تدل على هذا ،بل وصان علماء الدين من المجتهدين أن يقولوا
بمثل هذا التفصيل العليل.
ولعله قو ٌل لبعض المقلدة فظنه هذا القا ل ً
دليال( .)45انتهى كالم الشوكاني.
ومن المهم أن تعلم أن تقليد العامي ألحد األ مة إنما هو أمر جا ز -
بضوابطه  -وليس بواجب كما قال المتأخرون؛ إذ ال واجب إال ما وجب
بالكتاب والسنة ،ولم يوجبا ذلك على أحد ،فال مانع إذن من أن يبقى المسلم
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(« )45السيل الجرار» للشوكاني (.)22/1
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حرا من االلتزام بمذهب معين ،يسأل من تيسر له من العلماء فيما ّ
يعن له من
ًّ
أمور ،دون تقيد بعالم واحد ال يسأل أحدًا غيره  ...وهذا ما كان عليه
الصحابة ومن تبعهم بإحسان في خير القرون ،وقد عافاهم هللا من هذا التقليد
المذموم.
وأولى الناس بالتحرر من االلتزام بمذهب يقلده :من يدخل في اإلسالم من
المسلمين الجدد ،فال ضرورة اللتزامه بما لم يلزمه هللا تعالى به ،ويسأل من
شاء من علماء المسلمين .ويجب أن تؤلف لهم كتب ميسرة غير ملتزمة
بمذهب معين.
فتوى البن تيمية:
وفي فتاوى ابن تيمية سئل رضي هللا عنه :ما تقول السادة العلماء أ مة
الدين رضي هللا عنهت أجمعين في رجل سئل :إيش مذهبك فقال :محمدي،
أتبع كتاب هللا وسنة رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم ،فقيل له :ينبغي لكل
مؤمن أن يتبع مذهبًا ،ومن ال مذهب له فهو شيطان! فقال :إيش كان مذهب
أبي بكر الصديق والخلفاء بعده رضي هللا عنهت قيل له :ال ينبغي لك إال أن
تتبع مذهبًا من هذه المذاهب ،فأيهما المصيب أفتونا مأجورين!
فأجاب رضي هللا عنه:
الحمد هلل .إنما يجب على الناس طاعة هللا والرسول ،وهؤالء أولو األمر
الذين أمر هللا بطاعتهم في قوله{ :أَ ِطيعُواْ ه
ٱَّللَ َوأ َ ِطيعُواْ ٱلره سُو َل َوأُوْ ِلي ۡٱۡل َ ۡم ِر

ً
استقالال ،ثم
ِمن ُكمۡ } [النساء ،]59 :إنما تجب طاعتهم تبعًا لطاعة هللا ورسوله ال
قال{ :فَ ِإن ت َ َٰنَ َز ۡعتُمۡ فِي ش َۡي ٖء فَ ُردُّوهُ إِلَى ٱ هَّللِ َوٱلره سُو ِل ِإن ُكنتُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُونَ ِب ه
ٱَّللِ َو ۡٱليَ ۡو ِم
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َٰ
س ُن تَ ۡأ ِو ً
يل} [النساء.]59 :
ۡٱۡلٓ ِخ ِْۚر ذَ ِلكَ َخ ۡير َوأ َ ۡح َ

وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشر هللا ورسوله
من أي مذهب كان ،وال يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من
العلماء في كل ما يقول ،وال يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب
شخص معين غير الرسول صلى هللا عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به،
بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم.
واتبا شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشر من غير
جهته إنما هو مما يسوي له ،ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة
الشر بغير ذلك الطريق ،بل كل أحد عليه أن يتقي هللا ما استطا  ،ويطلب
علم ما أمر هللا به ورسوله ،فيفعل المأمور ،ويترك المحظور .وهللا أعلم(.)46
وسئل :عمن يقلد بعض العلماء في مسا ل االجتهاد :فهل ينكر عليه أم
يهجر وكذلك من يعمل بأحد القولين
فأجاب :الحمد هلل .مسا ل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم
ينكر عليه ولم يهجر ،ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ،وإذا كان في
المسألة قوالن :فإن كان اإلنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به ،وإال
قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين ،وهللا أعلم(.)47

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )46مجمو الفتاوى» (.)209 ،208/20
(« )47مجمو الفتاوى» (.)207/20
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االنتقال من مذهب إلى آخر:
ومما بحثه األصوليون والفقهاء :االنتقال من مذهب إلى غيره ،هل يجوز
أو ال يجوز
وقد اختلفوا في ذلك .فمنهم من أجاز ،ومنهم من منع.
وإذا كان القول الصحيح أن االلتزام بمذهب من المذاهب غير الزم وال
واجب  -إذ ال واجب إال ما أوجبه هللا ورسوله  -فإن االنتقال منه  -بالتالي -
أمر جا ز وسا غ .بشرط أال يكون الدافع له إلى االنتقال هوى يتبعه ،أو دنيا
يؤثرها.
فمن تنقل من مذهب إلى مذهب من أجل الدنيا وحدها فهو مذموم.
ومن تنقل من مذهب إلى آخر ،لسبب علمي أو ديني أو واقعي ،كالعامي
ً
نزوال
الذي يذهب إلى بلد كل علما ه على غير مذهبه األول فيغير مذهبه
على الواقع الذي واجهه.
وقد يلوح لبعض العلماء أن المذهب اآلخر أقوى من المذهب الذي هو
عليه في أصوله أو في أدلته أو في قوة استنباطاته ،أو في خصوبة مسا له
وغنى مصادره أو غير ذلك ،فقد يسوي له ذلك ،وال حرج عليه .وال سيما أنه
ينتقل من مذهب مقبول عند األمة إلى مذهب مقبول عندها ،أي من أمر جا ز
إلى أمر جا ز مثله.
وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في «إعالم الموقعين» :أن أحد
علماء الحنفية سأله أن ينتقل من مذهبه إلى مذهب آخر ،فسأله عن سبب ذلك،
ً
أقواال على خالف الحدي
فقال :إنه يجد فيه

الصحيح .فقال له ابن تيمية -
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إلنصافه وفضله :-
اجعل مذهبك ثالثة أقسام:
 -1قسم موافق للسنة ،فهذا يجب أن يتمسك به.
 -2وقسللم واضللح الخللالف للسللنة الصللحيحة ،فعليلله أن يتركلله ،ويأخللذ بللالقول
الموافق للمذهب اآلخر أو المذاهب األخرى.
 -3وقسللم يحتمللل أن يوافللق وأن يخللالف ،وهللو مجللال لالجتهللاد ،فهللذا ال جنللاح
عليه أن يبقى متمس ًكا به ،حتى يترجح لديه بمرجح معتبر.
وقد عرف تاريخنا الفقهي من أكابر العلماء ،من انتقلوا من مذهب إلى
آخر ،وإن كان ذلك على قلة أو ندرة ،ولكنه وقع.
من ذلك :أن اإلمام أبا جعفر الطحاوي كان شافعيًّا ً
أوال ثم أنتقل إلى
المذهب الحنفي ،وغدا مناف ًحا عنه ،وأصبح «محدث» الحنفية األشهر.
وكان اإلمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في أول أمره ظاهريًّا ثم انتقل
إلى مذهب مالك ،وأمسى فقيهه وحافظه في المغرب ،وإن كان له ميل إلى
مذهب الشافعي في بعض المسا ل ،وال غرو ،فقد بلغ مرتبة األ مة
المجتهدين.
وكان اإلمام أبو محمد بن حزم شافعيًّا في أول أمره ،ثم اختار المذهب
الظاهري  -مذهب داود وأصحابه  -وقد أحيا المذهب بعدما اندرس ،بات
أقوى المدافعين عنه.
وكان ابن عبد السالم مالكيًّا ثم صار شافعيًّا ،على أنه بلغ مرتبة االجتهاد
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المطلق.
وآخرون من العلماء ،غيّروا مذاهبهم ،وال جناح عليهم فيما فعلوا ،فإنما
انتقلوا من مدرسة في الفقه إلى مدرسة ومن خير إلى خير مثله.
سا على ترجيح علمي بدا لصاحبه،
وهذا أمر مقبول من العلماء ما دام مؤس ً
وليس من أجل دنيا أو منصب ،أما العامي المحض ،فال ينبغي له أن ينتقل .إذ
الذي اخترناه أن العامي ال مذهب له في الحقيقة ،إنما مذهبه مذهب من يفتيه.
حكم تتبع الرخص:
قال الزركشي :ظاهر كالمهم جريان هذا الخالف «أي في االنتقال من
مذهب إلى آخر» في تتبع الرخص وغيرها .وربما قيل :اتبا الرخص
محبوب ،لقوله سسس« :إن هللا يحب أن تؤتى رخصه»( .)48ويشبه جعله في
غير المتتبع ،ويمنع المتتبع من االنتقال قطعًا ،خشية االنحالل .وحكى ابن
المنير عن بعض المشايخ الشافعية أنه فاوضه في ذلك وقال :أي مانع يمنع
من تتبع الرخص ونحن نقول :كل مجتهد مصيب ،وإن المصيب واحد غير
معين ،والكل دين هللا ،والعلماء أجمعون دعاة إلى هللا
«قال» :حتى كان هذا الشيخ رحمه هللا من غلبة شفقته على العامي إذا جاء
يستفتيه ً -
مثال  -في ِح ْن

ينظر في واقعته ،فإن كان يحن

على مذهب

الشافعي ،وال يحن على مذهب مالك قال لي :أفته أنت .يقصد بذلك التسهيل
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )48رواه أحملد والبيهقلي علن ابلن عملر ،والطبرانللي علن ابلن عبلاس وابلن مسلعود ،تتمتلله:
«كما يحب أن تؤتى عزائمه» ورواه أحمد أيضًا وابن حبان والبيهقي في «الشلعب» علن
ابللن عمللر ،وتتمتلله «كمئئا يكئئره أن تئئؤتى معصئئيته» انظللر« :صللحيح الجللامع الصللغير»
(.)1886 ،1885
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ضا في فساد الزمان وأن الغالب عدم التقيد،
عا .كان ينظر أي ً
على المستفتي ور ً
فيرى إنه إن شدد على العامي ربما ال يقبل منه في الباطن ،فيوسع على نفسه،
فال مستدرك وال تقليد ،بل جرأة على هللا تعالى واجتراء على المحرم.
قلت :كما اتفق لمن سأل التوبة وقد قتل تسعًا وتسعين( .)49فإذا علم أنه
يؤول به إلى هذا االنحالل المحض فرجوعه حينئذ في الرخصة إلى مستند
وتقليد إلمام أولى من رجوعه إلى الحرام المحض .قلت :فال ينبغي حينئذ
إطالق القول بالجواز مطلقًا لكل أحد ،بل يرجع النظر إلى حال المستفتي
وقصده.
قال ابن المنير :في الحكايات المسندة إلى ولد ابن القاسم أنه حن في يمين
حلف فيها بالمشي إلى بيت هللا الحرام ،فاستفتى أباه ،فقال له :أفتيك فيها
بمذهب اللي  :كفارة يمين ،وإن عدت أفتيك بمذهب مالك .يعني بالوفاء.
«قال» :ومحمل ذلك عندي :أنه نقل له مذهب اللي ال أنه أفتاه به ،وحمله
عليه علمه بمشقة المشي على الحالف ،أو خشية ارتكاب مفسدة أخرى،
فخلصه من ذلك ،ثم هدده بما يقتضي تحرزه من العادة .قلت :وربما كان ابن
القاسم يرى التخيير ،فله أن يفتي بكل منهما إذ رآه مصلحة ،وأما بالتشهي فال.
«قال» :وكانت هذه الوقا ع تتفق نوادر ،وأما اآلن فقد ساءت القصود
والظنون ،وكثر الفجور وتغير إلى فتون ،فليس إال إلجام العوام عن اإلقدام
على الرخص ألبتة .انتهى.
وقد يقال :إن رقة الدين ،وقلة اليقين ،وغلبة الفساد ،وضعف العزا م ،ربما
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

سا.
( )49يشير إلى الحدي المعروف في «صحيح البخاري» فيمن قتل تس ًعا وتسعين نف ً
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تيسيرا على الناس ،وتحببًا للدين إليهم ،ملبين
يحوجنا إلى اإلفتاء بالرخص،
ً
للتوجيه النبوي« :يسروا وَل تعسروا ،وبشروا وَل تنفروا» متفق عليه.
وقد كان األستاذ األكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ األزهر في
زمنه رحمه هللا ،يراعي ما راعاه الشيخ الشافعي الذي حكى عنه ابن المنير،
والذي ييسر على الناس ،حتى يبقيهم على الدين ،على أي مذهب معتبر.
فقد اختار الشيخ المراغي مذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية في عدم إيقا
الطالق إذا أريد به ما يراد باليمين من الحمل على شيء أو المنع منه ،كقول
ي الطالق ألفعلن كذا أو ألتركن كذا ،وال يفعل وال يترك ،أو
عوام الناس :عل َّ
الطالق المعلق الذي يهدد الرجل به زوجته كأن يقول لها :إن ذهبت إلى بيت
فالنة فأنت طالق ،أو نحو ذلك من أنوا الطالق ،مثل الطالق في حالة
الغضب الشديد ،كان الشيخ ال يوقع الطالق في مثل هذه األحوال ،ويقول:
نريد أن نحفظ على الناس ضميرهم الديني .ألننا إذا أفتيناهم بوقو الطالق،
وهم يتعرضون له باستمرار ،ويعيشون مع زوجاتهم ويعتقدون أنهم
يعاشرونهن في الحرام ،وأن أوالدهم منهم أوالد حرام ،وأن عيشتهم حرام في
حرام ،هذا يجر هم على الحرام المقطو به.
فلماذا ال نحفظ عليهم دينهم وضميرهم ،ونقول لهم :إن هذه «األيمان»
التي تصدر منكم ،ال يقع بها الطالق ،فنريح ضما رهم ،ونشعرهم بأنهم
مسلمون صالحون ،فال يجتر ون على ما حرم هللا بيقين.
وأعتقد أن هذه نظرة صا بة ،يجب أن تحظى بالرعاية والتأييد.
قال الزركشي :فلو اختار من كل مذهب ما هو األهون عليه ،ففي تفسيقه
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وجهان :قال أبو إسحاق المروزي :يفسق ،وقال ابن أبي هريرة :ال ،حكاه
الحناطي في «فتاويه».
ً
رجال عمل بكل رخصة :بقول أهل الكوفة في
وأطلق اإلمام أحمد :لو أن
النبيذ ،وأهل المدينة في السما  ،وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا.
وخص القاضي «أبو يعلى» من الحنابلة التفسيق بالمجتهد إذا لم يؤد
اجتهاده إلى الرخصة واتبعها ،وبالعامي المقدم عليها من غير تقليد ،إلخالله
بفرضه وهو التقليد .فأما العامي إذا قلد في ذلك فال يفسق؛ ألنه قلد من يسوي
اجتهاده.
وفي «فتاوى النووي» :الجزم بأنه ال يجوز تتبع الرخص .وقال في فتوى
له أخرى قد سئل عن مقلد مذهب :هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في
رخصة لضرورة ونحوها أجاب :يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح لإلفتاء
إذا سأله اتفاقًا من غير تلقط الرخص ،وال تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه
الترخيص في ذلك.
ضا :هل يجوز أكل ما ول َغ فيه الكلب أو شربه تقليدًا لمالك
وسئل أي ً
فأجاب :ليس له أكله وال شربه إن نقص عن قلتين ،إذا كان على مذهب من
يعتقد نجاسته «انتهى».
وفي «أمالي» الشيخ عز الدين :إذا كان في المسألة قوالن للعلماء بالحل
والحرمة ،كشرب النبيذ ً -
مثال  ،-فشربه شخص ولم يقلد أبا حنيفة وال غيره:
هل يأثم أم ال ألن إضافته لمالك والشافعي ليست بأولى من إضافته ألبي
حنيفة .وحاصل ما قال :أنه ينظر إلى الفعل الذي فعله بالمكلف :فإن كان مما
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اشتهر تحريمه في الشر أثم ،وإال لم يأثم «انتهى»(.)50
والذي يتضح لي في هذه القضية التي كثر فيها الجدل والخالف :أنه ال
يجوز لمقلد أن يتبع رخص المذاهب ،فيأخذ من كل مذهب ما هو أيسر وأخف
على نفسه ،وأوفق بهواه ،من غير تقليد إلمام معتبر إن كان من العوام ،وال
نظر إلى قوة الدليل أو ضعفه .إن كان من أهل العلم .فإن هذا اتبا للهوى،
عا ألمر الشر  .ومن ذلك ديدنه انتهى به األمر
وحظوظ النفس ،وليس اتبا ً
إلى االستهانة بالدين كله .ولهذا قال السلف :من تتبع رخص المذاهب فسق.
أي على هذا الوجه.
وقد يؤدي هذا التتبع للرخص إلى بطالن العمل باتفاق المذاهب التي أخذ
عنها ،كما إذا تزوج امرأة بدون إذن وليها على مذهب الحنفية ،وبال شهود
ً
باطال عند هؤالء وهؤالء.
بناء على مذهب المالكية .فإن زواجه يكون
وهذا فيمن كان من أهل العلم ويأخذ من كل مذهب ما يحلو له ،وما يسهل
عليه ،بدون أي دليل يرجحه ويطمئن إليه.
فأما إذا كان األخذ بنا ًء على دليل صح عنده ورجح لديه ،فهذا ال حرج فيه.
كما لو صح عنده بالدليل أن لمس المرأة ال ينقض الوضوء  -وفقًا لتفسير ابن
سا ٓ َء} [الما دة - ]6 :فوافق بذلك الحنفية،
عباس للمالمسة في آية{ :أَ ۡو َٰلَ َم ۡست ُ ُم ٱلنِ َ
ثم ثبت عنده بالدليل أن سيالن الدم من الجسم ال ينقض الوضوء  -لما صح أن
عمر صلى في جراحته ،وأن الحدي الوارد في ذلك ضعيف  -فوافق في ذلك
الشافعية .فإذا صلى بعد اللمس ،وسيالن الدم ،فصالته حينئذ صحيحة؛ ألنه لم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )50البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي.)326 - 324/6( :
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يتتبع الرخص ،بل اتبع الدليل األقوى فيما يراه.
وكذلك إذا كان عاميًّا محضًّا ،وسأل في كل ما يعرض له من أمور ،من
تيسر له من العلماء ،فأفتاه بعضهم بحكم على مذهب ،وأفتاه ثان وثال
ورابع ،كل على مذهبه ،وكان مذهب كل منهم هو األيسر ،وليس األحوط وال
األشد .فإن تقليده هنا صحيح؛ ألنه سأل أهل الذكر والعلم فأجابوه ،كما أمره
ي السؤال .فقد أدى ما عليه ،فال إثم وال حرج.
هللا ،وإنما شفاء الع ّ
تعرف المقلد على أدلة إمامه:
ومما نبّه عليه اإلمام البنا رحمه هللا من اتبع إما ًما من أ مة الدين :أن
يتعرف على أدلة إمامه ما استطا  ،يريد أن يرقيه من حضيض التقليد بقدر
استطاعته.
صا في المواضع
وذلك بمحاولة معرفة أدلة متبوعه إذا أمكنه ذلك ،وخصو ً
التي قد يتراءى له فيها ضعف مذهبه ،أو يحاجه آخرون فيها فال يجد جوابًا
يجيبهم به ،كما إذا كان حنفيًّا ،وحاجة شافعي في قضية لمس المرأة وأنه
ينقض الوضوء ،واحتج عليه بقول هللا تعالى في آية الطهارة {أ َ ۡو َٰلَ َم ۡست ُ ُم

سا ٓ َء} [الما دة .]6 :فيحسن بهذا المقلد ألبي حنيفة أن يتعرف على أدلة إمامه
ِ
ٱلن َ
ومذهبه بالقراءة أو بالسما أو بالسؤال من علماء المذهب ،حتى يطمئن قلبه،
سا ٓ َء} أي جامعتموهن ،وأن هذا هو رأي ابن عباس
ويعلم أن معنى { َٰلَ َم ۡست ُ ُم ِ
ٱلن َ
ترجمان القرآن ،ومن دعا له الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يعلمه التأويل،
وأنه قال :المس واللمس والمالمسة في القرآن كناية عن الجما
استعماالت القرآن تؤيد هذا التأويل.

 ...وأن
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كما أن هناك أحادي تدل على أن عا شة لمست باطن قدم النبي صلى هللا
عليه وسلم وهو يصلي ،فلم يخرج من صالته ،وأن تأويل هذا بأنه كان بحا ل
خروج عن الظاهر وال دليل عليه.
وقد جاء عن اإلمام أبي حنيفة أنه قال :ال يجوز ألحد أن يأخذ بقولنا ما لم
يعلم من أين أخذناه.
وفي رواية :حرام على من ال يعرف دليلي أن يفتي بكالمي.
وقد ِزيد في رواية :فإنما أنا بشر ،نقول القول اليوم ،ونرجع عنه غدًا.
وفي رواية أخرى أنه قال ألكبر أصحابه أبي يوسف :ويحك يا يعقوب ،ال
تكتب كل ما تسمع مني ،فإني أرى الرأي اليوم ،وأتركه غدًا .وأرى الرأي
()51

غدًا وأتركه بعد غد!

المهم أنه مما يحسن بالمقلد :أن يتعرف على أدلة مذهبه ما أمكنه ذلك في
مواطن الخالف ،فإن كانت أدلة قوية اطمأن إليها ،وتمسك بمذهبه ،وإن
وجدها أدلة واهية ،وأن أدلة المذاهب األخرى قوية وال مطعت فيها ،فينبغي
له أن يد مذهبه في هذه المسألة ،وال حرج عليه ،كما سنفصله بعد ذلك.
ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا :أن العامي المقلد ليس بوسعه أن يدرك
كل األدلة التي يحتج بها إمامه أو علماء مذهبه ،فبعضها دقيقة أو عويصة،
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )51انظلللر« :االنتقلللاء فلللي فضلللا ل األ ملللة الثالثلللة الفقهلللاء» البلللن عبلللد البلللر (ص،)145 :
و«إعللالم المللوقعين» البللن القلليم (« ،)309/2الشللعراني فللي الميللزان» ( ،)55/1وابللن
عابدين في حاشيته على «البحر الرا لق» البلن نجليم ( ،)293/6و«رسلم المفتلي» (ص:
 )32 ،29و«التاريخ» البن معين (ً )1 ،77/6
نقال عن رسالة «لزوم اتبا مذاهب األ ملة
حس ًما للفوضى الدينية» للعالمة الشيخ محمد الحامد رحمه هللا .المقدمة (ص.)6 :
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تستعصى على فهم العامي.
ولهذا كان مما يخشى هنا :أن يشغل العوام بالجدل في هذه القضايا التي
هي في العادة فوق أفهامهم وقدراتهم ،وشغلهم بها مضيعة لألوقات ،وصرف
للجهود والطاقات في غير موضعها.
تقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل:
ومن القيود أو الضوابط المهمة التي وضعها األستاذ البنا لمقلدي المذاهب،
وبعبارته :لمن اتبع إما ًما من أ مة الدين :أن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل
متى صح عنده صالح من أرشده وكفايته من أهل العلم.
وأريد أن أشرح معنى هذه العبارة التي قد تخفى على القارئ العادي .ذلك
أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة ال يخلو من ضعف في بعض استنباطاته
ومسا له ،ووهن دليلها .وهذا أمر منطقي وطبيعي ،فليس إمام المذهب نبيًّا
معصو ًما ،حتى تكون جميع مسا له صوابًا ،ما ة في الما ة ( ،)100%كما
يقال اليوم ،بل بحسب أي إمام في الدين أن يغلب صوابه على خطئه ،وأن
تكون ُج ّل استنباطاته موافقة للحق ،وال يضره بحال من األحوال أن يخطئ
في بعض مسا ل الفقه .وهو في هذه المسا ل  -التي ثبت خطؤه فيها بيقين -
مأجور إن شاء هللا ،كما صح في الحدي .
مأجورا على المسألة التي أخطأ فيها االجتهاد ،فإن من اتبعه
وإذا كان هو
ً
غير مأجور ،بل غير معذور إذا تبين له خطأ إمامه ،وانكشف وجه الخطأ
بوضوح لم يعد خافيًا عليه.
وإذا كان القول الصحيح :إن النبي صلى هللا عليه وسلم قد يجتهد في بعض
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القضايا  -ومنها ما يتعلق باألحكام  -فيخطئ في اجتهاده ،فينزل الوحي،
ليصوب له الخطأ ،ويوقفه على الجادة ،كما في عدة قضايا نزل بها القرآن،
كما في قوله تعالىَٓ َٰ { :يأَيُّ َها ٱلنه ِب ُّي ِل َم ت ُ َح ِر ُم َما ٓ أَ َح هل ه
ٱَّللُ َل ۖكَ ت َ ۡبت َ ِغي َم ۡر َ
ضاتَ أ َ ۡز َٰ َو ِج ْۚكَ
ٱَّللُ َ
ٱَّللُ لَ ُكمۡ ت َ ِحلهةَ أ َ ۡي َٰ َمنِ ُكمْۡۚ َو ه
ض ه
َو ه
ٱَّللُ َم ۡولَ َٰى ُكمۡۖ َو ُه َو ۡٱل َع ِلي ُم ۡٱل َح ِكي ُم}
رهحيم  1قَ ۡد فَ َر َ
غفُور ِ

[التحريم .]2 ،1 :وكما في قصة زينب وزيد في سورة األحزاب ،وقصة اإلذن
للمنافقين وغيرها .فال غرو أن يخطئ أي إمام بعده ،ولكن ال يوجد وحي
يصحح له .ولكن يكتشفه من بعده .فمتى كشف لهم كشفًا ال خالف عليه،
وجب العدول عنه إلى غيره.
وأهل العلم يعرفون ذلك بالبح والمناقشة والموازنة بين األقوال بعضها
وبعض ،فيعلم أن الحدي الذي استدل به إمامه ضعيف أو منكر أو موضو ،
محرف أو نحو ذلك ،كما تبيّن لنا في عدة
أو ليس له سند يعرف  ...أو
ّ
أحادي  ،ونحن نبح

في «فقه الزكاة» مثل حدي « :ليو في المال حق

سوى الزكاة» ،وحدي « :ليو في الخضروات صدقة» ،وحدي َ« :ل
يجتمع عشر وخراج» إلى آخره.
وقد يتبيّن لمتبع المذهب :أن هذه المسألة معارضة بوضوح لحدي صحيح
الثبوت ،صريح الداللة ،ال يعرف له معارض شرعي أو عقلي ،يمنع من
األخذ به.
وقد يكتشف المتبع للمذهب :أن إمامه بنى حكمه على اعتبار مصلحي أو
عرفي في زمنه لم يعد موجودًا اآلن ،مثل جعل نصابين للنقود واألثمان:
أمرا قا ًما في
أحدهما للفضة «الدراهم» واآلخر للذهب «الدنانير» وكان ذلك ً
عصر البعثة النبوية .ولم تعد له حاجة اليوم ،وال بد من توحيد نصاب النقود.
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ففي مثل هذه األحوال يجب على العالم المتمذهب بمذهب :أن يتخلى عن
مذهبه في تلك المسألة ،أو المسا ل المعينة المحدودة ،التي تثبت له بالبح
العلمي :أن دليلها وا ٍّه ال يُستند إليه ،وال يُعتمد عليه .وإال كان خا نًا ألمانة
مؤثرا الخلق على الحق.
العلم ،متعبًا للهوى،
ً
وأما غير العالم من أتبا المذاهب ،فهو ال يعرف مذهبه عن طريق البح
والمناقشة والمقارنة ،ولكن يعرفه من نصح العلماء الثقات وإرشادهم له،
وتنبيهه إلى ضعف مذهبه في مسألة معينة ،فإذا صح عنده صالح من أرشده
وكفايته ،بمعنى أن يثق بعلمه ودينه معًا .فليس هو منطلقًا من عصبية مذهبية،
وال من أفق ضيق في فهم النصوص ،وكان إرشاده مصحوبًا بالدليل المقنع،
فال يسعه إال أن يستجيب له ،ويد مذهبه في هذه المسألة ،وإن بقي متمس ًكا
به المسا ل األخرى.
وبهذا نرى :أن هذه الضوابط التي ذكرها اإلمام الشهيد لها أهميتها ،فليس
ً
مقبوال ،ما لم يكن مصحوبًا بدليله ،الذي يقتنع به العقل ويطمئن له
كل إرشاد
القلب .ويستطيع المسلم إذا حاك في صدره شيء ،أن يسأل عال ًما آخر عن
ً
تأويال فيه ،أو ردًّا عليه .وذلك حتى يطمئن
هذا الذي عرض عليه ،لعل له
قلبه.
والضابط الثاني :ثبوت صالح من أرشده ،أي تقواه ودينه الذي يمنعه من
اتبا الهوى ،أو حب الدنيا ،أو التعصب إلمام ضد آخر إال بالحق وللحق،
وأنه ال يصدر إال من إخالص هلل ،وغيرة على الدين ،وحب للحقيقة.
وهنا أحذر من نوعين من العلماء :األول :من يتعصب لمذهبه ضد
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المذاهب األخرى بالجملة.
والثاني :من يتعصب ضد المذاهب كلها ،ويحمل عليها ويجرحها.
والضابط الثال  :هو الكفاية ،بمعنى أن يكون على علم وبصيرة ،فقي ًها في
الدين ،فقي ًها في الواقع ،رحب األفق ،عارفًا بمقتضيات الزمان والمكان ،غير
غافل عن موجبات عصره وتياراته ،وما يمور به من أفكار ومشكالت.
فإذا ثبت لمسلم اتبع إما ًما :ضعف الدليل عند إمامه في هذه المسألة أو تلك.
تخلى عنها :لما هو أقرب منها إلى السداد والصواب .وهذا لن يغضب إمامه،
بل هو ما يدعوه إليه؛ ألنه لم يد لنفسه العصمة ،بل قال كل منهم :إذا صح
الحدي

فهو مذهبي ،أي ولم يكن له معارض أقوى منه .فهو في الحقيقة -

على هذا التأويل  -لم يخرج عن المذهب.
قال الشيخ اإلمام عز الدين بن عبد السالم في «القواعد الكبرى»« :ومن
العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحي
ال يجد لضعفه مدفعًا ،وهو مع ذلك يقلد فيه ،ويترك من شهد الكتاب والسنة
واألقيسة الصحيحة لمذهبهم ،حمودًا على تقليد إمامه ،بل يتحيل لدفع ظواهر
ً
نضاال عن مقلَّده.
الكتاب والسنة ،ويتأولها بالتأويالت البعيدة الباطلة
قال« :وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس ،فإذا ذكر ألحدهم خالف ما
وطن نفسه عليه ،تعجب منه غاية التعجب من غير استرواح إلى دليل ،بل لما
ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه ،ولو تدبره
لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره ،فالبح
هؤالء ضا ع ،مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فا دة يجدها».
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قال« :وما رأيت أحدًا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره،
بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده ،فاألولى ترك الحدي مع هؤالء الذين
إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه ،قال :لعل إمامي وقف على دليل لم
أقف عليه ،ولم أهتد له ،وال يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ،ويفضل
لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان الال ح ،فسبحان هللا ،ما أكثر
من أعمى التقليد بصره حتى حمله على ما ذكرته»(.)52
قال« :وسأفرد إن شاء هللا تعالى كتابًا أبيّن فيه أقرب العلماء إلى مراعاة
مقاصد الشر في كل ورد وصدر».
قال« :مع أني ال أعتقد أحدًا منهم انفرد بالصواب فيما خولف فيه ،بل
أسعدهم وأقربهم إلى الحق من كان صوابه فيما خولف فيه أكثر من خطئه».
قال« :ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد بمذهب
وال إنكار على أحد من السا لين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من
المقلدين ،فإن أحدهم يتبع إمامه مع بُعد مذهبه عن األدلة ،مقلدًا له فيما قال،
كأنه نبي أرسل إليه! وهذا نأي عن الحق وبُعد عن الصواب ،ال يرضى به
أحد من أولي األلباب»(.)53
من وجد حدثنا يخالف مذهبه:
قال الزركشي في البحر:
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )52قواعد األحكام» (.)159/2
( )53نقله السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى األرض» (ص )136 :بتحقيق د .فلؤاد
عبد المنعم.
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«من قلد بعض األ مة ثم ارتفع ً
قليال إلى درجة الفهم واالستبصار ،فإذا
رأى حديثًا محت ًّجا به يخالف رأي إمامه وقال به قوم ،فهل له االجتهاد أطلق
إلكيا الطبري ،وابن برهان في «الوجيز»  -وكالهما شافعي  :-أنه يجب عليه
األخذ بالحدي ؛ ألنه مذهب الشافعي ،فقد قال :إذا رأيتم قولي بخالف قول
النبي عليه الصالة والسالم ،فخذوا به ،ودعوا قولي.
وقال القرافي :قد اعتمد كثير من فقهاء الشافعية على هذا ،وهو غلط ،فإنه
عارض ،والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية
ال بد من انتفاء ْال ُم ِ
استقراء الشريعة ،حتى يحسن أن يقال :ال معارض لهذا الحدي  ،أما استقراء
غير المجتهد المطلق ،فال عبرة به.
قال الزركشي :وهذا الذي قاله القرافي تحجير.
قال ابن الصالح :وقد عمل بهذا جمع من األصحاب ،كالبويطي
والداركي ،وغيرهما من األصحاب ،وليس هذا بالهين ،فليس كل فقيه يسوي
أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من المذهب ،وقد عمل أبو الوليد بن الجارود
بحدي

تركه الشافعي ،وأجاب عنه ،وهو حدي « :أفطر الحاجم

والمحجوم» ،وعن ابن خزيمة أنه قيل له :هل تعرف سنة للرسول صلى هللا
عليه وسلم في الحالل والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال :ال.
قال أبو عمرو «أي ابن الصالح» :وعند هذا نقول :إن كان فيه آالت
االجتهاد مطلقًا ،أو في ذلك الباب ،أو في تلك المسألة ،كان له االستقالل
بالعمل بذلك الحدي  ،وإن لم تكمل آلته ،ووجد في قلبه حزازة من الحدي ،
ضا بعد البح  ،فإن كان قد عمل بذلك الحدي إمام مستقل،
ولم يجد له معار ً
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عذرا له في ترك قول إمامه.
فله التمذهب به ،ويكون ذلك ً
وقال أبو زكريا النووي :إنما يكون هذا لمن له رتبة االجتهاد في المذهب،
أو قريب منه ،وشرطه أن يغلب على ظنه ،أن الشافعي لم يقف على هذا
الحدي  ،أو لم يعلم صحته ،وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها،
ونحوها كتب أصحابه اآلخذين عنه ،وهذا شرط صعب ،قل من يتصف به.
وقال ابن الزملكاني :إن كانت له قوة لالستنباط ،لمعرفته بالقواعد ،وكيفية
استثمار األحكام من األدلة الشرعية ،ثم استقل بالمنقول ،بحي عرف ما في
المسألة من إجما أو اختالف ،وجمع األحادي التي فيها ،واألدلة ،ورجحان
العمل ببعضها ،فهذا هو المجتهد الجز ي ،والمتجه أنه يجب عليه العمل بما
قام عنده على الدليل ،وال يسوي له التقليد.
وإذا تأمل الباح

عدّوا من أهل
عن حال األ مة المنقول أقاويلهم ،و ُ

االجتهاد ،ثم إنهم عدوا لذلك الستجماعهم شروط االجتهاد الكلية المشتركة
بين جميع المسا ل ،وأحاطوا بأدلة جملة غالب من األحكام ،وقد علم من حال
جمع منهم في بعض المسا ل عدم االطال على ما ورد في تلك المسألة ،فإن
منهم من يعلق القول على صحة الحدي

لم يكن قد صح عنده ،ومنهم من

يقول :لم يرد هذا الحدي  ،كذا ،وإن صح قلت به ،ثم يجد تلك الزيادة قد
صحت ،أو الحدي المعلق عليه قد صح ،أو يعلل رد الحدي بعلة ظهرت له
يظهر انتفاؤها ،ومثل ذلك في قول األ مة كثير ،وال سيما َمن كثر أخذه
بالرأي وترجيح األقيسة.
فإذا كان هذا الموصوف يقلد اإلمام في مسا ل يسوي له التقليد فيها ،وقع له
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في مسألة «هذه األهلية» ،تعين عليه الرجو إلى الدليل والعمل به ،وامتنع
عليه التقليد ،وأما من لم يبلغ هذه الدرجة ،بل له أهلية النظر والترجيح ،وفيه
قصور عن جمع أهلية االجتهاد المشتركة ،ولكن جمع أدلة تلك المسا ل كلها،
وعرف مذاهب العلماء فيها ،لهذا ال يتعين عليه العمل بقول إمامه ،وال بهذا
الدليل ،بل يجوز له التقليد ،وينبغي له تقليد من الحدي في جانبه إذا لم يعلم
اطال إمامه عليه وتركه لعلة فيه ،أو لوجود أقوى منه.
أما إن كان قد جمع أهلية االجتهاد المشتركة بين جميع المسا ل ،ولم يجمع
أدلة هذه المسا ل ،بل رأى فيها حديثًا يقوم بمثله الحجة ،فهذا له أحوال:
أحدها :أن يعلم حجة إمامه ،كمخالفة مالك لعمل أهل المدينة على خالفه،
فإن كان ممن يعتقد رجحان مذهب إمامه بطريقه ،فليعمل بقوله ،وهو أولى،
وإن لم يتعين.
ً
إجماال ،أن إلمامه أو لمن خالف العمل بهذا الحدي أدلة،
الثانية :أن يعلم
يجوز معها المخالفة أو يقوى ،فال يتعين عليه ،بل ال يترجح مخالفة إمامه،
وله تقليد القا ل بالحدي من المجتهدين.
الثالثة :أن ال يعلم الحجة المقتضية لمخالفة الحدي

ً
ً
تفصيال،
إجماال وال

ولكن يجوز أن يكون للمخالف حجة تسوي معها المخالفة ،وأن ال يكون،
ً
لكونه لم يجمع أدلة تلك المسألة ً
واستدالال ،فاألولى بهذا تتبع المآخذ ،فإذا
نقال
لم يتبيّن له ما يعارض الحدي من أدلة القرآن والسنة ،فالعمل بالحدي أولى
تقليدًا لمن عمل به ،وله البناء على تقليد إمامه( .)54انتهى كالم الزركشي.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )54البحر المحيط» (.)296 - 293/6

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

117

فتوى ابن تيمية فيمن وجد حديثًا يخالف مذهبه:
وقد سئل شيخ اإلسالم رحمه هللا :عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب
األربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحدي  ،فرأى أحادي صحيحة ال يعلم لها
ضا ،وذلك المذهب مخالف لها :فهل يجوز له
صا وال معار ً
ناس ًخا وال مخص ً
العمل بذلك المذهب أو يجب عليه الرجو إلى العمل باألحادي

ويخالف

مذهبه
فأجاب:
الحمد هلل .قد ثبت بالكتاب والسنة واإلجما أن هللا ععع فرض على الخلق
طاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ولم يوجب على هذه األمة طاعة
أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
حتى كان صديق األمة وأفضلها بعد نبيها يقول :أطيعوني ما أطعت هللا ،فإن
عصيت هللا فال طاعة لي عليكم.
واتفقوا على أنه ليس أحد معصو ًما في كل ما يأمر به وينهى عنه إال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ولهذا قال غير واحد من األ مة :كل أحد من
الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وهؤالء األ مة األربعة رضي هللا عنهت قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل
ما يقولونه ،وذلك هو الواجب عليهم ،فقال أبو حنيفة :هذا رأيي وهذا أحسن
ما رأيت ،فمن جاء برأي خير منه قبلناه ،ولهذا اجتمع أفضل أصحابه أبو
يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصا  ،وصدقة الخضروات ،ومسألة
األجناس ،فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك ،فقال :رجعت إلى قولك يا
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أبا عبد هللا ،ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت.
ومالك كان يقول :إنما أنا بشر أصيب وأخطئ ،فأعرضوا قولي على
الكتاب والسنة ،أو كال ًما هذا معناه.
والشافعي كان يقول :إذا صح الحدي فاضربوا بقولي الحا ط ،وإذا رأيت
الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي .وفي «مختصر» المزني لما ذكر
أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال :مع إعالمه نهيه
عن تقليده وتقليد غيره من العلماء.
واإلمام أحمد كان يقول :ال تقلدوني وال تقلدوا مال ًكا وال الشافعي وال
الثوري ،وتعلموا كما تعلمنا .وكان يقول :من قلة علم الرجل أن يقلد دينه
الرجال ،وقال :ال تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا.
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :من يرد
خيرا يفقه في الدين» ،والزم ذلك أن من لم يفقهه هللا في الدين لم يرد
هللا به ً
ضا .والتفقه في الدين :معرفة األحكام
خيرا ،فيكون التفقه في الدين فر ً
به ً
الشرعية بأدلتها السمعية .فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفق ًها في الدين ،لكن من
الناس من قد يعجز عن معرفة األدلة التفصيلية في جميع أموره ،فيسقط عنه
ما يعجز عن معرفته  ...ويلزمه ما يقدر عليه ،وأما القادر على االستدالل،
فقيل :يحرم عليه التقليد مطلقًا ،وقيل :يجوز مطلقًا ،وقيل :يجوز عند الحاجة،
كما إذا ضاق الوقت عن االستدالل ،وهذا القول أعدل األقوال.
أمرا واحدًا ال يقبل التجزئ واالنقسام ،بل قد يكون
واالجتهاد ليس هو ً
الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة ،وكل أحد
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فاجتهاده بحسب وسعه ،فمن نظر في مسألة تناز العلماء فيها ورأى مع أحد
ضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين:
صا لم يعلم لها معار ً
القولين نصو ً
إما أن يتبع قول القا ل اآلخر لمجرد كونه اإلمام الذي اشتغل على مذهبه،
ومثل هذا ليس بحجة شرعية ،بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره ،واشتغاله
على مذهب إمام آخر .وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص
الدالة عليه ،وحينئذ فتكون موافقته إلمام يقاوم ذلك اإلمام ،وتبقى النصوص
سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح.
وإنما تنزلنا هذ التنزل ألنه قد يقال :إن نظر هذا قاصر ،وليس اجتهاده
قا ًما في هذه المسألة ،لضعف آلة االجتهاد في حقه .أم إذا قدر على االجتهاد
التام الذي يعتقد معه أن القول اآلخر ليس معه ما يدفع به النص ،فهذا يجب
عليه اتبا النصوص ،وإن لم يفعل كان متبعًا للظن وما تهوى األنفس ،وكان
من أكبر العصاة هلل ولرسوله ،بخالف من يقول :قد يكون للقول اآلخر حجة
راجحة على هذا النص ،وأنا ال أعلمها ،فهذا يقال له :قد قال هللا تعالى:
ٱَّللَ َما ۡ
{فَٱتهقُواْ ه
ٱست َ َط ۡعتُمۡ } [التغابن ،]16 :والذي نستطيعه من العلم والفقه في هذه

المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح ،فعليك أن تتبع ذلك ،ثم ْ
إن تبيّن
ضا راج ًحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد
لك فيما بعد أن للنص معار ً
المستقل إذا تغير اجتهاده ،وانتقال اإلنسان من قول إلى قول ألجل ما تبيّن له
من الحق هو محمود فيه ،بخالف إصراره على قول ال حجة معه عليه وترك
القول الذي وضحت حجته ،أو االنتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتبا
هوى ،فهذا مذموم.
وإذا كان اإلمام المقلد قد سمع الحدي وتركه  -ال سيما إذا كان قد رواه
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عذرا في ترك النص ،فقد بيّنا فيما كتبناه في
أي ً
ضا  -فمثل هذا وحده ال يكون ً
عذرا لأل مة في ترك العمل
«رفع المالم عن األ مة األعالم» نحو عشرين ً
ببعض الحدي  ،وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك األعذار ،وأما نحن
فمعذورون( )55في تركنا لهذا القول.
فمن ترك الحدي العتقاده أنه لم يصح ،أو أن راويه مجهول ونحو ذلك،
ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه :فقد زال عذر ذلك في حق هذا ،ومن
ترك الحدي

العتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه ،أو القياس ،أو عمل لبعض

األمصار ،وقد تبين لآلخر أن ظاهر القرآن ال يخالفه ،وأن نص الحدي
الصحيح مقدم على الظواهر ،ومقدم على القياس والعمل :لم يكن عذر ذلك
عذرا في حقه ،فإن ظهور المدارك الشرعية لألذهان وخفاءها عنها
الرجل ً
أمر ال ينضبط طرفاه ،ال سيما إذا كان التارك للحدي

معتقدًا أنه قد ترك

العمل به المهاجرون واألنصار ،أهل المدينة النبوية وغيرها ،الذين يقال :إنهم
ال يتركون الحدي إال العتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح ،وقد بلغ من
بعده أن المهاجرين واألنصار لم يتركوه ،بل عمل به طا فة منهم ،أو من
سمعه منهم ،ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص.
وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد :أنت أعلم أم اإلمام الفالني كانت هذه
معارضة فاسدة؛ ألن اإلمام الفالني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره
من األ مة ،وليست أعلم من هذا وال هذا ،ولكن نسبة هؤالء إلى األ مة
«كنسبة» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأُبي ومعاذ ونحوهم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )55أحسلب أن هلذه العبلارة فيهلا خللل وتحريلف .وصلوابها :وأملا نحلن فغيلر معلذورين فللي
تركنا لهذا القول .فاأل مة معذورون ،ونحن غير معذورين.
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إلى األ مة وغيرهم ،فكما أن هؤالء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد
النزا  ،وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى هللا والرسول وإن
كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أُخر :فكذلك موارد النزا بين األ مة،
وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب ،وأخذوا بقول
من هو دونهما كأبي موسى األشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة،
وتركوا قول عمر في دية األصابع ،وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من
السنة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :هذه وهذه سواء».
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له :قال أبو بكر
وعمر ،فقال ابن عباس :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقولون :قال أبو بكر وعمر !
وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر ،فتبين لهم
أن عمر لم يرد ما يقولونه ،فألحوا عليه فقال لهم :أمر رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم
ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس.
ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر هللا ورسوله ،ويبقى كل إمام
في أتباعه بمنزلة النبي صلى هللا عليه وسلم في أمته ،وهذا تبديل للدين يشبه
ون
ما عاب هللا به النصارى في قوله{ :ٱت ه َخذُ ٓواْ أ َ ۡح َب َ
ار ُهمۡ َو ُر ۡه َٰبَ َنهُمۡ أ َ ۡر َبابا ِمن دُ ِ
عمها
َّلل َو ۡٱل َمسِي َح ۡٱبنَ َم ۡريَ َم َو َما ٓ أ ُ ِم ُر ٓواْ ِإ هَل ِليَ ۡعبُدُ ٓواْ ِإ َٰلَها َٰ َو ِحد ۖا ه َٓل ِإ َٰلَهَ ِإ هَل ُه ْۚ َو س ُۡب َٰ َحنَ ۥهُ َ
ٱ هِ

ي ُۡش ِر ُكونَ } [التوبة ،]31 :وهللا ععع أعلم ،والحمد هلل وحده(.)56
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )56مجمو الفتاوى» (.)216 - 210/20
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كالم ابن القيم:
وقال اإلمام ابن القيم:
«ليحذر المفتي  -الذي يخاف مقامه بين يدي هللا سبحانه  -أن يفتي السا ل
بمذهبه الذي يقلده ،وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من
مذهبه ،وأصح ً
دليال ،فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على
ظنه أن الصواب في خالفه ،فيكون خا نًا هلل ورسوله وللسا ل ،وغا ًّ
شا له،
غاش لإلسالم
وهللا ال يهدي كيد الخا نين ،وحرم الجنة على من لقيه وهو
ّ
وأهله ،والدين النصحية ،والغش مضاد للدين ،كمضادة الكذب للصدق،
والباطل للحق.
وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خالف المذهب ،فال يسعنا أن نفتي
قال:
ً
بخالف ما نعتقده ،فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول :هذا هو الصواب،
وهو أولى أن يؤخذ به ،وباهلل التوفيق»( .)57اهـ.
دعوة العلماء إلى بلوي درجة النظر واالجتهاد:
ومن المالمح المهمة في كلمات الشيخ البنا رحمة هللا عليه :أنه دعا في
أصله السابع هذا من كان من أهل العلم «أن يستكمل نقصه العلمي ،حتى يبلغ
درجة النظر».
وهذه دعوة إصالحية تجديدية ،تريد من أهل العلم أال يقفوا على شاطئ
العلم متفرجين ،بل عليهم أن يغوصوا ببحاره ،ويصيدوا من أحيا ه،
ويستخرجوا من آللئه ،ويرتقوا بأنفسهم من طور إلى طور ،من طور التقليد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )57إعالم الموقعين» ( )177/4طبعة السعادة.

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

123

أو االتبا إلى طور االجتهاد واإلبدا  .واالجتهاد مراتب ودرجات ،فيمكنه
أن يبدأ بالدرجة الدنيا ،فالوسطى ،فما هو أعلى منها ،حتى ينتهي إلى الدرجة
العليا.
يمكنه أن يبدأ باالجتهاد االنتقالي أو الترجيحي بأن يوازن بين األقوال
واآلراء الموروثة في فقهنا اإلسالمي ،ويختار منها ً
قوال يراه أقوى برهانًا
وأرجح ميزانًا .وهذا ال يصعب على أي عالم متمكن ،حفظ القرآن ،واطلع
على الحدي

وعلومه ،ودرس أصول الفقه ،وعرف مواضع اإلجما

والخالف ،وكان متمكنًا من العربية وعلومها.
صحيح أن المقلدين يستكثرون حتى هذه الدرجة على من قدر عليها من
أهل العلم ،ولكن رأي المقلدين ال عبرة به ،حتى لو أجمعوا كلهم ال يعتبر
عا شرعيًّا يعتد به.
اتفاقهم إجما ً
وقد يرتقي العالم عن درجة االجتهاد الترجيحي أو االنتقالي ،فيدخل في
طور من أطوار االجتهاد اإلنشا ي أو اإلبداعي ،وذلك في المسا ل الجديدة،
التي ليس للفقهاء السابقين قول فيها.
يمكنه أن يبدأ هنا باالجتهاد الجز ي ،وهو االجتهاد في بعض المسا ل التي
عا ومناقشةً وموازنةً ،حتى يحصل العلم بها ،ويبدي
يعكف عليها بحثًا واطال ً
فيها رأيًا نتيجة هذه الدراسة .وهذا ما يفعله أكثر الدارسين لدرجة الماجستير
والدكتوراه في القضايا الفقهية.
ويمكنه أن يتوسع ،فيجتهد في بعض األبواب التي يوليها عناية خاصة،
ويتفري لها ،مثل فقه األسرة وما يتعلق به ،أو الفقه الجنا ي وما يتصل به ،أو
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الفقه الدستوري والسياسي ،أو الفقه االقتصادي وفقه المعامالت ،أو الفقه
الطبي والصحي ،ونحو ذلك.
ويمكن أن يفتح هللا له فت ًحا مبينًا ،في هذه المجاالت كلها ،فيرتقي إلى
درجة المجتهد المطلق ،وليس في شر هللا تعالى وال في قدره ما يحول دون
ذلك ،وما ذلك على هللا بعزيز ،ولم يخص هللا فضله ومواهبه ببعض األجيال
دون بعض ،ولم يحجر فضله عن جيل من األجيال ،بل فضل هللا تعالى لم
ضا واسعًا ،يؤتيه من يشاء وهو واسع عليم ،يخص برحمته
يزل ولن يزال فيا ً
من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم.
ال يبعد أن يظهر في عصرنا وما بعد عصرنا مجتهد مطلق ،يجتهد في
مسا ل الفقه كلها أو جلها ،وإن كان منتسبًا إلى مذهب من المذاهب المتبوعة،
غير مستقل بأصول خاصة به ،وهو الذي يسمونه «المجتهد المطلق
المنتسب».
بل ال يبعد أن يظهر في عصرنا وما بعد عصرنا مجتهد مطلق مستقل،
غير منتسب إلى مذهب من المذاهب المتبوعة ،بل له أصوله الخاصة التي قد
ً
ومعدال.
يكون اقتبسها من مجمو أصول المذاهب ،منتقيًا منها ومصح ًحا
ً
ممثال في العالمة ابن األمير
وهذا ما رأيناه في القرن الثاني عشر الهجري
الصنعاني (ت1182 :هـ).
وفي القرن الثال

ً
ممثال في العالمة محمد بن علي
عشر الهجري

الشوكاني (ت1250 :هـ).
ومقتضى هذا أن يكون للمجتهد المطلق المستقل أصوله الخاصة ،التي
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يتفرد بها عن غيره من األ مة ،وقد تكون ملفقة أو مجمعة من هذا المذهب
وذاك ،وهذا ما استوجب من الشوكاني أن ينظر في مسا ل علم األصول
الموروث ويرجح فيها ويختار منها ما تبين له أنه الحق والصواب ،وهذا ما
تجلى في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول».
ومقتضى هذا أن أصول الفقه نفسها قابلة لالجتهاد( ،)58ال إلى حد هدم
األصول القديمة ،وإنشاء أصول جديدة ،فهذا غير مقصود ،وغير مقبول ،أن
يهال التراب على تراث أمة بلغت من الحضارة ما بلغت ،ثم نبدأ من الصفر،
وهذا ما لم يُعهد في أي علم من العلوم الشرعية أو الوضعية ،فكل علم عرفه
الناس إنما يتطور ويرتقي ببناء الالحق على ما أسسه السابق ،وبفضل هذه
المعرفة والخبرة التراكمية ،تتطور معارف البشر ،وترتقي علومهم.
األ مة أكثر من أربعة:
ضا :أن الشيخ البنا لم يقل
كما أن من حسن الصياغة في هذا األصل أي ً
«اتبا إمام من أ مة المذاهب األربعة» ،بل قال« :أن يتبع إما ًما من أ مة
الدين» ليشمل كل من اتبع إما ًما ثبتت إمامته في الدين عنده .فيدخل في ذلك
من قلد بعض األ مة التي كانت لهم مذاهب عمل بها الناس مدة من الزمن،
وبعضها استمر قرونًا ،ثم اندرست ،وغلبتها المذاهب األخرى.
وذلك مثل مذهب اإلمام األوزاعي (ت157 :هـ) الذي عمل به في الشام
مدة طويلة ،ثم انقرض أتباعه.
ومثل مذهب اإلمام سفيان الثوري (ت161 :هـ) الذي عمل به في العراق
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )58انظر في ذلك :كتابنا «االجتهاد في الشريعة اإلسالمية».

126

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

عا في خراسان في عصره (ت:
مدة كذلك ،حتى ذكر ابن تيمية أن له أتبا ً
728هـ) ،ثم اندرس.
ومثل مذهب اإلمام الطبري (ت310 :هـ) الذي كان له أتبا يسمون
الطبرية ،وعمل به فترة من الدهر ،ثم غلبه غيره.
ومثل مذهب اإلمام أبي ثور الذي ذهب بعضهم إلى أنه من أتبا الشافعي،
وذهب آخرون إلى أنه إمام مستقل (ت240 :هـ).
كما يدخل في ذلك أصحاب المذاهب التي ال يزال لها أتبا إلى اليوم.
فيدخل في ذلك «اإلباضية» الذين يتبعون اإلمام جابر بن زيد أبا الشعثاء
(ت93 :هـ) و«الزيدية» الذين يتبعون اإلمام زيد بن علي بن الحسين (ت:
 121أو 120هـ) ،ومن بعده من األ مة كالهادي (ت298 :هـ) ،واإلمامية أو
جعفرا الصادق (ت148 :هـ).
«الجعفرية» الذين يتبعون اإلمام
ً
وال يدخل فيهم الظاهرية أتبا داود بن علي (ت270 :هـ) مؤسس
المذهب ،ومجدده في القرن الخامس أبي محمد بن حزم (ت456 :هـ)؛ وذلك
ألنهم ال يجيزون التقليد ،ويرونه حرا ًما على كل الناس ويوجبون االجتهاد
على كل أحد ،وإن كان داود وابن حزم قد بلغا درجة االجتهاد المطلق
المستقل بال ريب.
ومن هنا ال تقبل دعوى الذين يحصرون األ مة الذين يجوز تقليدهم في
أربعة ،ويرفضون ما عداهم من الصحابة والتابعين ،ومن األ مة الذين ال
ً
وفضال ،ممن هو مثلهم ،أو أرجح منهم.
يقلون عنهم عل ًما
وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا :هل يسوي تقليد هؤالء األ مة:
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كحماد بن أبي سليمان ،وابن المبارك ،وسفيان الثوري ،واألوزاعي ،وقد قال
عنهم رجل  -أعني هؤالء األ مة المذكورين  :-هؤالء ال يلتفت إليهم.
فصاحب هذا الكالم ما حكمه
فأجاب :وأما األ مة المذكورون فمن سادات أ مة اإلسالم ،فإن الثوري إمام
أهل العراق ،وهو عنده أكثرهم أجل من أقرانه كابن أبي ليلى ،والحسن بن
()59

صالح بن حي ،وأبي حنيفة وغيره ،وله مذهب باق إلى اليوم

بأرض

خراسان ،واألوزاعي إمام أهل الشام ،وما زالوا على مذهبه إلى الما ة
الرابعة ،بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك،
وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة.
ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه
وغيرهما .ومذهبه باق إلى اليوم ،وهو مذهب داود بن علي وأصحابه.
ومذهبهم باق إلى اليوم ،فلم يجمع الناس اليوم على خالف هذا القول ،بل
القا لون به كثير في المشرق والمغرب ،وليس في الكتاب والسنة فرق في
األ مة المجتهدين بين شخص وشخص .فمالك ،واللي بن سعد ،واألوزاعي،
والثوري :هؤالء أ مة في زمانهم ،وتقليد كل منهم كتقليد اآلخر ،ال يقول
مسلم :إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ،ولكن من منع من تقليد أحد في زماننا
فإنما يمنعه ألحد شيئين:
«أحدهما» اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم ،وتقليد الميت فيه نزا
مشهور .فمن منعه قال :هؤالء موتى ،ومن سوغه قال :ال بد أن يكون في
األحياء من يعرف قول الميت.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )59أي في عصر ابن تيمية ،وقد توفي سنة (728هـ).
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و«الثاني» أن يقول :اإلجما اليوم قد انعقد على خالف هذا القول.
أما إذا كان القول الذي يقول به هؤالء األ مة أو غيرهم قد قال به بعض
العلماء الباقية مذاهبهم ،فال ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤالء ويعتضد به،
ويقابل بهؤالء من خالفه من أقرانهم :فيقابل الثوري ،واألوزاعي أبا حنيفة
ومال ًكا ،إذ األمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك ،واألوزاعي ،والثوري ،وأبو
حنيفة .لم يجز أن يقال :قول هذا هو صواب دون هذا إال بحجة .وهللا
أعلم(.)60
ال يجوز خلو العصر من مجتهد:
أما ادعاء خلو القرون اإلسالمية الماضية من المجتهدين ،فهي دعوى غير
مسلمة عند المحققين من علماء األمة ،ونحن نرفضها تما ًما بمنطق الفقه،
وبمنطق التاريخ.
أما منطق الفقه ،فنحن مع الحنابلة ومن وافقهم من الشافعية والمالكية
وغيرهم :من أنه ال يجوز خلو عصر من العصور من مجتهد ،تقوم به الحجة
على الناس ،ويقوم بفرض الكفاية في استنباط األحكام لكل ما يجد من وقا ع،
واإلجابة عن كل سؤال يثور في أذهان الناس عن حكم الشر في األحداث.
بل ذهب بعض العلماء إلى أنه ال يجوز أن يقل عدد المجتهدين في األمة
عن عدد يتحقق به «التواتر» وينتفي به التواطؤ على الكذب ،وذهب بعضهم
إلى أنه ال بد من عدد من يُتحقق به اإلجما  ،وهو اتفاق المجتهدين في عصر
ما على حكم شرعي.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )60مجمو الفتاوى» (.)585 - 583/20
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مذهب الحنابلة ودليله:
يقول اإلمام السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى األرض»:
ذهبت الحنابلة بأسرهم إلى أنه ال يجوز خلو الزمان عن مجتهد لقوله
صلى هللا عليه وسلمَ« :ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى
يأتي أمر هللا»(.)61
قالوا :ألن االجتهاد فرض كفاية ،فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على
الباطل ،وذلك محال لعصمة األمة عن اجتماعها على الباطل(.)62
قال الزركشي في «البحر»:
ضا جماعة من أصحابنا  -أي
«ولم ينفرد بذلك الحنابلة ،بل جزم به أي ً
الشافعية:
منهم األستاذ أبو إسحاق والزبيدي في «المسكت».
أما األستاذ فقال :وتحت قول الفقهاء ال يخلي هللا زمانًا من قا م هلل بالحجة
سر عظيم .فكأن هللا تعالى ألهمهم ذلك .ومعناه أن هللا تعالى لو أخلى زمانًا من
قا م بالحجة لزال التكليف .إذ التكليف ال يثبت إال بالحجة الظاهرة .وإذا زال
التكليف بطلت الشريعة».
وأما الزبيدي :فتقدمت عبارته في الباب األول.

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )61اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشليخان» ،الحلديثان (( )1250 ،1249ص،)499 :
كملللا رواه الحلللاكم وابلللن ماجللله« .الجلللامع الصلللغير» (ص ،)210 :و«سلللنن اللللدارمي»
(.)213/2
(« )62روضة النظر» البن قدامة ( ،)374 ،317و«المختصر في أصول الفقه» البن اللحلام
(.)167
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وقال ابن دقيق العيد :هذا هو المختار عندنا ،لكن إلى الحد الذي تنقض به
القواعد لسبب زوال الدنيا في آخر الزمان.
قال الزركشي« :وله وجه حسن ،وهو أن الخلو من مجتهد يلزم منه
إجما األمة على الخطأ ،وهو ترك االجتهاد الذي هو فرض كفاية».
انتهى ما أورده الزركشي.
قلت «والقا ل السيوطي» :وقول األستاذ أبي إسحاق :وكأن هللا ألهمهم ذلك
يشعر بأنه لم يقف على مستند من الحدي مع أنه له ذلك أي مستندًا ،فأخرج
أبو نعيم في «الحلية» عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال« :لن تخلو
األرض من قا م هلل بالحجة .لكي ال تبطل حجج هللا وبيناته .أولئك هم األقلون
قدرا»(.)63
عددًا .األعظمون عند هللا ً
وهذا موقوف له حكم الرفع؛ ألن مثل ذلك ال يقال من قبل الرأي .وله
شواهد مرفوعة وموقوفة منها ما أخرجه الدارمي في «مسنده» عن وهب بن
عمرو الجمحي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قالَ« :ل تعجلوا بالبلية قبل
نزولها فإنكم أن َل تعجلوها قبل نزولها َل ينفك المسلمون وفيهم إذا هي
نزلت من إذا قال وفق وسدد» .وأخرج البيهقي في «المدخل» عن أبي سلمة
عا نحوه .وكالهما مرسل .وكل منهما يعضد اآلخر.
بن عبد الرحمن مرفو ً
وهي شهادة من النبي صلى هللا عليه وسلم ألمته بأنهم ال ينفكون عمن
يقول في الحادثة فيصيب ،وذلك هو المجتهد.
وأخرج الدارمي والبيهقي عن معاذ بن جبل أنه قال« :يا أيها الناس َل
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )63الحلية» (.)80/1
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تعجلوا بالبلء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهنا .فإنكم إن لم تعجلوا
بالبلء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد،
وإذا قال وفق»(.)64
ضل( )65فإنها
وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب قال« :إياكم وهذه العُ َ
إذا نزلت بع هللا من يقيمها أو يفسرها»(.)66
وقال ابن دقيق العيد في أول «شرح اإللمام»:
«واألرض ال تخلو من قا م بالحجة ،واألمة الشريفة ال بد فيها من سالك
إلى الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر هللا في أشراط الساعة
الكبرى( .)67ويتابع بعده ما ال يبقى معه إال قدوم اآلخرة.
وقال ابن عرفة من أ مة المالكية في كتاب «المشهور في الفقه» في باب
القضاء:
قال شيخنا ابن عبد السالم  -يعني أحد أ مة المالكية  -ال يخلو الزمان من
مجتهد إلى زمن انقطا العلم ،كما أخبر به صلى هللا عليه وسلم ،وإال كانت
األمة مجتمعة على الخطأ.
قال ابن عرفة :وقد قال الرازي في «المحصول» وتبعه السراج في
«تحصيله» والتاج في «حاصله» في كتاب اإلجما ما نصه:
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )64سنن الدارمي» (.)56/1
( )65العضل :المسألة الصعبة أو المشكلة« ،لسان العرب» (.)807/2
( )66أورده السيوطي في تقرير االستناد في تفسير االجتهاد.
(« )67إرشاد الفحول» (.)253
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«ولو بقي من المجتهدين  -والعياذ باهلل  -واحد كان قوله حجة .قال:
والفخر توفي سنة ست وستما ة»( )68هذا كالم ابن عرفة.
قال السيوطي:
وقد راجعت عبارة المحصول فوجدت نصها« :ال يعتبر في المجمعين
بلوغهم إلى حد التواتر ،ألن اآليات واألخبار دالة على عصمة األمة
والمؤمنين .فلو بلغوا والعياذ باهلل إلى الشخص الواحد كان مندر ًجا تحت تلك
الداللة ،وكان قوله حجة»(.)69
()70

وقال التبريزي في «تنقيح المحصول»

ما نصه :ال يعتبر في

المجمعين عدد التواتر ،فلوا انتهوا  -والعياذ باهلل  -إلى ثالثة كان إجماعهم
حجة ،ولو لم يبق منهم إال واحد كان قوله حجة؛ ألنه كل األمة ،وإن كان ينبو
عن لفظ اإلجما ».
وقال الزركشي في «البحر»:
«قال األستاذ أبو إسحاق :يجوز أن ال يبقى في الدهر إال مجتهد واحد ،ولو
اتفق ذلك فقوله حجة كاإلجما  ،ويجوز أن يقال للواحد أمة كما قال تعالى:
َّلل َحنِيفا} [النحل ،]120 :ونقله الهندي عن األكثرين،
{إِ هن إِ ۡب َٰ َر ِهي َم كَانَ أُمهة قَانِتا ِ ه ِ
وبه جزم ابن سريج في كتاب «الودا ع» فقال :وحقيقة اإلجما هو القول
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )68شرح منح الجليل» ( ،)140/4و«المحصول» ،القسم الثاني ،والجزء األول.)283( ،
(« )69المحصول» للرازي ،الجزء الثاني ،القسم األول (ص.)283 :
( )70هللو اختصللار لللـ«محصللول» الللرازي ،فللري منلله سللنة إحللدى عشللر بعللد وفللاة صللاحب
«المحصول» بخمس سنين« ،طبقات الشافعية» البن قاضي شبهة (.)116/2
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بالحق ،فإذا حصل القول بالحق من واحد ،فهو إجما »(.)71
وقال إلكيا الهراسي« :اختلف في أنه هل يتصور قلة المجتهدين بحي ال
يبقى في العصر إال مجتهد واحد ،والصحيح تصوره»(.)72
وقال النقشواني« :وقع من بعضهم أنه قال :أجمع أهل زماننا على أنه ليس
في الزمان مجتهد».
ضا؛ ألنه إذا لم يكن في الزمان مجتهد،
قال :وهذا الكالم يناقض بعضه بع ً
فكيف ينعقد اإلجما وإنما هو اتفاق المجتهدين فإذا فقد المجتهدون فقد
اإلجما ؛ ألن المجتهد هو الذي يعتبر قوله في اإلجما والخالف».
وقال ابن بَرهان في كتابه «الوصول إلى علم األصول»« :ذهب قوم من
األصوليين إلى أنه ال يتصور نقصان عدد المجتهدين عن عدد التواتر؛ ألنه
لو نقص عددهم عن ذلك بطلت الحجة ،وانقطعت حجة هللا تعالى ،وأفضى
إلى اندراس الشر ».
وقال إمام الحرمين في كتابه «البرهان في أصول الفقه»:
«ذهب بعض األصوليين إلى أنه ال يجوز انحطاط عدد مجتهدي العصر
عن مبلغ التواتر ،فإنهم ورثة الملة ،وحفظه الشريعة ،وقد قضى هللا تعالى
قيامها ودوامها ،وحفظها إلى قيام الساعة ،ولو عاد المجتهدون إلى عدد ال
يبعد منهم التواطؤ فال يتأتى منهم االستقالل بالحفظ.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )71عنوانه بالكامل «الودا ع لمنصلوص الشلرا ع» يشلتمل عللى أحكلام مجلردة علن األدللة،
«كشف الظنون» (.)2005
(« )72رسالة االجتهاد» (.)26
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وقال األستاذ :يجوز «نقصان» عددهم إلى مبلغ ينحط عن عدد التواتر،
ولو أجمعوا كان إجماعهم حجة ثم طرد قياسه ،فقال :يجوز أن ال يبقى في
الدهر إال مجتهد واحد ،ولو اتفق ذلك فقوله حجة كاإلجما » هذا كالم ابن
برهان(.)73
وقال الغزالي في «المستصفى»« :فإن قيل كيف يتصور رجو عدد
المجتهدين إلى ما دون التواتر ،وذلك يؤدي إلى انقطا التكليف ،فإن التكليف
يدوم بدوام الحجة ،والحجة تقوم بخبر التواتر ،والسلف من األمة مجمعون
على دوام التكليف إلى القيامة ،ففي ضمنه اإلجما على استحالة اندراس
األعالم ،وفي نقصان التواتر ما يوجب االندراس ،قلنا :يحتمل أن نقول ذلك
ممتنع بهذه األدلة ،وإنما معنى تصوير هذه المسألة رجو عدد أهل الحل
والعقد إلى ما دون عدد التواتر ،وقد يخرق هللا العادة ،فيحصل العلم بقول
القليل حتى تدوم الحجة بل بقول القليل مع القرا ن المعلومة في مناظرته
وتشديده قد يحصل العلم من غير خرق عادة ،فبجميع هذه الوجوه يبقى
الشر محفو ً
ظا.
فإن قيل :فإن جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد فلو رجع إلى واحد فهل
يكون مجرد قوله حجة قاطعة
قلنا« :إن اعتبرنا موافقة العوام ،فإذا قال ً
قوال وساعده العوام ولم يخالفوه
فهو إجما األمة ،فيكون حجة ،إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت األمة على
الضاللة والخطأ ،وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يجد ما يتحقق به اسم
عا فال
االجتما واإلجما  ،إذ يستدعي ذلك عددًا بالضرورة حتى يسمى إجما ً
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )73البرهان» (.)691 ،690/1
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أقل من اثنين أو ثالثة»( .)74هذا كالم المستصفى(.)75
منطق التاريخ إثبات المجتهدين في كل العصور:
وإذا تحدثنا بمنطق التاريخ :رأينا أن «االجتهاد» لم ينقطع في أي قرن من
القرون ،وأن هللا تعالى قد تفضل على هذه األمة ،فلم يخل عصر من
عصورها من مجتهد أو أكثر.
وهذه حقيقة واضحة كالشمس في ضحى النهار لكل دارس لتراث األمة،
مطلع على تاريخ فقا ها ،من مختلف األقطار ،وشتى المذاهب والمدارس.
كثيرا من هؤالء العلماء الكبار الذين بلغوا
وربما غشي هذه الحقيقة :أن
ً
جهارا للناس ،ولعلهم لم يجدوا لذلك حاجة بينة.
رتبة االجتهاد لم يعلنوا ذلك
ً
كما أن هؤالء المجتهدين كانوا «منشئين لمذاهب قا مة» ،فكان اجتهادهم
مطلقًا ،ولكن في إطار مذهب ارتضوا أصوله ،وقبلوا منهاجه ،فكان اجتهادهم
في ضو ه ،وإن خرجوا عليه في بعض األحكام.
ومن المعلوم :أن االجتهاد منه ما هو مقيد ،ومنه ما هو مطلق ،وأن
االجتهاد المطلق منه ما هو منتسب ،وما هو مستقل.
واالجتهاد المطلق المنتسب :أن يبلغ درجة االجتهاد في جميع مسا ل الفقه،
في إطار أصول إمام المذهب ،وضربوا ً
مثال لذلك بأصحاب أبي حنيفة :أبي
يوسف ومحمد وزفر ،وأصحاب مالك بن القاسم وأشهب وابن وهب
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )74المستصفى» (.)188/1
( )75انظر« :الرد على من أخلد إلى األرض» للسيوطي (ص )80 - 73 :تحقيق د/فؤاد عبد
المنعم .نشر مؤسسة شباب الجامعة باإلسكندرية.
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وأصحاب الشافعي المزني والبويطي وأمثالهما ،وإن ناقش بعض العلماء هذه
الدعوى ،ولم يسلم بها ،وقال :إن ما بين أبي يوسف ومحمد ،وبين شيخها أبي
حنيفة ،ليس أكثر مما بين أبي حنيفة وشيخه حماد ،وال أكثر مما بين شيخه
حماد وإبراهيم النخعي  ...إلخ.
المهم أن لدينا قا مة غير قليلة لعدد المجتهدين بعد عصر األ مة األربعة
رضي هللا عنهت.
قال النووي في شرح «المهذب»« :المزني وأبو ثور ،وأبو بكر بن المنذر
أ مة مجتهدون ،وهم منسوبون للشافعي.
فأما المزني وأبو ثور فصاحبان للشافعي حقيقة .وابن المنذر متأخر
عنهما ،وقد صرح في «المذهب» في مواضع كثيرة بأن الثالثة من أصحابنا
أصحاب الوجوه ،وجعل أقوالهم وجو ًها في المذهب ،وتارة يشير إلى أنها
ليست وجو ًها»(.)76
وقد قال إمام الحرمين في باب «ما ينقض الوضوء من النهاية»:
«إذا انفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب ،وإذا خرج للشافعي ً
قوال
فتخريجه أولى من تخريج غيره ،وهو يلتحق بالمذهب ال محالة ،قال النووي:
وهذا الذي قاله اإلمام حسن ال شك في أنه متعين»(.)77
وذكر النووي في «شرح المهذب» أن حرملة له مذهب مستقل لنفسه(.)78
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )76المجمو » (.)72/1
(« )77المجمو » (.)72/1
(« )78المجمو » (.)68/1
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وفي «طبقات السبكي» في ترجمة عبدان المروزي أحد الحفاظ قال:
روى أبو بكر السمعاني بإسناده عن بعض المشايخ قال :اجتمع في عبدان
أربعة أنوا من المناقب :الفقه ،واإلسناد ،والور  ،واالجتهاد(.)79
وقال ابن الصالح في ترجمة «محمد بن نصر المروزي» :ربما تذر
متذر بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي إلى اإلنكار على الجماعة
العادين له في أصحابنا ،وليس األمر كذلك؛ ألنه في هذا بمنزلة ابن خزيمة
والمزني ،وأبي ثور وغيرهم ،ولقد كثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب
الشافعي ثم لم يخرجهم ذلك عن أن يكونوا في قبيل أصحاب الشافعي
معدودين ،وبوصف االعتزاء إليه موصوفين(.)80
ووصف ابن السبكي في طبقاته «اإلمام أبا بكر بن خزيمة باالجتهاد
المطلق»(.)81
وذكر الذهبي وغيره في ترجمة اإلمام أبي جعفر بن جرير الطبري أنه
«كان من المجتهدين ال يقلد أحدًا ،وله مذهب مستقل ،وتصانيف على مذهبه،
وأتبا مقلدون له يفتون ويقضون بقوله»(.)82
وأشار إلى ذلك النووي في «تهذيب األسماء واللغات» ونقل فيه عن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )79طبقات الشافعية الكبرى» ( ،)298/8وتوفي عبدان المروزي في سنة (293هـ).
(« )80تهذيب األسماء واللغات» ( ،)94/1وقال السيوطي في محمد بن نصر :كلان ملن أعللم
سلا
سلا فلي الحلدي  ،رأ ً
سا في الفقه ،رأ ً
الناس باختالف الصحابة والتابعين فمن بعدهم ،رأ ً
في العبارة« ،حسن المحاضرة» (.)310/1
(« )81طبقلللات الشلللافعية الكبلللرى» ( ،)109/3وتلللوفي محملللد بلللن إسلللحاق بلللن خزيملللة فلللي
(311هـ).
(« )82تذكرة الحفاظ» (.)711 ،710
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الرافعي أنه قال :تفرد ابن جرير ال يعد وج ًها في مذهبنا ،وإن كان معدودًا في
طبقات أصحاب الشافعي(.)83
وقال الذهبي في «طبقات القراء» في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سالم:
كان يجتهد وال يقلد أحدًا(.)84
وقال السبكي في «الطبقات الوسطى» في ترجمة قاسم بن محمد بن سيار
القرطبي :كان يذهب مذهب الحجة والنظر ،وترك التقليد ،ويميل إلى مذهب
الشافعي ،يعني :مع كونه من المنسوبين إلى اتبا اإلمام مالك ،ولكنه كان
يترك التقليد ،ويميل إلى مذهب الشافعي؛ ألنه أداه اجتهاده إليه.
ثم قال :قال الوليد :لم يكن باألندلس مثله في حسن النظر والبصر بالحجة.
وروي عن ابن عبد الحكم أنه قال :لم يتقدم علينا باألندلس أحد أعلم من
قاسم بن محمد(.)85
وقال األسنوي في «الطبقات» في ترجمة ابن المنذر« :كان أحد األ مة
األعالم لم يقلد أحدًا في آخر عمره»(.)86
وقال الدارقطني في ترجمة شيخه القاضي أبي بكر أحمد بن كليل «أحد
أصحاب ابن جرير» :كان يختار وال يقلد أحدًا.
قيل له :أما كان جريري المذهب يعني على مذهب شيخه ابن جرير فقال:
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )83تهذيب األسماء واللغات» (.)79 ،78/1
(« )84معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار» للذهبي ،تحقيق محملد سليد جلاد الحلق
(.)141/1
(« )85حسن المحاضرة» (.)310/1
(« )86طبقات الشافعية لألسنوي» (.)373/2
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بل خالفه واختار لنفسه.
وقال القرطبي في «مختصر التهميد» في ترجمة اإلمام أبي عمر بن عبد
البر :كان يرى االجتهاد.
وقال الشيخ أبو إسحاق في ترجمة شيخه القاضي أبي الطيب:
لم أر فيمن رأيت أكمل اجتهادًا منه(.)87
وألف الشيخ أبو محمد الجويني كتابًا لم يلتزم فيه مذهب الشافعي ،واختار
فيه أشياء مخالفة للمذهب.
وكتب له البلقيني رسالة يقول فيها :الشيخ أهل ألن يجتهد وتخير ،ووصفه
غير واحد باالجتهاد(.)88
ووصف الذهبي في «طبقات الحفاظ» البغوي ،باالجتهاد( ،)89وأشار
البغوي نفسه إلى ذلك في خطبة «التهذيب».
قال السبكي في «الطبقات» قال اإلمام أبو الوفا بن عقيل الحنبلي :لم أدرك
فيمن رأيت وحضرت من العلماء على اختالف مذاهبهم من كملت له شرا ط
االجتهاد المطلق إال ثالثة :أبو يعلى الفراء ،وأبو الفضل الهمذاني القرطبي،
وأبو نصر بن الصباي(.)90
وادعى القاضي عبد الوهاب أحد أ مة المالكية االجتهاد في كتابه
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )87طبقات الفقهاء» (.)127
(« )88طبقات الشافعية الكبرى» ( ،)76/5والكتاب اسمه «المحيط».
(« )89تذكرة الحفاظ» للذهبي ( 4م.)1257 ،
(« )90الطبقات الكبرى» ( ،)123/5و«رسالة االجتهاد»  -مخطوطة  -للسيوطي (ق .)27
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«المقدمات» كما نقل عنه(.)91
وقال السبكي في «الطبقات الكبرى» في ترجمة إمام الحرمين:
ال يتقيد باألشعري وال الشافعي ،وإنما يتكلم على حسب تأدية نظره
واجتهاده(.)92
وقال اإلمام ناصر الدين بن المنير في أول تفسيره في حق إمام الحرمين:
له علو همة إلى مساواة المجتهدين(.)93
ووصفه الحافظ سراج الدين القزويني في فهرسته :بأنه المجتهد ابن
المجتهد(.)94
وادعى الغزالي االجتهاد في كتابه «المنقذ من الضالل» وأشار فيه إلى أنه
المبعوث على رأس الما ة الخامسة لتجديد الدين(.)95
وذكر الصالح الصفدي في ترجمة ابن خويز منداد «أحد أ مة المالكية»:
أن له اختيارات اختارها لنفسه خالف فيها أهل مذهبه ،وهذا شأن المجتهدين.
ضا في ترجمة العالمة أبي عبد هللا محمد بن أبي الخيار العبدري
وقال أي ً
القرطبي صاحب «التنبيهات على المدونة» :إنه كان من أهل الحفظ
واالستبحار رأس قبل موته في النظر ،فترك التقليد ،وأخذ بالحدي  ،وتوفي
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )91حسن المحاضرة» ( ،)314/1وانظر في ترجمته في «الديباج» (.)28 - 26/2
(« )92طبقات الشافعية الكبرى» (« ،)192/5رسالة االجتهاد» (ق .)27
(« )93رسالة االجتهاد»  -مخطوط بجامعة الرياض ( -ق .)27
(« )94رسالة االجتهاد» نفس الورقة.
( )95انظر «مقدمة المنقذ من الضالل» (ص ،)49 :و«رسالة االجتهاد» (.)27
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سنة ست وثالثين وخمسما ة.
ضا في ترجمة اإلمام أبي عبد هللا محمد بن علي المارزي ،أحد
وقال أي ً
أ مة المالكية :أخبرت عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد :إنه كان يقول :ما
رأيت أعجب من هذا يعني المارزي ،ألي شيء ما ادعى االجتهاد ،وكان
وفاة المارزي سنة ست وثالثين وخمسما ة.
ووصف الذهبي في «طبقات الحفاظ» القاضي أبا بكر بن العربي أحد أ مة
المالكية باالجتهاد المطلق(.)96
وكان أبو الحسن بن الخطير النعماني أحد أ مة الحنفية يقول :قد انتحلت
مذهب أبي حنيفة ،وانتصرت له فيما وافق اجتهادي ،وكانت وفاته سنة ثمان
وتسعين وخمسما ة(.)97
وذكر الحافظ أبو جعفر بن الزبير في «تاريخ األندلس» في ترجمة
القاضي أبي القاسم الطيب بن محمد الموسى :أنه كان ممن يتعاطى درجة
االجتهاد وكانت وفاته سنة ثمان وعشرة وستما ة.
وأشار ابن الصالح إلى دعوى االجتهاد فإنه أفتى في صالة الرغا ب بأنها
من البد المنكرة ،ثم بعد صنف جز ًءا في تقريرها وتحسين حالها ،وإلحاقها
بالبد الحسنة ،فشنع عليه الناس بأنه ناقض ما أفتى به ً
أوال ،فاعتذر عن ذلك
بأنه تغير اجتهاده.
وقال :االجتهاد يختلف على ما قد عرف.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )96تذكرة الحفاظ» (.)1296/4
(« )97حسن المحاضرة» (.)314/1
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وقال أبو شامة في كتابه «الباع على إنكار البد والحوادث» بعد حكاية
كالمه ،ونحن نأخذ باجتهاده األول الموافق للدليل وفتوى غيره ،ونرد اجتهاده
الثاني المنفرد هو به(.)98
وقال الذهبي في «العبر» في ترجمة الشيخ عز الدين بن عبد السالم:
انتهت إليه معرفة المذاهب ،وبلغ رتبة االجتهاد(.)99
ووصفه ابن السبكي في «الطبقات» :باالجتهاد المطلق(.)100
وقال ابن كثير في «تاريخه» كان الشيخ عز الدين بن عبد السالم في آخر
أمره ال يتقيد بالمذهب ،بل اتسع نطاقه وأفتى بما أدى إليه اجتهاده(.)101
وقال الزركشي في «شرح المنهاج» لم يختلف اثنان في أن ابن عبد
السالم بلغ رتبة االجتهاد(.)102
وذكره السبكي في «طبقاته» فقال في ترجمته :وكان يقال إنه بلغ رتبة
االجتهاد(.)103
وأشار أبو شامة نفسه إلى ذلك في خطبة الكتاب «المؤمل في الرد إلى
األمر األول».
ومن تأمل صنع النووي في «شرح المهذب» عرف أنه بلغ رتبة االجتهاد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )98وارد في كتابه «الباع على إنكار البد والحوادث» (ص.)37 :
(« )99العبر» (ج  )5في سنة (660هـ) ،و«حسن المحاضرة» (.)315/1
(« )100طبقات الشافعية الكبرى» (.)209/8
(« )101البداية والنهاية» البن كثير ( ،)236 ،235/13و«حسن المحاضرة» (.)315/1
(« )102رسالة االجتهاد» للسيوطي  -مخطوط بجامعة الرياض  -ورقة ( )28يمين.
(« )103طبقات الشافعية» (.)165/8
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صا اختياراته الخارجة عن المذهب ،فإن ذلك شأن المجتهد.
ال محالة ،خصو ً
وصرح الشيخ تاج الدين الفركاح بدعوى االجتهاد لنفسه :فإنه ألف كتابًا
سماه «الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة» قرر فيه شيئًا خار ًجا عن
المذهب ،وقال في آخره« :هذا ما أدى إليه االجتهاد في هذه األقوال على
حسب هذه األحوال باالستنباط من كالم الرسول ومغازيه وأقوال العلماء».
هذه عبارته.
وما زلت في عجب مما كان بلغني من قول الفركاح بهذه المقالة ،وكنت
أقول هذا شيء ال يعرف في المذهب حتى رأيت كتابه ،وتصريحه فيه بأنه
قال ذلك اجتهادًا لنفسه ،ال ً
نقال للمذهب.
فانجلى ما كان في خاطري من ذلك.
وقال أبو حيان في «النضار» في ترجمة قاضي الجماعة أبي عبد هللا
محمد بن يحيى المعروف بالشريف :كان يميل إلى االجتهاد ،وكانت وفاته
سنة اثنتين وثمانين وستما ة.
وادعى القاضي ناصر الدين ابن المنير  -أحد أ مة المالكية  -وهو رفيق
ابن دقيق العيد في االجتهاد( ،)104فقال في أول تفسيره :المقلد أعمى،
والمخصوم أعشى ،والمجتهد هو الذي يستبصر إن شاء هللا ،وقد شاء.
فقوله :وقد شاء .تصريح بدعواه ،أي :وقد شاء هللا لي.
وقال بعد ذلك :إن اإلمام جمال الدين بن الحاجب كتب له إجازة بالفتوى

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )104كان الشيخ عز الدين بن عبد السالم يقول :الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيهلا
ابن دقيق العيد بقوص وابن المنير باإلسكندرية« .حسن المحاضرة» (.)316/1
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فكتب له فيها أنه أهل لذلك ،وفوق األهل لذلك ،فقيل له :وما فوق األهل لذلك،
وإلى أين المظهر قال :الرتبة المصطلح عليه اآلن في الفتيا رتبة متوسطة
بين التقليد واالجتهاد ،وفوق ذلك أعلى من الوسط ،وكانت وفاته سنة ثالث
وثمانين وستما ة.
وذكر ابن فرحون في طبقات المالكية في ترجمة أخي ابن المنير هذا،
ي :أنه كان يفضل على أخيه ،وأنه كان ممن له أهلية الترجيح
واسمه عل ّ
واالجتهاد ،في مذهب مالك ،وكانت وفاته سنة ست وثمانين وستما ة(.)105
وعين المجتهدين في هذا العصر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ،قال في
«الطالع السعيد» في ترجمته« :ذو البا

الواسع في استنباط المسا ل

واألجوبة الشافية لكل سا ل» إلى أن قال« :إن ذكر التفسير ،فمحمد فيه
محمود المذهب أو الحدي

فالقشيري فيه صاحب الرقم المعلى والطرز

المذهب ،أو الفقه فأبو الفتوح هو اإلمام الذي االجتهاد إليه ينسب» إلى أن
قال« :جعل وظيفة العلم والعمل له ملة» حتى قال بعض الفضالء من ما ة
سنة ما رأى الناس مثله ،وكتب له بقية المجتهدين ،قرء بين يديه فأثنى.
وال شك أنه من أهل االجتهاد ،وال يناز في ذلك إال من هو من أهل العناد
ومن تأمل كالمه عرف أنه أكثر تحقيقًا وأمثل وأعلم من بعض المجتهدين
فيما تقدم واتفق(.)106
ثم قال :حكى صاحبنا الفقيه الفاضل العدل علم الدين األصفوني قال :ذكره
شيخنا العالمة عالء الدين بن إسماعيل القونوي ،فأثنى عليه .فقلت :لكنه
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )105حسن المحاضرة» (.)317/1
(« )106الطالع السعيد» ( )569 ،568وفيه «فأقر عليه» موضع «فأثنى».
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ادعى االجتهاد ،فسكت ساعة يفكر .فقال :وهللا ما هو ببعيد(.)107
قال :وقال شيخنا أبو حيان :هو أشبه من رأينا يميل إلى االجتهاد(.)108
وهذا من أبي حيان غاية اإلنصاف ،فإنه كان بينه وبين ابن دقيق العيد وقفة
مشهودة.
وقال شيخ فتح الدين بن سيد الناس في ترجمته :كان حسن االستنباط
لألحكام والمعاني من السنة والكتاب.
وقال ابن السبكي في «الطبقات الكبرى» هو المجتهد المطلق(.)109
قال :ولم ندرك أحدًا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو
المبعوث على رأس السبعما ة المشار إليه في الحدي النبوي صلى هللا على
قا له وسلم؛ فإنه أستاذ زمانه عل ًما ودينًا(.)110
وقال الصالح الصفدي في «تذكرته» :لم يجتمع شروط االجتهاد في
عصر ابن دقيق العيد إال فيه.
وقال في «تاريخه» :كان ابن دقيق العيد مجتهدًا ،ثم نقل عنه أنه قال:
طابق اجتهادي اجتهاد الشافعي في مسألتين:
إحداهما :أن االبن ال يزوج أمه ،ولم يذكر األخرى.
وقال العالمة ركن الدين بن القوبع من قصيدة مدح بها ابن دقيق العيد:
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )107الطالع السعيد» (.)569
(« )108الطالع السعيد» ( ،)581و«تقرير االستناد» (.)64
(« )109طبقات الشافعية الكبرى» (.)207/9
(« )110طبقات الشافعية الكبرى» ( ،)209/9و«حسن المحاضرة» (.)318/1
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إلئئئئئئى صئئئئئئدر اۡلئمئئئئئئة باتفئئئئئئاق وقئئئئئئئئدوة كئئئئئئئئل حبئئئئئئئئر ألمعئئئئئئئئي
ومئئئئئئن اَلجتهئئئئئئاد غئئئئئئدًا فريئئئئئئدًا وحئئاز الفضئئل بالقئئدي العلئئي

()111

وقال الكمال األدفوي :أخبرني الشيخ نجم الدين القمولي :أن الشيخ تقي
الدين بن دقيق العيد أعطاه دراهم ،وأمره أن يشتري بها ورقًا ويجلده أبيض،
سا ،فصنف
فقال :فعلت ذلك ،وكان عدد الكراريس خمسة وعشرين كرا ً
تصنيفًا ،وقال :إنه ال يظهر في حياته(.)112
قال ابن النقاش يذكر أن ذلك الكتاب اسمه «التسديد في ذم التقليد».
وذكروا أن ابن عدالن أخذه إليه واختص به.
قال :ولعمري أن هذا الكتاب لفرد في معناه ،فذ في جاللته ومبناه.
وذكر الحافظ ابن حجر في خطبة كتابه «تغليق التعليق» أنه كان مجتهد
الوقت ،وكان في هذا العصر اإلمام نجم الدين بن الرفعة ،وله أهلية االجتهاد
والترجيح في المذهب ،ومات سنة عشر وسبعما ة.
وذكر الذهبي في ترجمة الكمال بن الزملكاني :أنه كان عالم العصر وكان
بقية المجتهدين(.)113
ونقل ذلك ابن السبكي في «الطبقات» :وكانت وفاته سنة سبع وعشرين
وسبعما ة(.)114
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )111رسالة االجتهاد» ( )28يمين.
(« )112الطالع السعيد» (.)576
(« )113حسللللن المحاضللللرة» ( ،)321ونللللص الللللذهبي وارد فيلللله (ص ،)320 :و«رسللللالة
االجتهاد» (ق.)28 :
(« )114الطبقات الكبرى» البن السبكي (.)191/9
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وفي هذا العصر شيخ اإلسالم العالمة تقي الدين ابن تيمية ،وصفه غير
واحد باالجتهاد( ،)115منهم الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه.
ضا شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي وصفه غير واحد باالجتهاد في
وفيه أي ً
زمنه ،وبعده :منهم ولده الشيخ تاج الدين في «الترشيح» وفي «الطبقات».
وبعده ولده الشيخ تاج الدين المذكور أشار إلى دعوى االجتهاد في بعض
تصانيفه.
وقال في كتابه «جمع الجوامع» لما تكلم عن مسألة خلو الزمان عن مجتهد
فقال :والمختار أنه لم يثبت وقوعه( ،)116فهذا تصريح منه بأن الزمان إلى
حين عصره ما خال عن مجتهد(.)117
وفي عصره شيخ الشافعية جمال الدين األسنوي كانت له أهلية االجتهاد
في المذهب ترجي ًحا وتخري ًجا(.)118
والعالمة شمس الدين محمد بن يوسف القونوي الحنفي .قال الحافظ ابن
حجر في ترجمته :صار له في آخر أمره اختيارات تخالف المذاهب األربعة
لما يظهر له من دليل الحدي .
وبعده شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيني وصفه غير واحد باالجتهاد منهم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )115تقرير االستناد» (.)64
(« )116حاشية العطار على جمع الجواملع» ( ،)399/2و«جملع الجواملع وشلرحه» للمحللي
(.)398/2
(« )117تقرير االستناد» (.)65
( )118ابن قاضي شهبة« :طبقات الشافعية» (.)134/3
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ولده(.)119
قال في ترجمته :منحه هللا درجتي االجتهاد واإلطالق ،فتمكن من
استخراج األحكام باالستنباط من الدليل.
وبعده العالمة مجد الدين الشيرازي صاحب «القاموس» ،ادعى االجتهاد
وصنف في ذلك كتابًا أسماه «اإلصعاد إلى رتبة االجتهاد» وكانت وفاته في
شوال سنة سبع عشرة وثمانما ة(.)120
والحمد هلل وحده وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسلي ًما(.)121
يضاف إلى ما ذكره اإلمام السيوطي أسماء أخرى.
منها :اإلمام أبو جعفر الطحاوي (ت321 :هـ) من علماء الحنفية ،ومن
حفاظ الحدي  ،ويتجلى اجتهاده في كتبه ،وأشهرها «شرح معاني اآلثار».
ومنهم :محقق الحنفية الشهير الكمال ابن الهمام (ت870 :هـ) صاحب
شرح «فتح القدير» على الهداية ،وغيره من الكتب.
ومن الظاهرية :اإلمام أبو محمد ابن حزم (ت456 :هـ) ،وهو مجتهد
مطلق مستقل بال نزا  ،ومذهبه معروف بإنكار التقليد ،وإيجاب االجتهاد
على كل مسلم.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )119تقرير االستناد» ( ،)65و«حسن المحاضرة» (.)329/1
(« )120تقرير االستناد» (.)65
( )121انظللر« :الللرد علللى مللن أخلللد إلللى األرض» للسلليوطي (ص )201 - 190 :تحقيللق
د/فؤاد عبد المنعم .نشر :مؤسسة شباب الجامعة باإلسكندرية.
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ومنهم :القاضي أبو بكر بن العربي رأس المالكية في عصره (ت:
543هـ).
ومنهم :شهاب الدين القرافي المالكي صاحب «الفروق» ،و«اإلحكام»،
و«الذخيرة» ،وغيرها (ت684 :هـ).
ومنهم :أبو إسحاق الشاطبي صاحب «الموافقات» في أصول الفقه،
و«االعتصام» ،و«الفتاوى» ،وغيرها (ت790 :هـ).
ومنهم :ابن قيم الجوزية ،صاحب «إعالم الموقعين» ،و«زاد المعاد»،
و«تهذيب سنن أبي داود» ،و«إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان»،
وغيرها من الكتب التي طار صيتها في اآلفاق ،واجتهادات ابن القيم
كاجتهادات شيخه ابن تيمية ،ال يجهلها أحد.
ومنهم :الحافظ السيوطي (ت911 :هـ) الذي قال :الناس يدعون اجتهادًا
واحدًا ،وأنا أدعي اجتهادات ثالثًا :االجتهاد في الفقه ،واالجتهاد في الحدي ،
واالجتهاد في التفسير ،وقد قام عليه المقلدون ،وشددوا الحملة عليه ،فكتب في
ذلك كتابه القيم «الرد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في كل
عصر فرض».
ومنهم :العالمة الهندي حكيم اإلسالم أحمد بن عبد الرحيم المعروف باسم
«شاه ولي هللا» الدهلوي( ،ت1176 :هـ) صاحب «حجة هللا البالغة»،
وغيرها من الكتب.
ومنهم :عالمة اليمن وإمامها ابن األمير الصنعاني (ت1182 :هـ) صاحب
«سبل السالم شرح بلوي المرام» ،وحاشية «العدة على شرح العمدة»،
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وحاشية «ضوء النهار» على شرح األزهار ،وغيرها.
ومنهم :علم اليمن وشيخها وإمامها :محمد بن علي الشوكاني (ت:
1250هـ) صاحب «نيل األوطار» ،و«السيل الجرار» ،و«الدراري
المضية» ،و«إرشاد الفحول» ،وغيرها من الكتب.

***
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األصل الثامن
الخالف الفقهي والتفرق الديني
قال حسن البنا:
«والخالف الفقهي فلي الفلرو ال يكلون سلببًا للتفلرق فلي اللدين ،وال يلؤدي
إلى خصلومة وال بغضلاء ،ولكلل مجتهلد أجلره ،وال ملانع ملن التحقيلق العلملي
النزيه في مسا ل الخالف في ظل الحب في هللا ،والتعلاون عللى الوصلول إللى
الحقيقة ،من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب».
هذا األصل تفريع على األصلين قبله :السادس والسلابع ،فلإذا للم يكلن هنلاك
عصمة ألحد دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكان من حق العلماء  -بلل
من واجبهم  -أن يبحثوا ويجتهدوا ،فمن شأنهم أن يختلفوا ال محاللة .وال ينبغلي
عللا بللاختالفهم .كمللا ال يجللوز لنللا أن نجعللل مللن هللذا الخللالف
لنللا أن نضلليق ذر ً
العلمي سببًا لعداوة أو بغضاء بيننا ،فإن البغضاء هي الحالقة ،ال تحلق الشلعر،
ولكن تحلق الدين.
وإنمللا يتحقللق ذلللك إذا عرفنللا «فقلله االخللتالف» وآدابلله ،كمللا عرفلله األ مللة
والصالحون من سلف هذه األملة ،وهلو واحلد ملن وجلوه «الفقله الجديلد» اللذي
دعللوت وأدعللو إليلله :مللن فقلله السللنن ،وفقلله المقاصللد ،وفقلله الموازنللات ،وفقلله
األولويات ،وفقه الواقع ،وفقه االختالف.
()122

ومن إخواننا الباحثين ملن سلمى هلذا النلو ملن الفقله «فقله اال لتالف»
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )122اسم كتاب للباح المسلم محمود الخزندار .نشرته دار طيبة  -السعودية.
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بالنظر إللى مآلله والمقصلود منله ،فإنلا نعلرف فقله االخلتالف ،لكلي نصلل إللى
اال تالف .ومن حسن فهم الباح  :أنه سلمى كتابله «فقله اال لتالف» وللم يسلمه
«فقلله االتفللاق»؛ ألن االتفللاق فللي الفللرو غيللر ممكللن .فللالمهم أن نفقلله كيللف
نختلللف ،وال يمنعنللا اختالفنللا أن نللأتلف أو كيللف تختلللف آراؤنللا وال تختلللف
قلوبنا
وقد عبر شوقي عن هذا بقوله:
اختالف الرأي ال يفسد للود قضية
وقد عرضنا لهذا الموضو  -وهو فقه االخلتالف أو اال لتالف  -فلي كتابنلا
«الصللحوة اإلسللالمية بللين االخللتالف المشللرو والتفللرق المللذموم» ،وال بللأس
أفكارا أخرى ،باد ين بتمهيد ال بلد
بأن نقتبس منه بعض األفكار ،مضيفين إليها
ً
منه ،لبيان الحاجة إلى هذا األصل.
تمهيد وتوضيح:
لقللد قامللت دعللوة اإلخللوان فللي وقللت اسللتدبر كثيللر مللن النللاس فيلله اإلسللالم،
وقنعوا بالدعوات العلمانية الجديدة ،التي جلاءت ملن طريلق الغلرب وتالمذتله،
صا بعد إلغاء الخالفة اإلسالمية  ...فكلان هلدفها أن تقلاوم تللك الموجلة
وخصو ً
الدخيلة العاتية ،موجة الحضارة الغربية المادية العلمانيلة ،وأن تلرد النلاس إللى
حظيللرة اإلسللالم ،وكللان المهللم أن يعللود النللاس إلللى أصللول اإلسللالم الكليللة،
وقواعده الكبرى ،ومباد ه األساسية ،يلتفون حولها ،ويستمسكون بعراها.
مظهلرا لخللالف كثيلر فلي الللوطن المصلري ،وفللي
وكلان هلذا الوقللت كلذلك
ً
سللا ر أوطللان اإلسللالم :خللالف سياسللي ،وخللالف فكللري ،وخللالف دينللي ...
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فكان من َه ِ ّم دعلوة اإلخلوان أن تجملع وال تفلرق .ملا دام هنلاك سلبيل صلحيحة
للتجميع والتوحيد .وال تزيد شلقة الخلالف اللوطني بإثلارة الخلالف الفقهلي بلين
أهل العلم الديني.
يقول األستاذ البنا في بيان هذه الوجهة في رسالة «دعوتنا»:
«إن دعوة اإلخوان المسلمين دعوة عامة ،ال تنسب إلى طا فلة خاصلة ،وال
تنحاز إلى رأي عرف عند النلاس بللون خلاص ،ومسلتلزمات وتوابلع خاصلة،
وهلي تتوجله إللى صللميم اللدين ولبّله ،وتلود أن تتوحللد وجهلة األنظلار والهمللم،
حتى يكون العمل أجدى ،واإلنتاج أعظم وأكبر .فلدعوة اإلخلوان دعلوة بيضلاء
نقيللة غيللر ملونللة بلللون ،وهللي مللع الحللق أينمللا كللان ،تحللب اإلجمللا  ،وتكللره
الشلللذوذ .وإن أعظلللم ملللا منلللي بللله المسللللمون الفرقلللة والخلللالف .وأسلللاس ملللا
انتصللروا بلله الحللب والوحللدة ،ولللن يصلللح آخللر هللذه األمللة إال بمللا صلللح بلله
أولها».
ويبين في رسالة «المؤتمر الخامس» أن البعد علن ملواطن الخلالف الفقهلي
من سمات دعوة اإلخلوان؛ ألن الخلالف فلي الفرعيلات أملر ضلروري ،ولهلذا
كان واقعًا بين الصحابة .وما زال كذلك ،وسيظل إلى يوم القيامة.
قال« :وليس العيب في الخالف ،ولكن العيب فلي التعصلب لللرأي والحجلر
على عقول الناس وآرا هم».
«هللذه النظللرة إلللى األمللور الخالفيللة جمعللت القلللوب المتفرقللة علللى الفكللرة
الواحدة .وحسب الناس أن يجتمعوا على ما يصلير بله المسللم مسلل ًما ،كملا قلال
زيد رضي هللا عنه».
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كان الشعار الذي رفعه األستاذ البنلا وآملن بله بالنسلبة إللى األملور الخالفيلة
في األحكام الفرعية هو «القاعدة الذهبيلة» التلي دعلت إليهلا صلحيفة «المنلار»
ومؤسسللها الشلليخ اإلمللام محمللد رشلليد رضللا رحملله هللا رأس المدرسللة السلللفية
الحديثة ،التلي جمعلت بلين األصلالة والتجديلد وهلي التلي تقلول« :نتعلاون فيملا
ضا فيما اختلفنا فيه».
اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بع ً
في ضوء هذه الرؤية المستنيرة جاء هذا األصل الثامن يقول:
«والخالف الفقهي فلي الفلرو ال يكلون سلببًا للتفلرق فلي اللدين ،وال يلؤدي
إلى خصلومة وال بغضلاء ،ولكلل مجتهلد أجلره .وال ملانع ملن التحقيلق العلملي
النزيه في مسا ل الخالف في ظل الحب في هللا ،والتعلاون عللى الوصلول إللى
الحقيقة ،من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب».
االختالف المشرو والتفرق الممنو :
يتضمن هذا اۡلصل حقيقتين هامتين:
األولى :أن الخالف الفقهي في فرو الدين ال يجلوز أن يكلون سلببًا للتفلرق
فيه ،وال أن يلؤدي إللى خصلومة أو بغضلاء .وهلذا ملا كلان عليله سللف األملة،
وما مضى عليه كبار األ مة ،فقد اختلفت آراؤهم ،ولم تختلف قلوبهم.
نقللل الحللافظ الللذهبي فللي «سللير أعللالم النللبالء»( )123فللي ترجمللة اإلملللام
الشافعي رضي هللا تعالى عنه ،عن اإلملام الحلافظ أبلي موسلى يُلونُس بلن عبلد
صدفي المصري ،أحد أصلحاب اإلملام الشلافعي أنله قلال« :ملا رأيلت
األعلى ال َّ
أعقل من الشافعي ،ناظرته يو ًما في مسألة ،ثم افترقنا ،ولَقيني ،فأخلذ بيلدي ،ثلم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )123سير أعالم النبالء» (.)10 : 16
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قال :يا أبا موسى ،أال يستقيم أن نكلون إخوانًلا وإن للم نتفلق فلي مسلألة !» قلال
الذهبي« :هذا يدل عللى كملال عقلل هلذا اإلملام ،وفقله نفسله ،فملا زال النظلراء
يختلفون».
ضلللا( )124فلللي ترجملللة اإلملللام إسلللحاق بلللن
وفلللي «سلللير أعلللالم النلللبالء» أي ً
راهويه« :قال أحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عدي :سمعت أحملد بلن حنبلل
 اإلمام  -يقول :للم يعبلر الجسلر إللى خراسلان مثلل إسلحاق ،وإن كلان يخالفنلاضا».
في أشياء ،فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بع ً
وروى الحافظ الفقيه المؤرخ الناقد اإلمام أبو عمر بن عبد البلر فلي «جلامع
بيان العلم وفضله»( ،)125في باب «إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجلة»،
عن عبد هللا بن محمد  -هو أبو الوليد الفرضي  -قال :أخبرنا يوسلف بلن أحملد
 هو مسند مكة ابن اللدخيل الصليدالني  -إجلازة ،علن أبلي جعفلر العقيللي ،ثنلامحمد بن عتاب بن المربع ،هو أبو بكر األعين  -قال :سمعت العبلاس بلن عبلد
العظلليم العنبللري أخبرنللي ،قللال :كنللت عنللد أحمللد بللن حنبللل وجللاءه علللي بللن
المديني راكبًا على دابة ،قال :فتناظرا في الشهادة ،وارتفعلت أصلواتهما ،حتلى
خفت أن يقع بينهما جفاء ،وكان أحملد يلرى الشلهادة ،وعللي يلأبى ويلدفع ،فلملا
ي االنصراف قام أحمد فأخذ بركابه»(.)126
أراد عل ّ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )124المصدر السابق (.)370 : 11
(« )125جامع بيان العلم وفضله» ( )968 : 2الطبعة الجديدة المحققة.
( )126قال ابن عبد البر بعلد نقلل هلذا الخبلر« :كلان أحملد بلن حنبلل رحمله هللا يلرى الشلهادة
بدرا والحديبية ،أو لمن جاء فيه أثر مرفو  ،على ما كان منهم ملن سلفك
بالجنة لمن شهد ً
أثرا» .انتهلى.
دماء بعضهم بعضًا ،وكان علي بن المديني يأبى ذلك ،وال يصحح في ذلك ً
وهذه العبارة ساقطة من الطبعة القديمة غير المحققة.
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ومبنللى هللذه الحقيقللة علللى أن اإلسللالم قللد شللر االجتهللاد ،وجعللل للمجتهللد
وأجللرا إذا أخطللأ ،وأقللر الرسللول صلللى هللا عليلله وسلللم
أجللرين إذا أصللاب،
ً
أصحابه على االجتهاد في فهم ما أمرهم به من صالة العصر في بني قريظلة،
ما بين حرفي يتقيد بلفظ النص ،وآخر ينظر إللى مقصلد اللنص وروحله .وأقلر
معاذًا رضي هللا عنه على أنه يعمل باجتهاده ال يألو ،فيما لم يجلد فيله كتابًلا وال
سنة ،وذلك حين بعثه إلى اليمن.
أسباب االختالف:
ومقتضى هذا أن تختلف األحكام الفرعيلة بلاختالف االجتهلادات واألفهلام -
ضللرورة  -وال يمكللن أن تتحللد فللي هللذه الفرعيللات اآلراء والمللذاهب ألسللباب
علللدة ،ذكلللر األسلللتاذ البنلللا رحمللله هللا أهمهلللا وأبرزهلللا فلللي رسلللالة «دعوتنلللا»
وخالصة هذه األسباب:
 -1اختالف العقول في قوة االستنباط ،وإدراك الدال ل ،والغوص عللى أعملاق
المعلللاني ،وارتبلللاط الحقلللا ق بعضلللها بلللبعض .واللللدين آيلللات وأحاديللل
ونصوص ،يفسرها العقلل واللرأي فلي حلدود اللغلة وقوانينهلا ،والنلاس فلي
ذلك جدّ متفاوتين ،فال بد من خالف.
 -2ومنهللا :سللعة العلللم وضلليقه ،وأن هللذا بلغلله مللا لللم يبلللغ ذلللك ،واآلخللر شللأنه
كللذلك .وقللد قللال اإلمللام مالللك ألبللي جعفللر المنصللور حللين أراد أن يحمللل
الناس على العمل بالموطأ« :إن أصحاب رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم
تفرقللوا فللي األمصللار ،وعنللد كللل قللوم علللم ،فللإذا حملللتهم علللى رأي واحللد
تكون فتنة».
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 -3ومنهلللا :اخلللتالف البيئلللات ،ولهلللذا رأينلللا فقللله العلللراقيين يختللللف علللن فقللله
الحجلازيين ،بلل رأينللا الفقيله الواحلد تختلللف بله البيئلة فيختلللف رأيله ،حتللى
لنرى اإلمام الشافعي يفتلي بالقلديم فلي العلراق ،ويفتلي بالجديلد فلي مصلر،
وهو في كليهما آخذ بما استبان له ،وما اتضلح عنلده ،وال يعلدو أن يتحلرى
الحق في كليهما.
 -4ومنها :اختالف االطمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقي لهلا .فبينلا نجلد هلذا
الراوي ثقة عند هذا اإلمام ،تطمئن إليه نفسله ،وتطيلب إليله نفسله ،وتطيلب
باألخذ عنه ،تراه مجرو ًحا عند غيره لما علم من حاله.
 -5ومنها :اختالف تقدير اللدالالت ،فهلذا يعتبلر عملل النلاس مقلد ًما عللى خبلر
اآلحاد ً
مثال ،وذاك ال يقول معه به  ...وهذا يأخذ بالحلدي المرسلل ،وهلذا
ال يأخذ به(.)127
يقول اإلمام الشهيد« :كل هذه األسلباب جعلتنلا نعتقلد أن اإلجملا عللى أملر
واحد في فرو الدين مطلب مستحيل ،بلل هلو يتنلافى ملع طبيعلة اللدين ،وإنملا
يريد هللا لهذا الدين أن يبقى ويخللد ويسلاير العصلور ،ويماشلي األزملان ،وهلو
لهذا سهل مرن ،هين لين ،ال جموح فيه وال تشديد.
«نعتقد هذا ،فنلتمس العلذر كلل العلذر لملن يخالفوننلا فلي بعلض الفرعيلات،
ونرى أن هذا الخالف ال يكون أبلدًا حلا ًال دون ارتبلاط القللوب ،وتبلادل الحلب
والتعلاون ،وأن يشلملنا وإيلاهم معنلى اإلسلالم السلابغ ،بأفضلل حلدوده ،وأوسلع
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )127صنفت كتبًا قدي ًما وحديثًا في أسباب االختالف بين األ ملة ،مثلل «الميلزان» للشلعراني
و«اإلنصلاف فلي أسلباب االخلتالف» لللدهلوي ،و«أسلباب اخلتالف الفقهلاء» للشليخ علللي
الخفيف ،وغيرها.
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مشتمالته .ألسنا مسلمين وهم كلذلك ألسلنا نحلب أن ننلزل عللى حكلم اطمئنلان
نفوسللنا وهللم يحبللون ذلللك أولسللنا نحللن مطللالبين بللأن نحللب إلخواننللا مللا نحللب
ً
مجلاال للنظلر عنلدهم كلرأيهم
ألنفسنا ففيم الخالف إذن ولملاذا ال يكلون رأينلا
عندنا ولماذا ال نتفاهم في جو من الصفاء والحب إذا كان هنلاك ملا يلدعو إللى
التفاهم
ضلا
هؤالء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخالف بعضلهم بع ً
في اإلفتلاء فهلل أوقلع ذللك اختالفًلا بيلنهم فلي القللوب وهلل فلرق وحلدتهم أو
مزق رابطتهم اللهم ال .وما حدي صالة العصر في قريظة ببعيد.
وإذا كان هؤالء قد اختلفوا وهم أقرب الناس عهدًا بالنبوة ،وأعلرفهم بقلرا ن
األحكام ،فما بالنا نتناحر في خالفات تافهة ال خطر لها
«وإذا كان األ ملة  -وهلم أعللم النلاس بكتلاب هللا وسلنة رسلوله  -قلد اختللف
ضا ،فلم ال يسعنا ما وسعهم
بعضهم على بعض ،وناظر بعضهم بع ً
«وإذا كان الخالف قد وقع في أشهر المسلا ل الفرعيلة وأوضلحها ،كلاألذان
الذي ينادى به خمس مرات في اليوم الواحلد ،ووردت بله النصلوص واآلثلار،
فما بالك في دقا ق المسا ل التي مرجعها إلى الرأي واالستنباط» اهـ.
وقللد صللنفت كتللب ورسللا ل شللتى فللي أسللباب اخللتالف الفقهللاء مللن الشلليخ
الدهلوي إلى الشيخ علي الخفيف في عصرنا.
ولقد كان من عناصر الخلود في هذا الدين أن تكون قواعده ونصوصله ملن
السللعة والمرونللة بحي ل تتسللع لمختلللف األفهللام واآلراء البشللرية ،التللي تتللأثر
بالزمان والمكان والثقافة والنزعة الشخصية.
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ي كللأبي
اتسللع هللذا الللدين لمتشللدد كللابن عمللر ،وميسللر كللابن عبللاس ،وقياسل ّ
حنيفللة .وظللاهري كللداود ،وأثللري كأحمللد ،وأدى ذلللك إلللى خصللوبة تشللريعية،
وإثراء فقهي ال نظير له.
ولللم يكللن هللذا الخللالف بللين المللذاهب بعضللها وبعللض .بللل تللراه داخللل كللل
ضا .فالخالف بين أبي حنيفة وصاحبيه  -أبي يوسف ومحملد  -أشلهر
مذهب أي ً
مللن أن يللذكر .وروايللات مالللك وابللن حنبللل فللي المسللألة الواحللدة قللد جعلللت
ألصحابها متسعًا من االختيار والترجيح ،وأحيانًا المخالفة.
وقللول الشللافعي الجديللد ،بعللد قوللله القللديم ،جعللل فللي المللذهب مجل ً
ضللا
لاال أي ً
لالختيار واالنتقلاء .باإلضلافة إللى ملا فلي الملذهب ملن تعلدد األقلوال والوجلوه
والطرق واالختيارات.
ومن الجميل أن نرى األ مة جميعًا ينظلرون إللى مخلالفيهم ملن أفلق واسلع،
ال تعصب فيه وال جمود.
ينسب إلى الشافعي قولله :رأيلي صلواب يحتملل الخطلأ ورأي غيلري خطلأ
يحتمل الصواب.
وقال أبو حنيفة :فقهنا هذا رأي .فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه.
التحقيق العلمي النزيه في مسا ل الخالف المشرو :
الحقيقة الثانيلة؛ التلي تضلمنها هلذا األصلل :أن االعتقلاد بضلرورة الخلالف
في الفرعيات ال يمنع من محاولة التحقيق العلمي النزيه فلي المسلا ل الخالفيلة.
بغية الوصول إلى أصح اآلراء ،وأقواها حجة ،وأدناها إلى إصابة الحق.
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وهللذه الحقيقللة مبنيللة علللى مللا تقللدم مللن األصللول التللي بيّنللت أن المجتهللد قللد
يخطئ كما يصيب ،وأن كل أحد يؤخذ من كالمه ويترك ،ملا علدا النبلي صللى
هللا عليه وسلم.
واأل مة أنفسهم لم يدّعوا العصمة آلرا هم ،بلل روي علن كلل ملنهم أنله قلال
إذا صح الحدي فهو مذهبي.
وقللال بعضللهم :رأيللي صللواب يحتمللل الخطللأ ،ورأي غيللري خطللأ يحتمللل
الصواب.
وهذا أقصى ما يقولله مجتهلد علن رأيله .بلل اعتبلر بعضلهم مثلل هلذا القلول
تشددًا؛ ألن نسبة األقوال إلى الصواب أو الخطأ متساوية في نظره.
والدليل العملي عللى وقلو الخطلأ فلي أقلوال األ ملة ،هلو رجلوعهم أنفسلهم
عن بعض أقوالهم إلى غيرها ،ورواية أكثر من رأي فلي القضلية الواحلدة علن
الواحللد مللنهم ،وخللالف أصللحابهم وتالميللذهم لهللم فللي مسللا ل ال تعللد .واختيللار
علماء المذهب رأي األصحاب في الفتوى.
وال عجللب أن رأينللا أتبللا المللذاهب  -مللع التللزامهم بالتقليللد  -يختلفللون فللي
بعللض المسللا ل التللي اختلفللت فيهللا الروايللات ،أو اختلللف فيهللا قللول إمللام ،أو
اختللللف فيهلللا األصلللحاب أو خلللالفوه ،ويرجحلللون فلللي ذللللك رأيًلللا يصلللبح هلللو
«المعتمد» فلي الملذهب ،أو «المفتلى بله» .وقلد يلأتي غيلرهم فيصلححون ً
قلوال
مهجورا ويرجحونه ،وبهذا تختلف التصحيحات والترجيحات.
آخر كان
ً
فللإذا اختلللف النللاس فللي صللالة التللراويح :كللم ركعللة هللي أهللي ثمانيللة أم
عشللرون واسللتطا بعللض المحققللين باألدلللة العلميللة الصللحيحة ،واألسللانيد
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الدينيللة المعتبللرة :أن يللرجح أحللد الللرأيين  -كللأن تكللون ثمانيللة مل ً
لثال  -فعلينللا أن
نأخذ بهذا الترجيح القا م على التحقيق العلمي النزيه .على أال يكلون أكبلر همنلا
هو تخطئة اآلخرين وتجريحهم وإثارتهم.
وقللد حكللوا أن األسللتاذ البنللا رحملله هللا ذهللب إلللى بلللد اختلللف أهللله اختالفًللا
شديدًا في عدد ركعلات التلراويح ،وتعصلب كلل جماعلة فيهلا للرأي ،فلملا رأوه
كللان أول مللا سللألوه عنلله هللو القضللية التللي أصللبح أهللل البلللد إزاءهللا فللريقين
متنازعين:
ما رأيك يا أستاذ أينا عللى حلق وأينلا عللى باطلل الثمانيلة أو العشلرون !
فكللان جوابلله :رأيللي أن تحللافظوا علللى أخللوتكم ،وتوحللدوا كلمللتكم ولللو أغلقللتكم
المساجد بعد العشاء .وتركتم صالة التراويح جملة!! قلالوا :وكيلف يسلوي ذللك
في الشر
قللال :ألن صللالة التللراويح سللنة ،واألخللوة بللين المسلللمين فريضللة ،فكيللف
نضيع فريضة من أجلل إقاملة سلنة هلذا ملع أنله رضلي هللا عنله كلان يصلليها
ثمانية؛ ألن هذا هو الذي ترجح لديه.
عا ،بللل واجبًللا
وإذا كللان التحقيللق العلمللي النزيلله فللي مسللا ل الخللالف مشللرو ً
على أهل النظر في األدلة ،فمن مقتضلى هلذا أن التحقيلق قلد يلؤدي أحيانًلا إللى
تصحيح قول غير قول الجمهور ،وقد يكون هذا اللرأي مملا انفلرد بله إملام ملن
الصحابة أو التابعين أو أتباعهم ،وليس مما اعتمده أحد المذاهب األربعلة .فهلل
يسوي األخذ بمثل هذا القول الذي يترتب عليه نسبة الخطأ إلى األ مة األربعلة،
أو إلى جمهور الفقهاء المجتهدين ،رضي هللا عنهت أجمعين
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والجواب :أن العصمة ملن الخطلأ للم تضلمن إال لألملة مجتمعلة ،ممثللة فلي
جميع مجتهديها في عصر من العصلور .أملا األ ملة األربعلة أو الجمهلور ،فللم
يضللمن لهللم العصللمة ،فللال ينكللر أن يكللون الصللواب فللي قللول مهجللور غيللر
مشهور .فليس الصواب دا ًما مع الكثلرة ،وال الخطلأ دا ًملا ملع القللة .واالنفلراد
بالرأي ال يدل على أنه خطأ .وما من إمام ملن أ ملة الملذاهب األربعلة ،إال ولله
آراء انفرد بها عن المذاهب الثالثة ،واإلمام أحمد له آراء انفرد بها وعرفلت بلـ
«مفردات المذهب» وقد نظمها بعض الحنابلة.
علللى أن هنللاك اعتبللارات قللد تظهللر فللي عصللر مللا ،نتيجللة لتجللدد ظللروف
وأعراف ،وتغير عادات وأحوال ،لم تكن قا مة ،أو لم تكن ظاهرة أو ملحوظلة
فللي عصللور األ مللة األربعللة ،والمجتهللدين األولللين .فكللان قللولهم هللو الللراجح
والمعتملد فللي زملنهم واألزمنللة الشللبيهة بله .فللإذا تغيللر اللزمن ،والحللال ،ووجللد
العلماء الناظرون في األدلة ملن المالحلظ الشلرعية ملا يغيلرون بله الفتلوى فلي
أمر من األمور ،فال حرج عليهم ،وال عيب على المجتهدين السابقين فلي ذللك.
فلعلهللم لللو رأوا مللا رآه الالحقللون ،لعللدلوا عللن رأيهللم ،وحكمللوا بمثللل مللا حكللم
هؤالء به.
ولقد رأينا هؤالء األ ملة رضلي هللا عنهلت أنفسلهم ،وقلبلهم فقهلاء الصلحابة
والتابعين ،يقضون بالرأي في واقعة ملن الوقلا ع ،ثلم يمضلي اللزمن ،فيعلدلون
عنه ،ويفتون بضده في نفس هذه الواقعة ،لما تجدد لهلم ملن وجلوه النظلر التلي
لم تكن ظاهرة من قبل.
فهللذا أميللر المللؤمنين عمللر بللن الخطللاب يقضللي فللي المسللألة الحجريللة فللي
الميراث بعدم التشريك ،ثم ترفع إليه مرة أخرى ،فيقضي فيها بالتشلريك .فقيلل
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تشرك بينهم عام كذا وكذا!! فقال عمر :تللك عللى ملا قضلينا يومئلذ،
له :إنك لم ّ
وهذه على ما نقضي اليوم(.)128
وبهذا فسر ابن القيم قلول عملر فلي كتابله إللى أبلي موسلى األشلعري« :وال
يمنعك قضاء قضليت بله اليلوم ،فراجعلت فيله رأيلك ،وهلديت فيله لرشلدك ،أن
ترجع فيه إلى الحق ،فإن الحق قديم ال يبطله شليء ،ومراجعلة الحلق خيلر ملن
التمادي في الباطل»(.)129
وروي أن عملللر لقلللي رجل ً
للال فقلللال :ملللا صلللنعت يعنلللي فلللي مسلللألة كانلللت
ي وزيد بكذا  ...فقال عملر :للو
معروضة للفصل فيها  -فقال الرجل :قضى عل ّ
كنت أنا لقضيت بكذا .قال الرجل :فما يمنعك واألمر إليك قال :لو كنلت أردّك
إلى كتاب هللا أو إلى سنة نبيله صللى هللا عليله وسللم لفعللت ،ولكنلي أردّك إللى
رأي ،والرأي مشترك(.)130

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )128وهللذا مللا جعللل العلمللاء المحققللين كللأبي عبللد هللا بللن القلليم يعلنللون تغيللر الفتللوى بتغيللر
الزمان.
(« )129إعالم الموقعين» (ج( )3 :ص.)130 - 99 :
(« )130إعالم الموقعين» (ج( )1 :ص.)74 :
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ركا ز فقه االختالف
إن «فقه االختالف»  -أو «فقه اال تالف» كما س َّماه أحد الباحثين  -هلو أحلد
وجوه الفقه المطلوبة طلب اإليجاب ال طلب االستحباب في عصلرنا ،مثلل فقله
الموازنات ،وفقه المقاصد ،وغيرها من وجوه الفقه التي دعونا وندعو إليها.
ويجللب علينللا  -لكللي نؤسللس فق ًهللا رشلليدًا لالخللتالف  -أن نؤصللله تأصل ً
ليال
شرعيًّا متينًا مكينًلا ،بحيل يقلوم بنيامله عللى ركلا ز وقواعلد راسلخة ،مؤسسلة
على القرآن والسنة ،وما اجتمع عليه أكابر علماء األمة في خيلر قرونهلا ،التلي
بها يقتدى فيهتدى.
ومن هذه الركائز والقواعد التي تجب رعايتها واعتبارها في فقه الخلف:
 -1اعتبار أن االختالف في فرو الفقه ضرورة.
 -2اعتبار أن االختالف في فرو الفقه رحمة وتوسعة لألمة.
 -3اعتبار أن االختالف في فرو الفقه ثروة في التشريع لألمة.
 -4أن محاولة رفع الخالف ،وحمل األمة كلهلا عللى رأي واحلد :غيلر ممكلن،
وغير مجد.
 -5احتمال الصواب في رأي المخالف.
 -6إمكان تعدد الصواب.
 -7المخطئ في االجتهاد  -ما دام من أهله  -معذور ،بل مأجور.
 -8ال إنكار في المسا ل الخالفية.
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 -9إنصاف المخالف وذكر ما أحسن فيه.
 -10العدل مع الموافق ونقده بالحق.
 -11التعاون في المتفق عليه.
 -12التسامح في المختلَف فيه.
 -13التحاور في المختلف فيه.
 -14تسامح المختلفين ،وصالة بعضهم وراء بعض.
 -15اعتبار المذاهب كلها على خير وهدى.
 -16الترحيب باختالف التنو  ،ال اختالف التضاد.
 -17تجنب المراء ،ووجوب األدب مع العلماء.
 -18األدب مع الكبراء.
 -19اجتناب التأثيم والتكفير.
وسنفصل القول في الصحا ف التالية عن هذه الركا ز التسعة عشلر ،مسلتمدين
العون والتوفيق من هللا تتت.

***

166

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

 -1االختالف ضرورة
أما االعتقاد أن االختالف ضلرورة ،فهلو أملر مهلم ،ليقبلله المسللم عللى أنله
واقلللع ال محاللللة ،وال يحلللاول رفلللع الخلللالف أو يضللليق بللله .وإال ملللا جعللللة هللا
ضرورة في حياة الناس.
وأملا الللدليل عللى أنله ضلرورة ،فقللد بينللا بتفصليل فللي كتابنلا السللالف الللذكر
«الصللللحوة اإلسللللالمية بللللين االخللللتالف المشللللرو والتفللللرق المللللذموم» :أن
االخللتالف فللي الفللرو ضللرورة دينيللة ،وضللرورة لغويللة ،وضللرورة بشللرية،
وضرورة كونية.
أمللا أنلله ضللرورة دينيللة؛ فللألن هللا تعللالى أنللزل كتابلله منلله آيللات محكمللات
«قاطعات الداللة» هن أم الكتاب ،وأخر متشابهات محتمالت الدالللة ،وبعبلارة
أخرى :جعل نصوص الدين منها ما هو قطعي في ثبوته وفي داللتله ،أو فيهملا
معًللا ،ومنهللا مللا هللو ظنللي فللي ثبوتلله أو فللي داللتلله أو فيهمللا معًللا .وفللي الظنللي
تختلف األفهام واالجتهادات ال محالة.
وأما أنه ضرورة لغوية؛ فألن الدين قا م على نصلوص لغويلة ،واللغلة فيهلا
الحقيقللللة والمجللللاز ،والصللللريح والكنايللللة ،والمجمللللل والمفصللللل ،والظللللاهر
والمللؤول ،والخللاص والعللام ،والمطلللق والمقيللد ،وهللذه كلهللا مجللاالت متسللعة
الختالف العقول واآلراء ،كما هو مشاهد في علم األصول ،وعلم الفقله ،وعللم
التفسير للقرآن وشروح الحدي .
وأملا أنهللا ضللرورة بشلرية؛ فللألن البشللر ملنهم مللن يميللل إللى الشللديد ،ومللن
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يميل إلى التيسير ،وملنهم ملن يجلنح فلي فهمله إللى الظلواهر ،وملنهم ملن يميلل
إلى المقاصد ،كما رأينا في قضلية صلالة العصلر فلي بنلي قريظلة .وملنهم ملن
يفتح عليه في االستنباط ،ومنهم من ال يوفق إلى ذلك.
وأما أنها ضرورة كونية؛ فألن الكون كله قا م على ظاهرة «التنو » أو ملا
يسللميه القللرآن «اخللتالف األلللوان» ويللراد بهللا :اخللتالف األنللوا واألصللناف.
واإلنسان جزء من الكون ،فال بد أن يخضع لسننه العامة(.)131

***
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( )131انظر« :الصحوة اإلسلالمية بلين االخلتالف المشلرو والتفلرق الملذموم» (ص- 42 :
 )49طبعة دار الشروق.
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 -2االختالف رحمة وتوسعة لألمة
وأمللا اعتقللاد أن االخللتالف الفروعللي رحمللة باألمللة ،وتوسللعة عليهللا؛ فللذلك
ألن الرأي أو المذهب قد يصللح للزمن وال يصللح آلخلر ،وقلد يحسلن فلي بيئلة
معينللة ،وال يحسللن فللي أخللرى ،وقللد يليللق بفللرد أو جماعللة خاصللة ،وال يليللق
بغيرهم.
ولهلللذا كلللان وجلللود آراء واجتهلللادات أو ملللذاهب متعلللددة :رحملللة باألملللة،
وتوسعة لها ،لتختلار ملن اآلراء ملا هلو أرجلح فلي نظرهلا ،وقلد يلرجح اللرأي
علللى غيللره :تحقيقلله لمصللالحها ،وعالجلله لمشللاكلها ،وقللد شللر هللا األحكللام
إلقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد.
وقد روى ابن عبد البر عن القاسم بن محمد أحد الفقهلاء السلبعة فلي المدينلة
قوله :لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز :ما وددت أن الصحابة لم يختلفلوا،
ألنهم لو كانوا ً
قوال واحدًا ،كان النلاس فلي ضليق ،وإنهلم أ ملة يقتلدى بهلم ،فللو
أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة .قال أبو عمر بن عبلد البلر :هلذا فيملا كلان
ضا :ما يسرني أن لي باختالفهم ُح ْمر النعم(.)132
طريقه االجتهاد .كما قال أي ً
وأهللم مللن هللذا فيمللا أرى :أنهللم لمللا اختلفللوا ،عرفنللا مللن ذلللك مشللروعية
ضللا ،فلسللنا
االخللتالف فيمللا بيننللا ،ولللم تضللق صللدورنا بلله ،ووسللع بعضللنا بع ً
أفضل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.
روى ابللن سللعد فللي «طبقاتلله» عللن القاسللم بللن محمللد قوللله :كللان اخللتالف
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )132انظر« :جامع بيان العلم وفضله» البن عبد البر ( )80/2الطبعة المنيرية.
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أصحاب رسول هللا رحمة للناس(.)133
وروى عنه ابن عبد البر قال :لقد أوسع هللا عللى النلاس بلاختالف أصلحاب
محمد صلى هللا عليه وسلم .أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك شيء(.)134
وروى عنه قال :لقد نفع هللا باختالف أصلحاب النبلي صللى هللا عليله وسللم
في أعمالهم .ال يعمل العامل بعمل رجل ملنهم إال رأى أنله فلي سلعة ،ورأى أن
خيرا منه قد عمله(.)135
ً
وسلئل القاسلم بلن محملد علن القلراءة خلللف اإلملام فيملا للم يجهلر فيله ،فقللال
للسا ل :إن قرأت ،فلك في رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليله وسللم
أسوة ،وإذا لم تقرأ ،فلك في رجال من أصحاب رسول أسوة(.)136
ضلا علن يحيلى بلن سلعيد قلال :ملا بلرح أوللو الفتلوى
وروى ابن عبد البر أي ً
يفتون ،فيحلل هذا ،ويحرم هذا ،فال يرى المحلرم أن المحللل هللك لتحليلله ،وال
يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه(.)137
وقللد صللنف بعللض علما نللا السللابقين كتابًللا س ل َّماه «رحمللة األمللة بللاختالف
األ مة».
وذكر الحافظ السيوطي فلي «الجلامع الصلغير فلي أحاديل البشلير النلذير»
حلللدي «اخئئئتلف أمتئئئي رحمئئئة» وقلللال :رواه نصلللر المقدسلللي فلللي كتلللاب
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )133طبقات ابن سعد» (.)189/5
(« )134جامع بيان العلم» ( )80/2الطبعة المنيرية.
( )135المصدر السابق.
( )136المصدر السابق.
( )137المصدر السابق.
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«الحجللة» ،والبيهقللي فللي «الرسللالة األشللعرية» بغيللر سللند ،وأورده الحليمللي
والقاضي حسين وإملام الحلرمين وغيلرهم .قلال :ولعلله خلرج فلي بعلض كتلب
الحفاظ التي لم تصل إلينا(.)138
والمللراد بللاختالف األمللة :اختالفهللا فللي الفللرو المتعلقللة باألحكللام العمليللة،
التي تدخل في نطاق علم الفقه .ورأيي أنها تدخل فيها الفلرو العقديلة ،التلي ال
تتعلق بأصل العقيدة مثل وجلود هللا تعلالى ،واتصلافه بكلل كملال ،وتنزهله علن
كل نقص ال يليق بذاته .بل فرو العقا د ،مثلل أفعلال العبلاد االختياريلة ،ومثلل
الشفاعة في اآلخرة ،ورؤية هللا تعالى في الجنة ،وإن كانلت الرحملة والتوسلعة
تظهر أكثر في األمور العملية ،دون النظرية.
وقد روي أن هلارون الرشليد قلال لإلملام ماللك بلن أنلس :نكتلب هلذه الكتلب
«يعني :الموطأ» ونفرقهلا فلي آفلاق اإلسلالم ،لتحملل عليهلا األملة ،فقلال لله :يلا
أمير المؤمنين ،إن اختالف العلماء رحمة من هللا على هذه األملة ،كلل يتبلع ملا
صح عنده ،وكل على هدى ،وكل يريد هللا تعالى(.)139
وصنف رجل كتابًا فلي «االخلتالف» فقلال لله اإلملام أحملد :ال تسلمه كتلاب
االختالف ،ولكن س ّمه كتاب السعة(.)140
مصلرف ،فقلد روى عنله
وقد سبقه إلى ذللك أحلد التلابعين ،وهلو طلحلة بلن
ّ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )138انظر« :الجامع الصغير مع شر فيض القدير» ( .)212 - 209/1و«كشلف الخفلاء»
للعجلوني ،حدي ( ،)153وانظر :تعليقنا على الحدي فلي حاشلية (ص )49 :ملن كتابنلا
«الصحوة بين االختالف المشرو والتفرق المذموم».
(« )139من عقود الجمان» للحافظ الصالحي ( ،)11/1و«كشلف الخفلاء» للعجللوني ()66/1
حدي (.)153
(« )140طبقات الحنابلة» ألبي يعلى (.)111/1
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موسللى الجهنللي ق لال :كللان طلحللة إذا ذكللر عنللده االخللتالف ،قللال :ال تقولللوا:
()141

«االختالف» ،ولكن قولوا« :السعة»!

وقد قال اإلمام ابن قدامة فلي مقدملة كتابله الشلهير «المغنلي» :إن هللا تعلالى
جعل هذه األمة مع علما ها ،كاألمم الخاليلة ملع أنبيا هلا ،وأظهلر فلي كلل طبقلة
من فقها ها أ مة يقتدى بها ،وينتهى إلى رأيها .وجعل فلي سللف هلذه األملة ملن
األعالم ،من مهد بهم قواعد اإلسلالم ،وأوضلح بهلم مشلكالت األحكلام ،اتفلاقهم
حجللة قاطعللة ،واخللتالفهم رحمللة واسللعة ،تحيللا القلللوب بأخبللارهم ،وتحصللل
()142

السعادة باقتفاء آثارهم

...

فانظر كيف اعتبر اختالف األ مة رحمة وسلعة ،فهلي نعملة عللى األ ملة ال
نقمة ،ومنفعة ال مضرة.
وقللد اعتبللرت بعللض المللؤتمرات الحقوقيللة العالميللة المعاصللرة :اخللتالف
المللذاهب الفقهيللة عنللد المسلللمين يمثللل ثللروة حقوقيللة تشللريعية طا لللة ،يجللب
االستفادة منها ،وتعتبر ميزة للشريعة اإلسالمية.

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )141حلية األولياء» ألبي نعيم (.)119/5
( )142انظر« :المغني» ( )4/1طبعة هجلر بتحقيلق اللدكتورين التركلي والحللو .وكلذلك ذكلر
هذه العبارة في آخر كتابه «لمعة االعتقاد».
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 -3االختالف ثروة
وعنصللر آخللر نضلليفه هنللا  -إلللى كللون االخللتالف ضللرورة مللن ناحيللة،
ضللا ثللروة .ونقتبسلله هنللا ممللا
ورحمللة مللن ناحيللة أخللرى  -هللو أن االخللتالف أي ً
كتبناه في كتابنا «الصحوة بين االختالف المشرو والتفرق المذموم»:
نظلرا ألن كلل
فإن اختالف اآلراء االجتهادية يثرى به الفقه ،وينمو ويتسعً ،
رأي يسلللتند إللللى أدللللة واعتبلللارات شلللرعية أفرزتهلللا عقلللول كبيلللرة ،تجتهلللد
صللل األصللول ،وتق ِعّللد
وتسللتنبط ،وتقلليس وتستحسللن ،وتللوازن وتللرجح ،وتؤ ِ ّ
القواعد ،وتفر عليها الفرو والمسا ل.
وبهللذا التعللدد المختلللف المشللارب ،المتنللو المسللالك ،تتسللع الثللروة الفقهيللة
التشريعية ،وتختلف ألوانهلا ،ملن مدرسلة الحلدي واألثلر ،إللى مدرسلة اللرأي
والنظر إلى مدرسة الوقوف عند الظواهر ،إلى مدرسة االعتلدال أو الوسلطية،
التللي تأخللذ مللن كللل مدرسللة أحسللن مللا لللديها ،متجنبللة نقللاط الضللعف فللي كللل
مدرسة حسبما يهدي إليه اجتهادها ،غير متحيزة لهذه أو لتللك ،وال لهلذا اإلملام
أو ذاك ،وال لهذا القول أو ضده.
وفلللي النهايلللة يصلللبح ملللن وراء هلللذه الملللدارس والمشلللارب والملللذاهب،
واألقوال ،كنوز ال يُقدر قدرها ،وثروة ال يعرف قيمتها إال أهل العلم والبح .
وهو ما نوهت بله المجلامع والملؤتمرات العالميلة فلي عصلرنا مثلل ملؤتمر
«الهاي» للقانون المقارن سنة (1936م) ،ومؤتمر باريس سنة (1951م).
وللمجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي قلرار قلوي فلي هلذا المعنلى اتخلذه
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فللي دورتلله العاشللرة المنعقللدة فللي سللنة (1408هللـ) بشللأن موضللو الخللالف
الفقهي بين المذاهب والتعصب المذهبي من بعض أتباعها ،وهذا نصه:
«الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده سليدنا ونبينلا محملد
صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فللإن مجلللس المجمللع الفقهللي اإلسللالمي فللي دورتلله العاشللرة المنعقللدة بمكللة
المكرمللة فللي الفتللرة مللن يللوم السللبت ( )24صللفر (1408هللـ) الموافللق ()17
أكتللوبر (1987م) إلللى يللوم األربعللاء ( )28صللفر (1408هللـ) الموافللق ()12
أكتوبر (1987م) قد نظر في موضو الخالف الفقهلي بلين الملذاهب المتبعلة،
وفي التعصب الممقوت من بعض أتبلا الملذاهب لملذهبهم تعصلبًا يخلرج علن
حلدود االعتللدال ،ويصللل بأصللحابه إلللى عقللول الناشللئة العصللرية وتصللوراتهم
حول اختالف المذاهب الذي ال يعرفون مبناه ومعناه ،فيلوحي إلليهم المضلللون
بأنه ما دام الشر اإلسالمي واحدًا ،وأصوله من القرآن العظيم والسلنة النبويلة
ضا ،فلماذا االختالف ولم ال توحد حتى يصبح المسللمون أملام
الثابتة متحدة أي ً
ضلا أملر
مذهب واحد ،وفهم واحد ألحكام الشريعة كملا اسلتعرض المجللس أي ً
العصللبية المذهبيللة والمشللكالت التللي تنشللأ عنهللا ،وال سلليما بللين أتبللا بعللض
االتجاهللات الحديثللة اليللوم فللي عصللرنا هللذا ،حي ل يللدعو أصللحابها إلللى خللط
اجتهادي جديلد ،ويطعنلون فلي الملذاهب القا ملة التلي تلقتهلا األملة بلالقبول ملن
أقللدم العصللور اإلسللالمية ،ويطعنللون فللي أ متهللا أو بعضللهم ضل ً
لالال ويوقعللون
الفتنة بين الناس.
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وبعد المداولة في هذا الموضو ووقا عله ومالبسلاته ونتا جله فلي التضلليل
والفتنلة قللرر المجمللع الفقهللي توجيلله البيللان التللالي إلللى كللال الفللريقين المضللللين
وتبصيرا.
والمتعصبين تنبي ًها
ً
ً
أوال :حول اختالف المذاهب:
إن اختلف المذاهب الفكرية القائم في البلد اإلسلمية نوعان:
 -1اختالف في المذاهب االعتقادية.
 -2واختالف في المذاهب الفقهية.
جلرت إللى
فأما األول :وهو االختالف االعتقلادي ،فهلو فلي الواقلع مصليبة َّ
كوارث في البالد اإلسالمية ،وشتت صفوف المسلمين ،وفرقت كلملتهم ،وهلي
ممللا يؤسللف للله ويجللب أال يكللون ،وأن تجتمللع األمللة علللى مللذهب أهللل السللنة
والجماعة الذي يمثل الفكر اإلسالمي السليم في عهد رسول هللا صلى هللا عليله
وسلللم ،وعهللد الخالفللة الراشللدة التللي أعلللن الرسللول أنهللا امتللداد لسللنته بقوللله:
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مئن بعئدي ،تمسئكوا بهئا وعضئوا
عليها بالنواجذ».
وأما الثاني :وهو اخلتالف الملذاهب الفقهيلة فلي بعلض المسلا ل فلله أسلباب
علميللة اقتضللته وهلل سللبحانه فللي ذلللك حكمللة بالغللة ،ومنهللا :الرحمللة بعبللاده،
وتوسيع مجال استنباط األحكام ملن النصلوص ،ثلم هلي بعلد ذللك نعملة وثلروة
فقهية تشريعية تجعل األمة اإلسلالمية فلي سلعة ملن أملر دينهلا وشلريعتها ،فلال
حصرا ال منلاص لهلا منله إللى غيلره ،بلل إذا
تنحصر في تطبيق شرعي واحد
ً
ضاق باألمة مذهب أحد األ مة الفقهاء في وقت ما ،أو في أمر ملا ،وجلدت فلي
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ويسلرا ،سلواء أكلان ذللك فلي شلئون العبلادة أم فلي
المذهب اآلخلر سلعة ورفقًلا
ً
المعامالت وشئون األسرة والقضاء والجنايات على ضوء األدلة الشرعية.
فهللذا النللو الثللاني مللن اخللتالف المللذاهب ،وهللو االخللتالف الفقهللي ،للليس
ضا في ديننلا ،وال يمكلن أن ال يكلون ،فلال يوجلد أملة فيهلا نظلام
نقيصة وال تناق ً
تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا االختالف الفقهي االجتهادي.
فللالواقع أن هللذا االخللتالف ال يمكللن أن ال يكللون؛ ألن النصللوص األصلللية
كثيل ًلرا مللا تحتمللل أكثللر مللن معنللى واحللد ،كمللا أن الللنص ال يمكللن أن يسللتوعب
جميع الوقا ع المحتملة؛ ألن النصوص محدودة والوقا ع غير محدودة كملا قلال
جماعة من العلماء رحمه اللهت تعالى ،فال بد ملن اللجلوء إللى القيلاس والنظلر
إلى علل األحكام وغلرض الشلار والمقاصلد العاملة للشلريعة ،وتحكيمهلا فلي
الواقللع والنللوازل المسللتجدة ،وفللي هللذا تختلللف فهللوم العلمللاء وترجيحللاتهم بللين
االحتماالت ،فتختلف أحكامهم في الموضلو الواحلد ،وكلل ملنهم يقصلد الحلق
ويبح عنه ،فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فلله أجلر واحلد وملن هنلا تنشلأ
السعة ويزول الحرج.
فأين النقيصة في وجود هلذا االخلتالف الملذهبي اللذي أوضلحنا ملا فيله ملن
الخير والرحمة وأنه في الواقع نعمة ورحمة من هللا بعباده المؤمنين ،وهلو فلي
الوقللت ذاتللله ثللروة تشلللريعية عظمللى ومزيلللة جللديرة بلللأن تتبللاهى بهلللا األملللة
اإلسللالمية ،ولكللن المضللللين مللن األجانللب يسللتغلون ضللعف الثقافللة اإلسللالمية
لللدى بعللض الشللباب المسلللم ،وال سلليما الللذين يدرسللون لللديهم فللي الخللارج،
فيصللورون لهللم اخلتالف المللذاهب الفقهيللة هللذا كمللا لللو كللان اختالفًللا اعتقاديًّللا،
وزورا بأنه يلدل عللى تنلاقض الشلريعة دون أن ينتبهلوا إللى
ليوحوا إليهم ظل ًما
ً

176

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

الفرق بين النوعين ،وشتان ما بينهما.
ثانيًا :وأما تلك الفئة األخرى التي تدعو إللى نبلذ الملذاهب ،وتريلد أن تحملل
الناس على خط اجتهادي جديد لهلا ،وتطعلن فلي الملذاهب الفقهيلة القا ملة وفلي
أ متهللا أو بعضللهم ،ففللي بياننللا اآلنللف عللن المللذاهب الفقهيللة ومزايللا وجودهللا
وأ متها ما يوجب عليهم أن يكفوا علن هلذا األسللوب البغليض اللذي ينتهجونله،
ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ،ويفرقون كلمتهم ،في وقلت نحلن أحلوج
ما نكون إلى جمع الكلمة فلي مواجهلة التحلديات الخطيلرة ملن أعلداء اإلسلالم،
ً
المفرقة التي ال حاجة إليها.
بدال من هذه الدعوة
ّ
كثيلرا ،والحملد هلل رب
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وسللم تسللي ًما
ً
العالمين(.)143

***
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(« )143مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي» ،السنة الثانية ،العدد الثال ( ،ص.)173 :
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 -4رفع الخالف غير ممكن
وإذا كان االختالف ضلرورة ورحملة وتوسلعة ،فلإن محاوللة رفعله ومحلوه
ليسللت فللي صللالح األمللة ناحيللة؛ ألنهللا تحرمهللا مللن ثللراء التنللو  ،ومللن نعمللة
االختيللار ،وليسللت ممكنللة مللن ناحيللة أخللرى؛ ألنهللا منافيللة لسللنة هللا تعللالى فللي
ۖ
اس أُمهة َٰ َو ِحئدَة َو ََل يَ َزالُئونَ
{ولَ ۡو َ
اختالف خلقه .كما قال تعالىَ :
شا ٓ َء َربُّكَ لَ َج َع َل ٱلنه َ
رهح ئ َم َربُّئ ْۚئكَ َو ِل ئ َٰذَ ِلكَ َخلَقَ ُهئئمۡ } [هللود ،]119 ،118 :قللال بعللض
ُم ۡخت َ ِل ِفئئينَ  118إِ هَل َمئئن ِ

المفسرين :أي ولالختالف خلقهم؛ ألنه خللق لكلل ملنهم ً
عقلال يفكلر بله ،وإرادة
يللرجح بهللا ،فللال بللد أن تختلللف العقللول فللي تفكيرهللا ،واإلرادات فللي ميولهللا
واختياراتها.
وقللد رأينللا بالتجربلللة أن محاولللة رفلللع الخللالف  -التلللي يحاولهللا أصلللحاب
مدرسة «الرأي الواحد»  -تزيد الخالف وال تنقصه ،كما وجلدنا اللذين يعمللون
سللا ،أو مللذهبًا
علللى «محللو المللذاهب» لللم يزيللدوا علللى أن كللانوا هللم مللذهبًا خام ً
تاسعًا!
ولللو كللان الخللالف شل ًّلرا ،مللا أقللر النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم أصللحابه فللي
نفيللرهم إلللى بنللي قريظللة أن يختلفللوا ،ولعنللف أحللد الفللريقين وخطللأه ،ولكنلله لللم
يفعل ،فدل على مشروعية االختالف.
شلرا ،ملا أجلاز ألصلحابه اللذين بعلثهم إللى البللدان
ولو كان االخلتالف كلله ًّ
المختلفة أن يفتوا الناس باجتهادهم وآراهم ،مثل علي بن أبي طالب ،ومعاذ بلن
جبل ،وغيرهما .كما دل على ذلك حدي معاذ فيما للم يجلد فيله كتابًلا وال سلنة:
قال :أجتهد رأيي وال آلو.
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وسواء صح هذا الحدي أم لم يصلح ،فلإن البعيلد علن رسلول هللا صللى هللا
عليه وسلم ال بد أن يفتي وأن يقضي برأيه ،إذ المسافات كانلت بعيلدة ،وإرجلاء
كل فتوى حتى يرسل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم غير مقبول وال معقول.

***
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 -5احتمال صواب المخالف
ومن ركا ز «فقه االختالف» أو «فقه اال تالف» :أن كل رأي لملن يخالفلك
ضا أن يكون خطأً.
يحتمل أن يكون صوابًا ،كما يحتمل رأيك أي ً
وهذا ما ينسلب إللى بعلض السللف ،وبعضلهم ينسلبه إللى الشلافعي أنله قلال:
رأيي صواب يحتمل الخطأ ،ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
واحتملللال الخطلللأ فلللي رأي المجتهلللد أو المفكلللر أو الباحللل  ،ملللع احتملللال
الصللواب فللي رأي مللن يخالفلله ،يقللرب المسللافة بللين الللرأيين أو الفكللرين .علللى
خالف من يقول من المتعصبين المتشددين :رأيي هو الصواب الذي ال يحتملل
الخطأ ،ورأي غيري هو الخطأ الذي ال يحتمل الصواب.
وهذا هو الخطأ بعينه؛ ألن من يقول هذا يضفي قدسية وعصلمة عللى رأيله
وفكره ،وكأنه وحي يوحى ،مع أنه فكر بشري غيلر معصلوم ،فملن أيلن يلؤمن
عليه الخطأ
وبعضهم يقول :رأيي صواب؛ ألنه يعتملد عللى نلص ملن قلرآن أو حلدي !
وأقول لهذا :صحيح أنك تعتمد عللى نلص معصلوم ،ملوحى بله ملن هللا ،ولكلن
فهمك للنص ليس وحيًا ،وليس معصو ًما ،فقد تكلون وقفلت عنلد ظلاهر اللنص،
ولللم تغللص فللي فحللواه ومقصللده ،كالللذين أبللوا صللالة العصللر فللي الطريللق،
وصلوها قضاء بعد أن وصلوا إلى بنلي قريظلة ،فقلد أخطلأوا فهلم اللنص ،وإن
لللم يلمهللم النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم؛ ألنه لم معللذورون بللل مللأجورون أجل ًلرا
واحدًا ،لخطئهم في فهمهم واجتهادهم.
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بل هناك من العلماء من ينكر مقولة« :رأيي صلواب يحتملل الخطلأ ،ورأي
غيللري خطللأ يحتمللل الصللواب» علللى أسللاس أن نسللبة اآلراء االجتهاديللة فللي
احتمالها للصواب والخطأ متساوية من ناحية.
يصلوب آراء
ومن ناحية أخلرى ،هنلاك ملن الفقهلاء أو ملن األصلوليين ملن
ِّ
المصلوبة» .وهللم يلرون أن الصللواب ملا انتهللى
المجتهلدين جميعًلا ،ويسللمون «
ِّ
إليه رأي المجتهد ،وهو الذي كلفه هللا تعالى به .واآلخرون يلرون أن الصلواب
إنمللا هللو رأي واحللد «هللو الصللواب عنللد هللا» وسللا ر اآلراء تكللون مخطئللة،
وأصحابها مأجورون.
وأعتقد أن هذا هو الصحيح ،وعليله يلدل القلرآن والسلنة جميعًلا .أملا القلرآن
ۡ
ث إِ ۡذ نَفَش َۡت فِي ِه َ
غنَ ُم ۡٱلقَ ۡو ِم َو ُكنهئا
{ودَاوُۥدَ َو ُ
ان فِي ۡٱل َح ۡر ِ
فلقوله تعالىَ :
سلَ ۡي َٰ َمنَ إِذ يَ ۡح ُك َم ِ
ش ِه ِدينَ  78فَفَه ۡهم َٰنَ َها سُئلَ ۡي َٰ َم ْۚنَ َو ُك ًئل َءات َ ۡينَئا ح ُۡكمئا َو ِع ۡلمئا} [األنبيلاء،]79 ،78 :
ِلح ُۡك ِم ِهمۡ َٰ َ

فأشار إلى فهم أحدهما للصواب ،وإن كان كالهما من أهل الحكم والعلم.
وأمللا السللنة ،فللحللدي المتفللق عليلله« :إذا حكئئم الحئئاكم فاجتهئئد ثئئم أصئئاب
فأصاب فله أجران ،وإذا حكم الحاكم ثم أخطأ فله أجر»(.)144

***
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 -6تعدد الصواب ممكن
ومللن ركللا ز فقلله االخللتالف :اعتقللاد أن تعللدد الصللواب ممكللن فللي بعللض
المسا ل والقضايا .إذ تكون القضية ذات أوجه محتملة ،فتتسع ألكثر ملن رأي،
ويكون كل منها مصيبًا إذا ّ
نزل على وجه معين أو حالة معينة.
وقللد يكللون كللل منهللا مصلليبًا ،ولكللن أحللدهما أخللذ بالعزيمللة ،والثللاني أخللذ
بالرخصة .أو أحدهما أخذ بالجا ز المشرو  ،والثاني أخذ باألفضل.
وهللذا مللا يصللدق فللي كثيللر مللن األمللور الخالفيللة ،كمللا فللي ألفللاظ األذان
واإلقامة ،من اإليتار أو التثنية ،ومن القنوت في الصبح أو اللوتر ،وملن وصلل
الشفع بالوتر ،أو إفراد الركعة اآلخرة ،إلى آخر ما ورد من هذا اللون.
وقد ذكر اإلماملان ابلن تيميلة وابلن القليم :أن كلال األملرين جلا ز ،وإن كلان
األفضل هو ما داوم عليه النبي صلى هللا عليله وسللم ،ولكلن ال يجلوز أن ينكلر
المخالف على اآلخر في ذلك؛ ألن هذه الصور كلها مشروعة.
ومللن ذلللك :تعللدد القللراءات فللي كتللاب هللا .فكلهللا صللواب وال شللك بللرغم
اختالفهللا ،ولقللد قللال رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم لصللحابيين اختلفللا فللي
قراءة« :كلكما محسنَ .ل تختلفوا ،فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا».
بل إذا صحت القراءتان وتواترتا ،فلال يجلوز أن نقلول :هلذه القلراءة أحسلن
أو أفضل من تلك؛ ألن كلتيهملا قلرآن .فلال يجلوز أن يقلال« :ماللك يلوم اللدين»
أولى من «مللك يلوم اللدين» أو العكلس ،بلل هملا سلواء ،وفلي القلرآن نفسله ملا
يؤيد ًّ
كال منهما.
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المصلوبة» فللإن تعللدد الصلواب ممكللن بللل واقلع فللي كللل
وإذا أخلذنا بللرأي «
ِّ
المسا ل الخالفية.

***
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 -7المخطئ في االجتهاد مأجور
ومللن ركللا ز فقلله االخللتالف :اعتقللاد أن العللالم إذا أخطللأ فللي اجتهللاده ،فهللو
أجرا واحدًا ،بخالف ما إذا أصاب فإن له أجرين اثنلين.
مأجور عند هللا تعالىً ،
وهو ما صح به الحدي الذي ذكرناه قريبًا.
فالمجتهللد المصلليب للله أجللران :أجللر علللى اجتهللاده وأجللر علللى إصللابته،
والمجتهللد المخطللئ للله أجللر واحللد علللى اجتهللاده؛ ألنلله أعمللل فكللره ،واسللتفري
وسعه في طلب الحق ،ولم يوفق إليله ،فخليلق أال يحلرم أجلر معاناتله لالجتهلاد
والبح .
وهذا في الواقع من روا ع اإلسالم ،فقد كان يمكن أن يكتفى بلالقول :إن ملن
اجتهللد فأخطللأ فهللو معللذور ،بحي ل ال يللالم وال يعنّللف ،وال يوجلله إليلله نقللد وال
اعتراض .أما أن يعذر ويؤجر على اجتهلاده الخلاطئ ،فهلي إحلدى روا لع هلذا
يحرض العقل المسلم على البح واالستنباط واالجتهلاد وإن أخطلأ
الدين الذي ّ
الصواب.
ولكني أحب أن أنبه على أمرين مهمين هنا:
أولهمللا :أن هللذا األجللر إنمللا يللتم ويتحقللق إذا صللدر االجتهللاد مللن أهللله فللي
محله.
ومعنى «من أهله» :أي أهلل االجتهلاد مملن اسلتجمع شلرا طه وأدواتله ملن
المعرفللة بللالقرآن والحللدي والعربيللة ومواضللع اإلجمللا والخللالف ،ومعرفللة
األصول والقياس والعللل ،وممارسلة الفقله حتلى تتكلون لديله ملكلة قلادرة عللى
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استنباط األحكام من أدلتها التفصيلية فال يلؤجر كلل ملن هلب ودب ،مملن يقحلم
نفسه فيما ال يحسنه ،وال يحلل أدواته ،فيفتي بغير علم ،فيضيق ويُضل.
ومعنى «في محله» :أي في محل االجتهاد ومجاله ،وهو ما كان دليله ظنيًّلا
من الشرعيات ،أما ما ثبت بدليل قطعي الثبوت «كلالقرآن والحلدي المتلواتر»
قطعللي الداللللة ،بحيل ال تتعللدد فيلله األفهللام ،فهللذا ممللا ال مجللال لالجتهللاد فيلله،
وهو يجسد «الثوابت» التلي تمسلك عللى األملة ذاتيتهلا ووحلدتها ،وتمنعهلا ملن
الذوبان في غيرهلا ،أو التفكلك إللى أملم متباينلة ،ال يجمعهلا نظلام ،وال تربطهلا
رابطللة ،فمللن ادعللى االجتهللاد فللي هللذه الللدا رة المغلقللة ،فللليس بمللأجور وال
معذور.
كثيلرا ملا يكلون نسلبيًّا غيلر مقطلو
واألمر الثاني :أن الخطأ في االجتهلاد،
ً
ضلللا ،ويلللراه غيلللرهم علللين
بللله .فلللرب رأي تعتبلللره فئلللة ملللن النلللاس خطلللأ ً مح ً
الصواب ،ورب عصر يرفض رأيًلا ،وقلد يحلاكم صلاحبه ،كملا حلدث ملع ابلن
تيمية ،ثم يأتي عصر آخر يتبنى هذا الرأي الذي امتحن صاحبه من أجلله ،وقلد
يرفعه هذا العصر إلى أعلى الذرا .وهلل في خلقه شئون.

***
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 -8ال إنكار في المسا ل الخالفية
ومن أُسس هذا الفقله وركلا زه :أن ال إنكلار فلي المسلا ل االجتهاديلة ،أي ال
يجللوز أن ينكللر مجتهللد علللى مجتهللد مثللله فللي مسللا ل االجتهللاد .إذ للليس أحللد
المجتهللدين بللأولى بالصللواب ،مللا دامللت العصللمة منتفيللة عللن الجميللع ،وقابليللة
الصواب والخطأ متساوية عند الجميع.
وال غلرو أن رأينلا المحققلين ملن علمللاء األملة يلرون علدم جلواز اإلنكللار -
ناهيللك بللالتغليظ فيلله  -علللى األمللور المختلللف فللي حكمهللا بللين األ مللة والفقهللاء
بعضهم وبعض.
رأي الغزالي:
ومللن هنللا ذكللر اإلمللام الغزالللي فللي كتللاب «األمللر بللالمعروف والنهللي عللن
المنكر» في «اإلحياء» في أركلان «الحسلبة» :أن يكلون المن َكلر المحتسلب فيله
منكرا معلو ًما بغير اجتهاد ،فكل ما هو محل االجتهاد ،فال حسبة فيه.
ً
فللليس للحنفللي أن ينكللر علللى الشللافعي أكللله الضللبع ومتللروك التسللمية ،وال
للشللافعي أن ينكللر علللى الحنفللي نكاحلله بغيللر ولللي ،وشللربه النبيللذ الللذي للليس
بمسكر ،وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار ،ونحو ذلك(.)145
رأي النووي في شرح مسلم:
وقال اإلمام النووي في شرح مسلم  -وهو يشلرح حلدي « :مئن رأى مئنكم
منكئ ًئرا فليغيئئره بيئئده  »...إلللخ –« :ثللم العلمللاء إنمللا ينكللرون مللا أجمللع عليلله
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(« )145اإلحياء» ( )324/2طبعة دار المعرفة ببيروت.
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األ مة ،أما المختلف فيله ،فلال إنكلار فيله؛ ألن عللى أحلد الملذهبين :كلل مجتهلد
مصيب .وهذا هو المختار عند كثير من المحققين ،أو أكثلرهم ،وعللى الملذهب
اآلخر :المصيب واحد ،والخطئ غير متعين لنا ،واإلثم مرفو عنه»(.)146
أجرا واحدًا ،كما صح في الحدي .
بل نقول :هو مأجور ً
رأي ابن رجب:
وقال العالمة ابن رجلب فلي «جلامع العللوم والحكلم» :والمنكلر اللذي يجلب
إنكللاره :مللا ك لان مجمعًللا عليلله ،فأمللا المختلللف فيلله ،فمللن أصللحابنا مللن قللال :ال
يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا فيه ،أو مقللدًا لمجتهلد تقليلدًا سلا غًا .واسلتثنى
القاضللي «أي أبللو يعلَللى» فللي «األحكللام السلللطانية» مللا ضللعف فيلله الخللالف،
وكللان ذريعللة إلللى محظللور متفللق عليلله ،قللال :كنكللاح المتعللة فإنلله ذريعللة إلللى
الزنى(.)147
ما نقل عن الثوري:
وهذا الرأي مروي عن األ مة الكبار من المتقلدمين .فقلد روى أبلو نعليم فلي
«الحلية» عن اإلمام الكبير سفيان الثوري أنله قلال :إذا رأيلت ملن يعملل العملل
الذي قد اختلف فيه ،وأنت ترى غيره ،فال تنهه(.)148
وكللذلك روى الخطيللب البغللدادي فللي كتابلله «الفقيلله والمتفقلله» عللن الثللوري
قوله :ما اختلف فيه الفقهاء ،فال أنهى أحدًا من إخواني أن يأخذ به(.)149
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(« )146شرح صحيح مسلم» (.)32/2
(« )147جامع العلوم والحكم» ( )255 ،254/2طبعة الرسالة.
(« )148الحلية» ألبي نعيم (.)368/6
(« )149الفقيه والمتفقه» للخطيب (.)69/2
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رأي ابن تيمية:
وقللد سللئل اإلمللام ابللن تيميللة عللن وا ٍّل للله مللذهب أو رأي معللين فللي بعللض
البيو أو الشركات :هل له أن يلزم النلاس باتبلا مذهبله ،ويمنلع اآلخلرين ملن
التعامل وفق مذاهبهم
فأجاب :ليس له منع الناس ملن مثلل ذللك ،وال ملن نظلا ره ،مملا يسلوي فيله
االجتهاد ،وليس معه بالمنع نص من كتاب وال سنة وال إجما .
واسترشللد هنللا بموقللف مالللك ،حللين استشللاره الرشلليد  -أو أبللو جعفللر  -أن
يحمللل النللاس علللى «موطئلله» فللي مثللل هللذه المسللا ل ،فللأبى ذلللك وقللال :إن
أصحاب رسول هللا تفرقوا في األمصار ،وقد أخذ كل قلوم ملن العللم بملا بلغهلم
«وفي رواية :فإذا حملتهم عللى أملر واحلد تكلون فتنلة» ،وملن هنلا كلان بعلض
العلماء يقول :إجماعهم حجة قاطعة ،واختالفهم رحمة واسعة(.)150
وفي موضع آخر سلئل عملن قللد بعلض العلملاء فلي مسلا ل االجتهلاد ،فهلل
ينكر عليه أو يهجر وكذلك يعمل بأحد القولين
فأجللاب رضللي هللا عنلله« :الحمللد هلل ،مسللا ل االجتهللاد مللن عمللل فيهللا بقللول
بعض العلماء لم ينكر عليه ،ولم يهجر ،ومن عمل بأحد القولين للم ينكلر عليله،
فللإن كللان اإلنسللان يظهللر للله رجحللان أحللد القللولين عمللل بلله ،وإال قلللد بعللض
العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين»(.)151
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(« )150مجمو الفتاوى» (.)80 ،79/30
(« )151مجمو الفتاوى» (.)257/20
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تقرير السيوطي:
وال غرو أن جعل الحافظ السيوطي من «القواعد الشرعية» التي ينبغلي أن
تراعى في الفتوى والقضاء هذه القاعلدة الخامسلة والثالثلين :ال ينكلر المختللف
فيه ،وإنما ينكر المجمع عليه(.)152
تطبيق ابن عبد الو َّهاب:
ومن تطبيقات هذه القاعدة :ملا ذكلره شليخ الجزيلرة محملد بلن عبلد الوهلاب
عندما تكلم عن «التوسل» وهو األملر اللذي ينصلب أتباعله ملن أجلله المعلارك
مع المخالفين ،ولكن الشيخ رحمه هللا تناوله بهلدوء أهلل العللم ورزانلتهم فقلال:
«فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين ،وبعضهم يخصه بلالنبي صللى هللا
عليه وسللم ،وأكثلر العلملاء ينهلى علن ذللك ويكرهله .فهلذه المسلألة ملن مسلا ل
الفقه .ولو كان الصواب عندنا قول الجمهلور :إنله مكلروه ،فلال ننكلر عللى ملن
فعله ،وال إنكار في مسا ل االجتهاد»(.)153
وهذه هي المسألة بعينها ،التي أنكر فيها أتبا الشيخ في عصرنا بشدة عللى
األستاذ البنا قوله فلي األصلل الخلامس عشلر ملن أصلوله العشلرين« :واللدعاء
إذا قرن بالتوسل إلى هللا تعالى بأحد من خلقه :خالف فرعي في كيفيلة اللدعاء،
وليس من مسا ل العقيدة»(.)154
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )152األشباه والنظا ر» للسيوطي (ص )175 :ط :عيسى الحلبي.
(« )153مؤلفات الشليخ محملد بلن عبلد الو َّهلاب» :القسلم الثالل  -الفتلاوى ( ،)68وقلد ناقشلنا
هذه المسألة في كتابنا «اإلخوان المسللمون :سلبعون عا ًملا فلي العلدوة والتربيلة والجهلاد»
فصل :اإلخوان والعقيدة (ص )322 - 318 :نشر مكتبة وهبة.
( )154انظر« :مجمو رسا ل اإلمام الشهيد» (ص.)358 :
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هذا مع أن الكالم في هذه األصل لم يخرج قيد شلعرة عملا قلرره الشليخ ابلن
كثيرا ملا يغللون ويتطرفلون ،والخيلر فلي االعتلدال
عبد الوهاب ،ولكن األتبا
ً
أبدًا.
ال حرج على من أخذ برأي مذهب معتبر:
وبهللذا يتب ليّن لنللا أن مللا كللان مللن اآلراء مسللتندًا إلللى مللذهب مللن المللذاهب
االجتهادية المعتبرة عند األمة ،أو إلى صحابي أو تابعي أو إملام معتلد بله ،فلال
حرج على من أخذ به ،وال يجوز اإلنكار عليه.
إنمللا يجللوز إبللداء الللرأي المخللالف بطريقللة علميللة موضللوعية ،بعيللدة عللن
الطعن في اآلخرين ،والتجريح لهم ،بل مجرد تعريف بلالرأي اآلخلر ،وإرشلاد
إليه بأدلته ،مع التزام الحكمة والموعظة الحسنة ،والحفاظ على الملودة ،والبعلد
عللن الغلظللة والخشللونة والحللدة ،التللي ال ينبغللي أن يحملهللا اآلمللر بللالمعروف
علا بله عنلد
أملرا مجمعًلا عليله بيقلين ،مقطو ً
والناهي عن المنكر ،إال لمن خرق ً
العلماء.
ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :إن هذه المسلا ل االجتهاديلة ال تنكلر باليلد،
وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه فيها .ولكن يتكلم فيهلا بلالحجج العلميلة ،فملن
تبللين للله صللحة أحللد القللولين تبعلله ،ومللن قلللد أهللل القللول اآلخللر فللال إنكللار
عليه( .)155انتهى .وهذا هو اإلنصاف.
وفلللي ضلللوء ملللا قررنلللاه ذكرنلللا فلللي كتابنلللا علللن «الغنلللاء» :أنللله ال يجلللوز
للمختلفين في حكم الغناء واآلالت :أن يشنّع بعضهم على بعض ،وال سيما ملن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )155المصدر السابق.
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اإلخوة اللذين يقوللون بلالتحريم ويشلتدون فيله ،فلاألمر يحتملل الخلالف ،ويسلع
المختلفين.
هل المسا ل االجتهادية غير المسا ل الخالفية
مللا نقللل عللن األ مللة والعلمللاء السللابقين مللن التسللامح فللي المختلللف فيلله عللام
ومطلق ،ولكن بعلض العلملاء مثلل القاضلي أبلي يعللى الفلراء  -وهلو إملام ملن
أ مة الحنابلة في عصره  -اسلتثنى ملا كلان الخلالف فيله ضلعيفًا ،وكلان ذريعلة
إلى محظور متفق عليه .ومثل له بنكاح المتعة ،فإنه ذريعة إلى الزنى.
وبهذا قيد أبو يعلى المسائل الخلفية بهذين القيدين:
 -1أال يكون الخالف ضعيفًا.
 -2أن يكون ذريعة إلى الحرام المتفق عليه.
والقيد األول يراد به ما كان من زالت العلماء التلي جلاءت اآلثلار بالتحلذير
منها .وأن أصحابها معذورون ،وأتباعهم  -إذا اتضحت لهم – غير معذورين.
وقد قال الشاعر:
ئئرا إَل خلفًئئئئا لئئئئه حئئئئظ مئئئئن النظئئئئر
ولئئئيو كئئئل خئئئلف جئئئاء معتبئ ً

والقيد الثاني يدخل فلي قاعلدة «سلد اللذرا ع» وهلي قاعلدة مهملة ملن قواعلد
الشريعة ،وقد رجحها اإلمام ابن القيم من تسعة وتسعين وج ًها.
وهنا وجدنا شيخ اإلسالم ابن تيمية  -وتلميذه ابن القيم تبعًا له  -يقلرران :أن
المسا ل االجتهادية ليست هي المسا ل الخالفية.
وهذا تكرر في فتاوى شيخ اإلسالم ،وفلي «إعلالم الملوقعين» وغيلره البلن
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القيم .وال بأس أن نذكر هنا بعض ما ذكره ابن القيم في «اإلعالم» .إذ قال:
«وقولهم« :إن مسلا ل الخلالف ال إنكلار فيهلا» لليس بصلحيح؛ فلإن اإلنكلار
إما أن يتوجه إلى القلول والفتلوى أو العملل ،أملا األول فلإذا كلان القلول يخلالف
عا شا عًا وجب إنكلاره اتفاقًلا ،وإن للم يكلن كلذلك فلإن بيلان ضلعفه
سنة أو إجما ً
ومخالفته للدليل إنكار مثلله ،وأملا العملل فلإذا كلان عللى خلالف سلنة أو إجملا
وجب إنكاره بحسب درجات اإلنكار ،وكيف يقلول فقيله :ال إنكلار فلي المسلا ل
المختلف فيها ،والفقهاء من سا ر الطوا ف قد صلرحوا بلنقض حكلم الحلاكم إذا
خالف كتابًا أو سنة ،وإن كان قد وافق فيه بعلض العلملاء وأملا إذا للم يكلن فلي
المسللألة سللنة وال إجمللا  ،ولالجتهللاد فيهللا مسللاي ،لللم تنكللر علللى مللن عمللل بهللا
مجتهدًا أو مقلدًا.
وإنمللا دخللل هللذا اللللبس مللن جهللة أن القا للل يعتقللد أن مسللا ل الخللالف هللي
مسا ل االجتهاد ،كما اعتقد ذلك طوا لف ملن النلاس مملن لليس لهلم تحقيلق فلي
العلم.
والصواب ما عليله األ ملة :أن مسلا ل االجتهلاد ملا للم يكلن فيهلا دليلل يجلب
ظاهرا ،مثل حدي صحيح ال معارض له ملن جنسله ،فيسلوي
العمل به وجوبًا
ً
فيها  -إذا عدم فيها اللدليل الظلاهر اللذي يجلب العملل بله  -االجتهلاد؛ لتعلارض
األدلة أو لخفاء األدلة فيها ،ولليس فلي قلول العلالم« :إن هلذه المسلألة قطعيلة أو
يقينية ،وال يسوي فيها االجتهاد» طعن على من خالفها ،وال نسبة لله إللى تعملد
خالف الصواب ،والمسا ل التي اختلف فيها السلف والخللف ،وقلد تيقنلا صلحة
أحلد القلولين فيهللا كثيلرة ،مثلل :كللون الحاملل تعتلد بوضللع الحملل ،وأن إصللابة
الزوج الثاني بشرط في حلها لألول ،وأن الغسل يجلب بمجلرد اإليلالج وإن للم
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ينللزل ،وأن ربللا الفضللل ح لرام ،وأن المتعللة حللرام ،وأن النبيللذ المسللكر حللرام،
وسلفرا ،وأن
حضرا
وأن المسلم ال يُقتل بالكافر ،وأن المسح على الخفين جا ز
ً
ً
السنة في الركو وضع اليلدين عللى اللركبتين دون التطبيلق ،وأن رفلع اليلدين
عنللد الركللو والرفللع منلله سللنة ،وأن الشللفعة ثابتللة فللي األرض والعقللار ،وأن
الوقف صحيح الزم ،وأن دية األصابع سواء ،وأن يد السلارق تقطلع فلي ثالثلة
دراهم ،وأن الخاتم ملن حديلد يجلوز أن يكلون صلداقًا وأن التليمم إللى الكلوعين
بضربة واحلدة جلا زة ،وأن صليام اللولي علن الميلت يجلزئ عنله ،وأن الحلاج
يلبلي حتلى يرملي جملرة العقبلة ،وأن المحلرم لله اسلتدامة الطيلب دون ابتدا له،
وأن السنة أن يسلم في الصالة علن يمينله وعلن يسلاره :السلالم علليكم ورحملة
ص َّلراة يلرد معهلا علوض الللبن
هللا ،وأن خيار المجلس ثابت في البيلع ،وأن ْال ُم َ
عا ملن تملر ،وأن صلالة الكسلوف بركلوعين فلي كلل ركعلة ،وأن القضللاء
صلا ً
جللا ز بشللاهد ويمللين ،إلللى أضللعاف أضللعاف ذلللك فللي المسللا ل ،ولهللذا صللرح
األ مة بنقض حكلم ملن حكلم ،بخلالف كثيلر ملن هلذه المسلا ل ،ملن غيلر طعلن
منهم على من قال بها»( .)156اهـ.
وأقول هنا :إن كالم اإلمام ابن القيم منه ما هو مقبلول ،ومنله ملا يحتلاج إللى
مناقشة.
فمن المقبول :أن ينكر ما ينقض فيه حكم الحاكم باالتفاق ،وهو ما صادم:
صا ُمحْك ًما من القرآن الكريم.
 -1ن ًّ
صا محك ًما من السنة الصحيحة.
 -2ن ًّ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )156إعالم الموقعين» (.)301 ،300/3
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عا متيقنًا غير مبني على عرف أو مصلحة زمنية.
 -3إجما ً
صللا محك ًمللا» ونعنللي بلله أن يكللون قللاطع الداللللة ،بحي ل ال
وإنمللا قلنللا« :ن ًّ
يحتمل وج ًها آخر؛ ألن ما كان يحتمل التأويل ،ويسوي االجتهلاد فيله ،ال يجلوز
إنكللاره علللى مللن قللال بلله ،وإن خللالف الظللاهر .ولهللذا أمثلللة كثيللرة فللي كللل
المذاهب ،وإن اختلفت مستويات التأويل فيها.
وتقييدنا للسنة بـ «الصحيحة» ليخلرج ملا علدا الصلحيح ،ونريلد بالصلحيح:
ما اتفق على صحته ،أما ما صححه اللبعض وتوقلف فيله اللبعض ،أو صلححه
لغيره بتعدد الطرق ،أو كان فيه راو مختلف فيه ،أو نحو ذلك ،فهلو مملا يسلوي
في مثله االجتهاد والخالف ،وال يجوز اإلنكار على من خالف فيه.
كثيرا من دعاوى اإلجملا للم تثبلت
وأما تقييدنا اإلجما بـ «المتيقن» فألن ً
بيقللين ،بللل ثبللت فيهللا الخللالف ،بللل بعضللها كللان المخللالف فيهللا أصللح وأرجللح
دلل ً
ليال .كمللا أن مللن اإلجمللا مللا كللان مبنيًّللا علللى عللرف أو مصلللحة تغيللرت.
والحكم يدور مع علته وجودًا وعد ًما.
مثل ذلك :ما ذكرته في «فقه الزكاة» من اإلجما عللى وجلود نصلابيْن فلي
زكاة النقود :نصاب للفضة ،ونصاب للذهب وهما متفاوتان تفاوتًا شاسعًا.
وكللان هللذان النصللابان فللي عصللر البعثللة النبويللة ،لوجللود عملتللين كانللت
دينارا ،تصرف بما تي درهلم .وللم يعلد
تصرف إحداهما باألخرى ،فالعشرون
ً
هذا موجودًا اآلن.
المهلللم أن ملللا صلللادم محكلللم القلللرآن ،ومحكلللم صلللحيح السلللنة ،أو اإلجملللا
المتيقن ،فإن اإلنكار فيه مشرو  ،بل ربما كان واجبًا.
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أما ما عدا ذلك فهو الذي يحتاج إلى مناقشة ،فبعض ملا ذكلره ابلن القليم ،إذا
تيقنا فيها صحة أحلد القلولين ،قلد ال يسللم كلهلا لله ،فبعضله فيله تلرجيح ملذهب
على مذهب ،قد يدافع عنه أصحابه.
وذلك مثل قضية «ال يقتل مسلم بكافر» ومذهب الحنفية هنا معروف ،وهلو
تأويل الكافر بـ «الحربي».
وهذا أشبه بما ذهب إليه ابن القليم نفسله ،تبعًلا لشليخه ابلن تيميلة ،فلي جلواز
توري المسللم ملن الكلافر ،وترجيحهملا لهلذا اللرأي ،وهلو ملروي علن بعلض
السلف ،وهو مخلالف لظلاهر الحلدي الصلحيحَ« :ل يئرث المسئلم الكئافر وَل
ضا .والحلدي اآلخلرَ« :ل يتئوارث
الكافر المسلم» ،وهو حدي متفق عليه أي ً
أهل ملتين».
وكذلك بعض األحكلام التلي ذكرهلا ،وقلد خلالف فيهلا المالكيلة أو الحنفيلة أو
الشافعية ،فهل يعني هذا مصادرة المذاهب األخلرى ثلم إن اعتبلار الملذهب أو
الللرأي فللي مسللألة مللا :ضللعيفًا أو شللاذًّا ،كثيل ًلرا مللا يكللون أمل ًلرا نسللبيًّا ،فللالرأي
الضعيف قلد يلأتي ملن يقويله ،واللرأي المهجلور قلد يلأتي ملن يشلهره ،واللرأي
سا.
الشاذ قد يجيء زمن يغدو فيه مألوفًا ومأنو ً
وال أدل عللى ذلللك مللن آراء شليخ اإلسللالم ابللن تيميللة نفسله ،مثللل آرا لله فللي
شئون األسرة والطالق وما يتعلق به ،وهو ما امتحن بسببه ،وأوذي ملن أجلله،
وسيق إلى السجن أكثر من ملرة حتلى ملات فيله رضلي هللا عنله .فللو طبقنلا ملا
قاله ابن تيمية وابن القيم عللى آراء شليخ اإلسلالم لوجلب أن ننكلر أشلد اإلنكلار
عليها؛ ألنها مخالفة لإلجما منه عهد عمر!!
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ولكن إذا كان المراد باإلنكار :المناقشة العلميلة باألدللة ،فهلذا مملا ينبغلي أن
يرحب به الجميع ،ما دام بعيدًا عن الطعن والتجريح للمخالف.
ولهللذا نقللول مللا قاللله الشلليخ البنللا رحملله هللا مللن مشللروعية التحقيللق العلمللي
النزيه في مسا ل الخالف وذلك بالضوابط التالية:
 -1أن يتولى ذلك العلماء القادرون الثقات من أهل االختصاص.
 -2أال يتعصب أحد لرأيه ،ويكون را د الجميع الوصول إلى الحق.
 -3أن تكون الدراسة موضوعية ومحايدة ،بعيدة عن المراء المذموم.
 -4أن يسللتظل الجميللع بظللل الحللب فللي هللا ،واألخللوة فللي اإلسللالم الللذي يضللم
الكل في رحابه.

***
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 -9العدل مع الموافق ونقده بالحق
ومن ركا ز فقه االخلتالف الملؤدي إللى اال لتالف :أن يعلدل الملرء ملع ملن
ً
متحيلزا لله بللالحق
يوافقله فلي الملذهب والمشلرب والللرأي والتوجله ،وال يكلون
وبالباطل ،بحي ال يلرى إال محاسلنه ،ويغضلي علن كلل عيوبله ومآخلذه .كملا
يفعل أهل األهواء مع أصحاب نحللتهم ،فهلم عنلدهم مبلرءون ملن كلل نقيصلة،
موصوفون بكل فضيلة .وكما قال اإلمام الشافعي فيما يروى عنه:
وعين الرضا عن كل عيئب كليلئة كمئئئئئئا أن عئئئئئئين السئئئئئئخط تبئئئئئئدي
المسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاويا

وقال اآلخر:
وإذا الحبيئئئئب أتئئئئى بئئئئذنب واحئئئئد جئئئئاءت محاسئئئئنه بئئئئألف شئئئئفيع

والواجب على المسلم  -وال سيما من كان من أهل العللم  -أن يشلهد بالقسلط
ولللو علللى نفسلله أو الوالللدين واألقللربين ،ومعنللى هللذا أن يكللون فللوق عواطللف
الحللب والبنللوة أو األبللوة واألخللوة ،أو القرابللة ،كمللا قللال تعللالىَٰ { :يَٓأَيُّ َهئئا ٱله ئ ِذينَ
ئط ُ
ئى أَنفُسِئ ُكمۡ أ َ ِو ۡٱل َٰ َو ِلئد َۡي ِن َو ۡٱۡل َ ۡق َئربِينَ }
علَ َٰ ٓ
شئ َهدَآ َء ِ هَّللِ َولَ ۡئو َ
َءا َمنُواْ ُكونُواْ قَ َٰوه ِمينَ بِ ۡٱل ِق ۡس ِ
{وإِذَا قُ ۡلتُمۡ فَ ۡ
ٱع ِدلُواْ َولَ ۡو كَانَ ذَا قُ ۡربَ َٰى} [األنعام.]152 :
[النساء ،]135 :وقال تعالىَ :

فللالحق أحللق أن يتبللع ،والعللدل أولللى أن يلتللزم ،بغللض النظللر عللن عواطللف
الحب ،ومشاعر البغض ،وهذا ما تفتقر إليله مجتمعاتنلا :الرجلال اللذين يقيملون
العدل ولو على أنفسلهم ،ويعترفلون بالخطلأ إذا أخطلأوا ،ال يملنعهم ملن إعلالن
ذلك كبر وال هوى وال خجل ،وهذه هي الشجاعة األدبية ،وهي األمانة حقًّا.
وقد رأينا القرآن يعاتب الرسول صلى هللا عليله وسللم ،وهلو المبللغ علن هللا
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ما أوحى إليه من ربه ،ولم يمنعه ذلك أن يتلو على الناس هذه اآليات مثل قولله
عفَئئا ه
ٱَّللُ عَنئئكَ ِل ئ َم أَذِنئئتَ لَ ُهئئمۡ َحتهئ َٰئى يَتَبَ ئيهنَ لَئئكَ ٱله ئ ِذينَ
تعللالى فللي اإلذن للمنللافقينَ { :
صدَقُواْ َوت َ ۡعلَ َم ۡٱل َٰ َك ِذ ِبينَ } [التوبة.]43 :
َ
وقوله تعالى فلي قصلة أسلرى بلدرَ { :مئا كَئانَ ِلنَبِئي ٍ أَن يَ ُكئونَ لَئ ٓهۥُ أ َ ۡس َئر َٰى َحت ه َٰئى
ٱَّللُ ع َِز ٌ
ي ُۡئئث ِخنَ فِئئي ۡٱۡل َ ۡر ِ ْۚ
ئئر ۗةَ َو ه
ض ٱلئئدُّ ۡنيَا َو ه
يئئز َح ِكئئيم}
َئئر َ
ٱَّللُ ي ُِريئئدُ ۡٱۡلٓ ِخ َ
ض ت ُ ِريئئدُونَ ع َ

[األنفال.]67 :
سئكَ
{وت ُ ۡخ ِفئي فِئي نَ ۡف ِ
وقوله سبحانه في قصة زينب وزوجها زيد بلن حارثلةَ :
اس َو ه
َما ه
ٱَّللُ أ َ َح ُّق أَن ت َ ۡخش ََٰىهُ} [األحزاب.]37 :
ٱَّللُ ُم ۡبدِي ِه َوت َ ۡخشَى ٱلنه َ
وقوله جل شأنهَٰ { :يَٓأَيُّ َها ٱلنه ِب ُّي ِل َم ت ُ َح ِر ُم َمئا ٓ أ َ َحئ هل ه
ٱَّللُ َل ۖئكَ ت َ ۡبت َ ِغئي َم ۡر َ
ضئاتَ أ َ ۡز َٰ َو ِج ْۚئكَ
ٱَّللُ َ
َو ه
رهحيم} [التحريم.]1 :
غفُور ِ

ونحللو ذلللك مللن اآليللات ،التللي قالللت فيهللا عا شللة رضللي هللا عنهلا :لللو كللان
محمد كات ًما شيئًا مما أنزل عليه لكتم هؤالء اآليات .وكيف يكتم ما أنلزل عليله،
رهب ۖئكَ َوإِن لهئمۡ ت َ ۡفعَ ۡئل فَ َمئا بَله ۡغئتَ
وقد قال تعالىَٰ { :يَٓأَيُّ َها ٱلره سُو ُل بَ ِل ۡغ َما ٓ أ ُ ِ
نئز َل إِلَ ۡيئكَ ِمئن ِ
سالَتَهُ} [الما دة.]67 :
ِر َ

ولو لم يبللغ لكلان خا نًلا لألمانلة ،والسلتحق عقوبلة هللا لله ،كملا يسلتحقها للو
{ولَ ۡئو
زاد من عنده شيئًا ونسبه إلى هللا ،ولم يكن ملن عنلد هللا .كملا قلال تعلالىَ :
ۡ
ين  45ثُئ هم لَقَ َط ۡعنَئا ِم ۡنئهُ ۡٱل َئوتِينَ 46
تَقَوه َل َ
علَ ۡينَا بَ ۡع َ
ض ۡٱۡلَقَا ِويئ ِل َۡ 44ل َ َخئذنَا ِم ۡنئهُ ِب ۡئٱليَ ِم ِ
َف َما ِمن ُكم ِم ۡن أ َ َح ٍد ع َۡنهُ َٰ َح ِج ِزينَ } [الحاقة.]47 - 44 :

وهللذا مللا جعللل خلفللاءه الراشللدين ،وأصللحابه بصللفة عامللة ،يقللرون علللى
أنفسللهم بالخطللأ إذا أخطللأوا ،ويطلبللون مللن النللاس أن يصللوبوهم إذا وقللع مللنهم
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الخطأ ،ويقوموهم إذا رأوا فيهم عو ًجا.
يقللول أبللو بكللر رضللي هللا عنلله« :إن رأيتمللوني علللى حللق فللأعينوني ،وإن
رأيتموني على باطل فسددوني».
ي اعوجا ًجا فليقومني.
ويقول عمر :من رأى منكم ف َّ
ويقول :رحم هللا امر ًءا أهدى إلي عيوب نفسي.
ويعترف من فوق المنبر :أن امرأة أصابت ،وأنه أخطأ.
{وفَ ۡوقَ ُك ِل ذِي ِع ۡل ٍم َع ِليم} [يوسف.]76 :
ي لرجل:
َ
أصبت وأخطأتُ َ
وقال عل ٌّ
وقضى عمر بن عبد العزيز في قضية تبيّن له أن السلنة بخالفهلا .فقلال :ملا
أيسر هذا لي من قضاء قضليته .اللهلم إنلك تعللم أنلي للم أرد إال الحلق ،فبلغتنلي
سنة عن رسول هللا ،فلأرد قضلاء عملر ،وأنفلذ سلنة رسلول هللا صللى هللا عليله
وسلم(.)157
وقضى سلعد بلن إبلراهيم عللى رجلل فلي قضلية بلرأي ربيعلة بلن أبلي عبلد
الرحمن ،ثم أخبلره ابلن أبلي ذ لب علن النبلي صللى هللا عليله وسللم بخلالف ملا
قضى به  ...فقال له ربيعة :قد اجتهدت ومضلى حكملك! فقلال سلعد :واعجبلا!
أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد ،وأرد قضلاء رسلول هللا ! بلل أرد قضلاء سلعد بلن
أم سعد ،وأنفذ قضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(.)158
وكان لقاضي البصرة اإلملام عبيلد هللا بلن الحسلن العنبلري رأي فلي بعلض
القضايا ،فكلمه فيه اإلمام المحدث الناقد عبد اللرحمن بلن مهلدي ،فأقنعله ،فقلال

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )157إعالم الموقعين» (.)262/3
( )158المصدر السابق (.)263 ،262/3
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العنبري بشجاعة :إذن أرجع وأنا صاغر .وهللا ،ألن أكون ذنبًا في الحق ،خيلر
سا في الباطل(.)159
من أن أكون رأ ً

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )159تهذيب التهذيب» البن حجر في ترجمة العنبري.
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 -10إنصاف المخالف
ومن الركا ز المهمة هنا :إنصلاف الخصلوم ،وإعطلاؤهم حقهلم ملن الناحيلة
األدبية ،كما يعطون حقهم من الناحية المادية.
فال يجوز أن أهضم حقك ،وأغفل عملدًا ذكلر حسلناتك ،والتنويله بفضلا لك،
لمجرد خالفي معك في قضية أو أكثر ،96كما يفعل الكثيرون ،يجلورون عللى
خصلومهم ،فللال يكلادون يعترفللون لهللم بحسلنة ،وإن عرفللوا لهلم سلليئة أذاعوهللا
ً
جملال .فهلم
ونشروها ،بل ربما ضخموها ،وجعللوا ملن الحبلة قبلة ،وملن الفلأر
كما قال الشاعر قدي ًما:
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحًا مني ،وما سمعوا من صالح دفنوا
خيئئرا ذكئئرت بئئه وإن ذكئئئرت بسئئئوء عنئئئدهم أذنئئئوا
صئئم إذا سئئمعوا
ً
جهئ ًئل علينئئا وجبنًئئا عئئن عئئدوهمو لبئسئئت الخلتئئان :الجهئئل والجئئبن

والمسلللم الحللق هللو الللذي يقضللي بالعللدل ،ويعمللل باإلنصللاف ،مللع النللاس
جميعًلللا :بلللرهم وفلللاجرهم ،مسللللمهم وكلللافرهم ،قلللريبهم وبعيلللدهم ،صلللديقهم
وعللدوهم ،فالعللدل ال يعللرف عواطللف الحللب والللبغض ،بللل هللو عللدل هللا لكللل
عباد هللا.
قال تعالىَ َٰ { :يٓأَيُّ َها ٱله ِذينَ َءا َمنُواْ ُكونُئواْ قَ َٰئوه ِمينَ ِ هَّللِ ُ
ئط َو ََل َي ۡج ِئر َمنه ُكمۡ
شئ َهدَآ َء ِب ۡٱل ِق ۡس ِۖ
ئى أ َ هَل ت َ ۡعئ ِدلُو ْۚاْ ۡ
ٱعئ ِدلُواْ ُهئ َئو أ َ ۡقئ َئربُ ِللت ه ۡقئ َئو َٰۖى َوٱتهقُئئواْ ه ْۚ
شئنَ ُ
ٱَّللَ إِ هن ه
ٱَّللَ َخبِيئ ۢ ُئر بِ َمئئا
علَئ َٰ ٓ
ان قَئ ۡئو ٍم َ
َ

ت َ ۡع َملُونَ } [الما دة.]8 :
ولقد علمنا القرآن الكلريم اإلنصلاف فلي التعاملل ملع الخصلوم ،والعلدل فلي
الحكم عليهم أو لهلم .كملا قلال تعلالى علن اليهلود{ :فَئ ِإن َجئآءُوكَ فَئ ۡ
ٱح ُكم بَ ۡيئنَهُمۡ أ َ ۡو
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ضئئرُّ وكَ ش َۡئئي ۖا َوإِ ۡن َحك َۡمئئتَ فَ ۡ
ض ع َۡئئنهُمۡۖ َوإِن ت ُ ۡع ِئئر ۡ
أ َ ۡع ِئئر ۡ
ض ع َۡئئنهُمۡ فَلَئئن يَ ُ
ئئٱح ُكم بَ ۡيئئنَهُم
بِ ۡٱل ِق ۡس ِْۚط إِ هن ه
ٱَّللَ ي ُِحبُّ ۡٱل ُم ۡقس ِِطينَ } [الما دة.]42 :

وقد أنزل هللا تعالى في سورة النساء تسع آيات من كتابله الخاللد ،تلدافع علن
يهللودي اتهللم ظل ًمللا بالسللرقة ،ولللم يسللرق ،وإنمللا سللرق مسلللم أراد قوملله أن
يبر للوه ،ويلصللقوا التهمللة بللاليهودي ،وكللاد الرسللول يصللدقهم ،ويجللادل عللنهم،
فأنزل هللا آياته تحلق الحلق ،وتبطلل الباطلل ،وتؤكلد علدل هللا لجميلع عبلاد هللا،
مسلمين كانوا أو يهودًا.
نز ۡلنَا ٓ ِإ َل ۡيكَ ۡٱل ِك َٰت َ َ ۡ
يقول تعالى لرسولهِ { :إنها ٓ أ َ َ
ئاس ِب َمئا ٓ أ َ َر َٰىئكَ
ق ِلئت َ ۡح ُك َم بَ ۡئينَ ٱلنه ِ
ب ِبٱل َح ِ
ه ْۚ
ٱسئت َ ۡغ ِف ِر ه ۖ
ٱَّللَ َكئئانَ َ
ٱَّللُ َو ََل ت َ ُكئئن ِل ۡل َخئآئِنِينَ َخ ِصئئيما َ 105و ۡ
ٱَّللَ إِ هن ه
رهحيمئئا 106
غفُئئورا ِ
ٱَّللَ ََل ي ُِحبُّ َمئن كَئانَ َ
سهُمْۡۚ إِ هن ه
خوه انًئا أَثِيمئا} [النسلاء:
َو ََل ت ُ َٰ َجد ِۡل ع َِن ٱله ِذينَ يَ ۡختَانُونَ أَنفُ َ

 ]107 - 105إلى آخر اآليات .وال غرو أن تعلّم الصحابة رضوان هللا علليهم أن
يقفللوا مللع الحللق ،ولللو كللان مللع يهللودي أو نصللراني أو مجوسللي ،وأن يقللاوموا
الباطل ،ولو كان مع مسلم ،بل لو كان مع أقرب الناس إليهم.
وقد حكم القاضلي شلريح فلي قضلية لصلالح نصلراني ضلد خصلمه ،وكلان
خصمه هو الخليفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنله .وهلو ملا
جعل الرجل يعلن إسلالمه؛ ألن هلذه األحكلام العادللة ال تكلون إال ملن أنبيلاء أو
أصحاب أنبياء.
وكثيرا ما تجد القلرآن «يسلتثني» األخيلار والصلالحين ملن المجتملع الكلافر
ً
أو الفاسلللق أو الظلللالم ،وال يسلللتعمل صللليغة «التعمللليم» و«اإلطلللالق» التلللي
يستخدمها كثير من الناس ،فيعممون حيل يجلب التخصليص ،ويطلقلون حيل
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يجب التقييد.
ب َلكَئانَ َخ ۡيئرا لههُئمْۚ
ولهذا نقرأ في القرآن مثل قوله تعالىَ :
{ولَ ۡو َءا َمنَ أ َ ۡه ُل ۡٱل ِك َٰت َئ ِ
ِم ۡن ُه ُم ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُونَ َوأ َ ۡكث َ ُر ُه ُم ۡٱل َٰفَ ِسقُونَ } [آل عمران.]110 :
وقال بعد آية{ :لَ ۡيسُواْ َ ۗ
ت ٱ هَّللِ َءانَئا ٓ َء
ب أُمهئة قَآئِ َمئة يَ ۡتلُئونَ َءا َٰيَئ ِ
س َوآء ِم ۡن أ َ ۡهئ ِل ۡٱل ِك َٰت َئ ِ
ٱله ۡي ِل َو ُهمۡ يَ ۡس ُجدُونَ  113ي ُۡؤ ِمنُونَ بِ ه
وف َويَ ۡن َه ۡئونَ
ٱَّللِ َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱۡلٓ ِخ ِر َويَ ۡئأ ُم ُرونَ بِ ۡئٱل َم ۡع ُر ِ
ت َوأُوْ َٰلَٓئِكَ ِمنَ ٱل َٰ ه
ص ِل ِحينَ } [آل عمران.]114 ،113 :
س ِرعُونَ فِي ۡٱل َخ ۡي َٰ َر ۖ ِ
ع َِن ۡٱل ُمنك َِر َويُ َٰ َ
{ولَ ۡو ََل فَ ۡ
ش ۡي َٰ َ
علَ ۡي ُكمۡ َو َر ۡح َمت ُ ۥهُ َلَت هبَ ۡعت ُ ُم ٱل ه
ض ُل ه
طنَ إِ هَل قَ ِلئيل} [النسلاء:
ٱَّللِ َ
وقال تعالىَ :

.]83
حرفلوا الكللم علن مواضلعهَ { :ولَ ۡئو أَنههُئمۡ قَئالُواْ
وقال تعالى علن اليهلود اللذين ّ
ٱس َم ۡع َو ُ
س ِم ۡعنَا َوأ َ َط ۡعنَا َو ۡ
ٱنظ ۡرنَا لَكَئانَ َخ ۡيئرا لههُئمۡ َوأ َ ۡق َئو َم َو َٰلَ ِكئن لهعَئنَ ُه ُم ٱ هَّللُ بِ ُك ۡف ِئر ِهمۡ فَ َئل
َ
ي ُۡؤ ِمنُونَ إِ هَل قَ ِليل} [النساء.]46 :

فهذا االستثناء يمثل بقايلا الخيلر فلي المجتمعلات ،التلي ال تخللو ملن عنصلر
صالح أو عضو صالح في الجسم الفاسد .كملا حكلى لنلا القلرآن قصلة أصلحاب
الجنة ،وحبهم للملال ،وغلبلة الشلح علليهم ،حتلى ضليعوا حقلوق المسلاكين ملن
علَ ۡي َهئا َطئآئِف ِمئن رهبِئكَ َو ُهئمۡ نَئآئِ ُمونَ  19فَأ َ ۡ
صئبَ َح ۡت كَٱلص ِهئر ِيم
اف َ
ثمار جنتهم{ :فَ َط َ
صبِ ِحينَ  21أ َ ِن ۡ
 20فَتَنَاد َۡواْ ُم ۡ
ص ِر ِمينَ  22فَٱن َطلَقُواْ َو ُهئمۡ
ٱغدُواْ َ
علَ َٰى َح ۡرثِ ُكمۡ إِن ُكنتُمۡ َٰ َ
علَ ۡئي ُكم ِم ۡسئ ِكين َ 24و َ
علَ َٰئى َح ۡئر ٖد َٰقَئد ِِرينَ 25
غئد َۡواْ َ
يَت َ َٰ َخفَتُونَ  23أَن هَل يَ ۡد ُخلَنه َها ۡٱليَ ۡو َم َ
س ُ
فَلَمها َرأ َ ۡو َها قَالُ ٓواْ ِإنها لَ َ
ئطهُمۡ أَلَئمۡ أَقُئل له ُكئمۡ
ضآلُّونَ  26بَ ۡل نَ ۡح ُن َم ۡح ُرو ُمونَ  27قَئا َل أ َ ۡو َ
سبِحُونَ  28قَالُواْ س ُۡب َٰ َحنَ َربِنَا ٓ إِنها ُكنها َٰ َظ ِل ِمينَ } [القلم.]29 - 19 :
لَ ۡو ََل ت ُ َ

وهنا تجد القرآن يبرز لنلا هلذه الشخصلية الخيلرة لواحلد ملنهم هلو أوسلطهم
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وأعللدلهم وخيللرهم يحللذرهم وينصللح لهللم ،ولكللنهم لللم ينتصللحوا ،ولللم يراجعللوا
أنفسهم إال بعد أن فات األوان ،ونزل العقاب اإللهي بجنتهم.
اإلمام الذهبي مثل في إنصاف الموافق والمخالف:
ومن األ ملة اللذين أرى فلي نهجهلم ً
ملثال يحتلذى فلي العلدل واإلنصلاف ملع
المخلللالفين والملللوالين :اإلملللام الحلللافظ اللللذهبي رحمللله هللا ،كملللا يتجللللى ذللللك
بوضوح في كتبه التاريخية ،مثل «تذكرة الحفاظ» ،وكما في كتابه القليم «سلير
أعالم النبالء»(.)160
فكثيرا ما تراه يعلق بكلمات دالة ،تعتبر غاية فلي اإلنصلاف ،وذللك بالنسلبة
ً
لمن يخالفه في المذهب والمشرب .ويعقب أحيانًا على ملن يسلتخف أو يتطلاول
علللى مخالفيلله بمللا ال يليللق بهللم ،ويللرد عللن هللؤالء العلمللاء ويللذب عللن سلليرتهم
وفضا لهم وحرماتهم بما يليق من مثله ألمثالهم.
كثيرا ممن يوافقهم ويوافقونه فلي
وكذلك نراه ينقد برفق وأدب وموضوعية ً
المذهب والمشرب.
ولهللذا وذلللك أمثلللة شللتى فللي «سللير األعللالم» مبثوثللة فللي طللول الكتللاب
وعرضه ،ومن أطال القراءة فيه وجد هذه النماذج بين يديه بسهولة ويسر.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )160وأنا أخالف هنا ما قاله العالمة الشافعي تاج اللدين السلبكي فلي قاعدتله فلي الملؤرخين
حين اتهم الذهبي بأنله يتحيلز للحنابللة وينلوه بهلم؛ ألنهلم عللى مشلربه ومذهبله ،وال يفعلل
مثل ذلك مع األشاعرة وال أصلحاب الملذاهب األخلرى .وأرى أن السلبكي قلد تحاملل فلي
ذلك على رجل شهد لله الجميلع باإلنصلاف .وكتبله شلاهدة عللى ذللك وقلد تجلّلى ذللك فلي
موقفهمللا مللن إمللام الحللرمين ،كمللا بينللت ذلللك فللي رسللالتي «إمللام الحللرمين الجللويني بللين
الحافظين الذهبي والسبكي».
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انظللر حديثلله عللن شلليخ اإلسللالم أبللي إسللماعيل الهللروي األنصللاري (ت:
481هـ) الحنبلي األثري السلفي الموافق للذهبي في مذهبله ومشلربه وتوجهله،
ماذا قال فيه .واقرأ هذه الفقرة في ترجمته الضافية:
«قللال المللؤتمن السللاجي :كللان يللدخل علللى األمللراء والجبللابرة ،فمللا يبللالي،
ويللرى الغريللب مللن المحلللدثين ،فيبللالغ فللي إكرامللله ،وسللمعته يقللول :تركلللت
الحيري( )161هلل .قال :وإنما تركه؛ ألنه سمع منه شيئًا يخالف السنة(.)162
قلللت «أي الللذهبي» :كللان يللدري الكللالم علللى رأي األشللعري ،وكللان شلليخ
اإلسالم أثريًّا ق ًّحا ،ينال ملن المتكلملة ،فلهلذا أعلرض علن الحيلري ،والحيلري:
فثقة عالم ،أكثر عنه البيهقي والناس».
«ولقد بالغ أبو إسماعيل في «ذم الكالم» على األتبا فأجاد ،ولكنه لله نفلس
عجيللب ال يشللبه نفللس أ مللة السلللف فللي كتابلله «منللازل السللا رين»( ،)163ففيلله
أشياء مطربة ،وفيه أشياء مشلكلة ،وملن تأملله الح لله ملا أشلرت إليله ،والسلنة
المحمديللة صلللفة ،وال يللنهض الللذوق والوجللد إال علللى تأسلليس الكتللاب والسللنة.
ً
مسللوال عللى المتكلملين ،لله صلولة وهيبلة واسلتيالء
وقد كان هذا الرجل سليفًا
على النفوس ببلده ،يعظمونه ،ويتغالون فيه ،ويبذلون أرواحهلم فيملا يأبله .كلان
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )161يعني :أبا بكر أحمد بن الحسن الحيري ،وقد ذكلره المؤللف فلي علداد ملن سلمع ملنهم،
وقال :ولكنه لم يرو عنه.
( )162وانظر« :تذكرة الحفاظ» (.)1186/3
( )163وقد طبع كتاب «منلازل السلا رين» ملع شلرحه «ملدارج السلالكين» للعالملة ابلن القليم
بمطبعللة السللعادة بتحقيللق محمللد حامللد الفقللي ،وقللد تعقللب اإلمللام ابللن القلليم رحملله هللا فللي
شرحه هذه األشياء المشكلة ،وانتقدها انتقادًا جيدًا رصينًا كما هلو دأبله رحمله هللا فلي كلل
تواليفه .المحقق.
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عنللدهم أطللو وأرفللع مللن السلللطان بكثيللر ،وكللان طللودًا راس ليًا فللي السللنة ال
يتزلللزل وال يلللين ،لللوال مللا كللدر كتابلله «الفللروق فللي الصللفات» بللذكر أحاديل
باطلة يجب بيانها وهتكهلا ،وهللا يغفلر لله بحسلن قصلده ،وصلنف «األربعلين»
فللي التوحيللد ،و«أربعللين» فللي السللنة ،وقللد امللتحن مللرات ،وأوذي ،ونفللي مللن
بلده»( )164انتهى.
وفي موضع آخر من الترجمة يقول:
«قللال الحللافظ أبللو النضللر الفللامي :كللان شلليخ اإلسللالم أبللو إسللماعيل بكللر
الزمللان وواسللطة عقللد المعللاني ،وصللورة اإلقبللال فللي فنللون الفضللا ل وأنللوا
المحاسن ،منها نصرة الدين والسنة ،ملن غيلر مداهنلة وال مراقبلة لسللطان وال
ملرارا،
وزير ،وقد قاسى بذلك قصد الحساد فلي كلل وقلت ،وسلعوا فلي روحله
ً
لوارا ،فوقللاه هللا شللرهم ،وجعللل قصللدهم أقللوى سللبب
وعمللدوا إلللى إهالكلله أطل ً
الرتفا شأنه(.)165
قلت «والقا ل الذهبي» :قلد انتفلع بله خللق ،وجهلل آخلرون ،فلإن طا فلة ملن
صوفة الفلسفة واالتحاد يخضعون لكالمه في «منازل السلا رين» ،وينتحلونله،
ويزعمللون أنلله مللوافقهم .كللال ،بللل هللو رجللل أثللري ،لهللج بإثبللات نصللوص
الصللفات ،منللافر للكللالم وأهللل جللدا ،وفللي «منازللله»( )166إشللارات إلللى المحللو
والفناء ،وإنما مراده بذلك الفنلاء هلو الغيبلة علن شلهود السلوى ،وللم يلرد محلو
السللوى فللي الخللارج ،ويللا ليتلله ال صللنف ذلللك ،فمللا أحلللى تصللوف الصللحابة
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )164سير أعالم النبالء» (.)509/18
( )165وانظر« :تذكرة الحفاظ» للذهبي (.)1184/3
( )166أي كتابه« :منازل السا رين».
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والتابعين! ما خاضوا في مثل هذه الخطرات والوساوس ،بل عبدوا هللا ،وذللوا
له وتوكلوا عليه ،وهم من خشليته مشلفقون ،وهللا يهلدي ملن يشلاء إللى صلراط
مستقيم»( )167انتهى.
وهللذا كللالم رجللل منصللف ،ال يدخللله الرضللا فللي الباطللل ،كمللا ال يخرجلله
الغضب عن الحق.
وقللد تحللدث الللذهبي عللن شلليخه ابللن تيميللة (ت728 :هللـ) فللي نهايللة كتابلله
«تذكرة الحفاظ» فقال:
الشلليخ اإلمللام العالمللة الحللافظ الناقللد الفقيلله المجتهللد المفسللر البللار  ،شلليخ
اإلسللالم ،علللم الزهللاد ،نللادرة العصللر  ...وعنللي بالحللدي  ،ونسللخ األجللزاء،
ودار علللى الشلليوخ ،وخللرج وانتقللى ،وبللر فللي الرجللال ،وفللي علللل الحللدي
وفقهه ،وفي علوم اإلسالم ،وعلم الكالم وغير ذلك.
وكلللان ملللن بحلللور العللللم وملللن األذكيلللاء المعلللدودين ،والزهلللاد األفلللراد،
والشجعان الكبار ،والكرماء األجواد ،أثنى عليله الموافلق والمخلالف ،وسلارت
بتصانيفه الركبان ،ولعلها ثالثما ة مجلد.
ومع هذا الثناء العاطر من الذهبي قال :وقلد انفلرد بفتلاوى نيلل ملن عرضله
ألجلها ،وهي مغمورة في بحر علمه ،فاهلل تعالى يسلامحه ،ويرضلى عنله .فملا
()168

رأيت مثله ،وكل أحد من األمة يؤخذ من قوله ويترك ،وكان ماذا !

وأقللول  -والقا للل القرضللاوي  :-إذا كللان قصللد الحللافظ الللذهبي مللن الفتللاوى
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )167من «سير األعالم» (.)510/18
(« )168تذكرة الحفاظ» (.)1497/4
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المأخوذة على ابلن تيميلة فتلاواه فلي «الطلالق» التلي علودي ملن أجلهلا ،فلنحن
اليللوم نراهللا مللن مفللاخر شلليخ اإلسللالم ،وقللد أنقللذ هللا بهللا األسللرة المسلللمة،
وأصبحت عماد الفتوى في كثيلر ملن بلالد اإلسلالم ،وال نمللك إال أن نلردد ملع
أنصار ابن تيمية قول البحتري:
إذا محاسني اللتي أدل بها كانئت ذنئئوبي فقئئل لئئئي :كيئئف أعتئئئذر؟

حتى مع اإلمام أحمد:
ويبدو إنصاف الذهبي رحمه هللا حتى مع إمامله أحملد بلن حنبلل رضلي هللا
عنه ،وانظر تعليقه على الحكاية التالية:
فقد ذكر عن الحكم بن معبد :حدثني أحمد اللدورقي ،قللت ألحملد بلن حنبلل:
مللا تقللول فللي هللؤالء الللذين يقولللون :لفظللي بللالقرآن مخلللوق فرأيتلله اسللتوى
واجتمللع ،وقللال :هللذا شللر مللن قللول الجهميللة ،وجللاء إلللى النبللي صلللى هللا عليلله
وسلم بمخلوق.
وعلق الذهبي على هذا قا ًال:
ُتلذر بله
لقد كان هذا اإلمام ال يرى الخوض في هلذا البحل خوفًلا ملن أن ي َّ
إلى القلول بخللق القلرآن ،والكلف علن هلذا أوللى .آمنلا بلاهلل تعلالى ،وبمال كتله،
وبكتبه ،ورسله ،وأقداره ،والبع  ،والعرض على هللا يوم الدين .ولو بسط هلذا
السطر ،وحرر وقرر بأدلته لجاء في خمس مجلدات ،بل ذلك موجود مشلروح
لمن رامه ،والقرآن فيها شلفاء ورحملة للملؤمنين ،ومعللوم أن اللتلفظ شليء ملن
كسب القارئ غير الملفوظ ،والقراءة غيلر الشليء المقلروء ،واللتالوة وحسلنها
وتجويدها غير المتلو ،وصوت القارئ من كسبه ،فهو يحدث اللتلفظ والصلوت
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والحركة والنطق ،وإخلراج الكلملات ملن أدواتله المخلوقلة ،وللم يحلدث كلملات
القرآن ،وال ترتيبه ،وال تأليفه ،وال معانيه.
فلقد أحسن اإلمام عبد هللا حي منع ملن الخلوض فلي المسلألة ملن الطلرفين
إذ كل واحد من إطالق الخلفيلة وعلدمها عللى اللفلظ ملوهم ،وللم يلأت بله كتلاب
وال سنة ،بل الذي ال نرتلاب فيله أن القلرآن كلالم هللا منلزل غيلر مخللوق .وهللا
أعلم(.)169
فنجده هنا انتقد اإلمام أحمد برفق وأدب في قوله بعلدم مخلوقيلة لفلظ القلارئ
بالقرآن.
إنصاف يحيى بن معين:
ومن إنصاف الذهبي رحمه هللا :دفاعه عن العلماء الثقات ما وجلد إللى ذللك
ً
سبيال ،كما رأينا ذلك في دفاعه عن إمام الجرح والتعديل يحيى بن معلين عليله
رحمة هللا.
فقد نقل عن الحسين بن فهم :سمعت يحيلى بلن معلين ،يقلول :كنلت بمصلر،
فرأيت جارية بيعت بألف دينار ،ما رأيت أحسن منها ،صلى هللا عليهلا .فقللت:
يا أبا زكريا ،مثلك يقول هذا قال :نعم ،صلى هللا عليها وعلى كل مليح.
هذه الحكاية محمولة على الدعابة من أبي زكريا .وتروى عنه بإسناد آخر.
قال القرضاوي :فلو حكى هذه الحكاية غير الذهبي لفسق ابلن معلين ورملاه
بكل نقيصة ،ولكن الرجل حملها على الدعابة ،واكتفى ،ويحوز في الدعابلة ملا
ال يحوز في الجد.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )169سير أعالم النبالء» (.)290/11
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قال سلعيد بلن عملرو البَ ْرذعلي :سلمعت الحلافظ أبلا زرعلة اللرازي ،يقلول:
كان أحمد بن حنبل ال يلرى الكتابلة علن أبلي نصلر الت َّ َّملار ،وال علن يحيلى بلن
معين ،وال عن أحد ممن امتحن فأجاب.
قلت «أي الذهبي» :هذا أمر ضل ِيّق وال حلرج عللى ملن أجلاب فلي المحنلة،
ً
عملال باآليلة( .)170وهلذا هلو الحلق.
بل وال على ملن أكلره عللى صلريح الكفلر
وكان يحيى رحمه هللا من أ مة السنة ،فخاف من سطوة الدولة ،وأجاب تقية.
ونقل عن إبلراهيم بلن عبلد هللا بلن الجنيلد قلال :قللت ليحيلى :تلرى أن ينظلر
الرجل فلي رأي الشلافعي وأبلي حنيفلة قلال :ملا أرى ألحلد أن ينظلر فلي رأي
ي!
الشافعي .ينظر في رأي أبي حنيفة أحب إل َّ
قال الذهبي :كان أبلو زكريلا رحمله هللا حنيفيًّلا فلي الفلرو  ،فلهلذا قلال هلذا،
وفيه انحراف يسير عن الشافعي.
قال القرضاوي :وهذا يرد على من زعلم أن المحلدثين عاملة كلانوا خصلوم
أبي حنيفة!!
ضلا :قلال :سلمعت يحيلى يقلول :تحلريم النبيلذ
ونقل الذهبي عن ابن الجنيد أي ً
صحيح ،ولكن أقف ،وال أحرمه! فقلد شلربه قلوم صلالحون بأحاديل صلحاح،
()171

وحرمه قوم صالحون بأحادي صحاح!!
إنصاف ابن حزم:

وانظر إنصافه البن حزم ،ونقلده للقاضلي أبلي بكلر بلن العربلي اللذي حملل
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

ۢ
ٱإلي َٰ َم ِن} [النحل.]106 :
( )170أي قوله تعالى{ :إِ هَل َم ۡن أ ُ ۡك ِر َه َوقَ ۡلبُ ۥهُ م ُۡط َمئ ُِّن بِ ۡ ِ

(« )171سير أعالم النبالء» (.)88 ،87/11
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بعنف على ابلن حلزم ،فأنصلفه ،وأنصلف العللم والتلاريخ .وذللك حلين قلال فلي
ترجمته في «النبالء»:
وقلللد حلللط أبلللو بكلللر بلللن العربلللي عللللى أبلللي محملللد فلللي كتلللاب «القواصلللم
والعواصللم»( ،)172وعلللى الظاهريللة ،فقللال :هللي أمللة سللخيفة ،تسللورت علللى
مرتبة ليست لها ،وتكلملت بكلالم للم تفهمله ،تلقلوه ملن إخلوانهم الخلوارج حلين
ح َّكم علي رضي هللا عنه يلوم صلفين ،فقاللت :ال حكلم إال هلل .وكلان أول بدعلة
لقيت في رحلتي «القلول بالبلاطن» ،فلملا علدت ،وجلدت «القلول بالظلاهر» قلد
مأل به المغرب سلخيف كلان ملن باديلة أشلبيلية يعلرف بلابن حلزم ،نشلأ وتعللق
بمذهب الشافعي ،ثم انتسب إلى داود ،ثم خلع الكل ،واسلتقل بنفسله ،وزعلم أنله
إمللام األمللة يضللع ويرفللع ،ويحكللم ويشللر  ،ينسللب إلللى ديللن هللا مللا للليس فيلله،
ويقللول عللن العلمللاء مللا لللم يقولللوا ،تنفيل ًلرا للقلللوب مللنهم ،وخللرج عللن طريللق
المشبهة في ذات هللا وصفاته ،فجاء فيه بطوام ،واتفلق كونله بلين قلوم ال بصلر
لهلللم إال بالمسلللا ل ،فلللإذا طلللالبهم باللللدليل كلللاعوا «أي جبنلللوا» ،فتضلللاحك ملللع
أصحابه منهم ،وعضدته الر اسة بما كان عنلده ملن أدب ،وبشلبه كلان يوردهلا
على المللوك ،فكلانوا يحملونله ،ويحمونله ،بملا كلان يلقلي إلليهم ملن شلبه البلد
والشرك.
يقولللون :ال قللول إال مللا قللال هللا ،وال نتبللع إال رسللول هللا ،فللإن هللا لللم يللأمر
باالقتداء بأحد ،وال باالهتداء بهدي بشر .فيجب أن يتحققوا أنهم ليس لهم دليلل،
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )172اسلمه «العواصلم مللن القواصلم» وقللد طبلع منله الجللزء الخلاص بموقللف الصلحابة فللي
الفللتن بتحقيللق العالمللة محللب الللدين الخطيللب ،وطبللع الكتللاب كللله فللي الجزا للر بتحقيللق
د/عمار الطالبي.
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وإنما هي سلخافة فلي تهويلل ،فأوصليكم بوصليتين :أن ال تسلتدلوا علليهم ،وأن
تطللالبوهم بالللدليل ،فللإن المبتللد إذا اسللتدللت عليلله ش لغَّب عليللك ،وإذا طالبتلله
بالدليل لم يجد إليه ً
سبيال .فأما قولهم :ال قول إال ما قال هللا ،فحلق ،ولكلن أرنلي
ما قال .وأما قولهم :ال حكم إال هلل .فغير مسللَّم عللى اإلطلالق ،بلل ملن حكلم هللا
أن يجعل الحكم لغيره فيما قاله وأخبر به .صح علن رسلول هللا صللى هللا عليله
وسللم قللال« :وإذا حاصئئرت أهئئل حصئئن فئل تنئئزلهم علئئى حكئئم هللا ،فإنئئك َل
تدري ما حكم هللا ،ولكن أنزلهم على حكمك»( .)173وصح أنه قلال« :علئيكم
بسنتي وسنة الخلفاء  »...الحدي (.)174
قلت :لم ينصف القاضي أبو بكر رحمه هللا شيخ أبيه في العلم ،وال تكلم فيله
بالقسط ،وبالغ في االستخفاف به ،وأبو بكر  -فعلى عظمتله فلي العللم  -ال يبللغ
رتبة أبي محمد ،وال يكاد ،فرحمهما هللا وغفر لهما(.)175
قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم  -وكان أحد المجتهدين  :-ملا رأيلت فلي
كتلب اإلسلالم فلي العلللم مثلل «المحللي» البلن حللزم ،وكتلاب «المغنلي» للشلليخ
موفق الدين «يعني ابن قدامة».
قلت :لقد صدق الشيخ عز الدين .وثالثهما« :السنن الكبرى» للبيهقي.
صلل هلذه اللدواوين ،وكلان ملن
ورابعهما« :التمهيد» البن عبد البر .فملن ح َّ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )173أخرجه مسلم ( ،)1731وأبو داود ( )2612من حدي بريدة بن الحصيب األسلمي.
( )174أخرجه من حدي العرباض بلن سلارية أحملد ( ،)127 ،126/4وأبلو داود (،)4607
والترمذي ( ،)2687وابن ماجه ( ،)43والدارمي (.)44/1
( )175انظر« :سير أعالم النبالء» (.)190 - 188/18

212

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

أذكياء المفتين ،وأدمن المطالعة فيها ،فهو العالم حقًّا( .)176انتهى.

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )176المصدر السابق (ص.)192 :
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 -11التعاون في المتفق عليه
ومن ركلا ز «فقله االخلتالف» أو «فقله اال لتالف» :التعلاون والتعاضلد فلي
المواضللع التللي يتفللق عليهللا الطرفللان .فللال شللك أن أي إمللامين أو مللذهبين أو
تيارين يختلفان فيما بينهما ،ال يتصور أن يختلفا في كل شيء ،بلل المتصلور -
والواقع ً
فعال  -هو أنهما يختلفلان فلي قضلايا ،ويتفقلان فلي أخلرى ،سلنة هللا فلي
خلقه.
فللإذا نظرنللا إلللى الخالفللات الواقعللة بللين المللذاهب األربعللة بعضللها وبعللض،
نجللد أنهللا تختلللف فللي أشللياء وتتفللق فللي أشللياء ،وإذا نظرنللا فللي كتللاب يعنللي
بمواضع اإلجما ومواضع االختالف فيما بينهما ،نجلده يقلول فلي أول البلاب:
اتفقوا في كذا ،واختلفوا فلي كلذا ،ويلذكر غالبًلا سلبب االتفلاق ،كملا يلذكر سلبب
االختالف.
وكلللذلك الخالفلللات بلللين الملللذاهب األربعلللة وغيرهلللا مثلللل ملللذهب الزيديلللة
والجعفريللة واإلباضللية والظاهريللة ،بللين بعضللها وبعللض مسللا ل شللتى متفللق
عليها ،وهلي المعروفلة بلـ «مواضلع اإلجملا » التلي يشلترط األصلوليون لكلل
من يمارس االجتهاد أن يكون عال ًما بها ،حتى ال يخرق إجما األمة ،فإن هلذه
األمة ال تجتمع عللى ضلاللة ،وحتلى ال يتبلع غيلر سلبيل الملؤمنين ،ويشلذ علن
جماعتهم ،فإن يد هللا مع الجماعلة ،وملن شلذ شلذ فلي النلار ،وإنملا يأكلل اللذ ب
من الغنم الشاردة.
وال يخفى عللى الدارسلين أن أكثلر مسلا ل الفقله مختللف فيهلا بلين الملذاهب
بعضلها وبعللض ،بلل حتللى داخللل الملذهب الواحللد ،وهللذا ملن رحمللة هللا تعللالى
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بهذه األمة ،ومن عوامل السعة والمرونلة فلي شلريعتها ،وملن أسلباب خصلوبة
فقهها وثرا ه وتنوعه.
أما مسا ل اإلجما فهي محدودة وقليلة جدًّا ،ولكنها مهمة جدًّا؛ ألنهلا تجسلد
ضللا
وحللدة األمللة العقديللة والفكريللة والشللعورية والسلللوكية ،كمللا أنهللا تجسللد أي ً
«ثوابللت األمللة» التللي ال يجللوز ألحللد اختراقهللا ،وال يقبللل مللن أحللد تجاوزهللا؛
ألنها هي التي تجعل األمة أمة متميزة ،بمالمحها ومقوماتها وخصا صها.
ومن الواجب على أهل العلم والدعوة هنا أمران:
أولهمللا :العمللل الجللاد المخلللص علللى «توسلليع نقللاط االتفللاق» أو «القواسللم
المشتركة» فلال تسلمح بتقليصلها ،وال بتهميشلها ،وال بالتقليلل ملن أهميتهلا ،بلل
يجلب أن نعمقهللا فلي أنفسللنا وفلي حياتنللا ،وتوسللع دا رتهلا ،مللا وجلدنا إلللى ذلللك
سل ً
لبيال ،عللن طريللق الحللوار البنللاء ،والدراسللة الموضللوعية ،والتحقيللق العلمللي
الرصين والنزيه ،الذي يقرب المسلافة بلين الطلرفين ،ويضليق مسلاحة الخللف
بللين المختلفللين ،حتللى يلتقللوا علللى كلمللة سللواء ،كثيل ًلرا مللا يكللون فللي «مركللز
الوسط» الذي تلتقي عنده األطراف.
واألمر الثاني :هو ما دعا إليله اإلملام المجلدد محملد رشليد رضلا رحمله هللا
في «قاعدته الذهبية» الشهيرة ،التي تقول في شقها األول« :نتعلاون فيملا اتفقنلا
ضا فيما اختلفا فيه».
عليه» وفي شقها اآلخر« :ويعذر بعضنا بع ً
ومعنى هذا :أن المساحة المشركة بيننلا ملن األعملال المطلوبلة ،والواجبلات
ً
سلا
المفروضة ،تتطلب منا جهودًا ها لة،
وأملواال طا للة ،وطاقلات فاعللة ،ونفو ً
باذلة ،وتوجب علينا أن نحشد لها من القوى المادية والفكريلة والروحيلة ،حتلى
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نواجه به التحديات ،ونتخطى به العقبات ،ونحقق به الغايات.
واعتقد أن ما يتفق عليه علماء المسلمين ودعاتهم ليس شيئًا ً
قلليال ،وال شليئًا
ً
ضيئال ،بل هو  -في نظري  -شيء كثيلر ،وعملل كبيلر ،وأملر خطيلر .ال
هينًا
نبذل له معشار ما يجب أن يبذل ،وال نوظف لله ملن قلدراتنا وإمكاناتنلا الماديلة
واألدبيللة :مللا نوظفلله لألمللور الخالفيللة ،والمعللارك الجانبيللة ،والمسللا ل التللي
اختلللف فيهللا السللابقون ،واختلللف فيهللا الالحقللون ،واختلللف فيهللا المعاصللرون،
وسيظل الناس فيها يختلفون.
لقللد ألقللى بعضللهم تسللع محاضللرات سللجلت علللى أشللرطة ووزعللت علللى
الناس ،في وجوب إعفلاء اللحيلة وعلدم جلواز األخلذ منهلا ،والتشلنيع عللى ملن
يأخذ من طولها وعرضها ،د من يحلقها بالكلية.
وكتللب آخللرون فللي موضللوعات مماثلللة رسللا ل وكتبًللا تطللول أو تقصللر،
مركزين على المختلف فيه ،وليس على المتفق عليه.
ولو أنهم عانوا ما عانى الشيخ رشيد في سبيل اإلصالح والتجديلد ،ولمسلوا
صا الداخلية ،لنادوا بما نلادى
ما لمسه من العوا ق الداخلية والخارجية ،وخصو ً
به من ضرورة التعاون في المتفق عليه.
أال يكفينا أن نلتقي على مجرد أركان العقيدة الخمسة كما ذكرها القرآن كملا
ٓ
{و َٰلَ ِك ه
ئن ۡٱل ِبئره َم ۡئن َءا َمئنَ ِب ه
ب َوٱلنه ِب ِئيۧنَ }
قال تعلالىَ :
ئٱَّللِ َو ۡٱليَ ۡئو ِم ۡٱۡلٓ ِخ ِئر َو ۡٱل َم َٰلَئِكَئ ِة َو ۡٱل ِك َٰت َئ ِ

[البقرة.]177 :
وكذلك أركان اإلسالم العملية الخمسة التي بني عليهلا اإلسلالم ،كملا ذكرهلا
الرسول صلى هللا عليه وسلم« :شهادة أن َل إَل هللا وأن محمئدًا رسئول هللا،
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وإقام الصلة ،وإيتاء الزكئاة ،وصئوم رمضئان ،وحئب البيئت لمئن اسئتطاع
ً
سبيل».
إليه
ش َمئا َظ َه َئر ِم ۡن َهئا
وكذلك أركان المحرمات الخمسة{ :قُ ۡل ِإنه َما حَره َم َر ِب َي ۡٱلفَ َٰ َو ِح َ
َو َما بَ َطنَ َو ۡ ِ ۡ
ۡ
ئق َوأَن ت ُ ۡش ِئر ُكواْ بِ ه
ئٱَّللِ َمئا لَئمۡ يُنَ ِئز ۡل بِئ ِۦه س ُۡئل َٰ َطنا َوأَن
ٱإلثئ َم َو ۡٱلبَ ۡغ َ
ئي بِغَ ۡي ِئر ٱل َح ِ
تَقُولُواْ َع َلى ٱ هَّللِ َما ََل ت َ ۡع َل ُمونَ } [األعراف.]33 :

بللل أال يكفينللا هللذا الحللدي جامعًللا بيننللا« :مئئن صئئلى صئئلتنا ،واسئئتقبل
قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فئذاكم المسئلم الئذي لئه ذمئة هللا ،وذمئة رسئوله ،فئل
تخفروا هللا في ذمته»(.)177
بل أال يكفينا أن نلتقي على ما يصير به المسلم مسل ًما
وإنما يصير المسللم مسلل ًما بشلهادة أن ال إلله إال هللا وأن محملدًا رسلول هللا،
فهما باب اإلسالم ،وبعد ذلك تأتي األعمال األخرى.
ولذا قال كثير من المحققين :إن المسلم ال يخرج ملن اإلسلالم إال بجحلود ملا
أدخله فيه ،أي أن يجحد إحدى الشهادتين ،وما تستلزمانه.
والمهم هنا أن نؤكد أننا نتفق اليوم عللى أشلياء كثيلرة تقتضلي منلا أن نحشلد
الحشود ،ونجنلد الجنلود ،ونضلاعف الجهلود ،ونتحلرر ملن الجحلود والجملود،
فمللا أضللا اإلسللالم إال جاحللد وجامللد ،كمللا قللال أميللر البيللان شللكيب أرسللالن
رحمه هللا.
ألسنا نتفق جميعًا على محاربة اإللحاد والدعوات المادية ،التلي تشليع الكفلر
بللاهلل ،وبللاليوم اآلخللر ،وتق لاوم اإليمللان بالغيللب ،وتللرفض وحللي هللا ،وتعللاليم

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )177رواه البخاري عن أنس.
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األنبيلللاء ،وال تلللؤمن إال بالمحسلللات ،وكلللل ملللا وراء الحلللس فهلللو مرفلللوض
ومردود !
ألسنا نتفلق جميعًلا عللى أن محملدًا رسلول هللا ،خلتم بله النبيلين والمرسللين،
وخللتم برسللالته رسللاالت السللماء ،وبكتابلله «القللرآن» كتللب هللا إلللى رسللله ،وأن
كل من يدعي النبوة من بعده فهو كذاب ومارق ،وثا ر على محمد رسول هللا
ألسلنا نتفللق علللى أن مللن حللق الخللالق علللى خلقلله أن يكلفهللم بللأن يعبللدوه وال
يشللركوا بلله شلليئًا ،وأن يحللل لهللم ويحللرم عللليهم ،وأن مللن سلللبه هللذا الحللق فقللد
جعل نفسه ربًّا ،ومن أعطاه هذا الحق من الخلق فقد اتخذه ربًّلا ،كملا اتخلذ أهلل
الكتللاب أحبللارهم ورهبللانهم أربابًللا مللن دون هللا .ذلللك أنهللم أحلللوا لهللم الحللرام،
وحرموا عليهم الحالل ،فاتبعوهم وأطاعوهم
أللليس ممللا نتفللق عليلله جميعًللا :التمسللك بللالقيم األخالقيللة التللي تنللاقض فلسللفة
اإلباحية ودعوات التحلل والعهر والفسوق التي يتبناها اليوم أقلوام فلي الغلرب،
وقلدهم فروخ لهم في الشرق ،أضلاعوا الصللوات ،واتبعلوا الشلهوات ،وطغلوا
في البالد ،فأكثروا فيها الفساد.
أليس مما نتفق عليه جميعًا :الوقوف في وجه الصهيونية المغتصبة الظالملة
الباغيللة فللي األرض بغيللر الحللق ،التللي غصللبت األرض ،وهتكللت العللرض،
وسلللفكت اللللدم ،وشلللردت األهلللل ،ودملللرت المقدسلللات ،وانتهكلللت الحرملللات،
وتحدت أمة العرب واإلسالم جمعاء
ألسنا نتفق جميعًا على الوقوف ضد المظالم االجتماعية ،التي تعطلي النلوى
لمللن يعمللل ،والتمللر لمللن ال يعمللل ،والتللي تللوز الثللروات توزيعًللا جللا ًرا ،ال
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يرعى حقًّلا ،وال يلرحم ضلعيفًا ،وال ينصلف مظلو ًملا ،وال يلرد ظال ًملا ،وإنملا
يجعل الناس كالسبا في الغابة يأكلل قلويهم الضلعيف ،أو كالسلمك فلي البحلر،
يلتهم كبيرهم الصغير
إن عندنا من األمور المتفق عليها ما لو تعاونا فيه ،ووضع كلل منلا يلده فلي
يد أخيه ،وأصبحنا كما شبهنا رسلولنا «كالبنيئان يشئد بعضئه بع ً
ضئا» لصلنعنا
المعجزات ،فالمرء قليل بنفسه ،كثير بإخوانه .وقد أمرنا هللا تعلالى أن نتعلاون،
ٱإل ۡث ِم َو ۡٱلع ُۡد َٰ َو ِن} [الما دة.]2 :
اونُواْ َ
اونُواْ َ
علَى ۡٱلبِ ِر َوٱلت ه ۡق َو َٰۖى َو ََل تَعَ َ
{وتَعَ َ
فقالَ :
علَى ۡ ِ
وقللد ضللرب القللرآن لنللا مل ً
لثال فللي التعللاون بللين المختلفللين فللي المجللال الللذي
ً
عملال جماعيًّلا فيله الخيلر والفا لدة للفلريقين ،وللنلاس
يتفقون عليه ،كانت ثمرته
من بعدهم.
وذلك المثل القرآني نجده في بناء ذي القلرنين للسلد العظليم ،اللذي قلص هللا
علينا قصته في سورة الكهف.
فقد ذكلر تعلالى قصلة فتلوح ذي القلرنين ورحالتله فلي المغلرب والمشلرق،
ئى إِذَا بَلَئ َغ بَ ۡئينَ ٱلسهئده ۡي ِن َو َجئدَ
وشلرقَ { :حت ه َٰ ٓ
غلرب الرجلل
َّ
فقال عز وجل ،بعلد أن َّ
ِمن دُونِ ِه َما قَ ۡوما هَل يَكَادُونَ يَ ۡفقَهُونَ قَ ۡوَل  93قَالُواْ َٰيَذَا ۡٱلقَ ۡرنَ ۡي ِن إِ هن يَ ۡئأجُو َج َو َم ۡئأجُو َج
سئدا َ 94قئا َل
ض َف َه ۡل نَ ۡج َع ُل َلكَ َخ ۡرجًا َ
ُم ۡف ِ
ع َل َٰ ٓى أَن ت َ ۡج َع َل بَ ۡينَنَئا َوبَ ۡيئنَهُمۡ َ
سدُونَ فِي ۡٱۡل َ ۡر ِ
َما َم هكنِي فِي ِه َربِي َخ ۡير فَئأ َ ِعينُونِي بِقُئوه ٍة أ َ ۡجعَ ۡئل بَ ۡيئنَ ُكمۡ َوبَ ۡيئنَهُمۡ َر ۡد ًمئا َ 95ءاتُئونِي ُزبَ َئر
ۖ
ئى إِذَا َجعَلَئ ۥهُ نَئارا قَئا َل َءاتُئونِ ٓي
ئاو َٰى بَ ۡئينَ ٱلصهئدَفَ ۡي ِن قَئا َل ٱنفُ ُخئواْ َحت ه َٰ ٓ
ۡٱل َحدِي ِۖد َحت ه َٰ ٓ
ئى إِذَا َ
س َ
ٱسئ َٰ َطع ُٓواْ أَن يَ ۡظ َه ُئروهُ َو َمئا ۡ
علَ ۡيئ ِه قِ ۡطئرا  96فَ َمئا ۡ
ٱسئت َ َٰ َطعُواْ لَئ ۥهُ نَ ۡقبئا  97قَئا َل َٰ َهئذَا
أ ُ ۡف ِر ۡغ َ
حقئا} [الكهلف- 93 :
رهب ۖي َف ِإذَا َجا ٓ َء َو ۡعدُ َر ِبي َج َعلَ ۥهُ دَ هكئا ٓ ۖ َء َوكَئانَ َو ۡعئدُ َر ِبئي َ
َر ۡح َمة ِمن ِ
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.]98
وهنا نجد ً
كبيرا تم إنجلازه ،بفضلل هللا تعلالى ،ثلم بفضلل التعلاون بلين
عمال ً
هللذا الشللعب األمللي المسللكين ،الللذي ال يكللاد أهللله يفقهللون ً
قللوال مللن تخلفهللم
وجهلهم ،ولكنهم مهددون في حياتهم من تلك القبا ل الهمجية التي تغيلر عليهملا
مللا بللين حللين وآخللر ،فتهلللك الحللرث والنسللل ،وكللان كللل مللا يفكللرون فيلله :أن
يدفعوا خر ًجا أو مبلغًا ملن الملال لسللطان قلوي ،يتلولى اللدفا علنهم .فلأراد ذو
القللرنين بحكمتلله أن يخللرجهم مللن التفكيللر السلللبي إلللى التفكيللر اإليجللابي ،وأن
ً
عمللال مشللتر ًكا إلقامللة سللد بيللنهم وبللين هللؤالء ،يقلليهم شللر هجمللاتهم
يعملللوا
العدوانيللة ،ومللا عللليهم إال أن يس لاعدوا ويعينللوا ذا القللرنين فللي إحضللار المللادة
الخام { َءاتُونِي ُزبَ َر ۡٱل َحدِيدِ} قطع الحديد «الخردة» ،وأن ينفخلوا فلي هلذا الحديلد
حتى يحمى ،ويخلطوه بالنحاس المذاب ليكون أشد قوة ،وأكثر صالبة.
وتم هذا العمل الكبير النافع ،بالجهلد المشلترك ،والتعلاون المثملر .والتعلاون
خيرا.
على الخير ال يثمر إال ً
ومنذ عدة سنين سألني بعض اإلخوة علن اللدليل الشلرعي عللى صلحة هلذه
القاعللدة الذهبيللة :نتعللاون فيمللا اتفقنللا عليلله  ...إلللخ ،وقللالوا :كيللف نتعللاون مللع
المبتللدعين والمنحللرفين ،ونحللن يفتللرض فينللا أن نهجللرهم ونبللرأ مللنهم ،ال أن
نتعاون معهم
وقد رددت على هؤالء اإلخوة السا لين في الجزء الثاني من كتابي «فتلاوى
معاصرة» وال بأس أن أقتبس هنلا بعلض ملا كتبتله هنلاك ،تعلي ًملا وتبصلرة ،أو
تثبيتًا وتذكرة:
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فقللد تبينللت أن الشلليخ رشلليد رضللا واضللع هللذه القاعللدة لتعللاون أهللل القبلللة
بعضلهم مللع بعلض ضللد القلوى المعاديللة لهلم  -ومللا أكثرهلا ومللا أمكرهلا!  -لللم
يضعها من فراي .بل الذي يظهر للمتأمل أنله إنملا اسلتنبطها ملن هدايلة الكتلاب
والسللنة ،ومللن هللدي السلللف الصللالح ،وإمللالء الواقللع وظروفلله وضللروراته
وحاجة األمة اإلسلالمية إللى اللتالحم والتسلاند فلي مواجهلة أعلدا هم الكثيلرين،
الللذين يختلفللون فيمللا بيللنهم علللى أمللور كثيللرة ،ولكللنهم يتفقللون علللى المسلللمين،
ضلا ،وال
وهو ما حذر منه القرآن أبلغ التحذير :أن يوالي أهل الكفر بعضلهم بع ً
ضا ،يقلول تعلالىَ { :وٱلهئ ِذينَ َكفَ ُئرواْ بَ ۡع ُ
ضئهُمۡ أ َ ۡو ِليَئا ٓ ُء
يوالي أهل اإلسالم بعضهم بع ً
بَ ۡع ٍ ْۚ
ساد َكبِير} [األنفال.]73 :
ض َوفَ َ
ض إِ هَل ت َ ۡفعَلُوهُ ت َ ُكن فِ ۡتنَة فِي ۡٱۡل َ ۡر ِ

ضلا
ضلا ويسلاند بعضلكم بع ً
ومعنى { ِإ هَل ت َ ۡف َعلُوهُ} :أي إن للم يلوال بعضلكم بع ً
كما يفعلل أهلل الكفلر فلي جلانبهم ،تكلن فتنلة فلي األرض وفسلاد كبيلر؛ لوجلود
التماسللك والللتالحم والمللواالة بللين الكفللار ،فللي مقابلللة التفللرق والتخللاذل بللين
المسلمين.
فال يسع أي مصلح إسالمي إال أن يدعو أمة اإلسالم إلى االتحاد والتعلاون،
في مواجهلة القلوى المعاديلة لهلم ،المتعاونلة علليهم ،وهلي قلوى عاتيلة جبلارة،
وأن ينسوا خالفاتهم الجز ية ،من أجل القضايا المصيرية ،واألهداف الكلية.
وهل يمللك علالم مسللم يلرى تعلاون اليهوديلة العالميلة ،والصلليبية الغربيلة،
والشلليوعية الدوليللة ،والوثنيللة الشللرقية ،خللارج العللالم اإلسللالمي  -إلللى جللوار
الفرق التي انشقت عن األمة ومرقت عن اإلسالم ،داخل العالم اإلسلالمي  -إال
أن يللدعو أهللل القبلللة الللذين التقللوا علللى الحللد األدنللى مللن اإلسللالم ،ليقفللوا صلفًّا
واحدًا في وجه هذه القوى الجهنمية التي تمللك السليف واللذهب ،وتمللك قبلهملا
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المكر والدهاء والتخطيط ،لتدمير هذه األمة ماديًّا ومعنويًّا !
ولهللذا رحللب المصلللحون بهللذه القاعللدة ،وحرصللوا علللى تطبيقهللا بالفعللل،
وأبللرز مللن رأينللاه احتفللل بهللا اإلمللام الشللهيد حسللن البنللا ،حتللى ظللن كثيللر مللن
اإلخوان أنه هو واضعها.
أمللا كيللف نتعللاون مللع المبتللدعين والمنحللرفين ،فللالمعروف أن البللد أنللوا
ومراتب .فهناك البد المغلظة ،والبد المخففة ،وهناك البد المكفلرة ،والبلد
التي ال تخرج صحابها عن الملة ،وإن حكمنا عليه باالبتدا واالنحراف.
وال مانع أن نتعاون مع بعض المبتدعين فيملا نتفلق عليله ملن أصلول اللدين
ومصلالح اللدنيا ،ضلد ملن هلم أغللظ ملنهم فلي االبتلدا  ،أو رسلخ فلي الضلالل
واالنحراف ،وفقًا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين.
والكفر نفسله درجلات ،فكفلر دون كفلر ،كملا ورد علن الصلحابة والتلابعين.
وال مانع من التعاون مع أهل الكفر األصغر ،لدرء خطر الكفلر األكبلر .بلل قلد
نتعللاون مللع بعللض الكفللار والمشللركين  -وإن كللان كفللرهم وشللركهم صللري ًحا
خطرا على المسلمين.
عا به  -دفعًا لكفر أشد منه عداوة أو
مقطو ً
ً
وفللي أوا للل سللورة الللروم ،ومللا عللرف مللن سللبب نزولهللا :مللا يشللير إلللى أن
كفارا في نظره  -أقرب إلى المسللمين ملن
القرآن اعتبر النصارى  -وإن كانوا ً
المجللوس عبللدة النللار ،ولهللذا حللزن المسلللمون النتصللار الفللرس المجللوس ً
أوال
على الروم من نصارى بيزنطلة ،عللى حلين كلان موقلف المشلركين بلالعكس؛
ألنهم يرون المجوس أقرب إلى عقيدتهم الوثنية.
فنزل القرآن يبشر المسلمين أن هذا الوضلع سليتغير ،وتتجله اللريح لصلالح
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ي ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُئئونَ  4بِنَ ۡ
صئ ِئر ه
{ويَ ۡو َمئِئ ٖئذ يَ ۡفئ َئر ُ
ٱَّللِ} [الللروم.]5 ،4 :
الللروم فللي بضللع سللنينَ ،
يقول القرآن{ :ا ٓل ٓم ُ 1
ض َو ُهم ِم ۢن بَ ۡع ِد َ
سئيَ ۡغ ِلبُونَ
غ ِلبَ ِ
غلَبِ ِهمۡ َ
ت ٱلرُّو ُم  2فِ ٓي أ َ ۡدنَى ۡٱۡل َ ۡر ِ
سنِ ۗ
 3فِي ِب ۡ
ي ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُئونَ ِ 4بنَ ۡ
ص ِئر ه ْۚ
ينَ ِ هَّللِ ۡٱۡل َ ۡم ُر ِمن قَ ۡب ُل َو ِم ۢن بَ ۡع ْۚدُ َويَ ۡو َمئِ ٖذ يَ ۡف َئر ُ
ض ِع ِ
ٱَّللِ
شا ٓ ۖ ُء َو ُه َو ۡٱل َع ِز ُ
ٱلرهحي ُم} [الروم.]5 - 1 :
يَنص ُُر َمن يَ َ
يز ِ

وقد استعان النبي صلى هللا عليه وسلم بعد فتح مكة ببعض مشلركي قلريش
فلللي مواجهلللة مشلللركي هلللوازن ،وإن كلللان شلللركهما فلللي درجلللة واحلللدة ،لملللا
لمشركي قريش من الصلة النسبية الخالصة برسول هللا صلى هللا عليه وسللم -
وحميتهم له من ناحية العصبية ،حتى قلال صلفوان بلن أميلة قبلل أن يسللم :ألن
يربني  -أي يسودني  -رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن!
وأهللل السللنة  -رغللم تبللديعهم للمعتزلللة  -لللم يمللنعهم ذلللك أن يسللتفيدوا مللن
إنتاجهم العلمي والفكري ،فلي المواضلع المتفلق عليهلا ،كملا للم يملنعهم ذللك أن
يردوا عليهم فيما يرونهم خالفوا فيه الصواب ،وحادوا عن السنة.
وأبرز مثل لذلك كتاب «الكشلاف» فلي التفسلير للعالملة الزمخشلري ،وهلو
معتزلي معروف ،ولكن ال نجد عال ًما من بعده ممن له اهتمام بالقرآن وتفسليره
إال أخلللذ منللله وأحلللال عليللله ،كملللا هلللو واضلللح فلللي تفاسلللير اللللرازي والنسلللفي
والنيسابوري والبيضاوي وأبي السعود واأللوسي وغيرهم.
وألهميتله عنللدهم نجلد رجل ًلال كالحللافظ ابلن حجللر يخللرج أحاديثله فللي كتللاب
س َّماه «الكافي الشاف في تخريج أحادي الكشلاف» .ونجلد العالملة ابلن المنيّلر
صلللا فلللي مواضلللع الخلللالف يسلللميه
يؤللللف كتابًلللا فلللي التعقيلللب عليللله ،خصو ً
«االنتصاف من الكشاف».
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واإلمام أبو حامد الغزالي حين رد على الفالسلفة ،اللذين كانلت أقلوالهم فتنلة
ً
أصلال تحلاكم إليله نصلوص القلرآن والسلنة ،فلإن
لكثير من الناس ،حتى غلدت
وافقته فبها ،وإال أعملل فيهلا مشلرط التأويلل ،مهملا تكلن قاطعلة الدالللة .أقلول:
حين قام بهذه المهمة اسلتعان عليهلا بكلل الفلرق اإلسلالمية التلي للم تبللغ درجلة
الكفر ،ولهذا لم يجلد حر ًجلا أن يأخلذ ملن المعتزللة وأمثلالهم ملا يلنقض بله قلول
الفالسفة ،وقال في ذلك في مقدمة «التهافت»:
«ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفالسلفة ،وظلن أن مسلالكهم
نقيلة عللن التنلاقض ،ببيللان وجللوه تهلافتهم ،فلللذلك أنللا ال أدخلل عللليهم إال دخللول
عللا بإلزامللات
مطالللب منكللر ،ال مللد مثبللت ،فأكللدر عللليهم مللا اعتقللدوه ،مقطو ً
لورا
مختلفللة ،فللألزمهم تللارة مللذهب المعتزلللة ،وأخللرى مللذهب الكراميللة ،وطل ً
مللذهب الواقفيللة ،وال أنللتهض ذابًّللا عللن مللذهب مخصللوص ،بللل أجعللل جميللع
الفرق إلبًا واحدًا عليهم ،فإن سلا ر الفلرق ربملا خالفونلا فلي التفصليل ،وهلؤالء
يتعرضون ألصول الدين ،فلنتظاهر عليهم ،فعند الشدا د تذهب األحقاد»(.)178

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )178من المقدمة الثالثة «للتهاتف».
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 -12التسامح في المختلف فيه
ومعنللى «التسللامح فللي المختلللف فيلله» :أن ننظللر بصللدر واسللع ،ومللن أفللق
رحب ،إلى المسا ل التي اختلف فيها األ ملة ،وتعلددت فيهلا ملذاهب األملة ،فلال
نتعصب لرأي ضلد رأي ،وال ملذهب ضلد ملذهب ،وال إلملام ضلد إملام آخلر،
باعتبار أنهم كلهم على هدى ،وجميعهم عللى خيلر ،وكلل ملنهم بلذل وسلعه فلي
طلب الحق ،مبتغيًا وجه هللا تعلالى ورضلاه ،فيملا نعلمله علنهم ،وال نعللم علنهم
خيرا.
جميعًا إال ً
وإذا آمنا بما ذكرناه ملن مبلادئ وركلا ز :ملن حيل إن االخلتالف ضلرورة
ال بللد منهللا ،وأنلله رحمللة وتوسللعة لألمللة ،واحتمللال صللواب رأي المخللالف،
وإمكللان تعللدد الصللواب ،وعللدم إمكللان جمللع النللاس علللى رأي واحللد ،وعللدم
أجلرا
جدواه أي ً
ضا ،وأن المخطئ في اجتهاده من أهل العلم مأجور على خطئله ً
واح لدًا ،وأنلله ال إنكللار فللي المسللا ل االجتهاديللة أو الخالفيللة .فهللذا كللله وغيللره
ضلا
ضلا ،ويعلذر بعضلنا بع ً
يؤدي إلى نتيجة مهملة ،وهلي أن يسلامح بعضلنا بع ً
فيما اختلفنا فيه.
وال يضلليق بهللذا االخللتالف أو ينظللر إلللى مللن خالفلله نظللرة عللداوة أو ريبللة
وتنقص ،إال من ضلاق صلدره ،وضلاق أفقله ،وللم يسلتوعب المعلاني السلالفة،
خبرا بما كان عليه سللف األملة فلي
التي يتبناها وكشفنا الغطاء عنها ،ولم يحط ً
خير قرونها ،ومن بعدهم من أعالم العلماء ،وأفلذاذ الفقهلاء ،مملن أعلز هللا بهلم
الدين ،ونفع بعلومهم المسللمين .فللم يكلن االخلتالف بيلنهم فلي اآلراء والفلرو
ليفرق جماعتهم ،أو ليهدم أخوتهم ،أو ليفتح ثُغرة للشيطان ليوقلع بيلنهم العلداوة
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والبغضاء ،كما يوقعها بين أهل الخمر والميسر.
والتسامح مع المخلالف ،والتملاس العلذر لله ،وأكبلر ملن ذللك :احتلرام رأيله
واجتهاده ،هلو الشلا ع بلين أ ملة السللف رضلي هللا عنهلت .لهلذا للم يكلن يعيلب
ضللا،
ضللا ،ويقللدر بعضللهم بع ً
بعضللهم علللى بعللض ،بللل كللان بعضللهم يعللذر بع ً
ضللا ،ويصلللي بعضللهم خلللف بعللض ،بللل قللد يللدل أحللدهم
ويحللب بعضللهم بع ً
مستفتيه أن يذهب إلى عالم آخر ،أو حلقة أخرى تيسر له ،وتوسع عليه ،بل قلد
يقلد مذهب المخالف عند الحاجة.
ولهذا أمثلة شتى:
احترام رأي المخالف في الفرو واألخذ به عند الحاجة:
قال اإلمام األوزاعي في الذي يقبلل امرأتله :إن جلاء يسلألني قللت :يتوضلأ،
وإن لم يتوضأ لم أعب عليه(.)179
وقلللال اإلملللام أحملللد فلللي اللللركعتين بعلللد العصلللر :ال نفعلللله وال نعيلللب ملللن
فعله(.)180
لس
ي بللن المللديني ويحيللى بللن معللين فللي مسللجد الخيللف حللول مل ِ ّ
وتنللاظر علل ّ
الذَّ َكر وهلل يلنقض الوضلوء بحضلور أحملد بلن حنبلل ،وقلال يحيلى :يتوضلأ
ي بحلدي قليس بلن َ
ط ْللق
منه ،واحتج بحلدي بُسلرة بنلت صلفوان ،واحلتج علل ّ
وقوله صلى هللا عليه وسلم« :إنما هو بضعة منك» ،ثم احتج يحيى بقلول ابلن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )179ترتيب التمهيد» (ً )345/3
نقال عن «أدب االختالف» لسعيد بن عبد القلادر بلن سلالم
باشنفر.
( )180المصدر السابق (.)201/4
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ي بقول عمار ،فقال أحمد :عمار وابن عمر استويا ،فملن شلاء
عمر ،واحتج عل ّ
أخذ بهذا ،ومن شاء أخذ بهذا(.)181
وذكر أبو داود في مسا له عن اإلمام أحمد قال :قلت ألحمد :فرجلل ال يلرى
من مس الذكر وضو ًءا ،أصلي خلفه وقد علمت أنه مس قال :نعم.
وقال ابن قدامة(:)182
فأما المخالفون في الفرو كأصحاب أبي حنيفلة وماللك والشلافعي فالصلالة
خلفهم صحيحة غير مكروهة ،نص عليه أحملد؛ ألن الصلحابة والتلابعين وملن
علا
بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض ،مع اختالفهم في الفرو  ،فكان ذلك إجما ً
 ...فإن علم أنه يترك ركنًا أو شلر ً
طا يعتقلده الملأموم دون اإلملام ،فظلاهر كلالم
أحمد صحة اال تمام به.
قللال األثللرم :سللمعت أبللا عبللد هللا يُسللأل عللن رجللل صلللى بقللوم وعليلله جلللود
الثعالب
فقال :إن كان لبسه وهو يتأول «أيما إهاب دبغ فقد طهر» يصلَّى خلفه.
قيل له :أفتراه أنت جا ًزا
قال :ال ،نحن ال نلراه جلا ًزا ،ولكلن إذا كلان هلو يتلأول فلال بلأس أن يصللي
خلفه.
ً
رجلال للم يلر الوضلوء ملن
ثم قال أبو عبد هللا «أي أحمد بن حنبلل» :للو أن
الدم لم يصل خلفله ! ثلم قلال :نحلن نلرى الوضلوء ملن اللدم ،فلال نصللي خللف
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )181السنن الكبرى» للبيهقي ( )136/1باختصار.
(« )182المغني» (.)191/2
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سعيد بن المسيب ومالك ومن سهل في الدم ! أي بلى(.)183
وفي التمهيد البن عبد البر قال« :بعد أن ذكر قول األ ملة الثالثلة وغيلرهم»
في حكم من صلى الجمعة قبل الزوال:
كللل هللؤالء يقللول :ال تجللوز الجمعللة قبللل الللزوال ،وال يخطللب لهللا إال بع لد
الللزوال ،وعلللى هللذا جمهللور الفقهللاء وأ مللة الفتللوى .وقللد كللان أحمللد بللن حنبللل
يقول :من َّ
صالها قبل الزوال لم أعبه ،وقال األثرم :قلت لله :يلا أبلا عبلد هللا ملا
ترى في صالة الجمعة قبل زوال الشمس
فقال :فيها من االختالف ما قد علمت(.)184
وقللال اإلمللام أحمللد :إنمللا ينبغللي أن يللؤمر النللاس بللاألمر البل ِيّن الللذي ال شللك
فيه(.)185
وهكلللذا تلللرى تسلللامحهم فلللي المختللللف فيللله ،وال يرملللون المخلللالف بالنبلللال
والسهام الجارحة  -بل القاتلة  -كما يفعل بعض أتباعهم في عصرنا.
وكلللان أبلللو حنيفلللة يفتلللي بلللأن المزارعلللة ال تجلللوز ،ثلللم يفلللر عللللى القلللول
بجوازها ،وبقول :إن الناس ال يأخذون بقولي فلي المنلع ،ولهلذا صلار صلاحباه
إلى القول بجوازها(.)186
واإلمام أحملد كلان يلرى الوضلوء ملن الحجاملة والفصلد ،فسلئل عملن رأى
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )183أدب االختالف» (ص.)38 ،37 :
(« )184فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (.)53/4
(« )185اآلداب الشرعية» (ً .)62/2
نقال عن «أدب االختالف» (ص.)39 :
(« )186مجمو الفتاوى» (.)81/30
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اإلمللام احللتجم ،وقللام إلللى الصللالة ،ولللم يتوضللأ :أيصلللي خلفلله فقللال :كيللف ال
أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب !
ومذهب أبي حنيفة وأصحابه :الوضوء من خروج اللدم ،ورأي أبلو يوسلف
هللارون الرشلليد احللتجم وصلللى ولللم يتوضللأ .وكللان مالللك أفتللاه بأنلله ال وضللوء
عليه إذا احتجم ،وصلى أبو يوسف خلفه ،ولم يعد الصالة.
واغتسل أبو يوسف في الحمام ،وصلى الجمعلة ،ثلم أخبلر بعلد الصلالة :أنله
كان في بئر الحمام أفارة ميتة ،فلم يعد الصلالة ،وقلال :نأخلذ بقلول إخواننلا ملن
أهل الحجاز« :إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخب ».
وروي أن الشافعي رحمه هللا ترك القنوت في صالة الصلبح لملا صللى ملع
جماعة الحنفية فلي مسلجد إملامهم ببغلداد فقلال الحنيفلة :إنله فعلل ذللك تأدبًلا ملع
اإلمام(.)187
ونقللل عللن الشللافعي :أنلله اشللترى البللاقالء مللن منللادي السللكك ،فأكللل  -وهللو
يرى حرمة األكل من الباقالء وغيرها مما تجب فيه الزكاة قبل إخراجهلا وقلت
الوجللوب  -وأنلله صلللى مللا حلللق ،وعلللى ثوبلله شللعر كثيللر ،وكللان وقتئللذ يللرى
نجاسللة الشللعر علللى مذهبلله القللديم فقيللل للله فللي ذلللك فقللال :حي ل ابتلينللا نأخللذ
بمذهب أهل العراق(.)188
وقللال المنللاوي :حكللى الزركشللي أن القاضللي أبللا الطيللب «مللن الشللافعية»
أقيمت صالة الجمعة فَ َه َّم بالتكبير ،فزرق عليه طيلر ،فقلال :أنلا حنبللي ،فلأحرم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )187مقدمة المغني» للشيخ محمد رشيد رضا.
(« )188عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» (ص )93 :للشيخ محمد الباني.
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ولم يمنعه عمله بمذهبه تقليد المخالف عند الحاجة(.)189
وقال ابن تيمية :ثم من المعلوم المتواتر عن سلف األمة أن بعضلهم ملا زال
يصلي خلف بعض  ،...فما زال الشافعي وأمثاله يصللون خللف أهلل المدينلة،
جهرا(.)190
وهم ال يقرأون البسملة ًّ
سرا وال ً
ضا« :مذهب أهل المدينة أن اإلمام إذا صللى ناسليًا لجنابتله وحدثله،
وقال أي ً
ثم علم أعاد هو ولم يعد المأموم ،وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعملر
وعثمللان ،وعنللد أبللي حنيفللة :يعيللد الجميللع ،وقللد ذكللر ذلللك روايللة عللن أحمللد،
والمنصوص المشهور عنه كقول مالك ،وهو مذهب الشافعي.
واسللتخلف الخليفللة أبللا يوسللف «صللاحب أبللي حنيفللة» فللي صللالة الجمعللة،
فصلى الناس ،ثم ذكر أنه كان محدثًا فأعاد ،ولم يأمر النلاس باإلعلادة ،فقيلل لله
في ذلك ،فقال :ربما ضاق علينا الشيء ،فأخذنا بقول إخواننلا الملدنيين! ملع أن
صالة الجمعة فيها خالف كبير لكون اإلمام شر ً
طا فيها»(.)191
إحالة المستفتي إلى المذهب األيسر عند الحاجة:
ومما أثر من أدب السلف رضي هللا عنهت :أن يحيل أحلدهم المسلتفتي إللى
من يعلم أنه ييسر عليه في فتواه وال يجلد فلي ذللك حر ًجلا ،ملا دام العلالم اآلخلر
ثقة ،غير متالعب بالدين.
قال أبو بكر الخالل :أخبرني الحسين بن بشار المخرملي قلال :سلألت أحملد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )189فيض القدير» ( )211/1شرح حدي « :اختلف أمتي رحمة».
(« )190مجمو الفتاوى» (.)362/20
( )191المصدر السابق.
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بن حنبل عن مسألة في الطالق
فقال :إن فعل حن .
فقلت :يا أبا عبد هللا ،اكتب لي بخطك ،فكتب لي في ظهر الرقعلة «قلال أبلو
عبد هللا :إن فعل حن ».
قلت :يا أبا عبد هللاْ ،
إن أفتاني إنسان يعني :ال يحن
فقال لي :تعرف حلقة المدنيين
قلت :نعم  -وكانت للمدنيين حلقة عندنا فلي الرصلافة فلي المسلجد الجلامع -
فإن أفتوني حل
قال :نعم(.)192
ترك بعض السنن لتأليف القلوب:
ومن دال ل تسامح السلف :أنهم أجازوا ترك بعض السلنن والمسلتحبات فلي
ً
وعمال بالحدي الشلريف« :بشئروا
العبادات ونحوها ،من أجل تأليف القلوب،
وَل تنفروا» متفق عليه.
عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
كنا مع عبد هللا بن مسعود رضلي هللا عنله بجملع «أي مزدلفلة» ،فلملا دخلل
مسجد منى فقال :كم صلى أمير المؤمنين قالوا :أربعًا ،فصلى أربعًا.
قال :فقلنا :ألم تحدثنا أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى ركعتلين وأبلا بكلر
صلى ركعتين !
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )192طبقات الحنابلة» (« ،)142/1روضة الناظر وجنة المناظر» (ص.)207 :

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

231

فقال :بلى ،وأنا أحدثكم اآلن ،ولكن عثمان كان إما ًما ،فما أخالفه ،والخلالف
شر(.)193
وروي أن اإلمللام الشللافعي رحملله هللا تللرك القنللوت فللي صللالة الصللبح لمللا
صلللى مللع جماعللة الحنفيللة فللي مسللجد إمللامهم ببغللداد ،علللى خللالف مذهبلله.
وفسللروا ذلللك بأنلله فعللله تأدبًللا مللع اإلمللام أبللي حنيفللة ،أو تألفًللا لقلللوب أتباعلله.
وكالهما من األدب الرفيع.
وقلال ابلن عبلد البلر فللي «التمهيلد» :سلمعت شليخنا أبللا عملر أحملد بلن عبللد
الملك بن هاشم رحمه هللا يقول :كان أبو إبراهيم بن إسحاق بلن إبلراهيم شليخنا
يرف لع يديلله كلمللا خفللض ورفللع علللى حللدي ابللن عمللر فللي «الموطللأ» ،وكللان
أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم عل ًما ودينًا.
فقلت له :فلم ال ترفع أنت فنقتدي بك !
قللال لللي :ال أخللالف روايللة ابللن القاسللم؛ ألن الجماعللة لللدينا اليللوم عليهللا،
ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم األ مة(.)194
قال محمد بن رافلع :كنلت ملع أحملد بلن حنبلل وإسلحاق عنلد عبلد اللرزاق،
فجاءنا يوم الفطلر ،فخرجنلا ملع عبلد اللرزاق إللى المصللى ومعنلا نلاس كثيلر،
فلمللا رجعنللا مللن المصلللى دعانللا عبللد الللرزاق إلللى الغللداء ،فقللال عبللد الللرزاق
ألحمد وإسحاق :رأيت اليوم منكما عجبًا ،لم تكبّرا!
قال أحمد وإسحاق :يا أبا بكر ،نحن كنلا ننظلر إليلك :هلل تكبلر فنكبلر فلملا
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(« )193السنن الكبرى للبيهقي» (.)144/3
(« )194فتح البر في الترتيب الفقهي البن عبد البر» (.)544/5
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رأيناك لم تكبر أمسكنا.
قال :أنا كنت أنظر إليكما :هل تكبران فأكبر(.)195
فانظر أدب األكابر بعضهم مع بعلض ،ود عنلك األصلاغر اللذين حرملوا
األدب!
وقللال شلليخ اإلسللالم فللي إحللدى فتاويلله« :إذا اقتللدى المللأموم بمللن يقنللت فللي
الفجر أو الوتر قنت معه ،سواء قنت قبل الركو أو بعده ،وإن كان ال يقنلت للم
يقنللت معلله .ولللو كللان اإلمللام يللرى اسللتحباب شلليء والمللأمومون ال يسللتحبونه،
فتركه ألجل االتفاق واال تالف كان قد أحسن».
ثللم اسللتدل رحملله هللا بقللول النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم لعا شللة« :لئئوَل أن
قومئئك حئئديثو عهئئد بالجاهليئئة لنقضئئت لهئئم الكعبئئة وۡللصئئقتها بئئاۡلرض،
ولجعلئئت لهئئا بئئابين بابًئئا يئئدخل النئئاس منئئه ،وبابًئئا يخرجئئون منئئه» فتللرك
األفضل عنده لئال ينفر الناس.
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأ َ َّم قو ًملا ال يسلتحبونه أو بلالعكس
ووافقهم فقد أحسن(.)196
وقال رحمه هللا في موضو آخر من فتاويه:
وللذلك اسللتحب األ مللة أحملد وغيللره أن يللد اإلمللام ملا هللو عنللده أفضللل إذا
كان فيه تأليف المأمومين ...
فللللو كلللان مملللن يلللرى المخافتلللة بالبسلللملة أفضلللل أو الجهلللر بهلللا ،وكلللان

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )195تاريخ دمشق» ( ،)175/36و«سير أعالم النبالء» (.)566/9
(« )196مجمو الفتاوى» (.)268/22

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

233

الملللأمومون عللللى خلللالف رأيللله ،ففعلللل المفضلللول عنلللده ،لمصللللحة الموافقلللة
والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جا ًزا حسنًا .اهـ.
وقال ابن مفلح في اآلداب الشرعية (:)47/2
قال ابن عقيلل فلي «الفنلون» :ال ينبغلي الخلروج ملن علادات النلاس إال فلي
الحرام ،فلإن الرسلول صللى هللا عليله وسللم تلرك الكعبلة وقلال« :لئوَل حئدثان
قومك بالجاهلية»(.)197
وتلللرك أحملللد اللللركعتين قبلللل المغلللرب إلنكلللار النلللاس لهملللا ،وذكلللر فلللي
«الفصللول» عللن الللركعتين قبللل المغللرب :وفعللل ذلللك إمامنللا أحمللد ثللم تركلله
واعتذر بأن قال :رأيت الناس ال يعرفونه.
ترك اإلنكار على ما تعارف عليه أهل كل بلد:
ومن دال ل التسامح عند علماء السلف :تركهم اإلنكار على ما تعارف عليله
أهل كل بلد ،مما توارثه الخلف عن السلف.
روى الدارمي بسنده عن حميد قال :قلت لعمر بلن عبلد العزيلز :للو جمعلت
الناس على شيء فقال :ما يسرني :أنهم لم يختلفلوا .قلال :ثلم كتلب إللى اآلفلاق
أو األمصار؛ ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم(.)198
وهذا له أصل فيما جاء عن الصحابة رضي هللا عنهت.
فعن عبيدة السلماني قال :قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه :اقضوا ملا
كنتم تقضون ،فإني أكره االخلتالف حتلى يكلون للنلاس جماعلة ،أو أملوت كملا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )197مجمو الفتاوى» (.)195/24
(« )198سنن الدارمي» ( )122/1بتحقيق عبد هللا هاشم اليماني.
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مات أصحابي(.)199
وقد قال أحملد فلي روايلة الملروزي :ال ينبغلي للفقيله أن يحملل النلاس عللى
مذهبه وال يشدد عليهم.
وقال :مهنا :سمعت أحمد يقول :من أراد أن يشرب هلذا النبيلذ يتبلع فيله ملن
شربه فليشربه وحده .اهـ.
وسئل أحمد عن رجلل يصللي فلي مسلجد وهلو يشلرب ملن النبيلذ ملا يسلكر
ً
متأوال وللم يسلكر فلأرجو ،فلإن سلكر للم يصلل
منها أيصلي خلفه قال :إذا كان
خلفه(.)200
قال :ونحن نروي عمن كان يشرب(.)201
قال ابن الجنيد :سلمعت يحيلى بلن معلين يقلول :تحلريم النبيلذ صلحيح ولكلن
أقللف وال أحرملله ،قللد شللربه قللوم صللالحون بأحادي ل صللحاح ،وحرملله قللوم
صالحون بأحادي صحاح(.)202
ودخل أحمد بلن حنبلل ويحيلى بلن معلين وزهيلر بلن حلرب عللى خللف بلن
هشام يسألونه ،فلما أرادوا االنصلراف قلال ألحملد :أي شليء تقلول فلي هلذا يلا
أبللا عب لد هللا لقنينللة نبيللذ كانللت أماملله «وكانللت الجاريللة تريللد أخللذها لمللا رأت
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(« )199تاريخ بغداد» (.)42/8
( )200وهذا ألن الذين أجازوا شرب النبيذ لم يجيلزوا منله ملا يسلكر  ...فلإذا وصلل إللى حلد
السكر؛ فقد أثم على مذهب المجيزين أنفسهم «القرضاوي».
(« )201مسلللا ل اإلملللام أحملللد» البلللن صلللالح (« ،)149/2مسلللا ل أبلللي داود» (ص،)42 :
«مسا ل ابن هانئ» ( .)95/1عن «أدب االختالف».
(« )202سير أعالم النبالء» (.)88/11
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قدومهم فقال لها :دعيها يرى هللا عز وجل شيئًا فأكتمه عن الناس ».
قال أحمد :ليس ذاك إلي ،ذاك إليك .قال :كيف قال أحمد :قلال النبلي صللى
هللا عليله وسلللم« :كلكئم راع وكلكئئم مسئئول عئئن رعيتئه» ،والرجللل را فللي
منزله ومسئول عما فيه ،وليس للخارج أن يغير على الداخل شيئًا(.)203
وسللئل ابللن تيميللة عمللن ولللي أمل ًلرا مللن أمللور المسلللمين ومذهبلله ال يجللوز
شركة األبدان ،فهل يجوز له منع الناس
فأجلاب :لليس للله منلع النللاس ملن مثللل ذللك وال مللن نظلا ره ممللا يسلوي فيلله
االجتهاد ،وليس معه نص من كتاب وال سنة وال إجما  ،وال ما هو فلي معنلى
ذلك(.)204
وروى الحافظ أبلو نعليم فلي «حليلة األوليلاء»( ،)205علن عبلد هللا بلن الحكلم
قال« :سمعت مالك بن أنلس رحمله هللا تعلالى يقلول :شلاورني هلارون الرشليد
في أن يعلق «الموطأ» في الكعبة ،ويحمل الناس على ما فيه ،فقللت - :ال تفعلل
 ،فإن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسللم اختلفلوا فلي الفلرو  ،وتفرقلوافي البلدان ،وكل عند نفسه مصيب ،فقال :وفقك هللا يا أبا عبد هللا».
وتللروى هللذه القصللة أنهللا وقعللت بللين مالللك وأبللي جعفللر المنصللور .ولعلهللا
تكررت مع المنصور والرشيد .فقد روى ابن سعد فلي «الطبقلات» علن محملد
بللن عمللر األسلللمي  -الواقللدي  ،-قللال :سللمع مالللك بللن أنللس يقللول« :لمللا حللج
المنصللور قللال لللي :إنللي قللد عزمللت علللى أن آمللر بكتبللك هللذه التللي وضللعتها
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فتنسخ ،ثم أبع إلى كل مصر من أمصار المسلمين منهلا بنسلخة ،وآملرهم أن
يعملوا بما فيها ،وال يتعدوه إلى غيلره .فقللت :يلا أميلر الملؤمنين ،ال تفعلل هلذا،
فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل ،وسمعوا أحادي  ،ورووا روايات ،وأخلذ كلل
قوم بما سيق إليهم ،ودانوا به من اخلتالف النلاس ،فلد النلاس وملا اختلار أهلل
كل بلد منهم ألنفسهم».
ً
فضال عما تقدم من الركا ز والقواعد  -يتبين لنلا صلحة
وبهذه النقول كلها -
«القاعدة» الذهبية التي وضعها ودعا إليها العالمة السلفي المجدد الشليخ محملد
رشيد رضا رحمه هللا صاحب مجللة «المنلار» وتفسلير «المنلار» ،وهلي التلي
ضللا فيملا اختلفنللا فيلله» ،وقللد
تقلول :نتعللاون فيمللا اتفقنللا عليله ،ويعللذر بعضللنا بع ً
شكك في صحة هذه القاعلدة بعلض اإلخلوة السللفيين ،وهلا نحلن نلرى صلحتها
في ضوء األدلة التي سقناها والحمد هلل.
ال تُرد شهادة المخالف في الفرو :
ومللن هللذا التسللامح :أنهللم ال يللردون شللهادة المخللالف لهللم فللي الفللرو  ،فللي
العبادات أم في المعامالت.
وذكلر صلاحب «كشللاف القنلا » فللي «بلاب رد الشلهادة» أن مللن عملل مللن
الفرو المختلف فيها عند األ ملة اختالفًلا شلا عًا ،كملن تلزوج بلال وللي ،أو بلال
شللهود ،أو شللرب مللن النبيللذ مللا ال يسللكر ،أو أخللر الزكللاة ،أو الحللج متل ً
لأوال ،أو
مقللدًا لمللن يلرى حللله ،للم تللرد شلهادته؛ ألن الصللحابة رضلي هللا عنهلت كللانوا
يختلفون فلي الفلرو  ،وقبللوا شلهادة كلل مخلالف فيهلا ،وألنله اجتهلاد سلا غ ،ال
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يفسق به المخالف ،كالمتفق عليه(.)206

***
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 -13التحاور حول المختلف فيه
ومللن البللاحثين المعاصللرين :مللن علللق علللى «قاعللدة المنللار الذهبيللة» فللأقر
غيَّلر أو علدَّل فلي شلقها اآلخلر،
شقها األول« :نتعاون فيملا اتفقنلا عليله» ،لكنله َ
ضا فيملا نختللف فيله» أي نتسلامح فلي هلذا
وهو الذي يقول« :ويعذر بعضنا بع ً
القسم ،فعدله بقوله« :ونتحاور فيما نختلف فيه».
وكان صديقنا األستاذ الباح المدقق عبد الحليم أبلو شلقة  -عليله رحملة هللا
 مللن المللؤمنين أعمللق اإليمللان بضللرورة الحللوار ،وأهميللة الحللوار وجللدوىضا ،بل ال بد أن نتحاور.
الحوار ،وأنه ال يكفي أن يعذر بعضنا بع ً
وكنت أقول له :إنه  -مع ضرورة الحوار وأهميته وجدواه  -سلتظل مسلاحة
ال بد منها لالختالف ،إذ الحوار مهما يتسلع ملداه ال يمكلن أن يمنلع االخلتالف،
وإال وقعنا فيما وقعت فيه مدرسة «الرأي الواحد» التي تريلد أن تمنلع الخلالف
وتجمع الناس على رأي واحد ،هو في الحقيقة رأيها.
إذ كيف نلغي من الساحة أو من الحياة «التنو » الموجلود فلي البشلر ،وهلو
الذي يمنح الحياة ثراءها وحيويتها وخصوبتها.
سيظل في الناس الذين يميلون إلى ظلواهر النصلوص ،واللذين يميللون إللى
مقاصللدها .أي الللذين لللم يصلللوا العصللر إال فللي بنللي قريظللة وإن فللات الوقللت،
ً
ً
عملال
عمال بحرفيلة اللنص ،واللذين صللوا فلي الطريلق  -مخلالفين للظلواهر -
بمقصود النص.
سلليظل فللي النللاس «المشللدد» الللذي يأخللذ النللاس  -كللل النللاس  -بللالعزا م،
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ويجللنح أب لدًا إلللى األحللوط ،و«الميسللر» الللذي يأخللذ النللاس بللالرخص ،ويفتللي
عمللوم النللاس باأليسللر .وبعبللارة أخللرى :سللتظل فللي الحيللاة شللدا د ابللن عمللر،
ورخص ابن عباس.
ومع وجود هذا االختالف في النلاس أيًّلا كانلت أسلبابه ،فلال بلد ملن التسلامح
في المختلف فيه.
وقد جلرب أخونلا أبلو شلقة رحمله هللا أن يحلاور اللذين يخالفونله فلي بعلض
المسا ل واألفكار في كتابه القيم «تحرير الملرأة فلي عصلر الرسلالة» ودعلاهم
إلللى أن يجلللس معهللم ليتناقشللوا فيمللا يعترضللون عليلله مللن الكتللاب ،فللأبوا عليلله
ضا مطلقًا فكرة الحوار معه.
ذلك ،ورفضوا رف ً
هلللذا ملللع أن معتملللد الكتلللاب لللليس شللليئًا غيلللر نصلللوص القلللرآن الكلللريم،
وصحيحي البخاري ومسلم ،وقد قال له الشليخ عللي الطنطلاوي رحمله هللا :إن
الذين يرفضون كتابك ،إنما يرفضون القرآن والصحيحين.
ومللع هللذا يجللب أال نيللأس مللن الحللوار ،ومللن الللدعوة إلللى الحللوار ،فللنحن
مأمورون بحوار المخلالفين ،حتلى فلي العقيلدة ،فكيلف ال نحلاور المتفقلين معنلا
في العقيدة
عا أن نحاور غيرنلا فلي األصلول ،فكيلف ال نتحلاور فلي
نحن مطالبون شر ً
الفرو
ق
بلللل نحلللن مطلللالبون بلللالحوار بأمثلللل الطلللرق ،وأفضلللل األسلللاليبَ ،
وأر ّ ِ
العبللارات ،فللإن هللذا يللدخل فيمللا أطلللق عليلله القللرآن :الجللدال بللالتي هللي أحسللن
س ُن} [النحل.]125 :
{و َٰ َجد ِۡلهُم ِبٱلهتِي ِه َي أ َ ۡح َ
َ
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وقلد أعطانلا القللرآن نملاذج للحللوار بلالتي هللي أحسلن ،فكانللت نملاذج را عللة
حقًّلا ،مثللل قوللله تعللالى فللي حللوار المشللركين علللى لسللان النبللي صلللى هللا عليلله
{وإِنها ٓ أ َ ۡو إِيها ُكمۡ لَعَلَى ُهدًى أ َ ۡو فِي َ َٰ
ين} [سبأ ،]24 :وقولله بعلده{ :قُئل هَل
وسلمَ :
َٰ
ضلَ ٖل ُّم ِب ٖ

ت ُ ۡسلُونَ َع هما ٓ أ َ ۡج َر ۡمنَا َو ََل نُ ۡس ُل َعمها ت َ ۡع َملُئونَ } [سلبأ ،]25 :وكلان مقتضلى المقابللة أن
تقول« :وال نسأل عما تجرمون» ولكنه للم يشلأ يجلابههم بنسلبة اإلجلرام إلليهم،
سللا لهللم ،وتلطفًللا بهللم ،وتللوددًا إللليهم ،وتقريبًللا للقلللوب حتللى تتفللتح للللتفهم
إينا ً
ومعرفة الحق.
ومللن قللرأ القللرآن وجللده كتابًللا حل ً
لافال بللألوان شللتى مللن الحللوار :بللين الرسللل
وأقوامهم ،كما رأينا ذلك بين نوح وقومه ،حتلى {قَئالُواْ َٰيَنُئو ُ
ي قَ ۡئد َٰ َجئد َۡلتَنَا فَئأ َ ۡكث َ ۡرتَ

ِج َٰدَلَنَا} [هود.]32 :
{و ِت ۡلئكَ ُح هجتُنَئا ٓ
وبين إبراهيم وقومه في عدة سور من القرآن ،وقد قال تعالىَ :
َءات َ ۡي َٰنَ َها ٓ ِإ ۡب َٰ َر ِهي َم َعلَ َٰى قَ ۡو ِم ِه} [األنعام ،]83 :وبين إبراهيم وأبيه.

وبين موسى وفرعلون فلي سلورة طله ،وفلي سلورة الشلعراء ،وفلي غيرهلا
من السور.
ونحللد حللوار م لؤمن آل فرعللون مللع قوملله ،ومللؤمن سللورة يللس مللع قوملله،
وغيرهما من المؤمنين والدعاة الصالحين.
بل نجد في القرآن الحوار بين هللا  -جل شأنه  -وخلقه ،فحاور المال كلة فلي
ض َخ ِليفَة} [البقرة.]30 :
خلق آدم حين قالِ { :إنِي َجا ِعل فِي ۡٱۡل َ ۡر ِ
بللل حللاور شللر خلقلله إبللليس لعنلله هللا ،كمللا سللجل ذلللك القللرآن فللي سللورة
األعراف والحجر وص وغيرها.

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

241

المهلم أن نعللرف هللدف الحلوار ،ونحللرص علللى خللق أدب الحللوار ،ونللتقن
لغة الحوار.
ليس الهدف من الحوار أن يتنازل خصمك دا ًما عن رأيله ،ليتبنلى رأيلك أو
العكللس ،قللد يكللون الهللدف مللن الحللوار :البحل عللن القواسللم المشللتركة لنلتقللي
عليها ،العمل على تعميقها وتوسيعها ما استطعنا.
والمحاولة الدا بة لتضييق نقلاط االخلتالف ،والتغاضلي عنهلا إذا للم نسلتطع
تضييقها ،وتكفينا المساحة المشتركة بيننا للقاء.
علللى أن المحللاور األمثللل هللو الللذي يتحللرر مللن ذاتيتلله ،ويتحللرر مللن كللل
عصبية ،إال من طلب الحق ،وعشلق الحقيقلة ،وأن يكلون مسلتعدًا للتنلازل علن
رأيلله بالكليللة ،ويتبنللى رأي الطللرف اآلخللر ،إذا تبللين للله خطللأ رأيلله ،وصللواب
رأي خصمه .فالحق أحق أن يتبع.
وقللد كللان للقاضللي الفقيلله النظللار عبيللد هللا بللن الحسللن العنبللري رأي فللي
قضية ،فحاوره في ذللك اإلملام عبلد اللرحمن بلن مهلدي ،فلاقتنع برأيله ،وأعللن
رجوعه بشجاعة وطرحه قلا ًال :إذن أرجلع وأنلا صلاغر ،وهللا ألن أكلون ذنبًلا
سا في الباطل.
في الحق خير من أن أكون رأ ً
وال يسللعنا إال أن نقتللبس هنللا مللن أفكللار األسللتاذ أبللو شللقة رحملله هللا ،رجللل
كثيلرا علن الحلوار فلي كتابله «نقلد العقلل
الحلوار األول فيملا رأيلت ،وقلد كتلب
ً
المسلم» ننقل منه هذه الفقرات.
أفكار الحوار والثوابت:
كثيرا ما تبدو الثوابت كأنها حجر عثرة في وجه الحلوار ،فكلال المتحلاورين
ً
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غير مستعد للتنازل عن ثوابته ،ونفلس هلذه الثوابلت قلد تختللف ملن فريلق إللى
آخر ،وهذه أفكار أولية في المسألة:
 -1هناك قضايا منتهية وأمور راسخة تكاد تكلون ملن البلديهيات ْ
سللَّمات -
وال ُم َ
على األقل عند المسلمين.
 -2هللذا القضللايا لهللا دور هللام ،ويجللب أن نللدعمها بوسللا ل متجللددة أو ثابتللة،
تدعي ًما لحقا ق الحياة الثابتة وما تشمله من معلاني الحلق والخيلر والجملال،
فاإليمللان والعبللادة والقلليم الخلقيللة مللن المسلللَّمات المقللررة ،وتحتللاج دو ًمللا
لترسيخها لتثمر ثمراتها الطيبة.
 -3أما القضلايا الجديلدة أو المتجلددة المتطلورة فلي حيلاة اإلنسلان ،فهلي قضلايا
تثيرها الحياة المتطورة ،وهي قضايا ما زال اإلنسان يبذل جهده فلي تأملهلا
وبحثهللا ودراسللتها ،ويشللعر أنهللا بحاجللة إلللى مزيللد مللن الدراسللة والتري ل
والتأملللل ،وطرحهلللا للحلللوار إحلللدى الوسلللا ل المعينلللة للبحللل والدراسلللة
والتأمل.
 -4ومللا دامللت هللذه األفكللار المتجللددة بهللذا القصللد  -أي للحللوار  -فهللي أشللبه
بمرحلة التجريب في مجال تحسلين زراعلة محصلول ملا أو اكتشلاف دواء
مللا ،وطرحهللا للحللوار حولهللا فرصللة لتعللاون عللدة عقللول علللى الدراسللة،
والبح والتأمل.
ومن مميزات الحوار ما يلي:
 -1الحوار نو من «عمل الفريق» ال عمل الفرد.
 -2الحوار يجلو الصدأ الذي قد يصليب العقلل ،بكسلر القيلود والسلدود التلي قلد
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تكون مترسبة في عقل الفلرد ،ويكشلف عالقلات منطقيلة كانلت غا بلة علن
عقل الفرد.
 -3يربط النتا ج بأسبابها ،وقد يغفل الفرد عن هذا الربط.
 -4يربط الظواهر بالبواطن ،وقد يغفل الفرد عن هذا الربط.
 -5يوفر النظرة الشاملة للموضو  ،وقلد يقلف عقلل الفلرد عنلد بعلض جوانلب
هذا الموضو فقط.
 -6الحوار يصقل الفكرة «الرأي واالجتهاد».
 -7الحللوار نللو مللن التجربللة ،وكمللا أن التجربللة تللدعم الفرضللية أو تعللدلها أو
تلغيها ،فكذلك الحوار يدعم الفكرة أو يعدلها أو ينفيها.
 -8الحوار في مجلال الفكلر يقلوم مقلام إجلراء التجلارب فلي مجلال الملادة ،وإن
كان ال يتوافر في مجال الفكر ما يختبر صحة الفرضية ،فلإن نلدوة الحلوار
هي في مقام مختبر التجارب.
 -9الحوار تجربة في عالم الفكر أو عالم العقل تسبق التجربة فلي علالم الواقلع،
وال بد أن يسلبق هلذا النلو ملن التجربلة «أي ميلدان الفكلر» التجريلب فلي
مجال الواقع ،حي يكون الثمن باه ً
ظا عند الخطأ.
 -10يعطلللي الحلللوار صلللاحبه الحلللق ليظهلللر حقللله وهنلللا نقلللول :ال محايلللد إال
االنتهللازيون أو السلللبيون ،وال خيللر فلليمن خللال مللن المعتقللدات والمبللادئ
العامللة والخاصللة  ...ولكللن علللى أصللحاب المعتقللدات أن يتحلللوا بالتعقللل
واالستنارة ،وأن يؤمنوا بأن الحوار هلو أسلاس كلل نظلام اجتملاعي متجلدد
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وأساس التقدم.
وإذا كان سنا البلرق يبلدو ملن التقلاء سلحب شلتى ،فلإن سلنا الحلق يبلدو ملن
التقاء آراء شتى ...
لقد انتهى زملن المعصلومين اللذين يسلاندهم اللوحي ،وال يقوللون إال الحلق.
وأدرك العالم كله أن من جاء بعدهم  -أي األنبياء  -مهما شمخت عبقريتله فهلو
يخطئ ويصيب ويكبو ويمضي(.)207
وممللا يجعللل الحللوار الجللاد الللذي نبغيلله ضللرورة الزمللة :ضللعف العقللل
البشري ،بمعنى عدم كماله ،وليس بمعنى عجزه.
ومن آثار الضعف:
 -1يدرك شيئًا وتغيب عنه أشياء.
 -2قد يدرك شيئًا إدرا ًكا غير صحيح.
 -3يرى اليوم ما لم يره باألمس.
وننبلله فللي خللواتيم هللذه الجولللة إلللى أن هنللاك فرقًللا بللين الحللوار مللن أجللل
التصللحيح أو ملللع االسلللتعداد للتصلللحيح ،وبلللين الحلللوار «المنتقلللى» ملللن أجلللل
التللدعيم والتنميللة لللنفس األخطللاء واالتجللاه ،أو االسللتما لللبعض الشخصلليات
الجدلية لتدعيم بعض ما عنلدي ملا دام هلو الغاللب وبصلرف النظلر مقلد ًما علن
قدر الخالف.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )207انظر« :نظرة على واقعنا اإلسالمي مع مطلع القرن الخلامس عشلر الهجلري» للشليخ
محمد الغزالي (ص )79 :طبعة دار ثابت بالقاهرة.
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إن التعللاون بللالميزان الصللحيح يقتضللي بأنلله للليس فللي العمللل الجمللاعي :أنللا
وأنتم ،بل نحن كلنا نقدم هلل ،والعمل يحتاجنا جميعًا ،ونحن جميعًا نحتلاج رضلا
هللا وثواب هللا ،ونخاف عقاب هللا إن قصرنا في واجبنا .المهم :حلرام أن يزهلد
طرف في اآلخر ،ويحدث التقاطع والتباعد مع إمكانية التقارب والتعاون.
ونحن إذ نتحاور لسنا فلي موقلف تحلد ،إنملا هلو تشلاور وتناصلح وتحلاور،
تحللاور بللين طللرفين مختلفللين :تحللاور فللي البيللت الواحللد ،وتحللاور للتعللارف
والتقارب ،واالستيثاق ،أي يستوثق كل منلا ملن صلاحبه ،فينبغلي أن يتقلدم كلل
منا خطوة أو خطوات «عن اقتنا » نحو اآلخر( .)208اهـ.

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )208من كتاب «نقد العقل المسلم» لعبد الحليم أبو شقة رحمه هللا  -تحت الطبع.
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 -14اعتبار المذاهب كلها على خير وهدى
ومن ركا ز هذا الفقله :اعتبلار الملذاهب المعتبلرة عنلد األملة ،كلهلا ملدارس
فقهيللة ،وطللرق لمعرفللة أحكللام الشللريعة وكلهللا علللى هللدى وعلللى خيللر فللي
مجموعهللا وجملتهللا ،ال فللي جميللع جز ياتهللا وتفصلليالتها ،وهللي  -مللن هللذه
الحيثيللة  -متسللاوية فللي نسللبتها إلللى الشللريعة اإلسللالمية ،وبعبللارة أخللرى :إلللى
الكتاب الكريم والسنة المطهرة.
وأما من حي التفصيل ،فال يوجد ملذهب إال وفيله مسلا ل يكلون دليلله فيهلا
ضلعيفًا ،ومأخلذه غيلر مقنلع ،وهلذا بمقتضلى البشلرية غيلر المعصلومة ،ولكللن
هذا ال ينقص من قيمة المذهب ،وال من قدر صلاحبه؛ ألنله ملأجور حتلى عللى
خطئلله ،وألن الجميللع مشللتركون فللي ذلللك فللال يجللوز فللي هللذا المقللام التعصللب
ألحد المذاهب ضلد الملذاهب األخلرى ،وال ألحلد األ ملة ضلد األ ملة اآلخلرين
فما كان هذا من هدي سلف األمة.
قال الحافظ جالل الدين السيوطي في رسالته «جزيل المواهب في اخلتالف
المللذاهب» :اعلللم أن اخللتالف المللذاهب فللي هللذه الملللة نعمللة كبيللرة ،وفضلليلة
عظيمة ،وله سر لطيف أدركه العالمون ،وعمي عنله الجلاهلون ،حتلى سلمعت
بعض ال ُج َّهال يقلول :النبلي صللى هللا عليله وسللم جلاء بشلر واحلد ،فملن أيلن
ضا :من يأخذ فلي تفضليل بعلض الملذاهب عللى
مذاهب أربعة ومن العجب أي ً
بعللض ،تفضل ً
ضللل عليلله وسللقوطه ،وربمللا أدى إلللى
ليال يللؤدي إلللى تنقلليص ْال ُمفَ َّ
الخصام بين السلفهاء ،وصلارت عصلبية وحميلة الجاهليلة ،والعلملاء منزهلون
عن ذلك  ...وقد وقع االختالف فلي الفلرو بلين الصلحابة رضلي هللا عنهلت،
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فما خاصم أحد أحلدًا ،وال علادى أحلد أحلدًا ،وال نسلب أحلد أحلدًا إللى خطلأ وال
قصور.
فعللرف بللذلك أن اخللتالف المللذاهب فللي هللذه األمللة :خصيصللة فاضلللة لهللذه
األمة ،وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة(.)209
ومع هذا وجدنا من أتبلا الملذاهب ملن يتعصلب لمذهبله ،ولمؤسلس مذهبله
وإمامللله ،ويحلللاول أن يفضلللله عللللى غيلللره ملللن األ ملللة ،وأن يللللتمس لللله ملللن
النصوص الحديثية ما يبرر تفضليله وترجيحله ،وهلو تكللف للم يَدّعله صلاحب
المذهب ،ولم يخطر على باله.
وأعجللب مللن هللذا وأغللرب :أن تختلللق أحادي ل فللي فضللل بعللض األ مللة،
وتحقير بعض آخر ،والتنفير منه.
وممللا يؤسللف للله :أن نجللد بعللض الكتللب المهمللة محشللوة بأقاويللل فجللة فللي
الطعن على بعض األ مة ،الذين لهم قبول في األمة.
وذلك مثل كتاب «السنة» الذي ينسب إلى عبد هللا بن أحملد بلن حنبلل ،ففيله
أقاويل عن اإلمام أبي حنيفة ،تقشعر ملن فظاعتهلا األبلدان ،والحلق أنلي للم أكلد
أصدق أن يشتمل كتاب من كتلب السللف عللى هلذا الهجلوم السلافر عللى رجلل
من أ مة الهدى ،لم يؤسس مذهبه من فراي ،إنملا أسسله عللى ميلراث المدرسلة
المسعودية في الكوفة ،وهي مدرسة كان فيله ملن جبلال العللم ،وأعلالم الهلدى،
من ال يشك فيهم مسلم له صلة بالعلم اإلسالمي ،ثم هو للم يؤسلس هلذا الملذهب
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )209انظلللر« :جزيلللل المواهلللب» للسللليوطي (ص .)22 ،21 :نشلللر المكتلللب اإلسلللالمي -
بيروت ،بتحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد.
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وحده ،بل أسسه معه أصلحابه الكبلار اللذين كلان لكلل ملنهم إما ًملا برأسله ،مثلل
أبللي يوسللف ومحمللد صللاحبيه ،وزفللز بللن الهللذيل ،والحسللن بللن زيللاد اللؤلللؤي
علللا فلللي األملللة ،يتبعللله األفغلللان والهنلللود
وغيلللرهم ،وهلللو أكثلللر الملللذهب أتبا ً
والباكسللللتانيون ،والبنغللللاليون واألتللللراك وغيللللرهم مللللن أبنللللاء الجمهوريللللات
اإلسالمية في أواسط آسيا «أزبكستان وطاجكستان وكزاخستان وغيرها».
وقلللد كلللان الملللذهب السلللا د طلللوال عصلللور الخالفلللة العباسلللية ،والخالفلللة
العثمانية.
فكيف ينتقص من إمام هذا المذهب ،ويتهجم عليه ،إللى هلذا المسلتوى اللذي
قرأته ورأيته
وقد أورد الحلافظ الخطيلب البغلدادي فلي كتابله «تلاريخ بغلداد» فلي ترجملة
ً
أقلواال للم يكلن لهلا ضلرورة ،تسليء إللى اإلملام رضلي هللا عنله ...
أبي حنيفة
مما جعل العالمة التركي الحنفلي الشليخ محملد زاهلد الكلوثري وكيلل المشليخة
اإلسالمية في تركيا ينتقده بكتاب «تأنيب الخطيب على ملا سلاقه فلي شلأن أبلي
ضا ،فهذا الميدان إذا دخل النلاس فيله
حنيفة من األكاذيب» ،وربما تجاوز فيه أي ً
أسرفوا وبغى بعضهم على بعض إال من عصم ربك .وقليل ما هم.
وممللا ذكللروه فللي التعصللب لأل مللة قللول العالمللة الحنبلللي أبللي إسللماعيل
األنصللاري الهللروي صللاحب «ذم الكللالم» و«منللازل السللا رين» وغيرهمللا.
حكللى الللذهبي فللي «األعللالم» عللن محمللد بللن طللاهر قللال :سللمعته ينشللد علللى
منبره:
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أنئئا حنبلئئي مئئا حييئئت ،فئئإن أمئئت فوصئئئئئئئئئئئئئئئئئئيتي للنئئئئئئئئئئئئئئئئئئاس أن
يتحنبلئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوا

()210

وحكي ذلك عن أبي عبد هللا البوشنجي الشافعي في ترجمته( )211أنه قال:
وإنئئي حيئئاتي شئئافعي ،وإن أمئئت فتوصئئئيتي بعئئئدي أن يتشئئئفعوا

ونقل عن القاضي عياض في ترجمته( ،)212قوله عن اإلمام مالك:
ومالك المرتضى َل شئك أفضئلهم إمام دار الهدى والوحي والسئنن

وال يحضرني اآلن ما قاله بعض الحنفية في هذا المجلال .وال أحسلبهم نجلو
مما وقع فيه هؤالء .وما يمنع أحدهم أن يقول :فوصيتي للناس أن يتحنفوا !
وممللا يأسللى للله المسلللم أن يجللد بعللض العلمللاء الكبللار ،الللذين لهلم شللأن عنللد
وذكلرا حسلنًا فلي اآلفلاق،
ضلا،
األمة ،والذين تركوا وراءهم تراثًا عظي ًملا عري ً
ً
دخلللوا فللي هللذا النفللق المظلللم ،واعتبللروا مللذهبهم هللو األحللق مللن المللذاهب
األخرى ،وربما أدَّاهم هذا إلى التطاول على اآلخرين ،والتنقيص من أقدارهم.
ومللن هللؤالء :إمللام الحللرمين أبللو المعللالي الجللويني (ت478 :هللـ) فقللد ألللف
()213

كتابًا  -ليته للم يؤلفله  -سل َّماه «مغيل الخللق فلي اختيلار الملذهب األحلق»

حمللل فيلله علللى مللذهب الحنفيللة ،وأعلللى مللن مللذهب الشللافعية ،والشللافعي عللال
بعلملله وفضللله ،وللليس فللي حاجللة إلللى مللن يعليلله .ومللا أظنلله رضللي هللا عنلله
يرضى عن هذا التوجه الذي ال يليق بمنهجية الفضالء من العلماء .هلذا ملع أن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )210سير أعالم النبالء» للذهبي (.)506/18
( )211المصدر السا ق (.)73/10
( )212المصدر نفسه (.)10/8
( )213طبلع الكتلاب فلي مصللر سلنة (1352هلـ) ،وفلي باكسللتان سلنة (1400هلـ) ،ورد عليلله
الشيخ محمد زاهد الكوثري بكتاب س َّماه «إحقاق الحق وإبطال الباطل في مغي الخلق».
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للرا ملللن اإلنصلللاف للمخلللالفين ،وقلللد أعللللن
إلملللام الحلللرمين كلملللات تحملللل كثيل ً
رجوعه في مسا ل الصفات عن التأويل إلى ما كان عليه سلف األملة ،كملا فلي
«العقيللدة النظاميللة» ولكللن سلللبحان مللن تفللرد بالكملللال ،ومللن خللص رسلللوله
بالعصمة.
وقللد حللاول بعللض إخواننللا م لن المعاصللرين إنكللار نسللبة الكتللاب إلللى إمللام
الحرمين ،وهيهات ،ففي أواخر «البرهان» ملا يلدل عليله ،وقلد نسلبه ملن بعلده
مللن الشللافعية وغيللرهم إليلله .وآخللرهم الحللافظ السلليوطي فللي رسللالة «جزيللل
المواهب في اختالف المذاهب».
وأخطر ما يذكر هنا :اعتبار تقليد الشافعي واجبًا على طوا ف األمة كلهلا!!
وللشافعي هنا استدالالت متكلفة ال ضرورة لها وال مبرر.
ومللن ذلللك :اسللتداللهم بحللدي «اۡلئمئئة مئئن قئئريش»( ،)214والشللافعي هللو
الوحيللد مللن بللين األ مللة األربعللة الللذي ينسللب إلللى قللريش .ومللع مللا فللي صللحة
الحدي من كالم ،فإن حمله على «اإلمامة العلميلة» خلروج علن الظلاهر؛ ألن
اإلمامة المقصودة في مثله من األحادي هي «ر اسلة الدوللة» ،كملا تلدل عليله
أحادي شتى .ولذا جاء في بعض األحادي «اۡلمراء من قريش» ،ولو صلح
هللذا التأويللل ،فلمللاذا ال يحمللل علللى مللن هللم أعظللم مللن الشللافعي مثللل سللعيد بللن
المسلليب  -القرشللي  -وهللو سلليد التللابعين ،وأحللد الفقهللاء السللبعة بللل لمللاذا ال
يحمل على حبر األمة وترجمان القرآن ،عبد هللا بن عباس ،ابن عم رسلول هللا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )214رواه عللللن أنللللس بللللن مالللللك أحمللللد فللللي «المسللللند» ( ،)183 ،129/3والحللللاكم فللللي
«المستدرك» ( ،)501/4وصححه ووافقه الذهبي .وقد استدل بهذا الحدي السليوطي فلي
«جزيل المواهب».
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صلى هللا عليه وسلم
وكنت أود من اإلمام السيوطي أن َيثْبُت على ما قاله ً
أوال من أن كل مجتهلد
على هدى ،وكلهم على حق ،فال لوم على أحد منهم ،وال ينسلب إللى أحلد ملنهم
تخطئلة ،وملا قاللله بعلد ذللك فللي اللرد عللى مللن تعصلب ملن الحنفيللة وقلال :إنلله
يجلوز لغيللر الحنفلي أن يتحللول حنفيًّلا ،وال يجللوز للحنفلي أن يتحللول شللافعيًّا أو
غيره! فقد ذكر السيوطي :أن هلذا تحكلم ال دليلل عليله ،وتعصلب محلض ،فلإن
األ مة كلهلم فلي الحلق سلواء ،وللم يلرد حلدي علن رسلول هللا صللى هللا عليله
وسلم بتمييز مذهب أبي حنيفة عن غيره(.)215
ولكنه لألسف جره الرد على المتعصب الحنفلي إللى أن يخلرج علن منهجله
األول الللذي قللرره بوضللوح ،ليقللول :وإن كللان ال بللد مللن التللرجيح ،فمللذهب
الشللافعي أولللى بالرجحللان؛ ألنلله أقللرب إلللى موافقللة األحادي ل  .ومذهبلله اتبللا
الحدي  ،وتقديمه على الرأي(.)216
وهللذه دعللوى تشللترك فيهللا كللل المللذاهب .حتللى ذكللروا عللن أبللي حنيفللة أن
ضعيف الحدي عنده مقدم على الرأي ،وربما كان مذهب أحمد أوللى بملا قلال
من مذهب الشافعي ،فهو أقرب إلى األخذ باألثر.
بل ربما كان مذهب داود وابن حزم من الظاهرية أكثر انطباقًا على ما قالله
السيوطي رحمه هللا.
وما أعظم موقف اإلمام مالك حين طلب منه الخليفة أن يحمل النلاس جميعًلا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )215انظر« :جزيل المواهب» (ص.)36 ،35 :
( )216نفسه (ص.)36 :
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على الموطأ ،فما كان منه إال أن اعتذر له بأن الصحابة تفرقلوا فلي األمصلار،
وأصبح عند كل قوم علم ،فلو حملوا على رأي واحد تكون فتنة.
ومما شهدته من دال ل التعصب المذهبي غير البصير:
إصللرار مفتللي بعللض األقطللار عنللد تعللديل قوانينلله الوضللعية إلللى قللوانين
إسلالمية أن يؤخللذ بمللذهب ماللك  -وهللو المللذهب السلا د فللي هللذا القطللر  -دون
غيره من المذاهب.
وكأن المعركة بين مذهب فقهي وآخر! إن المعركلة بلين الشلريعة بمجملو
مذاهبها وبلين قلوانين وضلعية أرضلية دخيللة ال يرضلاها ماللك وال أبلو حنيفلة
وال الشافعي وال ابن حنبل .وال أي مذهب إسالمي كان أو يكون.
وليللت شللعري كيللف وسللع هللذا الشلليخ أن يغضللي ويسللكت أمللام سلليطرة
القللوانين الوضللعية وطردهللا لكللل مللذاهب الفقلله اإلسللالمي مللن سللاحة التشللريع
والتقنين والقضلاء ،ويثلور اليلوم كالليل إذا أريلد أن تسلتمد القلوانين ملن سلا ر
المذاهب الفقهيلة اإلسلالمية بمعنلى أن يؤخلذ أرجحهلا وأليقهلا بتحقيلق مقاصلد
الشر ومصالح الناس في حياة مجتمعنا المعاصر
تجنب تفضيل المذاهب بعضها على بعض:
ومللن ثمللار هللذا الفقلله :تجنللب المفاضلللة بللين المللذاهب المعتبللرة عنللد األمللة.
وأحسب أن من دال ل التعصب :تفضيل بعض الملذاهب عللى بعلض ،تفضل ً
يال
ينقص من قدر المذاهب األخرى ،ويحط من شأنها.
وقللد أنكللر هللذا بعللض المحققللين مللن علمللاء المللذاهب أنفسللهم ،ولللم يرضللوا
بمدح بعض المذاهب على حساب المذاهب األخرى ،وكلهم عللى حلق ،وعللى
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هدى من ربهم.
فمسللألة المفاضلللة أو «التفضلليل» هللذه آفللة لللدى بعللض النللاس ،وقللد غللزت
تفكير بعلض النلاس حتلى شلاعت بيلنهم هلذه المفاضلالت :المفاضللة بلين الليلل
والنهار ،والمفاضلة بين الصيف والشتاء ،والمفاضلة بين األرض والسماء.
وانتهللى آخللرون مللن هللذه المفاضللالت إلللى التفضلليل بللين األنبيللاء والرسللل
بعضهم وبعلض ،ملع قولله تعلالىَ :
{َل نُفَ ِئر ُق َب ۡئينَ أ َ َح ٖئد ِمئن رُّ سُئ ِل ِه} [البقلرة.]285 :

وقول النبي صلى هللا عليه وسلمَ« :ل تخيروا بين اۡلنبياء»(.)217
قال ابن المنير :وقد ذكر قوم من أتبلا الملذاهب فلي تفضليل أ ملتهم .وأحلق
ما يقال في ذلك ما قالت أم الكملة عن بنيها :ثكللتهم إن كنلت أعللم أيهلم أفضلل،
هم كالحلقة المفرغة ال يدرى أين طرفاها!
فما من واحد منهم إذا تجرد النظر إلى خصا صه إال ويفنى الزمان حتلى ال
يبقى فيهم فضلة لتفضيله على غيره.
وبيَّن ابن المنير أن سبب ذلك إنما هو غلبة العادة ،فلال يكلاد يسلع ذهلن أحلد
{و َمئا
من أصحابه لتفضيل غير مقلَّده .وفي ذللك جلاءت اإلشلارة بقولله تعلالىَ :
يهم ِم ۡن َءايَ ٍة إِ هَل ِه َي أ َ ۡكبَ ُر ِم ۡن أ ُ ۡختِ َها} [الزخرف ،]48 :يريد  -وهللا أعللم  -أن كلل
نُ ِر ِ
آية إذا جرد النظر إليها قال الناظر حينئلذ :هلذه أكبلر اآليلات ،وإال فملا يتصلور
فللي آيتللين أن تكللون كللل واحللدة أكبللر مللن األخللرى بكللل اعتبللار ،وإال لتنللاقض
األفضلية والمفضولية .والحاصل أن هؤالء األربعة انخرقت بهلم العلادة ،عللى
معنى الكرامة ،عنايلة ملن هللا بهلم ،فلإذا قيسلت أحلوالهم بلأحوال أقلرانهم كانلت
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )217متفق عليه عن أبي سعيد ،كما في «اللؤلؤ والمرجان» (.)1535
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خارقة لعوا د أشكالهم(.)218
ولشيخ اإلسالم ابن تيمية كالم طيب في تفضيل بعض النلاس بعلض األ ملة
على غيرهم ،فقد سئل عملن قلال علن الشليخ عبلد القلادر :إنله أفضلل المشلايخ،
وعن اإلمام أحمد :إنه أفضل األ مة ،فهل هذا صحيح أم ال
فأجاب رحمه هللا بقوله:
أما ترجيح بعض األ مة والمشايخ على بعض؛ مثل ملن يلرجح إمامله اللذي
تفقلله علللى مذهبلله ،أو يللرجح شلليخه الللذي اقتللدى بلله علللى غيللره؛ كمللن يللرجح
الشلليخ عبللد القللادر ،أو الشلليخ أبللا مللدين ،أو أحمللد أو غيللرهم؛ فهللذا البللاب أكثللر
الناس يتكلمون فيه بلالظن وملا تهلوى األنفلس؛ فلإنهم ال يعلملون حقيقلة مراتلب
األ مة والمشايخ ،وال يقصدون اتبا الحق المطلق ،بل كل إنسلان تهلوى نفسله
أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن يظنه ،وإن لم يكن معه برهان على ذللك ،وقلد
يفضي ذللك إللى تحلاجهم وقتلالهم وتفلرقهم ،وهلذا مملا حلرم هللا ورسلوله ،كملا
ق تُقَاتِئ ِۦه َو ََل ت َ ُمئوت ُ هن إِ هَل َوأَنئتُم م ۡ
ٱَّللَ َحئ ه
قال تعالىَٰ { :يَٓأَيُّ َها ٱله ِذينَ َءا َمنُواْ ٱتهقُواْ ه
ُّسئ ِل ُمونَ
َ 102و ۡ
ٱَّللِ َج ِميع ئا َو ََل تَفَرهقُئئو ْۚاْ َو ۡٱذ ُك ئ ُرواْ نِ ۡع َمئئتَ ه
ٱعت َ ِص ئ ُمواْ ِب َح ۡب ئ ِل ه
علَئ ۡئي ُكمۡ ِإ ۡذ ُكن ئتُمۡ
ٱَّللِ َ
ف بَ ۡئينَ قُلُئوبِ ُكمۡ فَأ َ ۡ
ئار
صئبَ ۡحتُم بِنِ ۡع َمتِئ ِ ٓۦه إِ ۡخ َٰ َونئا َو ُكنئتُمۡ َ
أ َ ۡعدَآء فَأَله َ
علَ َٰئى شَئفَا ح ُۡف َئر ٖة ِمئنَ ٱلنه ِ
فَأَنقَذَ ُكم ِم ۡن َه ۗا َك َٰذَ ِلكَ يُبَيِ ُن ه
ٱَّللُ لَ ُكمۡ َءا َٰيَتِ ِۦه لَعَله ُكمۡ ت َ ۡهتَدُونَ َ 103و ۡلت َ ُكن ِمئن ُكمۡ أُمهئة يَ ۡئدعُونَ
ٓ
وف َويَ ۡن َه ۡونَ ع َِن ۡٱل ُمنك َِْۚر َوأُوْ َٰلَئِكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِلحُئونَ َ 104و ََل
إِلَى ۡٱل َخ ۡي ِر َويَ ۡأ ُم ُرونَ ِب ۡٱل َم ۡع ُر ِ
ٓ
ت َ ُكونُواْ كَٱله ِذينَ تَفَرهقُواْ َو ۡ
ٱخت َ َلفُواْ ِم ۢن بَ ۡع ِد َما َجا ٓ َء ُه ُم ۡٱلبَ ِي َٰنَ ْۚ ُ
ت َوأُوْ َٰ َلئِئكَ َلهُئمۡ عَئذَابٌ ع َِظئيم
 105يَ ۡو َم ت َ ۡبيَضُّ وُ جُوه َوت َ ۡس َئودُّ وُ ج ْۚ
ُئوه} [آل عملران ،]106 - 102 :قلال ابلن عبلاس:

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ،وتسود وجوه أهل البد والفرقة.

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )218البحر المحيط» للزركشي (.)293/6
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فما دخل فلي هلذا البلاب مملا نهلى هللا عنله ورسلوله ملن التعصلب والتفلرق
واالختالف والتكلم بغير علم؛ فإنه يجب النهي عنه ،فليس ألحلد أن يلدخل فيملا
نهلى هللا عنله ورسلوله ،وأمللا ملن تلرجح عنلده فضللل إملام عللى إملام ،أو شلليخ
على شيخ بحسلب اجتهلاده ،كملا تنلاز المسللمون :أيهملا أفضلل :الترجيلع فلي
األذان أو تركه أو إفراد اإلقاملة أو إثناؤهلا وصلالة الفجلر بغللس أو اإلسلفار
بها والقنوت في الفجر أو تركه والجهلر بالتسلمية ،أو المخافتلة بهلا أو تلرك
قراءتها ونحلو ذللك .فهلذه مسلا ل االجتهلاد التلي تنلاز فيهلا السللف واأل ملة،
فكلل مللنهم أقلر اآلخللر عللى اجتهللاده ،ملن كللان فيهلا أصللاب الحلق فللله أجللران،
ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر ،وخطؤه مغفور لله ،فملن تلرجح عنلده تقليلد
الشلافعي ،لللم ينكللر علللى مللن تللرجح عنلده تقليللد مالللك ،ومللن تللرجح عنللده تقليللد
أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ،ونحو ذلك.
وال أحد في اإلسالم يجيب المسلمين كلهم بجواب عام :أن فالنًلا أفضلل ملن
فالن ،فيقبل منه هذا الجواب؛ ألنه من المعللوم أن كلل طا فلة تلرجح متبوعهلا،
ً
فال تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه ،كملا أن ملن يلرجح ً
عملال ال
قلوال أو
يقبلل قلول ملن يفتلي بخلالف ذللك .لكلن إن كلان الرجلل مقللدًا فلليكن مقللدًا لملن
يترجح عنده أنه أولى بالحق ،فإن كان مجتهدًا اجتهد واتبع ما يترجح عنلده أنله
ٱَّللَ َمئا ۡ
سا إال وسعها ،وقد قلال تعلالى{ :فَئٱتهقُواْ ه
ٱسئت َ َط ۡعتُمۡ }
الحق ،وال يكلف هللا نف ً
[التغابن ،]16 :لكن عليه أن ال يتبع هواه وال يتكلم بغير عللم ،قلال تعلالىَٓ َٰ { :هئأَنتُمۡ
ٓ
ع ۡلئم} [آل عملران:
و لَ ُكئم بِئ ِۦه ِ
َٰ َه ُؤ َ َٓل ِء َٰ َح َج ۡجئتُمۡ فِي َمئا لَ ُكئم بِئ ِۦه ِع ۡلئم فَ ِلئ َم ت ُ َحئآجُّونَ فِي َمئا لَ ۡئي َ
ۡ
ق بَ ۡعدَ َما تَبَيهنَ } [األنفال.]6 :
 ،]66وقال تعالى{ :يُ َٰ َج ِدلُونَكَ فِي ٱل َح ِ

وما من إملام إال لله مسلا ل يتلرجح فيهلا قولله عللى قلول غيلره ،وال يعلرف
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هذا التفاضل إال من خاض في تفاصيل العلم ،وهللا أعلم(.)219

***
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(« )219مجمو الفتاوى» (.)293 - 291/20
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 -15الترحيب باختالف التنو ال التضاد
ومن ركا ز هذا الفقه «فقله االخلتالف» :أنله ال يعتبلر كلل اخلتالف ملذمو ًما
ومحظورا ،فهناك من االختالف ما هو سا غ مشرو  ،ومن االخلتالف ملا هلو
ً
مردود وممنو .
والتمييز بلين النلوعين مطللوب ،بلل واجلب ،حتلى ال يخللط الجهلال بلين ملا
يقبل من الخالف وما ال يقبل ،وما له مساي فلي النظلر الشلرعي ،وملا لليس لله
مساي وال قبول بحال.
فمن االختالف المقبول والسلا غ والمشلرو « :اخلتالف التنلو » واخلتالف
التنو يتسق مع ظاهرة كونية عاملة أشلرنا إليهلا عنلدما تحلدثنا علن فكلرة «أن
االخلللتالف ضلللرورة» وقلللد بيَّنلللا هنلللاك أنللله ضلللرورة دينيلللة ولغويلللة وبشلللرية
وكونية.
وأشرنا في الضرورة الكونية إلى أن الكون مؤسس على ظاهرة «اخلتالف
{و َمئا
األلوان» المبثوثة في القرآن الكريم فلي سلياقات شلتى ،مثلل قولله تعلالىَ :
ض ُم ۡخت َ ِلفًا أ َ ۡل َٰ َونُ ْۚ ٓۥهُ إِ هن فِي َٰذَ ِلكَ َۡلٓيَة ِلقَ ۡو ٖم يَذه هك ُرونَ } [النحل.]13 :
ذَ َرأ َ لَ ُكمۡ فِي ۡٱۡل َ ۡر ِ
ٱَّللَ أ َ َ
وقوله تعالى{ :أَلَمۡ ت َ َر أ َ هن ه
نز َل ِمئنَ ٱلسهئ َما ٓ ِء َمئآء فَأ َ ۡخ َر ۡجنَئا بِئ ِۦه ث َ َم َٰ َئر ٖت م ُّۡخت َ ِلفًئا
أ َ ۡل َٰ َونُ َهئ ْۚئا َو ِمئئنَ ۡٱل ِجبَئئا ِل ُج ئدَ ۢدُ ِبئئيض َوح ُۡمئئر م ُّۡخت َ ِلئئفٌ أ َ ۡل َٰ َونُ َهئئا َو َ
سئئود َ 27و ِمئئنَ
غ َرا ِبيئئبُ ُ
شئئى ه
ٱَّللَ ِمئ ۡئن ِعبَئئا ِد ِه ۡٱلعُلَ َٰ َٓمئ ُؤاْ}
ب َو ۡٱۡل َ ۡن َٰ َعئ ِئم ُم ۡخت َ ِلئفٌ أ َ ۡل َٰ َونُئ ۥهُ َكئ َٰذَ ِل ۗكَ ِإنه َمئئا يَ ۡخ َ
ٱلنهئ ِ
ئاس َوٱلئده َوآ ِ

[فاطر.]28 ،27 :
فهللذه اآليللات وأمثالهللا فللي كتللاب هللا تتحللدث عللن ظللاهرة «التنللو » المعبللر
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عنها باختالف األلوان.
واخللتالف األلللوان يعطللي غنللى وثللراء وخصللوبة وجمل ً
لاال ،بخللالف اللللون
الواحد ،الذي تمله العين والنفس لتكلراره واسلتمراره فلي شلكل واحلد ال يتجلدد
وال يتطور ،وال يتغير كما أن تالقح األلوان أو األنوا وتبادلهلا وتكاملهلا ينلتج
عا جديدة ،تثرى بها الحياة.
ألوانًا وأنوا ً
والحضلللارات العظيملللة هلللي التلللي تتسلللع للتنلللو فلللي داخلهلللا ،وال يضللليق
صللدرها بلله ،مثللل الحضللارة اإلسللالمية أيللام سللموها وازدهارهللا ،فقللد وسللعت
األديان والثقافات داخلها ،كما وسعت الشعوب واألجناس واألعلراق المختلفلة،
فكلللان شلللعارها «التسلللامح ملللع الجميلللع» و«االسلللتفادة ملللن الجميلللع» فشلللارك
كثيرون في بنا هلا وبقا هلا ملن األديلان والعلروف المتعلددة ،وبقلوا فلي رحابهلا
معززين مكرمين ،لهم ما للمسلمين أصلحاب الحضلارة األصلليين ،وعلليهم ملا
على المسلمين .بل ارتقى بعضهم إللى درجلات ملن الثلروة والمنصلب حسلدهم
عليها كثير من المسلمين.
وقد عرف الفكر اإلسالمي ،والفقه اإلسالمي هذا اللون من اخلتالف التنلو
ورحب به .ولعل أبلغ من تحدث عن هذا االختالف وفلرق بينله وبلين اخلتالف
التضاد هو شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي تكلم عنه في أكثلر ملن كتلاب ،ونكتفلي
بأن نقتبس منله بعلض ملا سلجله فلي كتابله الفريلد «اقتضلاء الصلراط المسلتقيم
مخالفة أهل الجحيم» قال رحمه هللا:
«اعلم أن أكثر االخلتالف بلين األملة ،اللذي يلورث األهلواء ،تجلده ملن هلذا
الضرب ،وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبًا فيملا يثبتله ،مخطئًلا فلي
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نفللي مللا عليلله اآلخللر ،كمللا أن القللار ين كللل منهمللا كللان مصلليبًا فللي القللراءة
بالحرف الذي علمه ،مخطئًا فلي نفلي حلرف غيلره ،فلإن أكثلر الجهلل إنملا يقلع
في النفي الذي هو الجحود والتكذيب ،ال فلي اإلثبلات ،إلن إحاطلة اإلنسلان بملا
يبثه أيسر من إحاطته بما ينفيه ...
أمللا أنللوا االخللتالف فهللي فللي األصللل قسللمان :اخللتالف تنللو واخللتالف
تضاد ،واختالف التنو على وجوه:
عا ،كمللا فللي
منلله :مللا يكللون كللل واحللد مللن القللولين أو الفعلللين حقًّللا مشللرو ً
القراءات التي اختلف فيها الصحابة ،حتلى زجلرهم علن االخلتالف رسلول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وقال« :كلكما محسن».
ومثله اختالف األنوا في صفة األذان واإلقاملة ،واالسلتفتاح ،والتشلهدات،
وصالة الخلوف ،وتكبيلرات العيلد ،وتكبيلرات الجنلازة ،إللى غيلر ذللك مملا قلد
شر جميعه ،وإن كان قد يقال :إن بعض أنواعه أفضل.
ثم تجد لكثير ملن األملة فلي ذللك ملن االخلتالف ،ملا أوجلب اقتتلال طوا لف
المحلرم ،وملن للم يبللغ
منهم على شفع اإلقامة وإيتارها ،ونحو ذلك ،وهذا عين
َّ
كثيرا منهم في قلبه من الهوى ألحد هلذه األنلوا  ،واإلعلراض
هذا المبلغ فتجد ً
ي صلللى هللا عليلله
عللن اآلخللر ،أو النهللي عنلله ،مللا دخللل بلله فيمللا نهللى عنلله النبل ُّ
وسلم.
ومنه :ما يكون كل من القولين هلو فلي معنلى القلول اآلخلر ،لكلن العبارتلان
مختلفتللان ،كمللا قللد يختلللف كثيللر مللن النللاس فللي ألفللاظ الحللدود ،وصلليغ األدلللة،
والتعبير عن المسميات ،وتقسيم األحكام ،وغير ذلك ،ثم الجهل أو الظلم يحمل ُل
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على حمد إحدى الطا فتين وذم األخرى.
ومنه :ما يكون المعنيان غيرين ،لكن ال يتنافيلان ،فهلذا قلول صلحيح ،وهلذا
قللول صللحيح ،وإن لللم يكللن معنللى أحللدهما هللو معنللى اآلخللر ،وهللذا كثيللر فللي
المنازعات جدًّا.
ومنه :ما يكون طريقتان مشروعتان ،ورجل أو قوم قد سللكوا هلذه الطريلق
وآخرون قد سلكوا األخرى ،وكالهما محسن في الدين.
ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما ،أو تفضيلها بلال قصلد صلالح ،أو
بال علم ،أو بال نية وبال علم  - ...ثم تحلدث الشليخ علن اخلتالف التضلاد ،إللى
أن قال :-
وهذا القسم الذي س ّميناه اخلتالف التنلو  ،كلل واحلد ملن المختلفلين مصليب
فيه بال تلردد ،لكلن اللذم واقلع عللى ملن بغلى عللى اآلخلر فيله ،وقلد دل القلرآن
على حمد كل واحدة من الطا فتين في مثلل ذللك ،إذا للم يحصلل بغلي ،كملا فلي
صئئو ِل َها فَبِ ئ ِإ ۡذ ِن ه
ئى أ ُ ُ
ٱَّللِ}
علَئ َٰ ٓ
قوللله تعللالىَ { :مئئا قَ َط ۡع ئتُم ِمئئن ِلينَ ئ ٍة أ َ ۡو ت َ َر ۡكت ُ ُمو َهئئا قَآئِ َمئئةً َ

[الحشر ،]5 :وقد كانوا اختلفوا في قطع األشجار ،فقطع قوم وترك آخرون.
ۡ
ث إِ ۡذ نَفَش َۡت فِي ِه َ
غئنَ ُم ۡٱلقَ ۡئو ِم
{ودَاوُۥدَ َو ُ
ان فِي ۡٱل َح ۡر ِ
وكما في قولهَ :
سلَ ۡي َٰ َمنَ إِذ يَ ۡح ُك َم ِ
ع ۡلمئا} [األنبيلاء،78 :
َو ُكنها ِلح ُۡك ِم ِهمۡ َٰ َ
ش ِه ِدينَ  78فَفَه ۡهم َٰنَ َهئا سُئلَ ۡي َٰ َم ْۚنَ َو ُك ًئل َءات َ ۡينَئا ح ُۡكمئا َو ِ

.]79
وكمللا فللي إقللرار النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم يللوم بنللي قريظللة لمللن صلللى
العصر في وقتها ،ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة.
وكمللا فللي قوللله صلللى هللا عليلله وسلللم« :إذا اجتهئئد الحئئاكم فأصئئاب فلئئه
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أجران ،وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ونظا ره كثيرة»( .)220انتهى.
تعدد الجماعات والحركات اإلسالمية في عصرنا:
وإذا فقهنللا جيلدًا «اخللتالف التنللو » أمكننللا أن نحمللل عليلله تعللدد الجماعللات
والحركلللات العامللللة لخدملللة اإلسلللالم ،ونصلللرة قضلللاياه ،وتحريلللر أرضللله،
والنهلللوض بأمتللله ،وإعلللالء كلمتللله ،بلللأن نجعلللل ذللللك التعلللدد واالخلللتالف فلللي
المواقف من «اختالف التنو ال من اختالف التضاد».
وبعبارة أخرى :يجب أن يكون هذا التعدد بين الجماعات اإلسلالمية العامللة
في الساحة اإلسالمية تعدد تنو وتخصص ال تعدد صرا وتضاد.
ومعنى هذا :أن تعمل جماعة ملا فلي ميلدان «العقيلدة» تحلاول تثبيتهلا ودفلع
الشبهات عنها ،وتنقيتها من الخرافات ،ومطاردة الشركيات والقبوريات.
وتعمل جماعة أخلرى فلي ميلدان «العبلادات» للربط األملة بأركلان اإلسلالم
صلا الصلالة عملود
العملية وبعباداتها الشعا رية الكبرى ،وتفقهها فيهلا ،وخصو ً
ً
فيصال بين المؤمن والكلافر ،والتلي
اإلسالم ،والفريضة اليومية التي جعلها هللا
تجعل المسلم على موعد مع ربه كل يوم خمس مرات.
وقد تعمل جماعلة أخلرى فلي ميلدان الفكلر والثقافلة ،لتقلاوم الغلزو الفكلري،
واالسللتعمار الثقللافي ،وتحللرر العقللل المسلللم مللن آثللار التغريللب الللذي خللرب
العقلول ،وأفسللد الكثيللر مللن النخللب والمثقفلين ،وذلللك بالكتابللة والتللأليف ،وإلقللاء
المحاضرات ،وتأسيس المراكز البحثية ،والجمعيات الثقافية ،وإنشاء الصلحف
والمجلللالت العلميلللة والفكريلللة ،التلللي تقلللاوم الحجلللة بالحجلللة ،وتحلللارب الفكلللر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )220انظر« :اقتضاء الصراط المستقيم» (ص.)124 :
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بالفكر ،وال يفل الحديد إال الحديد.
وقد تقوم جماعة أخرى بدورها في مجال التربية والتعليم ،بإنشاء الملدارس
اإلسالمية ،والكليات اإلسالمية ،ليتعلم فيها أبناء المسلمين ،الذين قلد ال يجلدون
مكانًا في التعليم الرسمي ،ثم هم يتلقلون ثقافلة منقلاة ملن الشلوا ب ،مطهلرة ملن
الجراثيم المفسدة مما حملته الحضلارة الوافلدة ،أو مملا خلفتله رواسلب عصلور
االنحطاط والتراجع في حضارتنا اإلسالمية.
وقللد تللنهض جماعللة أخللرى فللي ميللدان جديللد ،هللو ميللدان االقتصللاد لتنشللئ
مصارف إسالمية وشلركات اقتصلادية إسلالمية ،تتعاملل وفلق أحكلام الشلريعة
عا ،وعلللى رأسللها
اإلسللالمية وقواعللدها ،وتتجنللب المعللامالت المحظللورة شللر ً
الربللا الللذي لعللن رسللول هللا آكللله وموكللله وكاتبلله وشللاهديه .وتتلليح الفرصللة
لالسللتثمار الحللالل ،وتسللهم فللي تنميللة المجتمللع وتقويللة اقتصللاده علللى أسللاس
شرعي سليم.
وقللد تنشللط جماعللة أخللرى فللي ميللدان مهللم وخطيللر ،وهللو ميللدان اإلعللالم:
دارا إلصدار مجللة فصللية أو شلهرية
المقروء أوالمسمو  ،أو المر ي ،فتنشئ ً
أو أسبوعية ،أو صحيفة يومية ،أو تنشئ إذاعة للقرآن أو لإلسالم تب صلوتها
فيمللا يمكنهللا مللن أنحللاء العللالم ،أو تؤسللس قنللاة فضللا ية لتبليللغ كلمللة اإلسللالم
وقضللايا أمتلله إلللى الللدنيا ،أو تنشللئ وكالللة أنبللاء مصللورة أو غيللر مصللورة ،أو
تؤسس موقعًا لخدمة اإلسالم ورسالته على شبكة «اإلنترنت» أو غيرها.
وقد تخوض جماعة أخرى معركة السياسة عللى خطورتهلا ،وتقلدم للشلعب
برنامجهللا فللي اإلصللالح والتغييللر ،وتسللتخدم الوسللا ل السلللمية المشللروعة فللي
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تحقيللللق أهللللدافها ،عللللن طريللللق دخللللول االنتخابللللات ،وممارسللللة األسللللاليب
الديمقراطية ،فال تد الساحة للعلمانيين وحدهم ،ليبراليين كانوا أو ماركسليين،
بل ننافسهم في دخول المجالس النيابية والشورية ،وقد تشارك فلي الحكوملة أو
تقف في صف المعارضة.
صلا إذا كانلت أرضلها
وقدتهتم جماعة أخرى بالجهاد في سلبيل هللا ،وخصو ً
محتلللة مللن األعللداء ،فهللي مشللغولة بتحريللر األرض ،ومقاومللة العللدو ،وإعللداد
الشللعب للمقاومللة ،وتهيئللة الشللباب نفس ليًّا وعسللكريًّا وروحيًّللا وبللدنيًّا ليقاتللل فللي
سبيل هللا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان.
وقد تشتغل إحدى الجماعات بميدانين أو ثالثة أو أكثر من هذه الميلادين ،أو
تعمللل فللي هللذه الميللادين كلهللا إذا كللان لللديها مللن القللدرات واألدوات الماديللة
والبشرية ما يؤهلها للقيام بذلك على وجه مرضي.
المهللم هنللا أن السللاحة تحتمللل كللل هللؤالء العللاملين فللي المجللاالت المختلفللة،
والميادين المتعددة ،بل تتسع ألضعافهم إذا وجدوا.
لكن األكثر أهمية أن نراعي ما يلي:
ً
أوال :أن يعتقد الجميلع أن العملل فلي هلذه الميلادين كلهلا مطللوب ،وملن سلد
ثُغرة فيه ،وقام بحقها ،فقد أدى فرض الكفاية عن األمة ،وأسلقط الحلرج واإلثلم
عنها.
ثانيًا :أن يكون بين الجميع قدر ملن التفلاهم والتنسليق ،بحيل يخلدم بعضلهم
ضلا ،وال يكيلد بعضلهم للبعض ،وال يتصلور أحلدهم
ضا ،ويقلوي بعضلهم بع ً
بع ً
أن يبني نفسه على أنقاض أخيه.
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ثالثًللا :أال يمكنللوا أعللداءهم  -وأعنللي بهللم أعللداء الرسللالة اإلسللالمية واألمللة
اإلسللالمية  -أن يفرقللوا بيللنهم ،وينفللذوا مللن خللالل خالفللاتهم الجز يللة لضللرب
بعضهم ببعض ،فإنهم كالجسد الواحد ،وما يصب أحدهم يلؤلهم جمليعهم .وإنملا
أكلت يوم أُكل الثور األبيض.
رابعًا :أن يقفوا في القضايا المصليرية صلفًّا واحلدًا ،كالبنيلان المرصلوص،
ضلللا ،فعنلللد المعركلللة يجلللب أن تتلللراص الصلللفوف ،وتلللتالحم
يشلللد بعضللله بع ً
المناكب ،وننسى أي خالفات جز ية {إِ هن ه
صئفا
سئبِي ِل ِۦه َ
ٱَّللَ ي ُِحبُّ ٱله ِذينَ يُ َٰقَ ِتلُئونَ فِئي َ
َكأَنههُم ب ُۡن َٰيَن م ۡهرصُوص} [الصف.]4 :

***

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

265

 -16صالة المختلفين في الفقه بعضهم وراء بعض
ومللن التسللامح المطلللوب :أن يصلللي المختلفللون فللي الفللرو بعضللهم وراء
بعللض ،وإن كللان المللأموم يللرى صللالة اإلمللام غيللر صللحيحة علللى مذهبلله ،مللا
دامت صحيحة على مذهب اإلمام.
وقد كتب اإلمام ابن حزم في ذلك رسالة قيمة ،كانت جوابًا عن سلؤال لعلالم
مالكي في عصره ،سأله عن الصالة وراء اإلمام المخالف للمأموم في مذهبه.
وربما كان يظن بابن حزم الذي يشلتد عللى المخلالفين  -حتلى شلبهوا لسلانه
بسيف الحجاج  -أن يكون نفَسه غير هذ النفس السمح السهل ،المعبر عن سلعة
الشريعة ومرونتها .ولكلن علمله غللب عللى طبعله ،فكتلب هلذه الرسلالة بلروح
السماحة والسعة.
ولقد حقق هذه الرسالة ونشرها صديقنا العالمة المحدث المحقق الشيخ عبلد
الفتللاح أبللو غللدة رحملله هللا .وعنلله ننقللل هنللا أهللم مللا جللاء فللي هللذه الرسللالة
بحواشيها .قال ابن حزم رحمه هللا:
«ذكللرت  -وفقنللا هللا وإيللاك لعلللم يقللرب منلله وعمللل يرضلليه  -أنللك رأيللت
الرجل يصلي خلف الرجل اإلمام أيا ًملا كثيلرة ال يلدري مذهبله ،فلاعلم  -عافانلا
هللا وإياك  -أن البح عن مثلل هلذا أحدثله الخلوارج ،فهلي التلي كشلفت النلاس
مذاهبهم ،وامتحنتهم فلي ذللك ،وسللك سلبيلهم الملأمون والمعتصلم والواثلق ملع
ابللن أبللي داود وبشللر المريسللي ومللن هنللاك ،ومللا امتنللع قللط أحللد مللن الصللحابة
رضي هللا عنهت وال من خيار التابعين من الصالة خلف كل إملام صللى بهلم،
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حتى خلف الحجلاج وحبليش بلن دلجلة( )221ونجلدة الحلروري والمختلار ،وكلل
متهم بالكفر.
وقيل البن عمر في ذللك ،فقلال :إذا قلالوا :حلي عللى الصلالة أجبنلاهم ،وإذا
قالوا :حي على سفك الدماء تركناهم ،وقال عثمان رضي هللا عنله :إن الصلالة
مللن أحسللن مللا عمللل النللاس ،فللإذا أحسللنوا فأحسللن معهللم ،وإذا أسللاءوا فاجتنللب
إساءتهم.
ثم قلت :فيقال لك :إن الذي نصلي خلفه يجيز المسح على الجلورب دون أن
يكون عليه أديم( ،)222وهذا يا أخي عجب! اعللم أنله قلد صلح علن النبلي صللى
هللا عليه وسلم المسح على الجوربين دون أن يذكر أحد فلي ذللك جللدًا ،أوضلح
ذلك أبو مسعود البدري والبراء بن علازب وأنلس بلن ماللك وابلن عملر وعللي
بن أبي طالب وعمر بن الخطلاب ،وال يعلرف لهلم رضلي هللا عنهلت فلي ذللك
مخالف من الصحابة.
ضللا عللن سللعيد بللن المسلليب وإبللراهيم النخعللي واألعمللش.
وصللح ذلللك أي ً
واختلف في ذلك عن عطاء ،واإلباحة أصح عنه.
وسئل عن ذللك أحملد بلن حنبلل فقلال :هلو ملروي علن سلبعة أو ثمانيلة ملن
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسللم ،فلإن كنلت ال تسلتجيز الصلالة خللف
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )221كان عللى قضلاعة األردن ملع معاويلة يلوم صلفين ،وخلرج سلنة (65هلـ) إللى المدينلة
وهي في طاعة ابن الزبير ،ففر عنها وإليها ،وبع ابن الزبير جي ً
شا لحربه بقيلادة عيلاش
بن سهل األنصاري فلحقه بالزبدة ،وقتل حبليش ونجلا بعلض أصلحابه وفليهم الحجلاج بلن
يوسف ،ورجع الفَ ّل  -أي المنهزمون  -إلى الشام« .الطبري» ( )579 ،578 :2إحسان.
( )222أي جلد.
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من سميت لك ،فقد خسرت صفقتك(.)223
ثم ذكرت أن ذللك اإلملام قيلل لله :إنله يجيلز الوضلوء بالنبيلذ( ،)224فلاعلم يلا
أخي أن الوضوء بالنبيذ ،وإن كنا ال نقول بله؛ ألنله للم يصلح الحلدي فلي ذللك
عن النبي صلى هللا عليه وسللم فقلد روينلاه علن عللي بلن أبلي طاللب وعكرملة
واألوزاعي ،وروي عن الحسن بن حي وحميد بن عبد الرحمن وغيرهملا ملن
الفقهاء .فإن كنت ال تجيز الصالة خلف هؤالء ،فأنت أعلم(.)225
ثلم قلللت :إن ذللك اإلمللام يجيلز الوضللوء والغسلل مللن حلوض الح ّمللام ،وهللو
راكد ،وهلذا يلا أخلي أعجوبلة! أملا علملت أن ُحلذَّاق أصلحاب ماللك :إسلماعيل
()226

القاضلللي وكلللل ملللن بعلللده هلللذا قلللولهم وهلللم اللللذي يُحققلللون عللللى ماللللك
وينصرونه ،وهو أن ك َّل ملاء  -عنلدهم( - )227وإن َحلَّتله نجاسلة فللم تُغيلر لونله
وال طعمه وال ريحه فهو طاهر يتوضأ فيه ويُغتسل به.
ثم قلت :إن ذلك اإلملام ال يوجلب الملاء إال ملن الملاء( ،)228فلاعلم يلا هلذا أن
هذا القول وإن كنا ال نقلول بله؛ ألنله قلد صلح علن النبلي صللى هللا عليله وسللم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )223هذا كنايلة علن أنله فاتله الصلواب ،كملا يعبلر علن فلوات اللربح عللى التلاجر فلي بيعله
بقولهم« :خسرت صفقتك».
( )224النبيذ هنا هو الماء الذي ألقي فيه تمرات حتى يأخذ الماء حالوته قبل أن يشتد ويصلير
مسكرا ،فليس هو من الخمر وأنواعه فلي شليء ،وبسلط بيلان هلذا فلي كتلب فقهلاء السلادة
ً
الحنفية.
( )225يعني :أنت وشأنك ،ويشير ابن حزم بذلك إلى إنكاره لهذا.
( )226أي يثبتون وينقلونه عن مالك.
( )227في األصل «أن كل ما عندهم» وصوابه ما ترى.
( )228أي ال يوجب الغسل إال من إنزال المني ،وال يوجبه ملن الجملا بلدون اإلنلزال ،وهلذا
قول مرجوح خالف ما عليه جمهور العلماء.
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إيجاب الغسل وإن لم يُنزل ،فأخذنا بهذا ألنه زا د على الحدي اآلخر ،فقلد قلال
بهذا القول َم ْن يو ٌم من أيامه يعدل كلل ملن أتلى بعلده ويلأتي إللى نلزول المسليح
سسس وهو عثمان بن عفان وعلي بلن أبلي طاللب وطلحلة والزبيلر وسلعد بلن
أبللي وقللاص وأبللو أيللوب األنصللار وأ ُ َبللي بللن كعللب وعبللد هللا بللن مسللعود وأبللو
سعيد الخدري وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عباس والنعمان بن بشير.
ومن التلابعين األعملش وأبلو سللمة بلن عبلد اللرحمن بلن علوف وهشلام بلن
عروة وعطاء بن أبي رباح وجماعة من بعد هؤالء.
فإن كنت ترفع نفسك عن الصالة خلف هؤالء فست َِردُ وتعلم(.)229
الجرعة ملن الخملر ليسلت حرا ًملا،
ثم قلت :إن ذلك اإلمام قيل عنه إنه يرى َ
وأن النقطة والنقطتين من الخمر ال تنجس الثياب وال الجسد ،فهذا غيلر ملا كنلا
فيه ،وال خلالف بلين أحلد ملن المسللمين أن ملن اسلتحل الخملر قليلهلا وكثيرهلا
فهللو كللافر مشللرك مرتللد ،هللو عنللدنا يسللتتاب ،فللإن تللاب وإال قتللل فكللان ماللله
فيئًا(.)230
وإن كنت عنيت الخمر ما كلان ملن األنبلذة ملن غيلر عصلير العنلب ،فلنحن
ضللا وهللي عنللدنا كلهللا خمللر محرمللة ،فقللد أباحهللا مللن
وإن كنللا ال نقللول بهللذا أي ً
األ مة من هم على أعلى مراتب ممن جاء بعدهم ممن يؤخلذ اللدين علنهم(،)231
كعلقمة وإبلراهيم النخعلي واألعملش وسلفيان الثلوري ووكيلع وكلان شلديدًا فلي
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )229أي فسترد في اآلخرة ،وتعلم عقاب ذلك.
( )230أي غنيمة لبيلت ملال المسللمين .قلال القرضلاوي :هلذا فليمن اسلتحل قليلل الخملر ،أملا
مسألة نجاسة الخمر الحسية ففيها خالف بعض علماء السلف ،كما ذكر القرطبي وغيره.
( )231في األصل «دينه عنهم» والصواب ما أثبته.
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ذلك جدًّا .وقد روي عملن هلو أجلل ملن هلؤالء ،فلإن كنلت ترغلب بنفسلك علن
الصللالة خلللف هللؤالء فحسللبك بللذلك جهل ًلال وغبللاوة ،وخالفًللا لألمللة فللي تعظلليم
صلم أحلد ملن الخطلأ بعلد رسلول هللا
هؤالء وأخذهم السنن والدين عنهم ،ولم يُع َ
أجلرا واحلدًا ،وإن أصلاب
صلى هللا عليه وسلم .فكل مجتهلد ملأجور :إن أخطلأ ً
أجرين ،والمجتهد المخطئ أفضل من المقلد المصليب؛ ألنله ال يجتهلد إال علالم
وال يقلد إال جاهل.
وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فال نعلم في أنها تُنجس ما مست ملن ذللك:
خالفًلا ،إال شليئًا ذكللره بعلض العلمللاء علن ربيعللة وهلو قللول فاسلد ،وحسللبنا هللا
ونعم الوكيل.
ثم ذكرت أن هلذا اإلملام كلان يمسلح بطلرف رأسله ،فلاعلم أن هلذا عملل قلد
صلح عللن النبلي صلللى هللا عليلله وسللم ،وصللح علن ابللن عمللر ثلم عللن إبللراهيم
النخعي وصفية بنت أبي عبيد وفاطمة بنت المنذر والشعبي وعبلد اللرحمن بلن
أبي ليلى وعكرمة والحسن البصري وعطاء وأبي العالية واألوزاعي والليل ،
وجمهور الفقهاء وغيرهم ،فإن كنلت ال ترضلى الصلالة خللف هلؤالء فلالنقص
والعار راجع إليك في ذلك ال عليهم ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
ثم ذكرت أن هذا اإلملام يقلوم ملن جللوس( ،)232فلاعلم أن هلذا قلد صلح علن
النبي صلى هللا عليه وسلم ،وعن مالك بن الحويرث صاحب رسلول هللا صللى
هللا عليه وسلم ،وعن عمرو بن سلمة الجرمي ،وقد صللى بالصلحابة فلي حيلاة
رسول هللا صلى هللا عليه وسللم ،وقلال بلذلك طوا لف ملن العلملاء بعلدهم ،فلإن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )232يعنللي :أنلله يجلللس جلسللة خفيفللة بعللد الرفللع مللن السللجدة الثانيللة ،فللي الركعللة األولللى
والركعة الثالثة.
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كنت ترغب بنفسك عن الصالة خلف من ذكرنا فنفسك سفهت ،وإياها ظلملت،
وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
وأما قولك :نهى عنه بعض العلماء فقد علمنا بذلك ،وقال به من العلماء ملن
ذكرت لك مملن هلو أجلل مملن نهلى عنله ،فاعلمله ،ولليس بعضلهم حجلة عللى
بعللض ،ولكللن رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم حجللة علللى الجميللع .قللال هللا
سئئو ِل ِإن ُكن ئتُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُئئونَ ِبئ ه
شئ ۡئي ٖء فَئ ُئردُّوهُ ِإلَئئى ٱ هَّللِ َوٱلره ُ
تعللالى{ :فَ ئ ِإن ت َ َٰنَئ َئز ۡعتُمۡ فِئئي َ
ئٱَّللِ
َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱۡلٓ ِخ ِر} [النساء.]59 :

وقلت في هذا اإلمام :إنه يبسمل في أم القرآن ويجعلها آية ،فلاعلم يلا هلذا أن
القراء الكوفيين ،وهم :عاصم وحمزة وال ِكسا ي يفعلون ذلك ،ويعدونها آيلة ملن
ي وابن عمر وأُبي بن كعب وأبلي هريلرة وابلن الزبيلر
أم القرآن ،وهو قول عل ّ
وابن عباس وعبد هللا بن مغفل ،والزهلري وإبلراهيم النخعلي وسلعيد بلن جبيلر
وعطاء بن أبي رباح وطاووس والحكم بن عتيبة وأبي إسحاق السبيعي.
وقال به طوا ف من العلماء بعدهم كابن المبارك وأحمد بلن حنبلل وإسلحاق
بن راهويه وغيرهم ،حتى إن بعضهم أبطل صالة من لم يقرأ بها فلي ابتلداء أم
القرآن ،ونحن وإن كنا ال نبطل صالة من لم يقرأ بسم هللا الرحمن اللرحيم ،فقلد
قال بذلك ملن ذكرنلا ،نعلم ،وروي ذللك( )233علن جمهلور الصلحابة وعلن أبلي
بكللر وعمللر ،فللإن كنللت ال تجيللز الصللالة خلفهللم فنفسللك ظلمللت ،وعللن جهلهللا
بينت ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
وقلت في هذا اإلمام :إن هذا اإلملام يسللم علن يمينله وشلماله :السلالم علليكم
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( )233أي قراءة بسم هللا في أول أم القرآن.
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ورحمة هللا ،السالم عليكم ورحمة هللا( ،)234فاعلم يلا هلذا أن هلذا هلو الصلحيح
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ثم عن أبي بكلر الصلديق ،وابلن مسلعود،
وعلي بن أبي طالب ،وعمار بن ياسر ،ونافع بن الحارث بن عبد الحلارث ،ثلم
علقمة وأبي عبد الرحمن السلمي واألسود بن يزيد وإبلراهيم النخعلي وخيثملة،
وعمن بعدهم :سفيان الثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق ،وأبلي
ثللور وغيللرهم وجمهللور أصللحاب الحللدي  ،حتللى إن بعللض مللن ذكرنللا يراهللا
ضا ،فإن كنت ترفع نفسك عن الصالة خلف هؤالء فما تضر بلذلك غيرهلا،
فر ً
وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
ثم ذكرت دعاءه بعد الصالة ،فحسن قلال هللا تعلالىۡ :
{ٱد ُ
عئونِ ٓي أ َ ۡسئت َ ِج ۡب لَ ُكئمۡ }

[غافر.]60 :
وأنه يصلي صالة الظهر في أول زوال الشمس فهو أفضل إال فلي الصليف
فللي شللدة الحللر ،صللح عللن النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم أنلله سللئل عللن أفضللل
ضلا عملن بعلده ملن
األعمال ،فقال« :الصلة فئي أول وقتهئا» ،وصلح ذللك أي ً
الصحابة ومن بعدهم رضي هللا عنهت .وتلأخيرهم ملا للم يخلرج وقتهلا واسلع،
وما نعللم أحلدًا ملن المسللمين منلع ملن الصلالة فلي أول وقتهلا حتلى تسلأل علن
الصالة خلف من يصليها حينئذ ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
وأما عادة رفع اليدين عند كلل تكبيلرة ،فقلد صلح علن النبلي صللى هللا عليله
وسلم ،ومن العجب أنله فلي «الموطلأ» اللذي ربملا عرفتملوه ،وأملا سلا ر كتلب
العلماء ودواوين الحدي فالعمل بها في هذه البالد األندلسية قليلل ،وكنلت أريلد
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( )234أي مخالفًا لمذهب السادة المالكية؛ ألن السنة عندهم هي التسليمة الواحدة تلقاء وجهله،
دون التفات إلى يمين أو يسار.
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أن أذكر لك من نقل ذلك وتشدد فلي توكيلده ،ولكلن يكفينلي ملن ذللك أن أشلهب
وابللن وهللب وأبللا المصللعب رووا رفللع اليللدين فللي الركللو ( )235والرفللع بعللد
الركو عن مالك من قوله وفعلله ،فلإن كنلت ال ترضلى الصلالة خلفله فحسلبك
ورأيك في ذلك.
واعلم يا أخي أن ابن عمر كان يحصلب ملن رآه يصللي وال يرفلع يديله فلي
الركو وال في السجود ،والفاعلون لذلك أكثر من أن يجهلهم الجاهلون.
سللم :اللدرهم بلدرهمين ،فهلذا وإن كلان عنلدي حرا ًملا ،فقلد
وأما قوللك فلي ال َّ
قال به كل من ال يعدل كل من بعده يو ًما من أيامه ،وهلو ابلن عبلاس ،ثلم فقهلاء
أهللل مكللة وجماعللة بعللدهم .وقللد قلللت لللك :إنلله لللن يعصللم أحللد مللن الخطللأ بعللد
رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم ،وهللو الحجللة علللى كللل أحللد ،ولكللن إن كنللت
ترفع نفسك عن الصالة خلف ابن عباس فتبًّا لك وسحقًا».
إلى أن قال اإلمام ابن حزم رحمه هللا في ختام الرسالة:
ي مللن عهللد هللا تعللالى،
«فقللد أجبتللك عمللا لزمنللي الجللواب عنلله بمللا أخللذ علل َّ
ولوال ذللك لملا أجبتلك ،وهللا يعللم أنلي غيلر حلريص عللى الفتيلا ،وملن عللم أن
كالمه من عمله محصى له مسئول عنه ق َّل كالمه بغير يقين.
ولو أنك يا هلذا تشلغل نفسلك بلالكرب لملا حلدث فلي النلاس ملن كلون خطلة
يتنللافس فيهللا للرياسللة ،حتللى إذا غللاب الللذي واله السلللطان ووفقلله هللا ،تعللادى
()236

الناس من اإلمامة خلف كل همزة ولملزة ،واتقلاء شلر ملن هلو شلر النلاس
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( )235أي إذا أراد أن يركلللع ،وقولللله« :بعلللد الركلللو » ،تصلللحف فلللي األصلللل إللللى «فلللي
الركو ».
( )236وقوله« :واتقاء» أي :وتشغل نفسك باتقاء.
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الذين يُتقون بش ّرهم حتى تُعطل صلالة الجماعلة وال يعملر بهلا المسلاجد ،وتقلر
عللين إبللليس بحرمللان صللالة الجماعللة ،وفضللل السللبع وعشللرين درجللة :لكللان
أوللى بلك مللن أن تتلور عللن الصلالة خلللف ملن ال تللدري مذهبله ،وحسللبنا هللا
ونعم الوكيل»(.)237

***
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( )237انظر :رسالة ابن حزم المطبوعة مع «رسالة األلفلة بلين المسللمين» للشليخ أبلي غلدة.
نشر مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب (ص.)134 - 123 :
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 -17اجتناب المراء واللدد في الخصومة
ومن ركا ز فقه االخلتالف أو فقله اال لتالف :االجتنلاب والحلذر ملن الملراء
المذموم واللدد في الخصومة.
فاإلسالم  -وإن أمر بالجدال بالتي هلي أحسلن  -ذم الملراء ،اللذي يلراد منله
الغلبة على الخصم بأي طريق ،دون التلزام بمنطلق ،وال خضلو لميلزان بلين
الطرفين.
وهللذا مللا ذم هللا بلله الممللارين مللن أهللل الشللرك والكفللر ،بمثللل قوللله تعللالى:
ئاس َمئن يُ َٰ َجئ ِد ُل فِئي ه
ئب ُّمنِ ٖيئر  8ثَئانِ َي ِع ۡط ِفئ ِهۦ
{و ِمنَ ٱلنه ِ
َ
ٱَّللِ ِبغَ ۡي ِئر ِع ۡل ٖئم َو ََل ُهئدى َو ََل ِك َٰت َ ٖ

س ِبي ِل ٱ هَّللِ} [الحج.]9 ،8 :
ِلي ُِض هل عَن َ
{ويُ َٰ َج ِد ُل ٱله ِذينَ َكفَ ُرواْ ِب ۡٱل َٰبَ ِط ِل ِلي ُۡد ِح ُ
ضواْ ِب ِه ۡٱل َح هق} [الكهف.]56 :
َ
ۡ
{أَلَئمۡ ت َ َئر إِلَئى ٱلهئذِي َحئا ٓ ه
ج إِ ۡب َٰ َئر ِهۧ َم فِئي َربِئ ِ ٓۦه أ َ ۡن َءات َ َٰىئهُ ه
ئي
ٱَّللُ ۡٱل ُم ۡلئكَ إِذ قَئا َل إِ ۡب َٰ َئر ِهۧ ُم َربِئ َ
ي ِ َوأ ُ ِم ُ
ي ِ َوي ُِم ُ
يت} [البقرة.]258 :
يت قَا َل أ َ َن ۠ا أ ُ ۡح ۦ
ٱلهذِي ي ُۡح ۦ

فهللذا الممللاري المتجبللر يللزعم أنلله يحيللي ويميللت؛ ألنلله يحكللم علللى بعللض
الناس بالموت ،ثلم يعفلو علنهم فيقلول :قلد أحييلتهم! ويحكلم عللى آخلرين وينفلذ
الحكم .فيقول :قد أمتهم! فهو يفسر اإلحياء واإلماتلة كملا يشلاء ،ولليس هلذا هلو
ئي ٱلهئذِي
التفسللير الللذي يعرفلله النللاس ،والللذي قصللده إبللراهيم سسللس بقولللهَ :
{ربِئ َ
ي ِ َوي ُِم ُ
يت} [البقرة]258 :؛ ولذا لم يناقشه إبراهيم في ذلك ،بل انتقل إلى برهلان
ي ُۡح ۦ
ۡ
ٱَّللَ يَ ۡئأتِي ِبٱل ه
آخر ال يمكنه أن يماري فيه ،إذ قال{ :فَئ ِإ هن ه
ت
ق فَ ۡئأ ِ
ش ۡئم ِو ِمئنَ ٱل َم ۡش ِئر ِ
ب فَب ُِهتَ ٱلهذِي َكفَ َر} [البقرة.]258 :
ِب َها ِمنَ ۡٱل َم ۡغ ِر ِ
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ومن هنا جاء في الحدي ذم المراء ،والترغيب في البعد عنه.
فعللن أبللي أمامللة رضللي هللا عنلله أن النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم قللال« :أنئئا
زعيم ببيت في ربض الجنة لمئن تئرك المئراء وإن كئان محقًئا ،وببيئت فئي
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ،وببيت فئي أعلئى الجنئة لمئن
حسن خلقه»(.)238
ضلا أن النبلي صللى هللا عليله وسللم قلال« :مئا ضئل قئوم
وعن أبي أماملة أي ً
بعئئد هئئدي كئئانوا عليئئه إَل أوتئئوا الجئئدل» ،ثللم تللال{ :بَئ ۡئل ُهئئمۡ قَئ ۡئو ٌم َخ ِص ئ ُمونَ }

[الزخرف.)239(]58 :
وهذا أمر مالحظ :أن القوم إذا حرموا التوفيلق ،تركلوا العملل ،وغرقلوا فلي
الجدل ،وبخاصة أن هذا موافق لطبيعة اإلنسان التلي للم يهلذبها اإليملان { َوكَئانَ
س ُن أ َ ۡكث َ َر ش َۡي ٖء َجدََل} [الكهف.]54 :
ٱإلن َٰ َ
ِۡ

سللا ال ه ل َّم لهللم إال الجللدل فللي كللل
ونحللن نشللاهد علللى السللاحة اإلسللالمية أنا ً
شيء ،ولليس للديهم أدنلى اسلتعداد ألن يعلدلوا علن أي رأي ملن آرا هلم ،وإنملا
يريدون لآلخرين أن يتبعوهم فيما يقولون .فهم على حلق دا ًملا ،وغيلرهم عللى
صلا ،خالفله فيله
باطل أبدًا .ملنهم ملن يجلادل فلي كلملات أعطاهلا اصلطال ًحا خا ًّ
غيللره ،ويريللد أن يلللزم اآلخللرين برأيلله ،مللع أن علماءنللا قللالوا :ال مشللا ّحة فللي
االصطالح.
ومنهم من يذم التعصلب للملذاهب ،وهلو يقليم ملذهبًا جديلدًا ،يقاتلل اآلخلرين
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( )238رواه أبللللو داود فللللي «األدب» ( ،)4800وحسللللنه فللللي «صللللحيح الجللللامع الصللللغير»
( ،)1464ومعنى زعيم ،أي :كفيل ،والربض :األسفل .والمراد بالبيت :القصر.
( )239رواه الترمذي في «أبواب تفسير القرآن» ( ،)3250وقال :حسن صحيح.
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عليه!
ومن يحرم التقليد ويطلب من الناس أن يقللدوه! أو يمنلع تقليلد القلدامى وهلو
يقلد بعض المعاصرين!
ومن يقيم معركة من أجل مسا ل فرعية ،وجز ية ،اختلف السلف فيها وفلي
صفوا.
أمثالها ،ولم تعكر لعالقاتهم
ً
إن آفتهم هي المراء ،أو اللدد في الخصومة ،وهو أمر ذمه هللا ورسوله.
عن عا شة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :إن أبغئض
الخصئئم»( ،)240واألل لدّ :الشللديد الخصللومة ،مللأخوذ مللن
الرجئئال إلئئى هللا اۡللئئد
ِ
لدلدي الوادي ،أي :جانبيه؛ ألنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر.
َصم :الحاذق بالخصومة.
والخ ِ
ِئر ِبئ ِه
وقد ذم هللا المشركين بقوله في شأن القرآن{ :فَ ِإنه َما يَس ۡهئر َٰنَهُ ِب ِل َ
سئانِكَ ِلتُبَش َ

ۡٱل ُمت ه ِقينَ َوتُنذ َِر ِبِۦه قَ ۡوما لُّدا} [مريم.]97 :
ولدًّا :جمع ألدّ.
وقال في شأن مشركي قريشَ { :ما ض ََربُوهُ لَكَ إِ هَل َجد ۢ َ ََْۚل َب ۡل ُهئمۡ قَ ۡئو ٌم َخ ِصئ ُمونَ }

[الزخرف.]58 :
ئاس َمئن ي ُۡع ِجبُئكَ قَ ۡولُئ ۥهُ فِئي
{و ِمئنَ ٱلنه ِ
وذم القرآن بعض أصلناف النلاس بقوللهَ :
ۡٱل َحيَ َٰو ِة ٱلدُّ ۡنيَا َوي ُۡش ِهدُ ه
ص ِام} [البقرة.]204 :
ٱَّللَ َ
علَ َٰى َما فِي قَ ۡل ِب ِۦه َو ُه َو أَلَدُّ ۡٱل ِخ َ

وأكره ما يكون الملراء والللدد فلي الخصلومة حينملا يكلون حلول «القلرآن»
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )240متفق عليه «اللؤلؤ والمرجان» (.)1707
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مثللارا
الللذي أنزللله هللا للليحكم بللين النللاس فيمللا اختلفللوا فيلله ،فللإذا أصللبح هللو
ً
لالخللتالف ،فمللا المعيللار الللذي يحللتكم النللاس إليلله ومللا المرجللع الللذي يعولللون
عليه وال سيما إذا كان االختالف حول العقا د وأصول الدين.
وهذا سر ما روي من شدة غضلب النبلي صللى هللا عليله وسللم عللى اللذين
اختصموا في القرآن ،وضربوا آياته بعضها ببعض.
عن عبد هللا بن عملرو رضلي هللا عنهلب قلال :ه ّجلرت «أي :بكلرت» إللى
رسول هللا صلى هللا عليه وسللم يو ًملا ،قلال :فسلمع أصلوات رجللين اختلفلا فلي
آية ،فخرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يعلرف فلي وجهله الغضلب،
فقال« :إنما هلك من كان قبلكم باختلفهم في الكتاب»(.)241
قال النووي :المراد بهالك من قبلنلا :هالكهلم فلي اللدين بكفلرهم وابتلداعهم،
فحذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مثل فعلهم(.)242
ضلا قلال :سلمع النبلي صللى هللا
ومن طريق آخر ،عن عبد هللا بلن عملرو أي ً
عليه وسلم قو ًما يتدارءون «أي :يتدافعون القول» ،فقال« :إنما هلئك مئن كئان
قبلكم بهذا ،ضئربوا كتئاب هللا بعضئه بئبعض ،وإنمئا نئزل كتئاب هللا يصئدق
ضا ،فل تكذبوا بعضه بع ً
بعضه بع ً
ضا ،فما علمتم منئه فقولئوا ،ومئا جهلئتم
فكلوه إلى عالمه»(.)243
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )241رواه مسلم في «كتاب العلم» برقم (.)2666
(« )242شرح مسلم» للنووي (جـ ،16 :ص.)218 :
( )243رواه أحمللد فللي «مسللنده» ( ،)6741وقللال الشلليخ شللاكر :إسللناده صللحيح ،وذكللر أن
البخاري رواه في «كتاب خللق األفعلال» (ص .)78 :وهلو ملن روايلة عملرو بلن شلعيب
عن أبيه عن جده ،وفيها كالم معروف.
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وفي بعض روايات الحدي  :أنهم كانوا يتنازعون في القدر؛ هلذا ينلز آيلة
وهذا ينز آية(.)244
وفي رواية :أن بعضهم قال :أللم يقلل هللا كلذا وكلذا وقلال بعضلهم :أللم يقلل
هللا كذا وكذا
سلا ملا
وفصلت رواية أخرى عن ابن عمرو قال« :لقد جلست أنا وأخي مجل ً
أحب أن لي به ُح ْمر النعم؛ أقبللت أنلا وأخلي ،وإذا مشليخة ملن صلحابة رسلول
هللا صلى هللا عليه وسلم جلوس عنلد بلاب ملن أبوابله ،فكرهنلا أن نفلرق بيلنهم،
فجلسنا َحجْرة «أي :ناحيلة مفلردين» إذ ذكلروا آيلة ملن القلرآن ،فتملاروا فيهلا،
حتى ارتفعلت أصلواتهم ،فخلرج رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم مغضلبًا ،قلد
احمر وجهه ،يرميهم بالتراب! ويقولً « :
مهل يا قوم بهذا أُهلكئت اۡلمئم مئن
قبلكم ،باختلفهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضئها بئبعض ،إن القئرآن
ضئئا ،بئئل يصئئدق بعضئئه بع ً
لئئم ينئئزل يكئئذب بعضئئه بع ً
ضئئا ،فمئئا عئئرفتم منئئه
فاعملوا به ،وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»(.)245
ومما يكمل ذلك :وجوب األدب ملع العلملاء ،فهلم ورثلة األنبيلاء ،والقلا مون
مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الفتوى ،كما في الركيزة التالية.

***
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )244انظر« :المسند» ،الحدي ( ،)6846وصحح الشيخ شاكر إسناده.
( )245الحدي ( )6702من «المسند» (جـ ،)175 ،174/10 :وقلال شلاكر :إسلناده صلحيح.
وقد نقلنا هلذه الفقلرة ملن كتابنلا «الصلحوة بلين االخلتالف والتفلرق» (ص)158 - 155 :
ببعض تصرف.
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 -18األدب مع الكبراء والعلماء
ومللن ركللا ز هللذا الفقلله «فقلله االخللتالف» أو «فقلله اال للتالف» :األدب مللع
الكبراء ،والمعرفة بفضلهم ،وحسن التخاطب معهم.
قيمة توقير الكبير:
فمن المعروف أن من القيم اإلسالمية ،واآلداب المتوازنة فلي األملة :تلوقير
الصللغير للكبيللر ،وفللي مقابلهللا رحمللة الكبيللر للصللغير ،وفللي هللذ جللاء الحللدي
النبللوي« :لئئيو مئئن أمتئئي مئئن لئئم يجئئل كبيرنئئا ،ويئئرحم صئئغيرنا ،ويعئئرف
لعالمنئئا»( ،)246وفللي الحللدي اآلخللر« :البركئئة مئئع أكئئابركم»( .)247ومللن هنللا
أكدت اآلداب اإلسالمية فريضلة تلوقير االبلن ألبيله ،والتلميلذ لمعلمله ،والمريلد
لشيخه ،والجندي لقا ده.
ونحللن نقللرأ فللي كتللاب هللا مللن تللوقير «الوالديللة» مللا ال يخفللى علللى مسلللم.
{وقَ َ
س ئنً ْۚا إِ همئئا
ضئ َٰئى َربُّئئكَ أ َ هَل ت َ ۡعبُ ئدُ ٓواْ إِ ه َٓل إِيهئئاهُ َوبِ ۡٱل َٰ َو ِل ئد َۡي ِن إِ ۡح َٰ َ
وحسللبنا قللول هللا تعللالىَ :
ف َو ََل ت َ ۡن َه ۡر ُه َمئا َوقُئل له ُه َمئا قَ ۡئوَل
يَ ۡبلُغَ هن ِعندَكَ ۡٱل ِكبَ َر أ َ َحدُ ُه َما ٓ أ َ ۡو ِك َل ُه َما فَ َل تَقُل له ُه َمئا ٓ أ ُ ٖ
ك َِريمئئا َ 23و ۡ
ئض لَ ُه َمئئا َجنَئئا َي ٱلئئذُّ ِل ِمئئنَ ۡ
ٱخ ِفئ ۡ
رهب ۡٱر َح ۡم ُه َمئئا َك َمئئا َربهيَئئانِي
ٱلرهح َمئ ِة َوقُئئل ِ

ص ِغيرا} [اإلسلراء .]24 ،23 :بلل قلال تعلالى فلي بلر الواللدين المشلركين اللداعيين
َ
و لَئئكَ بِئ ِۦه ِع ۡلئئم فَئ َئل ت ُ ِط ۡع ُه َمئ ۖئا
علَئ َٰ ٓ
{وإِن َٰ َج َهئدَاكَ َ
إلللى الشللركَ :
ئى أَن ت ُ ۡشئ ِئركَ بِئئي َمئئا لَئ ۡئي َ

اح ۡب ُه َما فِي ٱلدُّ ۡنيَا َم ۡع ُروفا} [لقمان.]15 :
ص ِ
َو َ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

ضللا.
( )246رواه أحمللد بإسللناد حسللن عللن عبللادة بللن الصللامت ،ورواه الطبرانللي والحللاكم أي ً
انظر« :المنتقى من الترغيب والترهيب» حدي رقم (.)69
( )247رواه الطبرانللي فللي «األوسللط» ،والحللاكم وصللححه علللى شللرط البخللاري ،المصللدر
السابق رقم (.)67
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والمعلللم أب روحللي لإلنسللان ،بللل ربمللا وجللدنا بعللض النللاس يجعللل المعلللم
أكثر من األب ،كما قيل لبعضهم :نراك توقر معلمك أكثر من أبيلك! فقلال :ألن
أبي سبب حياتي الفانية «يعني :الحيلاة الماديلة» ،ومعلملي سلبب حيلاتي الباقيلة
«يعني :الحياة الروحية والعقلية» .اقتبس الشاعر هذا المعنى ونظمه في قوله:
فهئئئئذا مربئئئئي الئئئئروي ،والئئئئروي وذلئئئئئك مربئئئئئي الجسئئئئئم ،والجسئئئئئم
جئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوهر كالصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدف

وال غللرو أن وجللدنا المسلللمين يتوارثللون هللذه الكلمللة :مللن علمنللي حرفًللا،
صرت له عبدًا ،أي أسرني بهذا الحرف الذي علمه لي.
وقد بالغ الصوفية في توقير المعلم أو الشيخ حتى قالوا :من قال لشيخه :للم
لم يفلح .وقالوا :المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل!
ولكن ال ينبغي إلغاء شخصية التلميذ أو المريد إللى هلذا الحلد ،فملن حقله أن
يسأل ،وأن يفهم ،ومن حقه أن يجاب ،وأن تزاح عن صدره الشلبهة ،وأن يلقلن
الحجلللة .ولكلللن ملللع غايلللة األدب والتلللوقير لشللليخه ،وانتهلللاز الوقلللت المناسلللب
للسؤال .وأن يسأل سؤال المتعلم ال سؤال المستعلي.
ولإلمام أبي إسلحاق الشلاطبي هنلا كلالم جيلد ،ينبغلي أن ننقلل خالصلته لملا
ً
تأصيال شرعيًّا موثقًا باألدلة من الكتاب والسنة.
فيه من تأصيل هذا األدب
كالم الشاطبي هنا:
قللال الشللاطبي رحملله هللا :تللرك االعتللراض علللى الكبللراء محمللود .واسللتدل
على ذلك بعدة أمور:
أهمها :ما جاء في القرآن الكريم ،من قصة موسى ملع الخضلر ،واشلتراطه
كرا .يشير إللى قولله تعلالى{ :قَئا َل
عليه أال يسأل عن شيء حتى يحدث له منه ذ ً
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علَ َٰ ٓى أَن تُعَ ِل َم ِن ِممها ُ
ئي
س َٰى َه ۡل أَتهبِعُكَ َ
لَ ۥهُ ُمو َ
ع ِل ۡمتَ ُر ۡشدا  66قَا َل ِإنهكَ لَئن ت َ ۡسئت َ ِطي َع َم ِع َ
ئف ت َ ۡ
شئا ٓ َء ه
صئبِ ُر َ
سئت َ ِجدُنِ ٓي إِن َ
َ
ٱَّللُ
علَئ َٰئى َمئئا لَئئمۡ ت ُ ِحئ ۡئط بِئ ِۦه ُخ ۡبئئرا  68قَئا َل َ
صئ ۡئبرا َ 67وك َۡيئ َ
ئى أ ُ ۡحئد َ
ِث
صا ِبرا َو َ َٓل أ َ ۡع ِصي لَكَ أ َ ۡمرا  69قَا َل فَ ِإ ِن ٱتهبَ ۡعتَنِئي فَ َئل ت َ ۡسئ ۡلنِي عَئن ش َۡئيءٍ َحت ه َٰ ٓ
َ
صلله هللا تعللالى مللن قوللله{ :قَئئا َل َٰ َهئذَا
لَئئكَ ِم ۡنئهُ ذ ِۡكئئرا} [الكهللف ،]70 - 66 :فكللان مللا ق ّ

فِ َرا ُق بَ ۡينِي َوبَ ۡينِكَ } [الكهف ،]78 :وقول محمد عليه الصالة والسلالم« :يئرحم هللا
أخي موسى لو صبر حتى يقص علينئا مئن أخبارهمئا»( ،)248وإن كلان إنملا
تكلم بلسان العلم ،فإن الخروج عن الشرط يوجب الخروج عن المشروط.
وجاء في أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله{ :أَنَ ۠ئا َخ ۡيئر ِم ۡنئهُ َخلَ ۡقت َنِئي ِمئن نه ٖئار
ئين} [ص ،]76 :فهللو الللذي كتللب للله بلله الشللقاء إلللى يللوم الللدين،
َو َخ َل ۡقت َ ئ ۥهُ ِمئئن ِطئ ٖ

العتراضه على الحكيم الخبير :وهو دليل في مسألتنا.
ضا ،حين تعنتلوا فلي السلؤال ،فشلدد
وقصة أصحاب البقرة من هذا القبيل أي ً
هللا عليهم(.)249
منزلة العلماء في األمة:
وللعلمللاء منزلللة عظيمللة فللي اإلسللالم ،كمللا قللال تعللالىَ { :هئ ۡئل يَ ۡس ئت َ ِوي ٱلهئ ِذينَ
َئهدَ ه
ٱَّللُ أَنهئ ۥهُ َ َٓل ِإ َٰلَئهَ ِإ هَل ُه َئو
يَ ۡعلَ ُمونَ َوٱله ِذينَ ََل يَ ۡعلَ ُمونَ } [الزملر ،]9 :وقال سبحانه{ :ش ِ
ٓ
ئط} [آل عملران ،]18 :وقلال{ :إِنه َمئا يَ ۡخشَئى ه
ٱَّللَ ِم ۡئن
َو ۡٱل َم َٰلَئِكَةُ َوأُوْ لُواْ ۡٱل ِع ۡل ِم قَآئِ ۢ َما بِ ۡٱل ِق ۡس ِ

ِعبَا ِد ِه ۡٱلعُلَ َٰ َٓم ُؤاْ} [فاطر.]28 :
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )248أخرجه في «تيسير الوصول عن الشيخين والترمذي» ملن حلدي أُبلي بلن كعلب بلفلظ
«رحئئم هللا موسئئى لئئوددت أنئئه كئئان صئئبر حتئئى يقئئص علينئئا مئئن أخبارهمئئا» ،وانظللر:
البخاري في «العلم» ،ومسل ًما في «الفضا ل».
( )249انظر« :الموافقات» ( ،)666 ،655/4طبعة دار المعرفة بيروت.
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وقللال صلللى هللا عليلله وسلللم« :إن العئئالم يسئئتغفر لئئه مئئن فئئي السئئماوات
ومن في اۡلرض حتى الحيتان ،وفضل العالم على العابد كفضل القمر على
دينئارا
سائر الكواكب ،وإن العلمئاء ورثئة اۡلنبيئاء .إن اۡلنبيئاء لئم يورثئوا
ً
وَل دره ًما ،إنما ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(.)250
والعلملللاء فلللي األرض بمنزللللة النجلللوم فلللي السلللماء ،يهلللدون السلللا رين،
ويرجمون الشياطين فإذا انطمست النجوم أوشك أن يضل السا رون.
والعلمللاء الللذين يعلمللون النللاس ،هللم الربللانيون الللذين قللال هللا فلليهمَ { :و َٰلَ ِكئئن
سونَ } [آل عمران.]79 :
ب َو ِب َما ُكنتُمۡ ت َ ۡد ُر ُ
ُكونُواْ َر َٰبهنِ ِيۧنَ ِب َما ُكنتُمۡ ت ُ َع ِل ُمونَ ۡٱل ِك َٰت َ َ

وهلللم اللللذين جلللاء فللليهم الحلللدي اللللذي رواه الترملللذي وغيلللره« :إن هللا
وملئكته وأهل السماوات وأهل اۡلرض ،حتئى النملئة فئي جحرهئا ،وحتئى
الحوت في البحر ،ليصلون على معلم الناس الخير»(.)251
وهللم ورثللة رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم فللي تعللليم النللاس الهللدى وديللن
الحق ،فقد بعثه هللا معل ًملا ،كملا قلال تعلالى{ :لَقَ ۡئد َم ه
علَئى ۡٱل ُم ۡئؤ ِم ِنينَ إِ ۡذ بَعَ َ
ئن ه
ئث
ٱَّللُ َ
ئب َو ۡٱل ِح ۡك َمئةَ َوإِن
يهمۡ َرسُوَل ِم ۡن أَنفُس ِِهمۡ يَ ۡتلُواْ َ
يهمۡ َويُعَ ِل ُمهُئ ُم ۡٱل ِك َٰت َ َ
علَ ۡي ِهمۡ َءا َٰيَتِ ِۦه َوي َُز ِك ِ
فِ ِ
َكئئانُواْ ِمئئن قَ ۡبئ ُل لَ ِفئئي َ َٰ
ئين} [آل عمللران ،]164 :فهللم ورثللة الرسللول فللي هللذه
ضئلَ ٖل ُّم ِبئ ٍ

الشعب الثالث :تالوة آيات هللا وتلقينهلا للنلاس ،وتعلليم الكتلاب والحكملة ،حتلى
تستنير العقول ،وتزكية األنفس ،حتى تستقيم الضما ر.
ميسرا» رواه مسلم.
ولذا قال عليه الصالة والسالم« :إن هللا بعثني معل ًما
ً

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )250رواه أبللو داود والترمللذي وابللن حبللان فللي «صللحيحه» ،والبيهقللي عللن أبللي الللدرداء،
وذكره في «صحيح الجامع الصغير».
( )251رواه الترمذي وحسنه عن أبي أمامة.
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وهم يقومون مقام النبي صلى هللا عليله وسللم فلي «إفتلاء النلاس» ،كملا بليّن
ذلك اإلمام الشاطبي ،إذ ال يسعهم أن يكتموا ما يعلمونه ملن أحكلام الشلريعة إذا
سللئلوا عنلله ،كمللا جللاء فللي الحلدي « :مئئن سئئئل عئئن علئئم فكتمئئه ،ألجئئم يئئوم
القيامة بلجام من نار»(.)252
وتوعد هللا تعالى بأشد الوعيلد ملن كلتم ملا أنلزل هللا ملن البينلات علن خلقله،
َٰ
قال تعالىِ { :إ هن ٱله ِذينَ يَ ۡكت ُ ُمونَ َما ٓ أ َ َ
ئاس
نز ۡلنَا ِمنَ ۡٱلبَ ِي َٰنَ ِ
ت َو ۡٱل ُهد ََٰى ِم ۢن بَ ۡعئ ِد َمئا بَيهنهئهُ ِللنه ِ
َٰ
صئلَحُواْ َوبَيهنُئواْ
ٱلله ِعنُونَ  159إِ هَل ٱلهئ ِذينَ تَئابُواْ َوأ َ ۡ
ب أُوْ َٰلَٓئِكَ يَ ۡلعَنُ ُه ُم ه
ٱَّللُ َويَ ۡلعَنُ ُه ُم
فِي ۡٱل ِك َٰت َ ِ
ٓ
ٱلرهحي ُم} [البقر.]160 ،159 :
فَأُوْ َٰلَئِكَ أَتُوبُ َ
علَ ۡي ِهمۡ َوأَنَا ٱلتهوه ابُ
ِ

واعتبر اإلمام ابن القيم هؤالء العلماء المفتين فلي ديلن هللا ،المبيّنلين ألحكلام
شريعته« :الموقعين عن رب العالمين»؛ ألنه يفتي وفق ما فهمله ملن شلر هللا
سبحانه ،فكأنما يوقع عن ربه تتت.
ومن هنا كان من غير المقبول فلي اإلسلالم :التطلاول عللى العلملاء ،والنيلل
من أقدارهم ،والتعدي على حرماتهم ،لما لهم من عظليم المكانلة عنلد هللا وعنلد
رسوله.
وقد حرم هللا تعالى أعراض الناس بعضهم عللى بعلض ،كملا حلرم دملاءهم
وأموالهم ،حتى ورد أن حرمة المؤمن أعظلم عنلد هللا ملن حرملة الكعبلة البيلت
الحرام.
هذا في المؤمن العادي ،فكيف بالعا ِلم الذي يحمل ميراث النبوة
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )252رواه أبلو داود والترمللذي وحسلنه ،وابللن ماجله وابللن حبلان فللي «صلحيحه» ،والحللاكم
وصححه على شرطهما عن أبي هريرة.
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وقد جاء في الحدي تزكية حمللة عللم النبلوة ،فليسلوا فلي حاجلة إللى تزكيلة
بعد تزكية رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم .وذللك فلي الحلدي اللذي صلححه
اإلمام أحمد ،وقواه ابن القيم وغيره ،إذ قال« :يحمئل هئذا العلئم مئن كئل خلئف
عدولئئئئه ،ينفئئئئون عنئئئئه تحريئئئئف الغئئئئالين ،وانتحئئئئال المبطلئئئئين ،وتأويئئئئل
الجاهلين».
ومن عجلب أن اللذين يتطلاولون عللى العلملاء يزعملون أنهلم ينتسلبون إللى
أهل العلم ،وأنهم يدافعون عن الحق ،وللو أنهلم انتسلبوا إللى العللم حقًّلا ،لعرفلوا
ألهله فضلهم ،وأعطوهم حقهم.
فليو يعرف لي فضئلي وَل أدبئي إَل امئئئرا كئئئان ذا فضئئئل وذا أدب

حتى للو أخطلأ العلالم بيقلين فلي نظلر معارضليه  -ولليس ملن السلهل إثبلات
ذلللك  -فللإن العللالم إذا اجتهللد فأخطللأ ،فللإن هللا تعللالى بفضلله وكرملله ،يغفللر للله
أجلرا واحلدًا ،وهكلذا علّمنلا رسلول هللا
خطأه ،بل يأجره على اجتهلاده الخلاطئ ً
صلى هللا عليه وسلم.
وال يطالب العالم بالتنازل عن رأيه الذي وصل إليه بعلد البحل واالجتهلاد،
وإن اعتقده مخالفوه خطأ؛ ألنه يلدين هللا باجتهلاده ال باجتهلاد غيلره ،وللو تلرك
رأيلله الللذي اقتنللع بلله ،ليقلللد رأي غيللره ،خوفًللا أو طع ًمللا ،أو إرضللا ًء لزيللد أو
عمرو ،فإنه يكون آث ًما باإلجما .
ووقو خطأ أو أكثر من العالم المكثر للفتوى والتعليم للنلاس ،ال يضلره وال
يكللدر صللفاء مسلليرته؛ ألن هللذه األخطللاء مغمللورة فللي بحللر حسللناته .وإذا بلللغ
الماء قلتين لم يحمل الخب .
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أما ملن سلب العلملاء لمخالفتله لهلم فلي اللرأي أو مخلالفتهم لله ،فهلو مسلكين
حقًّا .وهو في حاجة إلى أن يتعلم أدب طلب العلم من جديد ،وكيلف يتعاملل ملع
أهله .وقد قال من قال من الحكماء :األدب مقدم على العلم.
وإذا كللان اإلسللالم ينهللى عللن سللب األشللياء مثللل الحمللى والللريح وغيرهمللا.
وعن سب الدابة وسب اللديك وغيلر ذللك ،فلأولى ثلم أوللى :أن ينهلى علن سلب
العلماء .وال يسبّ العلماء إال سفيه.
هدي السلف:
وللسللف الصللالح ملن أمتنللا هَلدْي معلللوم ،يُقتلدى بلله فيهتلدي ،يطلقللون عليلله
«أدب األكللابر» ،وممللا يحكونلله مللن أدب األكللابر :مللا يللروى عللن أم المللؤمنين
عا شة رضي هللا عنها ،فقلد تلوفي رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم ودفلن فلي
حجرتهللا ،ثللم تللوفي أبوهللا الخليفللة األولللى أبللو بكللر الصللديق رضللي هللا عنلله،
ودفن إلى جوار نبيه وحبيبه صلى هللا عليه وسلم .وكانت عا شلة تلدخل وتسللم
عليهما بغير حجاب وال نقاب ،فهذا زوجها ،وهذا أبوها .فلما استشهد عملر بلن
الخطاب واستأذن عا شة أن يُدفن إلى جوار صاحبيه ،وكانلت قلد ادخلرت هلذا
المكللان لنفسللها ،آثللرت بلله عمللر ،ودفللن إلللى جللوار الرسللول وأبللي بكللر ،وهنللا
يللروون أن عا شللة حللين كانللت تللدخل للسللالم عللليهم تلللبس خمارهللا ونقابه لا،
لوجود قبر عمر بجوار زوجها وأبيها ،وعملر لليس محر ًملا لهلا .فتأدبلت بلأدب
ً
رجال أجنبيًّا.
صا من نساء النبي  -إذا لقيت أو كلمت
المسلمة  -وخصو ً
الجميل هنا :أن عمر ليس حيًّا حتى تختمر من أجله أو تنتقب ،بل هلو ميلت
دفين في قبره .ولكنها  -لفرط حساسيتها ويقظلة ضلميرها  -تعامللت معله ،كملا
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تتعامل مع األحياء سواء بسواء.
ومثل هذا الموقف ما يحكلى علن اإلملام محملد بلن إدريلس الشلافعي رضلي
هللا عنه ،وذلك عندما زار بغداد ،وفيها قبر اإلملام أبلي حنيفلة رضلي هللا عنله،
فرووا عن الشافعي أنه صلى الصبح هناك ولم يقنت فلي صلالة الصلبح ،عللى
خالف مذهبه ،تأدبًا مع اإلمام أبي حنيفة الذي كلان ال يلرى القنلوت فلي صلالة
الصبح.
فهكللذا تعامللل الشللافعي مللع أبللي حنيفللة كأنلله حللي ،ورعللى خللاطره وتللرك
الخالف معه في هذا األمر الذي ال ينبغي للعلماء أن يتشددوا في مثله.

***
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 -19التحذير من التأثيم والتفسيق بله التكفير
ومن ركا ز فقه االختالف بل من أعظمها :التحلذير ملن السلقوط فلي هاويلة
التأثيم والتضليل للمخالفين ،وتبعديهم وتفسيقهم ،ناهيك عن تكفيرهم.
فمما ال شك فيه :أن كل مسلم على المسلم حرام :دمله وعرضله ومالله .وقلد
أعلن الرسول صلى هللا عليه وسلم ذلك على رءوس األشهاد فلي حجلة اللودا
فللي خطبتلله الجامعللة ،آمل ًلرا أن يبلللغ الشللاهد الغا للب« :إن دمئئاءكم وأعراضئئكم
وأمئئوالكم حئئرام علئئيكم كحرمئئة يئئومكم هئئذا ،فئئي شئئهركم هئئذا ،فئئي بلئئدكم
هذا».
وعللرض اإلنسللان هللو مللا نعبللر عنلله فللي عصللرنا بللـ «السللعمة والكرامللة
والحرمللة» ،فلكللل إنسللان حرمتلله وكرامتلله وسللمعته فللي النللاس .وأي إسللاءة
لإلنسان في هذا الجانب أو نقل أي خبر عنه ،أو أي قصة تنال ملن حرمتله ،أو
تلوث من سمعته أو تجرح من كرامته ،فقد أذى صاحبها إيذا ًء عظي ًما.
سئبُواْ فَقَئ ِد
ولللذا قللال تعللالىَ { :وٱلهئ ِذينَ يُئ ۡؤذُونَ ۡٱل ُمئ ۡئؤ ِمنِينَ َو ۡٱل ُم ۡؤ ِم َٰنَئ ِ
ت بِغَ ۡيئ ِئر َمئئا ۡٱكت َ َ
ۡٱحت َ َملُواْ ب ُۡه َٰت َنا َوإِ ۡثما ُّم ِبينا} [األحزاب.]58 :

وقللد اهللتم اإلسللالم بالللدفا عللن أعللراض النللاس ،حتللى جعللل فللي االعتللداء
عليهلا عقوبللات ثللالث :عقوبلة بدنيللة وهللي الجلللد ،وعقوبلة أدبيللة ،وهللي إسللقاط
اعتباره االجتماعي بإسقاط شهادته ،وعقوبة دينية ،وهي رميله بالفسلق ،وذللك
ت ثُئ هم
صئ َٰنَ ِ
{وٱله ِذينَ يَ ۡر ُمئونَ ۡٱل ُم ۡح َ
فيما عرف في الفقه بـ «حد القذف» ،فقال تعالىَ :
ٓ
ش َهدَآ َء فَ ۡ
لَمۡ يَ ۡأتُواْ بِأ َ ۡربَعَ ِة ُ
ٱج ِلدُو ُهمۡ ث َ َٰ َمنِينَ َج ۡلدَة َو ََل ت َ ۡقبَلُواْ لَهُمۡ شَئ َٰ َهدَةً أَبَئد ْۚا َوأُوْ َٰلَئِئكَ ُهئ ُم
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ٱَّللَ َ
سقُونَ  4إِ هَل ٱله ِذينَ تَابُواْ ِم ۢن بَ ۡع ِد َٰذَ ِلئكَ َوأ َ ۡ
صئلَحُواْ فَئ ِإ هن ه
رهحئيم} [النلور،4 :
ۡٱل َٰفَ ِ
غفُئور ِ

 ،]5وقد أجمعوا على أن رمي المحصنين كبيرة مثل رمي المحصنات.
وقد اختلف الفقهاء في االستثناء المذكور { ِإ هَل ٱله ِذينَ تَابُواْ} ،هل يقتصر عللى
ضا ،خالف بين الحنفية وغيرهم.
الفسق فقط أم يشمل عدم قبول الشهادة أي ً
وإذا كانللت أعللراض النللاس عامللة محميللة بهللذا التشللديد وهللذا الوعيللد ،فللإن
أعلللراض العلملللاء أشلللد حرملللة عنلللد هللا؛ ألنهلللم ورثلللة األنبيلللاء ،والقلللا مون هلل
بالحجللة ،والمبينللون لعبللاد هللا المحجللة ،فللال يجللوز أن يجتللرئ عللليهم العللوام
وأشباه العوام ،ويسلقوهم بألسنة حداد .فإن هللا تعالى يغار عليهم ،ويغضب لهلم
أن يمسوا بغير حق .وقد قال تعالى في الحدي القدسي« :مئن عئادى لئي وليًئا
فقئئد آذنتئئه بئئالحرب»( ،)253ومللن هللو الللولي إذا لللم يكللن العللا ِلم العامللل بعلملله،
المعلم لغيره ،وهو الذي س َّماه السلف الصالح :الرباني ،وهو اللذي يَ ْعللم ويعملل
ون ه
ٱَّللِ َو َٰلَ ِكن ُكونُئواْ َر َٰبهنِ ِئيۧنَ ِب َمئا ُكنئتُمۡ
ويُ َع ِلّم ،كما قال تعالىُ { :كونُواْ ِعبَادا ِلي ِمن دُ ِ
سونَ } [آل عمران.]79 :
ب َوبِ َما ُكنتُمۡ ت َ ۡد ُر ُ
تُعَ ِل ُمونَ ۡٱل ِك َٰت َ َ
ولهذا قال سلف األمة :لحوم العلملاء مسلمومة ،أي ملن تعلرض لهلم بسلوء،
فقد عرض نفسه للهالك .مثل آكل السم.
وال ريب أن من أشلد ملا يلؤذي العلملاء ،وينلال ملن أعراضلهم ،ويشلوه ملن
سلليرتهم :تللأثيمهم وتضللليلهم وتفسلليقهم وتبللديعهم ،أي رملليهم بللاإلثم والضللالل
والفسوق والبدعة.
وأشلد ملن ذللك خطل ًلرا :تكفيلرهم ،أي رمليهم بللالكفر األكبلر ،والخلروج مللن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )253رواه البخاري عن أبي هريرة.
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المللة .وهللذه أعظللم جريمللة أو خطيئللة يللتهم بهللا إنسللان مسلللم ،فللليس بعللد الكفللر
ذنللب ،وال سلليما الكفللر األكبللر ،الكفللر البللواح ،الكفللر الللذي يخللرج مللن الملللة،
ويوجب الردة ،ويفصلل اإلنسلان علن األسلرة وعلن األملة ،حتلى إنله يجلب أن
يفرق بينه وبين زوجته ،وبينه وبين أوالده ،إذ لم يعد مأمونًا عليهم.
كمللا أنلله أصللبح عضل ًلوا مفصل ً
لوال عللن جسلم األمللة ماديًّللا ،باسللتحقاقه عقوبللة
القتل في نظلر جمهلور الفقهلاء ،بعلد اسلتتابته ،وأدبيًّلا بحرمانله ملن والء األملة
وملللن محبتهلللا ،وملللن أخوتهلللا وملللن نصلللحها ،وملللن تعاونهلللا معللله عللللى البلللر
والتقللوى ،بعللد أن حللول والءه لغيرهللا ،وأصللبح عضل ًلوا فللي جسللم أمللة أخللرى
غير هذه األمة.
فهللل تنطبللق هللذه األوصللاف علللى العللالم الللذي يخللالف بعللض إخوانلله مللن
العلماء في بعض القضايا
وهل انفصل بهذا علن جسلم األملة وهلل غيلر والءه لهلا وهلل حولله إللى
غيرهللا وهللل أمسللى عضل ًلوا فللي جسللد أمللة أخللرى أو ال زال والؤه ألمتلله،
وحماسله لدينلله ،ودورانلله حوللله شللريعته فلال يللزال يللدور فللي فلللك الللدين ،وال
زال يصد بحكم الشريعة.
لهلللذا جلللاءت األحاديللل محلللذرة ومنلللذرة ملللن تكفيلللر الملللؤمن ،وملللن سلللب
المؤمنين ،ناهيك بالعلماء الذين هم سادة المؤمنين ،ومعلمو المسلمين.
لقد نهى النبي صلى هللا عليه وسللم علن سلب الحملى ،وسلب اللريح ،وسلب
الدهر ،وسب الناقة ،وسب الديك ،وأنلوا ملن السلباب ،ليتعلود المسللم «نظافلة
اللسان» فال تكلون سلبابًا وال لعانًلا ،فلإن اللعلانين ال يكونلون شلفعاء وال شلهداء
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يوم القيامة.
وشللر مللا يرمللى بلله المسلللم أو يسللب بلله :الكفللر والمللروق مللن الللدين الللذي
اختاره لنفسه ،وارتضاه هللا له ،وأكرمه به ،وتلم بله عليله النعملة ۡ
{ٱل َي ۡئو َم أ َ ۡك َم ۡل ُ
ئت
علَ ۡي ُكمۡ نِ ۡع َمتِي َو َر ِض ُ
لَ ُكمۡ دِينَ ُكمۡ َوأ َ ۡت َم ۡم ُ
ٱإل ۡس َٰلَ َم دِينا} [الما دة.]3 :
ت َ
يت لَ ُك ُم ۡ ِ

لهذا استفاضت األحادي النبوية تحذر ملن الوقلو فلي وهلدة «التكفيلر» أو
تعبيرا ،فهلو لليس مجلرد وهلدة أو حفلرة ،بلل هلي
«هاوية التكفير» وهذا أصح
ً
هاويلة ملن سلقط فيهلا فهيهلات أن يخلرج منهلا ،وإن خلرج ،فهيهلات أن يخلرج
سال ًما.
وقللد بيّنللا فللي رسللالتنا عللن «ظللاهرة الغلللو فللي التكفيللر» :أن التكفيللر خطيئللة
علمية ،وخطيئة دينية ،وخطيئة حركية ،وخطيئة سياسية ،فليرجع إليه.
وحسبنا الحدي المتفق عليه علن ابلن عملر« :أيمئا رجئل قئال ۡلخيئه« :يئا
كافر» فقد باء بها أحدهما»( ،)254وفلي روايلة« :إذا قئال ۡلخيئه :يئا كئافر،
فقد باء بها أحدهما ،فإن كان كما قال ،وإَل رجعت عليه»(.)255
وعن أبي سعيد نحوه .رواه ابن حبان في «صحيحه»(.)256
ومن المتفق عليه« :من قذف مؤمنًا بكفر ،فهو كقتله»(.)257
وجاء في «الصحيحين» من حدي أبي هريلرة إن« :مئن قئالَ« :ل إلئه إَل
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )254متفق عليه عن ابن عمر« ،اللؤلؤ والمرجان» (.)39
( )255متفق عليه عن ابن عمر أيضًا ،البخاري ( ،)6104ومسلم (.)60
( )256انظر« :اإلحسان» (.)248
( )257متفق عليه عن ثابلت بلن الضلحاك وكلان ملن أصلحاب الشلجرة« ،اللؤللؤ والمرجلان»
(.)70
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هللا» فقد عصم بها نفسئه ومالئه ،وحسئابه علئى هللا»( .)258أي أن علينلا أن
نعامله بالظاهر ،وهللا يتولى السرا ر.
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:
وال يجللوز تكفيللر المسلللم بللذنب فعللله وال بخطللأ أخطللأ فيلله ،كالمسللا ل التللي
نئز َل إِلَ ۡيئ ِه ِمئن رهبِئ ِهۦ
تناز فيها أهل القبلة ،فإن هللا تعالى قالَ { :ءا َمنَ ٱلره سُو ُل بِ َما ٓ أ ُ ِ
ئونَ ُ ٌّ ئنَ ه ٓ
س ئ ِل ِۦه ََل نُفَئ ِئر ُ
س ئ ِل ِْۚۦه
َو ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُئ ْۚ ك ئل َءا َمئ ِبئ
ق بَئ ۡئينَ أ َ َحئ ٖئد ِمئئن رُّ ُ
ئٱَّللِ َو َم َٰلَئِ َكتِ ئ ِۦه َو ُكت ُ ِب ئ ِۦه َو ُر ُ
ئئم ۡعنَا َوأ َ َط ۡعنَ ۖئئا ُ
ئئير ََ 285ل يُكَلِئئفُ ه
ٱَّللُ نَ ۡفسًئئا ِإ هَل
س ِ
غ ۡف َرانَئئكَ َربهنَئئا َو ِإلَ ۡيئئكَ ۡٱل َم ِص ُ
َوقَئئالُواْ َ
َاخ ۡئذنَا ٓ إِن نهسِئينَا ٓ أ َ ۡو أ َ ۡخ َط ۡأنَ ْۚئا َربهنَئا
سبَ ۡت َو َ
سئبَ ۡۗت َربهنَئا ََل تُؤ ِ
علَ ۡي َها َمئا ۡٱكت َ َ
وُ ۡسعَ َه ْۚا لَ َها َما َك َ
علَ ۡينَا ٓ إِ ۡ
علَى ٱله ِذينَ ِمن قَ ۡب ِلنَ ْۚا َربهنَا َو ََل ت ُ َح ِم ۡلنَا َما ََل َطاقَةَ لَنَئا
صرا َك َما َح َم ۡلت َ ۥهُ َ
َو ََل ت َ ۡح ِم ۡل َ
عنها َو ۡ
ِب ِۖۦه َو ۡ
علَى ۡٱلقَ ۡئو ِم ۡٱل َٰ َك ِف ِئرينَ } [البقلرة:
ٱغ ِف ۡر لَنَا َو ۡٱر َح ۡمنَ ْۚا ٓ أَنتَ َم ۡولَ َٰىنَا فَٱنص ُۡرنَا َ
ٱعفُ َ

 ،]286 ،285وقللد ثبللت فللي «الصللحيح» أن هللا تعللالى أجللاب هللذا الللدعاء وغفللر
للمؤمنين خطأهم.
والخوارج المارقون اللذين أملر النبلي صللى هللا عليله وسللم بقتلالهم ،قلاتلهم
أمير المؤمنين علي بلن أبلي طاللب أحلد الخلفلاء الراشلدين ،واتفلق عللى قتلالهم
أ مللة الللدين مللن الصللحابة ،والتللابعين ومللن بعللدهم ،ولللم يكفللرهم علللي بللن أبللي
طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصلحابة ،بلل جعللوهم مسللمين ملع
ي حتللى سللفكوا الللدم الحللرام ،وأغللاروا علللى أمللوال
قتللالهم ،ولللم يقللاتلهم عللل ّ
المسلمين ،فقاتلهم للدفع ظلمهلم وبغليهم ال ألنهلم كفلار .ولهلذا للم يسلب حلريمهم
ولم يغنم أموالهم.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )258متفق عليه« ،اللؤلؤ والمرجان» (.)14
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وإذا كان هؤالء الذي ثبلت ضلاللهم بلالنص واإلجملا للم يكفلروا ،ملع أملر
هللا ورسللوله صلللى هللا علي له وسلللم بقتللالهم ،فكيللف بللالطوا ف المختلفللين الللذين
اشتبه عليهم الحق في مسا ل غلط فيها من هلو أعللم ملنهم فلال يحلل ألحلد ملن
هذه الطوا ف أن تكفر األخرى ،وال تستحل دمها ومالها ،وإن كانت فيها بدعلة
ضللا وقللد تكللون بدعللة هللؤالء
محققللة ،فكيللف إذا كانللت المكفللرة لهللا مبتدعللة أي ً
أغلظ ،والغالب أنهم جميعًا جهال بحقا ق ما يختلفون فيه.
واألصل أن دماء المسلمين وأملوالهم وأعراضلهم محرملة ملن بعلض عللى
بعض ال تح ّل إال بإذن هللا ورسوله ،قال النبي صلى هللا عليه وسلم لما خطلبهم
فللي حجللة الللودا « :إن دمئئاءكم وأمئئوالكم وأعراضئئكم علئئيكم حئئرام كحرمئئة
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» ،وقال صلى هللا عليه وسلم« :كئل
المسلم على المسلم حئرام :دمئه ،ومالئه ،وعرضئه» ،وقلال صللى هللا عليله
وسلم« :مئن صئلى صئلتنا واسئتقبل قبلتنئا وأكئل ذبيحتنئا ،فهئو المسئلم لئه
ذمئئئئة هللا ورسئئئئوله» ،وقللللال« :إذا التقئئئئى المسئئئئلمان بسئئئئيفيهما فالقاتئئئئل
والمقتئئول فئئي النئار» قيللل :يللا رسللول هللا ،هللذا القاتللل فمللا بللال المقتللول قللال:
ئارا يضئئرب بعضئئكم
«إنئئه أراد قتئئل صئئاحبه» ،وقللالَ« :ل ترجعئئوا بعئئدي كفئ ً
رقئئاب بعئئض» ،وقللال« :إذا قئئال المسئئلم ۡلخيئئه :يئئا كئئافر ،فقئئد بئئاء بهئئا
أحدهما» ،وهذه األحادي كلها في الصحاح.
ً
متللأوال فللي القتللال أو التكفيللر بللذلك ،كمللا قللال عمللر بللن
وإذا كللان المسلللم
الخطللاب فللي حاطللب بللن أبللي بلتعللة :يللا رسللول هللا ،دعنللي أضللرب عنللق هللذا
بئدرا ،ومئا يئدريك أن
المنافق ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم« :إنه قد شهد ً
هللا قد اطلع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئئتم فقئد غفئرت لكئم؟» وهلذا
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ضا من حدي اإلفلك :أن أسليد بلن الحضلير ،قلال
في «الصحيحين» .وفيهما أي ً
لسعد بلن عبلادة :إنلك منلافق تجلادل علن المنلافقين ،واختصلم الفريقلان فأصللح
النبي صلى هللا عليه وسلم بيلنهم ،فهلؤالء البلدريون فليهم ملن قلال آلخلر ملنهم:
إنللك منللافق ،ولللم يكفللر النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم ال هللذا وال هللذا ،بللل شللهد
للجميع بالجنة.
ً
رجال بعلد ملا قلال
وكذلك ثبت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قتل
ال إللله إال هللا وعظللم النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم ذلللك لمللا أخبللره وقللال« :يئئا
أسامة ،أقتلته بعدما قال َل إله إَل هللا؟» ،وكرر ذلك عليله حتلى قلال أسلامة:
تمنيت أني لم أكن أسلمت إال يومئذ! وملع هلذا للم يوجلب عليله قلودًا ،وال ديلة،
ً
متأوال ظن جواز قتل ذلك القا ل لظنه أنه قالها تعوذًا.
وال كفارة؛ ألنه كان
األخوة باقية حتى مع االقتتال:
ضا من أهلل الجملل وصلفين ونحلوهم ،وكلهلم
فكهذا السلف قاتل بعضهم بع ً
صئ ِلحُواْ
ئان ِمئنَ ۡٱل ُم ۡئؤ ِمنِينَ ۡٱقتَتَلُئواْ فَأ َ ۡ
مسلمون مؤمنون كما قال تعلالىَ :
{و ِإن َطآئِفَت َ ِ
َٰ
ئى أ َ ۡم ِئر ه ْۚ
ئي َء إِلَ َٰ ٓ
بَ ۡينَ ُه َم ۖا فَ ِإ ۢن بَغَ ۡت إِ ۡحد ََٰى ُه َما َ
ٱَّللِ
علَئى ۡٱۡل ُ ۡخ َئر َٰى فَقَتِلُئواْ ٱلهتِئي ت َ ۡب ِغئي َحت ه َٰئى ت َ ِف ٓ
سئ ُ
فَئ ِإن فَئا ٓ َء ۡت فَأ َ ۡ
ئط ٓو ۖاْ إِ هن ه
ئطينَ } [الحجللرات:
ٱَّللَ ي ُِحئئبُّ ۡٱل ُم ۡق ِ
صئ ِلحُواْ بَ ۡينَ ُه َمئئا بِ ۡٱلعَئ ۡئد ِل َوأ َ ۡق ِ
سئ ِ

 ،]9فقللد ب ليّن هللا تعللالى أنهللم مللع اقتتللالهم ،وبغللي بعضللهم علللى بعللض :إخللوة
مؤمنون ،وأمر باإلصالح بينهم بالعدل.
ضا مواالة الدين ،ال يعلادون
ولهذا كان السلف مع االقتتال يوالي بعضهم بع ً
كمعاداة الكفار ،فيقبلل بعضلهم شلهادة بعلض ،ويأخلذ بعضلهم العللم علن بعلض
ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض ،ملع ملا
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كان بينهم من القتال والتالعن وغير ذلك.
هذا مع أن هللا أملر بالجماعلة واال لتالف ،ونهلى علن البدعلة ،واالخلتالف،
وقالِ { :إ هن ٱله ِذينَ فَرهقُواْ دِينَهُمۡ َوكَئانُواْ ِشئ َيعا له ۡسئتَ ِم ۡئنهُمۡ ِفئي ش َۡئيءٍ } [األنعلام،]159 :
وقلللال النبلللي صللللى هللا عليللله وسللللم« :علئئئيكم بالجماعئئئة فئئئإن يئئئد هللا علئئئى
الجماعئئة» ،وقللال« :الشئئيطان مئئع الواحئئد وهئئو مئئن اَلثنئئين أبعئئد» ،وقللال:
«الشيطان ذئب اإلنسان كذئب الغئنم ،والئذئب إنمئا يأخئذ القاصئية والنائيئة
من الغنم».
فالواجللب علللى المسلللم إذا صللار فللي مدينللة مللن مللدا ن المسلللمين أن يصلللي
معهلللم الجمعلللة والجماعلللة ويلللوالي الملللؤمنين وال يعلللاديهم ،وإن رأى بعضلللهم
ًّ
سلا إال
ضاال أو غاويًا ،وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك ،وإال فال يكللف هللا نف ً
قادرا عللى أن يلولي فلي إماملة المسللمين األفضلل واله ،وإن
وسعها ،وإذا كان ً
قدر أن يمنع من يظهر البد والفجلور منعله ،وإن للم يقلدر عللى ذللك فالصلالة
خلف األعلم بكتاب هللا وسنة نبيه ،األسبق إلى طاعة هللا ورسلوله أفضلل ،كملا
قللال النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم فللي الحللدي الصللحيح« :يئئؤم القئئوم أقئئراهم
لكتئئاب هللا فئئإن كئئانوا فئئي القئئراءة سئئواء فئئأعلمهم بالسئئنة ،فئئإن كئئانوا فئئي
السنة سواء فأقدمهم هجرة ،فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا».
وإن كان فلي هجلره لمظهلر البدعلة والفجلور مصللحة راجحلة هجلره ،كملا
هجر النبي صلى هللا عليه وسلم الثالثة الذين خلفوا حتلى تلاب هللا علليهم .وأملا
إذا ولي غيلره بغيلر إذنله ولليس فلي تلرك الصلالة خلفله مصللحة شلرعية كلان
ً
تفويت هذه الجمعة والجماعة ً
وضالال ،وكان قد رد بدعة ببدعة.
جهال
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حتى إن المصلي الجمعلة خللف الفلاجر اختللف النلاس فلي إعادتله الصلالة،
وكرهها أكثرهم ،حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبلدوس :ملن أعادهلا فهلو
مبتد  ،وهذا أظهر القولين؛ ألن الصحابة لم يكونوا يعيلدون الصلالة إذا صللوا
خلللف أهللل الفجللور والبللد  ،ولللم يللأمر هللا تعللالى قللط أح لدًا إذا صلللى كمللا أمللر
بحسب استطاعته أن يعيد الصالة( .)259اهـ .كالم شيخ اإلسالم.
منكرا أشلد اإلنكلار عللى ملن
هذا ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية بوضوح،
ً
يكفرون الناس بذنب أو خطأ ،داعيًلا إللى التلزام الجماعلة وعلدم الشلذوذ عنهلا،
ومجو ًزا الصالة وراء المبتد .
ِّ
ومع هذا نجد فليمن ينسلبون أنفسلهم إللى ابلن تيميلة ملن يجهلل هلذه الحقلا ق
كلهللا ،ومللن يشللهر سلليف التكفيللر فللي وجلله كللل مللن يخالفلله فللي رأي يللرى أنلله
الحق ،حتى إن من هؤالء من كفروا طوا ف كبيرة تتبعهلا جملاهير غفيلرة ملن
األملللة كاألشلللاعرة ،وملللنهم ملللن تطلللاول عللللى كبلللار العلملللاء واللللدعاة ،وحكلللم
بكفرهم ،غير خا ف أن يبوء هو بذلك ،كما أنذر بذلك الحدي الشريف.
كلمة نيرة لألشعري نقلها البيهقي والذهبي:
قللال اإلمللام الللذهبي« :رأيللت كلمللة أعجبتنللي وهللي ثابتللة رواهللا البيهقللي،
سمعت أبا حازم العبدري سلمعت أزهلر بلن أحملد السرخسلي يقلول :لملا قلرب
حضور أجل أبي الحسن األشعري في داري ببغداد دعاني فأتيتله ،فقلال :اشلهد
ي :أني ال أكفّر أحلدًا ملن أهلل القبللة؛ ألن الكلل يشليرون إللى معبلود واحلد،
عل ّ
وإنما هذا كله اختالف العبارات.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )259مجمو فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية» (.)287 - 282/3
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قال الذهبي :وبنحو هذا أدين ،وكذا كلان شليخنا ابلن تيميلة فلي أواخلر أيامله
يقول :أنا ال أكفر أحدًا من األمة ،ويقول :قلال النبلي صللى هللا عليله وسللمَ« :ل
يحئئئئافظ علئئئئى الوضئئئئوء إَل مئئئئؤمن» فمللللن الزم الصلللللوات بوضللللوء فهللللو
مسلم»(.)260
كلمة مضيئة البن تيمية:
وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية جملة من أ مة الكلالم ونظلار المسللمين ملنهم:
أبو ذر الهروي ،وأبو الوليد الباجي ،وأبو جعفر السلمناني ،والقاضلي أبلو بكلر
بن العربي ،وأبو المعالي الجويني ،ثم قال« :ثم إنه ما من هؤالء إال من لله فلي
اإلسالم مسا مشكورة ،وحسنات مبرورة ،ولله فلي اللرد عللى كثيلر ملن أهلل
اإللحاد والبد  ،واالنتصار لكثير من أهل السنة والدين ،ملا ال يخفلى عللى ملن
عللرف أحللوالهم ،وتكلللم فلليهم بعلللم وصللدق وعللدل وإنصللاف ،لكللن لمللا التللبس
ً
فضال عقالء احتاجوا إللى
عليهم هذا األصل المأخوذ ابتدا ًء عن المعتزلة ،وهم
طرده والتزام لوازمه ،فلزمهم بسبب ذلك من األقلوال ملا أنكلره المسللمون ملن
أهل العلم واللدين ،وصلار النلاس بسلبب ذللك :ملنهم ملن يعظمهلم؛ لملا لهلم ملن
المحاسن والفضا ل ،ومنهم من يذمهم؛ لما وقع في كالمهم من البلد والباطلل،
وخيار األمور أوساطها.
صللا بهللؤالء ،بللل مثللل هللذا وقللع لطوا للف مللن أهللل العلللم
وهللذا للليس مخصو ً
والللدين ،وهللا تعللالى يتقبللل مللن عبللاده المللؤمنين الحسللنات ،ويتجللاوز لهللم عللن
{ربهنَا ۡ
ئٱإلي َٰ َم ِن َو ََل ت َ ۡجعَ ۡئل فِئي قُلُوبِنَئا ِغئل
ٱغ ِف ۡر لَنَا َو ِ ِإل ۡخ َٰ َونِنَئا ٱلهئ ِذينَ َ
السيئات َ
سئبَقُونَا بِ ۡ ِ

رهحي ٌم} [الحشر.]10 :
ِلله ِذينَ َءا َمنُواْ َربهنَا ٓ إِنهكَ َرءُوف ِ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )260سير أعالم النبالء» ( ،)88/15والحدي صحيح ،أخرجه أحمد والدارمي.
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وال ريب أن من اجتهد في طلب الحق واللدين ملن جهلة الرسلول صللى هللا
عليه وسلم ،وأخطأ فلي بعلض ذللك ،فلاهلل يغفلر لله خطلأه ،تحقيقًلا لللدعاء اللذي
َاخ ۡئذنَا ٓ إِن نهسِئينَا ٓ أ َ ۡو أ َ ۡخ َط ۡأنَئا}
{ربهنَئا ََل تُؤ ِ
استجابه هللا لنبيله وللملؤمنين حيل قلالواَ :

[البقرة.]286 :
ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقلع فيله ملن خطلأ ظنله
صوابًا بعد اجتهاده ،وهو ملن البلد المخالفلة للسلنة ،فإنله يلزمله نظيلر ذللك أو
أعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه ،فق َّل من يسللم ملن مثلل ذللك فلي
المتأخرين ،لكثرة االشتباه واالضطراب ،وبُعد النلاس علن نلور النبلوة وشلمس
الرسللالة ،الللذي بلله يحصللل الهللدى والصللواب ،ويللزول بلله عللن القلللوب الشللك
كثيرا من المتأخرين من علماء الطوا ف يتناقضلون فلي
واالرتياب .ولهذا تجد ً
مثل هذه األصول ولوازمها ،فيقولون القول الموافق للسنة ،وينفون ملا هلو ملن
لوازمه ،غير ظانين أنه من لوازمه ،ويقولون ما ينافيه غير ظلانين أنله ينافيله،
ويقولللون بملزومللات القللول المنللافي الللذي ينللافي مللا أثبتللوه م لن السللنة ،وربمللا
كفلروا مللن خللالفهم فلي القللول المنللافي وملزوماتله ،فيكللون مضللمون قللولهم :أن
يقولوا ً
قوال ويكفروا من يقوله ،وهذا يوجد لكثير منهم فلي الحلال الواحلد ،لعلدم
تفطنه لتناقض القولين ،ويوجد في الحالين ،الختالف نظره واجتهاده»(.)261
من كتاب «فقه اال تالف»:
ويسللرني أن أنقللل هنللا بعللض فقللرات مللن الكتللاب القلليم «فقلله اال للتالف»
()262

للباح ل المنصللف المتمللرس «محمللود الخازنللدار» ،مللن فضللل اإلعللذار
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )261درء تعارض العقل والنقل» (.)104 - 102/2
عذرا.
( )262أعذر
إعذارا :بمعنى عذر ً
ً
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والتأول ،قال حفظه هللا:
باالجتهاد
ّ
المتللأول مجتهللد فللي لفللظ الللنص :فهللم منلله وج ًهللا مللن الوجللوه التللي يحتملهللا
النص ،فعمل بما فهمه ،أو اعتقد ملا فهمله ،بنلا ًء عللى أنله ملدلول اللنص عنلده،
والنص قد يحتمل معنى آخر ،أو معاني أخرى ،وقلد يكلون الصلواب فلي غيلر
ما بدا للمتأول ،غير أنه معذور ،لوجلود تفسلير لديله تحتملله اللغلة ،وتلدل عليله
بعض القرا ن  ...والمهم في إعذاره أنه للم ينطللق فلي تصلرفه علن هلوى وال
عن مجازفة ،إنما تراءى له بعد النظر في النص.
ً
أوال :من أحكام المعذور باالجتهاد:
 -1دليل اإلعذار بالتأول  -من السنة :-
يستشهد العلماء على اإلعلذار بالتلأول بأحاديل منهلا :حلدي البخلاري علن
عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهب قال« :بع النبي صلى هللا عليه وسلم خاللد
بن الوليد رضي هللا عنه إلى بني جذيمة ،فلدعاهم إللى اإلسلالم ،فللم يحسلنو أن
يقولوا :أسلمنا ،فجعلوا يقولون :صبأنا ،صبأنا ،فجعل خاللد يقتلل ملنهم ويأسلر،
ودفع إلى كل رجل منا أسيره ،حتلى إذا كلان يلوم أملر خاللد أن يقتلل كلل رجلل
منا أسيره ،فقلت :وهللا ،ال أقتل أسليري ،وال يقتلل رجلل ملن أصلحابي أسليره،
حتى قدمنا على النبي صلى هللا عليه وسلم فذكرناه ،فرفع النبي صلى هللا عليله
وسلم يديه فقال« :اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتين .)263(»...
والشاهد فيه :تأويل خالد تعبيرهم بلفظة صبأنا بأنهم أنفوا ملن لفظلة أسللمنا،
ولم يقبلوا االنقيلاد ،وهلم إنملا كلانوا يقصلدون إعلالن اإلسلالم ،فأخطلأوا اللفلظ.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )263صحيح» البخاري  -كتاب «المغازي»  -باب ( - )59الحدي (.)4339
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فأعذر الرسول صلى هللا عليه وسلم خاللدًا فللم يعاقبله ،وتحملل صللى هللا عليله
وسلم دية المقتولين كما في إحدى الروايات(.)264
 -2شروط اإلعذار بالتأول:
والتأويل الذي يعذر المرء به ،ذكر له ابن حجلر قيلدين ً -
نقلال علن العلملاء:
«قال العلماء :كل متأول معلذور بتأويلله ولليس يلأثم ،إذا كلان تأويلله سلا غًا فلي
لسان العرب ،وكان له وجه في العلم»(.)265
وأضاف بعضهم أن يكون أراد الحق بذلك التأويل.
وقد وقع التأويل عند الصحابة وعند السلف ،وكان المتأول ي ّ
ُخطلأ وال يلؤثّم،
وقد ضرب ابن تيمية أمثلة لتأول السلف ،قال بعلدها« :فقلد جلرى ذللك وأمثالله
من خيار السلف .فهؤالء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون»(.)266
كفرا:
 -3المخطئ بالتأول َل يُكفر وإن كان قوله ً
من يفقه اإلعذار بالتأول يتمكن ملن إنصلاف بعلض الفلرق اللذين للم يكونلوا
أصللحاب أهللواء ،وإن كللانوا أهللل بدعللة .ولللذلك لللم يكفللرهم أهللل العلللم ،وإنمللا
كفروا بعض مقاالتهم ،ودون أن يكفلروا كلل ملن قلال بهلا ،إال بعلد قيلام الحجلة
على المعين ،يقلول ابلن تيميلة« :فأملا ملن كلان فلي قلبله اإليملان بالرسلول وملا
ً
أصلال ...
جاء به ،وقد غللط فلي بعلض ملا تأولله ملن البلد  ،فهلذا لليس بكلافر
ومن قال :إن الثنتين وسبعين فرقة ،كل واحد منهم يكفر كفل ًرا ينقلل علن المللة،
فقد خلالف الكتلاب والسلنة وإجملا الصلحابة رضلوان هللا علليهم ،بلل وإجملا
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( )264انظر« :فتح الباري» ( )72/8كتاب «المغازي»  -من شرح الباب (.)59
(« )265فتح الباري» ( )72/8كتاب «استتابة المرتدين»  -باب (.)9
(« )266الفتاوى» (.)75/35
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األ مللة األربعللة وغيللر األربعللة ،فللليس فلليهم مللن كفللر كللل واحللد مللن الثنتللين
وسعبين فرقة»(.)267
َ -4ل يجوز التكفير بالخطأ اَلجتهادي:
ومللن أكبللر المصللا ب أن يتسلللط الجهللال علللى العلمللاء ،يتتبعللون هفللواتهم،
ويتصيدون أخطلاءهم االجتهاديلة ،ليكفلروهم بهلا .يقلول ابلن تيميلة ... « :فلإن
تسليط الجهال على تكفيلر علملاء المسللمين ملن أعظلم المنكلرات ،وإنملا أصلل
هذا من الخوارج واللروافض اللذين يكفلرون أ ملة المسللمين لملا يعتقلدون أنهلم
أخطأوا فيه من الدين .وقد اتفق أهل السنة والجماعلة عللى أن علملاء المسللمين
ال يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض»(.)268
ثانيًا :من دواعي اإلعذار باالجتهاد:
 -1المتأول قد يخطئ في فهم النص ولكنه َل يكذبه:
في الخالف المشهور بين عبد هللا بلن عملر وعا شلة رضلي هللا عنهلب فلي
تعذيب الميت ببكاء أهله عليه :كان ابن عمر يثبته ،والسيدة عا شة تنفيله ،غيلر
أنهللا احتاطللت لنفسللهاَّ ،أال يفهللم السللامعون أنهللا تك لذِّب ابللن عمللر ،فحصللرت
المسألة في احتمالين ينصلفان المخلالف ،وهملا أن ابلن عملر :إملا نسلي مناسلبة
الحدي ولذلك للم يقصلره عللى مناسلبته ،أو أنله أخطلأ فلي تأويلله لله ففهلم منله
غير المراد .فقد كان ابن عمر يقول« :ال تبكوا على موتاكم؛ فإن الميلت يعلذب
ببكاء أهله عليه» ،فقالت عا شة« :يغفر هللا البن عمر أما أنه للم يكلذب ،ولكنله
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(« )267الفتاوى» (.)218 ،217/7
(« )268الفتاوى» (.)100/35
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نسي أو أخطأ  ،)269(»...فابن عمر تمسك بالنص.
 -2قد يخطئ المجتهد ،ويخطئ المنكر عليه ،وكلهما مغفور له:
وإن اإلنصاف ليقتضلي ملن الطلرفين المجتهلدين المتعارضلين أال يقعلا فلي
الغللو المجحللف :وذلللك بللأال يقطللع األول بصللواب مللا وصللل إليلله ،وأال يحصللر
الحق فيه ،وأال يقطع الطريق على إمكانية صواب اآلخر .أما الثاني فبأال يبلالغ
فيلله ،فللي اإلنكللار علللى األول ،وأال يؤثملله ،أو يتهملله ،أو يطعللن فللي علملله أو
قصللده .وحللين ال تراعللى هللذه القواعللد تقللع الفللتن وينللدر اإلنصللاف .يقللول ابللن
تيمية رحمه هللا ... « :وهذا من أسباب فتن تقع بين األمة ،فلإن أقوا ًملا يقوللون
لورا هللم مجتهللدون فيهللا ،وقللد أخطللأوا ،فتبلللغ أقوا ًمللا يظنللون أنهللم
ويفعلللون أمل ً
ضلا مجتهلدون
تعمدوا فيها اللذنب ،أو يظنلون أنهلم ال يعلذرون بالخطلأ ،وهلم أي ً
مخطئون ،فيكون هذا مجتهدًا مخطئًا في إنكاره ،والكل مغفور لهلم .وقلد يكلون
أحدهما مذنبًا ،كما قد يكونان جميعًا مذنبين»(.)270
َ -3ل حق لمجتهد في ادعاء الصواب في جميع اجتهاداته:
ومللن غيللر اإلنصللاف أن يللدعي أحللد مللن المجتهللدين أنلله توصللل فللي كللل
المسللا ل إلللى الصللواب .يقللول ابلن تيميللة ... « :ألن درك الصللواب فللي جميللع
أعيان األحكام إما متعذر أو متعسر»(.)271
َ -4ل يكون المخالف مخطئًا دو ًما:
يللذهب بعللض العلمللاء إلللى القللول بأنلله :ال أقطللع بخطللأ منللازعي فللي مسللا ل
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(« )269موطأ مالك» « -أبواب الجنا ز» ( )11الحدي (.)319 ،318
(« )270الفتاوى» (.)547 ،546/10
(« )271الفتاوى» (.)252/20
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االجتهلاد .وبعضلهم :يقطلع بخطئله .ويلرى أحملد التفصليل ،واختلار ابلن تيميلة
ذلك ،على التفصيل التالي:
إذا كللان فللي المسللألة حللدي صللحيح ال معللارض للله كللان مللن أخللذ بحللدي
ضللعيف أو قللول صللحابي :مخطئًللا .يقللول القرضللاوي :وقللد يكللون المعللارض
صا آخر ،أو قاعدة شرعية ،أو مقصدًا شرعيًّا يجب أن يراعى.
للحدي  :ن ًّ
وإذا كلللان فيهلللا حلللديثان صلللحيحان يأخلللذ بلللالراجح ،وال ِ ّ
يخطلللئ ملللن أخلللذ
بالحدي اآلخر المرجوح في نظره.
إذا لم يكن فيها نص يجتهد برأيه ويقول :ال أدري أصبت الحلق أم أخطأتله
وال ِ ّ
يخطئ اآلخر.
إذا كللان لكللل منهمللا دليللل خفللي علللى اآلخللر عمللل كللل بدليللله ،ولللم يخطللئ
اآلخر ،لعلمه بما ظهر له ،وألنه فعل ما وجب عليه(.)272
 -5إعذار المجتهد وتوقع صوابه وخطأ معارضه:
هللذا التوقللع يعطللي الللنفس فرصللة لمراجعللة االجتهللادات واآلراء الراجحللة
لللدينا ،فقللد يبللدي البحل والتنقيللب أنهللا مرجوحللة ،وقللد نجللد أن مللا شللددنا عليلله
النكير باألمس ،أصبح الرأي المتبنى اليلوم؛ وللذلك يحلاج المنصلف أال يتعجلل
في الحكم ،وأال يبالغ في اإلنكار ،وأال يغلو في المسا ل الخالفية.
فللي سللياق ترجمللة ابللن قدامللة المقدسللي الحنبلللي صللاحب كتللاب «المغنللي»
يقول أبو شامة فيله« :كلان إما ًملا عل ًملا فلي العللم والعملل»  -ملع ملا بينهملا ملن
خللالف فللي مسللا ل العقيللدة  -إذ كللان أبللو شللامة يسللتنكر أقللوال الحنابلللة فللي
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( )272انظر «الفتاوى» (.)25/20
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عللا مللن التشللبيه أو التجسلليم ،ويتللابع أبللو شللامة فيقللول:
الصللفات ويللرى فيهللا نو ً
«لكن كالمه في العقا د على الطريقة المشهورة علن أهلل مذهبله ،فسلبحان ملن
لللم يوضللح للله األمللر فيهللا علللى جاللتلله فللي العلللم ومعرفتلله بمعللاني األخبللار»،
ويعقب عليه الذهبي بقوله« :وهو  -أي ابلن قداملة  -وأمثالله متع ِ ّجلب ملنكم ملع
علمكم وذكا كم كيف قلتم  !...وكذا كل فرقة تتعجب ملن األخلرى ،وال عجلب
في ذلك ،ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر لله ملن هلذه األملة
المرحومة»(.)273
وفي ترجمة أبي حامد الغزاللي أورد اللذهبي أقلوال الجلارحين ،والمعلدلين،
واختالف العلماء في تقويم الرجل وتقويم كتبه ،إللى أن خلتم ذللك بقولله« :وملا
زال العلمللاء يختلفللون ،ويللتكلم العللالم فللي العللالم باجتهللاده ،وكللل مللنهم معللذور
مللللأجور ،ومللللن عانللللد أو خللللرق اإلجمللللا  ،فهللللو مللللأزور ،وإلللللى هللا ترجللللع
األمور»(.)274
إبقاء المرء لنفسه من احتمال خطئله تحلدّ ملن شلدته ،وتفلتح ذهنله للوصلول
إلى صواب المخالف ،أو التوثق من صواب رأيه هو.
ثالثًا :من مقتضيات عذر المجتهد:
 -1المخطئ والمصيب من المجتهدين مأجور:
أصللل العللذر باالجتهللاد مللن السللنة قوللله صلللى هللا عليلله وسلللم« :إذا حكئئم
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(« )273نزهللة الفضللالء» (« ،)1550السللير» ( )173 - 165/22مللن «ترجمللة ابللن قدامللة»
(ت620 :هـ).
(« )274نزهة الفضالء» (« ،)1356السير» ( )346 - 322/19من «ترجملة الغزاللي»(ت:
505هـ).
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الحئئاكم فاجتهئئد ثئئم أصئئاب فلئئه أجئئران ،وإذا حكئئم فاجتهئئد ثئئم أخطئئأ فلئئه
أجر»(.)275
 -2إعذار المجتهد يقتضي عدم تأثيمه:
اإلنصاف يستلزم احترام عقول الناس وأفهامهم ،وعدم فرض وصاية عللى
طريقة تفكيلرهم ،فلإن العقلل اللذي يحلاول فهلم النصلوص ،وفهلم الملراد منهلا،
يبذل جهده للقرب من المصدر ،والذي يملي عليله رأيًلا ،ويؤثمله مخالفتله ،إنملا
يبعده عن مصلادر التلقلي ،ليُحلل محلهلا آراء الرجلال ،فلال تلأثيم لمجتهلد  -وإن
أخطأ  -يقول ابن تيمية« :مذهب أهل السنة والجماعة أنله ال إثلم عللى المجتهلد
وإن أخطأ»(.)276
 -3إعذار المجتهد َل يمنع مناصحته:
إعذار المجتهد وعلدم تأثيمله وللو أخطلأ ال يعنلي تركله عللى خطئله ،إن كنلا
نعلم الصواب فالنصيحة واجبة بشروطها ،وبما ال يسيء إلى المنصوح .يقلول
ابن تيمية« :يجب أن نبيّن الحق الذي يجب اتباعه ،وإن كان فيه بيان خطلأ ملن
أخطأ من العلماء واألمراء»(.)277
ولكلللن اللللذي يتصلللدر ألداء النصللليحة ينبغلللي أن يكلللون عللللى يقلللين بوجللله
الصواب ،عارفًا بأوجه الخالف في المسألة ،والنصوص اللواردة فيهلا ،ووجله
الترجيح.
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(« )275صحيح» البخاري ،كتاب «االعتصام»  -باب ( - )21الحدي (.)7352
(« )276الفتاوى» (.)123/19
(« )277الفتاوى» (.)123/19
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َ -4ل يأثم إن لم يصب حكم هللا ،وإنما يأثم إن لم يجتهد في إصابته:
ميزة المجتهد أنه يبح عن الحق ،وهلو الواجلب عليله ،لكلن لليس الواجلب
عليه ضمان الوصول إليه  -فهذا ال يملكه  -فملا كلل ملن بحل وصلل .وال كلل
من وصل في بعض الفرعيات يصل في غيرها .وال يقع في حرج حلين يعملل
أملرا نُهلي عنله.
أمرا علمه ،أو يرتكب ً
بما تبين له ،وإنما الحرج في أن يخالف ً
يقلللول ابلللن تيميلللة« :والصلللحيح :ملللا قالللله أحملللد وغيلللره :إن عليللله أن يجتهلللد،
قلادرا
فالواجب عليه االجتهلاد ،وال يجلب عليله إصلابته فلي البلاطن إذا للم يكلن ً
عليه وإنما عليه أن يجتهد ،فإن ترك االجتهاد أثم»(.)278
 -5باستفراغ الجهد في تطلب الحق يُغفر للمجتهد المخطئ:
سئل أبو سهل الصعلوكي عن تفسير أبي بكر القفال ،فقال :قدَّسه ملن وجله،
ودنسه من وجه  -أي دنسه من جهة نصره لالعتزال ،يقلول اللذهبي« :الكملال
عزيز ،وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضا ل ،فال تدفن المحاسن لورطلة،
ولعله رجع عنها ،وقلد يُغفلر لله باسلتفراي الوسلع فلي طللب الحلق ،وال قلوة إال
باهلل»(.)279
 -6إعذار المجتهد يقتضي التماس العذر له فيما نظنه أخطأ فيه:
نقللل عللن األسللود بللن يزيللد أنلله كللان يص لوم الللدهر ،وأشللار الللذهبي إلللى أن
الخبر المنقول عنه في ذللك صلحيح غيلر أنله قلال« :وكأنله للم يبللغ النهلي علن
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(« )278الفتاوى» (.)27/20
(« )279نزهللللة الفضللللالء» (« ،)1178السللللير» ( ،)285 - 283/16مللللن «ترجمللللة القفللللال
الشاشي».
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ذلللك ،أو تللأول»( .)280فللالتمس للله العللذر بعللدم سللماعه لخبللر النهللي عللن صللوم
الدهر ،أو أنه سمعه ولم يفهم منه التحريم.
 -7إعذار المجتهد يقتضي صفاء القلب معه  -إن خالفنا :-
إن التماس العذر للمخالف ،وتوقع الخير فيه بأنه إنما أراد الصلواب ،ولكنله
ربما أخطأ طريقه ،أو لم يتبين له ،أو تبين له شليء وصلرفه عنله تأويلل معلين
 ...هذا االلتماس لألعذار يجعل القلوب صافية ،والنفوس متآلفة.
حين ذكرت السليدة عا شلة رضلي هللا عنهلا أملام عللي رضلي هللا عنله قلال
عنها« :خليلة رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم» ،وذللك بعلد اللذي كلان بينهملا
في وقعة الجمل .ويقول اللذهبي« :وهلذا يقولله أميلر الملؤمنين فلي حلق عا شلة
مللع مللا وقللع بينهمللا ،فرضللي هللا عنهمللا .ال ريللب أن عا شللة نللدمت ندامللة كليللة
على مسيرها إلى البصرة ،وحضلورها يلوم الجملل ،وملا ظنلت أن األملر يبللغ
ما بلغ»(.)281
رابعًا :من حقوق المعذور باالجتهاد:
 -1اعتقاد أن المجتهد َل يترك سنة صحيحة إَل لعذر:
س لنَّة فللي
أول مللا يُللذكر فللي هللذا المجللال أعللذار المجتهللدين بتللرك العمللل بال ُّ
بعلض األحكلام ،وأسللباب هلذا التلرك .يقللول ابلن تيميلة« :للليس أحلد ملن األ مللة
المقبولين عند األمة ً
قبوال عا ًّما يتعملد مخالفلة رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )280نزهة الفضلالء» (« ،)330السلير» ( ،)53 - 50/4ملن «ترجملة األسلود بلن يزيلد»
(ت75 :هـ) ،أدرك الجاهلية واإلسالم.
(« )281نزهللة الفضللالء» (« ،)129السللير» ( ،)201 - 135/2مللن «ترجمللة عا شللة رضللي
هللا عنها» (ت57 :هـ).
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في شليء ملن سلنته ،دقيلق وال جليلل  ...ولكلن إذا ُوجلد لواحلد ملنهم قلول ،قلد
جاء حدي صحيح بخالفه ،فال بد له من عذر في تركه .وجميع األعذار ثالثلة
أصناف :أحدها :عدم اعتقاده أن النبي صلى هللا عليه وسلم قاله .والثلاني :علدم
اعتقلللاده إرادة تللللك المسلللألة بلللذلك القلللول .الثالللل  :اعتقلللاده أن ذللللك الحكلللم
منسوخ»(.)282
وقد أفاض ابن تيمية حول هذا المعنى في رسالته« :رفع الملالم علن األ ملة
عذرا لأل مة إن خلالفوا حلديثًا صلحي ًحا .ذكلر
نحوا من عشرين ً
األعالم» وذكر ً
منها« :مثال أن يكون أحدهم لم يبلغه الحدي  ،أو بلغه من وجله للم يثلق بله ،أو
لم يعتقد داللته عللى الحكلم ،أو اعتقلد أن ذللك اللدليل قلد عارضله ملا هلو أقلوى
منه كالناسخ ،أو ما يدل على الناسخ ،وأمثلال ذللك ،واألعلذار يكلون العلالم فلي
بعضها مصيبًا فيكون له أجران ،ويكون في بعضها مخطئًا بعد اجتهلاده فيثلاب
على اجتهاده وخطؤه مغفور له .)283(»...
 -2إذا صدر من مجتهد ما يثير اَلعتراض حُمل على حسن القصد:
إذ قد يفعل المرء الفعل أو يقول القول ،ويتبادر إلى الذهن ملن فعلله أو قولله
مطعللن فللي دينلله ،فالواجللب علينللا أن نستفسللر عللن التعليللل عنللد المخللالف ،قبللل
المبادرة إلى إطالق أحكام التفسيق أو التكفير أو التبديع أو التجهيل.
كللان ابللن حبللان يقللول« :النبللوة :العلللم والعمللل» فحكمللوا عليلله بالزندقللة،
وهجروه ،وكتبوا فيه إلى الخليفة ،فكتلب بقتلله .وذللك أنهلم ظنلوا أنله يقصلد أن
النبوة يمكن اكتسابها ،وإنما هي اصطفاء ملن هللا ،يقلول اللذهبي« :وابلن حبلان
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )282الفتاوى» (.)232/20
(« )283الفتاوى» (.)305/20
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فمن كبار األ مة ،ولسنا نلدعي فيله العصلمة ملن الخطلأ ،لكلن هلذه الكلملة التلي
أطلقها ،قلد يطلقهلا المسللم ،ويطلقهلا الزنلديق الفيلسلوف ،فلإطالق المسللم لله ال
ينبغلي ،لكللن يتعللذر عنلله» ،ووضللح بأنلله لللم يللرد حصللر النبللوة بللالعلم والعمللل،
وإنما أراد إبراز أكمل صفات النبي  »...وأما الفيلسوف فيقول :النبوة مكتسلبة
ينتجهللا العلللم والعمللل ،فهللذا كفللر ،وال يريللده أبللو حللاتم  -ابللن حبللان  -أصل ًلال،
وحاشاه»(.)284
 -3من حق المجتهد المخطئ أَل يُوبخ ،وَل نقتدي به  -وإن عذرناه :-
اإلعلذار تلملس العللذر لملن علرف بللالعلم والصلالح لبيلان تبريللر ملا قاللله أو
عمله من وجهة نظره .وقد رجع كثير من العلماء عن اجتهلادات خاطئلة كلانوا
قد رأوها ،ولكن أتباعهم استمروا عليها من بعدهم مع تلراجعهم هلم عنهلا .وللو
ردت إلى الواحد منهم روحه السلتنكر ملا هلم عليله ملن أتباعله فلي خطلأ رجلع
عنه ،أو ثبتلت النصلوص الصلحيحة بخالفله .كملا أن ملن للوازم اإلعلذار علدم
توبيخ المخطئ فيما رأى باجتهاده.
نُقل عن وكيع  -على فضله عمله  -أنه كلان يصلوم اللدهر ،وأنله كلان يخلتم
القللرآن كللل ليلللة ،وأنلله كللان يشلرب النبيللذ الكللوفي ،فعلللق الللذهبي« :هللذه عبللادة
يخضللع لهللا  -صللوم الللدهر ،والخللتم يوميًّللا  -ولكنهللا مللن مثللل إمللام مللن األ مللة
األثرية مفضولة ،قد صلح نهيله سسلس علن صلوم اللدهر ،وصلح أنله نهلى أن
يُقرأ القرآن في أقل من ثالث ،والدين يسر ،ومتابعة السنة األوللى بله ،فرضلي
هللا علن وكيلع ،وأيلن مثلل وكيلع ! ومللع هلذا فكلان مالز ًملا لشلرب نبيلذ الكوفللة
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )284نزهللة الفضللالء» (« ،)1152السللير» ( )104 - 92/16مللن «ترجمللة ابللن حبللان»
(ت354 :هـ).
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ً
عا ،لكان أوللى بله،
الذي يُسكر اإلكثار منه ،فكان
متأوال بشربه ،ولو تركه تور ً
فإن من توقَّى الشبهات ،فقد استبرأ لدينه وعرضله ،وقلد صلح النهلي والتحلريم
للنبيذ المذكور» وختم بقاعدة ذهبيلة كلرر معناهلا كثيلر ملن المجتهلدين« :وكلل
يؤخللذ مللن قوللله ويتللرك ،فللال قللدوة فللي خطللأ العللا ِلم ،نعللم وال يُللوبخ بمللا فعللل
باجتهاد ،نسأل هللا له المسامحة»(.)285
 -4من حق المجتهد المخطئ عدم إغفال محاسنه:
إن من الظلم فلي التعاملل ملع صلاحب هفلوة أو اجتهلاد خلاطئ تغافلل ملا لله
من عمر مديد في خدمة ديلن هللا ،وملن مواقلف جريئلة فلي األملر بلالمعروف،
ومن مصنفات نافعة ،ومن طلالب انتشلروا فلي اآلفلاق دعلاة معلملين  ...وملن
الظلم إغفال بحر حسناته عند التعرض لهفواته ،بينما كان المنصلفون يقوللون:
وله هفوات تضيع في بحر حسناته.
في الترجمة البن عبد البر أثنى عليه الذهبي ثنا ًء حسنًا بأنه كان في أصلول
متبحلرا،
الديانة على مذهب السلف ،وأنه« :كان إما ًما دينًا ثقة ،متقنًان عالملة،
ً
صاحب سنة واتبا  ،كان ً
أوال أثريًّا ظاهريًّا فيما قيل ،ثم تحول مالكيًّلا ملع ميلل
ب ِيّن إلى فقه الشافعي في مسا ل ،وال يُنَكر لله ذللك ،فإنله مملن بللغ رتبلة األ ملة
المجتهدين».
ويتابع الذهبي مثنيًا على ابن عبلد البلر« :وملن نظلر فلي مصلنفاته ،بلان لله
منزلته من سعة العلم ،وقلوة الفهلم ،وسليالن اللذهن ،وكلل أحلد يؤخلذ ملن قولله
ويترك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهلاده ،ال
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )285نزهة الفضالء» (« ،)697 ،696السير» ( ،)168 - 140/9من «ترجملة وكيلع بلن
الجراح» (ت197 :هـ).
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ينبغي أن ننسى محاسنه ،ونغطي معارفه ،بل نستغفر له ،ونعتذر عنه»(.)286
قواعد إنصاف أهل القبلة:
ً
أوال :ما ثبت بيقين ال يُنفى إال بيقين:
َ -1ل يخرج من الملة إَل بتوافر الشروط وانتفاء الموانع:
من حق األخ المسلم ممن يكون من «أمة اإلجابة» أو من «أهل القبللة» ملن
عللم إيمانله
اية فرقة من الفرق التي تفترق عليها األمة ،من حق الملؤمن طالملا ُ
بيقللين  -وهللو الظللاهر الللذي نتعبللد باألخللذ بلله  -أال يحكللم عليلله بللالخروج مللن
اإليمان إال بيقين قاطع ،فمسلألة الحكلم بكفلره أو ردتله يُحتلاط فيهلا لخطورتهلا،
بالبناء على يقين يظهر لنلا مملا يلنقض اإليملان وال يحتملل أيلة شلبهة أو علذر،
بحي تكون قد توافرت في حقه كل الشروط المخرجلة ملن المللة ،وانتفلت فلي
حقه كل الموانع التي قد تمنع القطع بالتكفير.
 -2الخطأ في الحكم باإليمان أهون من الحكم بالكفر:
كللان أ مللة أهللل السللنة رحملله اللهلت يراعللون أن هللا ال يحاسللبنا لللو اجتهللدنا
وأخطأنا في الحكم على إنسان معين بأنه ما زال مؤمنًلا  -وهللا يعللم أنله كلافر -
بينما نحاسب ونأثم وترتلد علينلا كلملة الكفلر للو أخطأنلا فلي الحكلم بلالكفر دون
التللزام ضللوابطه  -إن تبللين بعللد ذلللك أن الرجللل مللؤمن علللى خللالف مللا قلنللا -
ً
أصال أهون من الخطأ في نفيله .وهلذا ال يعنلي
فالخطأ في إثبات اإليمان للمرء
أبلدًا التلردد فلي الحكلم بلالكفر عللى ملن ظهلر منله الكفلر بيقلين ،ويجلاهر بللذلك
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )286نزهللة الفضللالء» (« ،)1269السللير» ( ،)163 - 153/18مللن «ترجمللة ابللن عبللد
البر» (ت463 :هـ).
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بلسللانه ،ويعمللل أعمل ً
لاال كفريللة ،وقامللت عليلله الحجللة ولللم يبللق للله أي شللبهة أو
عذر.
ثانيًا :أهل العلم قد ِ ّ
يخطئون ولكن ال يتسرعون بالتكفير:
يحللذر ابللن أبللي العللز فللي شللرحه للعقيللدة الطحاويللة مللن االنللزالق إلللى غلللو
الخوارج بالتكفير باللذنوب أو غللو المرجئلة بقلولهم ال يضلر ملع اإليملان ذنلب
فيقول« :وهنا يظهر غلط الفريقين ،فإنه من كفَّر كل من قال القول المبتلد فلي
الباطن ،يلزمله أن يكفلر أقوا ًملا ليسلوا فلي البلاطن منلافقين ،بلل هلم فلي البلاطن
يحبون هللا ورسوله ،ويؤمنون باهلل ورسوله وإن كانوا مذنبين».
َ -1ل يكفر المؤمن بكل ذنب أو بكل بدعة:
في توضيح ابلن تيميلة ألصلول أهلل السلنة فلي بيلان معنلى اإليملان الشلامل
لقول اللسان وعمل القلب والجلوارح  ...يقلول متحلدثًا علن أهلل السلنة« :وهلم
مع ذلك ال يفكرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبا ر ،كما يفعلله الخلوارج،
بللل األخللوة اإليمانيللة ثابتللة م لع المعاصللي  ...وال يسلللبون الفاسللق الملللي اسللم
اإليمان بالكلية ،وال يخلدونه في النار»(.)287
ويلحق بذلك تكفير الجاحد لمعلوم من الدين بالضلرورة ،ويعلذر الجاهلل إال
إن جحد بعد العلم ،ويكفر المستحل لما حرم هللا.
ويضع لهلا ابلن تيميلة قاعلدة« :ال يُجعلل أحلد بمجلرد ذنلب يذنبله وال ببدعلة
كافرا فلي البلاطن ،إال إذا كلان منافقًلا .فأملا ملن
ابتدعها  -ولو دعا الناس إليها ً -
كان في قلبه اإليمان بالرسلول وملا جلاء بله وقلد غللط فلي بعلض ملا تأولله ملن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )287الفتاوى» (.)151/3
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البلللد  ،فهلللذا لللليس بكلللافر أصل ً
للال»( ،)288واستشلللهد بلللأن الصلللحابةلم يكفلللروا
الخوارج رغم بدعتهم وقتالهم لألمة.
وبشللأن النصللوص الشللرعية التللي وردت بشللأن بعللض المعاصللي وسللمتها
كفرا أو شر ًكا ،يقول أبو عبيد القاسم بن سالم« :وأملا اآلثلار والمرويلات بلذكر
ً
الكفللر والشللرك ووجوبهمللا بالمعاصللي ،فللإن معناهللا عنللدنا :ليسللت تثبللت علللى
كفلرا وال شلر ًكا يلزيالن اإليملان علن صلاحبه ،وإنملا وجوههلا :أنهلا ملن
أهلها ً
األخالق والسنن التي عليها الكفار والمشركون»(.)289
في مسا ل االجتهاد ال تأثيم وال هجران:
ومن حق المسلم على أخيه حين يختلفان في حكم فقهي الجتهلادين مختلفلين
في المسألة أال يتهاجرا وأال يتقاذفلا التلأثيم .يقلول ابلن تيميلة« :مسلا ل االجتهلاد
من عمل فيها بقول بعلض العلملاء للم يُنكلر عليله وللم يهجلر ،وملن عملل بأحلد
القولين لم ينكر عليه ،فإن كان اإلنسان يظهر له رجحان أحد القولين عملل بله،
()290

وإال قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين».

وفي موضلع آخلر يلخصلها فلي صلورة قاعلدة ... « :للو كلان كلملا اختللف
مسلمان في شيء تهاجرا ،لم يبق بين المسلمين عصمة وال أخوة»(.)291
 -3إذا لزم الهجر فإنما هو للتأديب َل للئتلف:
وحتى حين يُهجر من فعل ما يستوجب الهجر يُهجر بحيل يكلون الهجلران
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(« )288الفتاوى» (.)217/7
(« )289اإليمان» (ص ،)93 :وينظر «كتاب الصالة» البن القيم (ص.)54 ،53 :
(« )290الفتاوى» (.)257/20
(« )291الفتاوى» (.)173/24
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دواء لللله يحقلللق الشلللفاء ،ويُراعلللى حلللق المهجلللور بالقلللدر اللللالزم ملللن الهجلللر
وبالكيفية الالزمة بحي ال ينقلب األمر إلى ضد المقصود ،وفي ذلك يقول ابلن
القلليم ... « :ويكللون هجرانلله للله دواء بحيل ال يضللعف عللن حصللول الشللفاء،
وال يزيد في الكمية عليه فيهلكه ،إذ المراد تأديبه ال إتالفه»(.)292
الفرد المسلم تدور عقوبته مع ما يحقق مصللحته حتلى وهلو يعاقلب بلالهجر
أو بغيره  -إنصلافًا لحلق اإلسلالم اللذي يجمعنلا بله ،يقلول ابلن تيميلة ... « :بلل
يكون التأليف للبعض النلاس أنفلع ملن الهجلر ،والهجلر للبعض النلاس أنفلع ملن
التللأليف .ولهللذا كللان النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم يتللألف قو ًمللا ويهجللر آخللرين
.)293(»...
إذ أن المسللتحق للهجللر ويهجللر لينزجللر ويصلللح حاللله ويتللأدب .فللإن كانللت
المفسدة بالهجر أكبر فال يهجره.
ثالثًا :األخذ بالظاهر وهللا يتولى السرا ر:
 -1العبرة بالظاهر  -وإن كان الباطل خلفه :-
ولقللد أقامللت الشللريعة أحكامهللا فللي الللدنيا علللى ظللواهر النللاس؛ ألن الغيللب
وخفايا القلوب ال يعلمها إال هللا ولم نكلف بما ال نطيلق .فملن أظهلر لنلا اإلسلالم
وإن لم يكن في قلبه إيمان نحن مضطرون ومأمورون أن نعاملله بملا ظهلر لنلا
منه ،فله ما للمسلم وعليه ما على المسلم ،وحكمه عند هللا في اآلخرة بملا علمله
هللا من شأنه ،وهذا معنى قوله صلى هللا عليه وسللم فلي كلملة «ال إلله إال هللا»:
«  ...فمئئن قالهئئا فقئئد عصئئم منئئي مالئئه ونفسئئه إَل بحقئئه وحسئئابه علئئى
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(« )292زاد المعاد» (.)20/3
(« )293الفتاوى» (.)206/28
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هللا»(.)294
وتشهد لذلك قصلة الرجلل اللذي قلال للرسلول صللى هللا عليله وسللم بعلد أن
راجعله فلي الزكللاة :اتلق هللا .فاسللتأذن خاللد رضللي هللا عنله فللي ضلرب عنقلله؛
فقللال صلللى هللا عليلله وسلللم« :لعلئئه أن يكئئون يصئئلي» .فقللال خالللد :وكللم مللن
مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه .قال صلى هللا عليله وسللم« :إنئي لئم أامئر
أن أنقب قلوب الناس وَل أشق بطونهم»(.)295
 -2أحكام الدنيا على ظاهر اإلسلم:
إنصاف أهل القبلة تأخلذه ملن قلول رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم« :مئن
صلى صلتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمئة هللا
وذمة رسوله»(.)296
يقللول ابللن حجللر فيمللا يسللتفاد مللن الحللدي  ... « :وفيلله أن أمللور النللاس
محمولة على الظاهر ،فمن أظهر شعار اللدين أجريلت عليله أحكلام أهلله ملا للم
يظهر منه خالف ذلك»(.)297
ويقول ابن تيمية فيمن يشهد شهادة اإلسالم وعصلم دمله واسلتحق الملواالة:
«  ...ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل اإليمان ،وإن قاله بلسلانه دون قلبله فهلو
في ظاهر اإلسالم دون باطن اإليمان»(.)298
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(« )294صحيح البخاري»  -كتاب «الزكاة» باب ( - )1الحدي (.)1399
(« )295صحيح البخاري»  -كتاب «المغازي»  -باب ( - )62الحدي (.)4351
(« )296صحيح البخاري»  -كتاب «الصالة»  -باب ( - )28الحدي (.)391
(« )297فتح الباري»  ،)654/1( -من شرح الحدي (.)391
(ً )298
نقال عن «تيسير العزيز الحميد» (ص.)127 :
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 -3جراء اۡلحكام على ظاهر الناس َل على قناعتنا القلبية:
سدت الشريعة الباب على من يريد أن يدعي على أحد بالنفاق فتُراق اللدماء
بغير حق .فربطت األمر بالظاهر الذي يعصم الدم ،يقول الشاطبي« :فلإن سليد
البشلللر ملللع إعالمللله بلللالوحي يجلللري األملللور عللللى ظواهرهلللا فلللي المنلللافقين
وغيرهم ،وإن علم بواطن أحلوالهم» .وضلرب ً
ملثال يؤكلد بله هلذه القاعلدة فلي
مسألة «البينة على المدعي» وإن تيقنّا قلبيًّلا ملن صلدق الملدعي فلال بلد لنلا ملن
البينة الظلاهرة ،وقلد يفلوق الصلادق حقله ال لعلدم صلدق البلاطن وإنملا الفتقلاده
البينة الظاهرة .يقول الشاطبي« :وللم يُسلتثن ملن ذللك أحلد حتلى أن رسلول هللا
صلى هللا عليه وسلم احتاج في ذلك إلى البينة فقلال :ملن يشلهد للي حتلى شلهد
للله خزيمللة بللن ثابللت فجعلهللا هللا شللهادتين ،فمللا ظنللك بآحللاد األمللة ،فلللو ادعللى
أكذب الناس عللى أصللح النلاس لكانلت البينلة عللى الملدعي واليملين عللى ملن
أنكر»(.)299
 -4أحكام الدنيا وايخرة قد تتطابق أو َل تتطابق:
قد نعذر إنسانًا بما ظهر لنلا ملن جهلله أو بملا أبلدى لنلا ملن تأويلله أو شلبهته
 ...فنحكم بالظاهر ،وقد يكون عند هللا غير معذور إذا علم هللا كذبه فيملا يلدعي
من الجهل أو الشلبهة أو التلأول .فلليس كلل ملن نعلذره يمكلن أن يكلون عنلد هللا
عذرا وحكمنلا بتبديعله أو تفسليقه أو تكفيلره يكلون
كذلك .وال كل من لم نقبل له ً
عند هللا كلذلك فأحكلام اللدنيا قلد تطلابق أحكلام اآلخلرة وقلد ال تطابقهلا .وهلذا ال
يهمنا ما دمنا غير مطالبين إال بالتعامل مع الظاهر .غير أن الشخص المتحايلل
يعرف نفسه كما قلال الشلاطبي ... « :ألن اتبلا الهلوى أملر بلاطن فلال يعرفله
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(« )299الموافقات» (.)271/2
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غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه ،إال أن يكون عليها دليل خارجي»(.)300
 -5التكفير بما يظهر من قول أو فعل أو إقرار:
وباعتبار أن الكفر أمر ينشأ عن اعتقلاد القللوب ،وألن البشلر ال اطلال لهلم
عل لى خفايللا القلللوب .فإنلله لللم يبللق دليللل سللوى إقللرار اللسللان بللالكفر ،أو فعللل
الجوارح لما هو كفر .يقول ابن رشد« :فمن ظهر منه ما يدل عللى الكفلر حكلم
له بأحكام الكفر ،ومن ظهر منه ما يدل عللى اإليملان حكلم لله بأحكلام اإليملان.
ويدل على الكفر وجهان باتفلاق :أحلدهما :أن يقلر عللى نفسله بلالكفر ،والثلاني:
للال أو يقلللول قل ً
أن يفعلللل فعل ً
للوال قلللد ورد السلللمع والتوقيلللف بأنللله ال يقلللع إال ملللن
كافر»(.)301

***
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(« )300االعتصام» ( )737/2من طبعة سليم الهاللي.
(« )301البيان والتحصيل» (.)364/16
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األصل التاسع
االشتغال بالبناء والعمل ال بالتكلف والجدل
قال حسن البنا:
«وكل مسلألة ال ينبنلي عليهلا عملل ،فلالخوض فيهلا ملن التكللف اللذي نهينلا
عا ،وملن ذللك :كثلرة التفريعلات لألحكلام التلي للم تقلع ،والخلوض فلي
عنه شر ً
معاني اآليات القرآنية التي لم يصل إليها العلم بعلد ،والكلالم فلي المفاضللة بلين
األصحاب رضوان هللا عليهم وما شلجر بيلنهم ملن خلالف ،ولكلل ملنهم فضلل
صحبته ،وجزاء نيته ،وفي التأول مندوحة».
إيجابية حسن البنا:
ً
رجال له من اسمه نصليب كبيلر ،فقلد كلان شخصلية إيجابيلة
كان حسن البنا
بناءة ،ه ّمه أن يبني وينشئ ،ال أن يهدم ويلدمر .وكلذلك أراد ألنصلاره وأتباعله
أن يكونوا بنا ين ال هلدامين .ولهلذا وجههلم إللى العطلاء والعملل ال إللى الملراء
قلوالين.
والجدل ،ورباهم على اإليجابية ال السلبية ،وعلى أن يكونلوا فعَّلالين ال َّ
حتى ال يدخلوا تحت من ذمهم هللا تعالى بقوللهَٰ { :يَٓأَيُّ َهئا ٱلهئ ِذينَ َءا َمنُئواْ ِلئ َم تَقُولُئونَ
ٱَّللِ أَن تَقُولُئئواْ َمئئا ََل ت َ ۡفعَلُئئونَ  3إِ هن ه
َمئئا ََل ت َ ۡفعَلُئئونَ َ 2كبُئ َئر َم ۡقتًئئا ِعن ئدَ ه
ٱَّللَ ي ُِحئئبُّ ٱله ئ ِذينَ
صفا َكأَنههُم ب ُۡن َٰيَن م ۡهرصُوص} [الصف.]4 - 2 :
س ِبي ِل ِهۦ َ
يُ َٰقَتِلُونَ فِي َ

كان يعرف قيمة الوقت ،ويغالي به ،حتى إنه كتب في أحلد أحاديل الجمعلة
ً
ضلا عللى ملن يقلول :الوقلت ملن ذهلب،
مقاال بعنوان «الوقت هو الحياة» معتر ً
مبينًللا أن الوقللت أغلللى مللن الللذهب ،ومللن المللاس ،ومللن كللل جللوهر ثمللين .فللإن
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الوقللت هللو الحيللاة ،وهللل حيللاة اإلنسللان إال الوقللت الللذي يمضلليه مللن مهللده إلللى
لحده ،ومن ساعة الميالد إلى ساعة الوفاة ونلدد باللذين يتسللون بقتلل أوقلاتهم،
وما يدري المسكين أنه حين يقتل وقته إنما يقتل نفسه!
لهذا ال ينبغي أن يضليع اإلنسلان وقتله  -أو حياتله  -سلدى ،وال يغتنمله فيملا
ينفعه من علم أو عمل صالح في اللدنيا واآلخلرة .وال سليما أن هللا تعلالى سلا ل
كللل امللرئ يللوم القيامللة عللن عمللره فلليم أفنللاه وعللن شللبابه فلليم أبللاله فعليلله أن
يضن بعمره النفيس أن يضيع إال فيما ينفع.
وال نعجللب إذا جعللل الشلليخ البنللا مللن «وصللاياه العشللر» التللي أوصللها بهللا
إخوانلله وأبن لاءه :الواجبللات أكثللر مللن األوقللات ،فعللاون غيللرك علللى االنتفللا
بوقته ،وإذا كانت لك حاجة فأوجز في قضا ها.
وكان دا م التحذير من الجدل العقيم أو السوفسطا ي ،الذي ليس وراءه بيلان
لحق ،وال كشف لباطلل ،أو حلل لمشلكلة ،أو تقلارب فلي المواقلف ،لكلن وراءه
وكثيلرا ملا كلان اإلملام البنلا
إيغار الصدور ،وإثارة الفتن ،واستمرار الصلرا ،
ً
يذكر بالحدي الشريف الذي رواه أبو أماملة علن النبلي صللى هللا عليله وسللم:
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إَل أوتوا الجدل»(.)302
ومللن هنللا حللذر فللي هللذا األصللل مللن أصللوله العشللرين مللن الخللوض فللي
المسللا ل التللي ال ينبنللي عليهللا عمللل ،وال يترتللب عليهللا أثللر إيجللابي فللي ديللن
اإلنسللان أو دنيللاه ،إال مللا تأكللله مللن أوقللات ،ومللا قللد تتركلله مللن حللزارات ،أو
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( )302رواه الترملللذي فلللي «التفسلللير» ( ،)3250وقلللال :حسلللن صلللحيح ،وابلللن ماجللله فلللي
«المقدمة» ( ،)48والحاكم في «المستدرك» ( ،)448 ،447/2وصححه ووافقله اللذهبي،
وحسنه األلباني في «صحيح الجامع الصغير» (.)5633

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

319

تفريق بين األفراد والجماعات.
ولهللذا قللال« :كللل مسللألة ال ينبنللي عليهللا عمللل ،فللالخوص فيهللا مللن التكلللف
عا».
الذي نهينا عنه شر ً
علَ ۡيئ ِه ِم ۡئن أ َ ۡج ٖئر َو َمئا ٓ أَنَ ۠ئا ِمئنَ ۡٱل ُمتَك َِل ِفئينَ }
يشير إللى قولله تعلالى{ :قُ ۡئل َمئا ٓ أ َ ۡسئلُ ُكمۡ َ

[ص ،]86 :وروي أن سيدنا عمر رضي هللا عنه كان يمشي فلي طريلق ،فسلقط
عليلله مللاء مللن الميللزاب «ماسللورة السللطح» ،وكللان معلله رفيللق أصللابه المللاء
ضللا ،فقللال رفيللق عمللر :يللا صللاحب الميللزاب! مللاؤك طللاهر أم نجللس فقللال
أي ً
عمر :يا صاحب الميزاب ،ال تخبرنا ،فقد نهينا عن التكلف!
وللله وقللا ع ومواقللف كثيللرة مللن هللذا النللو  .كلهللا ضللد التكلللف وروى عنلله
البخاري في «صحيحه» نهينا عن التكلف(.)303
الشاطبي يقرر هذا األصل بجالء:
وهللذا األصللل مقتللبس بوضللوح وصللراحة مللن «الموافقللات» لإلمللام أبللي
إسحاق الشاطبي رحمه هللا .ويبلدو أن األسلتاذ البنلا  -عليله رحملة هللا  -قلد قلرأ
«الموافقللات» وهضللمها جي لدًا ،واسللتفاد منهللا فللي هللذه األصللول فللي أكثللر مللن
موضللع ،كمللا أشللرنا إلللى ذلللك فللي حللديثنا عللن األصللل الخللامس المتعلللق بللـ
«السياسة الشلرعية» ،وأن األصلل فلي العبلادات التعبلد وااللتلزام بلالنص دون
النظر إلى العلل والمعاني ،كما أن األصل في العادات والمعلامالت النظلر إللى
العلل والمقاصد.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )303رواه البخللاري فللي كتللاب «االعتصللام بالكتللاب والسللنة» بللاب «مللا يكللره مللن كثللرة
السؤال ،ومن تكلف ما ال يعنيه» ،الحدي (.)7293
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وال غرو أن نعود إلى «الموافقات» لنأخذ منها األدلة التي ذكرهلا الشلاطبي
وفصلها ،لتقعيد هذه القاعدة ،وتأصيل هذا األصل.
يقول رحمه هللا في «المقدمة الخامسة»:
«كل مسألة ال ينبنلي عليهلا عملل فلالخوص فيهلا خلوض فيملا للم يلدل عللى
استحسانه دليل شرعي ،وأعني بالعمل :عمل القلب وعمل الجوارح ملن حيل
عا.
هو مطلوب شر ً
والدليل على ذلك استقراء الشريعة :فإنا رأينلا الشلار يعلرض عملا ال يفيلد
ۖ
ً
ئي َم َٰ َوقِ ُ
ئاس
يئت ِللنه ِ
عمال مكلفًا به .ففي القرآن الكلريم{ :يَ ۡسئلُونَكَ ع ِ
َئن ۡٱۡل َ ِهلهئ ِة قُئ ۡل ِه َ
ضلا عملا قصلده
َو ۡٱل َح ۗبِ} [البقرة ،]189 :فوقع الجواب بملا يتعللق بله العملل ،إعرا ً

السا ل من السؤال عن الهاللِ :ل َم يبلدو فلي أول الشلهر دقيقًلا كلالخيط ثلم يمتللئ
و ۡٱلبِئرُّ بِئأَن ت َئ ۡأتُواْ
بلدرا ثلم يعللود إللى حالتله األوللى ثلم قللالَ :
حتلى يصلير ً
{ولَ ۡئي َ
ۡٱلبُيُئئوتَ ِمئئن ُ
ُور َهئئا} [البقللرة ،]189 :بنللا ًء علللى تأويللل مللن تللأول أن اآليللة كلهللا
ظه ِ

نزلت في هذا المعنى ،فكان من جملة الجواب :أن هلذا السلؤال  -فلي التمثيلل -
إتيان للبيوت من ظهورها ،والبر إنما هو التقلوى ال العللم بهلذه األملور التلي ال
تفيد نفعًا في التكليف وال تجر إليه.
وقللال تعللالى  -بعللد سللؤالهم عللن السللاعة :أيللان مرسللاها { :-فِئئي َم أَنئئتَ ِمئئن

ذ ِۡك َر َٰى َهئا ٓ} [النازعللات ،]43 :أي إن السلؤال عللن هللذا سلؤال عمللا ال يعنللي ،إذ يكفللي
من علمها أنه ال بد منها ،ولذلك لما سئل عليه الصالة والسالم عن الساعة قلال
ضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها
للسا ل« :ما أعددت لها؟»( ،)304إعرا ً
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )304متفق عليه من حدي أنس .انظر «اللؤلؤ والمرجان» (.)1693
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مما فيه فا دة ،ولم يجبه عما سأل.
سئ ۡئؤ ُكمۡ }
وقللال تعللالىَٰ { :يَٓأَيُّ َهئئا ٱله ئ ِذينَ َءا َمنُئئواْ ََل ت َ ۡس ئلُواْ َ
عئ ۡئن أ َ ۡش ئيَا ٓ َء ِإن ت ُ ۡب ئدَ لَ ُكئئمۡ ت َ ُ

[الما دة ،]101 :نزلت في رجل سلأل :ملن أبلي روي أنله عليله السلالم قلام يو ًملا
يُعرف الغضب فلي وجهله فقلالَ« :ل تسئألوني عئن شئيء إَل أنبئأتكم» .فقلام
رجل ،فقال :يا رسول هللا ،من أبي قلال« :أبئوك حذافئة» .فنزللت( .)305وفلي
البابين روايات أخر.
وقال ابن عباس  -في سلؤال بنلي إسلرا يل علن صلفات البقلرة  :-للو ذبحلوا
بقرة ما ألجزأتهم ،ولكن شلددوا فشلدد هللا علليهم .هلذا يبلين أن سلؤالهم للم يكلن
فيه فا دة.
وعلللى هللذا المعنللى يجللري الكللالم فللي اآليللة قبلهللا عنللد مللن روى أن اآليللة
نزلت فيمن سأل :أح ُّجنا هذا لعامنلا أم لألبلد فقلال سسلس« :لألبئد .ولئو قلئت:
«نعم» لوجبت» .وفي بعض رواياته« :فئذروني مئا تئركتكم فإنمئا هلئك مئن
كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم» الحدي ( .)306وإنما سلؤالهم هنلا زيلادة ال
فا دة عمل فيها؛ ألنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل ،فصار السلؤال ال فا لدة فيله.
ومللن هنللا نهللى سسللس عللن «قيئئل وقئئال وكثئئرة السئئؤال»()307؛ ألنلله مظنللة
السؤال عما ال يفيد.
وقللد سللأله جبريللل عللن السللاعة فقللال« :مئئا المسئئئول عنهئئا بئئأعلم مئئن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )305متفق عليه من حدي أنس وأبي موسى .المصدر السابق (.)1524 - 1522
( )306متفق عليه عن أبي هريرة« .اللؤلؤ والمرجان» (.)846
( )307متفق عليه عن المغيرة بن شعبة« .اللؤلؤ والمرجان» (.)1117
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السائل»( ،)308فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم ،وذلك يبين أن السلؤال عنهلا
ال يتعلق به تكليف.
ولما كان ينبني على ظهلور أمارتهلا الحلذر منهلا وملن الوقلو فلي األفعلال
التي هي من أماراتها ،والرجو إللى هللا عنلدها ،أخبلره بلذلك ،ثلم خلتم سسلس
ذلك الحدي بتعريفله عملر أن جبريلل أتلاهم لليعلمهم ديلنهم .فصلح إذن أن ملن
جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما ال يجب العلم به.
وقال« :إن أعظم الناس جر ًما مئن سئأل عئن شئيء لئم يحئرم فحئرم مئن
أجل مسألته»( ،)309وهلو مملا نحلن فيله ،فإنله إذا للم يسلأل للم يحلرم فملا فا لدة
السؤال عنه بالنسبة إلى العمل
{و َٰفَ ِك َهئئة َوأَبئئا} [علبس ،]31 :وقللال :هللذه الفاكهللة فمللا
وقللرأ عمللر بلن الخطللاب َ
األبّ ثم قال :نهينا عن التكلف.
ۖ
ٱلرُّويِ قُ ِل ٱلئرُّو ُ
ي ِم ۡئن أ َ ۡم ِئر َر ِبئي} [اإلسلراء:
وفي القرآن الكريمَ { :ويَ ۡسلُونَكَ ع َِن

 ،]85وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجلابوا ،وأن هلذا مملا ال يحتلاج إليله فلي
التكليف.
وروي أن أصحاب النبي صللى هللا عليله وسللم ملُّلوا ملَّلة فقلالوا :يلا رسلول
هللا ،حدثنا .فأنزل هللا تعالى :ه
شئبِها} [الزملر،]23 :
ث ِك َٰت َبئا ُّمت َ َٰ َ
سنَ ۡٱل َحئدِي ِ
{ٱَّللُ نَ هز َل أ َ ۡح َ

وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا ،وأنه ال ينبغي السلؤال إال فيملا يفيلد فلي
التعبد هلل ،ثم ملوا ملة فقالوا :حدثنا ،حلدثنا فلوق الحلدي ودون القلرآن ،فنزللت
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )308متفق عليه عن أبي هريرة.
( )309متفق عليه عن سعد .المصدر السابق (.)1521
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سورة يوسف( .)310انظر الحدي في «فضا ل القرآن» ألبي عبيد.
وتأمل خبر عمر بن الخطلاب ملع ضلبيع( )311فلي سلؤاله النلاس علن أشلياء
من القرآن ال ينبني عليها حكم تكليفي ،وتأديب عمر له.
َٰ
ت ِو ۡقئرا}
ت ذَ ۡروا  1فَ ۡٱل َٰ َح ِم َٰلَ ِ
ي بن أبي طالب عن {ٱلذه ِر َٰيَ ِ
وقد سأل ابن الكواء عل َّ

[الذاريات ]2 ،1 :إلخ ،فقال له علي :ويللك! سلل تفقُّ ًهلا وال تسلأل تعنتًلا ،ثلم أجابله،
فقللال للله ابللن الكللواء :أفرأيللت السللواد الللذي فللي القمللر فقللال :أعمللى سللأل عللن
عمياء ،ثم أجابه ،ثم سأله عن أشياء ،وفي الحدي طول.
وقد كان مالك بن أنس يكره الكالم فيما ليس تحته عمل ،ويحكي كراهيته.
أوجه استحسان هذا األصل:
وبين اَلستحسان فيه من عدة أوجه متعددة ذكرها الشاطبي:
 -1منها أنه شغل عما يعنى من أمر التكليف الذي ُ
ط ّ ِوقله المكللف بملا ال يعنلى،
إذ ال ينبني على ذلك فا دة ال في الدنيا وال في اآلخرة ،أما فلي اآلخلرة فإنله
يُسأل عما أمر به أو نهي عنه ،وأما في الدنيا فإن علمه بما علم ملن ذللك ال
يزيده في تدبير رزقه وال ينقصه ،وأما اللذة الحاصللة عنله فلي الحلال ،فلال
تفي مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها .وإن فرض أن فيه فا دة فلي
الدنيا فمن شرط كونهلا فا لدة شلهادة الشلر لهلا بلذلك ،وكلم ملن للذة وفا لدة
يعدها اإلنسان كلذلك ،وليسلت فلي أحكلام الشلر إال عللى الضلد ،كلالزنى،
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )310ولكن سورة يوسف من القرآن نفسه ،وليست شيئًا دون القلرآن! ولهلذا قلال فلي أولهلا:
ئين ِ 1إنه ئا ٓ أ َ َ
{ا ٓلئ ْۚئر ت ِۡلئئكَ َءا َٰ َيئ ُ
نز ۡل َٰنَ ئهُ قُ ۡر َٰ َءنًئئا ع ََر ِبي ئا له َعله ُكئئمۡ ت َۡع ِقلُئئونَ } [يوسللف.]2 ،1 :
ئت ۡٱل ِك َٰت َئ ِ
ب ۡٱل ُم ِبئ ِ
المؤلف.
صبيغ بن ِعسْل».
( )311في بعض الروايات ضبط بأنه « َ
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وشلرب الخملر ،وسلا ر وجلوه الفسلق والمعاصلي التلي يتعللق بهلا غللرض
عاجل .فإذن قطع الزملان فيملا ال يحنلي ثملرة فلي اللدارين ،ملع تعطيلل ملا
يُحني الثمرة ،من فعل ما ال ينبغي.
 -2ومنها أن الشر قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبلد فلي اللدنيا واآلخلرة
على أتم الوجوه وأكملها ،فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلالف ذللك،
وهو مشاهد في التجربة العادية :فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي ال تتعللق
بها ثمرة تكليفية ،تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصلراط المسلتقيم،
ويثللور بيللنهم الخللالف والنللزا المللؤدي إلللى التقللاطع والتللدابر والتعصللب،
حتللى تفرقللوا شلليعًا .وإذا فعلللوا ذلللك خرجللوا عللن السللنة ،ولللم يكللن أصللل
التفرق إال بهذا السبب ،حيل تركلوا االقتصلار عللى العللم عللى ملا يعنلى،
وخرجللوا إل لى مللا ال يعنللى ،فللذلك فتنللة علللى المللتعلم والعللالم ،وإعللراض
الشلار  -مللع حصلول السللؤال  -علن الجللواب ملن أوضللح األدللة علللى أن
اتبا مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل.
 -3ومنها أن تتبع النظر فلي كلل شليء تطللب علمله ،ملن شلأن الفالسلفة اللذين
يتبللرأ المسلللمون مللنهم ،ولللم يكونللوا كللذلك إال بللتعلقهم بمللا يخللالف السللنة.
فاتبللاعهم فللي نحلللة هللذا شللأنها خطللأ عظلليم ،وانحللراف عللن الجللادة(.)312
ووجوه عدم االستحسان كثيرة.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )312للليس كللل مللا كللان يسللمى «فلسللفة» قللدي ًما :مللذمو ًما ،فبعضلله يللدخل اليللوم فللي دا للرة
«العلللوم» مثللل :الفيزيللاء والفلللك والكيميللاء والرياضلليات وغيرهللا ،وهللي التللي أدت إلللى
ارتقاء الحضارة المادية ،وسيطرتها على الطبيعة إلى حد كبير .إنما اللذي ينكلر منهلا هلو
الغلو في الجانب الميتافيزيقي «ما وراء الحس» دون أن تمللك أدواتله؛ ال ملن وحلي ،وال
ّ
من تجربة.
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اعتراض وجوابه:
قال الشاطبي:
فللإن قيللل :العلللم محبللوب علللى الجملللة ،ومطلللوب علللى اإلطللالق ،وقللد جللاء
الطلب فيه على صيغ العملوم واإلطلالق ،فينلتظم صليغة كلل عللم ،وملن جمللة
العلللوم مللا يتعلللق بلله عمللل ،ومللا ال يتعلللق بلله عمللل ،فتخصلليص أحللد النللوعين
باالستحسان دون اآلخر تحكم.
ضا فقد قال العلماء :إن تعلم كل علم فرض كفايلة ،كالسلحر والطلسلمات
وأي ً
وغيرهللا مللن العلللوم البعيللدة الغللرض عللن العمللل ،فمللا ظنللك بمللا قللرب منلله
كالحساب والهندسة وشبه ذلك
ضا فعللم التفسلير ملن جمللة العللوم المطلوبلة ،وقلد ال ينبنلي عليله عملل.
وأي ً
وتأمل حكايلة الفخلر اللرازي :أن بعلض العلملاء ملر بيهلودي وبلين يديله مسللم
يقرأ عليه علم هيئة العالم ،فسأل اليهودي عما يقرأ عليه .فقلال لله :أنلا أفسلر لله
آية من كتاب هللا .فسأله :ما هي وهو متعجب .فقال :قوله تعالى{ :أَفَلَئمۡ يَ ُ
نظ ُئر ٓواْ
َٰ
س َما ٓ ِء فَ ۡوقَهُمۡ ك َۡي َ َٰ
ُ
إِلَى ٱل ه
وج} [ق ،]6 :قلال اليهلودي:
ف بَنَ ۡينَ َها َو َزيهنه َها َو َما َل َها ِمئن ف ُئر ٖ

فأنا أبين له كيفية بنا ها وتزيينها .فاستحسن ذلك العالم منله .هلذا معنلى الحكايلة
ال لفظها.
ضا فإن قوله تعالى{ :أ َ َولَمۡ يَ ُ
ت ٱل ه
س َٰ َم َٰ َو ِ
نظ ُرواْ فِي َملَ ُكو ِ
ض َو َمئا َخلَئقَ
وأي ً
ت َو ۡٱۡل َ ۡر ِ
ه
ٱَّللُ ِمن ش َۡي ٖء} [األعراف ،]185 :يشمل كل علم ظهلر فلي الوجلود ملن معقلول أو

منقول ،مكتسب أو موهوب ،وأشباهها من اآليات.
ويللزعم الفالسللفة أن حقيقللة الفلسللفة إنمللا هللي النظللر فللي الموجللودات علللى
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اإلطللالق ،مللن حي ل تللدل علللى صللانعها ،ومعلللوم طلللب النظللر فللي الللدال ل
والمخلوقللات .فهللذه وجللوه تللدل علللى عمللوم االستحسللان فللي كللل علللم علللى
اإلطالق والعموم.
فالجواب عن األول :أن عموم الطلب مخصوص ،وإطالقله مقيلد ،بملا تقلدم
من األدلة .والذي يوضحه أمران:
أحللدهما :أن السلللف الصللالح مللن الصللحابة والتللابعين لللم يخوضللوا فللي هللذه
األشياء التي ليس تحتها عمل ،مع أنهم كلانوا أعللم بمعنلى العللم المطللوب ،بلل
{و َٰفَ ِك َهة َوأَبا} [عبس ]31 :ملن التكللف اللذي نهلي عنله.
قد عدّ عمر ذلك في نحو َ
وتأديبه ضبيعًا ظاهر فيما نحن فيه ،ملع أنله للم ينكلر عليله .وللم يفعللوا ذللك إال
ألن رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم للم يخللض فلي شليء ملن ذللك ،وللو كللان
لنقل .لكنه لم ينقل ،فدل على عدمه.
والثلللاني :ملللا ثبلللت فلللي كتلللاب «المقاصلللد» :أن هلللذه الشلللريعة أميلللة ،ألملللة
أميللة( .)313وقللد قللال سسللس« :نحئئن أمئئة أميئئة َل نحسئئب وَل نكتئئب ،الشئئهر
هكذا وهكذا وهكذا»( )314إلى نظا ر ذللك .والمسلألة مبسلوطة هناللك ،والحملد
هلل.
وعن الثلاني :أنَّلا ال نسللم ذللك عللى اإلطلالق ،وإنملا فلرض الكفايلة رد كلل
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )313ناقش العالمة ابن عاشور في «تفسيره» الشاطبي في مسلألة «أميلة الشلريعة» و«أميلة
األمة» بما ال يتسع المجال للذكره هنلا ،إنملا أردنلا اللتحفظ عللى هلذه الفكلرة ،لملا لهلا ملن
إيحاءات سلبية ،مضلادة لملا جلاء بله القلرآن ملن تأييلد للعللم والمعرفلة ،كملا بينلا ذللك فلي
كتابنا «العقل والعلم في القرآن الكريم» برغم أننا نؤيد الشاطبي رضي هللا عنه في أصلل
القاعدة «ما ال ينبني عليه عمل ال يحسن الخوض فيه».
( )314متفق عليه عن ابن عمر« .اللؤلؤ والمرجان» (.)655

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

327

فاسد وإبطاله ،علم ذلك الفاسد أو جهل ،إال أنه ال بد من علم أنه فاسد .والشلر
متكفل بذلك .والبرهلان عللى ذللك أن موسلى سسلس للم يعللم عللم السلحر اللذي
جللاء بلله السللحرة ،مللع أنلله بطللل علللى يديلله بللأمر هللو أقللوى مللن السللحر ،وهللو
المعجللزة ،ولللذلك لمللا سللحروا أعللين النللاس واسللترهبوهم بسللحر عظلليم ،خللاف
موسى من ذلك ،ولو كان عال ًما بله للم يخلف ،كملا للم يخلف العلالمون بله ،وهلم
صئنَعُواْ
السحرة ،فقال هللا لهََ { :ل ت َ َخ ۡف ِإنهكَ أَنتَ ۡٱۡل َ ۡعلَ َٰى} [طه ،]68 :ثلم قلال{ :إِنه َمئا َ
هاح ُر َح ۡي ُث أَت َ َٰى} [طله ،]69 :وهلذا تعريلف بعلد التنكيلر .وللو
س ِح ٖ ۖر َو ََل ي ُۡف ِل ُح ٱلس ِ
ك َۡيدُ َٰ َ

كللان عال ًمللا بلله لللم يُ َعل َّلرف بلله .والللذي كللان يعللرف مللن ذلللك أنهللم مبطلللون فللي
دعواهم على الجملة .وهكلذا الحكلم فلي كلل مسلألة ملن هلذا البلاب .فلإذا حصلل
اإلبطال والرد ،بأي وجه حصل ،ولو بخارقة عللى يلد وللي هلل ،أو أملر خلارج
عللن ذلللك العلللم ناشللئ عللن فرقللان التقللوى ،فهللو المللراد .فلللم يتعللين إذن طلللب
معرفة تلك العلوم من الشر .
وعن الثال  :أن علم التفسير فيما يتوقلف عليله فهلم الملراد ملن الخطلاب إذا
كللان المللراد معلو ًمللا فالزيللادة علللى ذلللك تكلللف .ويتبللين ذلللك فللي مسللألة عمللر:
{و َٰفَ ِك َهة َوأَبا} [عبس ،]31 :توقف فلي معنلى األب ،وهلو معنلى
وذلك أنه لما قرأ َ
إفرادي ال يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبلي فلي اآليلة ،إذ هلو مفهلوم
مللن حيل أخبللر هللا تعللالى فللي شللأن طعللام اإلنسللان أنلله أنللزل مللن السللماء مللاء
فأخرج به أصنافًا كثيرة مما هو من طعام اإلنسلان مباشلرة ،كالحلب ،والعنلب،
والزيتون ،والنخل ،ومما هو من طعامه بواسطة مما هلو مرعلى لألنعلام عللى
ً
فضال ،فال عللى اإلنسلان أن
الجملة .فبقي التفصيل في كل فرد من تلك األفراد
ال يعرفللله .فملللن هلللذا الوجللله  -وهللا أعللللم  -علللد البحللل علللن معنلللى األب ملللن
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التكلللف ،وإال فلللو توقللف عليلله فهللم المعنللى التركيبللي مللن جهتلله لمللا كللان مللن
{ليَئدهب ُهر ٓواْ َءا َٰيَتِئ ِه} [ص]29 :؛ وللذلك سلأل
التكلف ،بل من المطلوب علمله لقوللهِ :
ف}
الناس على المنبر عن معنى التخوف في قوله تعالى{ :أ َ ۡو يَ ۡأ ُخذَ ُهمۡ َ
علَ َٰئى ت َ َخئوُّ ٖ

[النحللل ،]47 :فأجابلله الرجللل الهللذلي بللأن التخللوف فللي لغللتهم التللنقص .وأنشللده
شاهدًا عليه:
تام ًكئئا قَئ ِئردًا كمئئا تخئئئوه ف عئئودَ النهبعئئئة ال ه
سئئئفَن
تخئئوه ف الرح ئ ُل منهئئا ِ

فقللال عمللر :يللا أيهللا النللاس ،تمسللكوا بللديوان شللعركم فللي جللاهليتكم فللإن فيلله
تفسير كتابكم.
ت ُ
ع ۡرفئئئا 1
سئئئ َٰلَ ِ
{و ۡٱل ُم ۡر َ
ولملللا كلللان السلللؤال فلللي محافلللل النلللاس علللن معنلللىَ :
تع ۡ
َصفا} [المرسالت ،]2 ،1 :مما يشوش على العامة من غيلر بنلاء عملل
فَ ۡٱل َٰعَ ِص َٰفَ ِ
عليه ،أدب عمر ضبيعًا بملا هلو مشلهور .فلإذن تفسلير قولله{ :أَفَلَئمۡ يَ ُ
نظ ُئر ٓواْ إِلَئى
َٰ
ٱل ه
ئف َبنَ ۡي َٰنَ َهئئا َو َزيهنه َهئا} [ق ]6 :اآليللة! بعلللم الهيئللة الللذي للليس تحتلله
سئ َما ٓ ِء فَئ ۡئوقَهُمۡ ك َۡيئ َ

عمل ،غير سا غ ،وألن ذلك من قبيلل ملا ال تعرفله العلرب ،والقلرآن إنملا نلزل
بلسانها وعللى معهودهلا؛ وهلذا المعنلى مشلروح فلي كتلاب «المقاصلد» بحلول
هللا.
وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشلريعة ال يلؤدي فا لدة عملل ،وال هلو
ممللا تعرفلله العللرب ،فقللد تكلللف أهللل العلللوم الطبيعيللة وغيللرهم االحتجللاج علللى
صحة األخذ في علومهم بآيات من القرآن ،وأحادي عن النبي صللى هللا عليله
وسلللم ،كمللا اسللتدل أهللل العللدد بقوللله تعللالى{ :فَ ۡس ئ ِل ۡٱلعَ ئا ٓ ِدينَ } [المؤمنللون،]113 :
ۢ

وأهل الهندسة بقوله تعالى{ :أ َ َ
سئالَ ۡت أ َ ۡو ِديَئةُ بِقَئد َِر َ
نز َل ِمنَ ٱل ه
ها} [الرعلد:
س َما ٓ ِء َمآء فَ َ
 ،]17وأهللل التعللديل النجللومي بقوللله{ :ٱل ه
و َو ۡٱلقَ َمئ ُئر ِبح ُۡس ئبَ ٖان} [الللرحمن،]5 :
شئ ۡئم ُ
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وأهلل المنطلق فلي أن نقلليض الكليلة السلالبة جز يلة موجبللة بقولله{ :إِ ۡذ قَئالُواْ َمئا ٓ
علَ َٰى بَش َٖئر ِمئن ش َۡئي ٖ ۗء قُ ۡئل َم ۡئن أ َ َ
أَ َ
نز َل ه
س َٰئى} [األنعلام:
ٱَّللُ َ
ئب ٱلهئذِي َجئا ٓ َء بِئ ِۦه ُمو َ
نئز َل ۡٱل ِك َٰت َ َ

 ،]91وعلللى بعلللض الضلللروب الحمليلللة والشللرطية «أي :فلللي عللللم المنطلللق»
بأشياء أخر .وأهل خلط الرملل بقولله سلبحانه{ :أ َ ۡو أ َ َٰث َ َئر ٖة ِم ۡئن ِع ۡل ٍئم} [األحقلاف،]4 :
الرمْ ئئل»( ،)315إلللى غيللر ذلللك ممللا هللو
وقوللله سسللس« :كئئان نبئئي يخئئط فئئي ه
مسطور في الكتب ،وجميعه يقطع بأنه مقصود لما تقدم.
وبلله تعلللم الجللواب عللن السللؤال الرابللع وأن قوللله{ :أ َ َولَئئمۡ يَ ُ
ت
نظئ ُئرواْ فِئئي َملَ ُكئئو ِ
ض َو َمئئا َخلَئئقَ ه
ٱل ه
شئ ۡئي ٖء} [األعللراف ،]185 :ال يللدخل فيلله مللن
ٱَّللُ ِمئئن َ
س ئ َٰ َم َٰ َو ِ
ت َو ۡٱۡل َ ۡر ِ

وجوه االعتبار علوم الفلسفة التي ال عهد للعرب بهلا ،وال يليلق بلاألميين اللذين
بع فيهم النبي األمي صلى هللا عليه وسلم بملة سهلة سمحة ،والفلسلفة  -عللى
فرض أنها جا زة الطللب  -صلعبة المأخلذ ،وعلرة المسللك ،بعيلدة المللتمس ،ال
يليق الخطاب بتعلمها كي تتعرف آيات هللا ودال ل توحيده للعرب الناشلئين فلي
محض األمية ،فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشلريعة ،منبله عللى ذمهلا
بما تقدم في أول المسألة

()316
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(« )315كان نبي من اۡلنبياء يخط فمئن وافئق خطئه ،فئذاك» .رواه أحملد ومسللم وأبلو داود
والنسا ي عن معاوية بن الحكم .قيل :كان هذا النبي إدريلس أو دانيلال أو خاللد بلن سلنان،
وليس على شيء من ذلك دليل.
( )316هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق وتمحيص ،فإذا كان العرب في عهلد البعثلة أملة أميلة ال
تكتللب وال تحسللب ،فقللد جللاء الرسللول الكللريم ليخرجهللا مللن جهالللة األميللة إلللى نللور العلللم
والمعرفة ،كما قال تعالىُ { :ه َو ٱلهذِي بَعَ َ
ِيهمۡ
ث فِي ۡٱۡل ُ ِميِۧنَ َرسُوَل ِم ۡنهُمۡ يَ ۡتلُواْ َ
علَ ۡي ِهمۡ َءا َٰيَتِ ِۦه َوي َُزك ِ
ب َو ۡٱلحِ ۡك َمةَ َو ِإن كَانُواْ مِ ن قَ ۡب ُل لَفِي َ َٰ
ين} [الجمعة]2 :؛ ولهذا تعلم العرب
َويُ َع ِل ُم ُه ُم ۡٱل ِك َٰت َ َ
ضلَ ٖل ُّم ِب ٖ
بعد اإلسالم وكتبوا وحسبوا ،وكانوا أهل حضلارة ،وأصلبحوا معلملين للعلالم نحلو عشلرة
لة
لدرا ال بللأس بلله مللن علللوم الطبيعل=
قللرون ،واآلن يحتللاج العللالم المسلللم إلللى أن يعللرف قل ً
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فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما ال ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشر .
فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغلة ،وعللم النحلو ،والتفسلير،
عا ،وإملا
وأشباه ذلك فال إشكال أن ما يتوقف عليه المطللوب مطللوب ،إملا شلر ً
ً
عقال ،حسبما تبين في موضعه(.)317
االشتغال بالسؤال عما ال ينفع:
ومما ال ينبني عليه عمل ،وهو مما ينبغي اإلعراض عنله ،وعلدم االشلتغال
به :السلؤال عملا ال ينفلع فلي اللدنيا وال فلي اآلخلرة .وبعلض النلاس مهووسلون
بهللذا اللللون مللن األسللئلة العقيمللة ،التللي تللدل علللى فللراي العقللل ،وفللراي الللنفس،
وفللراي الوقللت ،فمللن كللان فار ً
غللا فللي هللذه الثالثللة بح ل عللن توافلله األمللور،
وعضل المسا ل ليشتغل بها عقله ونفسه ووقته.
وهذا ال يليق بشكر نعمة هللا تعالى على ملن عنلده فلراي وقلت ،وللم يسلتغله
فيما ينفعه ،وينفع أسرته ،وينفع مجتمعه ،وينفلع أمتله ،ففلي الحلدي « :نعمتئان

ـــ ـــ
=

وغيرها ،ليحسن فهم دينه ،وفهم الواقع الذي يعيش فيله ،وال يسلتطيع الفقيله أن يفتلي فيملا
يتعلللق بالهندسللة الوراثيللة واالستنسللاخ وزر األعضللاء ،وإثبللات الهللالل ،وغيرهللا مللن
مشكالت العصر الحدي  ،ما لم يكن مل ًّما بأوليات هذه العلوم.
وكللذلك الداعيللة ال يحسللن أن يللدعو العللالم إلللى اإلسللالم وهللو يجهللل كيللف يخللاطبهم
باللسان الذي يفهمون ،فلسان الخواص غير لسان العوام ،ولسان الناس في القرن الحادي
والعشرين غير لسان الناس في القرون التي مضت.

وحسللن تفسللير القللرآن فللي عصللرنا ال يللتم إال باإللمللام بثقافللة العصللر ،وتصللحيح المعلومللات
الخاطئة التي اشتملت عليها التفاسير القديمة ،وقد يستطيع بعلض المتخصصلين الوصلول
إلى حقا ق علمية بل معجلزات علميلة فلي آيلات القلرآن الكلريم ،ملع التحلذير ملن التكللف
واالعتسللاف والمبالغللة فللي «التفسللير العلمللي للقللرآن» كمللا نبهنللا عليلله فللي كتابنللا السللالف
الذكر «العقل والعلم في القرآن».
(« )317الموافقات» (.)56 - 46/1
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مغبون فيهمئا كثيئر مئن النئاس :الصئحة والفئراغ» رواه البخلاري علن ابلن
عباس.
ولهذا كان من القواعد التي التزمتها في فتاواي ،وسجلتها في مقدملة الجلزء
األول مللن «فتللاوى معاصللرة» :أال أشللغل نفسللي وال جمهللوري إال بمللا ينفللع
الناس ،ويحتاجون إليه في واقع حياتهم.
أما األسئلة التي يريد بها أصحابها المراء والجدل ،أو التعالم والتفاصلح ،أو
امتحان المفتي وتعجيزه ،أو الخوض فيملا ال يحسلنونه ،وإثلارة األحقلاد والفلتن
بين الناس ،أو نحو ذلك ،فكنت أضرب عنهلا صلف ًحا ،وال ألقلي لهلا ً
بلاال؛ ألنهلا
تضر وال تنفع ،وتهدم وال تبني ،وتفرق وال تجمع.
ً
ألغلازا شلرعية يريلدون حلهلا
ي بأسلئلة تتضلمن
كان بعض الناس يبعثون إل َّ
من مثل« :نوى وال صلى ،وصلى ،وال نلوى» ،و«قلوم كلذبوا ودخللوا الجنلة،
وقللوم صللدقوا ودخلللوا النللار» وأشللباه ذلللك ،فكللان ردي عليهللا اإللقللاء فللي سلللة
المهمالت؛ ألن االشتغال بمثل هذه المسا ل من عمل الفارغين.
ومثل ذلك األسئلة التلي تتعللق بلاألمور الغيبيلة ،مملا للم يجلئ بتحديلده نلص
معصوم مثل :سؤال اإلنسان في قبره بأي لغة يكون
ومثللل ذلللك غللوامض المسللا ل الدينيللة والعقا ديللة التللي ال تحتملهللا الطاقللة
ً
سلؤاال وجوابًلا -
العقلية المعتادة لجمهور النلاس ،ويخشلى ملن الخلوض فيهلا -
التشويش على الكثيرين.
ضللا ممللا ال أعتنللي باإلجابللة عنلله إال إزاللةً لشللبهة ،أو ردًّا لفريللة ،أو
فهللذا أي ً
تنبي ًها على قاعدة ،أو تصحي ًحا لفهم ،أو نحو ذلك.
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ومما قاله في ذلك اإلمام شهاب الدين القرافي:
«ينبغي للمفتي إذا جاءته فتيا في شلأن رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم ،أو
فيما يتعللق بالربوبيلة ،يسلأل فيهلا علن أملور ال تصللح للذلك السلا ل لكونله ملن
العوام ال ُجلف ،أو يسلأل علن المعضلالت ،ودقلا ق اللديانات ،ومتشلابه اآليلات،
واألمور التي ال يخوض فيها إال كبار العلماء ،ويعللم أن الباعل لله عللى ذللك
ً
أصلال .ويظهلر
إنما هو الفراي والفضول والتصدي لما ال يصلح له ،فال يجيبه
له اإلنكار على مثل هذا ،ويقول له :اشتغل بما يعنيك من السلؤال علن صلالتك
وأمور معامالتك ،وال تخفض فيما عساه يهلكك ،لعدم استعدادك له.
وإن كان الباع له شبهة عرضلت لله :فينبغلي أن يقبلل عليله ،ويتلطلف بله
سئل.
في إزالتها عنه بما يصل إليه عقله .فهداية الخلق فرض على من ُ
قال :واألحسن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة ،فإن اللسان يُف ِهلم ملا ال
يُفهم القلم؛ ألنله حلي ،والقللم ملوات .فلإن الخللق عبلاد هللا ،وأقلربهم إليله أنفعهلم
لعباده ،وال سيما في أمر الدين وما يرجع إلى العقا د»(.)318
وكثيل ًلرا مللا كنللت أطلللب مللن صللاحب السللؤال إذا أحسسللت ِجديته،وخشلليت
علللى جمهللور المسللتمعين أو المشللاهدين التشللويش  -أن يلقللاني علللى انفللراد،
ألستطيع أن آخذ معه وأعطي ،بال حرج وال خشية.
ومللن األسللئلة التللي لللم أكللن أعبللأ بهللا :مللا يتعلللق بالمفاضلللة بللين آل البيللت
والصحابة رضي هللا عنهت وما شجر بيلنهم ملن خلالف ،ونحلو ذللك  -مملا ال
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )318اإلحكام في تمييز الفتاوى من األحكام» للقرافلي بتحقيلق عبلد الفتلاح أبلي غلدة (ص:
.)283 ،282
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طا ل تحته .وقد أفضى الجميع إلى ربهم ،وقضى هللا ما كان.
ومن األسلئلة التلي يحلرص بعلض النلاس عللى إثارتهلا ،وتلقيلت فلي شلأنها
أكثر من رسالة:
أيهما أفضل عند هللا :أبو بكر أم علي وبعضهم يقول :علي أم عثمان
ومثلل ذللك :أيهملا أفضلل :فاطملة الزهلراء بنلت رسلول هللا صللى هللا عليله
وسلم أم عا شة أم المؤمنين زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ومثللل ذلللك :المفاضلللة بللين األنبيللاء ،مثللل إسللماعيل وإسللحاق ،أو موسللى
وعيسى.
أسئلة ال يترتب على العلم بها ،قوة في دين ،وال نهضة في دنيا ،ومن جهلل
الجواب عنهلا فلال إثلم عليله ،وملن كل ّون فلي كلل منهلا رأيًلا فهيهلات أن يتنلازل
عنه.
ولقد قلت في بعض إجاباتي عن مثلها :إنها أشبه بموضوعات اإلنشاء التلي
كان معلمونا  -ونحن تالميذ صغار  -يكلفوننا الكتابة فيهلا تلدريبًا للقللم ،وشلحذًا
للملكللات ،مثللل :المفاضلللة بللين الليللل والنهللار ،وبللين الصلليف والشللتاء ،وبللين
األرض والسماء ،وبلين القطلار والسلفينة ،وغيلر ذللك مملا ال معنلى للمفاضللة
بين بعضها وبعض عند أهل البصر والبصيرة.
إن هللا تعللالى ورسللوله عابللا علللى بنللي إسللرا يل كثللرة أسللئلتهم ،واخللتالفهم
على أنبيا هم ،وسؤالهم فيما ال ضرورة إليله ،وال فا لدة منله إال إعنلات أنفسلهم.
وفي هذا ذكر هللا تعلالى لنلا قصلة ذبلح البقلرة وكثلرة أسلئلتهم فيهلا دون حاجلة،
قالوا :اد لنا ربك يبين لنا ما هي ! اد لنا ربك يبلين لنلا ملا لونهلا ! ثلم علودة
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السللؤال األول ثانيللة :اد لنللا ربللك يبللين لنللا مللا هللي !! ولللو أخللذوا أي بقللرة
فذبحوها لكانوا ممتثلين لألمر ،ولكن شددوا ،فشدد هللا عليهم.
وما ذكر هللا لنا هذه القصة إال لتكون لنا عظة وعبرة.
ومن األسئلة التي أعرضت عنها :ما يتعلق بتفسير الرؤى واألحالم.
وقد أعلنت غير مرة :أم مهمتي بيلان األحكلام ،ال تفسلير األحلالم .وذللك أن
األحكام لها أصول يحتكم إليها ،ومصادر يرجع إليهلا .أملا األحلالم فلال ضلابط
لها وال قاعدة ،ويختلف تأويلها باختالف األشخاص ،واألحوال واألزمان.
وعلى العموم هي تخمين وظن ،إال من وهبه هللا الفراسلة فلي ذللك ،وعلّمله
تأويل األحادي { َو َما نَ ۡح ُن بِت َ ۡأ ِوي ِل ۡٱۡل َ ۡح َٰلَ ِم بِ َٰعَ ِل ِمينَ } [يوسف.]44 :
وطالما قلت للسا لين في ذللك :أنلا لسلت يوسلف الصلديق .وإنملا أنلا يوسلف
صه هللا بذلك ،وعلّمه ملا للم يعلمله غيلره ،كملا
القرضاوي .ويوسف الصديق خ َّ
حادِيئثِ} [يوسلف:
ئك َوعَله ۡمتَنِئي ِمئن ت َ ۡأ ِويئ ِل ۡٱۡل َ َ
ب قَ ۡئد َءات َ ۡيتَنِئي ِمئنَ ۡٱل ُم ۡل ِ
{ر ِ
قال سسلسَ :

.]101
صا على أن أحسنه ،فلإن ذللك  -للو
والحقيقة أني ال أحسن ذلك ،ولست حري ً
كلللان  -جلللدير أن يللللتهم وقتلللي كلللله؛ ألن أحلللالم النلللاس ال تنتهلللي ،واهتملللامهم
بتفسلليرها ال يتوقللف .وبخاصللة النسللاء الالتلللي تشللغل األحللالم والللرؤى ملللن
حياتهن وتفكيرهن ً
حيزا غير ضئيل(.)319
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )319انظر :مقدمة الجزء األول ملن كتلابي «فتلاوى معاصلرة» نشلر «دار القللم» بالكويلت.
والمكتب اإلسالمي  -بيروت.
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البح فيما ال تملك وسا ل معرفته:
ومما ال ينبني عليه عمل :البح في «األمور الغيبية» التلي ال نمللك أدوات
معرفتها .وقد أُمرنا أن نلؤمن بهلا وال نبحل علن كيفيتهلا ،وللو كانلت معرفتهلا
الزمللة لنللا ،أو ضللرورية لللديننا أو لللدنيانا ،ألعطانللا هللا وسللا ل العلللم بهللا ،أو
عرفها لنا عن طريق الوحي الذي ال ينطق عن الهوى.
وقلد ضللرب األسللتاذ البنللا مثل ً
لاال لللذلك :الخللوض فللي معللاني اآليللات القرآنيللة
التي لم يصل إليها العلم بعد .مثلل الكلالم فلي حقيقلة اللروح أو حقيقلة المال كلة،
أو العرش والكرسي ،أو حتى حقيقة «السماء» الملذكورة فلي القلرآن :ملا هلي
أو حقيقة تسبيح األشياء كلها بحمد هللا تعالى ،كما نطق به القرآن ،كل هلذا مملا
ليس عندنا أدوات العلم به ،وآليات معرفته ،فال نخوض فيه ،بل نقول ملا قاللت
المال كة حين سئلت علن أسلماء األشلياء{ :س ُۡئب َٰ َحنَكَ ََل ِع ۡلئ َم لَنَئا ٓ ِإ هَل َمئا عَله ۡمتَنَئ ۖا ٓ ِإنهئكَ
أَنتَ ۡٱلعَ ِلي ُم ۡٱل َح ِكي ُم} [البقرة.]32 :

يقول العالمة ابن رجب في شرح حدي « :وسكت عن أشئياء رحمئة بكئم
غير نسيان ،فل تبحثوا عنها»:
ومما يدخل في النهي عن التعمق والبح عنله :أملور الغيلب الخبريلة التلي
أمر باإليمان بها ،ولم يبين كيفيتها ،وبعضها قد ال يكون له شاهد في هذا العلالم
المحسوس ،فالبح عن كيفية ذلك هو مما ال يعنى ،وهو مملا ينهلى عنله ،وقلد
يوجب الحيرة والشك ،ويرتقي إلى التكذيب.
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسللم ،قلال:
«َل يزال الناس يسألون حتئى يقئال :هئذا هللا خلئق الخلئق ،فمئن خلئق هللا؟
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فمن وجد من ذلك شيئًا ،فليقل :آمنت باهلل» ،وفي روايلةَ« :ل يئزال النئاس
يسألونكم عن العلئم ،حتئى يقولئوا :هئذا هللا خلقنئا ،فمئن خلئق هللا؟» ،وفلي
ضا« :ليسألنكم الناس عن كل شيء ،حتى يقولوا :هللا خلئق كئل
رواية له أي ً
شئئيء ،فمئئن خلقئئه؟» .وخرجلله البخللاري ،ولفظلله« :يئئأتي الشئئيطان أحئئدكم
فيقول :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول :من خلئق ربئك؟ فئإذا بلغئه
فليستعذ باهلل ولينته»(.)320
وفي «صحيح مسلم» عن أنس عن النبي صلى هللا عليه وسللم ،قلال« :قئال
هللا عز وجئل :إن أمتئك َل يزالئون يقولئون :مئا كئذا مئا كئذا؟ حتئى يقولئوا:
هذا هللا خلق الخلق ،فمن خلق هللا» .وخرجه البخلاري ،ولفظله« :لئن يبئري
الناس يتساءلون :هذا هللا خالق كل شيء ،فمن خلق هللا؟»(.)321
قللال إسللحاق بللن راهويلله :ال يجللوز التفكللر فللي الخللالق ،ويجللوز للعبللاد أن
يتفكللروا فللي المخلللوقين بمللا سللمعوا فلليهم ،وال يزيللدون علللى ذلللك؛ ألنهللم إن
ح ۡمئ ِد ِه} [اإلسلراء:
سئبِ ُح بِ َ
فعلوا ،تاهوا ،قلال :وقلد قلال تعلالىَ { :وإِن ِمئن ش َۡئيءٍ إِ هَل يُ َ

ْ
واألخ ِونللة ،والخبلز المخبللوز،
سل ِبّح ال ِقصللا ،
 ،]44فللال يجللوز أن يقللال :كيللف ت ُ َ
والثياب المنسوجة وكل هذا قد صح العلم فيه أنهم يسلبحون ،فلذلك إللى هللا أن
يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما شاء ،وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إال بملا
علمللوا ،وال يتكلمللوا فللي هللذا وشللبهه إال بمللا أخبللر هللا ،وال يزيللدوا علللى ذلللك،
فاتقوا هللا ،وال تخوضوا في هذه األشلياء المتشلابهة ،فإنله يلرديكم الخلوض فيله
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )320رواه البخاري ( ،)3276ومسلم (.)135( ،)134
( )321رواه البخاري ( ،)7296ومسلم (.)136
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عن سنن الحق .نقل ذلك كله حرب عن إسحاق رحمه هللا(.)322
ومن ذلك :البح في الخال لق التلي كانلت قبلل آدم سسلس ،كملا فعلل أخونلا
وصديقنا األسلتاذ اللدكتور عبلد الصلبور شلاهين ،اللذي أجهلد نفسله فلي البحل
عن مرحلة ما قبلل آدم ،لملدة عشلرين عا ًملا أو تزيلد ،ثلم خلرج بنتيجلة ضلمنها
كتابه «أبي آدم» لم يوافقه عليها عالم معتبر فيملا أحسلب .وللم تحلل مشلكلة فلي
العللم أو فلي الللدين ،بلل هللي خلوض فللي مسلألة غيبيللة ،لليس عنللدنا ملن حقللا ق
الوحي اإللهي ،وال من حقا ق العلم البشري ما يهدي إليها .وقد قال تعالى{ :مهئا ٓ
ِئئهمۡ َو َمئئا ُك ُ
نئئت ُمت ه ِخئئذَ ۡٱل ُم ِضئ ِئئلينَ
أ َ ۡشئئ َهدتُّهُمۡ َخ ۡلئئقَ ٱلسهئئ َٰ َم َٰ َو ِ
ت َو ۡٱۡل َ ۡر ِ
ض َو ََل َخ ۡلئئقَ أَنفُس ِ
ع ُ
ضدا} [الكهف.]51 :
َ
{و َجعَلُواْ ۡٱل َم َٰلَٓئِكَةَ ٱله ِذينَ ُهمۡ ِع َٰبَئدُ ۡ
ٱلئرهح َٰ َم ِن إِ َٰنَث ً ْۚئا
وقال تعالى عن مشركي العربَ :
ش َٰ َهدَتُهُمۡ َوي ُۡسلُونَ } [الزخرف.]19 :
ست ُ ۡكتَبُ َ
أَش َِهدُواْ َخ ۡلقَهُمْۡۚ َ

وعلللى أيللة حللال ،أرى أن هللذه القضللية مللن المسللا ل التللي ال ينبنللي عليهللا
عمللل ،فللالخوض فيهللا  -كمللا قللال الشللاطبي  -خللوض فيمللا للليس عليلله دليللل
عا.
شرعي ،أو كما قال حسن البنا :من التكلف الذي نهينا عنه شر ً
وقد قال الحكماء :من سلعادة جلدك :وقوفلك عنلد حلدك .وقلد قلال هللا تعلالى:
{و َما ٓ أُوتِيتُم ِمنَ ۡٱل ِع ۡل ِم ِإ هَل قَ ِليل} [اإلسراء.]85 :
َ
إن هناك أشياء ال يملك اإلنسان فيها إال أن يسلم بعجلزه علن معرفتهلا ،وللن
يضير اإلنسلان هلذا العجلز ،فهلو لليس إل ًهلا يعللم كلل شليء .وهلذا ملا ذكلره لنلا
القرآن حين سأل فرعون سيدنا موسى وسيدنا هارون سسسا{ :قَئا َل فَ َمئن ره بُّ ُك َمئا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )322جامع العلوم والحكم» البن رجب في شرح حدي (.)173 ،172/2
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ون
َٰيَ ُمو َ
ِي أ َ ۡع َط َٰى ُك هل ش َۡيءٍ َخ ۡلقَ ۥهُ ث ُ هم َهئد ََٰى  50قَئا َل فَ َمئا بَئا ُل ۡٱلقُ ُئر ِ
س َٰى  49قَا َل َربُّنَا ٱلهذ ٓ
سى} [طه.]52 - 49 :
ب هَل يَ ِض ُّل َربِي َو ََل يَن َ
ۡٱۡلُولَ َٰى  51قَا َل ِع ۡل ُم َها ِعندَ َربِي فِي ِك َٰت َ ۖ ٖ

فحينملللا سلللئل علللن القلللرون األوللللى وللللم يكلللن عنلللده عللللم بهلللا ،وال وسللليلة
لمعرفتهللا ،أجللاب بللالجواب الللذي يجللب أن يسللتفيد منلله كللل عللالم ويتمثللل بلله:
سى} [طه.]52 :
ب هَل يَ ِض ُّل َر ِبي َو ََل يَن َ
{ ِع ۡل ُم َها ِعندَ َر ِبي فِي ِك َٰت َ ۖ ٖ
على أن عجز اإلنسان عن معرفة هذه األشياء الغيبية للن ينقصله فلي دينله،
ولن يضره في دنياه ،وهي مما قالوا في مثله :الجهلل بهلا ال يضلر ،والعللم بهلا
ال ينفع.
المجادالت البيزنطية:
ومللن البح ل غيللر المفيللد ،وغيللر المنللتج :مللا عرفلله النللاس مللن قللديم باسللم
«المناقشلللات البيزنطيلللة» ،وهلللي المناقشلللات التلللي يطلللول ملللداها ،وال يصلللل
أصحابها إلى نتيجة حاسلمة ،وضلربوا لهلا ً
ملثال بملا كلان عليله قساوسلة مدينلة
«بيزنطة» أو القسطنطينية ،اللذين ظللوا يتجلادلون ملدة ملن اللزمن ،حلول هلذه
المسألة :أيهما أسبق وجلودًا ،الدجاجلة أم البيضلة وبعبلارة أخلرى :هلل خلقلت
البيضة ً
أوال ثم فقست دجاجة أو خلقت الدجاجة أو ًال ثم باضت بيضة
ولملا للم يكللن هنلاك نلص مللن كتلاب مقللدس ،وال أثلارة ملن علللم موثلق ،فقللد
ظلوا يتجادلون ،حتى فتحت بيزنطة أو القسطنطينية ،وهم في جدالهم المشلتعل
مستمرون!
وقد أنكر القرآن والسنة الجدال بالباطل؛ ألنه إضاعة للوقت والجهد وللفكلر
بال طا ل وال جدوى من ورا ه.
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{ويُ َٰ َجئ ِد ُل ٱلهئ ِذينَ َكفَئ ُئرواْ بِ ۡٱل َٰبَ ِطئ ِل ِلي ُۡد ِح ُ
ضئئواْ بِئ ِه
وقللد قللال تعللالى فللي شللأن الكفللارَ :

ۡٱل َح هق} [الكهف.]56 :
ۡ
ق َب ۡعئدَ َمئا ت َ َبئيهنَ } [األنفلال:
وقال عز وجل في شأن المسلمين{ :يُ َٰ َج ِدلُونَكَ ِفي ٱل َح ِ

.]6
س ُل ٱلص َٰ َهوعِقَ فَي ُِصيبُ بِ َهئا َمئن يَشَئا ٓ ُء َو ُهئمۡ
{وي ُۡر ِ
وقال تعالى في ذم المشركينَ :
يُ َٰ َج ِدلُونَ فِي ه
ٱَّللِ} [الرعد.]13 :
اس َمن يُ َٰ َج ِد ُل فِي ه
ئب ُّمنِ ٖيئر}
{و ِمنَ ٱلنه ِ
وقال تعالىَ :
ٱَّللِ بِغَ ۡي ِر ِع ۡل ٖم َو ََل ُهدى َو ََل ِك َٰت َ ٖ

[الحج.]8 :
وروى أبو أمامة عن النبي صلى هللا عليه وسلم« :ما ضئل قئوم بعئد هئدى
كئئانوا عليئئه إَل أوتئئوا الجئئدل» ،ثللم تللالَ { :مئئا َ
ضئ َئربُوهُ لَئئكَ إِ هَل َج ئد ۢ َ ََْۚل بَئ ۡئل ُهئئمۡ قَئ ۡئو ٌم

َخ ِص ُمونَ } [الزخرف.]58 :
وقال عليه الصالة والسالم« :أبغض الرجال إلى هللا :اۡللد الخصم».
اس َمن ي ُۡع ِجبُكَ قَ ۡولُ ۥهُ فِي ۡٱل َحيَ َٰئو ِة ٱلئدُّ ۡنيَا َوي ُۡش ِئهدُ
{و ِمنَ ٱلنه ِ
وفي مثله يقول تعالىَ :
ه
ص ِام} [البقرة.]204 :
ٱَّللَ َ
علَ َٰى َما فِي قَ ۡلبِ ِۦه َو ُه َو أَلَدُّ ۡٱل ِخ َ

االشتغال باأللغاز:
ومما ال يندرج تحته عمل :االشلتغال باأللغلاز العلميلة ،كملا يقلال فلي الفقله:
رجل صللى وال نلوى ،وآخلر نلوى وال صللى .لملن نلوى الجمعلة وللم يلدركها
فصلى الظهر ،فقد نوى الجمعة ولم يصلها ،وصلى الظهر ولم ينوه.
وكما يقال في علوم القرآن :قوم صدقوا ودخللوا النلار ،وقلوم كلذبوا ودخللوا
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الجنة .ويقصد بالذين صدقوا :اليهود حين قالوا :ليسلت النصلارى عللى شليء،
والنصارى حين قالوا :ليست اليهود على شيء ،ودخلل الفريقلان النلار بكفلرهم
برسللالة محمللد صلللى هللا عليلله وسلللم .وأمللا الللذين كللذبوا ودخلللوا الجنللة فللإخوة
يوسف حين جاءوا على قميصه بدم كذب ،وقالوا :أكله الذ ب.
ي رضي هللا عنه أنه قال:
ونحو ذلك ما روي عن عل ّ
أصبحت أحب الفتنة ،وأكره الحق ،وأصلدق اليهلود والنصلارى  ...إللخ ملا
يروى عنه .يقصد أنه يحب المال والولد ،وقد قال تعالى{ :أَنه َمئا ٓ أ َ ۡم َٰ َئولُ ُكمۡ َوأ َ ۡو َٰلَئدُ ُكمۡ
ت
س ۡئئك َرةُ ۡٱل َم ۡئئو ِ
{و َج ئا ٓ َء ۡت َ
فِ ۡتنَئئة} [األنفللال ،]28 :ويكللره المللوت ،وقللد قللال تعللالىَ :
ۡ
ق} [ق ،]19 :ويصلللدق اليهلللود والنصلللارى فلللي قلللولهم ،كملللا قلللال تعلللالى:
بِئئئٱل َح ِ
علَئ َٰئى
ت ۡٱليَ ُهئئودُ َ
صئ َئر َٰى َ
علَئ َٰئى َ
سئ ِ
شئ ۡئي ٖء َوقَالَ ئ ِ
سئ ِ
{وقَالَ ئ ِ
ت ٱلنه َٰ َ
ت ٱلنه َٰ َ
صئ َئر َٰى لَ ۡي َ
ت ۡٱليَ ُهئئودُ لَ ۡي َ
َ

ش َۡي ٖء} [البقرة.]113 :
ومن ذلك ما زعموا :أن اإلمام أبا حنيفة سئل عمن قال :ال أرجلو الجنلة وال
أخاف النلار ،وال أخلاف هللا ،وآكلل الميتلة ،وأصللي بلال ركلو وال سلجود ...
إلخ ،فأجلاب :هلذا الرجلل يرجلو هللا ال الجنلة ،ويخلاف هللا ال النلار ،وال يخلاف
أن يظلمللله هللا تعلللالى فلللي حسلللابه ،ويأكلللل السلللمك والجلللراد ،ويصللللي صلللالة
الجنازة!
وقللد عقللب بعللض علمللاء األحنللاف المحققللين ،علللى مللن قللال :أنللا ال أخللاف
النار ،وال أرجو الجنة ،وإنما أخاف هللا تعالى وأرجلوه :أن قولله هلذا غللط فلي
الشر  ،فلإن هللا تعلالى خلوف عبلاده ملن النلار ،ورغلبهم فلي الجنلة ،كملا قلال:
ۖ

اس َو ۡٱل ِح َج َارةُ أ ُ ِعده ۡت ِل ۡل َٰ َك ِف ِرينَ } [البقلرة ،]24 :كملا قلال:
ار ٱلهتِي َوقُودُ َها ٱلنه ُ
{فَٱتهقُواْ ٱلنه َ
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رهب ُكمۡ َو َجنه ٍة ع َۡر ُ
س ِار ُ
ض َها ٱلسهئ َٰ َم َٰ َو ُ
ت َو ۡٱۡل َ ۡرضُ أ ُ ِعئده ۡت ِل ۡل ُمت ه ِقئينَ }
{و َ
َ
ع ٓواْ إِلَ َٰى َم ۡغ ِف َر ٖة ِمن ِ

[آل عمران ،]133 :ومن قيل له :خف مما خوفك هللا تعلالى ،فقلال :ال أخلاف ،ردًّا
لذلك ،فقد كفر( .)323انتهى.
وكما يقال في النحو :فعل إذا أثبت أفاد النفي ،وإذا نفي أفاد اإلثبات.
وكما كنا نقول في الصبا بعضنا لبعض :أعرب :أ َ َّن زيدٌ ،برفع «زيد» ألنله
فاعل ،و«أن» فعل ماض من األنين.
وأحيانًا يكون اللغز في النطق ال في الكتابة ،مثل ملا كنلا نقلول :أعلرب :ف
القندي َل زيتًا .بنصب القنديل  -والمراد بـ «ف» فعل أملر ملن وفلى يفلي ،ولكلن
السامع يسمعه ،فيتوهم أنه «في» حرف الجر المعروف.
وملللن الغريللللب :أنللللي وجللللدت بعللللض العلمللللاء الكبللللار مللللن المتللللأخرين -
صا في علم الفقه  -معنيين بهذه األلغاز ،حتى وجدت العالمة ابن نجليم
وخصو ً
المصري الحنفلي (ت970 :هلـ) صلاحب كتلاب «البحلر الرا لق» وغيلره ،فقلد
خصص قس ًما من كتابه القيّم «األشلباه والنظلا ر» عللى ملذهب أبلي حنيفلة فلي
«األلغاز» وجعله «الفن الرابع» في الكتاب(.)324
ووضلع ابلن نجليم األلغلاز فلي صلورة أسلئلة ،وأجلاب عنهلا .مثلل قولله فللي
كتاب «الطهارة»:
إذا سئلت :ما أفضل المياه فقل :ما نبع من أصابعه صلى هللا عليه وسلم.
أي ماء يجلوز الوضلوء بله ،وال يجلوز شلربه فقلل :ملاء ملات فيله ضلفد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )323انظر« :األشباه والنظا ر»« :فن الحكايات» (ص.)421 :
( )324انظر« :فن األلغاز» من كتاب «األشباه والنظا ر» (ص.)403 - 394 :
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بحري وتعفنت.
وفي الزكاة :أي نصلاب حلولي فلاري ملن اللدَّيْن وال زكلاة فيله ،فقلل :المهلر
قبل القبض.
وفي الصوم :أي رجل أفطر بال عذر وكفلارة عليله فقلل :ملن رأى الهلالل
وحده ،ورد القاضي شهادته.
كثيرا من هذه األلغاز ،واإلجابة عنها ،وال أرى ضرورة للذلك،
وهكذا ذكر ً
والواجللب أن تعلللم هللذه األشللياء فللي مواضللعها مللن الفقلله ،ال أن توضللع فللي
صورة ألغاز.
إعراب جميع القرآن:
ومن ذلك :االشتغال بإعراب القرآن كله ،كما فعلل ذللك بعضلهم ،إذ أعلرب
القرآن ملن أولله إللى آخلره ،وقلد نشلرته «إدارة إحيلاء التلراث اإلسلالمي» فلي
دولة قطر في بضعة عشر مجلدًا!
وال أعتقللد أن أح لدًا يحتللاج إل لى قللراءة هللذا كللله ،إنمللا الللذي يحتللاج إليلله مللن
إعراب القرآن ما كان فيه إشكال معين ،ويحتاج إلى توجيله وتفسلير ،كملا فعلل
العالملة ابلن هشلام األنصللاري فلي «شلرح شلذور الللذهب» حلين جلاء باآليللات
التي أشكلت على بعض الناس مثل قوله تعالى{ :إِ هن ٱله ِذينَ َءا َمنُئواْ َوٱلهئ ِذينَ َهئادُواْ
َوٱل َٰ ه
ص َر َٰى} [الما دة.]69 :
صبِونَ َوٱلنه َٰ َ
وقولله تعلالىَٰ { :له ِكئن َٰ
سئ ُخونَ فِئي ۡٱل ِع ۡل ِئم ِم ۡئنهُمۡ َو ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُئونَ ي ُۡؤ ِمنُئونَ بِ َمئا ٓ أُنئ ِئز َل
ٱلره ِ
ِ
ص ئلَ َٰو ْۚةَ َو ۡٱل ُم ۡؤتُئئونَ ه
ٱلز َكئ َٰئوةَ َو ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُئئونَ بِئ ه
يمئئينَ ٱل ه
إِلَ ۡيئئكَ َو َم ئا ٓ أُنئ ِئز َل ِمئئن قَ ۡب ِلئ ْۚئكَ َو ۡٱل ُم ِق ِ
ئٱَّللِ

َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱۡلٓ ِخ ِر} [النساء.]162 :
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وقد ألَّف اإلمام أبو حيان كتابًا فلي هلذه الموضلو سل َّماه «إملالء ملا َّ
ملن بله
الرحمن في إعراب ما أشكل من آيات القرآن» وهذا هو المقبول.
تجنب كثرة التفريعات واالفتراضات لما لم يقع:
وممللا ال ينبنللي عليلله عل لم :مللا نبّلله عليلله األسللتاذ البنللا رحملله هللا ،مللن كثللرة
التفريعات للمسا ل التي للم تقلع ،واالفتراضلات البعيلدة علن الوقلو  ،واللدخول
في متاهات «أرأيت» لو حدث كلذا مملا للم يقلع ،وال ينتظلر أن يقلع بالفعلل فلي
وقللت قريللب  ...ممللا يللدخل فيمللا س ل َّماه بعللض األ مللة :فقلله «األرأيتيللين» أي
االفتراضيين المكثرين من االفتراضات المتخيلة ،وإن كنت أرى أنله لليس كلل
افتراض متخيل مذمو ًما ،إذا كان يمكن وقوعه في القريب.
ومن أجل هذا أنكر من أنكر من الصلحابة والتلابعين وعلملاء السللف :كثلرة
تفريع المسا ل ،وإيراد االفتراضات التلي تلم تقلع بعلد ،ويطلبلون ملن تالميلذهم
أال يستعجلوا البالء قبل نزوله ،حتى إذا وقع هيأ هللا من يجيب في النازلة عللى
قدر حجمهلا وأثرهلا ،مراعيًلا مكانهلا وزمانهلا وحالهلا ،أو حلال اللواقعين فيهلا.
وكللانوا يسللمون هللؤالء «األرأيتيللين» ينسللبوهم إلللى قللول أحللدهم لمللن يسللأله:
أرأيت لو حدث كذا أو كذا ،ماذا سيكون الحكم
ً
رجلال ملن العلراق سلأل
وذكر القاضي عياض فلي «ترتيلب الملدارك» :أن
اإلمام مال ًكا رضي هللا عنه عن رجل وطئ دجاجة ميتة ،فخرجت منهلا بيضلة
فأفقست البيضة عنده عن فرخ :أيأكله  ...فقال مالك :سل عملا يكلون ود ملا
ال يكون!
وسأل آخر نحو هذا ،فلم يجبه ،فقلال لله :للم ال تجيبنلي يلا أبلا عبلد هللا فقلال
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له :لو سألت عما تنتفع به أجبتك!!

قال اإلمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»:
«ولهللذا المعنللى كللان كثيللر مللن الصللحابة والتللابعين يكرهللون السللؤال عللن
الحوادث قبل وقوعها ،وال يجيبون عن ذلك ،قال عملرو بلن ُملرة :خلرج عملر
علللى النللاس ،فقللال :أُحل ِ ّلرج عللليكم أن تسللألونا عمللا لللم يكللن ،فللإن لنللا فيمللا كللان
ً
شغال(.)326
وعن ابن عمر ،قال :ال تسألوا عما لم يكن ،فإني سلمعت عملر لعلن السلا ل
عما لن يكن(.)327
وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول :كان هذا فلإن قلالوا :ال ،قلال:
دعوه حتى يكون(.)328
وقال مسروق :سألت أُبي بن كعب علن شليء ،فقلال :أكلان بعلد فقللت :ال،
فقال :أج َّمنا  -يعني :أرحنا  -حتى يكون ،فإذا كان اجتهدنا لك رأينا(.)329
وقال الشعبي :سئل عمار عن مسألة فقال :هل كان هذا بعد قالوا :ال ،قلال:
فدعونا حتى يكون ،فإذا كان تج َّ
شمناه لكم(.)330
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )325ترتيب المدارك» (.)151 ،150/1
( )326رواه اللللدارمي ( ،)50/1ورواه ابلللن عبلللد البلللر فلللي «جلللامع بيلللان العللللم وفضلللله»
( ،)141/2من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن عمر ،ولم يسمع منه.
هذه الحاشية وما بعدها منقولة من تحقيق الشيخ شعيب لـ «جامع العلوم والحكم».
( )327رواه ابن عبد البر (.)142 - 139/2
( )328رواه الدارمي ( ،)50/1وابن عبد البر (.)142/2
( )329رواه الدارمي ( ،)56/1وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (.)142/2
فلي
( )330رواه الدارمي ( ،)50/1وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» ( ،)106/3وقلال =
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سلا علن شليء ،فلانتهرني وقلال:
وعن الصلت بن راشلد ،قلال :سلألت طاوو ً
أكان هذا قلت :نعم ،قال :آهلل قلت :آهلل .قلال :إن أصلحابنا أخبرونلا علن معلاذ
بن جبل أنه قلال :أيهلا النلاس ،ال تعجللوا بلالبالء قبلل نزولله فيلذهب بكلم هاهنلا
وهاهنللا ،فللإنكم إن لللم تعجلللوا بللالبالء قبللل نزوللله ،لللم ينفللك المسلللمون أن يكللون
سدِّد ،أو قال وفق(.)331
فيهم من إذا سئل ُ
علا ملن طريلق ابلن
وقد خرجله أبلو داود فلي كتلاب «المراسليل»( )332مرفو ً
عجالن عن طاووس عن معاذ قال :قال رسلول هللا صللى هللا عليله وسللمَ« :ل
تعجلوا بالبلية قبئل نزولهئا ،فئإنكم إن لئم تفعلئوا لئم ينفئك المسئلمون مئنهم
مئئن إذا قئئال سئئدد أو وفئئق ،وإنكئئم إن عجلئئتم ،تشئئتت بكئئم السئئبل هاهنئئا
سا لم يسمع مع معاذ.
وهاهنا» .ومعنى إرساله :أن طاوو ً
ضللا مللن روايللة يحيللى بللن أبللي كثيللر ،عللن أبللي سلللمة عللن النبللي
وخرجلله أي ً
ً
مرسال(.)333
بمعناه
وقد روي عن الصنابحي عن معاوية ،علن النبلي صللى هللا عليله وسللم أنله
نهللى عللن األغلوطللات .خرجلله اإلمللام أحمللد( .)334وفسللرها األوزاعللي ،وق لال:
هللي شللداد المسللا ل .وقللال عيسللى بللن يللونس :هللي مللا ال يحتللاج إليلله مللن كيللف

ـــ ـــ

= النسخة المسندة :هذا موقوف ،رجاله ثقات إن كان الشعبي سمع من عمار.
( )331رواه الدارمي ( ،)56/1واآلجري في «أخالق العلملاء» (ص ،)122 - 121 :وحسلن
إسناده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (.)106/3
ضللا الطبرانللي فللي «الكبيللر» ( ،)353/20وابللن عبللد البللر فللي
( )332بللرقم ( .)457ورواه أي ً
«جامع بيلان العللن وفضلله» ( ،)142/2وطلاووس للم يلدرك معلاذًا وللم يسلمع منله ،فهلو
منقطع.
(« )333المراسيل» (.)458
( )334في «المسند» ( ،)435/5ورواه أيضًا أبو داود (.)3656
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وكيف.
وقال الحسن :شرار عباد هللا الذين يتبعون شرار المسلا ل َيغُ ُّملون بهلا عبلاد
هللا.
وقال األوزاعي :إن هللا إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ،ألقى على لسلانه
المغاليط ،فلقد رأيتهم أقل الناس عل ًما.
وقال ابن وهب عن مالك :أدركت هلذه البللدة ،وإنهلم ليكرهلون هلذا اإلكثلار
الذي فيه الناس اليوم .يريد المسا ل.
ضا :سمعت مال ًكا وهو يعيب كثرة الكالم وكثرة الفتيا ،ثلم قلال يلتكلم
وقال أي ً
كأنه جمل ُمغتلم يقول :هو كذا ،هو كذا يهدر في كالمه.
وقللال :سللمعت مال ًكللا يكللره الجللواب فللي كثللرة المسللا ل ،وقللال :قللال هللا عللز
ۖ
ٱلرُّويِ قُ ِل ٱلرُّو ُي ِم ۡن أ َ ۡم ِر َربِئي} [اإلسلراء ،]85 :فللم يأتله فلي
وجلَ { :ويَ ۡسلُونَكَ ع َِن

ذلك جواب.
ضللا .قللال الهيللثم بللن جميللل :قلللت
وكللان مالللك يكللره المجادلللة عللن السللنن أي ً
لمالك :يا أبا عبد هللا ،الرجل يكون عال ًملا بالسلنن يجلادل عنهلا قلال :ال ،ولكلن
يخبللر بالسللنة ،فللإن قبللل منلله ،وإال سللكت .قللال إسللحاق بللن عيسللى :كللان مالللك
يقول :المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل.
وقللال ابللن وهللب :سللمعت مال ًكللا يقللول :المللراء فللي العلللم يقسللي القلللوب،
ويورث الضغن.
وكان أبو شريح اإلسكندراني يو ًما فلي مجلسله ،فكثلرت المسلا ل ،فقلال :قلد
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درنت قلوبكم منذ اليوم ،فقوموا إلى أبلي حميلد خاللد بلن حميلد اصلقلوا قللوبكم،
وتعلموا هذه الرغا ب ،فإنها تجلدد العبلادة ،وتلورث الزهلادة ،وتجلر الصلداقة،
وأقلوا المسا ل إال ما نزل ،فإنها تقسى القلوب ،وتورث العداوة.
وقال الميموني :سمعت أبا عبد هللا  -يعني :أحمد  -يسأل علن مسلألة ،فقلال:
وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد ».
قال ابن رجب:
وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسا ًما:
فمن أتبا أهل الحدي من سد باب المسا ل حتى قل فقهه وعلمه بحلدود ملا
أنزل هللا على رسوله ،وصار حامل فقه غير فقيه.
سع في توليد المسا ل قبل وقوعها ،ملا يقلع فلي
ومن فقهاء أهل الرأي من تو َّ
العادة منها وما ال يقع ،واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذللك ،وكثلرة الخصلومات
فيه ،والجلدال عليله ،حتلى يتوللد ملن ذللك افتلراق القللوب ،ويسلتقر فيهلا بسلببه
كثيللرا بنيللة المغالبللة،
األهللواء والشللحناء والعللداوة والبغضللاء ،ويقتللرن ذلللك
ً
وطللللب العللللو والمباهلللاة ،وصلللرف وجلللوه النلللاس ،وهلللذا مملللا ذمللله العلملللاء
الربانيون ،ودلت السنة على قبحه وتحريمه.
وأما فقهاء أهل الحدي العلاملون بله ،فلإن معظلم همهلم البحل علن معلاني
كتلللاب هللا علللز وجلللل ،وملللا يفسلللره ملللن السلللنن الصلللحيحة ،وكلللالم الصلللحابة
والتابعين لهلم بإحسلان ،وعلن سلنة رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم ،ومعرفلة
صحيحها وسقيمها ،ثم التفقه فيها وتفهمها ،والوقلوف عللى معانيهلا ،ثلم معرفلة
كالم الصحابة والتابعين لهم بإحسلان فلي أنلوا العللوم ملن التفسلير والحلدي ،
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ومسا ل الحالل والحرام ،وأصلول السلنة والزهلد والرقلا ق وغيلر ذللك ،وهلذا
هو طريقة اإلمام أحمد ومن وافقله ملن علملاء الحلدي الربلانيين ،وفلي معرفلة
هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحلدث ملن اللرأي مملا ال ينتفلع بله ،وال يقلع،
وإنمللا يللورث التجللادل فيلله الخصللومات والجللدال وكثللرة القيللل والقللال .وكللان
كثيرا إذا سئل عن شيء من المسلا ل الموللدات التلي ال تقلع يقلول:
اإلمام أحمد ً
دعونا من هذه المسا ل المحدثة(.)335
وبهذا نعللم أن رأي المحلدثين األقحلاح فلي ذم كلل تفريلع أو افتلراض :لليس
على إطالقه ،وأن كل المذاهب بعد نشأتها أخذت في التفريلع والتفصليل ،حتلى
مذهب مالك الذي عاب المسا ل وكرهها ،جاءت عنده المدونة ،دونهلا أسلد بلن
الفرات يطلب اإلجابة على ما حصله من كتب محملد بلن الحسلن صلاحب أبلي
حنيفة من مسا ل وتفريعات شتى.
وبهذا استفادت المدرستان :مدرسة أهل األثر ،ومدرسة أهل الرأي كلتاهملا
ملن األخللرى ،كمللا تبللين ذلللك فللي قصلة أبللي يوسللف ومحمللد بعللد شلليخهما أبللي
حنيفة ،حي أدخال اآلثار بكثلرة فلي الملذهب ،وكلذلك اسلتفاد الملذهب الملالكي
في المدونة بتفريعات مدرسة الرأي ،واقتربت المدرستان إلى حد كبير(.)336
لماذا ذم الشر كثرة السؤال
قال اإلمام الشاطبي في «الموافقات»:
اإلكثار من األسئلة مذموم.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )335انظر «جامع العلوم والحكم» (.)249 - 244/1
( )336انظر« :مالك :حياته وعصلره .آراؤه وفقهله» للعالملة محملد أبلي زهلرة (ص،460 :
 )461طبعة دار الفكر العربي.
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واللدليل عليله النقلل المسلتفيض ملن الكتلاب والسلنة وكلالم السللف الصلالح.
من ذلك قوله تعالىَٰ { :يَٓأَيُّ َها ٱله ِذينَ َءا َمنُواْ ََل ت َ ۡسلُواْ ع َۡن أ َ ۡشئيَا ٓ َء إِن ت ُ ۡبئدَ لَ ُكئمۡ تَس ُۡئؤ ُكمۡ }
علَئئى
[الما للدة ]101 :اآليللة! وفللي الحللدي أنلله عليلله الصللالة والسللالم قللرأَ { :و ِ هَّللِ َ
اس ِحئ ُّب ۡٱلبَ ۡيئتِ} [آل عملران ]97 :اآليلة! فقلال رجلل :يلا رسلول هللا ،أكلل علام
ٱلنه ِ

فأعرض ،ثم قال :يا رسول هللا ،أكل عام ثالثًا ،وفلي كلل ذللك يعلرض .وقلال
في الرابعة« :والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ،ولو وجبت ما قمئتم بهئا،
ولو لم تقوموا بها لكفرتم .فذروني ما تركتكم»( .)337وفلي مثلل هلذا نزللت:
َ
{َل ت َ ۡسلُواْ ع َۡن أ َ ۡشيَا ٓ َء} [الما دة ]101 :اآلية! وكلره عليله الصلالة والسلالم المسلا ل

وعابها ،نهى عن كثرة السؤال ،وكان عليه الصالة والسالم يكلره السلؤال فيملا
لم ينزل فيه حكم ،وقال« :إن هللا فئرض فئرائض فئل تضئيعوها ،ونهئى عئن
أشياء فل تنتهكوها ،وحد حدودًا فل تعتدوها ،وعفا عن أشياء رحمة بكئم
َل عن نسيان فل تبحثوا عنها»(.)338
خيلرا ملن أصلحاب محملد صللى هللا عليله
وقال ابن عباس :ملا رأيلت قو ًملا ً
وسلم ،ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حتلى قلبض صللى هللا عليله وسللم،
{ويَ ۡسئئئلُونَكَ
كلهلللن فلللي القلللرآنَ :
ۡٱليَ َٰت َ َمئ َٰئى} [البقللرة{ ،]220 :يَ ۡسئلُونَكَ

ئئن
{ويَ ۡسئئئلُونَكَ َ
َ
ئئن ۡٱل َم ِحئ ِ
ئئيض} [البقلللرةَ ،]222 :
عئ ِ
عئ ِ
ئن ٱل ه
ئال فِي ئ ِه} [البقللرة ،]217 :مللا
َ
عئ ِ
شئ ۡئه ِر ۡٱل َحئ َئر ِام قِتَئ ٖ

كانوا يسألون إال عما ينفعهم .يعنلي أن هلذا كلان الغاللب علليهم .وفلي الحلدي :
«إن أعظئئم المسئئلمين فئئي المسئئلمين جر ًمئئا مئئن سئئأل عئئن شئئيء لئئم يحئئرم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )337أخرجه مسلم .والرجل هو األقلر بلن حلابس  ،كملا صلرح بله أحملد واللدارقطني فلي
حدي صحيح.
( )338ذكره النووي في «األربعين» عن الدارقطني ببعض اختالف.
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عليه فحرم من أجل مسألته»( ،)339وقال« :ذرونئي مئا تئركتكم فإنمئا هلئك
()341

مئئن قئئبلكم بكثئئرة سئئؤالهم واخئئتلفهم علئئى أنبيئئائهم»( ،)340وقللام يو ًمللا

أملورا عظا ًملا ،ثلم
وهو يعرف فلي وجهله الغضلب ،فلذكر السلاعة وذكلر قبلهلا
ً
قال« :من أحب أن يسئأل عئن شئيء فليسئأل عنئه فئوهللا َل تسئألوني عئن
شيء إَل أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا» قلال :فلأكثر النلاس ملن البكلاء
حللللين سللللمعوا ذلللللك ،وأكثللللر رسللللول هللا صلللللى هللا عليلللله وسلللللم أن يقللللول:
«سئئلوني » ،فقللام عبللد هللا بللن حذافللة السللهمي فقللال :مللن أبللي فقللال« :أبئئوك
حذافة» ،فلما أكثر أن يقلول «سئلوني» بلرك عملر بلن الخطلاب عللى ركبتيله
فقال :يا رسول هللا ،رضينا باهلل ربًّا ،وباإلسالم دينًا ،وبمحمد نبيًّا .قال :فسلكت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين قال عمر ذلك وقال« :والذي نفسي بيئده
لقد عرضت على الجنة والنار آنفًا في ُ
عرض هئذا الحئائط وأنئا أصئلي فلئم
أر كئئاليوم فئئي الخيئئر والشئئر» ،وظللاهر هللذا المسللاق يقتضللي أنلله إنمللا قللال:
ً
تنكيال بهم في السؤال حتى يروا عاقبلة ذللك،
«سلوني» في معرض الغضب،
وألجل ذلك ورد في اآلية قوله{ :إِن ت ُ ۡبدَ لَ ُكمۡ تَس ُۡؤ ُكمۡ } [الما دة.]101 :
ومثل ذللك قصلة أصلحاب البقلرة ،فقلد روي علن ابلن عبلاس أنله قلال« :للو
ذبحللوا بقللرة مللا ألجللزأتهم ،ولكللن شللددوا فشللدد هللا عللليهم ،حتللى ذبحوهللا ومللا
كادوا يفعلون.
وقال الربيع بن خيثم :يا عبد هللا ،ما علمك هللا في كتابه من عللم فاحملد هللا،
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )339متفق عليه وقد تقدم.
( )340متفق عليه وقد تقدم.
( )341رواه الشيخان.
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وما استأثر عليك به من علم فَ ْ
كللهُ إللى عالمله ،وال تتكللف ،فلإن هللا يقلول لنبيله
علَ ۡيئ ِه ِم ۡئن أ َ ۡج ٖئر َو َمئا ٓ أَنَ ۠ئا ِمئنَ ۡٱل ُمتَك َِل ِفئينَ } [ص:
عليه الصالة والسالم{ :قُ ۡل َما ٓ أ َ ۡسلُ ُكمۡ َ

.]86
وفللي الحللدي أنلله عليلله الصللالة والسللالم «نهئئى عئئن اۡلغلوطئئات»(،)342
فسره األوزاعي فقال :يعني صعاب المسا ل.
وذكللرت المسللا ل عنللد معاويللة فقللال :أمللا تعلمللون أن رسللول هللا صلللى هللا
ضل المسا ل
عليه وسلم نهى عن ُ
ع َ
وعن عبدة بلن أبلي لبابلة قلال :وددت أن ِ ّ
حظلي ملن أهلل هلذا الزملان أن ال
أسلألهم علن شليء وال يسللألوني ،يتكلاثرون بالمسلا ل كمللا يتكلاثر أهلل الللدراهم
بالدراهم.
وسئل مالك عن حدي « :نهاكم عن قيل وقال ،وكثرة السئؤال» قلال :أملا
كثرة السؤال فال أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهلاكم عنله ملن كثلرة المسلا ل ،فقلد
كللره رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم المسللا ل وعابهللا ،وقللال هللا تعللالىَ :
{َل

ت َ ۡسلُواْ ع َۡن أ َ ۡشيَا ٓ َء إِن ت ُ ۡبدَ لَ ُكمۡ تَس ُۡؤ ُكمۡ } [الما دة ،]101 :فال أدري أهلو هلذا أم السلؤال
في االستعطاء
أحرج باهلل كل امرئ سلأل علن
وعن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبرّ :
شيء لم يكن( ،)343فإن هللا بيّن ما هو كا ن.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )342رواه أحمد وأبو داود عن معاوية .وإسناده حسن.
( )343يريد االفتراضات الصرفة ،أما ما يقع في العادة فإن الشريعة تكفلت به ال ينقصها منه
شيء ،وهذا معنى قوله« :فإن هللا قد بيّن ما هو كا ن».
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وقال ابن وهب :قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسا ل :يلا عبلد هللا،
ما علمته فقلل بله ودُ َّل عليله ،وملا للم تعللم فاسلكت عنله ،وإيلاك أن تتقللد للنلاس
قالدة سوء.
وقللال األوزاعللي :إذا أراد هللا أن يحللرم عبللده بركللة العلللم ألقللى علللى لسللانه
األغاليط.
وعن الحسن قال :إن شرار عباد هللا اللذي يجيئلون بشلرار المسلا ل يعنتلون
بها عباد هللا.
ي
ي المسجد حتى لهو أبغض إلل َّ
وقال الشعبي :وهللا لقد بغض هؤالء القوم إل َّ
ملن كناسلة داري! قللت :ملن هلم يلا أبلا عملر قلال :األرأيتيلون! قلال :ملا كلملة
ضلا لللداود :أال احفلظ عنللي ثالثًلا :إذا سللئلت
ي مللن «رأيلت» .وقللال أي ً
أبغلض إلل َّ
عن مسألة فأجبت فيها فال تتبع مسألتك أرأيت ،فإن هللا قال فلي كتابله{ :أ َ َر َء ۡيئتَ
َم ِن ٱت ه َخذَ إِ َٰلَ َه ۥهُ َه َو َٰىهُ} [الفرقلان ]43 :حتى فلري ملن اآليلة .والثانيلة :إذا سلئلت علن

ً
حالال أو حلللت حرا ًملا .والثالثلة :إذا
مسألة فال تقس شيئًا بشيء ،فربما حرمت
سئلت عما ال تعلم فقل :ال أعلم ،وأنا شريكك.
وقال يحيى بن أيوب :بلغنلي أن أهلل العللم كلانوا يقوللون :إذا أراد هللا أن ال
يُعلّم عبده شغله باألغاليط.
واآلثار كثيرة.
والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسا ل باألبحلاث العقليلة واالحتملاالت
النظرية مذموم .وقد كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليله وسللم قلد وعظلوا
في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه .وكانوا يحبون أن يجيء األعلراب فيسلألون
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حتى يسمعوا كالمه ،ويحفظوا منه العلم .أال ترى ما في «الصحيح» علن أنلس
قال :نهينا أن نسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن شليء .فكلان يعجبنلا أن
يجليء الرجللل مللن أهللل الباديللة العاقللل فيسلأله ونحللن نسللمع .ولقللد أمسللكوا عللن
السؤال حتلى جلاء جبريلل فجللس إللى النبلي صللى هللا عليله وسللم .فسلأله علن
اإلسللالم واإليمللان واإلحسللان والسللاعة وأماراتهللا .ثللم أخبللرهم عليلله الصللالة
والسالم أنه جبريل وقال« :أراد أن تعلموا إذ لئم تسئألوا» ،وهكلذا كلان ماللك
كثيرا وكان أصحابه يهابون ذلك .قال أسلد بلن
بن أنس ال يقدم عليه في السؤال ً
الفرات  -وقد قدم على مالك  -وكان ابن القاسم وغيره ملن أصلحابه يجعللونني
أسأله عن المسألة ،فإذا أجاب يقولون :قلل لله فلإن كلان كلذا ،فلأقول لله ،فضلاق
ي يو ًما فقال لي :هذه سليسلة بنت سليسلة ،إن أردت هذا فعليك بالعراق!
عل َّ
وإنما كان مالك يكره فقله العلراقيين وأحلوالهم إليغلالهم فلي المسلا ل وكثلرة
تقريعهم في الرأي.
وقللد جللاء عللن عا شللة أن امللرأة سللألتها عللن قضللاء الحللا ض الصللوم دون
إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا.
الصالة ،فقالت لها :أحرورية أنت
ً
وقضى النبي صلى هللا عليه وسلم في الجنين بغرة ،فقال الذي قضى عليله:
كيف أغرم ما ال شرب وال أكل ،وال شهق وال استهل ،ومثلل ذللك يطل ّل فقلال
عليه الصالة والسالم« :إنما هذا من إخوان الكهان».
وقال ربيعة لسعيد في مسلألة عقلل األصلابع :حلين عظلم جرحهلا ،واشلتدت
مصيبتها ،نقص عقلها فقلال سلعيد :أعراقلي أنلت فقللت :بلل علالم متثبلت ،أو
جاهل متعلم ،فقال :هي السنة يا ابن أخي .وهذا كاف في كراهيلة كثلرة السلؤال
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في الجملة.
مواضع األسئلة المذمومة:
قال الشاطبي:
ويتبللين مللن هللذه األسللئلة أن لكراهيللة السللؤال مواضللع .نللذكر منهللا عشللرة
مواضع:
«أحللدها» السللؤال عمللا ال ينفللع فللي الللدين .كسللؤال عبللد هللا بللن حذافللة :مللن
أبي وروي في التفسلير أنله عليله الصلالة والسلالم سلئل :ملا بلال الهلالل يبلدو
بدرا .ثم يلنقص إللى أن يصلير كملا
رقيقًا كالخيط ،ثم ال يزال ينمو حتى يصير ً
كللان فللأنزل هللا{ :يَ ۡسئلُونَكَ َعئ ِئن ۡٱۡل َ ِهلهئ ِة} [البقللرة ،]189 :فإنمللا أجيللب بمللا فيلله مللن
منافع الدين.
«والثاني» أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته ،كما سأل الرجلل علن الحلج
ئاس ِح ئ ُّب ۡٱلبَ ۡي ئتِ} [آل عمللران،]97 :
أكللل عللام مللع أن قوللله تعللالىَ { :و ِ هَّللِ َ
علَئئى ٱلنهئ ِ
قاض بظاهره أنه لألبد ،إلطالقه .ومثله سؤال بني إسلرا يل بعلد قوللهِ { :إ هن ه
ٱَّللَ
يَ ۡأ ُم ُر ُكمۡ أَن ت َ ۡذبَحُواْ بَقَ َرة} [البقرة.]67 :

«والثال » السؤال من غير احتياج إليه في الوقت ،وكأن هلذا  -وهللا أعللم -
خاص بما لم ينزل فيه حكم ،وعليه يلدل قولله« :ذرونئي مئا تئركتكم» .وقولله:
«وسكت عن أشياء رحمة لكمَ ،ل عن نسيان ،فل تبحثوا عنها».
«والرابع» أن يسلأل علن صلعاب المسلا ل وشلرارها .كملا جلاء النهلي علن
األغلوطات.
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«والخامس» أن يسأل عن علة الحكم ،وهو من قبيل التعبدات التلي ال يعقلل
لها معنى ،أو السا ل ممن ال يليق به ذلك السؤال كما في حلدي قضلاء الصلوم
دون الصالة.
«والسلادس» أن يبلللغ بالسلؤال إلللى حلد التكليللف والتعملق ،وعلللى ذللك يللدل
قوله تعالى{ :قُ ۡل َما ٓ أ َ ۡسلُ ُكمۡ َعلَ ۡيئ ِه ِم ۡئن أ َ ۡج ٖئر َو َمئا ٓ أَنَ ۠ئا ِمئنَ ۡٱل ُمتَك َِل ِفئينَ } [ص .]86 :ولملا
سللأل الرجللل :يللا صللاحب الحللوض ،هللل تللرد حوضللك السللبا

قللال عمللر بللن

الخطللاب :يللا صللاحب الحللوض ال تخبرنللا ،فإنللا نللرد علللى السللبا وتللرد علينللا.
الحدي (.)344
«والسابع» أن يظهر ملن السلؤال معارضلة الكتلاب والسلنة بلالرأي .وللذلك
قللال سللعيد :أعراقللي أنللت وقيللل لمالللك بللن أنللس :الرجللل يكللون عال ًمللا بالسللنة،
أيجادل عنها قال :ال .ولكن يخبر بالسنة ،فإن قبلت منه وإال سكت.
«والثللامن» السللؤال عللن المتشللابهات ،وعلللى ذلللك يللدل قوللله تعللالى{ :فَأ َ همئئا
شئبَهَ ِم ۡنئهُ ۡٱبتِغَئا ٓ َء ۡٱل ِف ۡتنَئ ِة} [آل عملران .]7 :وعلن
ٱله ِذينَ فِي قُلُو ِب ِهمۡ َز ۡيئغ فَيَت ه ِبعُئونَ َمئا ت َ َٰ َ

ضلا للخصلومات أسلر التنقلل .وملن
عمر بن عبد العزيز :ملن جعلل دينله غر ً
ذلللك :سللؤال مللن سللأل مال ًكللا عللن االسللتواء ،فقللال :االسللتواء معلللوم ،والكيفيللة
مجهولة ،والسؤال عنه بدعة.
«والتاسع» السؤال عما شجر بين السلف الصلالح ،وقلد سلئل عملر بلن عبلد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )344السا ل هو عمرو بن العاص  ،كان في ركب فيه عمر .والحدي أخرجه مالك .راجلع
«التيسللير فللي كتللاب الطهللارة» ،رقللم (( )14ص ،)24 :ومعنللى :ال تخبرنللا :اتركنللا علللى
البراءة األصلية واليقين األصلي الذي ال يزول بالشك العارض ،ومقتضى كالم عمر :أن
شرب السبا من الحياض ال ينجسها.
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كلف هللا عنهلا يلدي .فلال أحلب أن
العزيز عن قتال أهل صفين ،فقال :تلك دماء َّ
يلطخ بها لساني.
«والعاشر» سؤال التعنت واإلفحام ،وطلب الغلبة في الخصام .وفلي القلرآن
اس َمن ي ُۡع ِجبُئكَ قَ ۡولُئ ۥهُ فِئي ۡٱل َحيَ َٰئو ِة ٱلئدُّ ۡنيَا َوي ُۡش ِئهدُ ه
علَ َٰئى َمئا
ٱَّللَ َ
{و ِمنَ ٱلنه ِ
ذم نحو هذاَ :
صئ ُمونَ } [الزخلرف:
فِي قَ ۡل ِب ِۦه َو ُه َو أَلَدُّ ۡٱل ِخ َ
ص ِام} [البقرة ،]204 :وقال{ :بَ ۡئل ُهئمۡ قَ ۡئو ٌم َخ ِ

 ،]58والحدي « :أبغض الرجال إلى هللا اۡللد الخصم»(.)345
هللذه جملللة مللن المواضللع التللي يكللره السللؤال فيهللا ،يقللاس عليهللا مللا سللواها.
وليس النهي فيها واحدًا بل فيهلا ملا تشلتد كراهيتله ،ومنهلا ملا يخلف ،ومنهلا ملا
يحرم ،ومنها ما يكون محل اجتهلاد .وعللى جمللة منهلا يقلع النهلي علن الجلدال
فلي اللدين كملا جللاء« :إن المئراء فئي القئئرآن كفئر»( ،)346وقلال تعللالىَ { :وإِذَا
ضونَ فِ ٓي َءا َٰيَتِنَا فَئأ َ ۡع ِر ۡ
َرأ َ ۡيتَ ٱله ِذينَ يَ ُخو ُ
ض ع َۡئنهُمۡ } [األنعلام ]68 :اآليلة! وأشلباه ذللك

مللللن اآلي أو األحاديلللل  .فالسللللؤال فللللي مثللللل ذلللللك منهللللي عنلللله ،والجللللواب
بحسبه(.)347
متى يحسن السؤال
وإذا عرفنا مواضع السؤال المذموم  -التي قد يكون السؤال مكرو ًهلا تنزي ًهلا
أو تحري ًملا ،أو محر ًمللا  -فقللد بقللي علينللا أن نعللرف المواضللع التللي يحسللن فيهللا
ضا ،فقد قال هنا:
السؤال .وعلينا أن نقتبس ذلك من اإلمام الشاطبي أي ً
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )345رواه الشيخان والترمذي والنسا ي وأحمد عن عا شة.
( )346رواه أحمد علن أبلي هريلرة ( ،)7848وملا شليم شلعيب وزملالؤه حلدي صلحيح وقلد
رواه ابن حبان ( ،)72والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( ،)223/2ولله عنلد أحملد شلاهد
من حدي عمرو بن العاص ،وآخر من حدي أبي جهم.
(« )347الموافقات» (.)321 - 319/4
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إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم .وأعني بالعلالم المجتهلد ،وغيلر
العالم المقلد .وعلى كلال التقلديرين إملا أن يكلون المسلئول عال ًملا أو غيلر علالم.
فهذا أربعة أقسام:
«األول» سللؤال العللالم وذلللك فللي المشللرو يقللع علللى وجللوه ،كتحقيللق مللا
حصللل ،أو رفللع إشللكال َّ
عللن للله ،وتللذكر مللا خشللي عليلله النسلليان ،أو تنبيلله
المسئول على خطأ يلورده ملورد االسلتفادة ،أو نيابلة منله علن الحاضلرين ملن
المتعلمين ،أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم.
ضا يكون على وجلوه ،كمذاكرتله لله
«والثاني» سؤال المتعلم لمثله .وذلك أي ً
بمللا سللمع ،أو طلبلله منلله مللا لللم يسللمع ممللا سللمعه المسللئول ،أو تمرنلله معلله فللي
المسا ل قبل لقاء العالم ،أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم.
«والثال ل » سللؤال العللالم للمللتعلم .وهللو علللى وجللوه كللذلك ،كتنبيهلله علللى
موضع إشكال يطلب رفعه ،أو اختبار عقله أين بلغ واالستعانة بفهمه إن كلان
لفهمه فضل ،أو تنبيهه على ما علم ليستدل به على ما لم يعلم.
«والرابع» وهو األصل األول ،سؤال المتعلم للعالم .وهلو يرجلع إللى طللب
علم ما لم يعلم.
فأما األول والثاني والثال فالجواب عنله مسلتحق إن عللم ،ملا للم يمنلع ملن
عا ،وإال فاالعتراف بالعجز.
ذلك عارض معتبر شر ً
وأما الرابع فليس الجواب بمستحق بإطالق ،بل فيه تفصيل(.)348
ونقللل الحللافظ ابللن حجللر فللي «الفللتح» فللي هللذا الموضللو كال ًمللا قي ًمللا عللن

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )348الموافقات» (.)319 - 317/4
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بعض األ مة يحسن بنا أن نذكره هنا ،لما فيه من تأصيل وتفصيل.
والتحقيق في ذلك أن البح عما ال يوجد فيه نص على قسمين:
أحدهما :أن يبح عن دخوله في داللة اللنص عللى اخلتالف وجوههلا فهلذا
ضا على من تعين عليه من المجتهدين.
مطلوب ال مكروه بل ربما كان فر ً
ثانيهما :أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس لله
أثر فلي الشلر ملع وجلود وصلف الجملع أو بلالعكس بلأن يجملع بلين متفلرقين
بوصف طردي ً
مثال فهذ الذي ذمله السللف ،وعليله ينطبلق حلدي ابلن مسلعود
رفعه« :هلك المتنطعون» أخرجه مسلم ،فلرأوا أن فيله تضلييع الزملان بملا ال
طا ل تحته.
ومثله اإلكثار من التفريلع عللى مسلألة ال أصلل لهلا فلي الكتلاب والسلنة وال
اإلجما وهي نادرة الوقو جدًّا ،فيصرف فيها زمانًلا كلان صلرفه فلي غيرهلا
أولى وال سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه.
وأشللد مللن ذلللك فللي كثللرة السللؤال ،البح ل عللن أمللور مغيبللة ورد الشللر
باإليمللان بهللا مللع تللرك كيفيتهللا ،ومنهللا مللا ال يكللون للله شللاهد فللي عللالم الحللس،
كالسؤال عن وقت الساعة وعن اللروح وعلن ملدة هلذه األملة ،إللى أمثلال ذللك
مما ال يعرف إال بالنقل الصرف ،والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب اإليملان
به من غير بح .
وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البح عنله فلي الشلك والحيلرة ،مثلال ذللك فلي
حدي أبي هريرة رفعهَ« :ل يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا هللا خلئق
الخلق ،فمن خلق هللا».
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وقال بعض الشلراح :مثلال التنطلع فلي السلؤال حتلى يفضلي بالمسلئول إللى
الجلللواب بلللالمنع بعلللد أن يفتلللي بلللاإلذن أن يسلللأل علللن السللللع التلللي توجلللد فلللي
األسواق ،هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البح عن مصليرها إليله
أو ال فيجيبه بلالجواز فلإن علاد ،فقلال :أخشلى أن يكلون ملن نهلب أو غصلب،
ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذللك فلي الجمللة فيحتلاج أن يجيبله بلالمنع،
ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم ،وإن تردد كلره أو كلان خلالف األوللى،
ولو سكت السا ل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز.
وإذا تقرر ذلك فمن يسلد بلاب المسلا ل حتلى فاتله معرفلة كثيلر ملن األحكلام
التللي يكثللر وقوعهللا فإنلله يقللل فهملله وعلملله ،ومللن توسللع فللي تفريللع المسللا ل
وتوليللدها وال سلليما فيمللا يقللل وقوعلله أو ينللدر ،وال سلليما إن كللان الحامللل علللى
ذلك المباهاة والمغالبة ،فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف.
ومللن أمعللن فللي البح ل عللن معللاني كتللاب هللا ،محاف ً
ظللا علللى مللا جللاء فللي
تفسلليره عللن رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم وعللن أصللحابه الللذين شللاهدوا
صللل مللن األحكللام مللا يسللتفاد مللن منطوقلله ومفهوملله ،وعللن معللاني
التنزيللل وح َّ
مقتصرا على ما يصلح للحجة منها فإنله اللذي يحملد
السنة وما دلت عليه كذلك
ً
وينتفع به ،وعللى ذللك يحملل عملل فقهلاء األمصلار ملن التلابعين فملن بعلدهم،
حتللى حللدثت الطا فللة الثانيللة فعارضللتها الطا فللة األولللى ،فكثللر بيللنهم المللراء
والجدال وتولدت البغضاء وتس َّموا خصو ًما وهم من أهلل ديلن واحلد ،والوسلط
هللو المعتللدل مللن كللل شلليء ،وإلللى ذلللك يشللير قوللله صلللى هللا عليلله وسلللم فللي
الحللدي الماضللي« :فإنمئئا هلئئك مئئن كئئان قئئبلكم بكثئئرة مسئئائلهم واخئئتلفهم
على أنبيائهم» فإن االختالف يجر إلى عدم االنقياد.
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وهذا كله من حي تقسيم المشتغلين بالعلم ،وأما العملل بملا ورد فلي الكتلاب
والسنة والتشاغل به فقد وقع الكالم في أيهملا أوللى ،واإلنصلاف أن يقلال :كلملا
زاد على ما هلو فلي حلق المكللف فلرض علين ،فالنلاس فيله عللى قسلمين :ملن
وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضله عنله،
وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي.
لورا فإقباللله علللى العبللادة أولللى ،لعسللر اجتم لا
ومللن وجللد فللي نفسلله قصل ً
األمرين ،فإن األول لو ترك العلم ألوشك أن يضيع بعض األحكلام بإعراضله،
والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاتله األملران ،لعلدم حصلول األول لله
وإعراضه به عن الثاني ،وهللا الموفق(.)349
المفاضلة بين األنبياء:
ضا :المفاضلة بين األنبياء بعضهم وبعلض ،فقلد
ومما ال ينبني عليه عمل أي ً
ذكر هللا تعالى فلي كتابله أنله فضلل الرسلل والنبيلين بعضلهم عللى بعلض ،كملا
ض ِم ۡنهُم مهن كَله َم ٱ ه ۖ
س ُل فَ ه
ض ۡلنَا بَ ۡع َ
َّللُ َو َرفَئ َع بَ ۡعضَئهُمۡ
ضهُمۡ َ
قال تعالى{ :تِ ۡلكَ ٱلرُّ ُ
علَ َٰى بَ ۡع ٖ
ت َوأَي ۡهد َٰنَهُ بِ ُرويِ ۡٱلقُدُ ِس} [البقرة.]253 :
سى ۡٱبنَ َم ۡريَ َم ۡٱلبَيِ َٰنَ ِ
د ََر َٰ َج ْۚ ٖت َو َءات َ ۡينَا ِعي َ
علَئ َٰئى بَ ۡعئ ٖ ۖ
{ولَقَئ ۡئد فَ ه
ئض َو َءات َ ۡينَئئا دَاوُۥدَ َزبُئئورا} [اإلسللراء:
ئض ٱلنه ِبئ ِئيۧنَ َ
ضئ ۡئلنَا بَ ۡعئ َ
وقللالَ :

.]55
َٰ
وقالۡ َ ۡ َ :
سئى
س َٰى َو ِعي َ
وي َو ِإ ۡب َٰ َر ِهي َم َو ُمو َ
{و ِإذ أ َخذنَا ِمنَ ٱلنه ِب ِيۧنَ ِميث َقَهُمۡ َو ِمنكَ َو ِمن نُّ ٖ
ۡٱب ِن َم ۡريَ ۖ َم َوأ َ َخ ۡذنَا ِم ۡنهُم ِمي َٰث َقًا َغ ِليظا} [األحزاب ،]7 :فخلص هلؤالء الخمسلة باللذكر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )349فتح البلاري» (جلـ( )13 :ص« ،)268 ،267 :كتلاب االعتصلام بالكتلاب والسلنة» -
طبعة السلفية.
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لما لهم من فضل.
ِين َمئا َوص َٰهئى ِبئ ِۦه نُوحئا
كما خصهم بالذكر في قوله تعالى{ :ش ََئر َ
ع َل ُكئم ِمئنَ ٱلئد ِ
ٱلئدينَ َو ََل
س َٰۖ ٓ
ئى أ َ ۡن أ َ ِقي ُمئواْ ِ
س َٰئى َو ِعي َ
ِي أ َ ۡو َح ۡينَئا ٓ ِإلَ ۡيئكَ َو َمئا َوص ۡهئينَا ِبئ ِ ٓۦه ِإ ۡب َٰ َئر ِهي َم َو ُمو َ
َوٱلهئذ ٓ
تَتَفَرهقُواْ فِي ِه} [الشورى.]13 :

ولهذا قال العلماء :إن هؤالء الخمس ه أولو العزم من الرسل ،اللذي أملر هللا
رسللوله أن يصللبر كمللا صللبروا{ :فَ ۡ
سئ ِل َو ََل
صئبَ َر أُوْ لُئئواْ ۡٱلعَئ ۡئز ِم ِمئئنَ ٱلرُّ ُ
ٱصئبِ ۡر َك َمئئا َ

ت َ ۡست َ ۡع ِجل لههُمۡ } [األحقاف.]35 :
ٱَّللَ ۡ
وقللال تعللالى{ :إِ هن ه
علَئئى
ئئرنَ َ
ئئر ِهي َم َو َءا َل ِع ۡم َٰ َ
ٱصئئ َطفَ َٰ ٓى َءادَ َم َونُوحئئا َو َءا َل إِ ۡب َٰ َ

ۡٱل َٰعَلَ ِمينَ } [آل عمران.]33 :
ومع هذا لم يأمرنا هللا تعالى أن نفاضل بين أنبيا له ورسلله ،ولكلن أمرنلا أن
نؤمن بهم جميعًا ،وال نفرق بين أحلد ملنهم ،كملا قلال تعلالى{ :قُولُ ٓئواْ َءا َمنهئا ِب ه
ئٱَّللِ
ئي
وب َو ۡٱۡل َ ۡسئبَ ِ
َو َما ٓ أ ُ ِنز َل ِإلَ ۡينَا َو َما ٓ أ ُ ِنز َل ِإلَ َٰ ٓى ِإ ۡب َٰ َر ِهۧ َم َو ِإ ۡس َٰ َم ِعي َل َو ِإ ۡس َٰ َحقَ َويَ ۡعقُ َ
اط َو َمئا ٓ أُوتِ َ
ئن لَ ئ ۥهُ
ق بَئ ۡئينَ أ َ َحئ ٖئد ِمئ ۡئنهُمۡ َونَ ۡحئ ُ
رهب ِهئئمۡ ََل نُفَئ ِئر ُ
سئ َٰئى َو ِعي َ
ُمو َ
ئي ٱلنهبِيُّئئونَ ِمئئن ِ
سئ َٰئى َو َمئا ٓ أُوتِئ َ

ُم ۡس ِل ُمونَ } [البقرة.]136 :
وقلللال رسلللولنا محملللد صللللى هللا عليللله وسللللمَ« :ل تفضئئئلوا بئئئين أنبيئئئاء
هللا»(.)350
وروى الشيخان عن أبي هريرة قلال :اسلتب رجلالن :رجلل ملن المسللمين،
ورجل ملن اليهلود ،فقلال المسللم :واللذي اصلطفى محملدًا عللى العلالمين .فقلال
اليهودي :والذي اصطفى موسى على العالمين! فغضب المسللم عللى اليهلودي
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )350متفق عليه عن أبي هريرة ،وهو جزء من الحدي الذي بعده.
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فلطمه ،فأتى اليهلودي رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم ،فسلأله فلأخبره ،فلدعاه
«أي المسلللم» رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم ،فللاعترف بللذلك .فقللال رسللول
هللاَ« :ل تخيروني على موسى ،فإن النئاس يصئعقون يئوم القيامئة ،فئأكون
أول مئن يفيئئق ،فئئإذا موسئئى ممسئئك بجانئئب العئئرا ،فئئل أدري أكئئان ممئئن
صعق فأفاق قبلي أم كان مما استثنى هللا عز وجل»(.)351
المفاضلة بين الصحابة والحدي فيما شجر بينهم:
ومما نبله عليله اإلملام الشلهيد هنلا فيملا ال ينبنلي عليله عملل :المفاضللة بلين
الصحابة بعضهم وبعض ،والكالم فيما شجر بينهم ملن خلالف ،مثلل ملا حلدث
بللين علللي رضللي هللا عنلله مللن جانللب ،وطلحللة والزبيللر وعا شللة رضللي هللا
عنهت من جانب آخر ،وما حدث بين عللي ومعاويلة رضلي هللا عنهلب ،وهلي
التي س َّماها من س َّماها «الفتنة الكبلرى» والتلي سلفك فيهلا ملن اللدماء ملا سلفك.
لعلها أضعاف ما سفك في الغلزوات والسلرايا النبويلة ،والفتلوح اإلسلالمية فلي
عهد الراشدين.
ولكن حسبنا هنا أن نقرر جملة حقا ق مهمة:
صا المهلاجرين
 -1األولى :أن هللا تعالى قد أثنى على الصحابة جميعًا ،وخصو ً
واألنصار ،وأهل بيعة الرضوان ،كما قال تعالىُّ { :م َحمهد ره سُو ُل ه ْۚ
ٱَّللِ َوٱلهئ ِذينَ
علَى ۡٱل ُكفه ِار ُر َح َما ٓ ُء بَ ۡينَهُمۡۖ ت َ َر َٰىهُمۡ ُر هكعئا سُئجهدا يَ ۡبتَغُئونَ فَ ۡ
ضئل ِمئنَ ه
شدهآ ُء َ
َمعَ ٓۥهُ أ َ ِ
ٱَّللِ
َو ِر ۡ
سجُو ِْۚد َٰذَ ِلكَ َمثَلُهُمۡ فِي ٱلت ه ۡو َر َٰىئ ْۚ ِة َو َمئثَلُهُمۡ
سي َما ُهمۡ فِي وُ جُو ِه ِهم ِم ۡن أَث َ ِر ٱل ُّ
ض َٰ َون ۖا ِ
ٱسئت َ ۡغلَ َظ فَ ۡ
از َرهُۥ فَ ۡ
شئ ۡئط ۥهُ فَئ َ
ٱسئت َ َو َٰى َ
علَئ َٰئى ُ
نجيئ ِل َكئ َئز ۡرعٍ أ َ ۡخئ َئر َج َ
سئئوقِ ِۦه ي ُۡع ِجئئبُ
فِئئي ۡ ِ
ٱإل ِ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )351متفلق عليلله ملن حللدي أبللي هريلرة ،ورواه البخللاري فللي «الخصلومات» ،ومسلللم فللي
«الفضا ل» ،وروياه بنحوه عن أبي سعيد« .اللؤلؤ والمرجان» ( )1534و(.)1535
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ُّ
عدَ ه
ٱَّللُ ٱله ِذينَ َءا َمنُئواْ َوع َِملُئواْ ٱل َٰ ه
ت ِم ۡئنهُم هم ۡغ ِف َئرة
ار َو َ
ٱلزرها َ
صئ ِل َٰ َح ِ
ع ِليَ ِغي َظ بِ ِه ُم ۡٱل ُكفه ۗ َ

َوأ َ ۡج ًرا ع َِظي ۢ َما} [الفتح.]29 :
ففي هذه اآلية ثناء عاطر على جميع األصحاب الكرام.
وكذلك في قوله تعالىَ :
{َل يَ ۡست َ ِوي ِمن ُكم م ۡهن أَنفَئقَ ِمئن قَ ۡبئ ِل ۡٱلفَ ۡئتحِ َو َٰقَتَئ ْۚ َل أُوْ َٰلَٓئِئكَ
ْۚ
عدَ ه
ٱَّللُ ۡٱلح ُۡسنَ َٰى} [الحديد.]10 :
أ َ ۡع َظ ُم د ََر َجة ِمنَ ٱله ِذينَ أَنفَقُواْ ِم ۢن بَ ۡعدُ َو َٰقَتَلُواْ َو ُكل َو َ

وهكذا بعد أن فضل الذين أنفقوا وقاتلوا مع رسول هللا قبل الفتح عللى اللذين
أنفقللوا وقللاتلوا بعللد الفللتح ،قللالَ { :و ُكئئل َوعَئئدَ ه
ٱَّللُ ۡٱلح ُۡس ئنَ َٰى} [الحديللد ]10 :ليشللمل

الجميع بفضله وكرامته.
{وٱل َٰ ه
ص ِار َوٱلهئ ِذينَ ٱتهبَعُئو ُهم
سبِقُونَ ۡٱۡلَوه لُونَ ِمنَ ۡٱل ُم َٰ َه ِج ِرينَ َو ۡٱۡلَن َ
وقال عز وجلَ :
َٰ
رهض َي ٱ هَّللُ ع َۡنهُمۡ َو َر ُ
ئت ت َ ۡج ِئري ت َ ۡحت َ َهئا ۡٱۡل َ ۡن َٰ َه ُئر َٰ َخ ِلئ ِدينَ
ضواْ ع َۡنهُ َوأ َ َ
عده لَهُئمۡ َجنه ٖ
بِ ِإ ۡح َٰ َ
س ٖن ِ
فِي َها ٓ أَبَد ْۚا َٰذَ ِلكَ ۡٱلفَ ۡو ُز ۡٱلعَ ِظي ُم} [التوبة.]100 :

فأطلق رضاه عن السلابقين ملن المهلاجرين واألنصلار ،وقيلده فليمن اتلبعهم
عا بإحسان.
بأن يكون اتبا ً
وقال تعلالىِ { :ل ۡلفُقَ َئرآ ِء ۡٱل ُم َٰ َه ِج ِئرينَ ٱلهئ ِذينَ أ ُ ۡخ ِرجُئواْ ِمئن ِد َٰيَ ِئر ِهمۡ َوأ َ ۡم َٰ َئو ِل ِهمۡ يَ ۡبتَغُئونَ
ٱَّللِ َو ِر ۡ
فَ ۡ
صئ ُئرونَ ه
ضئئل ِمئئنَ ه
ص ئدِقُونَ َ 8وٱله ئ ِذينَ
سئئولَ ْۚ ٓۥهُ أُوْ َٰلَٓئِئئكَ ُه ئ ُم ٱل َٰ ه
ضئ َٰ َئونا َويَن ُ
ٱَّللَ َو َر ُ
ور ِهمۡ
تَبَوه ءُو ٱلده َ
ٱإلي َٰ َمنَ ِمن قَ ۡئب ِل ِهمۡ ي ُِحبُّئونَ َم ۡئن َهئا َج َر ِإلَ ۡئي ِهمۡ َو ََل يَ ِجئدُونَ فِئي صُئدُ ِ
ار َو ۡ ِ
ْۚ
صئة َو َمئن يُئوقَ ُ
شئ هح
علَ َٰ ٓ
َحا َجة ِم هما ٓ أُوتُئواْ َوي ُۡئؤثِ ُرونَ َ
صا َ
ِئهمۡ َولَ ۡئو كَئانَ بِ ِهئمۡ َخ َ
ئى أَنفُس ِ
نَ ۡف ِسِۦه فَأُوْ َٰلَٓئِكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِلحُونَ } [الحشر.]9 ،8 :
اوواْ
سئبِي ِل ه
وقلال تعللالىَ { :وٱلهئ ِذينَ َءا َمنُئئواْ َو َهئئا َج ُرواْ َو َٰ َج َهئدُواْ فِئئي َ
ٱَّللِ َوٱلهئ ِذينَ َء َ
ص ُر ٓواْ أُوْ َٰلَٓئِكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُونَ َحق ْۚا لههُم م ۡهغ ِف َرة َو ِر ۡزق ك َِريم} [األنفال.]74 :
وه نَ َ
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َئن ۡٱل ُم ۡئؤ ِم ِنينَ إِ ۡذ يُبَايِعُونَئكَ ت َ ۡحئتَ ٱل ه
وقال تعالى{ :لهقَ ۡد َر ِض َي ه
شئ َج َر ِة فَعَ ِلئ َم َمئا
ٱَّللُ ع ِ
فِي قُلُوبِ ِهمۡ فَأ َ َ
نز َل ٱل ه
س ِكينَةَ َعلَ ۡي ِهمۡ َوأ َ َٰث َبَهُمۡ فَ ۡتحا قَ ِريبا} [الفتح.]18 :
صدَقَ ُك ُم ه
ٱَّللُ َو ۡعدَ ٓهُۥ ِإ ۡذ ت َ ُحسُّئونَهُم ِب ِإ ۡذ ِنئ ۖ ِهۦ
{ولَقَ ۡد َ
وقال تعالى ،في عقب غزوة أحدَ :
ص ۡيتُم ِم ۢن بَ ۡعئ ِد َمئا ٓ أ َ َر َٰى ُكئم مهئا ت ُ ِحب ْۚ
ُّئونَ ِمئن ُكم مهئن
َحت ه َٰ ٓى إِذَا فَش ِۡلتُمۡ َوت َ َٰنَ َز ۡعتُمۡ فِي ۡٱۡل َ ۡم ِر َو َ
ع َ
عفَئا عَئن ُكمۡۗ َو ه
ص َئرفَ ُكمۡ ع َۡئنهُمۡ ِليَ ۡبت َ ِلئيَ ُكمۡۖ َولَقَ ۡئد َ
ي ُِريدُ ٱلدُّ ۡنيَا َو ِمن ُكم مهن ي ُِريدُ ۡٱۡلٓ ِخ َئر ْۚةَ ثُئ هم َ
ٱَّللُ
ذُو فَ ۡ
ض ٍل َعلَى ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ } [آل عمران.]152 :
ئان إِنه َمئا ۡ
ٱسئت َ َزله ُه ُم ٱل ه
ض
ش ۡئي َٰ َط ُن ِبئبَ ۡع ِ
وقال{ :إِ هن ٱله ِذينَ ت َ َوله ۡواْ ِمن ُكمۡ يَ ۡو َم ۡٱلتَقَئى ۡٱل َج ۡمعَ ِ
َ ۖ
ٱَّللَ َ
ٱَّللُ ع َۡنهُمۡۗ ِإ هن ه
عفَا ه
ور َح ِليم} [آل عمران.]155 :
سبُواْ َولَقَ ۡد َ
غفُ ٌ
َما ك َ

فهذه اآليلات كلهلا وغيرهلا تبلين فضلل الصلحابة رضلي هللا عنهلت جميعًلا.
صا السابقين األولين من المهاجرين واألنصار ،وأهل بيعة الرضلوان،
وخصو ً
وأهل أحد.
ثناء الرسول صلى هللا عليه وسلم عليهم في أحاديثه:
 -2كمللا أثنللى هللا تتللت علللى الصللحابة فللي كتابلله العزيللز ،أثنللى عللليهم الرسللول
الكريم في أحاديثه التي استفاضت وتكاثرت ،في مدح أفلراد ملنهم خاصلة،
وفي مدحهم عامة.
من هذه اۡلحاديث:
«خير القرون قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم»(.)352
«يأتي زمان تغزو فئام «جماعئة كثيئرة» مئن النئاس ،فيقئال :فئيكم مئن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )352متفق عليه عن ابن مسعود« .اللؤللؤ والمرجلان» ( .)1646وعلن عملران بلن حصلين
(.)1647
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صئئحب النبئئي صئئلى هللا عليئئه وسئئلم؟ فيقئئال :نعئئم ،فيفئئتح عليئئه .ثئئم يئئأتي
زمان فيقال :فيكم من صحب أصحاب النبي صلى هللا عليئه وسئلم؟ فيقئال:
نعم ،فيفتح ،ثم يأتي زمان ،فيقال :فيكم من صحب صئاحب أصئحاب النبئي
صلى هللا عليه وسلم؟ فيقال :نعم فيفتح»(.)353
«َل تسبوا أصحابي ،فوالذي نفسي بيئده ،لئو أن أحئدكم أنفئق مثئل أُحئد
ذهبًا ،ما بلغ ُمد أحدهم وَل نصيفه»(.)354
وقال لعمر في شأن أهل بدر« :وما يئدريكم لعئل هللا اطلئع علئى أهئل بئدر
فقال :اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم»(.)355
وقالَ« :ل يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»(.)356
أما الثناء على األفراد الكثيرين منهم فشليء يشلق حصلره ،وقلد املتألت بله
صلللا العشلللرة المبشلللرة بالجنلللة وأمثلللال حملللزة وجعفلللر
كتلللب الحلللدي وخصو ً
والحسن والحسين ،من المهلاجرين ،وسلعد بلن معلاذ ،وسلعد بلن الربيلع ،وأُبلي
بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،وغيرهم من األنصار.
شهادة التاريخ:
 -3والحقيقة الثالثلة :هلو شلهادة التلاريخ لهلؤالء الصلحابة ،فهلم الجيلل الربلاني
القرآني الفريد  -كما س َّماه الشهيد سليد قطلب  -اللذي تلقلى القلرآن للتنفيلذ ال
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )353متفق عليه عن أبي سعيد الخدري« .اللؤلؤ والمرجان» (.)1645
( )354متفق عليه عن أبي سعيد .نفسه (.)1649
( )355متفق عليه عن علي .المصدر نفسه (.)1622
( )356رواه مسلللم عللن أم مبشللر ،وأحمللد وأبللو داود والترمللذي عللن جللابر« .صللحيح الجللامع
الصغير» (.)7680
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لمجرد القراءة واالستما  ،وهو الذي ضلحى بلاألنفس واألملوال فلي سلبيل
نصرة اإلسالم ،وهلو اللذي حفلظ القلرآن الكلريم ،وأورثله لملن بعلده ،حتلى
وصل إلينا بالتواتر ً
جيال بعد جيل.
وهو الذي روى لنا سنن النبلي الكلريم ،القوليلة والفعليلة والتقريريلة ،لتكلون
هي المصدر الثاني لإلسالم بعد القلرآن ،وهلي المبينلة لله نظريًّلا ،والمطبقلة لله
عمليًّا.
وهو الجيل الذي فتح الفتوح ،وقاوم الردة ،وملانعي الزكلاة ،واسلتبقى جلذوة
اإلسالم حية في حزيرة العرب ،لنشر الدعوة بعد ذلك في آفاق العالم.
شهادة المنطق:
 -4والحقيقة الرابعة :ما يشهد بله المنطلق العقللي ذاتله ،وهلو :أن النلاس عنلدما
يكونون قريبين من عهد النبوة ،يكونلون أفضلل ً
حلاال مملن بعلدهم .فمشلكاة
لورا وضلليا ًء وهدايللة ،يسللتفيد منهللا أقللرب النللاس إليهللا مكانًللا
النبللوة تشللع نل ً
وزمانًا ،وأقرب الناس في ذلك هم أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم.
وفي هذا يقول ابن مسعود :من كان مستنًّا فليستن بملن قلد ملات ،فلإن الحلي
ال تللؤمن عليلله الفتنللة .أولئللك أصللحاب محمللد صلللى هللا عليلله وسلللم أبللر النللاس
قلوبًا ،وأعمقهم عل ًما ،وأقلهم تكلفًا .اختارهم هللا لصلحبة نبيله ،فتمسلكوا بهلديهم
فإنهم على الهدي المستقيم.
حسن النية والتأول فيما وقع بينهم:
 -5والحقيقللة الخامسللة :أن مللا وقللع بللين الصللحابة مللن فللتن كللانوا فيلله متللأولين،
ولكللل رأيلله واجتهللاده ،مللع افتللراض حسللن الظللن بهللم ،وحسللن النيللة فلليهم،
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لسوابقهم وصحبتهم للرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم.
ومن اجتهد وأخطأ فهو في نظر اإلسالم معذور ،بل مأجور ،إن شاء هللا.
وقللد ورد عللن علللي رضللي هللا عنلله أنلله قللرأ قوللله تعللالى فللي وصللف أهللل
{ونَ َز ۡعنَا َما فِي ُ
ور ِهم ِم ۡن ِغ ٍل ِإ ۡخ َٰ َونًا َعلَ َٰئى س ُُئر ٖر ُّمت َ َٰقَ ِب ِلئينَ } [الحجلر،]47 :
الجنةَ :
صدُ ِ

فقال :أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من هؤالء! فأنكر بعض أصلحابه ملن
الحاضلرين ذللك ،فزجلره عللي رضلي هللا عنله ،وقلال :إذا للم أكلن أنلا وطلحلة
والزبير من هؤالء فمن يكونون !
العوامل الخارجية:
 -6والحقيقللة السادسللة :أن هنللاك أيللدي خفيللة كانللت تعبلل مللن وراء سللتار،
لتحلرك األحلداث ،وتوجههلا إللى حيل تثيلر الفتنلة ،وتلؤجج نلار الخلالف،
ً
مجاال للتثبت أو المراجعة ،أو التفلاهم والتصلالح ،وقلد علرف هلذا
وال تد
في الحرب بين علي وأصحاب الجمل ،كلما تفاهموا واتفقلوا أو أوشلكوا أن
يتفقوا ،وقع ما يعكر الصفو ،ويوقد النار ،ويعيدها جذعة.
وعرف في فتنة عثمان ،وفلي عهلد عللي ،عبلد هللا بلن سلبأ اليهلودي ودوره
في تحريك الفتن.
سوابقهم تشفع لهم:
 -7الحقيقة السلابعة :أن الصلحابة  -وإن وقعلوا فلي الفلتن أو أوقعلوا فيهلا  -لهلم
سوابق في البلذل والجهلاد وصلدق التضلحية فلي سلبيل هللا ،تشلفع لهلم عنلد
هللا.
هذا ما قاله الرسلول صللى هللا عليله وسللم لعملر حلين قلال علن حاطلب بلن
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أبللي بلتعللة :دعنللي أضللرب عنقلله فقللد نللافق! وقللد أراد أن يبلللغ أهللل مكللة بمقللدم
صلللا عللللى أن يبلللاغتهم بلللالفتح
رسلللول هللا إلللليهم لفتحهلللا ،وكلللان الرسلللول حري ً
فيجبرهم على التسليم بدون خسا ر ،أو بأقل خسا ر ممكنة  ...فقالً « :
مهئل يئا
عمر ،ما يدريكم لعل هللا اطلع على أهل بدر ،فقئال :اعملئوا مئا شئئتم ،فقئد
غفرت لكم»(.)357
وهذا منطق علادل ،فلال ينبغلي أن يلغلي تلاريخ اإلنسلان كلله ملن أجلل خطلأ
ارتكبه أو خطيئة اقترفها ،فأي جواد ال يكبو وأي سيف ال ينبو
تلك أمة قد خلت:
 -8والحقيقة الثامنة :تتمثل فيما أجاب به الخليفلة الراشلد عملر بلن عبلد العزيلز
رضي هللا عنه ،حين سئل عما شلجر بلين الصلحابة ،وملا سلفك ملن دملاء،
فقال :تلك دماء طهر هللا منها أيدينا ،فال نلطخ بها ألسنتنا.
ومعنلى هلذا :أنلله ال ضلرورة لنلبش هللذا الماضلي بملا فيلله ملن فلتن ومآسللي
عافانا هللا من شهودها ،ولسنا مسئولين عنها ،كما قال تعالىِ { :ت ۡلكَ أُمهة قَ ۡئد َخلَ ۡۖ
ئت

س ۡبتُمۡۖ َو ََل ت ُ ۡسلُونَ َعمها كَانُواْ يَ ۡع َملُونَ } [البقرة.]134 :
سبَ ۡت َولَ ُكم مها َك َ
لَ َها َما َك َ
عقيدة أهل السنة في الصحابة كما ذكرها الغزالي:
وقد لخص اإلمام الغزاللي القلول فلي شلرح عقيلدة أهلل السلنة فلي الصلحابة
والخلفللاء الراشللدين رضللي هللا عنهللت فلللي كتابلله «االقتصللاد فللي االعتقلللاد»
صا را عًا فقال:
تلخي ً
اعلم أن للنلاس فلي الصلحابة والخلفلاء إسلرافًا فلي أطلراف ،فملن مبلالغ فلي
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )357تقدم تخريجه.
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الثناء حتى يدعي العصمة لأل مة.
ومن متهجم على الطعن يطلق اللسان بذم الصحابة.
فال تكونن من الفريقين واسلك طريق االقتصاد في االعتقاد.
واعللللم أن كتلللاب هللا مشلللتمل عللللى الثنلللاء عللللى المهلللاجرين واألنصلللار،
وتللواترت األخبللار بتزكيللة النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم إيللاهم بألفللاظ مختلفللة،
كقوله« :خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم» ،وما ملن واحلد إال وورد عليله
ثناء خاص في حقه يطول نقله.
فينبغي أن تستصحب هذا االعتقاد في حقهم وال تسئ الظن بهم ،وما يحكلى
عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن ،فأكثر ملا ينقلل مختلر بالتعصلب فلي
حقهم ،وال أصل له ،وما ثبت نقله فالتأويل متطلرق إليله .وللم يجلز ملا ال يتسلع
العقللل لتجللويز الخطللأ والسللهو فيلله ،وحمللل أفعللالهم علللى قصللد الخيللر وإن لللم
يصيبوه.
ي ومسلير عا شلة رضلي هللا عنهلت إللى
والمشهور من قتال معاوية مع علل ّ
البصرة ،والظن بعا شة أنها كانلت تطللب تطفئلة الفتنلة ولكلن خلرج األملر ملن
الضللبط ،فللأواخر األمللور ال تبقللى علللى وفللق طلللب أوا لهللا ،بللل تنسللل عللن
الضبط ،والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه.
وما يحكى سوى هذا ملن روايلات اآلحلاد ،فالصلحيح منله مخلتلط بالباطلل،
واالخللللتالف أكثللللره اختراعللللات الللللروافض والخللللوارج ،وأربللللاب الفضللللول
الخا ضين في هذه الفنون.
ً
تلأويال.
فينبغي أن تالزم اإلنكار في كل ملا للم يثبلت ،وملا ثبلت فتسلتنبط لله
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ً
وعذرا لم أطلع عليه.
تأويال
فما تعذر عليك فقل :لعل له
ً
واعلم أنك في هذا المقلام بلين أن تسليء الظلن بمسللم وتطعلن عليله وتكلون
كاذبًا ،أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ ً
مثال.
والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بلالطعن فليهم ،فللو سلكت
إنسللان مل ً
لثال عللن لعللن إبللليس أو لعللن أبللي جهللل أو أبللي لهللب أو مللن شللئت مللن
األشرار طول عمره ،لم يضره السكوت ،ولو هفا هفلوة بلالطعن فلي مسللم بملا
هو بريء عند هللا تعالى منه ،فقد تعرض للهالك.
بللل أكثللر مللا يعلللم فللي النللاس ال يحللل النطللق بلله لتعظلليم الشللر الزجللر عللن
الغيبة ،مع أنه إخبار عما هو متحقق في المغتاب.
فمللن يالحللظ هللذه الفصللول ،ولللم يكللن فللي طبعلله ميللل إلللى الفضللول ،آثللر
مالزمته السكوت وحسن الظلن بكافلة المسللمين ،وإطلالق اللسلان بالثنلاء عللى
جميع السلف الصالحين.
هذا حكلم الصلحابة عاملة .فأملا الخلفلاء الراشلدون فهلم أفضلل ملن غيلرهم،
وتللرتيبهم فللي الفضللل عنللد أهللل السللنة كتللرتيبهم فللي اإلمامللة ،وهللذا لمكللان أن
قولنللا :فللالن أفضللل مللن فللالن :أن معنللاه :إن محللله عنللد هللا تعللالى فللي اآلخللرة
أرفع ،وهذا غيب ال يطلع عليله إال هللا ورسلوله إن أطلعله عليله ،وال يمكلن أن
يُدَّعي نصوص قاطعة من صاحب الشر متواترة مقتضية للفضليلة عللى هلذا
الترتيللب ،بللل المنقللول الثنللاء علللى جملليعهم .واسللتنباط حكللم الترجيحللات فللي
الفضل من دقلا ق ثنا له علليهم ،رملي فلي عمايلة ،واقتحلام أملر آخلر أغنانلا هللا
ضا ،وغايته رجلم ظلن،
عنه،
وتعرف الفضل عند هللا تعالى باألعمال مشكل أي ً
ّ
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فكلم مللن شلخص منخللرم الظلاهر وهللو عنللد هللا بمكلان ،ليقللين فلي قلبلله ،وخلللق
خفي في باطنه ،وكم من مزين بالعبادات الظاهرة ،وهلو فلي سلخط هللا ،لخبل
مستكن في باطنه فلال مطللع عللى السلرا ر إال هللا تعلالى .ولكلن إذا ثبلت أنله ال
يعللرف الفضللل إال بللالوحي ،وال يعللرف مللن النبللي إال بالسللما  ،وأولللى النللاس
بالسما ما يدل على تفاوت الفضا ل الصحابة المالزمون ألحوال النبي صللى
هللا عليه وسللم ،وهلم قلد أجمعلوا عللى تقلديم أبلي بكلر ،ثلم نلص أبلو بكلر عللى
ي رضلي هللا عنهلت .ولليس
عمر ،ثم أجمعوا من بعده على عثمان ،ثم على عل ّ
يظلن ملنهم الخيانلة فلي ديلن هللا تعللالى لغلرض ملن األغلراض ،كلان إجمللاعهم
على ذلك من أحسن ملا يسلتدل بله عللى ملراتبهم فلي الفضلل ،وملن هلذا اعتقلد
أهللل السللنة هللذا الترتيللب فللي الفضللل ،ثللم بحثللوا عللن األخبللار فوجللدوا فيهللا مللا
علرف بله مسلتند الصلحابة وأهلل اإلجملا فلي هلذ الترتيلب .فهلذا ملا أردنلا أن
نقتصر عليه من أحكام اإلمامة ،وهللا أعلم وأحكم(.)358
عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت كما ذكرها ابن تيمية:
وقال اإلمام ابن تيمية يبين موقلف أهلل السلنة ملن الصلحابة وملن آل البيلت
رضي هللا عنهت:
من أصول أهل السنة والجماعة :سالمة قلوبهم وألسلنتهم ألصلحاب رسلول
{وٱله ِذينَ َجئآءُو ِم ۢئن
هللا صلى هللا عليه وسلم ،كما وصفهم هللا به في قوله تعالىَ :
بَ ۡع ِد ِهمۡ يَقُولُونَ َربهنَا ۡ
ئٱإلي َٰ َم ِن َو ََل ت َ ۡجعَ ۡئل فِئي قُلُوبِنَئا
ٱغ ِف ۡر لَنَئا َو ِ ِإل ۡخ َٰ َونِنَئا ٱلهئ ِذينَ َ
سئبَقُونَا بِ ۡ ِ

رهحي ٌم} [الحشر.]10 :
ِغل ِلله ِذينَ َءا َمنُواْ َربهنَا ٓ إِنهكَ َرءُوف ِ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )358االقتصاد في االعتقاد» ألبي حامد الغزالي (ص.)220 - 218 :
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وطاعة النبي صلى هللا عليه وسلم في قولهَ« :ل تسئبوا أصئحابي .فوالئذي
نفسئئي بيئئده لئئو أن أحئئدكم أنفئئق مثئئل أحئئد ذهبًئئا مئئا بلئئغ مئئد أحئئدهم وَل
نصيفه»(.)359
ويقبلللون مللا جللاء بلله الكتللاب والسللنة واإلجمللا  :مللن فضللا لهم ومللراتبهم.
فيفضلون من أنفق قبل الفتح  -وهو صلح الحديبية  -وقاتلل عللى ملن أنفلق ملن
بعده وقاتل ،ويقدمون المهاجرين عللى األنصلار ،ويؤمنلون بلأن هللا قلال ألهلل
بدر  -وكانوا ثالثما ة وبضعة عشر « :-اعملوا مئا شئئتم فقئد غفئرت لكئم»،
وبأنه ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ،كما أخبر به النبلي صللى هللا عليله
وسلم ،بل قد رضي هللا عنهم ورضوا عنه ،وكانوا أكثر من ألف وأربعما ة.
ويشللهدون بالجنللة لمللن شللهد للله رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم بالجنللة،
كالعشرة ،وكثابت بن قيس بن شماس ،وغيرهم من الصحابة.
ويحبون أهل بيت رسول هللا صللى هللا عليله وسللم ،ويتوللونهم ،ويحفظلون
فلليهم وصللية رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم ،حيلل قللال يللوم غللدير خللم:
ضللا
«أذكئئركم هللا فئئي أهئئل بيتئئي ،أذكئئركم هللا فئئي أهئئل بيتئئي»( ،)360وقللال أي ً
للعباس عمه  -وقد اشتكى إليه أن بعلض قلريش يجفلو بنلي هاشلم  -فقلال« :إن
هللا اصطفى بني إسماعيل ،واصطفى مئن بنئي إسئماعيل كنانئة ،واصئطفى
مئئئئن كنانئئئئة قري ً
شئئئئا ،واصئئئئطفى مئئئئن قئئئئريش هاشئئئئ ًما ،واصئئئئطفاني مئئئئن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )359تقدم تخريجه.
( )360رواه مسلم في «فضلا ل الصلحابة» ( ،)2408وكلرر العبلارة ثالثلة ملرات ،كملا رواه
أحمد ( ،)366/4والنسا ي فلي «الكبلرى» ،واللدارمي ( ،)431/2وابلن خزيملة (،)62/4
وابن حبان ( ،)186/1والحاكم ( 109/3و 148و.)533
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هاشم»(.)361
ويتولللون أزواج النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم أمهللات المللؤمنين ،ويؤمن لون
صلا خديجلة رضلي هللا عنهلا أم أكثلر أوالده،
بأنهن أزواجه في اآلخلرة ،خصو ً
وأول من آمن به وعاضده على أمره ،وكان لها منه المنزلة العالية.
والصديقة بنت الصلديق رضلي هللا عنهلب ،التلي قلال فيهلا النبلي صللى هللا
عليللله وسللللم« :فضئئئل عائشئئئة علئئئى النسئئئاء كفضئئئل الثريئئئد علئئئى سئئئائر
الطعام»(.)362
ويتبرءون من طريقة الروافض ،الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم.
ومن طريقة النواصب ،الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
ويمسكون عما شجر بين الصحابة.
ويقولون :إن هذه اآلثار المروية في مساويهم منهلا ملا هلو كلذب ،ومنهلا ملا
قد زيدَ فيه ونقص وغيلر علن وجهله ،والصلحيح منله :هلم فيله معلذورون ،إملا
مجتهدون مصيبون ،وإما مجتهدون مخطئون.
وهم مع ذلك ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبا ر اإلثلم
وصغا ره ،بل تجوز عليهم اللذنوب فلي الجمللة ،ولهلم ملن السلوابق والفضلا ل
ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ،حتى إنله يغفلر لهلم ملن السليئات ملا
ال يغفر لملن بعلدهم؛ ألن لهلم ملن الحسلنات التلي تمحلو السليئات ملا لليس لملن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )361رواه مسلم والترمذي عن واثلة« .صحيح الجامع الصغير» (.)1717
( )362رواه أبلللو نعللليم فلللي «فضلللا ل الصلللحابة» علللن عا شلللة« .صلللحيح الجلللامع الصلللغير
وزيادته» (.)4218
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بعدهم ،وقد ثبت بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أنهم خيئر القئرون»،
«وأن المد من أحئدهم إذا تصئدق بئه كئان أفضئل مئن جبئل أُحئد ذهبًئا ممئن
بعدهم».
ثم إذا كان قد صدر ملن أحلدهم ذنلب فيكلون قلد تلاب منله ،أو أتلى بحسلنات
تمحوه ،أو غفر له بفضل سابقته ،أو بشفاعة محمد صلى هللا عليه وسلم ،اللذي
هم أحق الناس بشفاعته ،أو ابتلي ببالء في الدنيا كفر به عنه .فإذا كان هلذا فلي
الللذنوب المحققللة ،فكيللف بللاألمور التللي كللانوا فيهللا مجتهللدين :إن أصللابوا فلهللم
أجران ،وإن أخطأوا فلهم أجر واحد ،والخطأ مغفور لهم
ثم القدر الذي ينكر ملن فعلل بعضلهم قليلل نلزر ،مغملور فلي جنلب فضلا ل
القللوم ومحاسللنهم ،مللن اإليمللان بللاهلل ورسللوله ،والجهللاد فللي سللبيله ،والهجللرة
والنصرة ،والعلم النافع والعمل الصالح.
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ،وما َم َّن هللا به علليهم ملن الفضلا ل
علللم يقينًللا أنهللم خيللر الخلللق بعللد األنبيللاء ،ال كللان وال يكللون مللثلهم ،وأنهللم هللم
الصلللفوة ملللن قلللرون هلللذه األملللة ،التلللي هلللي خيلللر األملللم وأكرمهلللا عللللى هللا
تعالى(.)363
كلمة منيرة للذهبي:
ولقللد قللرأت لإلمللام الحللافظ الللذهبي كلمللات مشللرقة حللول مللا شللجر بللين
الصحابة ذكرها استطرادًا ،وهو يترجم لإلمام الشافعي رضي هللا عنه ،وكلالم
بعض معاصريه فيه قال:
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )363مجمو فتاوى شيخ اإلسالم» (.)156 - 152/3

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف

375

قللت :كللالم األقلران إذا تبللرهن لنلا أنلله بهلوى وعصللبية ،ال يلتفلت إليلله ،بللل
يطللوى وال يللروى ،كمللا تقللرر مللن الكللف عللن كثيللر ممللا شللجر بللين الصللحابة
وقتالهم رضي هللا عنهم أجمعين ،وما زال يملر بنلا ذللك فلي اللدواوين والكتلب
واألجزاء ،ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف ،وبعضله كلذب ،وهلذا فيملا بأيلدينا
وبين علما نا ،فينبغي َ
طيُّه وإخفلاؤه ،بلل إعدامله لتصلفو القللوب ،وتتلوفر عللى
حللب الصللحابة ،والترضللي عللنهم ،وكتمللان ذلللك متعللين عللن العامللة وآحللاد
ي ِ ملن الهلوى،
العلماء ،وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف ال َعر ّ
{وٱلهئ ِذينَ َجئآءُو ِمئ ۢئن
بشللرط أن يسللتغفر لهللم ،كمللا علمنللا هللا تعللالى حيل يقللولَ :
بَ ۡع ِد ِهمۡ يَقُولُونَ َربهنَا ۡ
ئٱإلي َٰ َم ِن َو ََل ت َ ۡجعَ ۡئل فِئي قُلُوبِنَئا
ٱغ ِف ۡر لَنَئا َو ِ ِإل ۡخ َٰ َونِنَئا ٱلهئ ِذينَ َ
سئبَقُونَا بِ ۡ ِ

ِغئئل ِلله ئ ِذينَ َءا َمنُئئواْ} [الحشللر ،]10 :فللالقوم لهللم سللوابق ،وأعمللال مكفللرة لمللا وقللع
منهم ،وجهاد محاء ،وعبادة ممحصة  ...ولسلنا مملن يغللو فلي أحلد ملنهم ،وال
ندعي فيهم العصمة ،نقطع بأن بعضهم أفضل من بعلض ،ونقطلع بلأن أبلا بكلر
وعمللر أفضللل األمللة ،ثللم تتمللة العشللرة المشللهود لهللم بالجنللة ،وحمللزة وجعفللر
ومعاذ وزيد ،وأمهات المؤمنين ،وبنات نبينا صللى هللا عليله وسللم ،وأهلل بلدر
مع كونهم على مراتب ،ثم األفضل بعدهم مثلل أبلي اللدرداء وسللمان الفارسلي
وابن عمر وسا ر أهل بيعة الرضوان الذين رضي هللا عنهت بنص آيلة سلورة
الفتح( ،)364ثم عموم المهاجرين واألنصار كخالد بلن الوليلد والعبلاس وعبلد هللا
بن عمرو ،وهذه الحلبة ،ثم سا ر من صلحب رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

َئن ۡٱلم ُۡئؤمِ نِينَ إِ ۡذ يُبَايِعُونَئكَ ت َۡحئتَ ٱل ه
ئي ه
شئج ََر ِة
ٱَّللُ ع ِ
( )364هي اآلية رقم ( ،)18ونصلها{ :لهقَ ۡئد َر ِض َ
َف َع ِل َم َما فِي قُلُو ِب ِهمۡ َفأ َ َ
سكِينَ َة َعلَ ۡي ِهمۡ َوأ َ َٰث َ َبهُمۡ َف ۡتحا َق ِريبا} [الفتح .]18 :وكانت علدة اللذين
نز َل ٱل ه

شلللهدوا هلللذه البيعلللة ألفًلللا وخمسلللما ة كملللا فلللي «الصلللحيحين» ،وانظلللر« :زاد المعلللاد»
(.)287/3
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وجاهد معه ،أو حج معه ،أو سمع منله ،رضلي هللا علنهم أجمعلين وعلن جميلع
صواحب رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم المهلاجرات والملدنيات وأم الفضلل
وأم هانئ الهاشمية وسا ر الصحابيات .فأما ما تنقلله الرافضلة وأهلل البلد فلي
كتللبهم مللن ذلللك ،فللال نعللرج عليلله ،وال كرامللة ،فللأكثره باطللل وكللذب وافتللراء،
فدأب الروافض رواية األباطيل ،أو رد ما في الصحاح والمسانيد ،ومتلى إفاقلة
سكران !
من به ُ
ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض ،وتحاربوا ،وجلرت أملور ال
يمكللن شللرحها ،فللال فا للدة فللي بثهللا ،ووقللع فللي كتللب التللاريخ وكتللب الجللرح
والتعديل أمور عجيبة ،والعاقل خصم نفسه ،ومن حسن إسالم الملرء تركله ملا
ال يعنيه ،ولحوم العلماء مسمومة ،وما نقلل ملن ذللك لتبلين غللط العلالم ،وكثلرة
وهمه ،أو نقص حفظه ،فلليس ملن هلذا اللنمط ،بلل لتوضليح الحلدي الصلحيح
من الحسن ،والحسن من الضعيف.
وبكل حال فال ُجهال والضُّالل قلد تكلملوا فلي خيلار الصلحابة .وفلي الحلدي
الثابللت(َ« :)365ل أحئئد أصئئبر علئئى أذى يسئئمعه مئئن هللا ،إنهئئم ليئئدعون لئئه
ولدًا ،وإنه ليرزقهم ويعافيهم»(.)366

***
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )365أخرجللله البخللللاري ( )426/10فللللي «األدب» :بللللاب «الصللللبر فللللي األذى» ،ومسلللللم
( )2804في «صفات المنافقين» :باب «ال أحلد أصلبر عللى أذى ملن هللا علز وجلل» ملن
طللرق األعمللش ،عللن سللعيد بللن جبيللر ،عللن أبللي عبللد الللرحمن السلللمي ،عللن أبللي موسللى
األشعري  ...وهو في «المسند» (.)405 ،401 ،395/4
( )366انظر« :سير أعالم النبالء» (.)94 - 92/10
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خاتمة
ً
وأصلوال شلرعية ،بعضلها
بهذه الفصول التي شرحنا فيها حقلا ق إسلالمية،
يتعلق بالعقا د وأصول اللدين وبعضلها يتعللق بأصلول الفقله وقواعلد الشلريعة،
وبعضها يتعلق بأحكام الفقه .وبعضها يتعلق بالسلوك.
ولقد التزمنا في بياننا وشرحنا :أن نعتمد عللى المصلدر المعصلوم ،اللذي ال
يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،وهو القرآن الكلريم ،وملا يبينله ويؤكلده
من سلنة الرسلول الكلريم اللذي ال ينطلق علن الهلوى ،وال يصلدر عنله إال حلق
حتى لو اجتهد في قضية مرة فأخطأ ،فإن الوحي ال يدعه بلل يسلدده ويصلوبه،
ألن أقواله وأفعاله وتقريراته صلى هللا عليه وسلم  -سنة تتبلع .لهلذا ال يقلره هللا
ع
ئع ٱلره سُئو َل فَقَ ۡئد أ َ َطئا َ
على باطل أو خطأ ،وهلو يلأمر بطاعتله واتباعله{ :مهئن ي ُِط ِ
ٱَّللَ فَٱت ه ِبعُونِي ي ُۡح ِب ۡب ُك ُم ه
ٱَّللَ} [النساء{ ،]80 :قُ ۡل ِإن ُكنتُمۡ ت ُ ِحبُّونَ ه
ه
ٱَّللُ َويَ ۡغ ِف ۡر لَ ُكئمۡ ذُنُئوبَ ُكمۡ }

[آل عمران.]31 :
ً
فضال عن الخللف  -وكيلف نتعاملل معله،
لقد بيَّنا موقفنا من تراث السلف -
ونزنه بميزان الكتاب والسنة.
والمفلرطين ،وبينلا متلى يجلوز
وبينا موقفنا من التمذهب والتقليد بين الغلالة
ّ
التقليد ومتى ال يجوز ،من الذي يجوز له ،والذي ال يجوز.
وبينللا أن االخللتالف الفقهللي ال ينبغللي أن يكللون سللببًا فللي التفللرق الللديني،
وسلللطنا الضللوء علللى ركللا ز «فقلله االخللتالف» وهللو ركللا ز مهمللة يجللب أن
تدرس وتفهم ،كما يجب أن ترعى وتطبق.
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كمللا بينللا ضللرورة العنايللة بالبنللاء والعمللل اإليجللابي ،بللدل االسللتغراق فللي
االفتراضلليات والمحللاوالت البيزنطيللة ،والللدخول فيمللا ال يعنللي ،وال ينفللع فللي
عا.
دين وال دينا ،مما يندرج في دا رة «التكلف» المنهي عنه شر ً
ليلللت العلللاملين فلللي السلللاحة اإلسلللالمية ملللن العلملللاء واللللدعاة والجمعيلللات
والهيئللات واألحللزاب ،تأخللذ هللذه التعللاليم بعللين االعتبللار ،حتللى توحللد صللفها،
وتوحد أهدافها الكبرى ،تتعاون فيما تتفق عليه ،وتتسامح فيما تختللف فيله ،وال
سيما في هذا الوقت التي تتكتل فيه قوى الكفلر ضلد اإلسلالم وأمتله وصلحوته،
ضئهُمۡ أ َ ۡو ِليَئا ٓ ُء بَ ۡع ٍ ْۚ
وهو الذي حلذر القلرآن منله حلين قلالَ { :وٱلهئ ِذينَ َكفَ ُئرواْ بَ ۡع ُ
ئض إِ هَل
ساد َك ِبير} [األنفال.]73 :
ض َوفَ َ
ت َ ۡفعَلُوهُ ت َ ُكن فِ ۡتنَة فِي ۡٱۡل َ ۡر ِ

اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى ،وقللوبهم عللى التقلى ،وأنفسلهم عللى
الحللب ،ونيللاتهم علللى الجهللاد فللي سللبيلك ،وعلزا مهم علللى عمللل الخيللر وخيللر
{ربهنَئا ۡ
ئٱإلي َٰ َم ِن َو ََل ت َ ۡجعَ ۡئل فِئي قُلُو ِبنَئا ِغئل
ٱغ ِف ۡئر لَنَئا َو ِ ِإل ۡخ َٰ َونِنَئا ٱلهئ ِذينَ َ
العملَ :
سئبَقُونَا ِب ۡ ِ

رهحي ٌم} [الحشر.]10 :
ِلله ِذينَ َءا َمنُواْ َربهنَا ٓ ِإنهكَ َرءُوف ِ

***

