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 يةـخصـالش
الشخصية يف كل إنسان تتألف من عقليته ونفسيته، وال دخل لشكله 

ومن السطحية أن يظن  .وال جسمه وال هندامه وال غري ذلك، فكلها قشور
ذلك أن اإلنسان  .الشخصية يفوامل الشخصية أو تؤثر أحد أهنا عامل من ع

ومبا أن سلوك  .يتميز بعقله، وسلوكه هو الذي يدل على ارتفاعه أو اخنفاضه
اإلنسان يف احلياة إمنا هو حبسب مفاهيمه، فيكون سلوكه مرتبطا  مبفاهيمه 

والسلوك هو أعمال اإلنسان اليت يقوم هبا  .ارتباطا  حتميا  ال ينفصل عنها
إلشباع غرائزه أو حاجاته العضوية، فهو سائر حبسب امليول املوجودة عنده 

 .هي قوام شخصيته وميولهوعلى ذلك تكون مفاهيمه  .سريا  حتميا   لإلشباع
وما هي هذه امليول،  ؟أما ما هي هذه املفاهيم وممَّ تتكون وما هي نتائجها

 فذلك حيتاج إىل بيان: ؟وما الذي حيدثها، وما هو أثرها
فاللفظ كالم دل على  .اظـاين األلفـاين األفكار ال معـاهيم هي معـاملف

 معاٍن قد تكون موجودة يف الواقع وقد ال تكون موجودة، فالشاعر حني يقول:
 ومــــن الرجــــال إذا انربيــــ م هلــــْدِمِهمْ 
ــــــــ م احلمــــــــقَّ يف أمْجــــــــالِدهِ   فــــــــَذا رمي

 

ــــــــرممم غلــــــــيُظ منماِكــــــــِب الص ــــــــفَّاحِ    هم
ــــــركم الصــــــراعم ُمض ــــــعم ت ــــــواحِ األعضم  ل

 

وإن كان إدراكه حيتاج إىل  ا  ملعىن موجود يف الواقع ومدرك حسّ فَن هذا ا
 ولكن الشاعر حني يقول: .عمق واستنارة
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 قـــــــــالوا: أميـــــــــنظم فارســـــــــني بطعنـــــــــةٍ 
 قمناتِــــــهِ  فـــــأجبتهْم: لـــــو كـــــانم طـــــولُ 

 

لـــــــــــيال  ـنّـــــــــــيـــــــــــومم ال   زاِل وال يـــــــــــراه جم
ــــــــوارسم مــــــــيال    ِمــــــــيال  إذْن نمظمــــــــمم الفم

 

فلم ينظم املمدوح فارسني بطعنة وال  ،املعىن غري موجود مطلقا   فهذا
فهذه املعاين للجمل  .سأل أحد هذا السؤال وال ميكن أن ينظم الفوارس ميال  

أما معىن الفكر فهو أنه إذا كان هلذا املعىن الذي  .لفاظهاأُتشرح وتُفسر 
س ويصدقه،  تضمنه اللفظ واقع يقع عليه احلس أو يتصوره الذهن كشيء حمسو 

كان هذا املعىن مفهوما  عند من حيسه أو يتصوره ويصدقه، وال يكون مفهوما  
عند من ال حيسه وال يتصوره، وإن كان فهم هذا املعىن من اجلملة اليت قيل  له 

ومن هنا كان من احملتم على الشخص أن يتلقى الكالم تلقيا   .أو اليت قرأها
يفهم معاين اجلمل كما تدل عليه من حيث  أي أن .سواء  قرأه أو مسعه ،فكري  

وأن يدرك يف نفس الوق   .هي ال كما يريدها الفظها أو يريدها هو أن تكون
ص له هذا الواقع، حىت تصبح هذه  واقع هذه املعاين يف ذهنه إدراكا  يشخِّ

فاملفاهيم هي املعاين املدرك هلا واقع يف الذهن سواء أكان واقعا   .املعاين مفاهيم
وسا  يف اخلارج أم واقعا  مسلما  به أنه موجود يف اخلارج تسليما  مبنيا  على حمس

وما عدا ذلك من معاين األلفاظ واجلمل ال يسمى مفهوما ،  .واقع حمسوس
  .وإمنا هو جمرد معلومات

وتتكون هذه املفاهيم من ربط الواقع ابملعلومات، أو من ربط املعلومات 
ن حسب القاعدة أو القواعد اليت جيري عليها قياس ابلواقع، وبتبلور هذا التكوي
 ،أي حسب عقله للواقع واملعلومات حني الربط .املعلومات والواقع حني الربط

فتوجد بذلك للشخص عقلية تفهم األلفاظ واجلمل،  .دراكه هلاإأي حسب 
وعلى ذلك فالعقلية  .وتدرك املعاين بواقعها املشّخص، وتصدر حكمها عليه
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وبعبارة أخرى هي  .اليت جيري عليها عقُل الشيء، أي إدراكه هي الكيفية
الكيفية اليت يربط فيها الواقع ابملعلومات، أو املعلومات ابلواقع بقياسها على 

ومن هنا أييت اختالف العقليات كالعقلية  .قاعدة واحدة أو قواعد معينة
الفوضوية، والعقلية  اإلسالمية، والعقلية الشيوعية، والعقلية الرأمسالية، والعقلية

أما نتائج هذه املفاهيم فَهنا هي اليت تعنيِّ سلوك اإلنسان حنو الواقع  .الرتيبة
عراض عنه، قبال عليه أو اإلله نوع امليل هلذا الواقع من اإل املدرك، وتعنيِّ 

  .وجتعل له ميال  خاصا  وذوقا  معينا  
مربوطة ابملفاهيم  لإلشباعأما امليول فهي الدوافع اليت تدفع اإلنسان 
وحتدثها عند اإلنسان  .املوجودة لديه عن األشياء اليت يُراد منها أن تشبع

الطاقة احليوية اليت تدفعه إلشباع غرائزه وحاجاته العضوية، والربط اجلاري بني 
 .هذه الطاقة وبني املفاهيم

اهيم عن احلياة هي اليت ـذه امليول وحدها أي الدوافع مربوطة ابملفـوه
فالنفسية هي الكيفية اليت جيري عليها إشباع الغرائز  .ّون نفسية اإلنسانتك

باع ـوبعبارة أخرى هي الكيفية اليت تربط فيها دوافع اإلش .ويةـواحلاجات العض
فهي مزيج من االرتباط احلتمي الذي جيري طبيعيا  يف داخل اإلنسان  .اهيمـابملف

 .شياء مربوطة مبفاهيمه عن احلياةبني دوافعه واملفاهيم املوجودة لديه عن األ
فالعقل أو اإلدراك وإن   .ومن هذه العقلية والنفسية تتكون الشخصية

كان مفطورا  مع اإلنسان، ووجوده حتمي لدى كل إنسان، ولكن تكوين 
وامليول وإن كان  مفطورة عند اإلنسان،  .العقلية جيري بفعل اإلنسان

 .ن النفسية جيري بفعل اإلنسانووجودها حتمي لدى كل إنسان، ولكن تكوي
ومبا أن وجود قواعد أو قاعدة جيري عليها قياس املعلومات والواقع حني الربط 
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هو الذي يبلور املعىن فيصبح مفهوما ، ومبا أن االمتزاج الذي حيصل بني 
الدوافع واملفاهيم هو الذي يبلور الدافع فيصبح ميال ، كان للقاعدة أو القواعد 

كرب يف تكوين ثر األها اإلنسان املعلومات والواقع حني الربط األاليت يقيس علي
 .العقلية وتكوين النفسية، أي األثر األكرب يف تكوين الشخصية تكوينا  معينا  
فَن كان  هذه القاعدة أو القواعد اليت جيري عليها تكوين العقلية هي نفس 

ت عند اإلنسان القاعدة أو القواعد اليت جيري عليها تكوين النفسية، وجد
وإن كان  القاعدة أو القواعد اليت جيري عليها  .شخصية متميزة بلون خاص

تكوين العقلية غري القاعدة أو القواعد اليت جيري عليها تكوين النفسية كان  
عقلية اإلنسان غري نفسيته، ألنه يكون حينئذ يقيس ميوله على قاعدة أو 

مبفاهيم غري املفاهيم اليت تكوَّن  هبا  قواعد موجودة يف األعماق، فريبط دوافعه
فيصبح شخصية ليس هلا مميِّز، خمتلفة متباينة، أفكاره غري ميوله، ألنه  .عقليته

 .يفهم األلفاظ واجلمل ويدرك الوقائع على وجه خيتلف عن ميله لألشياء
ومن هنا كان عالج الشخصية وتكوينها إمنا يكون إبجياد قاعدة واحدة 

أي أن جتعل القاعدة اليت يقيس عليها املعلومات  .ونفسيته معا   لعقلية اإلنسان
والواقع حني الربط هي نفس القاعدة اليت جيري على أساسها االمتزاج بني 

فتتكوَّن بذلك الشخصية على قاعدة واحدة ومقياس واحد  .الدوافع واملفاهيم
  .فتكون شخصية متميزة
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 الميةـية اإلسـخصـالش

سان معاجلة كاملة إلجياد شخصية معينة له متميزة عاجل اإلسالم اإلن
فعاجل ابلعقيدة أفكاره إذ جعل له هبا قاعدة فكرية يبين عليها  .عن غريها

 اخلطأفيميز الفكر الصائب من الفكر  .أفكاره، ويكوِّن على أساسها مفاهيمه
 .ةحني يقيس هذا الفكر ابلعقيدة اإلسالمية، يبنيه عليها ابعتبارها قاعدة فكري

فتتكون عقليته على هذه العقيدة، وتكون له بذلك عقلية متميزة هبذه القاعدة 
الفكرية، ويوجد لديه مقياس صحيح لألفكار، فيأمن بذلك زلل الفكر، وينفي 

 .الفاسد من األفكار، ويظل صادق الفكر سليم اإلدراك
عاجل اإلسالم أعمال اإلنسان الصادرة عن حاجاته  الوق  نفسهويف 

ية وغرائزه ابألحكام الشرعية املنبثقة عن هذه العقيدة نفسها معاجلة العضو 
له إشباع َجيع  ئوهتيصادقة، تنظم الغرائز وال تكبتها، وتنسقها وال تطلقها، 
قد جعل  فاإلسالم .جوعاته اشباعا  متناسقا  يؤدي إىل الطمأنينة واالستقرار
فكرية تقاس عليها  العقيدة اإلسالمية عقلية، فمصمُلح  ألن تكون قاعدة
ومبا أن الشخص  .األفكار، وجعلها فكرة كلية عن الكون واإلنسان واحلياة

إنسان حييا يف الكون فقد حل  له هذه الفكرة الكلية َجيع عقده يف الداخل 
واخلارج فصلح  ألن تكون مفهوما  عاما ، أي مقياسا  يستعمل طبيعيا  حني 

 .م، أي مقياسا  تتكون على أساسه امليولجيري االمتزاج بني الدوافع واملفاهي
عند اإلنسان قاعدة قطعية كان  مقياسا  قطعيا  للمفاهيم وامليول  أوجدوبذلك 
وبذلك كوَّن الشخصية تكوينا  معينا   .أي للعقلية والنفسية يف وق  واحد .معا  

 .متميزا  عن غريها من الشخصيات
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المية ابلعقيدة هذا جند أن اإلسالم يكّون الشخصية اإلس ىوعل
ومن هذا يتبني أن  .اإلسالمية، فبها تتكوَّن عقليته وهبا نفسها تتكوَّن نفسيته

العقلية اإلسالمية هي اليت تفكر على أساس اإلسالم، أي جتعل اإلسالم 
وحده املقياس العام لألفكار عن احلياة، وليس هي فقط العقلية العاملة أو 

سالم مقياسا  جلميع األفكار عمليا  وواقعيا  رد جعل اإلنسان اإلـبل جم .املفكرة
 .جيعل عنده عقلية إسالمية

وأما النفسية اإلسالمية فهي اليت جتعل ميوهلا كلها على أساس اإلسالم 
شباعات َجيعها وليس  هي فقط لإلأي جتعل اإلسالم وحدُه املقياس العام 

 اإلشباعاتا  جلميع املتبتلة أو املتشددة، بل جمرد جعل اإلنسان اإلسالم مقياس
فيكون حينئذ هبذه العقلية وهذه  .عمليا  وواقعيا  جيعل عنده نفسية إسالمية

النفسية شخصية إسالمية، بغض النظر عن كونه عاملا  أو جاهال ، قائما  أبداء 
الفروض واملندوابت وبرتك احملرمات واملكروهات، أو قائما  بذلك ومبا هو أكثر 

فكل منها شخصية  .ستحبة والبعد عن الشبهاتمن ذلك من الطاعات امل
ألن كل من يفكر على أساس اإلسالم وجيعل هواه تبعا  لإلسالم  .إسالمية

 .يكون شخصية إسالمية
نعم إن اإلسالم أمر ابالستزادة من الثقافة اإلسالمية لتنمو هذه العقلية 

وهنى وأمر أبكثر من الفروض  .وتصبح قادرة على قياس كل فكر من األفكار
عن أكثر من احملرمات لتقوى هذه النفسية وتصبح قادرة على ردع كل ميل 

ولكن هذا كله لرتقية هذه الشخصية وجعلها تسري يف طريق  .خيالف اإلسالم
بل تكون  .املرتقى السامي، ولكنه ال جيعل ممْن دوهنا غري شخصية إسالمية

قّيدون سلوكهم ـممْن دوهنا من العوام الذين يُ  هي شخصية إسالمية ويكون
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ابإلسالم، واملتعلمني الذين يقتصرون على القيام ابلواجبات وعلى ترك 
 ،احملرمات، شخصية إسالمية، وإن كان  تتفاوت هذه الشخصيات قوة

واملهم يف احلكم على اإلنسان أبنه شخصية  .ولكنها كلها شخصيات إسالمية
ومن هنا أييت تفاوت  .يولهإسالمية هو جعله اإلسالم أساسا  لتفكريه وأساسا  مل

الشخصيات اإلسالمية وتفاوت العقليات اإلسالمية وتفاوت النفسيات 
ولئك الذين يتصورون الشخصية اإلسالمية أكثريا    ئخيطولذلك  .اإلسالمية
وضرر هؤالء يف اجملتمع عظيم جدا  ألهنم يبحثون عن املالك بني  .أبهنا مالك

دونه يف أنفسهم فييأسون وينفضون أيديهم البشر فال جيدونه مطلقا ، بل ال جي
وهؤالء اخلياليون إمنا يربهنون على أن اإلسالم خيايل، وأنه  .من املسلمني

ستحيل التطبيق، وأنه عبارة عن ُمثل عليا َجيلة ال ميكن لإلنسان أن يطبقها م
مع  .أو يصرب عليها، فيصدون الناس عن اإلسالم ويشّلون الكثريين عن العمل

 .سالم جاء لُيطبَّق عمليا  وهو واقعي أي يعاجل واقعا ، ال يصعب تطبيقهأن اإل
ويف متناول كل إنسان مهما بلغ تفكريه من الضعف ومهما بلغ  غرائزه 
وحاجاته من القوة فَنه ممكن له أن يطبق اإلسالم على نفسه بسهوله ويسر 

قيدة ألنه مبجرد جعله ع .بعد أن يدرك العقيدة ويصبح شخصية إسالمية
اإلسالم مقياسا  ملفاهيمه وميوله وسريه على هذا املقياس كان شخصية إسالمية 

وما عليه بعد ذلك إال أن يقّوي هذه الشخصية ابلثقافة اإلسالمية  .قطعا  
قوية نفسيته حىت يسري حنو املرتقى السامي ويثب  تلتنمية عقليته وابلطاعات ل

ألنه عاجل ابلعقيدة أفكاره إذ  .ىعلى هذا املرتقى بل يسري من عّلي إىل أعل
جعل له هبا قاعدة فكرية يبين عليها أفكاره عن احلياة، فيميز الفكر الصائب 

حني يقيس هذه األفكار ابلعقيدة اإلسالمية يبنيها عليها  اخلطأمن الفكر 
ابعتبارها قاعدة فكرية، وبذلك أيمن زلل الفكر، ويتقي الفاسد من األفكار، 
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وعاجل ابألحكام الشرعية ميوله حني عاجل  .سليم اإلدراك ويظل صادق الفكر
أعماله الصادرة عن حاجاته العضوية وغرائزه معاجلة صادقة تنظِّم الغرائز وال 

له إشباع َجيع  ئوهتيّ تض ر هبا حملاولة القضاء عليها، وتنسقها وال تطلقها، 
ذلك كان املسلم ول .جوعاته إشباعا  متناسقا  يؤدي إىل الطمأنينة واالستقرار

الذي يعتنق اإلسالم عن عقل وبّينة، ويطبق اإلسالم كامال  على نفسه، ويفهم 
أحكام هللا فهما  صحيحا ، كان هذا املسلم شخصية إسالمية متميزة عن 
غريها، لدية العقلية اإلسالمية يف جعله العقيدة اإلسالمية أساسا  لتفكريه، 

قيدة أساسا  مليوله، ومن هنا كان  والنفسية اإلسالمية يف جعله هذه الع
للشخصية اإلسالمية صفات خاصة يتَّسم هبا املسلم ويعرف بسيماه بني 

وهذه الصفات اليت يتصف هبا نتيجة حتمية  .الناس، ويظهر فيهم كأنه شامة
لتقيده أبوامر هللا ونواهيه، ولتسيريه أعماله هبذه األوامر والنواهي، بناء على 

  .ولذلك ال يبتغي من تقيده ابلشرع إال رضوان هللا تعاىل إدراك صلته ابهلل،
واملسلم حني تتكّون لديه العقلية اإلسالمية والنفسية اإلسالمية يصبح 

والزهد  ،مؤهال  للجندية والقيادة يف آٍن واحد، جامعا  بني الرمحة والشدة
ا وينال والنعيم، يفهم احلياة فهما  صحيحا ، فيستويل على احلياة الدنيا حبقه

ّباد الدنيا، وال ـولذا ال تغلب عليه صفة من صفات عُ  .اآلخرة ابلسعي هلا
أيخذه اهلوس الديين وال التقشف اهلندي، وهو حني يكون بطل جهاد يكون 

وجيمع بني  .حليف حمراب، ويف الوق  الذي يكون فيه سري  يكون متواضعا  
ة من صفاته أنه عبد هلل وأمسى صف .اإلمارة والفقه، وبني التجارة والسياسة

ولذلك جتده خاشعا  يف صالته، معرضا  عن لغو القول،  .ه وابرئهقتعاىل خال
مؤدي  لزكاته، غاضَّا  لبصره، حافظا  ألماانته، وفيا  بعهده، منجزا  وعده، جماهدا  
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هذا هو املسلم، وهذا هو املؤمن، وهذا هو الشخصية اإلسالمية  .يف سبيل هللا
 .اإلسالم وجيعل اإلنسان هبا خري بين اإلنسان اليت يكّوهنا

وقد وصف هللا هذه الشخصية يف القرآن الكرمي ابلعديد من اآليت 
ول هللا، وحني ومصمفم املؤمنني، وحني وصف عباد ـابة رسـفم صحـحني ومصم 

 قال هللا تعاىل:  .الرمحن، وحني وصف اجملاهدين               

                              :وقال            

                                       

         :وقال                            

                                    

       :وقال                             

                                     

            :وقال                     

                                          
                                       

                 . ال: ـوق             

                           
                                     

        . 
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 يةـخصـتتوين الش
حني جيري عقُل اإلنسان لألشياء أي إدراكه هلا حسب كيفية معينة 

وحني جيري ربط دوافع اإلشباع املبلورة بواسطة امتزاجها  .تكون له عقلية معينة
 .ألشياء مبفاهيم معينة عن احلياة تكون له نفسية معينةاحلتمي ابملفاهيم عن ا

وحني تتحد مفاهيمه عن احلياة يف حتكمها به عند عقل األشياء وعند ميله هلا 
فالشخصية هي جعل االجتاه لدى اإلنسان يف عقله  .تكون له شخصية معينة

 وعلى ذلك يكون .لألشياء وميله هلا اجتاها  واحدا  مبنيا  على أساس واحد
وهذا  .تكوين الشخصية إجياد أساس واحد للتفكري وامليول لدى اإلنسان

فَن كان متعددا  كأن جعل   .األساس قد يكون واحدا ، وقد يكون متعددا  
عدة قواعد ُأسسا  للتفكري وامليول، كان  لإلنسان شخصية، ولكنها شخصية 

اسا  للتفكري وإن كان األساس واحدا  كأن ُجعل  قاعدة واحدة أس .ال لون هلا
وامليول كان  لإلنسان شخصية معينة هلا لون معني، وهذا هو الذي جيب أن 

 .يكون لإلنسان، والذي جيب أن يسعى إليه عند القيام بتهذيب األفراد

 ،وإنه وإن كان  كل فكرة عامة ميكن أن تكون أساسا  للتفكري وامليول
وال يصلح أن يكون  .ياءولكنها إمنا تكون أساسا  لعدة أشياء ال جلميع األش

 .أساسا  شامال  جلميع األشياء إال الفكرة الكلية عن الكون واإلنسان واحلياة
بىن عليها كل فكر، واليت تُعنيِّ كل وجهة نظر، ـألهنا هي القاعدة الفكرية اليت يُ 

وألهنا هي العقيدة العقلية اليت هي وحدها الصاحلة ألن تربط هبا األفكار عن 
 .احلياة، واليت تؤثر يف سلوك اإلنسان يف احلياةتنظيم شؤون 
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إال أنه ليس معىن كون الفكرة الكلية أي العقيدة العقلية هي وحدها 
الصاحلة ألن تكون أساسا  عاما  شامال  للتفكري وامليول هو أهنا هي األساس 
الصحيح، بل معناها أهنا تصلح ألن تكون أساسا  فقط بغض النظر عن كونه 

أما الذي يدل على كون هذا األساس صحيحا  أو  .غري صحيحصحيحا  أو 
فَذا اتفق  العقيدة العقلية مع فطرة  .غري صحيح فهو موافقته لفطرة اإلنسان

اإلنسان فهي عقيدة صحيحة وابلتايل هي أساس صحيح للتفكري وامليول أي 
 هي لتكوين الشخصية، وإذا خالف  فطرة اإلنسان فهي عقيدة ابطلة وابلتايل

ومعىن اتفاق العقيدة مع فطرة اإلنسان كوهنا تقرر ما يف فطرة  .أساس ابطل
وبعبارة أخرى كوهنا توافق غريزة  .اإلنسان من عجز واحتياج إىل اخلالق املدبر

 .التدّين
والعقيدة اإلسالمية وحدها هي العقيدة العقلية اليت تقرر ما يف فطرة 

ائد إما أن توافق غريزة التدين عن ألن ما عداها من العق .اإلنسان وهو التدين
طريق الوجدان ال عن طريق العقل وليس  عقيدة عقلية، وإما أن تكون عقيدة 

 .عقلية ولكنها ال تقرر ما يف فطرة اإلنسان أي ال توافق غريزة التدين
وهي  .ولذلك كان  العقيدة اإلسالمية وحدها هي العقيدة الصحيحة

ومن هنا جيب  .صحيحا  للتفكري وامليول وحدها اليت تصلح ألن تكون أساسا  
أن يكون تكوين الشخصية لدى اإلنسان جبعل العقيدة العقلية أساسا  لتفكريه 

ومبا أن العقيدة اإلسالمية وحدها هي العقيدة العقلية الصحيحة  .وميوله
وابلتايل هي وحدها األساس الصحيح، فيجب أن جيري تكوين الشخصية 

ة وحدها األساس الوحيد لتفكري اإلنسان وميوله حىت جبعل العقيدة اإلسالمي
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وعلى هذا  .المية أي حىت يكون شخصية سامية متميزةـيصبح شخصية إس
فَن تكوين الشخصية اإلسالمية إمنا يكون ببناء التفكري وامليول معا  لدى الفرد 

وهبذا يكون قد تكون  الشخصية  .الواحد على أساس العقيدة اإلسالمية
إال أن هذا التكوين ال يعين تكوينا  أبدي ، وإمنا يعين تكوينا   .اإلسالمية
المية ـأّما أن تبقى هذه الشخصية مبنية على أساس العقيدة اإلس .للشخصية

فذلك غري مضمون، ألنه قد جيري يف اإلنسان التحول عن العقيدة يف تفكريه، 
ولذلك  .قوقد يكون حتول ضالل، وقد يكون حتول فس .وقد جيري يف ميوله

جيب أن يظل يالحظ بناء التفكري وامليول على أساس العقيدة اإلسالمية يف  
وبعد تكوين  .كل حلظة من حلظات احلياة، حىت يظل الفرد شخصية إسالمية

 .هذه الشخصية يعمل لتنميتها ابلعمل لتنمية العقلية، والعمل لتنمية النفسية
قرب إليه ابلطاعات ودوام بناء كل أما تنمية النفسية فتكون بعبادة اخلالق والت
وأما تنمية العقلية فيكون بشرح  .ميل ألي شيء على العقيدة اإلسالمية

 .األفكار املبنية على العقيدة اإلسالمية وتبياهنا ابلثقافة اإلسالمية

هذه هي طريقة تكوين الشخصية اإلسالمية وطريقة تنميتها، وهي 
الناس لإلسالم بدعوهتم للعقيدة فقد كان يدعو  .نفسها طريقة الرسول 

اإلسالمية حىت إذا أسلموا قّوى يف نفوسهم هذه العقيدة وحلظ التزام بناء 
ْم حاَّتى الا يـُْؤِمُن أاحادُكُ »: احلديثتفكريهم وميلهم على أساسها كما ورد يف 

ا ِجْئُت ِبهِ  ا  ياُتونا هاوااُه تـاباع  رواه أبو نعيم ونصر بن إبراهيم املقدسي «ِلما
الا يـُْؤِمُن أاحادُُكْم حاَّتى أاُكونا أاحابى ِإلاْيِه ِمْن »، كما صححه النووي  وصححاه
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ل نـز مث أيخذ يبني آيت هللا اليت ت .رواه الشيخان «وااِلِدِه واوالاِدِه واالنىاِس أاْْجاِعنيا 
فتكون  بني يديه  .عليه من القرآن ويشرح األحكام ويعلم املسلمني اإلسالم

اعه والسري على حسب ما جاء به شخصيات إسالمية كان  أعلى ومن اتب
  .الشخصيات يف الكون بعد شخصيات األنبياء

ومن ذلك يتبني أن األساس الذي يبدأ به يف الفرد هو إجياد العقيدة 
اإلسالمية لديه، مث بناء التفكري وامليول عليها، وبعد ذلك يبذل اجلهد يف القيام 

 .فكارابلطاعات والتثقيف ابأل
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 لوكـرات يف السـغـالث
 .يشاهد يف كثري من املسلمني ظهور أعمال ختالف عقيدهتم اإلسالمية
ويشاهد يف كثري من الشخصيات اإلسالمية سلوك يتناقض مع كوهنم 

فيظن البعض أن ما صدر من أعمال ختالف العقيدة  .شخصيات إسالمية
من سلوك يتناقض ن ما برز أو  .اإلسالمية قد أخرج  الشخص عن اإلسالم

 .مع صفات املسلم املتمسك بدينه خُيرج الشخص عن كونه شخصية إسالمية

واحلقيقة أن وجود ثغرات يف سلوك املسلم ال خيرجه عن كونه شخصية 
ذلك أنه قد يغفو اإلنسان فُيغفل ربط مفاهيمه بعقيدته، أو قد جيهل  .إسالمية

ة إسالمية، أو قد يطغى تناقض هذه املفاهيم مع عقيدته أو مع كونه شخصي
 أبعمالالشيطان على قلبه فيجايف هذه العقيدة يف عمل من األعمال، فيقوم 

ختالف هذه العقيدة، أو تتناقض مع صفات املسلم املتمسك بدينه أو ضد 
ويقوم بذلك كله أو بعضه يف الوق  الذي ال يزال يعتنق  .أوامر هللا ونواهيه

نه يف إقال ـولذلك ال يصح أن يُ  .ريه وميولههذه العقيدة ويتخذها أساسا  لتفك
ألنه ما  .مثل هذه احلال خرج عن اإلسالم أو أصبح شخصية غري إسالمية

دام  العقيدة اإلسالمية تُعتنق من ِقبمله فهو مسلم، وإن عصى يف عمل من 
وما دام  العقيدة اإلسالمية تُتخذ لديه أساسا  لتفكريه وميوله فهو  .األعمال

ألن العربة  .مية وإن فسق يف سلوك معني من سائر سلوكهشخصية إسال
ابعتناق العقيدة اإلسالمية واختاذها أساسا  للتفكري وامليول، ولو وجدت ثغرات 

 .يف األعمال والسلوك
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وال خيرج املسلم عن اإلسالم إال برتك اعتناق العقيدة اإلسالمية قوال  أو 
 إذا جا ى العقيدة اإلسالمية يف وال خيرج عن كونه شخصية إسالمية إال .عمال  

فَذا جافاها خرج عن كونه  .تفكريه وميولِه أي مل جيعلها أساسا  لتفكريه وميوله
وبذلك ميكن أن  .شخصية إسالميةوإذا مل جيافها بقي  شخصية إسالمية

ومع كونه مسلما   .يكون الشخص مسلما  ألنه غري جاحد للعقيدة اإلسالمية
ألنه مع اعتناقه العقيدة اإلسالمية مل جيعلها أساسا   .ةال يكون شخصية إسالمي

وذلك ألن ارتباط املفاهيم ابلعقيدة اإلسالمية ليس ارتباطا  آليا   .لتفكريه وميوله
حبيث ال يتحرك املفهوم إال حبسب العقيدة، بل هو ارتباط اجتماعي فيه قابلية 

صي املسلم فيخالف ولذلك ال ُيستغرب أن يع .ة الرجوعياالنفصال وفيه قابل
فقد يرى املرء الواقع يتناقض مع ربط  .أوامر هللا ونواهيه يف عمل من األعمال

وقد خُييَّل إليه أن مصلحته موجودة فيما فعله مث يندم ويدرك  .السلوك ابلعقيدة
فهذه املخالفة ألوامر هللا ونواهيه ال تطعن يف  .خطأ ما فعل ويرجع إىل هللا

ولذلك  .وإمنا تطعن يف تقيده هبذا العمل وحده ابلعقيدةوجود العقيدة عنده، 
ال يعترب العاصي أو الفاسق مرتدا ، وإمنا يعترب مسلما  عاصيا  يف العمل الذي 
عصى به وحده، ويعاقب عليه وحده، ويبقى مسلما  ما دام يعتنق عقيدة 

غاه إسالمية جملرد أن غفا غفوة أو ط غري نه شخصيةإولذلك ال يقال  .اإلسالم
الشيطان مرة، ما دام اختاذه العقيدة اإلسالمية أساسا  لتفكريه وميوله ال يزال 

 .موجودا  ومل يتطرق إليه خلل أو ارتياب
وقد وقع  مع الصحابة يف عهد الرسول عدة حوادث كان الصحايب 
خيالف بعض األوامر والنواهي فلم تطعن هذه املخالفات إبسالمه ومل تؤثر يف  
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وأهنم كباقي الناس  .ذلك أهنم بشر وليسوا مالئكة .الميةكونه شخصية إس
فقد أرسل حاطب بن أيب بلتعة لكفار  .وليسوا معصومني، ألهنم ليسوا أنبياء

قريش خرب غزو الرسول هلم مع أن الرسول كان حريصا  على كتمانه ولوى 
الرسول عنق الفضل بن العباس حني رآه ينظر إىل املرأة اليت كان  تكلم 

وحتدث األنصار عام الفتح عن  .ول نظرة مكررة تنم عن امليل والشهوةالرس
وفّر   .رسول هللا أنه تركهم ورجع إىل أهله مع أنه كان ابيعهم على أن ال يرتكهم

كبار الصحابة يف حنني وتركوا الرسول يف قلب املعركة مع نفر قليل من 
ول طاعنة ـالرس ل  ومل يعتربهاـأصحابه، إىل غري ذلك من احلوادث اليت حص

 .الم مرتكبيها، وال مؤثرة يف كوهنم شخصيات إسالميةـإبس

وهذا وحده كاٍف ألن يكون دليال  على أن الثغرات اليت حتصل يف 
 .إسالمية شخصية كونه عن خُترجه وال، اإلسالم عن املسلم السلوك ال خترج

الفتها فَن حرمة خم .ولكن ذلك ال يعين إابحة خمالفة أوامر هللا ونواهيه
أو كراهتها أمر ال شبهة فيه، وال يعين أن الشخصية اإلسالمية هلا أن ختالف 
صفات املسلم املتمسك بدينه، فَن هذا ال بد منه لتكون شخصية إسالمية، 
وإمنا يعين أن املسلمني بشر، وأن الشخصيات اإلسالمية من البشر وليسوا من 

هللا من املعاقبة على الذنب إن كان  املالئكة، فَذا زّلوا عوملوا مبا يقتضيه حكم
 .هنم أصبحوا شخصيات غري إسالميةإمما يعاقب عليه، ولكن ال يقال عنهم 

فاألساس هو سالمة العقيدة اإلسالمية عند الشخص وبناؤه تفكريه 
فما دام األساس سليما  والبناء يف  .وميوله عليها حىت يكون شخصية إسالمية
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العقيدة اإلسالمية فَنه ال يطعن يف كون املسلم  يف ا  التفكري وامليول حمصور 
فَذا  .شخصية إسالمية حصول هفوات اندرة منه أي حصول ثغرات يف سلوكه

طرأ خلل على العقيدة خرج الشخص عن اإلسالم ولو كان  أعماله مبنية 
على أحكام اإلسالم ألهنا ال تكون حينئذ مبنية على االعتقاد بل مبنية على 

إما مبنية على العادة أو على جماراة الناس أو على كوهنا انفعة  -غري االعتقاد 
وإذا طرأ خلل على البناء أبن صار جيعل املنفعة األساس  -أو على غري ذلك 

الذي يبين عليه سلوكه أو جعل العقل األساس الذي يبين عليه سلوكه، فَنه 
كان من   يكون مسلما  لسالمة عقيدته ولكنه ال يكون شخصية إسالمية ولو
ألن بناء  .محلة الدعوة اإلسالمية، ولو كان سلوكه كله وفق أحكام اإلسالم

التفكري وامليول على العقيدة اإلسالمية بناء على االعتقاد هبا هو الذي جيعل 
وهلذا جيب أن حيذر أولئك الذين حيّبون اإلسالم  .اإلنسان شخصية إسالمية

يبنون تفكريهم على أفكاره وأحكامه ويريدون أن يكون ظاهرا  ومنصورا  مث ال 
بل يبنوهنا على عقوهلم أو منافعهم أو هواهم، فليحذر هؤالء من عملهم هذا 
ألنه يبعدهم عن أن يكونوا شخصيات إسالمية ولو كان  عقيدهتم ساملة من 

ومما  .اخللل، ولو كانوا على جانب عظيم من املعرفة أبفكار اإلسالم وأحكامه
ر إليه أن اعتناق العقيدة اإلسالمية معناه اإلميان بكافة ما جيب أن يُلف  النظ

جاء به الرسول إَجاال  وما ثب  ابلدليل القطعي تفصيال ، وأن يكون تقبل ذلك 
وجيب أن يعلم أن جمرد املعرفة ال يغين، وأن التمرد على  .عن رضى وتسليم

 .دةأصغر شيء اثب  يقينا  من اإلسالم خيرج الشخص ويفصله من العقي
واإلسالم كلم غري قابل للتجزئة من حيث اإلميان والتقبل فال جيوز يف اإلسالم 
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إال أن يُتقبل كامال ، والتنازل عن بعضه كفر، ومن هنا كان االعتقاد بفصل 
قال هللا تعاىل:  ا  صراح ا  الدين عن احلياة أو بفصله عن الدولة كفر   

                                         

                                       

                      . 
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 الميةـيدة اإلسـقـالع
ان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر العقيدة اإلسالمية هي اإلمي

ومعىن اإلميان هو التصديق  .وابلقضاء والقدر خريمها وشرمها من هللا تعاىل
اجلازم املطابق للواقع عن دليل، ألنه إذا كان التصديق عن غري دليل ال يكون 

يكن له فَن مل  .إذ ال يكون تصديقا  جازما  إال إذا كان انَجا  عن دليل .إمياان  
 .دليل ال يتأتى فيه اجلزم، فيكون تصديقا  فقط خلرب من األخبار فال يعترب إمياان  
وعليه فال بد أن يكون التصديق عن دليل حىت يكون جازما  أي حىت يكون 

ومن هنا كان ال بد من وجود الدليل على كل ما يُطلب اإلميان به حىت  .إمياان  
دليل شرط أساسي يف وجود اإلميان بغض فوجود ال .يكون التصديق به إمياان  

 .النظر عن كونه صحيحا  أو فاسدا  

والذي يعنيِّ كون  .والدليل إما أن يكون عقليا  وإما أن يكون نقليا  
فَن  .ميان بهالدليل عقليا  أو نقليا  هو واقع املوضوع الذي يستدل به عليه لإل

له يكون عقليا  حتما  وليس كان املوضوع واقعا  حمسوسا  تدركه احلواس فَنَّ دلي
وملا كان الدليل النقلي  .وإن كان مما ال تدركه احلواس فَن دليله نقلي .نقليا  

نفسه هو مما تدركه احلواس أي أن كونه دليال  يدخل حت  احلس وتدركه 
ميان احلواس، كان ال بد من أن يكون اعتبار الدليل النقلي دليال  يصلح لإل

 .دليال  ابلدليل العقلي متوقفا  على ثبوت كونه

والناظر يف األمور اليت تطلب العقيدة اإلسالمية اإلميان هبا جيد أن 
اإلميان ابهلل دليله عقلي، ألن موضوعه حمسوس تدركه احلواس وهو وجود خالق 
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ولكن اإلميان ابملالئكة دليله نقلي ألن وجود  .للموجودات املدركة احملسوسة
ذ املالئكة غري مدركة بذاهتا وغري مدرك أي شيء املالئكة ال تدركه احلواس إ

وأما اإلميان ابلكتب فينظر فيه فَن كان املراد اإلميان ابلقرآن فَن  .يدل عليها
 .دليله عقلي ألن القرآن مدرك حمسوس واعجازه مدرك حمسوس يف كل عصر

قلي جنيل والزبور فدليله نان بغريه من الكتب كالتوراة واإلوإن كان املراد اإلمي
ألن هذه الكتب غري مدرك كوهنا من عند هللا يف كل عصر بل ادرك كوهنا من 

وقد  .من املعجزات اليت جاءت ،عند هللا حني وجود الرسول الذي جاء هبا
حاهبا، بل ينقل صأابنتهاء وقتها، فال تدرك من بعد انته  هذه املعجزات 

ولذلك كان دليلها  .سولهنا نزل  على الر إهنا من عند هللا و إاخلرب الذي يقول 
نقليا  وليس عقليا  لعدم إدراك العقل يف كل عصر أهنا كالم هللا لعدم إدراكه 

واإلميان ابلرسل َجيعهم مثل ذلك فَن اإلميان ابلرسول حممد  .إعجازها حسا  
دليله عقلي ألن إدراك كون القرآن كالم هللا وكونه قد جاء به حممد شيء 

وذلك متوفر يف كل  .ك القرآن أن حممدا  رسول هللايدركه احلس فيدرك من إدرا
وأما اإلميان بسائر األنبياء فدليله نقلي ألن دليل نبوة  .عصر ويف كل جيل

أما من جاء  .األنبياء هو معجزاهتم وهي مل حيس هبا غري من كانوا يف زمنهم
بعدهم حىت اآلن وحىت قيام الساعة فلم حيسوا هبذه املعجزات، فلم يثب  له 
دليل حمسوس على نبوهتم، فلم يكن دليل عقلي على نبوهتم بل دليل نبوهتم 

وأما دليل نبوة سيدان حممد وهو معجزته فهو موجود وحمسوس وهو  .نقلي
وأما دليل اليوم اآلخر فهو نقلي ألن يوم  .القرآن، ولذلك كان دليله عقليا  

جد له دليل وال يوجد شيء حمسوس يدل عليه، فال يو  .القيامة غري حمسوس
يتعلق وأما القضاء والقدر فدليله عقلي ألن القضاء  .عقلي بل دليله نقلي

نه متعلق ابخلالق، أبمرين: األول ما يقتضيه نظام الوجود وهذا دليله عقلي أل
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هو فعل اإلنسان الذي يقع منه أو عليه جربا  عنه، وهو شيء واألمر الثاين 
هو اخلاصية اليت حيدثها اإلنسان يف  والقدر .حمسوس يدركه احلس فدليله عقلي

وهذه اخلاصية  .حراق الذي يف النار، والقطع الذي يف السكنيالشيء كاإل
 .شيء حمسوس يدركه احلس، فدليل القدر إذا  عقلي
أما من حيث دليل كل  .هذا من انحية نوع أدلة العقيدة اإلسالمية

ذلك أن كون  .ءواحدة منها فَن الدليل على وجود هللا موجود يف كل شي
وكوهنا حمتاجة إىل غريها هو  .األشياء املدركة احملسوسة موجودة هو أمر قطعي

فكوهنا خملوقة خلالق أمرم قطعي ألن كوهنا حمتاجة يعين أهنا  .أمر قطعي أيضا  
وال يقال هنا  .خملوقة، إذ احتياجها يدل على أن قبلها شيء فهي ليس  أزلية

لغري الشيء فاألشياء مكملة لبعضها ولكنها ن الشيء حمتاج لشيء آخر ال إ
يف جمموعها غري حمتاجة، ال يقال ذلك ألن الربهان هو عن شيء معني كقلم 
أو إبريق أو ورقة أو ما شاكل ذلك، فيكون الربهان على أن هذا القلم أو 

فيظهر أنَّ هذا الشيء من حيث هو، حمتاج  .اإلبريق أو الورقة، خملوقة خلالق
وهذا الغري الذي  .لنظر عن الذي تكون إليه احلاجة موجودةلغريه بغض ا

ومىت احتاج الشيء لغريه  .احتاجه الشيء هو غريه قطعا  ابملشاهد احملسوس
ن الشيء من حيث هو مادة إوال يقال  .ثب  أنه غري أزيل فهو إذن خملوق

 ال .فهو يف حاجة إىل مادة فهو حمتاج إىل نفسه ال إىل غريه، فهو غري حمتاج
يقال ذلك ألنه لو سلم أن الشيء مادة وحيتاج إىل مادة فَن هذا االحتياج من 

ذلك أن املادة ال  .املادة إمنا هو احتياج إىل غري املادة ال احتياج لنفسها
تستطيع من نفسها أن تكمل احتياج مادة أخرى، بل ال بد من وجود غري 

فمثال  املاء  .إىل نفسها املادة حىت يسد االحتياج، فهي حمتاجة إىل غريها ال
فلو سلَّمنا أن احلرارة مادة واملاء مادة  .حىت يتحول إىل خبار حيتاج إىل حرارة
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فَنه ال يكفي وجود احلرارة من حيث هي حرارة حىت يتحول املاء بل ال بد من 
فالنسبة املعينة من احلرارة هي  .نسبة معينة من احلرارة حىت حيصل التحول

وهذه النسبة يفرضها غري املاء وغري احلرارة أي غري املادة،  .اءاحملتاج إليها امل
وعلى ذلك تكون املادة احتاج  إىل  .وجيرب املادة على اخلضوع هلذه النسبة

فيكون احتياج املادة إىل غريها أمرا   .من يُعنيِّ هلا النسبة فهي حمتاجة لغري املادة
فَن األشياء املدركة احملسوسة  وعليه .قطعيا  فهي حمتاجة أي هي خملوقة خلالق

  .خملوقة خلالق
إذ لو مل يكن أزليا  لكان خملوقا   .واخلالق ال بد أن يكون أزليا  ال أول له

وإذا  .فاخلالق ازيل حتما   .ال خالقا ، فكونه خالقا  حيتم أن يكون أزليا  
أن  استعرض  األشياء اليت ميكن أن يظن فيها أهنا اخلالق يتبني من استعراضها
أما   .اخلالق إما أن يكون املادة وإما أن يكون الطبيعة وإما أن يكون هللا تعاىل

كون املادة هي اخلالق فباطل ملا تقدم توضيحه من أن املادة حتتاج إىل من 
يُعنيِّ هلا النسبة حىت حيصل حتويل األشياء فهي غري ازلية، وغري االزيل ال يكون 

الق فباطل، ألن الطبيعة هي جمموع األشياء وأما كون الطبيعة هي اخل .خالقا  
  .والنظام الذي ينتظمها فيسري كل شيء يف الكون طبق هذا النظام

وهذا االنتظام ليس آتيا  من النظام وحده ألنه دون وجود األشياء اليت 
وال هو آت من األشياء، ألن وجود األشياء ال يُوِجد  .تُنظَّم ال يوجد نظام
وال هو  .ميا  وال جيعلها وجودها تنتظم من نفسها دون منظمالنظام آليا  أو حت

آت من جمموع األشياء والنظام ألنه ال حيدث التنظيم إال وفق وضع خمصوص 
فهذا الوضع املخصوص للنظام مع األشياء هو  .خيضع له النظام واالشياء

الذي يوجد التنظيم، فالوضع املخصوص مفروض على النظام وعلى األشياء 
وهو ليس آتيا  من النظام وال من األشياء وال من  .صل التنظيم إال حبسبهوال حي
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فتكون الطبيعة اليت ال تستطيع أن تتحرك  .جمموعها، فهو آت إذن من غريها
ة إىل غريها، ـتاجـإال حبسب وضع خمصوص مفروض عليها من غريها، حم

ق ـالـال أن يكون اخلق إـفلم يب .ا ـ القـون خـفتكون غري أزلية، وغري االزيل ال يك
 .وهو هللا سبحانه وتعاىل .ف بصفة االزلية اتصافا  حتميا  ـهو الذي اتص

فوجود هللا أمر حمسوس ومدرك عن طريق احلس ألن األشياء املدركة 
واإلنسان كلما أمعن  .احملسوسة قد دل احتياجها إىل األزيل، على وجود اخلالق

اول اإلحاطة ابلزمان واملكان، رأى النظر يف خملوقات هللا واتصل ابلكون وح
ورأى أن هذه العوامل  .نفسه أنه ذرة صغرية جدا  ابلنسبة هلذه العوامل املتحركة

املتعددة جتري كلها على سنن معينة وقوانني اثبتة، وهبذا يُدرك متام اإلدراك 
وجود هذا اخلالق ويدرك وحدانيته وتتجلى له عظمته وقدرته، ويدرك أن ما يراه 

اختالف الليل والنهار، ومن تصريف الريح، ومن وجود البحار واألهنار من 
وعلى  .واألفالك إن هو إال دالئل عقلية وبّينات انطقة على وجود هللا

 قال تعاىل:  .وحدانيته وقدرته                      

                                               

                                             

                                        

        :وقال تعاىل                         

                         .  فالعقل هو
لذلك أوجب اإلسالم  .لإلميانالذي يدرك وجود هللا وهو الذي يُتخذ طريقة 
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ومن هنا   .ميان بوجود هللا سبحانه وتعاىلاستعمال العقل وجعله احلكم يف اإل
 .كان الدليل على وجود هللا دليال  عقليا  

أما الذين يقولون بقدم العامل وأنه أزيل ال أول له، والذين يقولون بقدم 
ن العامل غري حمتاج إىل غريه بل هو إاملادة وأهنا أزلية ال أول هلا فَهنم يقولون: 

وجودة يف العامل هي عبارة عن صور متعددة مستغٍن بنفسه ألن األشياء امل
ألن  .فاحتياج بعضها للبعض اآلخر ليس احتياجا   .للمادة إذ هي كلها مادة

وعليه  .احتياج الشيء لنفسه ال يكون احتياجا  بل هو مستغٍن بنفسه عن غريه
تكون املادة أزلية ال أول هلا ألهنا مستغنية بنفسها عن غريها أي أن العامل أزيل 

 .مي مستغن بنفسه عن غريهقد
واجلواب على ذلك موجود يف وجهني: أحدمها أن هذه األشياء 
املوجودة يف العامل ليس  عندها القدرة على اخللق واإلبداع من عدم، سواء 
أكان  جمتمعة أم متفرقة، فالشيء الواحد عاجز عن اخللق واالبداع من عدم، 

واح، فَنه يبقى هو وغريه معا  وإذا كمَّله غريه يف انحية واحدة أو عدة ن
فعجزه عن اخللق واإلبداع من عدم ظاهر  .عاجزين عن اخللق واالبداع

وهذا يعين أنه غري أزيل، ألن األزيل الذي ال أول له جيب أن تنتفي  .حمسوس
عنه صفة العجز، وجيب أن يكون متصفا  ابلقدرة على اخللق واالبداع من 

حلادثة يف وجودها إليه حىت يكون أزليا ، عدم، أي جيب أن تستند األشياء ا
فعدم  .وبذلك يكون العامل غري أزيل وليس بقدمي ألنه عاجز عن اخللق واالبداع

 .وجود القدرة يف الشيء على اخللق من عدم دليل يقيين على أنه ليس أبزيل
أما الوجه الثاين، فهو ما قررانه من احتياج الشيء إىل نسبة معينة ال يستطيع 

 تأتى له سد حاجة غريه وبيان ذلك:تعداها حىت يأن ي
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)ج( حمتاج إىل )أ(  )ب( حمتاج إىل )ج( و إن )أ( حمتاج إىل )ب( و
وهكذا فَن احتياجها لبعضها دليل على أن كل واحد منها ليس أزليا ، وكون 
بعضها يكمل بعضا  أو يسد حاجة البعض اآلخر ال يتأتى بشكل مطلق، وإمنا 

ينة، أي وفق ترتيب معني، وال ميكنه أن يقوم ابلتكميل إال حيصل وفق نسبة مع
حسب هذا الرتتيب أو يعجز عن اخلروج عنه، فيكون الشيء املكمِّل مل يكمل 
وحده أي مل يسد احلاجة وحده، بل سدها برتتيب فُرض عليه من غريه وُأجرب 
إىل  على اخلضوع له، فيكون الشيء املكمَّل والشيء الذي كمَّله قد احتاجا

 حىت سدت احلاجة ومل يستطيعا أن خيالفا هذا هلما الرتتيب املعنّي  نـيَّـ من ع
الرتتيب، وال حيصل سد احلاجة بغري هذا الرتتيب، فيكون الذي فرض الرتتيب 
عليها هو احملتاج إليه، وبذلك تكون األشياء يف جمموعها ولو كمَّل بعضها 

إىل من أجربها على اخلضوع  بعضا  ال تزال حمتاجة إىل غريها، أي حمتاجة
 ،فمثال  املاء حىت يتحول إىل جليد حيتاج إىل احلرارة .حسب الرتتيب املعنيَّ 

ن املاء مادة واحلرارة مادة واجلليد مادة، فاملادة حىت حتول  إىل صورة أفيقولون 
أخرى من املادة احتاج  إىل املادة أي احتاج  إىل نفسها وليس لغريها، 

فَن املاء حىت يتحول إىل جليد حيتاج إىل حرارة  .غري هذا ولكن الواقع هو
واحلرارة شيء، وكوهنا ال تؤثر إال بدرجة معينة  .بدرجة معينة ال إىل احلرارة فقط
أي أن النسبة املفروضة على احلرارة حىت تؤثر،  .أمر آخر، وهو غري احلرارة

إال الستطاع أن يتأثر  وعلى املاء حىت يتأثر، هذه النسبة ليس  آتية من املاء، و 
أي  .كما يشاء، وليس  آتية من احلرارة، وإال الستطاع  أن تؤثر كما تشاء

ليس  آتية من املادة نفسها، وإال الستطاع  أن تؤثر وأن تتأثر كما تشاء، 
وعليه تكون املادة قد احتاج  إىل ممن  .بل ال بد أن تكون آتية من غري املادة

حيصل هذا التأثري، أو حيصل فيها التأثر، وهذا الذي  يعنيِّ هلا نسبة معينة حىت
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فهي إذن  .فتكون املادة حمتاجة إىل غريها . هلا هذه النسبة هو غريهايعنّي 
ليس  أزلية، ألن األزيل القدمي ال حيتاج إىل غريه فهو مستغن عن غريه، 

أهنا  فعدم استغناء املادة عن غريها دليل يقيين على .واألشياء كلها تستند إليه
اد ـان يدرك أن إجيـونظرة واحدة للعامل جتعل أي إنس .لوقةـليس  أزلية فهي خم

 يتم أن ال ميكن - سواء أكان  مما يشغل حيزا  أم مما هو من الطاقة -األشياء 
من أشياء مدركة حمسوسة ومن ترتيب معني بني هذه األشياء املدركة  إال

د يف هذا العامل إجياد منه من عدم، احملسوسة حىت يتأتى إجياد الشيء، فال يوج
أي ال  .وال يوجد إجياد منه من غري حتكم هذه النسبة يف املوجمد وخضوعه هلا

يوجد يف هذا العامل شيء قد وجد من عدم وال من غري نسبة، أي من غري 
فتكون األشياء اليت توجمد واليت وجدت يف العامل ليس  أزلية وال  .ترتيب معنيَّ 

لنسبة لألشياء اليت توجد فواضح يف أهنا وجدت من أشياء مدركة أما اب .قدمية
حمسوسة، وواضح أيضا  يف أهنا يف وجودها خضع  لنسبة معينة فُرض  عليها 

جياد من وأما ابلنسبة لألشياء اليت وجدت فواضح يف عجزها عن اإل .فرضا  
ا ، عدم وواضح يف أهنا خاضعة جربا  عنها إىل ترتيب معني فرض عليها فرض

وهو ليس آتيا  منها، وإال لكان  قادرة على تركه وعلى عدم اخلضوع له، فهو 
فعجز األشياء املدركة احملسوسة يف العامل أي عجز العامل عن  .آت من غريها

جياد من عدم، وخضوعه لرتتيب معني آٍت من غريه دليل يقيين على أن اإل
أما الذين يقولون إن  .القدمي العامل ليس أزليا  وال قدميا  بل هو خملوق لألزيل

اخللق هو التقدير والتكييف وينكرون وجود اخلالق من عدم فَن قوهلم هذا 
معناه أن األشياء املدركة احملسوسة والرتتيب املعني املفروض عليها مها اللذان 
خيلقان، ألن التقدير والتكييف ال ميكن أن يتأتى إال بوجود شيء مدرك 

وهذا جيعل اخللق آتيا   .عني آت من غري هذا الشيءحمسوس وبوجود ترتيب م
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فيكوانن مها  -األشياء املدركة احملسوسة والرتتيب املعنيَّ  -من هذين األمرين 
هذا هو ما يعنيه القول أبن اخللق هو التقدير والتكييف، وهذا ابطل  .اخلالقني
فرضه على  ألن الرتتيب املعني مل أيت من األشياء وال من نفسه بل قد .قطعا  

 .األشياء املدركة احملسوسة غريها مما هو ليس ُمدركا  وال حمسوسا  
وبذلك يتبني أنه ال ميكن أن يكون التكييف والتقدير خلقا ، ألنه 

جياد، بل ال بد من وجود شيء غري مدرك وال إليستحيل به وحده أن يتم ا
وهبذا  .جيادحىت يتأتى اإلة ـوسـسـياء املدركة احملـوس يفرض ترتيبا  معينا  لألشـسـحم

 .يظهر أن التكييف والتقدير ليس خبلق، وال ميكن أن يتم به وحده إجياد مطلقا  
على أن اخلالق إذا مل خيلق األشياء املدركة احملسوسة من عدم ال يكون 

وحده، وخيضع لوجود شيء معه  إبرادتهخالقا  ألنه يعجز عن إجياد األشياء 
جياد ون عاجزا  ويكون غري أزيل ألنه عمِجزم عن اإلوبذلك يك .يستطيع أن يوجد

وفوق ذلك فَن اخلالق  .بنفسه واحتاج إىل غريه، والعاجز واحملتاج ليس أزليا  
معناه الواقعي هو املوجد من عدم، وذلك أن معىن كونه خالقا  أن األشياء 

من  فَذا مل خيلق األشياء .تستند يف وجودها إليه وحده وهو ال يستند إىل شيء
عدم وعجز عن اخللق إذا مل تكن هنالك أشياء موجودة، فَنه يكون مستندا  
إىل األشياء يف اإلجياد وتكون األشياء غري مستندة إليه وحده، وهذا يعين أنه 

وإذن ال بد أن يكون اخلالق موجدا   .ليس هو وحده اخلالق، فال يكون خالقا  
صفا  ابلقدرة واإلرادة، مستغنيا  األشياء من عدم حىت يكون خالقا  وأن يكون مت
ومن  .تند األشياء يف وجودها إليهـعن األشياء، أي ال يستند إىل شيء وتس

جياد إجيادا  من عدم حىت يكون خلقا  وال بد أن هنا كان ال بد أن يكون اإل
 .يكون املوجد موجدا  من عدم حىت يكون خالقا  
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 قال هللا تعاىل: وأما الدليل على اإلميان ابملالئكة فهو نقلي      

                                            ال:ـوق 

                      

 ال: ــوق                                        :وقال

                                               

        . 

 ابلنسبة عنه للقرآن ابلنسبة لفخيت فَنه ابلكتب اإلميان على الدليل وأما
أما دليل أن القرآن من عند هللا وأنه كالم هللا فهو  .لباقي الكتب السماوية

دليل عقلي، ألن القرآن واقع حمسوس وميكن للعقل أن يدرك كونه من عند 
منه الشعر  .والعرب قد نطقوا بكالم .فالقرآن كالم عريب يف ألفاظه وَجله .هللا

لنثر أبنواعه، وكالمهم حمفوظ يف الكتب ومنقول عنهم استظهارا  أبنواعه، ومنه ا
فهو إما أن يكون من طراز   .نقله اخللف عن السلف ورواه بعضهم عن بعض

كالمهم من حيث هو، فيكون قد قاله عريب بليغ، وإما أن يكون من غري 
 وهو إما أن يقدر العرب أن يقولوا .طراز كالمهم فيكون الذي قاله غري العرب

فَن قالوا مثله فقد  .مثله وإما أن يعجزوا عن أن يقولوا مثله، مع أنه كالم عريب
 مبثله وإن عجزوا عن اإلتياناستطاعوا أن أيتوا مبثله، فيكون كالم بشر مثلهم، 

والناظر يف  .، مل يكن كالم بشروبلغاؤهم العرب فصحاء وهم عريب كالم أنه مع
ن طراز خاص من القول مل يسبق للعرب القرآن ويف كالم العرب جيد أن القرآ
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من هذا النمط من القول يف شيء، ال قبل  أتواأن قالوا مثل هذا الطراز، وال 
، فدَّل ذلك ألسلوبهنزول القرآن وال بعد نزوله، حىت وال تقليدا  له وحماكاة 
وقد ثب  ابلتواتر الذي  .على أن العرب مل يقولوا هذا القول فهو كالم غريهم

قطع واليقني أن العرب عجزوا عن أن أيتوا مبثل القرآن من القول مع يفيد ال
 فقد قال هلم القرآن:  .حتدي القرآن هلم                   

                                           

          :وقال                            

                                :وقال   

                                         

                         :وقال      

                                         

                         .  وابلرغم من هذا التحدي
وإذا ثب  أن القرآن مل يقله العرب ومل  .الصارخ فَهنم عجزوا عن أن أيتوا مبثله

يستطيعوا أن أيتوا مبثله فقد ثب  أن القرآن من عند هللا وأنه كالم هللا، ألنه 
وال يقال أنه   .يستحيل أن يقوله غري العرب ألنه كالم عريب وألنه أعجز العرب

فَذا ثب  العجز على جنس العرب  .ن حممدا  عريب ومن العربكالم حممد أل
 .فقد ثب  العجز عليه ألنه من العرب
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على أن طراز التعبري من حيث األلفاظ واجلمل خيضع له كل إنسان 
وهو  .حسب ما هو متعارف عليه يف عصره أو ما روي عن كالم السابقني له

لفاظ والتعابري ملعاٍن جديدة أو حني جيدد يف التعبري إمّنا جيدد يف استعمال األ
واملشاهدم يف طراز  .خيال جديد ويستحيل أن ينطق مبا مل يسبق أن أحسه

القرآن أن التعبري فيه من حيث األلفاظ واجلمل مل يكن معروفا  يف عصر 
فيستحيل عليه كبشر أن ينطق بشيء مل  .الرسول، وال من قبله لدى العرب
لة ذلك عقال ، فيستحيل أن يكون طراز يسبق أن وقع عليه حسه، الستحا

التعبري القرآين من حيث األلفاظ واجلمل صادرا  من حممد ما دام مل يسبق حلسه 
وذلك  .أن وقع عليه، فيكون القرآن كالم هللا وقد اتى به حممد من عند هللا

اثب  ابلدليل العقلي حني نزل القرآن، واثب  ابلدليل العقلي اآلن، ألنه ال 
جزا  للبشر عن أن أيتوا مبثله، وال يزال هذا االعجاز اثبتا  ابحلس ُمدركا  يزال مع

  .إدراكا  حسيا  للعاملني
واحلاصل أن القرآن إما أن يكون من العرب أو من حممد أو من هللا 

أما أنه من  .ألنه كله عريب وال ميكن أن أييت من غري واحد من هذه الثالث
وكان واقعهم حىت  .تيان مبثله واقروا بعجزهمالعرب فباطل ألهنم عجزوا عن اإل

اليوم العجز عن اإلتيان مبثله، فدل على أنه ليس من العرب، فيكون إما من 
أما أنه من حممد فباطل ألن حممدا  واحد من العرب ومهما  .حممد وإما من هللا

مسا العبقري ال ميكن أن خيرج عن عصره؛ فَذا عجز العرب عجز حممد وهو 
: على أنه روي عن حممد حديث بطريق التواتر مثل قوله  .همواحد من

ُه ِمْن النىارِ  ا  ماْن كاذابا عالايى ُمتـاعامِّد» بـاوىْأ ماْقعادا تـا ْليـا  أخرجه البخاري ومسلم، «فـا
وإذا قورن كالم حممد مع القرآن ال يوجد أي تشابه بني الكالمني، فدل على 

 .م هللاأن القرآن ليس كالم حممد فثب  أنه كال
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على أن َجيع الشعراء والكتاب والفالسفة واملفكرين من بين اإلنسان 
يف العامل يبدأون أبسلوب فيه بعض الضعف، وأيخذ أسلوهبم يف االرتفاع إىل 

ولذلك يكون أسلوهبم خمتلفا  قوة وضعفا ، فضال   .أن يصلوا إىل ذروة قدرهتم
ة يف كالمهم، يف حني جند عن وجود بعض األفكار السخيفة والتعابري الركيك

 القرآن من أول يوم نزل  فيه أول آية:                     
 إىل آخر آية نزل :                                

      صاحة وعلو األفكار وقوة أسلوبه هو هو يف الذروة من البالغة والف
التعبريات، ال جتد فيه تعبريا  واحدا  ركيكا  وال فكرا  واحدا  سخيفا ، بل هو قطعة 
واحدة، وكله يف األسلوب َجلة وتفصيال  كاجلملة الواحدة، مما يدل على أنه 
ليس كالم البشر املعرَّض لالختالف يف التعبريات واملعاين، وإمنا هو كالم رب 

 .العاملني
 .هذا ابلنسبة للقرآن من الكتب السماوية اليت طلب اإلسالم اإلميان هبا

 اىل:ـــتع هللا نقلي وليس بعقلي قالدليلها  فَن ماويةـوأما ابقي الكتب الس
                                            

                         ال: ــــوق              

                                   ال: ـــوق       

                                           

       :وقال                                . 
 ال: ـوق                                   

           . 
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دليل على اإلميان ابلرسل فهو ابلنسبة لسيدان حممد خيتلف عنه وأما ال
فالدليل على نبوة سيدان حممد عقلي وليس نقليا ، ألن  .ابلنسبة لباقي الرسل

دليل كون من يدعي النبوة والرسالة أنه نيب ورسول هو املعجزات اليت جاء هبا 
ومعجزة  .عجزاتدليال  على رسالته، والشريعة اليت جاء هبا مؤيدة هبذه امل
والشريعة اليت جاء  ،سيدان حممد اليت هي دليل على نبوته ورسالته هي القرآن

ومبا أنه ثب   .هبا إمنا هي القرآن، وهو نفسه معجز وال يزال حىت اآلن معجزا  
بطريق التواتر الذي هو دليل قاطع يقيينم أن حممدا  هو الذي جاء ابلقرآن، 

وهو من عند هللا، وال أييت بشريعة هللا إال  وثب  أن القرآن هو شريعة هللا
األنبياء والرسل، فيكون هذا دليال  عقليا  على أن حممدا  نيب ورسول من عند 

 .هللا

أما معجزات ابقي األنبياء فَهنا ذهب  وانقض ، والكتب املوجودة 
اآلن ال يقوم دليل عقلي على أهنا من عند هللا ألن املعجزة اليت تؤيد كون هذه 

لكتب من عند هللا قد انقطع  وانقض ، فال يقوم دليل عقلي على نبوة أي ا
نبوهتم ولكن تثب   . ا  رسول أو نيب من األنبياء ما عدا سيدان حممد

 ورسالتهم ابلدليل النقلي، قال هللا تعاىل:                    

                                               

              . 

 وقال:                                    

                                         

                                       . 



 

 43 

ان ابليوم اآلخر وهو يوم القيامة، فهو دليل نقلي ـوأما الدليل على اإلمي
 قال هللا تعاىل:  .لـقـالعليا ، ألن يوم القيامة ال يدركه ـوليس دليال  عق     

                                              ال:ـوق 
                                        

 وقال:                           :وقال         

                               :وقال          

                                      

                                        

                                            

                         وقال رسول هللا: « ميااُن اإْلِ
ِتِه واُكُتِبِه واِبِلقاائِِه واُرُسِلِه واتـُْؤِمنا ِِبْلبـاْعثِ  ِئتا أخرجه البخاري  «أاْن تـُْؤِمنا ِِبَّللِى واماالا

 .من طريق أيب هريرة

هذه هي األمور اليت جيب اإلميان هبا وهي مخسة أمور: اإلميان ابهلل 
اآلخر وتؤمن أيضا  ابلقضاء والقدر وال يطلق  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم

اإلميان ابإلسالم على الشخص وال يعترب مسلما  إال إذا آمن هبذه اخلمسة 
 قال هللا تعاىل:  .َجيعها وآمن ابلقضاء والقدر                   

                                           

                                                  

          .  فقد جاء القرآن واحلديث ينص على هذه األمور
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كل منها ابمسه ومسمَّاه، ومل يرد   اخلمسة بشكل صريح ظاهر التنصيص على
اإلميان بغري هذه اخلمسة بنص صريح قطعي أبمر معني ابمسه ومسماه كما ورد 
هبذه األمور، وإمنا النصوص القطعية الثبوت القطعية الداللة وردت هبذه األمور 

 .اخلمسة ليس غري
نعم قد ورد اإلميان ابلقدر يف حديث جربيل يف بعض الروايت فقد 

ّرِهِ »قال: جاء  ِر خارْيِِه واشا أخرجه مسلم من طريق عمر بن  «واتـُْؤِمنا ِِبْلقادا
إال أنه خرب آحاد عالوة على أن املراد ابلقدر هنا علم هللا وليس  .اخلطاب

وأما مسألة اإلميان ابلقضاء  .القضاء والقدر الذي هو موضع خالف يف فهمه
يف مفهومه فلم يرد هبا نص والقدر هبذا االسم ومبسماها الذي جرى اخلالف 

ومل تُعرف  .إال أن اإلميان مبسماها من العقيدة فهي مما جيب اإلميان به .قطعي
هبذا االسم وهذا املسمى يف عصر الصحابة مطلقا  فلم يرد نص صحيح 

وصارت  .بورودها هبذا االسم واملسمى، وإمنا اشتهرت يف اوائل عصر التابعني
والذي اتى هبا وجعلها موضوع البحث هم  .تُعرف وتُبحث منذ ذلك احلني

القضاء )فَهنا مل توجد قبل نشأة علم الكالم ومل يبحثها ابمسها هذا  .املتكلمون
 .ني بعد انتهاء القرن األول اهلجريـمـوى املتكلـا سـاهـمـومبس (والقدر
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 ان بيوم القيامةـمعىن اإلمي

اء ـو وق  ينقضي فيه بقوه .وم القيامة هو اإلميان ابلبعثـان بيـإن اإلمي
امهم وهي ـفيموت كل من فيها مث حييي هللا املوتى، حييي عظ .لق يف الدنياـاخل

  ى:ـالـــال تعــا األرواح، قـيد إليهـام كما كان  ويعـيد األجسـرميم ويع      

                ال: ـــوق                      

                                         

                    ال: ــوق             
                               ال: ــوق     

                                . 

قال ومن اإلميان بيوم القيامة اإلميان أبن الناس يُعطون كتبهم يوم القيامة 
 تعاىل:                                            

                     .  فاملؤمنون يعطوهنا أبمياهنم، أما
 قال تعاىل:  .ووراء ظهورهم الكفار فيعطوهنا أبمشلهم              

                                          

                                           

       :وقال تعاىل                               

                                        



 

 46 

                                      

                                      . 

واجلنة دار  .ومن اإلميان بيوم القيامة اإلميان أبن اجلنة حق وأن النار حق
 خملوقة للمؤمنني وال يدخلها كافر أبدا  قال تعاىل:         

                      :وقال         

                                           

                        .  :وقال         

                         وأما النار فهي دار خملوقة ال
   قال تعاىل: خيلد فيها مؤمن                    

                    .  ويدخل النار من شاء هللا تعاىل من
املسلمني الذين رجح  كبائرهم وسيئاهتم على صغائرهم وعلى حسناهتم، مث 

 خيرجون منها ويدخلون اجلنة، قال هللا تعاىل:                     

                                  :وقال تعاىل
                                       

       . 

ون ـلـومن اإلميان ابجلنة اإلميان أبن نعيمها نعيم حمسوس، وأن أهلها أيك
قال تعاىل:  .ربون ويطؤون ويلبسون ويتلذذونـويش           
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 اىل: ــال تعــوق               ال: ـوق         

                                         

       :وقال                         

                                    :وقال
                                        

                                             

                                      

                     .  إىل غري ذلك من أنواع النعيم اليت
 .ذكرها القرآن صرحية

ومن اإلميان ابلنار اإلميان أبن عذاهبا عذاب حمسوس، وأن أهلها 
لي وغري ذلك مما ورد يف ـرير والقيح املغـر والزمهذاب يف الناـامون أنواع العـيس

النريان  اقـبـوأطوالقطران  اللـواألغل ـالسـذيب ابلسـصريح القرآن مثل التع
 اىل: ـقال هللا تع .وأكلهم الزقوم وشرهبم املاء كاملهل واحلميم        

      :وقال                                
 وقال:                      :وقال      

       :وقال                                  
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         :وقال                :وقال 
                                         :وقال

                                  .  :وقال   

                                    

                                        

     .  :وقال                        . 
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 املتتلمني ومنهجهم أةـنش
آمن املسلمون ابإلسالم إمياان  ال يتطرق إليه ارتياب، وكان إمياهنم من 
القوة حبيث ال يثري فيهم أية أسئلة مما فيه شبهة التشكيك، ومل يبحثوا يف آيت 

ومل يتطرقوا إىل  .القرآن إال حبثا  يدركون فيه معانيه إدراكا  واقعيا  يف األفكار
وقد  .تب على ذلك، وال النتائج املنطقية اليت تستخلص منهالفروض اليت ترت 

خرجوا إىل العامل حيملون هذه الدعوة اإلسالمية للناس كافة، ويقاتلون يف 
  .سبيلها، وفتحوا البلدان، ودان  هلم الشعوب

وقد انصرم القرن األول للهجرة كله وتيار الدعوة اإلسالمية يكتسح 
مية تعطى للناس كما تلقاها املسلمون، يف أمامه كل شيء، واألفكار اإلسال

إال أن محل الدعوة اإلسالمية يف  .فهم مشرق، وإميان قطعي ووعي مدهش
البلدان املفتوحة أدى إىل االصطدام الفكري مع أصحاب االدين األخرى ممن 

وكان هذا االصطدام الفكري  .مل يدخلوا اإلسالم بعد، وممن دخلوا يف حظريته
ان أصحاب األدين األخرى يعرفون بعض األفكار الفلسفية، فقد ك .عنيفا  

وعندهم آراء أخذوها عن أديهنم، فكانوا يثريون الشبهات، وجيادلون املسلمني 
فكان  .ألن أساس الدعوة مبين على العقيدة واألفكار املتعلقة هبا .يف العقائد

، قد حرص املسلمني على الدعوة اإلسالمية، وحاجتهم للرد على خصومهم
محل الكثريين منهم على تعلم بعض األفكار الفلسفية لتكون بيدهم سالحا  

وقد بررَّ هلم هذا التعلم ودفعهم إليه فوق حرصهم على محل  .ضد خصومهم
 الدعوة والرد على خمالفيهم عامالن اثنان مها: 
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إن القرآن الكرمي جبانب دعوته إىل التوحيد والنبوة، عرض ألهم  -أوال  
 .فرد عليهم ونقض قوهلم ،واألدين اليت كان  منتشرة يف عهد النيب الفرق 

فمن املشركني من ألّه الكواكب  .فقد عرض للشرك جبميع أنواعه ورد عليه
ومنهم من قالوا بعبادة األواثن وأشركوها مع هللا  .واختذها شريكة هلل فردَّ عليهم

ومنهم من أنكر نبوة حممد فرد ومنهم من أنكر النبوات فردَّ عليهم،  .فردَّ عليهم
ومنهم من ألّه عيسى عليه  .، ومنهم من أنكر احلشر والنشر فردَّ عليههعلي

 بذلك بل أمر الرسول ومل يكتف  .السالم أو جعله ابن هللا فرد عليه
مبجادلتهم:                   ،           

                 .  وقد كان  حياة الرسول حياة صراع
فكري مع الكفار َجيعا  من مشركني وأهل كتاب، وروي  عنه احلوادث الكثرية 

فهذا  .يف مكة واملدينة وهو يناقش الكفار وجيادهلم أفرادا  وَجاعات ووفودا  
عماله يقرأه الصراع الفكري البارز يف آيت القرآن ويف أحاديث الرسول وأ

املسلمون ويسمعونه ولذلك كان طبيعيا  أن يناقشوا أهل األدين األخرى، وأن 
فأحكام دينهم تدعوهم إىل هذا  .يدخلوا معهم يف صراع فكري، وأن جيادلوهم

اجلدال، وطبيعة الدعوة اإلسالمية وهي تصطدم مع الكفر ال ميكن إال أن 
أما الذي جعل الصراع أيخذ  .حيصل بينها وبني الكفر صراع ونقاش وجدال

انحيته العقلية، فَن القرآن نفسه دعا إىل استعمال العقل، وجاء ابألدلة العقلية 
والرباهني احلسية، والدعوة إىل عقيدته إمنا تعتمد على العقل ال على النقل 

 .فكان من احلتمي أن أيخذ اجلدال والصراع الناحية العقلية ويتسم بطابعها
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رب  مسائل فلسفية الهوتية من نصارى النساطرة وأمثاهلم قد تس -اثنيا  
وُعرف منطق ارسطو بني املسلمني، واطلع بعض املسلمني على بعض كتب 
الفلسفة، وترَج  كتب كثرية من اليواننية إىل السرينية مث إىل العربية، مث 

ار فكان هذا مساعدا  على وجود األفك .صارت الرتَجة من اليواننية إىل العربية
وكان  بعض األدين األخرى وخاصة اليهودية والنصرانية قد  .الفلسفية

تسلح  ابلفلسفة اليواننية، وأدخل  للبالد األفكار الفلسفية، فكان ذلك  
  .كله موجدا  أفكارا  فلسفية محل  املسلمني على دراستها

العامالن ومها: أحكام اإلسالم وأفكاره يف اجلدال، ووجود أفكار  نفهذا
سفية، مها اللذان دفعا املسلمني لالنتقال إىل األحباث العقلية واألفكار فل

إال أن  .الفلسفية يتعلموهنا ويتخذوهنا مادة يف مناقشاهتم وجمادالهتم وبررا ذلك
ذلك كله مل يكن دراسة فلسفية كاملة، وإمنا دراسة أفكار فلسفية للرد على 

 الرد إال بعد االطالع على النصارى واليهود، ألنه ما كان يتسىن للمسلمني
ولذلك  .ال سيما ما يتعلق منها ابملنطق والالهوت .أقوال الفالسفة اليوانن

وبذلك أصبح  البالد  .اندفعوا إىل االحاطة ابلفرق األجنبية وأقواهلا وحججها
وال شك  .اإلسالمية ساحة تُعرض فيها كل اآلراء وكل الديانت ويُتجادل فيها

النظر والتفكري ويثري مسائل متعددة تستدعي التأمل، أن اجلدل يستدعي 
وحتمل كل فريق على األخذ مبا صح عنده، فكان هذا اجلدل والتفكري مؤثرا  
إىل حد كبري يف إجياد أشخاص ينهجون هنجا  جديدا  يف البحث واجلدل 

طريقة رت عليهم األفكار الفلسفية اليت تعلموها أتثريا  كبريا  يف َــّ وقد أث .والنقاش
استدالهلم، ويف بعض أفكارهم، فتكوَّن من جراء ذلك علم الكالم وصار فنا  

 .خاصا ، ونشأت يف البالد اإلسالمية بني املسلمني َجاعة املتكلمني



 

 52 

وملا كان هؤالء املتكلمون إمنا يدافعون عن اإلسالم ويشرحون أحكامه 
سهم الذي يبنون ساأويبينون أفكار القرآن، كان أتثرهم األساسي ابلقرآن، و 

 إال أهنم وقد تعلموا الفلسفة للدفاع عن القرآن، .عليه حبثهم هو القرآن
وتسلحوا هبا ضد خصومهم، صار هلم منهج خاص يف البحث والتقرير 
والتدليل، خيالف منهج القرآن واحلديث وأقوال الصحابة، وخيالف منهج 

  .الفالسفة اليوانن يف حبثهم وتقريرهم وتدليلهم
الفتهم ملنهج القرآن فذلك أن القرآن اعتمد يف الدعوة على أما خم

 .أساس فطري، فقد اعتمد على هذه الفطرة وخاطب الناس مبا يتفق معها
فقد اعتمد على العقل وخاطب  .واعتمد يف نفس الوق  على األساس العقلي

 العقول، قال تعاىل:                        

                                             

                 :وقال تعاىل               
                                      ال: ـوق

                                          

                                           
                      .  :وقال          

                                      

                         :وقال ،   

               .  :وقال                   . 
قدرة هللا وعلمه وإرادته على أساس الفطرة  إثباتوهكذا يسري منهج القرآن يف 
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كل إنسان أبعماق نفسه  وهذا املنهج يتفق مع الفطرة ويشعر .والعقل
وهو منهج يوافق   .ويعنو له إليه، حىت امللحد يعقله واإلصغاءابالستجابة له 

  .كل إنسان ال فرق بني اخلاصة والعامة وبني املتعلم وغري املتعلم

 ،مث إن اآليت املتشاهبة اليت فيها إَجال، وفيها عدم وضوح للباحث
جاءت عامة دون تفصيل، وجاءت بشكل وصف إَجايل لألشياء أو تقريرا  

فال ينفر منها القارئ  .ستدالللوقائع يظهر فيها عدم البحث واالستفاضة واال
ولذلك كان من  .وال يدرك حقيقة ما ترمي إليه إال مبقدار مدلوالت ألفاظها

الطبيعي الوقوف منها موقف التسليم كما هي احلال يف وصف أي واقع، 
 أفعالفآيت تصف جانبا  من  .وتقرير أي حقيقة، دون تعليل أو تدليل

يقول  .االختيار على فتدل آخر جانبا   تصف وآيت، اجلرب على فتدل اإلنسان
 هللا تعاىل:                                 :ويقول

                   .  :ولكنه مع ذلك جتده يقول    

                                             

             .   وتعرب عنه وجاءت آيت تثب  هلل تعاىل وجها  ويدا
 أبنه نور السموات واألرض وتقول أنه يف السماء:            

   ،        ،       

       ،            . ه: ـينـز ـتـه الـ  لـبـثـات تـاءت آيــوج
               ،              ،          

        ،                          ،      
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           ،               .  وهكذا
وردت يف القرآن آيت يف نواح يظهر فيها التناقض، وقد مسَّاها القرآن 

 ابملتشاهبات قال تعاىل:                         

       . 
ول للناس، وآمن هبا املسلمون ـرسـات وبلَّغها الـوحني نزل  هذه اآلي

وحفظوها عن ظهر قلب، مل تثر فيهم أي حبث أو جدال، ومل يروا فيها أي 
ت تصفه أو وا كل آية يف اجلانب الذي جاءـمـاج إىل التوفيق، بل فهـتـتناقض حي

تقرره، فكان  منسجمة يف واقعها ويف نفوسهم، وقد آمنوا هبا وصدقوها 
وفهموها فهما  جممال  واكتفوا هبذا الفهم، واعتربوها وصفا  لواقع، أو تقريرا  

وكان كثري من ذوي العقول ال يستسيغ الدخول يف تفصيل هذه  .حلقائق
ففهم  .المـصلحة اإلساملتشاهبات واجلدال فيها، ويرى أن ذلك ليس من م

املعىن االَجايل لكل من فهم مبقدار ما فهم يغنيه عن الدخول يف التفصيالت 
وهكذا ادرك املسلمون منهج القرآن وتلقوا آيته وساروا على ذلك  .والتفريعات

 .يف عصر الرسول، مث من بعدهم حىت انتهى القرن األول بكامله
الفالسفة يعتمدون على  وأما خمالفتهم ملنهج الفالسفة، فذلك أن
من مقدمة صغرى وكربى  .الرباهني وحدها، ويؤلفون الربهان أتليفا  منطقيا  

وحنومها  وعرض جوهر من لفاظا  واصطالحات لألشياءأونتيجة ويستعملون 
 .ويثريون املشاكل العقلية ويبنون عليها بناء  منطقيا  ال بناء  حسيا  أو واقعيا  

ألن املتكلمني آمنوا ابهلل  .لبحث فيغاير ذلكأما منهج املتكلمني يف ا
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ورسوله وما جاء به رسوله، مث أرادوا أن يربهنوا على ذلك ابألدلة العقلية 
املنطقية، مث أخذوا يبحثون يف حدوث العامل، وإقامة الدليل على حدوث 

وأخذوا يتوسعون يف ذلك، فـمُفتح  أمامهم موضوعات جديدة ساروا  .األشياء
فهم مل يبحثوا يف آيت  .ث ما يتفرع منها إىل هنايته املنطقيةيف حبثها وحب

لفهمها كما هو منهج املتقدمني وكما هو غرض القرآن، وإمنا آمنوا هبا وأخذوا 
هذه انحية من نواحي البحث وأما  .يقيمون الرباهني على ما يفهمونه هم منها

ة، فَن املتكلمني الناحية األخرى من البحث، وهي النظرة إىل اآليت املتشاهب
فجمعوا اآليت اليت قد مل يقنعوا ابإلميان ابملتشاهبات َجلة من غري تفصيل، 

ا خالف بعد تتبعهم هلا َجيعها كاجلرب واالختيار وكاآليت اليت قد يظهر بينه
وسلطوا عليها عقوهلم وجرؤوا على ما مل جيرؤ  .يظهر منها جسمية هللا تعاىل

لوا إىل هذا الرأي ـظر يف كل مسألة إىل رأي، فَذا وصفأدَّاهم الن .عليه غريهم
فكان التأويل أول  .عمدوا إىل اآليت اليت يظهر أهنا ختالف رأيهم فأولوها

 ه عن اجلهة واملكان أولوانـز مظاهر املتكلمني، فَذا أداهم البحث إىل أن هللا م
وإذا أداهم  .عرشاآليت اليت ُتشعر أبنه تعاىل يف السماء وأولوا االستواء على ال

البحث إىل أن نفي اجلهة عن هللا يستلزم أنَّ أْعني الناس ال ميكن أن تراه، أولوا 
ر ـرا  من عناصـة الناس هلل، وهكذا كان التأويل عنصـاالخبار الواردة يف رؤي

 .املتكلمني وأكرب ممّيز هلم عن السلف
يء فهذا املنهج من البحث يف إعطاء العقل حرية البحث يف كل ش

فيما يُدرك وفيما ال يُدرك، يف الطبيعة وفيما وراء الطبيعة، فيما يقع عليه احلس 
وفيما ال يقع عليه احلس يؤدي حتما  إىل جعله األساس للقرآن، ال جعل 
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فكان طبيعيا  أن يوجد هذا املنحى يف التأويل، وكان طبيعيا   ،القرآن أساسا  له
وهذا  .اعتبار أن العقل يراها يف نظرهم أن يتجه هؤالء إىل أية جهة يروهنا على

فَن أدى النظر قوما  إىل االختيار وأتويل اجلرب،  .يستلزم اختالفا  كبريا  بينهم
فَنه قد يؤدي النظر غريهم إىل إثبات اجلرب وأتويل آيت االختيار، وقد يؤدي 

وبرز على َجيع  .غريهم إىل التوفيق بني رأي هؤالء ورأي هؤالء برأي جديد
أحدمها: االعتماد يف الرباهني على املنطق وأتليف القضاي ال  ؛ملتكلمني أمرانا

على احملسوسات، والثاين: االعتماد على أتويل اآليت اليت ختالف النتائج اليت 
 .توصلوا إليها



 

 57 

 خطأ منهج املتتلمني

يتبني من استعراض منهج املتكلمني أنه منهج غري صحيح وسلوكه ال 
اإلميان وال إىل تقوية اإلميان، بل إن سلوكه ال يؤدي إىل إجياد  يؤدي إىل اجياد

التفكري وال إىل تقوية التفكري، وإمنا يوجد معرفة فحسب، واملعرفة غري اإلميان 
 ووجه اخلطأ يف هذا املنهج ظاهر يف عدة وجوه:  .وغري التفكري

أوال : إن هذا املنهج يعتمدون فيه يف إقامة الربهان على األساس 
أحدمها أنه جيعل  .املنطقي وليس على األساس احلسي وهذا خطأ من وجهني

املسلم يف حاجة إىل أن يتعلم علم املنطق حىت يستطيع إقامة الربهان على 
وجود هللا، ومعىن ذلك أن ممْن ال يعرف املنطق يعجز عن الربهنة على صحة 

كالم كالنحو عقيدته، ومعناه أيضا  أن يصبح علم املنطق ابلنسبة لعلم ال
ابلنسبة لقراءة العربية بعد أن فسد اللسان، مع أن علم املنطق ال دخل له 

فقد جاء اإلسالم ومل يكن  .ابلعقيدة اإلسالمية وال شأن له يف الرباهني
املسلمون يعرفون علم املنطق ومحلوا الرسالة واقاموا األدلة القاطعة على 

ا يدل على انتفاء وجود علم عقائدهم ومل حيتاجوا علم املنطق بشيء وهذ
املنطق من الثقافة اإلسالمية وعدم لزومه يف شيء من الرباهني على العقيدة 
اإلسالمية، أمَّا الوجه الثاين فَن األساس املنطقي مظنة للخطأ خبالف األساس 
احلسي فَنه من حيث وجود الشيء ال ميكن أن يتطرق إليه اخلطأ مطلقا  وما 

  .اخلطأ ال يصح أن جُيعل أساسا  يف اإلميانميكن أن يتسرب إليه 
ألن حتصل فيه املغالطة وعرضة ألن تكون نتائجه غري  ةفاملنطق عرض

صحيحة ألنه وإن كان يشرتط صحة القضاي وسالمة تركيبها إال أنه يف كونه 
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بناء قضية على قضية جيعل صحة النتيجة مبنيا  على صحة هذه القضاي، 
مضمونة ألن النتيجة ال تستند إىل احلس مباشرة بل وصحة هذه القضاي غري 

 .تستند إىل اقرتان القضاي مع بعضها فتكون النتيجة غري مضمونة الصحة
وذلك أن الذي حيصل فيه هو أن اقرتان القضاي مع بعضها جيري فيه ترتيب 
املعقوالت على املعقوالت واستنتاج معقوالت منها، وجيري فيه ترتيب 

احملسوسات واستنتاج حمسوسات منها أما ترتيب املعقوالت  احملسوسات على
على املعقوالت فَنه يؤدي إىل االنزالق يف اخلطأ ويؤدي إىل التناقض يف النتائج 
ويؤدي إىل االسرتسال يف سالسل من القضاي والنتائج املعقولة من حيث 

 كثري الفرض والتقدير ال من حيث وجودها يف الواقع، حىت كان آخر الطريق يف
ومن هنا كان االستدالل ابلقضاي اليت جيري  .من هذه القضاي أوهاما  وأخاليط

فمثال  يقال منطقيا :  .فيها ترتيب معقوالت على معقوالت ُعرضة لالنزالق
القرآن كالم هللا وهو مركب من حروف مرتبة متعاقبة يف الوجود وكل كالم 

، فالنتيجة القرآن حادث مركب من حروف مرتبة متعاقبة يف الوجود حادث
فهذا الرتتيب للقضاي أوصل إىل نتيجة ليس  مما يقع حت  احلس فال  .وخملوق

سبيل للعقل إىل حبثها أو احلكم عليها، ولذلك فهي حكم فرضي غري واقعي، 
فضال  عن كوهنا من األمور اليت ُمنعم العقل من حبثها، ألن البحث يف صفة هللا 

على أنه ميكن  .لبحث يف ذات هللا وال بوجه من الوجوهحبث يف ذاته وال جيوز ا
بواسطة نفس املنطق أن نصل إىل نتيجة تناقض هذه النتيجة، فيقال القرآن  
كالم هللا وهو صفة له، وكل ما هو صفة هلل فهو قدمي، فالنتيجة القرآن قدمي 

وبذلك برز التناقض يف املنطق يف قضية واحدة، وهكذا يف كثري  .غري خملوق
من القضاي املرتتبة على ترتيب معقوالت على معقوالت يصل املنطقي إىل 

أما ترتيب احملسوسات على  .نتائج يف غاية التناقض ويف غاية الغرابة
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احملسوسات فَنه إذا انتهى إىل احلس يف القضاي وانتهى إىل احلس يف النتيجة 
لنتيجة ال على تكون النتيجة صحيحة ألهنا اعتمدت على احلس يف القضاي وا

ولكن الذي حيصل أن االعتماد يف الوصول إىل احلقيقة  .ترتيب القضاي فقط
يكون على ترتيب القضاي، ومالحظة احلس إمنا تكون فيما تنتهي إليه القضاي 
وقد حيصل أن القضية قد يتوهم أهنا تصدق على شيء ويكون الواقع أهنا ال 

قضية املسوَّرة ابلسور الكلي قد تصدق على هذا الشيء، أو قد حيصل أن ال
جزائها أتصدق على بعض أجزائها دون البعض فيوهم صدقها على بعض 

صدقها على اجلميع أو قد حيصل أن يكون يف القضية حكم ظاهره صحيح 
وواقعه خطأ فيتوهم صحة القضية، وقد حيصل أن تكون النتيجة صحيحة 

صحة النتيجة صحة  ولكن القضاي اليت استنتج  منها خطأ فيتوهم من
سبانيا سكاهنا ليسوا مسلمني، وكل بلد إقال: ـفمثال  قد يُ  .وهكذا ...القضاي

سكانه ليسوا مسلمني ليس بلدا  إسالميا ، فالنتيجة إسبانيا ليس  بلدا  
فقوله   .فهذه النتيجة خطأ، واخلطأ آٍت من أن القضية الثانية خطأ .إسالميا  

س بلدا  إسالميا  خطأ ألن البلد يكون بلدا  كل بلد سكانه ليسوا مسلمني لي
إسالميا  إذا حكم  ابإلسالم أو إذا كان َجهرة سكاهنا مسلمني، وهلذا 

ومثال  قد يقال: أمريكا بلد  .جاءت النتيجة خطأ، فَن إسبانيا بالد إسالمية
ترتفع فيه الناحية االقتصادية وكل بلد ترتفع فيه الناحية االقتصادية بلد انهض، 

مع أن  .فهذه النتيجة صحيحة ابلنسبة ألمريكا .لنتيجة أمريكا بلد انهضفا
فليس كل بلد ترتفع فيه الناحية  .إحدى القضيتني فيها غري صحيحة

االقتصادية بلدا  انهضا ، بل البلد الناهض هو البلد الذي ترتفع فيه الناحية 
م أن القضاي فيرتتب على هذه القضية اليت صحَّ  نتيجتها أن يتوه .الفكرية

اليت أخذت منها هذه النتيجة صحيحة ويرتتب على ذلك كله أن تكون 
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الكوي  وقطر والسعودية كل منها بلد انهض ألن الناحية االقتصادية فيها 
وهكذا َجيع القضاي تستند صحة  .مرتفعة مع أن احلقيقة هي بالد غري انهضة

ة ألنه قد تقع فيها نتائجها إىل صحة القضاي، وصحة القضاي غري مضمون
اس ـاملغالطة، ولذلك كان من اخلطأ االعتماد يف إقامة الربهان على األس

عن طريق املنطق  إليهال ـىن هذا أن احلقيقة اليت يتوصـولكن ليس مع .املنطقي
خطأ، أو أن إقامة الربهان بواسطة املنطق خطأ بل معناه أن االعتماد يف 

وجعل املنطق أساسا  يف إقامة احلجج خطأ الربهان على األساس املنطقي خطأ 
أمَّا املنطق فَنه جيوز  .انـة والربهـجـفيجب أن جيعل احلس هو األساس يف احل

أن يقام به الربهان على صحة القضية وهو يكون صحيحا  إذا صح  قضايه 
من  ةصحة النتيجة آتي  َجيعها وانته  هي والنتيجة معا  إىل احلس، وكان

القضاي ال من شيء آخر، إال أن وجود إمكانية وقوع املغالطة االستنتاج من 
فيه يوجب أن ال جُيعل أساسا  يف إقامة احلجة ألنه ككل أساس ظين فيه 

يقينيا ،  هكن أن يكون االستدالل يف بعض صور إمكانية اخلطأ وإن كان مي
وجيب أن جُيعل األساس يف الربهان هو احلس ألنه ككل أساس قطعي يف 

 .لشيء ال ميكن أن يتطرق إليه أي خطأوجود ا
إن املتكلمني خرجوا على الواقع احملسوس، وجتاوزوه إىل غري  -اثنيا  

احملسوس فهم حبثوا فيما وراء الطبيعة، يف ذات هللا ويف صفاته، فيما مل يصل 
إليه احلس، وشبكوا ذلك مع األحباث املتعلقة ابحملسوس، وأفرطوا يف قياس 

د، أعين يف قياس هللا على اإلنسان، فأوجبوا على هللا العدل  الغائب على الشاه
كما يتصوره اإلنسان يف الدنيا وأوجبوا على هللا أن يعمل ما فيه الصالح بل 

ألن هللا حكيم وال يفعل فعال   األصلحأوجب بعضهم على هللا أن يعمل ما هو 
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أن إال لغرض أو حكمة، والفعل من غري غرض سفه وعبث، واحلكيم إما 
ينتفع هو وإما أن ينفع غريه، وملا تقدس هللا تعاىل عن االنتفاع تعني أنه إمنا 

 ...يفعل لينفع غريه
وهكذا مما جعلهم خيوضون يف أحباث ليس  مما يقع عليه احلس 

وفاهتم أن  .وليس  مما ميكن احلكم عليها بواسطة العقل، فوقعوا فيما وقعوا فيه
مدركة فال ميكن أن يقاس أحدمها على احملسوس مدرك وأن ذات هللا غري 

اآلخر، ومل يفطنوا إىل أن عدل هللا ال يصح أن يقاس على عدل اإلنسان وال 
جيوز إخضاع هللا لقوانني هذا العامل وهو الذي خلق العامل، وهو الذي يُديره 

وإذا كنا نرى أن اإلنسان إذا ضاق نظره  .حسب هذه القوانني اليت جعلها له
هما  ضيقا  وحيكم على األشياء حكما  معينا  فَذا اتسع نظره يفهم العدل ف

تغريت نظرته إىل العدل وتغري حكمه فكيف نقيس رب العاملني الذي حييط 
أما الصالح  ؟علمه بكل شيء فنعطي عدله املعىن الذي نراه حنن للعدل

واألصلح فهو متفرع عن نظرهتم للعدل وما قيل يف العدل يقال فيه، واملشاهد 
 . ذلك أن اإلنسان قد يرى شيئا  فيه صالح فَذا اتسع  نظرته تغري رأيهيف

مني فالعامل اإلسالمي اليوم دار كفر ترك احلكم ابإلسالم ولذلك يراه َجيع املسل
الواعني يرون غري ولكن  إصالحنه يف حاجة إىل إأنه عامل فاسد ويقول أكثرهم 

بل العامل  ،وهذا خطأ ،وديعين إزالة الفساد من الوضع املوج اإلصالحأن 
اإلسالمي يف حاجة إىل انقالب شامل يزيل حكم الكفر ويعمل به يف حكم 

وهبذا يظهر اختالف نظرة  .لعمر الفساد إطالةفيه  إصالحوكل  ،اإلسالم
هللا لنظرة اإلنسان حىت نوجب عليه أن  إخضاعاإلنسان للصالح فكيف يُراد 

حكّمنا عقلنا لرأينا أن هللا فعل أشياء ولو  ؟يفعل ما نراه حنن صالحا  وأصلح
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والشياطني  إبليسال ترى عقولنا أن فيها أي صالح، فأي صالح يف خلق 
إىل يوم القيامة وأمات  إبليسالناس ومل أنظرم هللا  إضاللالقوة على  وإعطائهم

وملم يزيل حكم اإلسالم على  ؟صلح للخلقأفهل ذلك  ؟سيدان حممدا  
ويذل املسلمني ويسلط عليهم أعداءهم الكافرين،  لكفر،األرض ويُعلي حكم ا
األعمال وقسناها على  آالفولو سران يف تعداد  ؟هل ذلك أصلح للعباد

ولذلك ال  .ملا وجدانها صاحلة واألصلحعقلنا وعلى فهمنا ملعىن الصالح 
 يصح قياس هللا على اإلنسان وال جيب على هللا شيء:        

   ،               . ذا إال منهجهم ـع املتكلمني يف هـا أوقـوم
 .هم هللا على اإلنسانـث وقياسـيف البح

منهج املتكلمني يُعطي العقل حرية البحث يف كل شيء،  إن -اثلثا  
فيما حيس وفيما ال حيس، وهذا يؤدي حتما  إىل جعل العقل يبحث فيما ال 

، ويبحث يف الفروض والتخيالت، ويقيم الربهان على جمرد ميكنه أن حيكم عليه
قد تكون موجودة وقد ال تكون موجودة، وهذا يؤدي إىل  ألشياءالتصور 
زمُ  إنكار إمكانية  إخبارهبصدق  أشياء موجودة قطعا  إذا اخبـمرمان عنها من جنم

هلا  اإلميان أبمور ومهية ال وجود إمكانيةولكن العقل ال يُدركها، ويؤدي إىل 
ولكن العقل ختّيل وجودها، فمثال  حبثوا يف ذات هللا وصفاته فمنهم من قال 

وقالوا علم هللا هو  ،ومنهم من قال الصفة غري املوصوف ،الصفة عني املوصوف
انكشاف املعلوم على ما هو عليه، واملعلوم يتغري من حني آلخر، فورقة 

 الشجرة تسقط بعد أن كان  غري ساقطة وهللا يقول:              
       .  وعلم هللا ينكشف به الشيء على ما هو عليه، فهو عامل

ابلشيء قبل أن يكون على أنه سيكون، وعامل ابلشيء إذا كان على أنه كان، 



 

 63 

 ؟ري  املوجوداتـفكيف يتغرّي علم هللا بتغ .وعامل ابلشيء إذا عدم على أنه عدم
 بتغري احلوادث علم حمدث وهللا ال يقوم به حمدث، ألن ما يتعلق ريِّ ـوالعلم املتغ

من املسلَّم  إنومن املتكلمني ممْن أجاب على هذا بقوله:  ..به احملدث حمدث
سيقدم علينا غري علمنا أبنه قدم فعال ، وتلك التفرقة  ا  به أن ِعلمنا أبن زيد

دد علمه ـالذي يتجترجع إىل جتدد العلم، ولكن ذلك يف حق اإلنسان فهو 
أما يف حق هللا فال تفرقة  .ددـيتج واإلدراكاس ـلم وهو اإلحسـدر العـألن مص

عنده بني ُمقمدَّر سيكون وحمقق كان وُمنجز حدث، ومتوقع سيحدث، بل 
وأجاب متكلمون آخرون: أن هللا عامل  .املعلومات ابلنسبة له على حال واحدة
علومات معلومات عنده بعلم واحد، بذاته بكل ما كان وما سيكون، وكل امل

واالختالف بني ما سيكون وما كان يرجع إىل االختالف يف األشياء ال يف 
فهذا البحث كله حبث يف شيء ال يقع عليه احلس وال ميكن للعقل  .علم هللا

أن يصدر حكما  عليه ولذلك ال جيوز للعقل أن يبحثه، ولكنهم حبثوه ووصلوا 
العقل حرية البحث يف كل  إعطاءعلى طريقتهم يف  إىل هذه النتائج جري  

وقد تصوروا أشياء فبحثوها، فمثال  تصوروا أن إرادة هللا لفعل العبد  .شيء
العبد الفعل أي أن هللا خلق الفعل عند وجود قدرة العبد  أرادتعلق  به حني 

 .وإرادته ال بقدرة العبد وإرادته
وه فرضا  وال واقع له حسا ، فهذا الكالم تصوره الباحثون تصورا  وفرض

ولكنهم اعطوا العقل حرية البحث فبحث هذا األمر ووجد لديه هذا التصور 
ولو جعلوا  .اإلميان مبا تصوروه واطلقوا عليه اسم الكسب واالختيار فأوجبوا

العقل يبحث يف احملسوسات وحدها الدركوا أن خلق الفعل من حيث إجياد 
ن اخللق من العدم ال يتأتى إال من اخلالق، أما َجيع مواده إمنا هو من هللا أل
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مباشرة هذه املواد واجياد الفعل منها فهو من العبد كأي صناعة يقوم هبا،  
ولو جعلوا العقل يبحث يف احملسوسات وحدها ملا  .كصناعة الكرسي مثال  

  .آمنوا بكثري من الومهيات والفروض النظرية
لعقل أساس البحث يف اإلميان كله، ج املتكلمني جيعل اـإن منه -رابعا  

فرتتب على ذلك أن جعلوا العقل أساسا  للقرآن ومل جيعلوا القرآن أساسا  
يه املطلق نـز وقد بنوا تفسريهم للقرآن مبقتضى ذلك على أسسهم من الت .للعقل
صلح إىل غري ذلك، وحكَّموا العقل ابآليت ل األـدل وفعـة اإلرادة والعـوحري

لتعارض وجعلوه الفيصل بني املتشاهبات وأولوا اآليت اليت ال اليت ظاهرها ا
تتفق والرأي الذي يذهبون إليه حىت صار التأويل طريقة هلم ال فرق بني املعتزلة 
وأهل السنة واجلربية، ألن األساس ليس اآلية وإمنا األساس عندهم العقل، 

اسا  للقرآن إىل وهكذا أدى جعل العقل أس .واآلية جيب أن تؤول لتطابق العقل
ا  للبحث والعقل ـاسـولو جعلوا القرآن أس .ثـخطأ يف البحث، وخطأ فيما يبح

 .مبنيا  على القرآن لمما وقعوا فيما وقعوا فيه
نعم إن اإلميان بكون القرآن كالم هللا مبين على العقل فقط، ولكن 

ء به وليس القرآن نفسه بعد أن يتم اإلميان به يصبح هو األساس لإلميان مبا جا
وهلذا جيب إذا وردت آيت يف القرآن أن ال حيكم العقل يف صحة  .العقل

معناها أو عدم صحته وإمنا حتكم اآليت نفسها، والعقل وظيفته يف هذه احلالة 
ولكن املتكلمني مل يفعلوا ذلك، بل جعلوا العقل أساسا  للقرآن،  .الفهم فقط

  .القرآنومن أجل هذا حصل لديهم التأويل يف آيت 
 .إن املتكلمني جعلوا خصومة الفالسفة أساسا  لبحثهم -خامسا  

فاملعتزلة أخذوا من الفالسفة وردوا عليهم، وأهل السنة واجلربية ردوا على 
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املعتزلة، وأخذوا من الفالسفة وردوا عليهم، يف حني أن موضوع البحث هو 
ان عليهم أن يبحثوا وك .اإلسالم وليس اخلصومة ال مع الفالسفة وال مع غريهم

مادة اإلسالم أي يبحثوا ما جاء به القرآن وما ورد يف احلديث ويقفوا عند 
ولكنهم مل يفعلوا ذلك،  .حده وعند حد حبثه بغض النظر عن أي إنسان

وحولوا تبليغ اإلسالم وشرح عقائده إىل مناظرات وجمادالت وأخرجوها من قوة 
 .وحها، إىل صفة جدلية ومهنة كالميةدافعة يف النفس، من حرارة العقيدة ووض

وكان من أثر هذا املنهج أن  .هذه أبرز وجوه اخلطأ يف منهج املتكلمني
حتوَّل البحث يف العقيدة اإلسالمية من جعله وسيلة الدعوة إىل اإلسالم 
ولتفهيم الناس اإلسالم إىل جعله علما  من العلوم يدرس كما يدرس علم النحو 

مع أنه إذا جاز ألي معرفة  .اليت حدث  بعد الفتوحات أو أي علم من العلوم
من معارف اإلسالم أن يوضع هلا علم لتقريبها وتفهيمها فال جيوز أن يكون 
ذلك ابلنسبة للعقيدة اإلسالمية ألهنا هي مادة الدعوة وهي أساس اإلسالم 
ها وجيب أن تُعطى للناس كما وردت يف القرآن وأن تُتخذ طريقة القرآن يف تبليغ

ومن هنا وجب  .للناس وشرحها هلم هي طريقة الدعوة لإلسالم وشرح أفكاره
العدول عن منهج املتكلمني والرجوع إىل منهج القرآن وحده، أال وهو 
االعتماد يف الدعوة على األساس الفطري مع االعتماد على العقل يف حدود 

 .البحث يف احملسوسات
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 كيف نشأت مسألة القضاء والقدر

ثنينا مسألة ُمرتكب الكبرية اليت اعتزل هبا واصل بن عطاء رأس إذا است
فَننا ال نكاد جند مسألة من مسائل علم الكالم  ،املعتزلة حلقة احلسن البصري

القضاء )ومسألة  .إال كان  انشئة عن مسألة سبق للفالسفة اليوانن أن حبثوها
فة اليوانن واختلفوا هبذا االسم وابملسمى الذي حبثوه قد حبثها الفالس (والقدر
 (اجلرب واالختيار)وتسمى  (القضاء والقدر)فَن هذه املسألة تسمى  .فيها

وكلها تعين مسمى واحدا  وهو: أن ما حيدث من  (حرية اإلرادة)وتسمى 
 ؟اإلنسان من أفعال هل اإلنسان حرٌّ يف إحداثها وعدم إحداثها أو جمبور

 .أن يبحثوه - ترَجة الفلسفة اليواننية قبل -وهذا املعىن مل خيطر ببال املسلمني 
بيقوريون يرون أن اإلرادة حرة يف فاأل .وإمنا حبثه الفالسفة اليوانن واختلفوا فيه
أما  .كراهإواختياره دون أي  إبرادتهاالختيار، واإلنسان يفعل َجيع األفعال 

ن تتعداها، الرواقّيون فَهنم يرون أن اإلرادة جمربة على السري يف طريق ال ميكنها أ
وإمنا هو جمبور على فعل أي شيء وال ميلك أن  إبرادتهواإلنسان ال يفعل شيئا  

فلما جاء اإلسالم وتسرب  األفكار الفلسفية كان  من  . يفعلن الأيفعل و 
فاهلل عادل ويرتتب على هذا  .أهم املسائل مسألة صفة العدل ابلنسبة إىل هللا

على ذلك مسألة قيام العبد أبفعاله جري   العدل مسألة الثواب والعقاب، وترتب
على منهج البحث الذي ساروا عليه من حبث املسألة وما يتفرع عنها والتأثر 

الفالسفة، أي مبا درسوه من أفكار فلسفية تتعلق مبوضوعاهتم اليت  أبحباث
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وأظهر ما يف هذا املوضوع هو حبث املعتزلة، فَنه هو األصل يف  .يردون عليها
ألة وأحباث ابقي املتكلمني إمنا جاءت للرد على املعتزلة، ولذلك يعترب هذه املس

يف َجيع أحباث علم  املعتزلة هم األصل يف حبث مسألة القضاء والقدر، بل
ووقفوا  .يه له عن الظلمنـز الكالم، وقد كان  نظرة املعتزلة إىل عدل هللا نظرة ت
فرأوا  .يه هللا ومع عدل هللانـز ع تأمام مسألة املثوبة والعقوبة املوقف الذي يتفق م

أن عدل هللا ال يكون له معىن إال بتقرير حرية اإلرادة يف اإلنسان، وأنه خيلق 
أو  إبرادتهفَذا فعل  .أعمال نفسه وأن يف إمكانه أن يفعل الشيء أو ال يفعل

أما إن كان هللا خيلق  .، كان  مثوبته أو عقوبته معقولة وعادلةإبرادتهترك 
ن ويضطره إىل العمل على حنو خاص، فيضطر املطيع إىل الطاعة اإلنسا

 .والعاصي إىل العصيان، مث يُعاِقب هذا ويثيب ذلك فليس من العدالة يف شيء
خضعوا هللا أفهم قاسوا الغائب على الشاهد، قاسوا هللا تعاىل على اإلنسان، و 

فقد ألزموا هللا  .واننتعاىل لقوانني هذا العامل متاما  كما فعل فريق من فالسفة الي
ابلعدل كما يتصوره اإلنسان، فأصل البحث هو الثواب والعقاب من هللا على 

( القضاء والقدر)فعل العبد، وهذا هو موضوع البحث الذي أُطلق عليه اسم 
وقد اجتهوا يف حبثهم اجتاه الفالسفة  .(حرية اإلرادة)أو  (اجلرب واالختيار)أو 

فقالوا يف مسألة اإلرادة: اان نرى  .ة ويف خلق األفعالاليوانن فبحثوا يف اإلراد
 .رّي وُمريد الشر شرير، وُمريد العدل عادل، وُمريد الظلم ظاملـأن ُمريد اخلري خ

فلو كان  إرادة هللا تتعلق بكل ما يف العامل من خري وشر، لكان اخلري والشر 
ية والعدل والظلم وذلك ر ن املريد موصوفا  ابخلريية والشَّ مرادين هلل تعاىل، فيكو 
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دا  لكفر الكافر، ومعاصي ـون أبن هللا لو كان ُمريـولـويق .اىلـحمال يف حق هللا تع
ما هناه عن الكفر والعصيان، وكيف يـُتمصمور أن يريد هللا من أيب هلب  ،العاصي

ولو فعل هذا أحد من اخللق  ؟ميان، وينهاه عن الكفرأن يكفر مث أيمره ابإل
يان ـولو كان كفر الكافر وعص .اىل هللا عن ذلك علوا  كبريا  ـتع فيها ،ـلكان س

 ...رادتهتحقا عقوبة ولكان عملهما طاعة إلـاىل ما اسـالعاصي ُمرادا  من هللا تع

نقلية وهكذا ميضون يف الدليل يف قضاي منطقية، مث يعقبون ذلك أبدلة 
فيستدلون بقوله تعاىل:  .من القرآن الكرمي                  

وبقوله تعاىل:                                     

                                :وبقوله تعاىل
                                   :وقوله     

                       :وقوله                 
مثل قوله تعاىل: وأوَّلوا ما ورد من آيت ختالف رأيهم هذا           

                                تعاىل:  قوله ومثل
                                       :وقوله

                 . اعتنقوه  وخلصوا من ذلك إىل الرأي الذي
ودعوا له، وهو رأيهم املعروف من أن اإلنسان له حرية اإلرادة يف أن يفعل 

خلق األفعال،  وأما مسألة .فبَرادته، وإذا ترك فبَرادتهفَذا فعل  .الفعل أو يرتكه
ن أفعال العباد خملوقة هلم ومن عملهم هم ال من عمل هللا، إفقد قال املعتزلة 

ودليل ذلك ما  .رتكوها من غري دخل لقدرة هللاففي قدرهتم أن يفعلوها وأن ي
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يشعر به اإلنسان من التفرقة بني احلركة االختيارية واالضطرارية، كحركة من أراد 
 .أن حيرك يده وكحركة املرتعش، وكالفرق بني الصاعد إىل منارة والساقط منها
رية ال فاحلركة االختيارية مقدورة لإلنسان فهو الذي خيلقها، واحلركة االضطرا

إذ لو مل  .وأيضا  لو مل يكن اإلنسان خالق أفعاله لبطل التكليف .دخل له فيها
فعل وال تفعل، اقال له ـيكن قادرا  على أن يفعل وأال يفعل ما صح عقال  أن يُ 

وهكذا ميضون يف الدليل يف  .وملا كان هذا حمل املدح والذم والثواب والعقاب
ذلك أبدلة نقلية، فيستدلون على رأيهم  قضاي منطقية على رأيهم مث يعقبون
هذا آبيت كثرية كقوله تعاىل:                           

              :وقوله                  

              وقوله :                ه: ـولـوق     
                 ه: ـولـوق              

       .  :وأولوا ما ورد من آيت ختالف رأيهم هذا مثل قوله تعاىل
                 :وقوله تعاىل            . 

وخلصوا من ذلك كله إىل الرأي الذي اعتنقوه يف مسألة خلق األفعال، وهو 
أن اإلنسان خيلق أفعال نفسه وأنه قادر على أن يفعل الشيء وقادر على أن 

ا يتفرع وجري  وراء منهج املتكلمني يف البحث يف حبث املسألة وم .ال يفعله
فَن املعتزلة ملا قرروا  .عنها، تفرَّع لديهم عن مسألة خلق األفعال مسألة التولد

أن أفعال اإلنسان خملوقة له تفرَّع عن ذلك سؤال وهو: ما الرأي يف األعمال 
وذلك كاألمل  ؟أم من خلق هللا ؟أهي كذلك من خلقه ؟اليت تتولد عن عمله
ل للشيء من فعل اإلنسان، والقطع والطعم الذي حيص .الذي حيسه املضروب
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واحلرارة، والربودة،  الذي حيصل من السكني، واللذة والصحة والشهوة،
والرطوبة واليبوسة، واجلنب والشجاعة، واجلوع، والشبع، وغري ذلك، فَهنم قالوا 

 حني فعل الفعل، أحدثهاأهنا كلها من فعل اإلنسان ألن اإلنسان هو الذي 
 .نسان، فهي خملوقة لهفهي متولدة من فعل اإل
وفحواها  .وهذا هو رأي املعتزلة فيها( القضاء والقدر)هذه هي مسألة 

أهنا مسألة إرادة فعل العبد وما حيدث يف األشياء من خاصيات نتيجة فعل 
وفحوى رأيهم أن العبد حر اإلرادة يف أفعاله كلها، وأنه هو الذي  .اإلنسان

  .ث يف األشياء من أفعالهخيلق أفعاله وخيلق اخلواص اليت حتد

 وهذا الرأي من املعتزلة أاثر اثئرة املسلمني، وكان رأي  جديدا  عليهم،
 .ولذلك انربوا يردون عليه .ورأي  جريئا  يف األساس األول يف الدين وهو العقيدة

فقال هؤالء  .ومن أشهرهم جهم بن صفوان (اجلربية)فقام َجاعة يُطلق عليهم 
حرة، وال قدرة على خلق أفعاله،  إرادةنسان جمبور وليس  له اإل إناجلربيون: 

وهو كالريشة يف مهب الريح أو كاخلشبة بني يدي األمواج، وإمنا خيلق هللا 
وقالوا: إذا قلنا أن العبد خالق أعماله ترتب عليه حتديد  .األعمال على يديه

إجياد ما يف  وأن العبد شريك هلل تعاىل يف .قدرة هللا وأهنا مل تشمل كل شيء
فَن كان  قدرة  .والشيء الواحد ال ميكن أن تتعاون عليه قدراتن .هذا العامل

هللا هي اليت خلقته فال شأن لإلنسان فيه، وإن كان  قدرة اإلنسان هي اليت 
وال ميكن أن يكون بعضه بقدرة هللا وبعضه  .خلقته فال شأن فيه لقدرة هللا

ويرون  .وحده فـمعملم العبد الفعل وإبرادتهعبد فاهلل هو خالق فعل ال .بقدرة العبد
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أن أفعال العباد واقعة بقدرة هللا وحدها وليس لقدرة العبد أتثري فيها، وليس 
اإلنسان إال حمممال  ملا جُيريه هللا علي يديه، فهو جُمرب جربا  مطلقا ، وهو واجلماد 

رأيهم  وهكذا ميضون يف الربهان على .سواء ال خيتلفان إال يف املظهر
 من القرآن الكرمي مثل قوله تعاىلويستدلون عليه كذلك آبيت         

            :وقوله                          
 وقوله:                                     :وقوله

                   :وقوله           . 
العبد وخلقه لألفعال، وتبعا  لذلك يقولون أن  إرادةويؤولون اآليت الدالة على 

ما تولَّد من فعل العبد من خواص األشياء كاللذة واجلوع والشجاعة والقطع 
وقام أهل السنة واجلماعة أيضا  يردون  .ك هو من هللا تعاىل، وغري ذلواإلحراق

 واإلرادةهللا ومشيئته،  إبرادةأفعال العباد كلها  إنعلى املعتزلة فقال أهل السنة 
واملشيئة مبعىن واحد وهي صفة أزلية يف احلي توجب ختصيص أحد املقدورين 

وأفعال العباد  .يف أحد األوقات ابلوقوع مع استواء نسبة القدرة إىل الكل
حبكمه، إذا أراد شيئا  أن يقول له كن فيكون وقضيته أي قضاؤه وهو عبارة عن 

 قال تعاىل:  إحكامالفعل مع زيدة              ،    

    وفعل العبد بتقدير  .واملراد ابلقضاء املقضي، ال صفة من صفات هللا
لوق حبده الذي يوجد من ُحسن وقُبح ونفع وضر وما هللا وهو حتديد كل خم

واملقصود تعميم  .حيويه من زمان ومكان، وما يرتتب عليه من ثواب وعقاب
 اإلكراهلعدم  واإلرادةهللا وقدرته ألن الكل خبلق هللا وهو يستدعي القدرة  إرادة
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والفاسق وقالوا إن قيل فَن على قولكم يكون الكافر جمبورا  يف كفره  .واإلجبار
أن هللا  - أجابواأي  -والطاعة، قلنا  ابإلميانيف فسقه فال يصح تكليفهما 

تعاىل أراد منهما الكفر والفسق ابختيارمها فال جرب، كما أنه تعاىل علم منهما 
وقالوا عن أفعال العباد يف الرد  .الكفر والفسق ابالختيار ومل يلزم تكليف احملال

اد أفعال اختيارية يثابون هبا إن كان  طاعة، على املعتزلة واجلربية: للعب
وا وجه كوهنا اختيارية مع أهنم يقولون أن نَــّوبي .ويعاقبون عليها إن كان  معصية

 .هللا مستقل خبلق األفعال وإجيادها فقالوا: إن اخلالق لفعل العبد هو هللا تعاىل
دون البعض   وأن لقدرة العبد وإرادته مدخال  يف بعض األفعال كحركة البطش،
مث وضَّحوا  .كحركة االرتعاش، وأن هللا تعاىل خالق كل شيء، والعبد كاسب

صرف العبد قدرته وإرادته إىل الفعل كسب، وإجياد هللا الفعل  إنذلك فقالوا: 
عقب ذلك خلق واملقدور الواحد داخل حت  القدرتني لكن جبهتني خمتلفتني، 

وبعبارة  ،بلعبد جبهة الكسلقدور وم اإلجيادفالفعل مقدور هلل تعاىل جبهة 
العادة خبلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته ال بقدرة  أجرىأخرى أن هللا تعاىل 

واستدلوا على قوهلم ابآليت اليت  .العبد وإرادته، فهذا االقرتان هو الكسب
ادته هلا، واستدلوا على الكسب استدل هبا اجلربية على خلق هللا لألفعال وإر 

بقوله تعاىل: العبد  من                  :وقوله تعاىل   

                        :وقوله                  

        واحلقيقة هو أن  .واعتربوا أنفسهم أهنم ردوا على املعتزلة واجلربية
يف مسألة  اإلخفاقكل   أخفقواوقد  .ورأي اجلربية واحد فهم جربيون رأيهم



 

 73 

الكسب، فال هي جارية على طريق العقل، إذ ليس عليها أي برهان عقلي، 
وال على طريق النقل إذ ليس عليها أي دليل من النصوص الشرعية، وإمنا هي 

مسألة القضاء  حماولة خمفقة للتوفيق بني رأي املعتزلة ورأي اجلربية واخلالصة أن
والقدر أخذت دورا  هاما  لدى املتكلمني، وكانوا َجيعا  جيعلون موضع البحث 
هو فعل العبد وما توّلد من هذا الفعل من خاصيات أي اخلاصيات اليت 
حيدثها العبد من فعله يف األشياء، وجيعلون أساس البحث هو هل فعل العبد 

لقه هللا وخلقها أم أن ذلك من واخلاصيات اليت حيدثها العبد من فعله قد خ
وسبب وجود هذا  ؟العبد إبرادةهللا أم  إبرادةخلق العبد، وهل ذلك حصل 

البحث هو أخذ املعتزلة هلذه املسألة عن الفلسفة اليواننية كما هي ابمسها 
وحبثهم هلا ( اجلرب واالختيار)أو ( حرية اإلرادة)أو ( القضاء والقدر)ومسماها 

تتفق مع ما جيب هلل تعاىل من صفة العدل، فأدى هذا  من وجهة نظر رأوها
إىل قيام اجلربية وأهل السنة يردون على املعتزلة آراءهم على نفس الصعيد وعلى 
ذات األساس، وحبثوها َجيعا  من انحية صفات هللا ال من انحية موضوعها 

ثها هللا وقدرته على فعل العبد وعلى اخلاصيات اليت حيد إرادةوحده، فسلطوا 
العبد يف األشياء وصاروا يبحثون: هل هي بقدرة هللا وإرادته أم هي بقدرة 

فالقضاء والقدر إذن هو أفعال العباد وخاصيات األشياء اليت  ؟العبد وإرادته
فالقضاء هو أفعال العباد والقدر هو  .حيدثها اإلنسان من فعله يف األشياء

باد فظاهر من حبثهم له أما كون القضاء هو أفعال الع .خاصيات األشياء
وخالفهم فيه، أي من قوهلم أن العبد يقوم ابلفعل بقدرته وإرادته، وقول من رّد 
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عليهم أن فعل العبد يُوجمد بقدرة هللا وإرادته ال بقدرة العبد وإرادته، وقول من 
رادته ال إو  العبدرّد على االثنني أن فعل العبد يوجد خبلق هللا للفعل عند قدرة 

وأما كون  .لعبد وإرادته فهذا يدل على أن معىن القضاء هو أفعال العبادبقدرة ا
القدر هو اخلاصيات اليت حيدثها العبد يف األشياء فظاهر من حبثهم له 
وخالفهم فيه، فَهنم حني حبثوا ما توّلد من أفعال العبد حبثوا يف اخلاصيات اليت 

ا تولَّد من ذلك الفالوذج نشا  وسكرا  وأنضجنامه أضفناحيدثها فقد قالوا: إذا 
لِقنا أم من خلق هللا هل خروج الروح عند  ؟فهل طعم الفالوذج ولونه من خم

، وكسر الرجل أبصارانالذبح وذهاب احلجر عند الدفعة، واإلبصار إذا فتحنا 
عند السقوط، وصحتها إذا جربت، وحنو ذلك، هل هو من خلقنا أم من خلق 

واص، ويدل على ذلك اختالفهم يف حكم فهذا البحث هو حبث يف اخل ؟هللا
فقد قال بشر بن املعتمر رئيس معتزلة بغداد: كل ما تولَّد من  .هذه املتولدات
 إبصارهفَذا فتح  أان عني اإلنسان فأبصر الشيء، فَن  .فعلنا خملوق لنا

للشيء هو فعلي أان، ألنه متولد من فعلي، وكذلك لون ما نصنع من 
وكذلك األمل واللذة والصحة  .رائحتها، هو فعلنااملأكوالت، وطعومها، و 

وقال أبو اهلذيل العالف أحد  .كل ذلك من فعل اإلنسان  .خلا...والشهوة
فكل ما تولَّد من أفعال اإلنسان مما  .شيوخ املعتزلة: هنالك فرق بني املتولدات
فاألمل احلاصل من الضرب، وذهاب  .يُعلم كيفيته هو من فعله وما ال فال

صعدا  إذا رماه إىل أعلى، وسفال  إذا رماه إىل أسفل وحنو ذلك، هو من  احلجر
أما األلوان والطعوم واحلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة واجلنب  .فعل اإلنسان
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وقال النظَّام إن اإلنسان ال  .والشجاعة واجلوع والشبع، فكلها من فعل هللا
، وال يفعل اإلنسان احلركة إال يفعل إال احلركة فما ليس حبركة فليس من صنعه

فَذا حرك إنسان يده فذلك فعله، وأما إذا رمى  .يف نفسه، فأما يف غريه فال
حجرا  فتحرك احلجر إىل فوق أو إىل حت ، فتحرك احلجر ليس من فعل 
اإلنسان وإمنا هو من فعل هللا، مبعىن أنه طبع احلجر أن يتحرك إذا دفعه دافع 

والطعوم والرائحة واألمل واللذة ليس  من فعل اإلنسان وهكذا، فتكّون األلوان 
فهذا االختالف يف النظر إىل التوّلد واقعه يبنيِّ أنه  .ألهنا ليس  حركات

 ؟اختالف يف خاصيات األشياء: هل هي من فعل اإلنسان أم من هللا
فالبحث إذن واخلالف يف هذا البحث إمنا هو يف اخلاصيات اليت حيدثها 

وهكذا سار البحث يف موضوع واحد وعلى صعيد واحد  .ألشياءاإلنسان يف ا
ونظرا  ألن البحث يف متولِّدات األفعال أي يف اخلاصيات  .عند َجيع املتكلمني

اليت حيدثها اإلنسان يف األشياء كان فرعيا  ألنه مرتتب على حبث فعل العبد، 
جلربية فكان حبث فقد كان حبثا  اثنوي  يف اخلالف بني املعتزلة وأهل السنة وا

فعل العبد هو البحث الطاغي بني املتكلمني، واجلدل والنقاش كان مسلطا  
امسا   (القضاء والقدر)وملا كان  .عليه أكثر مما كان مسلطا  على اخلاصيات

واحدا  ملسمى، ولو كان مركبا  من كلمتني فهما مندجمتان مع بعضهما ومندرجة 
حبث القضاء والقدر فيما بعد على  احدامها حت  األخرى، فقد غلب ظهور

واستمر  .حبث فعل العبد أكثر منه على حبث اخلاصيات اليت حيدثها اإلنسان
 .وصار كلم يفهمه على وجه خيالف الوجه اآلخر (القضاء والقدر)النقاش يف 
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وقد جاء بعد شيوخ املعتزلة وشيوخ أهل السنة تالمذهتم واتباعهم واستمر 
كل عصر، ونظرا  لضمور املعتزلة وغلبة أهل السنة صار   النقاش بينهم وجتدد يف

النقاش مييل إىل جانب رأي أهل السنة، وصار املتناقشون خيتلفون يف القضاء 
والقدر وصاروا يضعون هلا معاٍن جديدة يتخيلوهنا من عند أنفسهم وحياولون 

القضاء )فصار بعضهم يقول  اتطبيق الفاظ اللغة أو ألفاظ شرعية عليه
سر من أسرار هللا ال يعرفه أحد، وصار بعضهم يقول ال جيوز البحث  (قدروال

ِإذاا »يف القضاء والقدر مطلقا  ألن الرسول هنى عن ذلك ويستدل حبديث: 
ُر فاأاْمِسُتوا إن  :وصار بعضهم يفّرِق بني القضاء والقدر فيقول ،«ذُِكرا اْلقادا

هو احلكم اجلزئي يف القضاء هو احلكم الكلي يف الكليات فقط، والقدر 
وبعضهم يقول: إن القدر هو التصميم، والقضاء هو  .اجلزئيات وتفاصيله

اإلجناز، وعلى هذا الرأي أن هللا يصمم العمل، أي يرمسه ويضع تصميمه، 
قدَّر العمل فهو القدر، وأنه تعاىل ينفذ العمل وينجزه فيكون قد فيكون قد 
املراد ابلقدر التقدير وابلقضاء  ومنهم من قال أن .فهو القضاءقضى العمل 

ن القضاء والقدر أمران إوبعضهم جيعل الكلمتني متالزمتني فيقول  .اخللق
لة األساس وهو القدر نـز ألن أحدمها مب متالزمان ال ينفك احدمها عن اآلخر،

لة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء نـز واآلخر مب
 .من فرَّق بينهما فجعل القضاء شيئا  والقدر شيئا  آخرومنهم  .ونقضه

كمسمى معني ( القضاء والقدر)وهكذا ظل النقاش يدور يف موضوع 
إال أنه كان له مدلول واحد  .سواء عند الذين فرَّقوا بينهما أو جعلومها متالزمني
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عند اجلميع وعلى أي تفسري من التفاسري هو فعل العبد من حيث إجياده هل 
وتبلور البحث  ؟ده هللا أم أوجده العبد أم خلقه هللا عندما قام به العبدأوج

وصار بعد  .وتركز على هذا املدلول وظل النقاش يدور على نفس الصعيد
يف حبث العقيدة وُجعل   (القضاء والقدر)وجود هذا البحث توضع مسألة 

هلل من أنه هو أمرا  سادسا  من أمور العقيدة ألهنا صارت تدل على أمر يتعلق اب
الذي خيلق الفعل وخيلق خاصيات األشياء سواء أكان هذا الفعل وهذه 

 .اخلاصيات خريا  أم شرا  
ابعتبارمها امسا  واحدا  ملسمى  (القضاء والقدر)ومن ذلك يتبني أن 

يف أحباث  اواحد، أو على حد تعبريهم ابعتبارمها أمرين متالزمني مل توجد
القضاء )ا أي موأنه ليس يف مسألته .تكلمنياملسلمني إال بعد وجود امل

إال رأين اثنان أحدمها حرية االختيار وهو رأي املعتزلة والثاين اإلجبار ( والقدر
وهو رأي اجلربية وأهل السنة مع اختالف بينهما ابلتعابري واالحتيال على 
األلفاظ واستقر املسلمون على هذين الرأيني وُحولوا عن رأي القرآن ورأي 

ديث وما كان يفهمه الصحابة منهما إىل املناقشة يف اسم جديد هو احل
ويف مسمى جديد ( حرية اإلرادة)أو  (اجلرب واالختيار)أو  (القضاء والقدر)

أو هل ما حُيدثُه  ؟هو: هل األفعال خبلق العبد وإرادته أم خبلق هللا وإرادته
من هللا أم هي اإلنسان يف األشياء من خاصيات هي من فعل العبد وإرادته 

وصار بعد وجود هذا البحث توضع مسألة القضاء والقدر يف حبث  ؟تعاىل
 .العقيدة وجعل  أمرا  سادسا  من أمور العقيدة
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 القدر

اليت وضعها املتكلمون امسا  للمسمى الذي  (القضاء والقدر)َجلة 
 .أخذوه عن فالسفة اليوانن، مل يسبق أن وضع  هلذا املعىن ال لغة وال شرعا  
وليتبني إىل أي حد يبعد معىن القدر ومعىن القضاء اللغويني أو الشرعيني عن 
املعىن الذي وضعه هلما املتكلمون، نعرض معنامها كما ورد يف اللغة ويف 

رم  .فقد وردت لكلمة القدر عدة معانٍ  .النصوص الشرعية يقال يف اللغة قمدم
وقدر الشيء  .له على مقدارهاألمر وقدَّره: دبره، والشيء ابلشيء قاسه به وجع

 .قدر األمر: نظر إليه ودبره وقاسه قدر قدرا  هللا: عظمه .قدارة: هيأه ووقته
 .وعليه قدر الرزق: قسمه .وقدر هللا عليه األمر وقدر له األمر: قضى وحكم

رم  .قدر الرجل فكر يف تسوية أمره وتدبريه .قدَّر وقدَّر على عياله: ضّيق وقمدم
 .أي أمتوا ثالثني «فاِإْن ُغمى عالاْيُتْم فااْقُدُروا لاهُ »ره، ويف احلديث: الشيء أي قمدَّ 

 قال تعاىل:  ،ووردت كلمة قدر يف القرآن الكرمي بعدة معانٍ       

              :أي أمرا  ُمربما  أو قضاء  حمكما  وقال         

       َّق عليه رزقه، وقال: فضي                         
أي على حدث قد قدره هللا يف اللوح احملفوظ أي كتبه، وهو هالُك قوم نوح 

 وقال:  .ابلطوفان              أي جعل فيها إنبات أقوات أهلها أي
 وقال:  .األقواتخاصية إنبات               فكر ماذا يقول أي

 وقال:  .يف القرآن وقدَّر يف نفسه ما يقوله وهيأه            



 

 79 

               أي خلق كل شيء فسواه تسوية، وقدر لكل
كل حٍي من حيوان ما ُيصلحه فهداه إليه وعرَّفه وجه االنتفاع به، أي جعل يف  

قوله:  مثل إشباعهاإىل  وهداه اإلشباع تتطلب حاجات وحيوان إنسان    

        .  :وقال                 أي جعلنا فيها سهولةم السري
 وقال:  .وأمنمه                     أي تقديرا  وتوقيتا. 
 وقال:                       وقال:  .أي بتقدير       

      وقال:  .أي إىل وق  معلوم                   أي
قصري  من أعماركمجعلنا تقدير املوت بينكم على اختالف وتفاوت فاختلف  

 قال: و  .وطويل ومتوسط                      أي مبقدار
 معلوم، وقال:                       أي كان تقديران أهنا ملن

وقال:  .الغابرين                  أي أتي  على وق
وعن  .هكلمة قدر يف احلديث مبعىن علم هللا وتقدير ووردت   .معني وقته لذلك

ا لِتاْستـاْفرِغا  الا تاْسأالِ » : أيب هريرة قال، قال رسول هللا قا ُأْخِتها ْرأاُة طاالا اْلما
أي ما قدره هللا يف أخرجه البخاري،  «صاْحفاتـاهاا والِتـاْنِتحا فاِإَّنىاا َلااا ماا ُقدِّرا َلااا

 م به وعلمه وهو من قبيل قوله تعاىل: اللوح احملفوظ، أي ما حك      

       وعن أيب هريرة عن النيب  .أي قدر يف اللوح احملفوظ  :قال
ِت » ُر واقاْد قادىرْ  الا َيْا ْرتُُه والاِتْن يـُْلِقيِه اْلقادا ْ ياُتْن قاْد قادى تُُه لاُه اْبنا آداما النىْذُر ِبشاْيٍء َلا

آدم بشيء  ابنم  النذر ال أييت إنأي  أخرجه البخاري، «اْلباِخيلِ  ْخرُِج ِبِه ِمنا أاْستا 
مل يكن قد حكم هللا به وكتبه يف اللوح احملفوظ أي علمه، إمنا يستخرج ابلنذر 
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روى  .وقدرته هنا حكم  به وعلمته، والقدر تقدير هللا وعلمه .من البخيل
 ،اْحتاجى آداُم واُموساى»قال:   أيب هريرة أن رسول هللاطريق  البخاري من
أاْنتا ُموساى  :قاالا آدامُ  ؟اْلْانىةِ  ِذي أاْخراْجتا ُذرِّيـىتاكا ِمنا أاْنتا آداُم الى  :فـاقاالا ُموساى

ِمهِ  تِِه واكاالا  ُثُى تـاُلوُمِِن عالاى أاْمٍر قاْد ُقدِّرا عالايى قـاْبلا أانْ  ؟الىِذي اْصطافااكا اَّللىُ ِبِرسااالا
أي ُكتب علي مبعىن عِلمه هللا، أي على تقدير  .«فاحاجى آداُم ُموساى ؟ُأْخلاقا 

 : وقال طاووس مسع  عبد هللا بن عمر يقول قال رسول هللا .حكم هللا به
ْيِس وااْلعاْجزِ » ْيِس أاْو اْلتا ٍر حاَّتى اْلعاْجِز وااْلتا أي   أخرجه مسلم، «ُكلُّ شاْيٍء ِبقادا

ووردت كلمة  . وعلمه، أي كتبه هللا يف اللوح احملفوظكل شيء بتقدير هللا
 :عن عبد هللا بن عباس .يف كالم الصحابة مبعىن تقدير هللا وعلمه (قدر هللا)

)أن عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام حىت إذا كان بسرغ لقيه أمراء األجناد، 
قال ابن  ،أبو عبيدة بن اجلراح وأصحابه فأخربوه أن الوابء قد وقع أبرض الشام

 فدعوهتم، .دع يل املهاجرين األولنيا :فقال عمر بن اخلطاب :عباس
قد  :فقال بعضهم .فاختلفوا ،فاستشارهم وأخربهم أن الوابء قد وقع ابلشام

معك بقية الناس  :وقال بعضهم .خرج م ألممر وال نرى أن ترجع عنه
فقال عمر: ممُهم على هذا الوابء ْقدِ وال نرى أن تُـ   وأصحاب رسول هللا

فاستشارهم فسلكوا سبيل  فدعوهتم، .ادع يل األنصار :مث قال .ارتفعوا عيّن 
ادع يل من كان ها  :مث قال .املهاجرين واختلفوا كاختالفهم، فقال: ارتفعوا عين

فلم خيتلف عليه منهم  فدعوهتم، .هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح
فنادى  .ذا الوابءـعلى ه ممُهمدِ ـقْ ـتُ نرى أن ترجع ابلناس وال  :رجالن، فقالوا
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فقال أبو عبيدة: أمِفرارا  من  .عمر يف الناس أين مصبحم على ظهر فأصبحوا عليه
نعم نفّر من قدر هللا إىل قدر  .لو غريك قاهلا ي أاب عبيدة :فقال عمر ؟قدر هللا
أرأي  لو كان لك ِإبل فهبط  وادي  له عدواتن، إحدامها خمصبة  .هللا
ْدبة، أليس إن رعي  املخصبة رعيتها بقدر هللا وإن رعي  اجلدبة واأل خرى جم

أي إن رعي  اخلصبة فعل   .دير هللا وعلُمهـرعيتها بقدر هللا( وقدر هللا هنا تق
وظ وعمِلممه، وإن رعي  اجلدبة فعل  ما كتبه هللا يف ـفـوح احملـما كتبه هللا يف الل
 .اللوح احملفوظ وعمِلممه
ذا كله أن كلمة قدر من األلفاظ املشرتكة اليت هلا عدة ويتبني من ه

معاٍن منها التقدير والعلم والتدبري والوق  والتهيئة، وجعل يف الشيء خاصية، 
ولكن على تعدد هذه املعاين مل يرد فيها أن القدر معناه أن يفعل العبد الفعل 

وتفاصيله، وال ورد جربا  عنه، ومل يرد فيها أن القدر احلكُم الكلي يف اجلزئيات 
معاٍن لغوية  (القدر)وعلى هذا فلكلمة  .فيها أن القدر سر من أسرار هللا

استعملها القرآن هبذه املعاين، واستعملها احلديث مبعاين القرآن، ومل يكن 
هنالك خالف يف معانيها، ال فيما وردت يف القرآن وال فيما وردت فيه من 

وإذا كان مل يرد هلا  .فال دخل للعقل فيها احلديث، وهذه املعاين للفظة لغوية،
آية، فال يقال عن معىن  وال يفأي معىن شرعي غري هذه املعاين ال يف حديث 

ومن هذا نتبني أن هذه املعاين اليت يف اآليت  .يصطلح عليه إنه معىن شرعي
ليس املقصود منها القدر الذي اختلف فيه املتكلمون فيما بعد، وأن املعاين 

 األحاديث إمنا يُقصد هبا تقدير هللا وعلمه، أي كتابته يف اللوح اليت يف
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وأما ما  .احملفوظ، وال شأن هلا يف حبث القضاء والقدر الذي أورده املتكلمون
ُر »أخرجه الطرباين بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه:  ِإذاا ذُِكرا اْلقادا

ء فال ختوضوا يف ذلك، ألن  كر علم هللا وتقديره لألشياأي إذا ذُ  «فاأاْمِسُتوا
كون تقدير األشياء من هللا يعين أنه كتبها يف اللوح احملفوظ وهذا يعين أنه 
علمها، وكون هللا عاملا  هبا هو من صفات هللا اليت جيب اإلميان هبا، فيكون 
معىن احلديث أنه إذا ذكر أن هللا هو الذي قدر األشياء وعلمها أي كتبها يف 

 . ختوضوا يف مناقشة ذلك بل امسكوا وسلموااللوح احملفوظ فال

س»من طريق طاووس:  مسلموكذلك ما أخرج  ِمْن أاْصحااِب  ا  أاْدراْكُت َنا
رٍ  راُسوِل اَّللِى   .فَن معناه بتقدير من هللا أي بعلم منه «يـاُقوُلونا ُكلُّ شاْيٍء ِبقادا

ِإْن أاصااباكا شاْيٌء فا ...»الم: ـالة والسـوقال عليه الص : لاْو أاّّنِ فـاعاْلُت  ُقلْ الا تـا وا
ا والاِتْن ُقلْ كا  ا لاتاانا كاذا أخرجه مسلم من طريق أيب  «: قادىرا اَّللىُ واماا شااءا فـاعالا ذا

فات ـوهذا كله من ابب ص .ومعناه كتب هللا يف اللوح احملفوظ أي عمِلم، هريرة
على قدر منه، أي على  ريـهللا، وأنه هو هللا يعلم األشياء قبل وقوعها، وأهنا جتم 

 .(القضاء والقدر)وال دخل لذلك يف حبث  .علم
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 اءـالقض

وقضى  .وقدره إبحكامقال يف اللغة قضى يقضي قضاء  الشيء، صمنعمه ـيُ 
وقد وردت كلمة القضاء يف آيت  .أمضاهبني اخلصمني حكم وفصل، واألمر 

 قال هللا تعاىل:  .القرآن يف عدة آيت                        

       أي إذا أبرم أمرا  فَنه يدخل حت  الوجود من غري امتناع وال
 وقال تعاىل:  .توقف                          أي

: وقال تعاىل .جعل هلذا املخلوق الذي خلقه من طني أجال  بني إجياده وموته
                       أي أمر أمرا  مقطوعا  به أال تعبدوا سواه

 وقال تعاىل:                                      

                      وقال تعاىل:  .كموحكم حبأي أمر أبمر
              إِبحكام حالم كوهِنا سبع أي فصنع السماء
 وقال تعاىل:  .مساوات                  ربم أمرا   ـيـُ أي ل
 وقال تعاىل:  .با  أن يُفعلـكان واج          أي أمت األمر وهو أمر
 وقال تعاىل:  .منه وتدمريهم وفـمرمغم  إهالكهم               أي

ليربم األجل الذي مساه وضربه لبعث املوتى وجزائهم على أعماهلم، وقال 
 اىل: ـتع                                 

         اىل: ـوقال تع .عاجال   لكتكموأهأي النتهى األمر    

             وكان أمرا  مربما  من هللا وحكما  قد ُحِكم بوجوده أي فعال
 وقال تعاىل:  .يقع جربا  عنك ألنه من قضاء هللا            
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       وما  به، أي  واحلتم مصدر حتم األمر إذا أوجبه ومقضيا  حمك
وعلى هذا فَن كلمة  .كان ورودهم واجبا  على هللا أوجبه على نفسه وقضى به

قضاء من األلفاظ املشرتكة اليت هلا عدة معاٍن منها: صمنمع الشيء إِبحكام، 
وأمضى األمر وجعل الشيء، وأمر أبمر وأمت األمر، وحتم وجود األمر وأبرم 

 .ر أمرا  مقطوعا  بهوأم ،راألمر، وانتهى األمر وحكم ابألم

ولكن على تعدد هذه املعاين مل يرد فيها أن القضاء هو حكم هللا يف 
وعلى هذا فكلمة  .الكليات فقط، كما مل يرد أن القدر حكم هللا يف اجلزئيات

قضاء هلا معاٍن لغوية استعملها القرآن يف هذه املعاين، ومل يكن هنالك خالف 
وإذا   .اين للفظة لغوية فال دخل للعقل فيهاوهذه املع .يف معانيها اليت وردت

قال ـكان هلا معىن شرعي، فال بد أن يرد هذا املعىن يف حديث أو آية حىت يُ 
وعليه فَنه ليس املقصود  .عن هذا املعىن أنه شرعي، ومل يرد غري هذه املعاين

الذي اختلف فيه املتكلمون  (القضاء والقدر)من القضاء الوارد يف اآليت هو 
ما بعد، وال شأن هلذه اآليت يف حبث القضاء والقدر، كما ال شأن لآليت في

واألحاديث اليت تضمن  معىن القدر يف حبث القضاء والقدر، فَن هذه 
اآليت واألحاديث تتحدث عن صفات هللا وعن أفعال هللا، والقضاء والقدر 

حبث وهذه اآليت حبثها شرعي ومعانيها لغوية، و  .يبحث عن فعل العبد
وهذه اآليت واألحاديث تفسر  .عند املتكلمني عقلي (القضاء والقدر)

معىن اصطالحي وضعه  (القضاء والقدر)مبعانيها اللغوية أو الشرعية، وحبث 
 .املتكلمون
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 درـاء والقـالقض

الكلمتني معا  ملعىن واحد، هلما  إبدراجأي  ،القضاء والقدر هبذا االسم
رون ابلقدر جبعلهما أمرين متالزمني ال ينفك مسمى معنّي، أي القضاء املق

أحدمها عن اآلخر هلما معا  مدلول معنّي ال يصح أن يدخل فيه غريه مل جيِر 
ويظهر من تتبع النصوص  .استعماهلما ال من الصحابة، وال من التابعني

الشرعية واللغوية، ومن تتبع أقوال الصحابة والتابعني ومن أتى بعدهم من 
معا  مل جيِر استعماهلما ابملدلول املعني  (القضاء والقدر)لميت العلماء أن ك

االصطالحي من أحد من الصحابة أو التابعني، ومل تردا جمتمعتني مبدلوهلما 
االصطالحي املعني ال يف القرآن وال يف احلديث، وإن وردات جمتمعتني مبعنامها 

قال:  يب بسند حسن عن الن براللغوي فيما أخرجه البزار من حديث جا
رِِه ِِبأْلانـُْفسِ » ُوُت ِمْن ُأمىِِت بـاْعدا قاضااِء اَّللِى واقادا وهلذا مل يوجد هذا  .«أاْكثـاُر ماْن ميا

املسمى االصطالحي الذي يدل عليه هذا االسم إال بعد وجود املتكلمني بعد 
انصرام القرن األول، وبعد ترَجة الفلسفة اليواننية، ومل يوجد يف عصر 

، ومل جير أي خالف أو نقاش يف هاتني الكلمتني كاسم واحد ملسمى الصحابة
القضاء )اصطالحي معني، فلم يعرف املسلمون طوال عصر الصحابة حبث 

وحدها  (قدر)ووردت كلمة  .وحدها (قضاء)وإن كان  وردت كلمة  (والقدر
املار لكنها يف َجيع ذلك  جابريف األحاديث، كما وردات جمتمعمتني يف حديث 

ردت ابملعىن اللغوي، ومل ترد ابملعىن االصطالحي، وقد وردت كلمة قضاء يف و 
كلمات أقوهلن يف قنوت    حديث القنوت قال احلسن: علمين رسول هللا

ْقضاى ـواِقِِن شارى ماا قاضاْيتا فاِإنىكا تـاْقِضي واالا يُ »الوتر مث ذكر دعاء القنوت ومنه: 
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ومعناه احفظين من شر ما حلسن بن علي، أخرجه الدارمي من طريق ا «عالاْيكا 
ووردت كلمة قدر يف  .حكم  به فَنك حتكم مبا تريد وال حُيكم عليك

ّرِهِ »حديث جربيل يف بعض الروايت قال:  ِر خارْيِِه واشا أخرجه  «واتـُْؤِمنا ِِبْلقادا
ِإْن أاصااباكا شاْيٌء فاالا  ...» :ويف قوله مسلم من طريق عمر بن اخلطاب،  وا

ا والاِتْن ُقلْ : لاْو أاّّنِ فـاعاْلُت كا ُقلْ تـا  ا لاتاانا كاذا أخرجه  «: قادىرا اَّللىُ واماا شااءا فـاعالا ذا
ومعىن كلمة قدر يف هذين احلديثني تقدير هللا مسلم من طريق أيب هريرة، 

وعلمه، أي أن تؤمن أبن األشياء يكتبها هللا يف اللوح احملفوظ ويعلمها قبل أن 
ح احملفوظ وعمِلممه قبل أن كان  أم شرا ، وقل كتب هللا هذا يف اللو توجد خريا   

وكلمة القضاء ابملعىن الوارد يف هذا احلديث وأينما وردت  .وما شاء فعل يوجمدم 
 .مل خيتلف املسلمون فيها ومل يتناقشوا يف لفظها وال يف مدلوهلا

قبل وجود  أما كلمة قدر ابملعىن الوارد يف هذين احلديثني فَن املسلمني
الفلسفة اليواننية بينهم مل خيتلفوا فيها ومل يتناقشوا يف لفظها وال يف مدلوهلا، 
ولكنه بعد وجود الفلسفة اليواننية عند املسلمني جاء َجاعة من الكوفة قالوا: 

 "ابلقدرية"وا مّ ـل شيء حيدث دون سابق تقدير وسُ ال قدر أي ال مقدر وأن ك
ولون أبن هللا خلق أصول األشياء مث تركها فال وهم الذين ينكرون القدر ويق

يعلم جزئياهتا، وهذا خالفا  ملا ورد بنص القرآن الصريح من أن هللا خالق كل 
يء قبل ـدر كل شـاىل قـشيء صغريا  كان أو كبريا  أصال  كان أو فرعا  وأنه تع

 .وح احملفوظ أي علمه قبل أن يوجدـوده أي كتبه يف اللـوج
 اىل: ـال تعـق                        ال: ـوق
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                             .  إال أن هذا
اخلالف والنقاش إمنا هو يف كلمة قدر هللا مبعىن علمه، فالقدرية يقولون أن هللا 
يعلم أصول األشياء وال يعلم جزئياهتا، واإلسالم ينطق أبن هللا يعلم أصول 

فالنقاش يف قدر هللا أي يف علمه، فهو يف موضوع علم هللا،  .األشياء وجزئياهتا
وهو حبث آخر منفصل عن  .القضاء والقدروهو موضوع آخر غري موضوع 

حبث القضاء والقدر، وواقعه الذي حدث هو كذلك، أي هو حبث آخر غري 
 .حبث القضاء والقدر

وكان قد وردت كل واحدة وحدها  (قضاء وقدر)وهبذا يظهر أن كلميت 
أي أن كلمة  .لكل منهما معىن معني، فال عالقة هلما يف حبث القضاء والقدر

معانيها اللغوية والشرعية اليت وردت عن الشارع، وكلمة قدر  قضاء جبميع
جبميع معانيها اللغوية والشرعية اليت وردت عن الشارع ال عالقة ألي كلمة 
منهما ال منفردتني وال جمتمعتني يف حبث القضاء والقدر، وإمنا يقتصر فيهما 

 .على ما ورد لغة وشرعا  من معىن ألي منهما
علم هللا بكل  إحاطةبيان علم هللا آيت دالة على  واآليت الواردة يف
 شيء فقوله تعاىل:                           

                                    :وقوله 
                                           

          :وقوله                        

                                  
 وقوله:                                      
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         .  فهذه اآليت نزل  على الرسول وحفظها الصحابة
مل خيطر بباهلم حبث القضاء والقدر، وفوق ذلك فَن منطوق هذه وفهموها و 

اآليت ومفهومها وداللتها انطقة أبهنا بيان لعلم هللا وال عالقة هلا ببحث 
 وكذلك آية:  .القضاء والقدر                        

                                        

                              ال دخل هلا يف
حبث القضاء والقدر ألهنا رد على الكفار الذين يفرقون بني السيئة واحلسنة 

د عليهم هللا أبن الكل من فيجعلون السيئة من الرسول واحلسنة من هللا، فري 
واحلديث ليس يف احلسنة اليت يفعلها اإلنسان والسيئة اليت يباشرها،  .عند هللا

بل احلديث يف القتال واملوت، واآلية نفسها وما قبلها تبني ذلك:     

                                                 

                                       

                                           

                                       

                                     

                                       

                                      

                                  فاملوضوع ما
 .وهلذا ال دخل هلا يف حبث القضاء والقدر .يصيبهم ال ما يفعلونه
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ما تقدم ال دخل له ببحث القضاء والقدر وال وعلى ذلك فَن َجيع 
يدخل حت  مدلوله فال عالقة له جبميع ما تقدم مطلقا ، وإمنا القضاء والقدر 
معىن جاء من الفلسفة اليواننية نقله املعتزلة وأعطوا فيه رأي ، ورد عليهم أهل 
ظل السنة واجلربية ورد أهل السنة على اجلربية، وحصر البحث يف نفس املعىن و 

فاملسألة إذن معىن جاء يف الفلسفة اليواننية وبرز  .البحث على صعيد واحد
أثناء اجلدال الذي كان حيصل بني املسلمني والكفار الذين كانوا يتسلحون 

لفلسفة اليواننية، وهو معىن يتعلق ابلعقيدة فرياد إعطاء رأي اإلسالم يف هذا اب
ية ردوا عليهم وأعطوا فيه رأي  آخر، وأهل واجلرب  ،فاملعتزلة أعطوا فيه رأي   .املعىن

السنة ردوا على اجلميع وأعطوا رأي  قالوا عنه أنه رأي اثلث خرج من بني 
 .(أبنه خرج من بني فرث ودم لبنا  خالصا  سائغا  للشاربني)الرأيني ووصفوه 

وعلى هذا فموضوع البحث صار معروفا  وهو املوضوع الذي جاء من 
ومبا أنه يتعلق ابلعقيدة فيجب أن يصرّح املسلم عن اعتقاده  .الفلسفة اليواننية

وقد صرّح املسلمون ابلفعل برأيهم وكانوا ثالثة  ؟يف هذا املوضوع ما هو
وعلى هذا فال جيوز إرجاع مسألة القضاء والقدر إىل ما ورد عن  .مذاهب

والشرع، معىن القضاء يف اللغة والشرع وال إىل ما ورد عن معىن القدر يف اللغة 
وال جيوز أن يتخيل ويتصور للقضاء والقدر معىن يؤتى به من مطلق الفرض 

والقدر  ،والتصور والتخيل فيقال أن القضاء هو احلكم الكلي يف الكليات فقط
هو احلكم الكلي يف اجلزئيات وتفاصيله، أو يقال أن القدر هو التصميم األزيل 

نعم ال  .ى ذلك التقدير والتصميملألشياء، والقضاء هو اإلجناز واخللق مبقتض
جيوز ذلك ألن هذا جمرد ختّيل وتصّور وحماولة التمحل يف تطبيق بعض األلفاظ 
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اللغوية والشرعية حماولة فاشلة ألهنا ال تدل عليه بل تدل على معاٍن عامة، 
وكذلك ال جيوز أن يقال أن  .وختصيصها هبا دون خمصص حتّكم بغري دليل

ألنه مل يرد نص  .ينا عن البحث فيهأسرار هللا وأننا هنُ  القضاء والقدر سر من
ب أن يُعطى ـوس جيـسـشرعي أنه سر من أسرار هللا فضال  عن أنه موضوع حم

وع ـلي وموضـ! عالوة على أنه حبث عق؟الرأي فيه فكيف يقال ال يبحث
ومن حيث  .يتعلق يف األمور اليت يبحثها العقل من حيث كوهنا واقعا  حمسوسا  

در مبدلوله الذي ـاء والقـضـث القـولذلك ال بد من حب .لقها ابإلميان ابهللتع
 .وضع موضع البحث وصار جزءا  من العقيدة

ومدلول القضاء والقدر أو بعبارة أخرى مسألة القضاء والقدر هي 
ذلك أن املسألة الواردة هي أفعال العبد  .أفعال العباد وخاصيات األشياء

عال أي اخلاصيات اليت حيدثها العبد يف األشياء، هل هي واملتولد من هذه األف
أي أن العبد هو  ؟أم هي من العبد ؟من خلق هللا هو الذي خلقها وأوجدها

ن العبد هو الذي خيلق أفعاله إفاملعتزلة قالوا َجيعا   ؟الذي خلقها وأوجدها
 الفعل ويوجده، واختلفوا يف اخلاصيات فقال بعضهم قبنفسه، فهو الذي خيل

َجيع اخلاصيات اليت حيدثها اإلنسان وهو الذي  قن العبد هو الذي خيلإ
يوجدها، وفرَّق بعضهم بني خاصيات وخاصيات، فجعل قسما  منها خيلقها 
 .العبد يف األشياء ويوجدها، وقسما  منها خيلقها هللا تعاىل يف األشياء ويوجدها

وَجيع اخلاصيات اليت حيدثها  أما اجلربية فقالوا أن هللا خيلق َجيع أفعال اإلنسان
اإلنسان يف األشياء وهو الذي يوجدها وال دخل للعبد يف خلق الفعل وإجياده 

وقال أهل السنة أن أفعال العبد  .وال يف إحداث اخلاصية يف الشيء
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واخلاصيات اليت حيدثها العبد يف األشياء خيلقها هللا تعاىل، ولكنهم قالوا أن هللا 
فاهلل خيلقها عند  .عبد ابلفعل وعند إحداث العبد للخاصيةخيلقها عند قيام ال

  .وجود قدرة العبد وإرادته ال بقدرة العبد وإرادته
وهذه هي خالصة اآلراء  -مسألة القضاء والقدر -هذه هي املسألة 

واملدقق فيها جيد أنه ال بد من معرفة األساس الذي يبىن عليه  .اليت قيل  فيها
على صعيده فتنتج النتيجة اليت يقتضيها أساس  البحث حىت يكون البحث
وأساس البحث يف القضاء والقدر ليس هو فعل العبد  .البحث ال مطلق نتيجة

من كونه هو الذي خيلقه أم هللا، وليس هو إرادة هللا تعاىل من أن إرادته تعلق  
 بفعل العبد فهو ال بد موجود هبذه اإلرادة، وليس هو علم هللا تعاىل من كونه
يعلم أن العبد سيفعل كذا وحييط علمه به، وليس هو كون هذا الفعل للعبد 

نعم ليس  .مكتواب  يف اللوح احملفوظ فال بد أن يقوم به وفق ما هو مكتوب
األساس الذي يبىن عليه البحث هو هذه األشياء مطلقا  ألنه ال عالقة هلا يف 

حيث اإلجياد من بل عالقتها من  .هذا املوضوع من حيث الثواب والعقاب
عدم، ومن حيث اإلرادة اليت تتعلق جبميع املمكنات، ومن حيث العلم احمليط 

وهذه العالقة موضوع آخر  .بكل شيء واحتواء اللوح احملفوظ على كل شيء
وموضوع البحث الذي  .منفصل عن موضوع اإلاثبة على الفعل والعقاب عليه
ع الثواب على الفعل تبىن مسألة القضاء والقدر على أساسه هو موضو 

 ؟لقيام ابلفعل خريا  أم شرا  أو خمرّي فيهابوالعقاب عليه، أي: هل العبد ملزم 
واملدقق يف أفعال  ؟وهل له اختيار القيام ابلفعل أو تركه أو ليس له االختيار

العباد يرى أن اإلنسان يعيش يف دائرتني إحدامها يسيطر عليها وهي الدائرة 
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رفاته وضمن نطاقها حتصل أفعاله اليت يقوم هبا مبحض اليت تقع يف نطاق تص
اختياره، واألخرى تسيطر عليه وهي الدائرة اليت يقع هو يف نطاقها، وتقع 

 .عليه مضمن هذه الدائرة األفعال اليت ال دخل له هبا سواء أوقع  منه أ
فاألفعال اليت تقع يف الدائرة اليت تسيطر عليه ال دخل له هبا وال شأن 

وهي قسمان: قسم يقتضيه نظام الوجود مباشرة، وقسم ال  ،جودهاله بو 
أّما  .يقتضيه نظام الوجود مباشرة، وإن كان كل شيء ال خيرج عن نظام الوجود

ما تقتضيه أنظمة الوجود مباشرة فهي ختضعه هلا ولذلك يسري حبسبها سريا  
ف، جربي ، ألنه يسري مع الكون ومع احلياة طبق نظام خمصوص ال يتخل

ولذلك تقع األعمال يف هذه الدائرة على غري إرادة منه، وهو فيها مسريَّ وليس 
فقد أتى إىل هذه الدنيا على غري إرادته وسيذهب عنها على غري إرادته،  .خمريا  

وال يستطيع أن يطري جبسمه فقط يف اهلواء وال أن ميشي بوضعه الطبيعي على 
يه وال يوجد شكل رأسه، وال حجم املاء، وال ميكن أن خيلق لنفسه لون عين

جسمه، وإمنا الذي أوجد ذلك كله هو هللا تعاىل، دون أن يكون للعبد 
املخلوق أي أثر وال أية عالقة يف ذلك، ألن هللا هو الذي خلق نظام الوجود، 

وأما  .وجعله منظما  للوجود، وجعل الوجود يسري حبسبه وال ميلك التخلف عنه
ال اليت ليس  يف مقدوره واليت ال ِقبملم لُه بدفعها وال القسم الثاين فهي األفع

يقتضيها نظام الوجود وهي األفعال اليت حتصل من اإلنسان أو عليه جربا  عنه 
وال ميلك دفعها مطلقا ، كما لو سقط شخص عن ظهر حائط على شخص 
آخر فقتله، وكما لو أطلق شخص النار على طري فأصاب إنساان  مل يكن 

مل  ئطار ه، وكما لو تدهور قطار أو سيارة أو سقط  طائرة خللل يعلمه فقلت
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يكن ابإلمكان تالفيه، فتسبب عن هذا التدهور والسقوط قتل الركاب، وما 
فَن هذه األفعال اليت حصل  من اإلنسان أو عليه وإن كان   .شاكل ذلك

ليس  مما يقتضيه نظام الوجود، ولكنها وقع  من اإلنسان أو عليه على غري 
 .إرادة منه، وهي ليس  يف مقدوره، فهي داخلة يف الدائرة اليت تسيطر عليه
فهذه األفعال كلها اليت حصل  يف الدائرة اليت تسيطر على اإلنسان هي اليت 
تسمى قضاء، ألن هللا هو الذي قضى الفعل، وألنه ال توجد حرية إرادة للعبد 

 العبد على هذه األفعال يف الفعل، وليس له أي اختيار، ولذلك ال حياسب هللا
مهما كان فيها من نفع أو ضرر، أو حب أو كراهية ابلنسبة لإلنسان، أي 
مهما كان فيها من خري أو شر حسب تفسري اإلنسان هلا، وإن كان هللا وحده 
هو الذي يعلم الشر واخلري يف هذه األفعال، ألن اإلنسان ال أثر له هبا وال يعلم 

ها وال ميلك دفعها أو جلبها مطلقا ، ولذلك ال يثاب عنها وال عن كيفية إجياد
فهذا هو القضاء، ويقال حينئذ أن الفعل وقع قضاء، وعلى  .وال يعاقب عليها

  .اإلنسان أن يؤمن هبذا القضاء أنه من هللا سبحانه وتعاىل
رة اليت يسيطر عليها اإلنسان فهي الدائرة ـع يف الدائـأما األفعال اليت تق

وهذه  .يها خمتارا  ضمن النظام الذي خيتاره سواء شريعة هللا أو غريهااليت يسري ف
الدائرة هي اليت تقع فيها األعمال اليت تصدر من اإلنسان أو عليه إبرادته، 

افر يف أي وق  يشاء، وميتنع عن ذلك يف أي ـرب ويسـي وأيكل ويشـو ميشـفه
بع جوعة ـوهو يشاء، ـوق  يشاء، وهو حيرق ابلنار ويقطع ابلسكني كما يش

ة امللك أو جوعة املعدة كما يشاء، يفعل خمتارا  وميتنع عن الفعل ـوعـالنوع أو ج
خمتارا ، ولذلك يسأل عن األفعال اليت يقوم هبا ضمن هذه الدائرة، فيثاب على 
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 .تحق العقابـالفعل إن كان مما يستحق الثواب، ويعاقب عليه إن كان مما يس
ابلقضاء وال دخل للقضاء هبا، ألن اإلنسان هو وهذه األفعال ال دخل هلا 

الذي قام هبا إبرادته واختياره، وعلى ذلك فَن األفعال االختيارية ال تدخل 
 .حت  القضاء

وأما القدر فهو أن األفعال اليت حتصل سواء أكان  يف الدائرة اليت 
شياء يسيطر عليها اإلنسان أم الدائرة اليت تسيطر عليه، تقع من أشياء وعلى أ

ُيحِدث هذا الفعل أثرا ، أي يرتتب على ـواحلياة، فم  واإلنسانمن مادة الكون 
هذا الفعل وجود أمر ما، فهل هذا الذي حيدثه اإلنسان يف األشياء من 
خاصيات قد خلقه اإلنسان فيها أو خلقه هللا سبحانه وتعاىل يف هذه األشياء  

مور اليت حتدث يف األشياء واملدقق جيد أن هذه األ ؟كما خلق األشياء نفسها
هي من خواص األشياء ال من فعل اإلنسان، بدليل أن اإلنسان ال يستطيع أن 
يوجدها إال يف األشياء اليت تكون خاصية من خواصها، أما األشياء اليت 

وهلذا مل تكن  .ليس  من خواصها فال ميكن لإلنسان أن يوجد فيها ما يريده
إمنا هي من خواص األشياء، فاهلل تعاىل خلق هذه األمور من أفعال اإلنسان و 

األشياء وقدر فيها خواصها على وجه ال يتأتى منها غري ما قدره فيها، كتقدير 
النواة أن ينب  منها النخل دون التفاح، وكتقدير مين اإلنسان أن يكون منه 

وقد خلق هللا لألشياء خواص معينة، فخلق يف  .اإلنسان دون سائر احليواانت
ر خاصية اإلحراق، ويف اخلشب خاصية االحرتاق، ويف السكني خاصية النا

القطع، وجعلها الزمة حسب نظام الوجود ال تتخلف، وحني يظهر أهنا 
ختلف  يكون هللا قد سلبها تلك اخلاصية، وكان ذلك أمرا  خارقا  للعادة، وهو 
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وكما خلق يف األشياء خاصيات كذلك  .حيصل لألنبياء ويكون معجزة هلم
خلق يف اإلنسان الغرائز واحلاجات العضوية، وجعل فيها خاصيات معينة  
كخواص األشياء، فخلق يف غريزة النوع خاصية امليل اجلنسي مثال ، وخلق يف 

ع مثال ، غريزة البقاء خاصية امللك مثال ، ويف احلاجات العضوية خاصية اجلو 
ة ناصيات املعيفهذه اخل .هلا حسب سنة الوجود ةوجعل هذه اخلاصيات الزم

اليت أوجدها هللا سبحانه وتعاىل يف األشياء ويف الغرائز ويف احلاجات العضوية 
اليت يف اإلنسان هي اليت تسمى القدر، ألن هللا وحده هو الذي خلق األشياء 
والغرائز واحلاجات العضوية وقدَّر فيها خواصها، فحني حتدث الشهوة عند 

ه، وحني يذهب احلجر إىل أعلى عند اإلنسان، وحني يبصر عند فتح عيني
دفعه لفوق، وإىل أسفل عند دفعه لتح ، فَن ذلك كله ليس من فعل 
اإلنسان وإمنا هو من فعل هللا مبعىن أنه طبع األشياء أن تكون هكذا، أي 
وال  خلقها وخلق فيها خواص معينة فهي من هللا تعاىل، وهي ليس  من العبد

ن القدر يف إويقال حينئذ  .، فهذا هو القدرشأن له فيها وال أثر له مطلقا  
هو خواص األشياء اليت حيدثها اإلنسان فيها، وعلى ( القضاء والقدر)حبث 

اإلنسان أن يؤمن أبن الذي قدَّر يف هذه األشياء خواصها هو هللا سبحانه 
  .وتعاىل

األفعال اليت تقع يف الدائرة اليت هو  (القضاء والقدر)ومن هنا كان 
لى اإلنسان سواء أكان يقتضيها نظام الوجود أم كان ال يقتضيها، تسيطر ع

 .واخلاصيات اليت حيدثها يف األشياء بل تقع من اإلنسان أو عليه جربا  عنه،
ومعىن اإلميان ابلقضاء والقدر خريمها وشرمها من هللا تعاىل، هو اإلميان أبن 
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ل له بدفعها، واخلاصيات جربا  عنه وال قب األفعال اليت تقع من اإلنسان أو عليه
اليت حيدثها يف األشياء هي من هللا تعاىل وليس  من العبد وال دخل للعبد 

وبذلك خترج األفعال االختيارية عن حبث القضاء والقدر، وذلك ألن  .فيها
هذه األفعال حصل  من اإلنسان أو عليه ابختياره وألن هللا حني خلق 

الغرائز واحلاجات العضوية، وخلق اإلنسان وخلق اخلاصيات يف األشياء و 
لإلنسان العقل املميِّز، أعطاه االختيار أبن يقوم ابلفعل أو يرتكه ومل يلزمه القيام 
ابلفعل أو الرتك، ومل جيعل يف خاصيات األشياء والغرائز واحلاجات العضوية ما 

على  اإلقداميلزمه على القيام ابلفعل أو الرتك، ولذلك كان اإلنسان خمتارا  يف 
عنه مبا وهبه هللا من العقل امليِّز، وجعله مناط التكليف  واإلقالعالفعل 

الشرعي، وهلذا جعل له الثواب على فعل اخلري ألن عقله اختار القيام أبوامر 
هللا واجتناب نواهيه، وجعل العقاب على فعل الشر ألن عقله اختار خمالفة 

هذا الفعل حقا  وعدال  ألنه وكان جزاؤه على  .أوامر هللا وعمل ما هنى عنه
خمتار يف القيام به وليس جمربا  عليه، وال شأن للقضاء والقدر فيه، بل املسألة 

وعلى ذلك كان اإلنسان مسؤوال  عن كسبه:  .هي قيام العبد نفسه بفعله خمتارا  
                  . 
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 اللـدى والضـاَل

قال هداه للدين يهديه هدى، وهديته ـشاد والداللة، يُ اهلدى يف اللغة الر 
واهلداية شرعا  هي االهتداء  .والضالل ضد الرشاد .الطريق والبي  هداية عرَّفته

إىل اإلسالم واإلميان به، والضالل شرعا  هو االحنراف عن اإلسالم، ومنه قوله 
 « ٍلاة د جعل هللا اجلنة للمهتدين وق .أخرجه أمحد «الا َتاْتاِمُع ُأمىِِت عالاى ضاالا

والنار للضالني، أي أن هللا أاثب املهتدي وعذب الضال، فتعليق املثوبة أو 
العقوبة ابهلدى والضالل يدل على أن اهلداية والضالل مها من فعل اإلنسان 

إذ لو كاان من هللا ملا أاثب على اهلداية وعاقب على الضالل،  .وليسا من هللا
نه حني يُعاِقب ممْن قام هو إسبة الظلم إىل هللا تعاىل، إذ ن ألن ذلك يؤدي إىل

اىل: ـعن ذلك علوا  كبريا ، قال تعيكون قد ظلمه، وتعاىل هللا  إبضالله   

              :وقال               . 

داية والضالل إىل هللا تعاىل، إال أنه قد وردت آيت تدل على نسبة اهل
فيفهم منها أن اهلداية والضالل ليسا من العبد وإمنا من هللا تعاىل، ووردت 

هم منها فـإىل العبد، فيُ  واإلضاللآيت أخرى تدل على نسبة اهلداية والضالل 
وهذه اآليت وتلك ال بد أن تُفهم فهما   .أن اهلداية والضالل من العبد

ن يُدرك واقعها التشريعي الذي ُشرع  له، وحينئذ يظهر أن تشريعيا ، مبعىن أ
نسبة اهلداية والضالل إىل هللا هلا مدلول غري مدلول نسبة اهلداية والضالل إىل 
العبد، وان كال  منهما مسلط على جهة ختتلف عن اجلهة اليت يسلط عليها 
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 تنسب اآليت اليت إننعم  .اآلخر، وبذلك يربز املعىن التشريعي أمت بروز
ل قال ـالضالل واهلداية إىل هللا صرحية يف أنه هو الذي يهدي وهو الذي يض

تعاىل:                                :وقال 
                

 وقال:           

             :وقال                         
 وقال تعاىل:                                      

                                          
وقال:                               
   وقال:       تعاىل: وقال          

                               
وقال:         

                                      :وقال   

                             .  فمنطوق هذه اآليت
هو هللا تعاىل وليس واإلضالل  فيه داللة واضحة على أن الذي يفعل اهلداية

العبد، وهذا يعين أن العبد ال يهتدي من نفسه وإمنا إذا هداه هللا اهتدى، وإذا 
ولكن هذا املنطوق قد جاءت قرائن تصرف معناه عن جعل  .أضله ضل

مباشرة اهلداية والضالل من هللا إىل معىن آخر، هو جعل خلق اهلداية وخلق 
أما هذه  .هو العبد واإلضاللشر للهداية والضالل الضالل من هللا، وأن املبا
اءت آيت كثرية تنسب اهلداية ـأما الشرعية فقد ج .القرائن فشرعية وعقلية

 اىل: ـتعقال  .إىل العبد واإلضاللوالضالل                   
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                           :وقال               

          :وقال               
وقال:           

        وقال تعاىل:                         

                :وقال                       
  

وقال:                                        
وقال:                 ال: ـوق                 

  ال:ـوق                :وقال                
 وقال:                                    

       :وقال                     :وقال      

                            :وقال           

    .  فمنطوق هذه اآليت فيه داللة واضحة على أن اإلنسان هو الذي
يفعل اهلداية والضالل فيضل نفسه ويضل غريه وأن الشيطان يضل أيضا ، فقد 

ل إىل اإلنسان وإىل الشيطان، وأن اإلنسان يهتدي جاءت نسبة اهلداية والضال
إىل هللا  واإلضاللفهذا قرينة على أن نسبة اهلداية  .من نفسه ويضل من نفسه

فَنك إذا وضع  اآليت مع بعضها  .ليس  نسبة مباشرمة بل هي نسبة خلق
وفهمتها فهما  تشريعيا  يتبني لك انصراف كل منها إىل جهة غري اجلهة اليت 

ى، فاآلية تقول: لألخر               :واآلية األخرى تقول
                        

فاألوىل تدل على أن هللا هو الذي  
وهداية هللا يف اآلية  .هدى، والثانية تدل على أن اإلنسان هو الذي اهتدى
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سان، أي إجياد قابلية اهلداية، واآلية األوىل هي خلق للهداية يف نفس اإلن
الثانية تدل على أن اإلنسان هو الذي ابشر ما خلقه هللا من قابلية اهلداية 

 فاهتدى، ولذلك يقول يف آية أخرى:                أي طريق
اء اخلري وطريق الشر، أي جعلنا فيه قابلية اهلداية وتركنا له أن يباشر االهتد

إىل اإلنسان قرينة شرعية  واإلضاللفهذه اآليت اليت تنسب اهلداية  .بنفسه
أما القرينة العقلية فَن هللا  .دالة على صرف مباشرة اهلداية عن هللا إىل العبد

تعاىل حياسب الناس فيثيب املهتدي ويعذب الضال ورتب احلساب على 
 أعمال اإلنسان، قال تعاىل:                               

                  :وقال                       

                        ال: ـوق         

                              :وقال  

                :وقال تعاىل                    

                    .  واإلضاللفَذا جعل معىن نسبة اهلداية 
ا فَن عقابه للكافر واملنافق والعاصي يكون ظلما ، وتعاىل هللا إىل هللا مباشرته هل
فوجب أن يصرف معناها على غري املباشرة وهو خلق  .عن ذلك علوا  كبريا  

هو العبد  واإلضاللاهلداية من العدم والتوفيق إليها فيكون الذي يباشر اهلداية 
 .ولذلك حياسب عليها

أما من  .إىل هللا واإلضاللاهلداية هذا من انحية اآليت اليت فيها نسبة 
 ابملشيئة:  واإلضاللانحية اآليت اليت تقرتن فيها اهلداية          
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              فَن معىن املشيئة هنا هو اإلرادة، ومعىن هذه اآليت
ن هو أنه ال يهتدي أحد جربا  عن هللا وال يضل أحد جربا  عنه، بل يهتدي م

  .يهتدي إبرادة هللا ومبشيئة ويضل من يضل إبرادته ومشيئته

فهم منها أن هناك أانسا  ال يهتدون أبدا  مثل ـبقي  مسألة اآليت اليت يُ 
 قوله تعاىل:                                     

                                         

       :وقوله                  وقوله :          

                           فهذه اآليت إخبار من هللا
أانس خمصوصني أبهنم لن يؤمنوا وهذا داخل يف علم هللا وليس  ألنبيائه عن

 .معناه أن هناك فئة تؤمن وفئة ال تؤمن، بل كل إنسان فيه قابلية اإلميان
والرسول وحامل الدعوة من بعده خماطب بدعوة الناس َجيعا  لإلميان، وال جيوز 

أنه ال يؤمن،  أما من سبق يف علم هللا .أن ييأس املسلم من إميان أحد مطلقا  
فاهلل يعلمه ألن علمه حميط بكل شيء، وما مل خيربان عما يعلمه ال جيوز لنا أن 

 .واألنبياء مل حيكموا بعدم إميان أحد إال بعد أن أخربهم هللا بذلك .حنكم

 اىل: ـوله تعـوأما ق                     وله:ـوق 
                     :وقوله              

         :وقوله تعاىل                        

        :وقوله                        فَن
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 .تعين عدم توفيق هللا هلم ابهلداية، إذ التوفيق للهداية من هللا هذه اآليت
والفاسق والظامل والكافر والضال واملسرف الكذاب كل أولئك يتصفون 
بصفات تتنا ى مع اهلداية وهللا ال يوفق للهداية من كان  هذه صفته، ألن 

تتهيأ له التوفيق للهداية هتيئة أسباهبا لإلنسان، ومن يتصف هبذه الصفات مل 
 ونظري هذا قوله تعاىل:  .أسباب اهلداية بل أسباب الضالل        

          :وقوله                    أي وفقنا ألن
  .هنتدي، أي يسّر لنا أسباب هذه اهلداية
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 لـاء األجـانته
 تو ـبب الوحيد للمـهو الس 

يظن كثري من الناس أن املوت وإن كان واحدا  ولكن أسباب املوت 
ويرون أن املوت قد يكون  .متعددة، ويقولون تنوع  األسباب واملوت واحد

من مرض ممي  كالطاعون مثال ، وقد يكون من طعن سكني أو ضرب رصاص 
فهذه كلها عندهم أسباب مباشرة  ،أو حرق ابلنار أو قطع رأس أو غري ذلك

ومن أجل ذلك يعلنون أن هذه  .دي إىل املوت، أي حيصل املوت بسببهاتؤ 
األشياء سبب املوت، وبناء على هذا حيصل املوت إذا حصل  هذه األشياء، 

فيكون املوت عندهم قد حصل بوجود هذه األسباب  .وال حيصل إذا مل حتصل
املمي  ال ابنتهاء األجل، وإن قالوا أبلسنتهم ميوت اإلنسان أبجله، ويكون 

هو هذه األسباب، وليس هللا تعاىل وإن قالوا أبلسنتهم أن احمليي واملمي  هو 
  .هللا تعاىل

واحلقيقة هي أن املوت واحد وأن سببه واحد أيضا  وهو انتهاء األجل، 
جياد املوت هو هللا سبحانه وأن املمي  هو هللا تعاىل وحده، وأن املباشر إل

أن يكون سببا  ال بد أن ينتج املسبب  وذلك أن الشيء حىت يصح .وتعاىل
وهذا خبالف احلالة  .وأن املسبب ال ميكن أن ينتج إال عن سببه وحده .حتما  

فَهنا ظرف خاص مبالبسات خاصة حيصل فيها الشيء عادة، ولكنه قد 
فمثال ، احلياة سبب للحركة يف احليوان، فَذا وجدت احلياة  .يتخلف وال حيصل

ومثال ،  .، وإذا ُعدم  احلياة فيه ُعدم  احلركة منهفيه، وجدت احلركة منه
الطاقة سبب لتحرك املوتور، فَذا وجدت الطاقة حترك املوتور، وإذا مل توجد 
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الزرع، فَنه حالة من  إلنباتوهذا خبالف املطر ابلنسبة  .الطاقة ال توجد احلركة
زرع، ولكن وذلك أن املطر ينب  ال .احلاالت اليت ينب  هبا الزرع وليس سببا  

ل املطر وال ينب  الزرع، وقد ينب  الزرع من رطوبة األرض وحدها  نـز قد ي
وكذلك مرض الطاعون وضرب  .كالزرع الصيفي ينب  بدون نزول املطر

الرصاص وغري ذلك قد توجد وال حيصل املوت، وقد حيصل املوت من غري أن 
  .يوجد أي شيء من هذه األشياء اليت حيصل فيها املوت عادة

واملتتبع لكثري من األشياء اليت حيصل فيها املوت، واملتتبع للموت نفسه 
يتأكد من ذلك واقعيا ، فيجد أنه قد حتصل هذه األشياء اليت حيصل منها 
 .املوت عادة وال حيصل املوت، وقد حيصل املوت بدون حصول هذه األشياء

هنا قاتلة، مث فمثال  قد ُيضرب شخص سكينا  ضربة قاتلة وجيمع األطباء على أ
وقد حيصل املوت دون سبب  .ال ميوت فيها املضروب، بل يشفى ويعا ى منها

ظاهر، كأن يقف قلب إنسان فجأة فيموت يف احلال دون أن يتبني نوع احلالة 
واحلوادث  .اليت حيصل فيها وقوف القلب جلميع األطباء بعد الفحص الدقيق

ها املستشفيات يف العامل آالف ، وقد شهدت مناألطباءعلى ذلك كثرية يعرفها 
فقد حيصل شيء يؤدي إىل املوت عادة جزما  مث ال ميوت الشخص،  .احلوادث

ومن أجل ذلك  .وقد حيصل موت فجأة دون أن يظهر أي سبب أدى إليه
يقول األطباء َجيعا  أن فالان  املريض ال فائدة منه حسب تعاليم الطب، ولكن 

ون أن فالان  ال خطر عليه وهو معا ى وجتاوز ويقول .قد يعا ى وهذا فوق علمنا
وهذا كله واقع مشاهد حمسوس من  .دور اخلطر، مث ينتكس فجأة فيموت

وهو يدل داللة واضحة على أن هذه األشياء اليت حصل  .الناس ومن األطباء
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إذ لو كان  أسبااب  له ملا ختلف وملا حصل  .منها املوت ليس  أسبااب  له
فمجرد ختلفها ولو مرة واحدة،  .بغري سبب حمسوس بغريها، أي ملا حصل

وجمرد حصول املوت بدوهنا ولو مرة واحدة، يدل قطعا  على أهنا ليس  أسبااب  
للموت بل حاالت حيصل فيها املوت، وسبب املوت احلقيقي الذي يُنتج 

هذه األشياء اليت حتصل  إنقد يقال نعم  .املسبب هو غريها وليس  هي
ولكن  .ت عادة هي حاالت وليس  أسبااب  ألهنا قد تتخلفوحيصل منها املو 

هنالك أسبااب  مشاهدة حمسوسة حيصل منها املوت قطعا  وال يتخلف فتكون 
فمثال  قطع الرقبة وإزالة الرأس عنها حيصل منها املوت قطعا   .هي سبب املوت

 فهذه وأمثاهلا .وال يتخلف، ووقف القلب حيصل منه املوت قطعا  وال يتخلف
 إننعم  .من أعضاء جسم اإلنسان مما حيصل منه املوت قطعا  هو سبب املوت

ضربة الرقبة ابلسيف حالة من حاالت املوت وليس  سببا  للموت، وان طعنة 
القلب ابلسكني حالة من حاالت املوت وليس  سببا  للموت وهكذا، ولكن 

 ؟ب املوتفمِلمم ال نقول أن هذا سب .قطع الرقبة ووقف القلب سبب للموت
واجلواب على ذلك أن قطع الرقبة وإزالة الرأس عن اجلسم ال حيصل من نفسه 
 .فال حيصل من الرقبة نفسها، وال من الرأس فال حيصل إال مبؤثر خارجي عنها
فال يصلح حينئذ أن يكون قطع الرقبة سببا ، بل الذي فعل القطع هو مظنة 

وكذلك  .بل مبؤثر خارجي السبب وليس نفس القطع، ألنه ال حيصل من ذاته
وقف القلب ال حيصل من نفسه بل ال بد من مؤثر خارجي عنه فال يصلح 
حينئذ أن يكون وقف القلب سببا ، بل الذي سبب توقيف القلب هو مظنة 
أن يكون سبب املوت، وليس نفس وقف القلب، ألنه ال حيصل من ذاته بل 
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ع الرقبة أو ذات وقف وعلى ذلك فال ميكن أن يكون نفس قط .مبؤثر خارجي
القلب مظنة أن يكون سببا  للموت مطلقا  فلم يبق مظنة السبب للموت إال 

 .املؤثر اخلارجي
وعالوة على ذلك فَن هللا خلق لألشياء خاصيات، فَذا ُعدم  
اخلاصية زال أثرها، وال توجد اخلاصية إال بوجود العني اليت هي من خواصها، 

رؤية وخلق يف األذن السمع وخلق يف األعصاب فمثال  خلق هللا يف العني ال
وهذه  .حراق وخلق يف الليمون احلموضة وهكذااحلس وخلق يف النار اإل

اخلاصية للشيء نتيجة طبيعية لوجوده، فهي مبثابة صفة من صفاته، فمثال  املاء 
رواء، واملوتور من صفاته الطبيعية من صفاته الطبيعية امليوعة، ومن خاصياته اإل

كة، ومن خاصياته احلرارة، والقلب من صفاته الطبيعية النبض ومن احلر 
رواء واحلرارة واحلياة صفة من صفات الشيء الطبيعية فكان اإل .خاصياته احلياة

مع كوهنا خاصية من خواصه، فال يكون وجود اخلاصية يف الشيء هو سبب 
نعدام العمل العمل الذي هو أثر هلا، فال يكون حينئذ انعدام اخلاصية سببا  ال

جياد حراق يف النار كافيا  إلوذلك أنه ليس وجود خاصية اإل .الذي هو أثر هلا
حراق حراق وإذا كان وجود خاصية اإلحراق فال يصلح أن يكون سببا  لإلاإل

حراق من حراق، فيكون حينئذ انعدام خاصية اإلاإل جياديف النار ليس سببا  إل
لك ليس وجود خاصية احلياة يف القلب  حراق، وكذالنار ليس سببا  لعدم اإل

وإذا كان وجود خاصية  .احلياة، فال يصلح أن يكون سببا  للحياة جيادكافيا  إل
جياد احلياة، فيكون حينئذ انعدام خاصية احلياة من القلب احلياة ليس سببا  إل

وعلى ذلك ال يقال أن ذهاب الشيء سبب لذهاب  .ليس سببا  النعدام احلياة
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بل الذي يكون سببا  لذهاب خاصية الشيء هو أمر خارج عن خاصياته، 
الشيء نفسه، يُذهب خاصيته ويبقي الشيء ذاته دون خاصيته، أو يذهب 

فيكون الشيء الذي أذهب اخلاصية، أو  .الشيء نفسه فُيذهُب معه خاصيته
أذهب الشيء وأذهب معه خاصيته هو سبب ذهاب اخلاصية وليس الشيء 

وعليه فَنه من هذه اجلهة أيضا ، أي من جهة   .اصيتهنفسه سببا  لذهاب خ
كون احلياة خاصية من خواص وجود الرأس على اجلسم، وخاصية من خواص 
نبض القلب، ال يقال أن إزالة الرأس عن الرقبة سبب املوت، ووقف القلب 
سبب املوت، بل مظنة السبب هو الذي أزال اخلاصية من الرقبة إبزالتها، ومن 

وعلى ذلك ال يكون سبب  .ه، وليس هو قطع الرقبة ووقف القلبالقلب بوقف
تالف العضو أي قطع الرقبة ووقف القلب، ألنه يستحيل إاملوت احلقيقي هو 
تالف للعضو إال مبؤثر خارجي وألن احلياة خاصية من خواصه إأن حيصل أي 

 يةأي اخلاص -ال يكون منه وإمنا مبؤثر خارجي أزاهلا  افذهاهب - أي العضو -
وكذلك ال يكون سبب املوت هو املؤثر اخلارجي ألنه  .أو أزاله وأزاهلا معه -

ثب  عقال  وواقعا  أنه قد حيصل املؤثر اخلارجي وال حيصل املوت، وقد حيصل 
والسبب ال بد أن ينتج املسبب  .املوت دون أن حيصل هذا املؤثر اخلارجي

يُنتج املسبب حتما  وهو حتما ، فلم يبقم إال أن سبب املوت احلقيقي الذي 
 .املوت، هو غري هذه األشياء

وهذا السبب احلقيقي مل يستطع العقل أن يهتدي إليه ألنه مل يقع حت  
عن السبب  اإلخباراحلس فال بد أن خيربان به هللا تعاىل، وأن يثب  هذا 

احلقيقي للموت بدليل قطعي الداللة قطعي الثبوت حىت نؤمن به، ألن ذلك 
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وقد أخربان هللا تعاىل يف آيت  .د وهي ال تثب  إال ابلدليل القطعيمن العقائ
فاملوت  .متعددة أبن سبب املوت هو انتهاء األجل، وأن هللا هو الذي ميي 

حيصل حتما  ابألجل وال يتخلف مطلقا  فكان األجل سببا  للموت، والذي 
رد ذلك يف وقد و  .ميي  هو هللا سبحانه وتعاىل، فهو الذي يباشر فعل املوت

 آيت متعددة، قال تعاىل:                       

           أي كتب املوت كتااب  مؤجال  مؤقتا  إىل أجل معلوم ال يتقدم
 وقال تعاىل:  .وال يتأخر                    أي هو الذي
وقال تعاىل:  .حية به س حني متوت، فهو الذي يسلب ما هيميي  األنف

                 يباشر خلق احلياة وإجيادها أي هو الذي
 وقال تعاىل:  .وإيقاعهوهو الذي يباشر فعل املوت              

 فاآلية هي:  .وقد قال هللا ذلك ردا  لقول الذين كفروا               

                                        

                                        

                                   أي األمر بيد
 تعاىل: وقال .هللا قد حييي املسافر والغازي وميي  املقيم والقاعد كما يشاء

                         أي يف أي
وقال تعاىل:  .ن املوت يدرككم ولو كنتم يف حصون حصينةمكان تكونون، فَ

                            فاهلل  .وهذا جواب للكفار
يقول أهنم راجعون إىل رهبم فسوف مييتهم، إذ يرسل هلم ملك املوت ليتوفاهم، 

 واآلية هي:                                       
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              أي يستويف أنفسكم فالتويف استيفاء الروح. 
 وقال تعاىل:                                 

املوت الذي تفرون منه وهتربون وال جتسرون أن تتمنوه خيفة أن تؤخذوا  إنأي 
  وقال تعاىل: .بوابل كفركم ال تفوتونه وهو مالقيكم ال حمالة           

                         أي إذا حل األجل الذي
وإمنا قال ساعة   .قدره هلم، ال يتأخرون عنه أقل وق  وال يتقدمون أقل وق 

 وقال تعاىل:  .كناية عن أقل الوق                     أي حنن
  قدران بينكم املوت تقديرا  وقسمناه عليكم قسمة الرزق على اختالف وتفاوت

فهذه  .كما تقتضيه مشيئتنا، فاختلف  أعماركم من قصري وطويل ومتوسط
اآليت وغريها مما هو قطعي الثبوت قطعي الداللة تدل داللة ال حتتمل غري 
معىن واحد هو أن هللا هو الذي حييي وميي  ابلفعل دون وجود أسباب 

اليت  ومسببات، وأن اإلنسان ال ميوت إال ابنتهاء أجله، وليس من احلالة
فيكون سبب املوت هو انتهاء األجل  .حصل ، وظن أهنا سبب املوت

املوت إىل هللا  إسنادوال يقال أن  .فحسب وليس احلالة اليت حصل فيها املوت
أما املباشرة فهي من اإلنسان أو من األسباب اليت نتج عنها  ،ابعتبار اخللق

 املوت، كقوله تعاىل:                         :وكقوله ،
                                             

                   :وقوله تعاىل               

         ائن تصرف مباشرة الفعل عن هللا إىل ال يقال ذلك، ألن هناك قر
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اإلنسان، وجتعل املعىن أن هللا خلق الرمي وخلق شرح الصدر وخلق ضيق 
الصدر وخلق الضالل وخلق اهلداية، ولكن الذي يباشر ذلك فعال  ليس هللا، 

 ألن قوله:  .وهذه القرائن عقلية وشرعية .وإمنا هو اإلنسان      معناه
سول، وألن معاقبته على الضالل وإاثبته على اإلسالم يدل حصل الرمي من الر 

على وجود االختيار من اإلنسان، خيتار اإلسالم أو خيتار الكفر، مما يدل على 
وأيضا   .أن املباشر للفعل اإلنسان، ولو كان املباشر هو هللا ملا أاثبه وال عذبه

وأن اإلنسان هو فَن األمر احملسوس املعقول أن الرسول هو الذي كان يرمي، 
الذي يهتدي ابستعمال عقله استعماال  صحيحا ، ويضل بعدم استعمال عقله 
أو ابستعماله استعماال  غري مستقيم، وهذا خبالف املوت، فَنه مل ترد أي قرينة 

فَنه  .تدل على أن مباشرة املوت من غري هللا، وأنه حصل بغري انتهاء األجل
، وال يوجد نص يصرف معىن اآليت ثب  أنه ال يوجد سبب حمسوس للموت

عن معناها الصريح، وال قرينة تدل على أن املباشر للموت غري هللا، فتبقى 
اآليت على املعىن الذي وردت به صراحة حسب مدلول اللغة والشرع، وهو 

 .أن املباشر للموت هو هللا تعاىل
 ومن ذلك كله يتبني أن الدليل العقلي، يدل على أن األشياء اليت

وأن السبب احلقيقي هو  .حيصل فيها املوت عادة هي حاالت وليس  أسبااب  
وثب  ابلدليل الشرعي أن هذه األشياء اليت  .غريها، مما ال يقع حت  احلس

ودل   .حيصل منها املوت ليس  هي اليت توجد املوت، وال هي أسبااب  للموت
وأن املمي  هو هللا  اء األجل،ـو انتهـبب املوت هـية على أن سـعـاآليت القط
 .سبحانه وتعاىل
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 دهـرزق بيد هللا وحـال

وأما  .الرزق غري امللكية، ألن الرزق هو العطاء، فرمزمق معناها أعطى
امللكية فهي حيازة الشيء بكيفية من الكيفيات اليت أجاز الشرع حيازة املال 

املال الذي ف .هبا، ويكون الرزق حالال  ويكون حراما ، وكله يقال عنه أنه رزق
أيخذه املقامر من غريه يف لعب القمار رزق، ألنه مال أعطاه هللا لكل منهما 

  .حني ابشر حالة من احلاالت اليت حيصل فيها الرزق
وقد غلب على الناس الظن أبهنم هم الذين يرزقون أنفسهم، ويعتربون 

للرزق، وإن  أسبااب   - أي املال أو املنفعة - األوضاع اليت حيوزون فيها الثروة
فَهنم يرون أن املوظف الذي أيخذ  .كانوا يقولون أبلسنتهم أن الرزاق هو هللا

راتبا  معينا  بكده وجهده هو الذي رزق نفسه، وحني يبذل جمهودا  منه، أو 
يسعى بوسائل متعددة لزيدة راتبه، أنه هو الذي رزق نفسه هذه الزيدة 

رة هو الذي رمزمق نفسه، والطبيب والتاجر الذي يربح ماال  بسعيه يف التجا
الذي يعاجل املرضى هو الذي رزق نفسمه، وهكذا يرون أن كل شخص يباشر 
عممال يكسب منه ماال، هو الذي رزق نفسه، فأسباب الرزق عند هؤالء 
حمسوسة ملموسة، وهي األوضاع اليت تؤدي إىل كسب املال، والذي يقوم هبذه 

وإمنا  .غريه مسواء أكان نفس املرزوق أ األوضاع هو الذي يرزق هذا املال،
اليت أيتيهم فيها  جاء هذا القول للناس من كوهنم مل يدركوا حقيقة احلاالت

 هأسبااب  لعدم متييزهم بني السبب واحلالة، واحلقيقة أن هذ الرزق، فظنوها
األوضاع اليت أييت فيها الرزق، هي حاالت حصل فيها الرزق وليس  أسبااب  

 .كان  أسبااب  ملا ختلف  مطلقا ، مع أن املشاهد حسا  أهنا تتخلف  ولو .للرزق
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فقد حتصل هذه احلاالت وال أييت الرزق، وقد حيصل الرزق دون حصوهلا فلو  
كان  أسبااب  لنتج عنها املسبب حتما  وهو الرزق، ومبا أنه ال ينتج عنها حتما ، 

ل على أهنا ليس  وإمنا أييت حني تكون، وقد يتخلف الرزق مع وجودها، فد
فقد يشتغل املوظف طول الشهر مث حيجز على  .أسبااب  وإمنا هي حاالت

على من وجب عليه نفقته، أو لتسديد  لإلنفاقمعاشه لسداد دين سابق، أو 
فيكون يف هذه احلالة حصل الوضع الذي أييت ابلرزق وهو عمل  .ضرائب
شخص يف القدس يف وقد يكون  .ومل حيصل الرزق إذ مل أيخذ أجره ،املوظف

بيته فيأتيه ساعي الربيد أبن قريبه فالان  الذي يف أمريكا قد مات، وأنه وارثه 
الوحيد، وأن أمواله قد آل  إليه فليقبضها بنفسه أو بواسطة معتربة، فهذا رزق 

أو قد يهبط جانب من بيته فيجد ماال  خمبوءا   .قد جاءه وهو ال يعلمه
يت حتصل من اإلنسان سببا  للرزق ملا ختلف ، فلو كان  األوضاع ال .فيأخذه

واملشاهد أهنا تتخلف فمدمل على أهنا حاالت،  .وملا جاء الرزق إال إذا وجدت
واحلوادث اليت حيصل فيها الرزق دون سبب ظاهر أكثر من  .وليس  أسبااب  

أن حتصى، فحوادث األكل والسفر وترك األكل املهيأ لألكل وغري ذلك 
ا يدل على أن األوضاع اليت حيصل فيها الرزق عادة هي مشاهد حمسوس، مم

  .حاالت للرزق وليس  أسبااب  
االت اليت أييت الرزق ـار احلـن اعتبـة إىل ذلك ال ميكـافـعلى أنه ابإلض

حني توجد، أسبااب  للرزق، وال الشخص الذي قام هبا هو الذي أتى ابلرزق 
عي الثبوت والقطعي بواسطتها، ألن ذلك يتعارض مع نص القرآن القط

وإذا تعارض أي شيء مع نص قطعي الداللة قطعي الثبوت يتعني  .الداللة
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ألن ما  .األخذ ابلنص القطعي قطعا  دون أي تردد، ويُرفض غريه قوال  واحدا  
ولذلك فَن  .ثب  ابلدليل القطعي أنه من هللا جيب أن يؤخذ به ويرتك غريه

م هبا، هي أن الرزق من هللا وليس من احلقيقة اليت جيب على املسلم أن ُيسلِّ 
 .اإلنسان

وقد وردت اآليت الكثرية اليت تدل بصراحة ال تقبل التأويل، على أن 
وهذا ما جيعلنا جنزم أبن ما  .الرزق من هللا تعاىل وحده وليس من اإلنسان

أييت نشاهده من وسائل وأساليب أييت فيها الرزق، إمنا هي حاالت حيصل أن 
 فاهلل تعاىل يقول:  .االرزق فيه              ،           

       ،                ،                ، 
              ،            ،               

   ،                 ،                       

     ،             ات وغريها كثري، قطعية الثبوت ـذه اآليـفه
وهو أن الرزق من قطعية الداللة، وال حتتمل إال معىن واحدا  ال يقبل التأويل، 

 .وأن هللا وحده هو الرزاق، فالرزق بيد هللا وحده .هللا وحده ال من غريه
إال أن هللا أمر عبادة ابلقيام أبعمال جعل فيهم القدرة على االختيار 
أبن يباشروا فيها احلاالت اليت أييت فيها الرزق، فهم الذين يباشرون َجيع 

رهم، ولكن ليس  هذه احلاالت هي سبب احلاالت اليت أييت فيها الرزق ابختيا
بل هللا هو  .الرزق، وليسوا هم الذين أيتون ابلرزق، كما هو صريح نص اآليت

 .الذي يرزقهم يف هذه احلاالت، بغض النظر عن كون الرزق حالال  أو حراما  
وبغض النظر عن كون هذه احلاالت قد أوجبها هللا أو حرمها أو أابحها، 
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غري أن اإلسالم قد  .ا قد حصل فيها الرزق أم مل حيصلوبغض النظر عن كوهن
بني الكيفية اليت جيوز للمسلم أن يباشر فيها احلالة اليت حيصل فيها الرزق، 

فبني أسباب التملك ال أسباب الرزق،  .والكيفية اليت ال جيوز أن يباشرها
 فليس ألحد أن ميلك الرزق إال بسبب شرعي، .وحصر امللكية هبذه األسباب

حالال   -ألنه هو الرزق احلالل وما عداه فهو رزق حرام، وإن كان الرزق كله 
  .من هللا سبحانه وتعاىل - وحراما  

خص هو كل ما حيوزه وإن مل ـألة واحدة وهي: هل رزق الشـبقي  مس
واب على ذلك أن آيت ـواجل ؟ينتفع به، أم أن رزقه هو الذي ينتفع به فقط

 ينتفع ملإلنسان هو كل ما حازه سواء انتفع به أم القرآن تدل على أن رزق ا
اىل: ـبه، قال هللا تع                                ، 

                  ،                 ،      
          ،                    ،         
         ،                  ،            

     .  اسم الرزق على كل ما حازه، إطالقفَن هذه اآليت صرحية يف 
فال خيصص الرزق فيما انتفع به فقط دون خمصص، ألن  .نتفع به أو مل ينتفعا

مالك سرقة أو وال يقال حني أيخذ أحد منك  .اآليت عامة وداللتها عامة
 .نه أخذ رزقمُه منكإنه أخذ منك رزقك، بل يقال إغصبا  أو اختالسا  

ال يكون ُأخذ فاإلنسان حني حيوز املال فقد أخذ رزقه، وحني يؤخذ منه املال 
رزقه، بل يكون من حاز املال أخذ رزقه منه، فال أيخذ أحد رزق أحد وإمنا 

 .أيخذ الشخص رزقه هو من غريه
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 ات هللاـصف

مل تعرف قبل ظهور املتكلمني مسألة صفات هللا، ومل تـُثمر يف أي حبث 
فلم يرد يف القرآن الكرمي وال يف احلديث الشريف كلمة صفات  .من األحباث

، ومل يُعرف عن أحد من الصحابة أنه ذكر كلمة صفات هللا أو حتدث عن هللا
نه من صفات هللا، إ القرآن مما قال عنه املتكلمون وكل ما ورد يف .صفات هللا
 فهم على ضوء قوله تعاىل: ـجيب أن يُ                  

       :وقوله                :وقوله       

     .  ن وصف هللا إمنا يؤخذ من القرآن، وكما ورد يف القرآن فالعلم إمث
 يؤخذ من مثل قوله تعاىل:                           

                                                

                       .  واحلياة
 تؤخذ من مثل قوله تعاىل:                     ،    

            . قدرة تؤخذ من مثل قوله تعاىل: وال          

                                              

     ،                                     

         .  :والسمع من مثل قوله تعاىل             ،
            :والبصر من مثل قوله تعاىل ،         

     ،             ،           

      .  :والكالم من مثل قوله تعاىل               
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  ،                           .  واإلرادة من مثل قوله
 تعاىل:            ،                            

        ،                   واخلالق من مثل
 قوله تعاىل:            ،                 

      .  أوصاف وردت يف القرآن الكرمي كما وردت أوصاف فهذه
ومل يكن هنالك خالف بني املسلمني  .دانية والِقدمم، وغريمهاغريها مثل الوح

  .أبن هللا واحد أزيل حي قادر مسيع بصري متكلم عامل ُمريد
فلما جاء املتكلمون وتسرب  األفكار الفلسفية، دبَّ اخلالف بني 
املتكلمني يف صفات هللا، فقال املعتزلة: إن ذات هللا وصفاته شيء واحد، فاهلل 

ألنه لو كان عاملا   .ادر بذاته، ال بعلم وقدرة وحياة زائدة على ذاتهحي عامل ق
بعلم زائد على ذاته، وحيَّا حبياة زائدة على ذاته، كما هو احلال يف اإلنسان، 
لملمزِم أن يكون هناك صفة وموصوف وحامل وحممول، وهذه هي حالة 

فسها لتعددت ولو قلنا كل صفة قائمة بن .ه عن اجلسميةنـز األجسام، وهللا م
وقال أهل السنة: هلل سبحانه وتعاىل  .القدماء، وبعبارة أخرى لتعددت اآلهلة

أما كونه له صفات، فِلما  .صفات أزلية قائمة بذاته وهي )ال هو وال غريه(
ثب  من أنه عامل حي قادر إىل غري ذلك ومعلوم أن كال  من العلم واحلياة 

د على مفهوم الواجب الوجود، وليس والقدرة وما شاكلها، يدل على معىن زائ
الكل ألفاظا  مرتادفة، فال ميكن أن يكون كما يقول املعتزلة من أنه عامل ال علم 

لة قولنا األسود ال نـز فَنه حمال ظاهر، مب ،ه وقادر ال قدرة له، إىل غري ذلكل
وقد نطق  النصوص بثبوت علمه وقدرته وغريمها، ودل صدور  .سواد له
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وأما   .نة على وجود علمه وقدرته ال على جمرد تسميته عاملا  قادرا  األفعال املتق
 إذ القدمي األزيل .كون صفاته تعاىل أزلية، فالستحالة قيام احلوادث بذاته تعاىل

وأما كوهنا قائمة بذاته تعاىل، فَن ذلك من  .يستحيل أن يقوم به حادث
فال  .إال ما يقوم بهألنه ال معىن لصفة الشيء  .الضروريت للوجود استلزاما  

 .معىن لكونه عاملا  قيام الصفة ابملعلوم، بل معىن كونه عاملا  قيام صفة العلم به
وأما كوهنا ال هو وال غريه فَن صفات هللا ليس  عني الذات، ألن العقل حيتم 
أن الصفة غري املوصوف، فهي معىن زائد عن الذات، وألهنا صفة هلل فليس  

يس  شيئا  وال ذاات  وال عينا ، وإمنا هي وصف لذات، هي غري هللا، إذ هي ل
وأما قول  .فهي مع كوهنا ليس  ذات هللا فهي ليس  غري هللا بل هي صفة هلل

املعتزلة، لو ُجعل  كل صفة قائمة بنفسها لتعددت القدماء، فَن هذا فيما لو  
ت كان  الصفة ذاات ، أما وهي وصف للذات القدمية فال يلزم من اتصاف الذا

هبا تعدد الذوات، بل يلزم تعدد صفات الذات الواحدة، وذلك ال ينايف 
وبذلك أثب  أهل السنة عقال  أن هلل  .الوحدانية وال يقتضي تعدد اآلهلة

صفات هي غري ذاته، وهي غري غريه، ألن الصفة غري املوصوف، وال تنفصل 
الوا صفة مث بينوا معىن كل صفة من هذه الصفات األزلية، فق .عن املوصوف

العلم وهي صفة أزلية تنكشف املعلومات عند تعلقها هبا، والقدرة هي صفة 
أزلية تؤثر يف املقدورات عند تعلقها هبا، واحلياة هي صفة أزلية توجب صحة 
احلي، والقدرة هي القوة، والسمع هي صفة أزلية تتعلق ابملسموعات، والبصر 

دراكا  اتما  ال على سبيل التخيل هي صفة أزلية تتعلق ابملبصرات، فيدرك هبا إ
واإلرادة واملشيئة ومها  .أو التوهم، وال على طريق أتثر حاسة، ووصول هواء
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عباراتن عن صفة يف احلي، توجب ختصيص أحد املقدورين يف أحد األوقات 
ابلوقوع مع استواء نسبة القدرة إىل الكل، والكالم هو صفة أزلية عربَّ عنه 

آن، وهللا تعاىل متكلم بكالم هو صفة له أزلية ليس من ابلنظم املسمى ابلقر 
جنس احلروف واألصوات، وهو صفة منافية للسكوت واآلفة، وهللا تعاىل 
، انه، خمرب، وكل من أيمر وينهى وخيرب، جيد من نفسه معىن مث  متكلم هبا آمرم

  .يدل عليه
 صفات ثبتوا أن هللأوهكذا بنّي أهل السنة ما تعنيه صفات هللا، بعد أن 

هنم نفوا أن إكون هذه املعاين لصفات هللا، إذ إال أن املعتزلة نفوا أن ت .أزلية
تكون هلل صفات زائدة على ذاته، وقالوا إذا ثب  أن هللا قادر، عامل، حميط، 
ه زَّـ نوأن ذات هللا وصفاته ال يلحقها تغري، ألن التغري صفة احملداثت، وهللا م

د وقد كان غري موجود، ويعدم وقد كان عن ذلك، فَذا كان الشيء يوج
موجودا ، وقدرة هللا وإرادته تولّتا ذلك فأوجدات الشيء بعد أن مل يكن، 
وأعدمتاه بعد أن كان، فكيف تتعلق القدرة االهلية القدمية ابلشيء احلادث 

 ؟ومل أوجدته يف هذه اللحظة دون غريها وليس زمن أوىل من زمن ؟فتوجده
وقد ثب  أن  .بعد أن كان  ال تباشره، تغري يف القدرة فمباشرة القدرة لشيء

وكذلك القول يف اإلرادة،  .هللا ال يلحقه تغري بال شك، شأن القدمي األزيل
 .فالعلم هو انكشاف املعلوم على ما هو عليه .ومثل ذلك يقال يف العلم

واملعلوم يتغري من حني آلخر، فورقة الشجرة تسقط بعد أن كان  غري ساقطة، 
وعلم هللا ينكشف به الشيء على ما هو  .الرطب يتحول يبسا ، واحلي ميتا  و 

عليه، فهو عامل ابلشيء قبل أن يكون على أنه سيكون، وعامل ابلشيء إذا كان 
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على أنه كان، وعامل ابلشيء إذا عدم على أنه عدم، فكيف يتغري علم هللا بتغري 
دث، وهللا تعاىل ال يقوم به والعلم املتغري بتغري احلوادث علم حم ؟املوجودات

وقد رد عليهم أهل السنة فقالوا: إن  .حمدث، ألن ما يتعلق به احملدث حمدث
للقدرة تعلقني، أزيل ال يرتتب عليه وجود املقدور ابلفعل، وتعلق حادث يرتتب 

فالقدرة تعلق  يف الشيء فأوجدته، وكان   .عليه وجود املقدور ابلفعل
تعلقها إبجياده ال جيعلها حادثة، ومباشرهتا للشيء ف .موجودة قبل تعلقها به

فالقدرة هي هي دائما ،  .بعد أن كان  ال تباشره، ال يكون تغريا  يف القدرة
وأما  .فاملقدور هو الذي تغري أما القدرة فلم تتغري .تعلق  يف الشيء فأوجدته

قتضى العلم فَن َجيع ما ميكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم ابلفعل، إذ امل
للعاملية ذاته تعاىل، واملعلومية ذوات األشياء، ونسبة الذات إىل اجلميع على 

والعلم ال يتغري حبسب الذات وإمنا يتغري من حيث اإلضافة، وهذا  .السواء
وإمنا املستحيل هو تغري نفس العلم والصفات القدمية، كالقدرة والعلم  .جائز

م تعل   .فتكون هي قدمية وتتعلق ابحملداثت .قاهتاوغريمها، وال يلزم من ِقدممها ِقدم
وهكذا نشب اجلدال بني املتكلمني املعتزلة من جانب، والسنة من 

 .كما نشب يف غريها من مثل القضاء والقدر  ،جانب آخر، يف صفات هللا
والغريب أن نقاط اجلدل اليت أاثرها املتكلمون، كان قد أاثرها نفسها الفالسفة 

فالسفة اليوانن كانوا قد أاثروا هذه النقاط ابلنسبة لصفات فال .اليوانن من قبل
اخلالق، فجاء املعتزلة جييبون عليها ولكن جوااب  يف حدود إمياهنم ابهلل، ويف 

وتصدى هلم أهل السنة لتخفيف هذا االندفاع وراء  .حدود آرائهم ابلتوحيد
 .ي املنطقيةالفلسفة اليواننية، ووراء ما توصل إليه الفروض النظرية والقضا
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ولكنهم وقعوا يف نفس ما وقع به املعتزلة فردوا على الصعيد نفسه، وهو جعل 
العقل أساسا  للنقاش واجلدال فيما يدركه وما ال يدركه، وما حيسه اإلنسان وما 
ال حيسه، وجعلوا آيت القرآن واألمحاديث مؤيدة ألقواهلم، وأوَّلوا ما ورد من 

وبذلك استوى املتكلمون َجيعا  من معتزلة  .آيت وأحاديث ختالف آراءهم
وأهل سنة وغريهم يف جعل العقل هو األساس، وجعل آيت هللا تؤيد ما يرشد 

 .إليه العقل أو تؤوَّل لُتفهم حسب ما يرشد إليه عقل الفاهم منهم
ويبدو أن الذي محل املتكلمني على سلوك هذه الطريقة يف البحث 

والثاين أهنم مل مييزوا  .يكونوا يدركون تعريف العقل أمران اثنان: أحدمها أهنم مل
أما  .بني طريقة القرآن يف إدراك احلقائق وبني طريقة الفالسفة يف إدراك احلقائق

مسألة عدم إدراكهم لتعريف العقل فظاهر من تعريفهم للعقل، فَنه يروى عنهم 
ملعين بقوهلم أهنم كانوا يقولون: "إن العقل هو قوة للنفس واإلدراكات" وهو ا

أو يقولون: "إن العقل  .عها العلم ابلضروريت عند سالمة اآلالت"ب"غريزة يت
أو يقولون:  .هو جوهر تدرك به الغائبات ابلوسائط واحملسوسات ابملشاهدة"

ومن يكون فهمه للعقل هذا الفهم، ليس غريبا   ."إن العقل هو النفس بعينها"
يجة ال ري  قضاي متعددة وخيرج منها بنتعليه أن يطلق لنفسه العنان فريتب نظ

ومن هنا مل يكن  .نه أدرك ابلعقل هذه النتيجةإوجود هلا، ويقول عن نفسه 
للبحث العقلي عندهم حد يقف عنده، فكل حبث ميكنهم أن خيوضوا فيه، 

ولذلك ليس غريبا   .ويصلوا إىل نتائج ويسمون ذلك حبثا  عقليا ، ونتائج عقلية
لة: إن تعلق قدرة هللا األزلية ابملقدور احلادث جيعل صفة القدرة أن يقول املعتز 

ويقول أهل السنة يف نفس  ...حادثة، ويعتربون ذلك حبثا  عقليا  ونتيجة عقلية
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الوق  أن تعلق قدرة هللا ابملقدور ال جيعل القدرة تتغري، وال جيعلها حادثة، ألن 
ويعتربون ذلك حبثا   . املقدورالذي جيعل القدرة حادثة هو تغري القدرة، ال تغري

ألن العقل عند اجلميع هو النفس أو غريزة يتبعها  ...عقليا ، ونتيجة عقلية
ولو أدركوا معىن العقل  .العلم ابلضروريت، وإذن هو يبحث يف كل شيء

حقيقة ملا تورطوا يف هذه األحباث الفرضية والنتائج املدرك أهنا غري واقعية، بل 
  .عليها أشياء أخرى فسمي  حقائق عقلية جمرد أشياء ترتب 

واآلن وقد وضح عندان يف هذا العصر معىن العقل، فَان ندرك أنه ما مل 
تتوفر األشياء اليت ال بد منها ليبحث العقل، ال ميكن أن نسميه حبثا  عقليا ، 

فَننا نعرف أن العقل هو "نقل الواقع  .وال جيوز لنا أن نسمح ألنفسنا ببحثها
فال بد يف كل  .احلواس للدماغ ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع"بواسطة 

واقع،  :  حواس، واثلثا :دماغ، واثنيا   :حبث عقلي من توفر أربعة أشياء، أوال  
فَن فقد واحد من هذه األمور  .معلومات سابقة تتصل هبذا الواقع :  ورابعا

كن أن يكون األربعة ال ميكن أن يكون هناك حبث عقلي مطلقا ، وإن كان مي
وهذا كله ال قيمة له  .هناك حبث منطقي، وميكن أن يكون هنالك ختيل وتوهم

فعدم إدراك  .ألنه مل يقع حت  إدراك العقل له، أو إدراك العقل ملصدره
املتكلمني َجيعا  ملعىن العقل، جعلهم يطلقون ألنفسهم العنان يف كثري من 

 .م معلومات سابقة تتصل هبااألحباث اليت ال تقع حت  احلس، أو ليس لديه
أما عدم متييز املتكلمني لطريقة القرآن عن طريقة الفالسفة يف البحث 

أما  .العقلي، فذلك أن القرآن حبث يف اإلهليات، والفالسفة حبثوا يف اإلهليات
حبث الفالسفة يف اإلهليات فهو أن الفالسفة نظروا يف الوجود املطلق وما 
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ثوا يف الكون، وإمنا حبثوا ما وراء الكون، وأخذوا يقتضيه لذاته، فهم مل يبح
يرتبون الرباهني مبقدماهتا، وتوصلوا من هذه الرباهني إىل نتائج، مث رتبوا على 
هذه النتائج نتائج أخرى، وهكذا حىت توصلوا إىل ما اعتربوه حقيقة عن 

وهم َجيعا  على اختالف النتائج اليت  .الذات، وعن مقتضيات هذه الذات
لوا إليها، قد سلكوا يف حبثهم طريقة واحدة، هي حبث ما وراء الطبيعة، توص

أي ما وراء الكون، وإقامة الرباهني املرتبة إما على فروض نظرية، أو على 
  .براهني أخرى، والوصول إىل نتائج يعتربوهنا قطعية ويعتقدوهنا

ث وهذه الطريقة يف البحث ختالف طريقة القرآن، ألن القرآن إمنا يبح
يف الكون نفسه، يف املوجودات: يف األرض والشمس والقمر والنجوم واحليوان 
واإلنسان والدواب واإلبل واجلبال وغري ذلك من احملسوسات، ويتوصل منها 
إىل أن يدرك السامع خالق الكون، خالق املوجودات، خالق الشمس، واإلبل 

وحني يبحث فيما  .تواجلبال، واإلنسان، وغري ذلك، من إدراكه هلذه املوجودا
وراء الكون مما ال يقع حت  احلس، وال يدرك من إدراك املوجودات، فَنه 
يصف واقعا  أو يقرر حقيقة وأيمر ابإلميان بذلك أمرا  قاطعا ، وال يلف  نظر 

وذلك كصفات هللا وكاجلنة  .اإلنسان إىل إدراكه، وال إىل شيء ليدركه منه
وهذه الطريقة فهمها الصحابة وساروا  .ذلكوالنار واجلن والشياطني وما شابه 

عليها واندفعوا يف البالد حيملون للناس رسالة اإلسالم لُيسعدوهم هبا كما 
وظل احلال كذلك حىت انصرم القرن األول كله،  .سعدوا هم هبذه الرسالة

وتسرب  األفكار الفلسفية من الفلسفة اليواننية وغريها ووجد املتكلمون، 
 .لبحث العقلي، وصار هذا اجلدال يف ذات هللا ويف صفات هللافتغريت طريقة ا
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وهو فوق كونه جدال  عقيما  فَنه ال يعترب حبثا  عقليا  مطلقا ، ألنه حبث يف شيء 
ال يقع عليه احلس، وكل ما ال يقع عليه احلس ال جمال للعقل يف حبثه وال بوجه 

ات أم غري على أن البحث يف صفات هللا هل هي عني الذ .من الوجوه
وهلذا   .الذات، هو حبث يف الذات، والبحث يف الذات ممنوع أصال  ومستحيل

كان حبث املتكلمني َجيعا  يف صفات هللا يف غري حمله وهو خطأ حمض، 
فصفات هللا توقيفية، فما ورد منها يف النصوص القطعية ذكرانه ابلقدر الذي 

ة مل ترد وال أن نشرح صفة ـفـوز أن نزيد صـوص ليس غري، فال جيـالنصورد يف 
 .بغري ما ورد عنها ابلنص القطعي
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 نلموـفة املسـالفالس

حني تسرب  للمسلمني مسائل فلسفية تتعلق أبحباث يف اإلهليات، 
صار بعض العلماء يف أواخر العصر األموي وأوائل العصر العباسي كاحلسن 

المية متفرقة وغيالن الدمشقي، وجهم بن صفوان، يتعرضون ملسائل ك ،البصري
مث جاء بعدهم علماء عرفوا منطق أرسطو واطلعوا أبنفسهم على  .ومعدودة

بعض كتب الفلسفة بعد أن ترَج ، فتوسع البحث يف املسائل الكالمية 
وصاروا يبحثون علم الكالم املعروف، وهؤالء مثل واصل بن عطاء، وعمرو بن 

ؤالء مل تكن دراسة فلسفية  إال أن دراسة ه .عبيد، وأيب هذيل العالف، والنظّام
كاملة وإمنا دراسة أفكار فلسفية بتوسع، حىت أحاطوا ابآلراء املختلفة يف 
الفلسفة وبرأي كل فريق من الفالسفة إحاطة يف بعض املسائل بتتبعها ال يف 
َجيع املسائل، وكانوا فوق اقتصارهم على بعض األحباث الفلسفية يقيدون 

ذا مل خيرجوا عن أهل اإلسالم، وإمنا توسعوا يف وهل .أنفسهم إبمياهنم ابلقرآن
االستدالل وأطلقوا ألنفسهم العنان يف الرباهني، ولكن إلثبات ما يقّوي 

وهلذا مل حيصل منهم أي احنراف يف العقائد  .يه هللانـز اإلميان، وللحرص على ت
 .على اختالف معتقداهتم، فكلهم مسلمون مدافعون عن اإلسالم

كلمني أفراد مل يبلغوا أن يكونوا َجاعات أو مذاهب، ومل مث جاء بعد املت
هؤالء الذين  .يتبعهم أحد من املسلمني َجاهريي ، وإْن استحسن حبثهم أفراد

جاءوا بعد املتكلمني يف الزمن وجودا  بني املسلمني يف البالد اإلسالمية هم 
ملسلمني، هو أن الذي أاتح هلؤالء أن يوجدوا بني ا ويبدو .الفالسفة املسلمون

أن االطالع على األفكار الفلسفية وعلى كتب الفلسفة قد حبب هذه 
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األحباث للناس يف ذلك العصر، فحمل ذلك بعض األشخاص على التوسع يف 
هذه األفكار، فدرسها دراسة عميقة واسعة ودراسة كلية مطلقة يف كل شيء، 

صاحلا  من الفلسفة  ويف كل فكر، ويف كل اجتاه واجته إليها بكليته، وهضم قدرا  
فكان من جراء هذه  .يؤهله ألن يفكر تفكريا  فلسفيا  وينتج إنتاجا  فلسفيا  

الدراسات الواسعة العميقة للفلسفة وال سيما الفلسفة اليواننية بنوع خاص، أن 
وجد بني املسلمني فالسفة، وكان أول فيلسوف مسلم ظهر للوجود هو 

وعلى  .مث تتابع ظهور الفالسفة املسلمني .هـ260يعقوب الكندي املتو ى سنة 
هذا مل يظهر الفالسفة املسلمون يف البالد اإلسالمية إال بعد أن وجد 
املتكلمون، وبعد أن أصبح  طريقة هؤالء املتكلمني هي السائدة، وهي 
موضع البحث واملناظرة واجلدل، وكربت الفلسفة يف أعني الكثريين من 

وبذلك  .ذلك فلم يكن أحد من املسلمني فيلسوفا   أما قبل .املتكلمني والعلماء
إال أن هنالك فرقا   .وجد يف البالد اإلسالمية بني العلماء متكلمون وفالسفة

 .بني املتكلمني والفالسفة، فاملتكلمون كانوا ملمني ببعض األفكار الفلسفية
أما الفالسفة فهم علماء ابلفلسفة، ولذلك كان الفالسفة ينظرون إىل 

 .لمني نظرة جتهيل، ويرى الفالسفة أن املتكلمني هم أهل سفسطة وجدلاملتك
وأهنم هم أي الفالسفة الذين يبحثون عقليا  يف املعقوالت البحث الفلسفي 

 .الصحيح
وقد حبث كل من املتكلمني والفالسفة يف اإلهليات، إال أن هناك 

ص الفرق بينهما ة، وميكن تلخيـفـج الفالسـج املتكلمني ومنهـا  بني منهـالفـخ
 فيما يلي:
أن املتكلمني اعتقدوا قواعد اإلميان وأقروا بصحتها وآمنوا هبا، مث  - 1
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 .اختذوا أدلتهم العقلية للربهنة عليها فهم يربهنون عليها عقليا  برباهني منطقية
فهم جيعلون البحث العقلي ابألسلوب املنطقي إلثبات عقائدهم، ألهنم قد 

سية لإلسالم وصاروا يصوغون احلجج والرباهني إلثبات ما آمنوا ابلقواعد األسا
 .آمنوا به
أن أحباث املتكلمني حمصورة فيما يتعلق ابلدفاع عن عقيدهتم  - 2

ولكنهم خيالفوهنم يف الفهم،  - ودحض حجج خصومهم سواء أكانوا مسلمني
أم كانوا غري مسلمني كالنصارى  - من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج وغريهم

ليهود واجملوس وغريهم، وإن كان البارز يف أحباثهم أهنا للرد على املسلمني من وا
 .متكلمني وفالسفة

أن أحباث املتكلمني أحباث إسالمية وتعترب على اختالفها  - 3
وتناقضها آراء إسالمية، يعترب كل مسلم اعتنق رأي  منها أنه اعتنق رأي  إسالميا ، 

  .يةوما يعتنقه يعترب عقيدة إسالم
ج الفالسفة فَنه أما منه .هذا هو منهج املتكلمني وهذا هو اعتباره

 يتلخص فيما يلي:
ومنهاج حبثهم وعماده  .أن الفالسفة يبحثون املسائل حبثا  جمردا   - 1

ونظرهتم يف اإلهليات إمنا هي  .إمنا هو النظر يف املسائل كما يدل عليها الربهان
وهم يبدأون النظر منتظرين ما يؤدي  .لذاته نظرة يف الوجود املطلق وما يقتضيه

إليه الربهان، سائرين خطوة خطوة حىت يصلوا إىل النتيجة كائنة ما كان  
هذا هو الغرض من الفلسفة والعمدة فيها، وحبثهم حبث فلسفي  .فيعتقدوهنا

حمض ال عالقة له ابإلسالم من حيث البحث، وإن كان  تشاهد له عالقة 



 

 127 

فَهنم كثريا  ما ُيسلِّمون يف حبثهم أبشياء مسعية ال  .عمن حيث بعض املواضي
ميكن إقامة الربهان العقلي على صحتها أو على بطالهنا، كالبعث والنشور 

وكثريا  ما كانوا يبدون بعض اآلراء يف الفلسفة اليواننية  .واملعاد اجلسماين
وكثريا   .امتأثرين بعقيدهتم اإلسالمية، ومصدرين احلكم يف املسألة على أساسه

ما كانوا حياولون التوفيق بني بعض قضاي الفلسفة والقضاي اإلسالمية، ولكن 
هذا كان جانبيا  وانجتا  عن كوهنم مسلمني يتأثرون ابإلسالم، ولكن ليس أتثرا  
فكري  جيعله أساسا  كما هي احلال عند املتكلمني، بل أتثرا  يشبه إىل حد بعيد 

ابملسيحية، والفالسفة اليهود ابليهودية، ابعتبار أنه ال أتثر الفالسفة املسيحيني 
بد أن تظل مفاهيم األعماق رواسب تقفز أثناء البحث، أو تؤثر فيه بعض 

أما األساس الذي يسريون عليه فهو الوجود املطلق، وما يقتضيه لذاته،  .التأثري
على الفلسفة  وأتثرهم احلقيقي إمنا هو ابلفلسفة اليواننية، وعقليتهم إمنا تكون 

فة اليواننية وال ـهم يف الفلسـوجـد نضـفية بعـم الفلسـاليواننية، فكتبوا أفكاره
 .د أية صلة ابإلسالم لفلسفتهمـتوج

أن الفالسفة املسلمني ال يقفون دفاعا  عن اإلسالم، وإمنا يقفون  - 2
ة والرد عند تقرير احلقائق ويربهنون عليها وال يدخلون يف حكاية األقوال املخالف

فالبحث العقلي هو  .عليها دفاعا  عن اإلسالم، وإن كان قد يكون أتثرا  به
 .األصل وهو املوضوع وال يوجد غريه يف حبثهم

أن أحباث الفالسفة املسلمني أحباث غري إسالمية، بل هي أحباث  - 3
 فلسفية حمضة وال عالقة لإلسالم هبا، وال حمل لإلسالم يف حبثها، فال تعترب آراء

  .إسالمية وليس  هي من الثقافة اإلسالمية
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هذا هو الفرق بني منهج املتكلمني ومنهج الفالسفة املسلمني، وهذه 
ومن الظلم وخالف الواقع والدس على  .هي حقيقة الفالسفة املسلمني

اإلسالم أن تسمى الفلسفة اليت اشتغل فيها أمثال الكندي والفارايب وابن سينا 
املسلمني فلسفة إسالمية، ألهنا ال مت  لإلسالم بصلة، وغريهم من الفالسفة 

بل هي تتناقض مع اإلسالم تناقضا  اتما  سواء من حيث األساس أو من حيث  
أما من حيث األساس فَن هذه الفلسفة تبحث يف ما  .كثري من التفاصيل

وراء الكون، أي يف الوجود املطلق، خبالف اإلسالم فَنه إمنا يبحث يف الكون 
احملسوسات فحسب، ومينع البحث يف ذات هللا، وفيما وراء الكون، وأيمر ويف 

ابلتسليم به تسليما  مطلقا ، والوقوف عند حد ما أيمر ابإلميان به منه دون 
وأما من حيث التفاصيل فَن يف  .زيدة، ودون أن يسمح للعقل يف حماولة حبثه

العامل  فيها أحباث تقول بقدمهذه الفلسفة أحبااث  كثرية يعتربها اإلسالم كفرا ، ف
ن إي ، وأحباث تقول ن نعيم اجلنة روحاين وليس مادإوأنه أزيل، وأحباث تقول 

 .هللا جيهل اجلزئيات، وغري ذلك مما هو كفر صراح قطعا  يف نظر اإلسالم
 ؟هنا فلسفة إسالمية مع هذا التناقض البنيِّ إقال عن هذه الفلسفة ـفكيف يُ 

اإلسالم فلسفة مطلقا ، ألن حصره للبحث العقلي يف على أنه ال توجد يف 
احملسوسات ومنعه العقل من أن يبحث فيما وراء الكون جيعل كافة أحباثه 
بعيدة عن الفلسفة، سائرة يف غري طريقها، وال جيعل فيه أي احتمال ألن توجد 

وإمنا يوجد يف اإلسالم  .فيه أحباث فلسفية، ولذلك ال توجد فلسفة إسالمية
القرآن الكرمي والسنة النبوية، فهما وحدمها أصل اإلسالم عقيدة  حبث

 .وأحكاما ، أمرا  وهنيا  وإخبارا  
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 لـاألنبياء والرس

 .النيب والرسول لفظان متغايران، ولكنهما جيتمعان يف إحياء الشرع هلما
والفرق بينهما هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه، أما النيب فهو 

فالرسول من أُمر بتبليغ شرع  .أوحي إليه بشرع غريه من الرسل وأُمر بتبليغهمن 
البيضاوي يف تفسري وقد قال القاضي  .نفسه، والنيب من أُمر بتبليغ شرع غريه

 قوله تعاىل:                       اآلية "الرسول من
والنيب من بعثه هللا لتقرير  .تجددة يدعو الناس إليهابعثه هللا تعاىل بشريعة م

فسيدان موسى نيب ألنه أوحي إليه بشرع، ورسول ألن الشرع  .شرع سابق"
وسيدان هرون نيب ألنه أُوحي إليه بشرع وليس  .الذي أوحي له به رسالة له

برسول ألن الشرع الذي أوحي له به ليبلغه لغريه هو ليس رسالة له وإمنا هو 
وسيدان حممد نيب ألنه أوحي إليه بشرع، ورسول ألن الشرع  .لة ملوسىرسا

والرسالة سفارة العبد بني هللا وبني العباد،  .الذي أوحي له به هو رسالة له
واحلكمة تقتضي إرسال  .ليبني ما يعاجل ما حيتاجونه من مصاحل الدنيا واآلخرة

فقد أرسل هللا  .رسل فعال  وقد وقع إرسال ال .الرسل ملا فيه من احلكم واملصاحل
تعاىل رسال  من البشر إىل البشر مبشرين ألهل اإلميان والطاعة ابجلنة والثواب، 

 لعذاب، ومبينني للناس ما حيتاجونومنذرين ألهل الكفر والعصيان ابلنار وا
إليه من أمور الدنيا واآلخرة، ألن ذلك مما ال طريق للعقل إليه لعدم إحاطته 

وقد أيد هللا األنبياء والرسل ابملعجزات الناقضات للعادات،  .هابإلنسان وأحوال
ألن املعجزة هي أمر يظهر خبالف العادة على يد مدَّعي النبوة عند حتدي 

وذلك ألنه لوال التأييد  .املنكرين على وجه يعجز املنكرين عن اإلتيان مبثله
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سالة من ابن الصادق يف دعوى الر  املعجزة ملا وجب قبول قوله، ولممم اب
ه عند من يقتنع هبذه ـدقـزم بصـل اجلـزة حيصـوعند ظهور املعج .الكاذب

 .املعجزة، وأبهنا ال حتصل من البشر
أما نبوة آدم فثابتة  .وأول األنبياء آدم عليه السالم، وآخرهم حممد 

  ابلكتاب قال تعاىل:                           

              ، :وقال تعاىل                  

                        وأيضا   .ومعىن اجتباه اصطفاه
 فَن القرآن دال على أن هللا أمره وهناه قال تعاىل:                 

                                             
فهو نيب ابلوحي ال غري والنيب من  .مع القطع أبنه مل يكن يف زمنه نيب آخر

 .أوحي إليه بشرع، وكل أمر وهني شرع، فهو إذن قد أوحي إليه، فهو نيب
ا  نبوته اثبتة ابلسنة فقد روى الرتمذي من حديث أيب سعيد اخلدري: وأيض

واماا ِمْن  ،وابِياِدي ِلوااُء احلْاْمِد واالا فاْخرا  ،أاَنا سايُِّد والاِد آداما يـاْوما اْلِقيااماِة واالا فاْخرا »
وأيضا  فَن إَجاع  .أخرجه الرتمذي «آداما فاماْن ِسوااُه ِإالى َتاْتا ِلوااِئي ؛ناِبٍّ يـاْوماِئذٍ 

 .الصحابة على أن آدم نيب
أما دعوى النبّوة  .عى النبّوة وأظهر املعجزةدّ افألنه  وأما نبوة حممد 

فقد ُعلم ابلتواتر الذي يفيد القطع، وأما إظهار املعجزة فألنه أظهر كالم هللا 
 ورة منهـر سـتعاىل وحتدى البلغاء مع كمال بالغتهم، فعجزوا عن معارضة أقص

حىت أعرضوا عن معارضته ابلكالم والبالغة وهم أعلى  .مع هتالكهم على ذلك
ومل ينقل عن أحد منهم مع  .الناس كعبا  يف ذلك، إىل معارضته ابلقوة والسيف
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توفر دواعي النقل، اإلتيان بشيء مما يدانيه، فدل ذلك قطعا  على أنه من عند 
 .يقينا   هللا تعاىل، وعلم به صدق دعوى النيب 

 : للرسول يقول تعاىل هللا ألن ،يُعرف فلم والرسل األنبياء عدد أما
                                           

        .  وإنه وإن روي عدد يف بعض األحاديث، ولكن
ء والرسل خرب آحاد ال قيمة هلا يف األحاديث الواردة يف بيان عدد األنبيا

العقيدة، فَن خرب اآلحاد على تقدير اشتماله على َجيع الشرائط املذكورة يف 
ولذلك  .أصول الفقه، ال يفيد إال الظن، وال عربة ابلظن يف ابب االعتقادات

يقتصر على ما ورد منهم يف القرآن الكرمي ألنه قطعي، ومل يرو أنه ورد عنهم 
أما من ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي فقد قال هللا  .يث املتواترعدد يف احلد

اىل: ـتع                                       
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                                  وقال تعاىل       

                                         

            اىل: ـال تعـوق            

       اىل: ـوقال تع                 :وقال تعاىل     

            :وقال تعاىل                     

      :وقال تعاىل                                

           .  وكل األنبياء والرسل كانوا خمربين عن هللا تعاىل ألن هذا معىن
وهم  .ل البعثة والرسالةالنبوة والرسالة، وصادقني انصحني للخلق لئال تبط

معصومون عن الكذب وعن اخلطأ يف التبليغ، كما أهنم معصومون عن ارتكاب 
ومل يرد عن األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم أي دليل نقلي  .املعصية

قاطع سواء يف كتاب هللا أو يف سنة متواترة لرسول هللا على معصية ارتكبها 
رد هو إّما يف أحاديث ظنية الثبوت، وإما يف أحد منهم بعد الرسالة، وما و 

 .آيت ظنية الداللة، والظين ال يعارض الدليل العقلي على العصمة

أما ما ورد عن آدم عليه الصالة والسالم يف القرآن الكرمي من أكله من 
الشجرة بعد أن هناه هللا عنها، فَن هذا ال يناقض مقتضى العصمة الناجتة عن 

ناس يف الدنيا، ألن ما حدث من آدم عليه السالم كان يف اجلنة تبليغ الرسالة لل
حلكمة يعلمها هللا وهو موضوع آخر ألن العصمة متعلقة ابلرسالة للناس على 

 .األرض يف الدنيا
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 اءـة األنبيـعصم

ن العقيدة اإلسالمية هي اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله إقال ـحني يُ 
قدر خريمها وشرمها من هللا تعاىل، ال يعين أنه ال واليوم اآلخر وابلقضاء وال

وهناك  .غريها جيب االعتقاد هبا، بل يعين أن هذه هي األساس أشياء وجدت
أفكار أخرى تتعلق ابلعقيدة منها عصمة األنبياء، وهي داخلة حت  اإلميان 

ة ودليل عصمة األنبياء دليل عقلي وليس دليال  مسعيا ، ألن ثبوت نبو  .ابألنبياء
النيب ورسالة الرسول ملن أرسل إليهم عقلية تثب  مبعجزة حمسوسة، فكون النيب 
 .معصوما  ال بد أن يكون عقليا  ألنه من مقتضيات ثبوت نبوة األنبياء والرسل

ألن كونه نبيا  أو رسوال  حيتم  .فَن عصمة األنبياء والرسل مسألة حيتمها العقل
تطرق اخللل إىل إمكانية عدم العصمة يف  إذ لو .أنه معصوم يف التبليغ عن هللا

 .وحينئذ تنهار النبوة والرسالة كلها .مسألة واحدة لتطرق اخللل إىل كل مسألة
فثبوت أن الشخص نيب هلل أو رسول من عند هللا تعين أنه معصوم فيما يبلغه 
عن هللا، فعصمته يف التبليغ حتمية، والكفر هبا كفر ابلرسالة اليت جاء هبا، 

وعلى هذا فكل نيب ورسول معصوم عن اخلطأ يف  .نبوة اليت بعث هباوابل
التبليغ، ألن من صفات النيب والرسول العصمة يف التبليغ، وهي من الصفات 

 .اليت حيتم العقل وجودها يف كل نيب ورسول

أما عصمة النيب والرسول عن األفعال املخالفة ألوامر هللا ونواهيه 
نه معصوم عن الكبائر حتما ، فال يفعل كبرية من فالدليل العقلي قائم على أ
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والطاعة ال تتجزأ  .الكبائر مطلقا  ألن فعل الكبرية يعين ارتكاب املعصية
فَذا تطرق  املعصية إىل الفعل تطرق  إىل التبليغ، وهي  .واملعصية ال تتجزأ

 ولذلك كان األنبياء والرسل معصومني عن الكبائر كما .تناقض الرسالة والنبوة
أما العصمة عن الصغائر، فَنه قد اختلف  .هم معصومون ابلتبليغ عن هللا
هنم غري معصومني عنها، ألهنا ليس  معصية، إالعلماء فيها، فمنهم من قال 

واحلق أن كل ما كان طلب  .هنم معصومون عنها ألهنا معصيةإومنهم من قال 
م معصومون ه - أي َجيع الفروض واحملرمات -فعله أو طلب تركه جازما  

ابلنسبة هلا، معصومون عن ترك الواجبات، وعن فعل احملرمات، سواء أكان   
أي معصومون عن كل ما يسمى معصية ويصدق عليه أنه  .كبائر أو صغائر

وما عدا ذلك من املكروهات واملندوابت وخالف األوىل، فهم غري  .معصية
 .العقليالدليل حسب  معصومني عنه، ألنه ال يتناقض مع النبّوة والرسالة

فيجوز عليهم فعل املكروه وترك املندوب، ألنه ال يرتتب عليه إمث، وجيوز عليهم 
فعل خالف األوىل، وهو فعل بعض املباحات دون البعض، ألن ذلك يف َجيع 

هذا ما حيتمه العقل ويقتضيه   .وجوهه، ال يدخل حت  مفهوم كلمة معصية
زيدة  على  أدلة نقلية ولنا حممد وقد وردت يف حق رس .كوهنم أنبياء ورسال  
ال يفعل مكروها ، بل إن   من القرآن الكرمي تدل على أنه  الدليل العقلي،
هو وحي من هللا سبحانه، فرضا  كان أو مندواب  أو مباحا ،  كل ما يفعله 
 قال تعاىل:                    :وقال سبحانه           

              .   كما أنه  :قدوة للمسلمني، قال تعاىل    
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                              :وقال سبحانه   

                          ، شريع أبفعال فما ورد من ت
فكله ابلوحي امتثاال  ألمر هللا  ،هو مثل وروده أبقواله  الرسول 

حراما  وال مكروها ، ولكن جيوز أن  سبحانه، ولذلك فال تكون أفعاله 
 .تكون خالف األوىل، ألن خالف األوىل يكون مباحا  من املباحات

نبيا  أو إال أن هذه العصمة لألنبياء والرسل إمنا تكون بعد أن يصبح 
أما قبل النبّوة والرسالة فَنه جيوز عليهم ما جيوز على سائر  .رسوال  ابلوحي إليه

 .البشر، ألن العصمة هي للنبّوة والرسالة
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 يـوحـال

الوحي من األمور الداخلة يف العقائد، وجيب على املسلم االعتقاد 
حي ال يقع ألن الو  .إال أن دليل الوحي ليس عقليا ، وإمنا هو نقلي .ابلوحي

وكل حماولة إلثباته عن طريق  .عليه احلس فال يتأتى للعقل أن يثبته مطلقا  
العقل حماولة غري صحيحة، ألنه ال ميكن أن يثب  عن طريق العقل لعدم وقوع 

 الرسول وقد ثب  أن الوحي نزل على  .احلس عليه، فدليله نقلي ال عقلي
 بنص القرآن القطعي قال تعاىل:                          

               :وقال                          

وقال:                             :وقال   

                                       :وقال     

                                    . 

له ثالث حاالت، وهي  ل على الرسول نـز والوحي الذي كان ي
ل على كل نيب وال يوجد غريها، وتدخل نـز لوحي الذي ياحلاالت اليت تكون ل

وقد بني هللا تعاىل هذه احلاالت يف  .فيها َجيع احلاالت اليت تندرج حتتها
 صريح القرآن حصرا  قال هللا تعاىل:                      

                            أي ما صح
 .أن يكلم هللا أحدا  إال موحيا  أو مسمعا  من وراء حجاب أو مرسال  رسوال  

له حالتان أشار إليهما الرسول حني  ل على الرسول نـز والوحي الذي كان ي
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تِيِِن ِمْثلا صاْلصالاةِ  أاْحيااَن  »سئل كيف أيتيه الوحي بقوله:  ُه  َيْا اْلْاراِس واُهوا أاشادُّ
 يـاتاماثىُل ِل اْلمالاُك راُجال   واأاْحيااَن   ،عالايى فـايُـْفصاُم عاِنِّ واقاْد واعاْيُت عاْنُه ماا قاالا 

لُِّمِِن فاأاِعي ماا يـاُقولُ   .أخرجه البخاري من طريق عائشة رضي هللا عنها «فـاُيتا
 وهااتن احلالتان مها ما يلي:

إبشارة امللك ابإللقاء من غري بيان ابلكالم،  له  ما وقع -أوال  
ِإنى ُروحا »السالم: و وذلك ما ألقاه امللك يف روع الرسول كما قال عليه الصالة 

ا  ُوتا نـاْفٌس حاَّتى تاْستاْتِملا ِرْزقـاها ااْلُقُدِس نـافاثا يف ُروِعي أانىُه لاْن َتا ، فااتـىُقوا واأاجالاها
ُلوا  ، أو ما وقع للرسول وكان يراه يف أخرجه رزين واحلاكم «يف الطىلابِ اَّللىا واأاْجِْ

لهمه الشيء ياملنام فَنه وحي من هللا يوحي له ابليقظة ويوحي له ابملنام، ف
إهلاما  يف حال يقظته، ويريه الشيء رؤي يف حال منامه وهو إهلام، كما قال  

الرُّْؤتاا  ِدئا ِبِه راُسوُل اَّللِى أاوىلا ماا بُ : »عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها
أخرجه  «الصىاِدقاُة يف النـىْوِم فاتاانا الا يـاراى ُرْؤتاا ِإالى جااءاْت ِمْثلا فـالاِق الصُّْبحِ 

أو ما وقع للرسول مما كان حيس به أن الوحي جاءه ولكنه ال  البخاري ومسلم،
بن هشام رضي هللا  يظهر له كما روي عن عائشة رضي هللا عنها أن احلارث

فقال ي رسول هللا كيف أيتيك الوحي فقال رسول   عنه سأل رسول هللا
ُه عالايى فـايُـْفصاُم عاِنِّ واقاْد  أاْحيااَن  » :هللا تِيِِن ِمْثلا صاْلصالاِة اْلْاراِس واُهوا أاشادُّ َيْا

اء ـواملنام واإلعطام ـذه األنواع: اإلهلـفه .اريـأخرجه البخ «واعاْيُت عاْنُه ماا قاالا 
اكلها هي حالة واحدة تدخل حت  قوله تعاىل: ـخفية دون كالم وكل ما ش

       ار وأومأ، وهللا إليهـأش :النـاء إىل فـول أوحى إحيـألن اللغة تق: 
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 وهللا تعاىل يقول:  .أهلمه                واإلحياء إىل النحل: 
 .قذف يف قلوهبا وتعليمهاإهلامها وال

بعد علمه بدليل قاطع  ما أيتيه بلسان امللك، فيقع يف مسعه  -اثنيا  
  اىل:ـوامللك هو جربيل، قال تع .أن هذا هو الوحي وهو امللك     

                            .  وذلك أن
: ، قال  جربيل فيكلم الرسول فيسمع الرسول كالمه وحيفظه عنهيرسل هللا

لُِّمِِن فاأاِعي ماا يـاُقولُ  واأاْحيااَن  » أخرجه البخاري من  «يـاتاماثىُل ِل اْلمالاُك راُجال  فـاُيتا
ِرزا   كاانا النىِبُّ »وعن أيب هريرة قال:  .طريق عائشة ُه  ا  يـاْوم ِبا ِللنىاِس فاأاَتا

مياانُ  :فـاقاالا  ِجْْبِيلُ  ِتِه واُكُتِبِه واِبِلقاائِِه  :قاالا  ؟ماا اإْلِ ِئتا ميااُن أاْن تـُْؤِمنا ِِبَّللِى واماالا اإْلِ
مُ  :قاالا  .واُرُسِلِه واتـُْؤِمنا ِِبْلبـاْعثِ  ْسالا ُم أاْن تـاْعُبدا اَّللىا واالا ُتْشرِ  :قاالا  ؟ماا اإْلِ ْسالا كا اإْلِ

ْفُروضاةا واتاُصوما راماضاانا واتُِقيما الصى  ا  ِبِه شاْيئ اةا اْلما ةا واتـُؤادِّيا الزىكا ماا  :قاالا  .الا
ْحساانُ  أانىكا تـارااُه فاِإْن َلْا تاُتْن تـا  ؟اإْلِ ماَّتا  :قاالا  .رااُه فاِإنىُه يـارااكا قاالا أاْن تـاْعُبدا اَّللىا كا

هاا ِبِاْعلاما ِمْن  :قاالا  ؟السىاعاةُ  ُأْخِْبُكا عاْن أاْشرااِطهاا ،السىاِئلِ ماا اْلماْسُئوُل عانـْ ِإذاا  :واسا
اتـا والاداْت اأْلاماُة رابـى  يااِن يف َخاٍْس الا  ،ها ِبِل اْلبُـْهُم يف اْلبُـنـْ ِإذاا تاطااوالا رُعااُة اإْلِ وا
:  ُثُى تاالا النىِبُّ  ،يـاْعلاُمُهنى ِإالى اَّللىُ                  ُثُى  ،اْْلياةا

ْيئ .رُدُّوهُ  :فـاقاالا  ،أاْدبـارا  ا ِجْْبِيُل جااءا يـُعالُِّم النىاسا ِدينـاُهمْ  :فـاقاالا  .ا  فـالاْم يـاراْوا شا  «هاذا
ووقائع نزول جربيل عليه السالم حني كان يكلمه فيسمع  .أخرجه البخاري

ا قوله جاءت على عدة أحوال ذكرت يف األحاديث، فيوحي للرسول، وهذ
الوحي هو أن يلقي امللك إىل الرسول املعاين ابلكالم وذلك إما وحي ابللفظ 
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 واملعىن وهذا حمصور ابلقرآن الكرمي، وإما وحي ابملعىن ويعرب عنه الرسول 
ويعترب احلديث القدسي  .بلفظ من عنده، أو بفعله أو سكوته وهذا هو السنة
، وال تكون لرسول من السنة ألن معناه وحي من هللا ولفظه من عند ا

ألفاظ احلديث القدسي من هللا مطلقا ، ألن األلفاظ اليت من هللا خاصة 
وأنه وإن كان  السنة أتيت يف اإلهلام واملنام واإللقاء يف  .ابلقرآن الثاب  إعجازه

أما القرآن  .القلب، فَهنا أتيت كذلك يف حالة اليقظة أو تكليم جربيل للرسول
وقد جاءت عدة آيت تنص  .لرسول ألن ألفاظه من هللافال أييت إال بواسطة ا

 على الوحي ابلقرآن قال تعاىل:                           
 وقال:                               والكتاب القرآن

 وقال:  .وِمن للبيان                                
 وقال:                                    

        :وقال                            

        وقد جاءت آيت يف الوحي عامة تشمل السنة   .وهو القرآن
 كقوله تعاىل:                          :وقوله    

                                :وقوله           

          . 

 الة الثالثة وهي الواردة يف قولههااتن احلالتان الواردة فيهما اآلاثر، أما احل
           والواقع  .فقد حصل  مع سيدان موسى عليه السالم

الذي تشري إليه اآلية يف هذه احلالة من الوحي هو أن يكلم هللا النيب من وراء 
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تجب بعض خواصه، وهو من وراء احلجاب فيسمع حجاب أي كما يكلم احمل
ومل يرد أن ذلك حصل مع  .صوته وال يرى شخصه، وذلك كما كلم هللا موسى

إال يف وضع واحد، هو وضع اإلسراء واملعراج الذي جاء يف  الرسول 
احلديث الصحيح، والذي أشارت إليه آيت سورة النجم، وهي قوله تعاىل: 

                                        

                                           

    .  وما عدا هذا الوضع وهو وضع اإلسراء واملعراج، فَن الوحي
وعلى أي  .كان يف اإلهلام ويف إرسال الرسول   الرسولالذي نزل على 

فَخبار امللك للرسول ابلكالم أو اإلشارة  .حال فَن َجيع أنواع الوحي حجة
 .وحي صريح، واإلهلام والرؤي وحي صريح، وتكليم هللا للنيب من أنواع الوحي
 .لةوهذا الوحي حجة قطعية لوروده يف النصوص القطعية الثبوت القطعية الدال
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 أن يتون جمتهدا   ولـرسـق الـوز يف حـال جي

خطأ يف أض األحكام و ـد يف بعـهـاجت دا  ـمـيدان حمـول أبن سـقـال
بّلغ الناس  أ معناه أن سيدان حممدا  ـطـذا اخلـح هللا له هـاجتهاده وصح

ة من اجتهاده ال عن الوحي، وأنه غري معصوم يف بعض ما يبّلغه الناس ـريعـش
نيب  وهذا كله ابطل عقال  وشرعا  فَن سيدان حممدا   .ة اإلسالممن شريع

ورسول فهو كباقي األنبياء والرسل معصوم عن اخلطأ فيما يبّلغه عن هللا تعاىل 
وفوق ذلك فَنه ورد الدليل الشرعي  .عصمة قطعية دلَّ عليها الدليل العقلي

ا إمنا كان عن الوحي، ـياهتزئـالقطعي الداللة على أن تبليغه الرسالة يف كلياهتا وج
قال تعاىل يف سورة  .يبلغ األحكام إال عن الوحي وما كان الرسول 

  األنبياء:                    أي قل هلم ي حممد إمنا أنذركم
وقال تعاىل يف  .ابلوحي الذي أُنزل علي، أي أن إنذاري لكم حمصور ابلوحي

  سورة النجم:                            
وقوله تعاىل:        فعل منفي يفيد العموم فيشمل القرآن والسنة وال

يوجد ما خيصصه ابلقرآن ال من الكتاب وال من السنة، فيبقى على عمومه، 
يصح أن خيصَّص مبا . وال أي إن َجيع ما ينطقه من التشريع هو وحي يوحى

بل جيب أن يبقى عاما  شامال  للقرآن واحلديث. وهذا  ينطقه فقط من القرآن،
 ما تؤكده اآلية الثانية:              . 

وأما ختصيصها فيما يبلغه عن هللا من تشريع وغريه من األحكام 
والوسائل وأمور الدنيا، والعقائد واألفكار والقصص، وعدم مشوهلا لألساليب 
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من أعمال الزراعة والصناعة والعلوم وما شاكلها، فَنه قد حصل هذا 
فَن  .التخصيص أبمرين: األول نصوص أخرى جاءت خمصصة هلا يف التشريع

ُتْم أاْعلاُم ِبِاْمِر ُدنـْيااُكمْ »قال يف موضوع أتبري النخل:  الرسول  أخرجه  «أانـْ
ول حني سألوه هل هذا وحي نـز ر عن مكان ال، وقال هلم يف معركة بدمسلم

ةُ »فقال:  ؟من هللا أم هو الرأي واحلرب واملكيدة  «ُهوا الرىْأُي وااحلْاْرُب وااْلماِتيدا
فهذه النصوص خصص  الوحي يف غري أمور الدنيا ويف غري  .أخرجه احلاكم

وحي وأما األمر الثاين الذي خصص ال .ما هو من قبيل احلرب والرأي واملكيدة
ذلك  .ابلتشريع والعقائد واألحكام وغري ذلك، فَنه واضح من موضوع البحث

أنه رسول والبحث فيما أُرسل به ال يف غري ذلك، فكان موضوع الكالم هو 
املخصص، وصيغة العموم تبقى عامة، ولكن يف املوضوع الذي جاءت به وال 

بب، إال أن املراد نعم العربة بعموم اللفظ ال خبصوص الس .تضم َجيع املواضيع
ابلسبب هو احلادثة اليت نزل بسببها القرآن، فاملوضوع ليس خاصا  هبا بل هو 

وموضوع  .عام جلميع احلوادث ولكن يف موضوع الكالم ال يف َجيع املواضيع
 حبث الوحي هو اإلنذار أي التشريع واألحكام، قال تعاىل:       

             ل يف سورة ص:وقا                   

         فَهنا تبني أن املراد هو ما أتى به من العقائد واألحكام وكل
ولذلك ال تشمل استعمال األساليب أو أفعاله  .ما أمر بتبليغه واإلنذار به

ته، كاملشي والنطق اجلبّلية اليت تكون من جبلة اإلنسان أي من طبيعة ِخلق
وختتص مبا يتعلق ابلعقائد واألحكام الشرعية ال ابألساليب  .خلا...واألكل

والوسائل وما شاهبها مما ال يدخل حت  العقائد واألحكام: وعلى ذلك فكل 
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مما أمر بتبليغه من كل ما يتعلق أبفعال العباد واألفكار  ما جاء به الرسول 
 .هو وحي من هللا

 .هـاعـقوال الرسول وأفعاله وسكوته، ألننا مأمورون ابتبويشمل الوحي أ
 اىل: ـال تعـق                                

 وقال:                        .  فكالم الرسول وفعله
  .ها وحي من هللا تعاىلوهي كل .وسكوته دليل شرعي

يتلقى الوحي ويبّلغ ما أيتيه من  وقد كان رسول هللا سيدان حممد 
قال تعاىل  .هللا تعاىل، ويعاجل األمور حبسب الوحي وال خيرج عن الوحي مطلقا  

 يف سورة األحقاف:                    :وقال يف سورة األعراف
                          أي ال أتبع إال ما يوحى إيل من
وهذا كله صريح وواضح وظاهر يف  .فحصر اتباعه مبا يوحى إليه من ربه .ريب

 .مما هو مأمور بتبليغه هو وحي فحسب وإن كل ما يتعلق به  .العموم
ئرة على ذلك، فَنه وكان  حياة الرسول التشريعية يف بيان األحكام للناس سا

عليه الصالة والسالم كان ينتظر الوحي يف كثري من األحكام، كالظهار واللعان 
وغريمها، وما كان يقول حكما  يف مسألة أو يفعل فعال  تشريعيا ، أو يسك  

وقد كان خيتلط على الصحابة يف  .سكوات  تشريعيا ، إال عن وحي من هللا تعاىل
من أفعال العباد ابلرأي يف شيء أو وسيلة أو بعض األحيان احلكم يف فعل 
فَن قال  ؟لك وحي ي رسول هللا أم الرأي واملشورةأسلوب فيسألون الرسول أذ

وإن قال هلم: بل هو  .قال هلم وحي سكتوا ألهنم عرفوا أنه ليس من عنده
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وكان  .الرأي واملشورة تناقشوا معه ورمبا اتبع رأيهم كما يف بدر، وأحد، واخلندق
ُتْم أاْعلاُم ِبِاْمِر ُدنـْيااُكمْ »هلم يف غري ما يبّلغه عن هللا: يقول  كما ورد يف   «أانـْ

ولو كان الرسول ينطق يف التشريع عن غري وحي ملا كان  .حديث أتبري النخل
ينتظر الوحي حىت يقول احلكم، وملا سأله الصحابة عن الكالم هل هو وحي 

وعلى ذلك فَنه عليه  .ري سؤالأم رأي، إذ ألجاب من عنده أو لناقشوه من غ
السالم كان ال يصدر يف قوله أو فعله أو سكوته إال عن وحي من هللا و الصالة 
وأنه عليه الصالة والسالم ما كان جيتهد قط، وال  .ال عن رأي من عنده .تعاىل

أما شرعا  فلآليت الصرحية اليت تدل على  .جيوز االجتهاد عليه شرعا  وعقال  
 لوحي: ابتعلق به حصر َجيع ما ي                   ،   

                ،               وأما عقال  فألنه  ؛
   كان ينتظر الوحي يف كثري من األحكام مع احلاجة املاسة لبيان حكم هللا

اـفلو جاز له االجتهاد ل أخر احلكم بل جيتهد، ومبا أنه كان يؤخر احلكم حىت  مم
ل الوحي فدل على أنه مل جيتهد، ودل على أنه ال جيوز له االجتهاد، إذ لو نـز ي

واجب االتباع، فلو  وأيضا  فَنه  .جاز ملا أخر احلكم مع احلاجة إليه
اخلطأ اجتهد جلاز عليه اخلطأ، ولو أخطأ وجب علينا اتباعه فيلزم األمر ابتباع 

وفوق ذلك فَن الرسول معصوم عن  .ألن هللا ال أيمر ابتباع اخلطأ .وهو ابطل
ألن جواز اخلطأ  .اخلطأ يف التبليغ وال جيوز يف حقه اخلطأ يف التبليغ مطلقا  

فاإلقرار ابلرسالة والنبّوة حيتم عدم جواز  .على الرسول ينايف الرسالة والنبّوة
تِّم عصمته عن اخلطأ يف التبليغ، ولذلك ويف التبليغ حي .اخلطأ على الرسول

وعليه فال جيوز يف  .يستحيل يف حق الرسول اخلطأ فيما يبلغه عن هللا تعاىل
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وكل ما بلغه من األحكام بقوله أو فعله أو سكوته  .االجتهاد مطلقا   حقه 
 .وحي من هللا تعاىل ليس غري

ألن اخلطأ يف  .ريعا  ن هللا ال يقره على اخلطأ، وأنه يبينه له سإوال يقال 
االجتهاد حني حيصل من الرسول يصبح فرضا  على املسلمني أن يتبعوه حىت 
حيصل البيان، فيكون هذا البيان جدد حكما  آخر غري احلكم األول أمر 

وهذا ابطل وال جيوز يف حق هللا أن  .املسلمون ابتباعه وبرتك األول وهو اخلطأ
وكذلك ال جيوز يف  .رتكه واتباع الصوابأيمر الناس ابتباع خطأ مث أيمرهم ب

حق الرسول أن يبلغ حكما ، مث يقول هلم هذا احلكم خطأ ألنه من عندي، 
والصواب ما جاءين من هللا وهو هذا، ويبلغهم ترك احلكم األول ألنه خطأ 

 .ويبلغهم الصواب

ن هذا دليل عقلي على أمر شرعي وهو ال جيوز، ألن األمر إوال يقال 
ب أن يكون دليله شرعيا ، ألن األمر الشرعي الذي جيب أن يكون الشرعي جي

أما العقائد فَن دليلها يكون عقليا   .دليله شرعيا  فحسب هو احلكم الشرعي
ويكون شرعيا ، وموضوع أن الرسول يكون جمتهدا  أو ال يكون جمتهدا  هو من 

وكونه  .رعيا  العقائد وليس من األحكام الشرعية، فدليله يكون عقليا  ويكون ش
ال جيوز يف حق الرسول أن يكون جمتهدا  اثب  ابلدليل العقلي والدليل 

 .الشرعي، وهو عقيدة من العقائد

ن هللا مل يقره إددة و ـال  يف أحكام متعـول اجتهد فعـن الرسإال ـوال يق
ال ـال يق .على هذا االجتهاد، وصححه وأنزل اآليت تبني احلكم الصواب
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ول اجتهاد يف تبليغ أي حكم من أحكام هللا ـل من الرسـصـذلك ألنه مل حي
كان يبلغ عن الوحي،   رآن وبصحيح السنة أنه ـمطلقا ، بل الثاب  بنص الق

اءه عن طريق ـوال يبلغ شيئا  من التشريع والعقائد واألحكام وحنوها إال إذا ج
 .لنـز ل الوحي يف حادثة ينتظره حىت ينـز وأنه كان حني ال ي .الوحي

أما اآليت اليت أوردها من يقولون أبن الرسول اجتهد ابلفعل واليت و 
تومهوا حصول االجتهاد فيها، فَنه ال يوجد فيها آية واحدة حصل فيها 

فمثل قوله تعاىل:  .اجتهاد                       

           ل قوله تعاىل: ـومث            

    :ومثل قوله تعاىل                          

        
 تعاىل: قوله ومثل                       

ل االجتهاد يف ومثل هذا من اآليت واألحاديث، فَن ذلك مل يكن من قبي
حكم وتبليغه للناس، وإمنا هو من قبيل العتاب على القيام أبعمال ختالف ما 

إذ مل يبلغ الرسول حكما  معينا  للناس مث  .هو األوىل ابلرسول أن يقوم به
جاءت اآلية تبني خطأ احلكم الذي بلغه وخطأ اجتهاده فيه، وتطلب تبليغ 

ر أن الرسول قام بعمل من األعمال وإمنا واقع األم .الصواب يف هذا احلكم
تطبيقا  حلكم شرعي من أحكام هللا اليت سبق أن نزل هبا الوحي وبلَّغها الرسول 
للناس، فخالف الرسول ما هو األوىل به أن يقوم به حسب هذا احلكم، 

فاحلكم   .فعوتب على هذه املخالفة، وليس هذا العتاب تشريعا  حلكم جديد
ويف هذه احلوادث اليت  .به، وكان الرسول قد بلغه كان مشرعا  وكان مأمورا  
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جاءت هبا هذه اآليت قام عليه الصالة والسالم ابلعمل حسب ما أمر هللا، 
فاآليت آيت عتاب  .إال أن قيامه كان خالف األوىل فعوتب على ذلك عتااب  

على قيام الرسول مبا هو خالف األوىل، وليس  آيت تشريع أحكام جديدة 
خر خيالف آيحا  الجتهاد، وال تشريعا  حلكم قد شرع ، وليس  تصح مل تكن

واألنبياء والرسل جيوز عليهم شرعا  وعقال   .حكما  كان الرسول قد اجتهد فيه
أن يفعلوا خالف األوىل ألن معىن خالف األوىل أن يكون هناك أمر مباح، 

ولكن أو أن يكون هنالك أمر مندوب  .ولكن بعض أعماله أوىل من بعضها
فمباح للمرء أن يسكن املدن أو أن يسكن  .بعض أعماله أوىل من بعضها

القرى، ولكن سكىن املدن أوىل من سكىن القرى ملن يعاين أمور احلكم 
وإعطاء الصدقة سرا   .وحماسبة احلكام، فَذا سكن القرى فعل خالف األوىل
فَذا أعطاها ها جهرا ، ئوجهرا  أمر مندوب ولكن إعطاءها سرا  أوىل من إعطا

جيوز عليه أن يقوم مبا هو خالف  فالرسول  .علنا  فعل خالف األوىل
والناظر يف  .وقد قام مبا هو خالف األوىل فعال  فعاتبه هللا على ذلك .األوىل

اآليت اليت أوردوها جيد أن منطوق اآليت ومفهومها وداللتها يدل على 
 .ذلك

 فَن قوله تعاىل:                           

        ويؤيده  .يدل على أن األسر كان مشروعا  بشرط سبق اإلثخان
آية:                        آية: يف لنـز ي مل فحكم األسرى 
                     وإمنا نزل قبل ذلك يف سورة  .اآلية
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فقد نزلم يف سورة  .حممد اليت تسمى سورة القتال، وقد نزل  قبل سورة األنفال
القتال هذه حكم األسرى قال تعاىل:                     

                                               

                :فكان حكم األسرى انزال  ومعروفا  قبل نزول  

      فلم يكن يف هذه اآلية أي تشريع لألسرى، ولفظها ال  .اآلية
ي له يوجد فيه أي تشريع لألسرى، وإمنا هو خطاب للرسول أبنه ما كان ينبغ

 .واملراد ابإلثخان هو القتل والتخويف والشديد .أن أيخذ األسرى حىت يثخن
وال شك أن الصحابة قتلوا يوم بدر خلقا  عظيما  وكسبوا املعركة، وليس من 

هنم بعد القتل الكثري أسروا إمث  .شرط اإلثخان يف األرض قتل َجيع الناس
ة القتال ومن هذه اآلية وهذا جائز من آية سورة حممد اليت هي سور  .َجاعة

فصارت هذه اآلية دالة  .نفسها، فَهنا تدل على أنه بعد اإلثخان جيوز األسر
فال يكون الرسول  .داللة بّينة على أن ذلك األمسر كان جائزا  حبكم هذه اآلية

قد اجتهد يف حكم األسرى حني أسر وجاءت اآلية تصحح اجتهاده، وال 
 .فجاءت اآلية تبني خطأه  بدر تشريعا  يكون األسر الذي فعله الرسول يف

سر ذنبا  خمالفا  للحكم الذي نزل، ولكن يدل على أن وكذلك ال يكون هذا األ
الرسول يف تطبيق حكم األسرى الوارد يف آية حممد:               

على هذه احلادثة، وهي معركة بدر كان األوىل أن يكون القتل أكثر  .اآلية
على تطبيقه احلكم  ل  اآلية معاتبة النيب نـز حىت يكون اإلثخان أبرز، ف
فهي عتاب على فعل قام به تطبيقا  حلكم سابق  .على وجه هو خالف األوىل
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وأما قوله تعاىل يف متام  .وليس  هي تشريعا  حلكم، وال تصحيحا  الجتهاد
اآلية:                                  

  فَنه من متام العتاب يف اآلية، أي إنكم أخذمت األسرى قبل املبالغة يف
اإلثخان طمعا  يف فداء هؤالء األسرى أي ترغبون أبخذ حطام الدنيا من 
الفداء الذي يرتتب على أخذهم أسرى، وهللا يريد إعزاز دينه بقتلهم يف املعركة 

واملوضوع أخذ األسرى، وعرض احلياة الدنيا يرتتب على  .أسرىال أبخذهم 
األسر وليس هو عتااب  على أخذ الفداء، وإمنا هو عتاب على األسر قبل 

 فهو متمم ملعىن اآلية الذي بدأت به من أوهلا:  .اإلثخان          

                                       

                     :وأما قوله تعاىل         

                           فَنه ليس وعيدا  من
ل هو بيان للنتائج اليت كان هللا ابلعذاب على أخذ الفداء كما يتوهم البعض، ب

ميكن أن ترتتب على أخذ األسرى قبل املبالغة ابإلثخان وهي خسران املعركة 
وإصابة املسلمني ابلقتل من الكفار، وهذا هو العذاب العظيم وليس عذاب 

أي لوال علم هللا أبنكم ستنتصرون ألصابكم يف أخذكم األسرى قبل  .هللا
وقد أطلق القرآن كلمة  .انكسار من أعدائكماملبالغة إبثخان الكفار قتل و 
تعاىل:  قال احلربعذاب على القتل يف              

     .  معناها عذاب هللا، ألن اخلطاب عام وال يتأتى أن يكون
للرسول واملؤمنني وألنه إن اعُتربت اآلية تصحيح اجتهاد على حد تعبريهم فهو 



 

 150 

عنه ال يستحقون عليه عذااب  من هللا، وإْن اعُتربت عتااب  على خطأ معفو 
خالف األوىل كما هو الواقع فال يستحق عليها عذااب  من هللا، فال يتأتى 
مطلقا  أن يكون مس العذاب من هللا، بل املعىن، ألصابكم قتل وإذالل من 

ا فَهنا وأما األحاديث الواردة يف سبب نزول هذه اآلية ويف قصصه .أعدائكم
أخبار آحاد ال تصلح دليال  على العقيدة، وجواز االجتهاد يف حق الرسول 

 وأما قوله تعاىل:  .وعدم جوازه من العقيدة               

                                فَهنا ال تدل
حكم أنه جيوز للرسول أن أيذن ملن يشاء، قد جاء قبل  نّ على اجتهاد، أل

 نزول هذه اآلية، فقد جاء يف سورة النور قال تعاىل:            

                         وقد نزل  هذه السورة بعد سورة
 احلشر يف معركة اخلندق، وآية:          ،جاءت يف سورة التوبة

زوة تبوك يف السنة التاسعة للهجرة، فاحلكم كان معروفا  وآية غونزل  يف شأن 
 .أن أيذن هلم النور صرحية تدل على أنه جيوز للرسول 

ولكن يف تلك احلادثة اليت نزل  فيها آية التوبة وهي غزوة تبوك وجتهيز 
فلما أذن  .لمنافقني يف التخلفجيش العسرة كان األوىل أن ال أيذن الرسول ل

هلم يف تلك احلادثة ابلذات عاتبه هللا على ذلك الفعل، أي عاتبه على القيام 
وليس  اآلية تصحيحا  الجتهاد، وال تشريعا  حلكم  .مبا هو خالف األوىل

، وإمنا هو عتاب هانفس خيالف حكما  كان الرسول قد اجتهد فيه يف احلادثة
 .على ما هو خالف األوىل
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 وأما قوله تعاىل:                              

                                     فَهنا
 جاءت بعد قوله تعاىل:                              

                                              

                                          . 
 آية:  وقد بنيَّ هللا يف .اآلية                       أن ال

يصحبهم الرسول يف غزواته وذلك لتخذيلهم وإهانتهم حىت ال ينالوا شرف 
 ويبني يف اآلية اليت بعدها مباشرة وهي:  .اجلهاد واخلروج مع الرسول  

              وكان ذلك أثناء احلملة  .شيئا  آخر يف إذالهلم .اآلية
فاآلية هذه واآلية اليت قبلها واآلية اليت بعدها  .على املنافقني للقضاء عليهم

تبنّي أحكام املنافقني والكيفية اليت جيب أن يعاملوا هبا من االحتقار واإلذالل 
وليس يف اآلية ما يدل على أن الرسول اجتهد يف  .وإنزاهلم عن رتبة املؤمنني

آلية دالة على خالفه، بل هي تشريع ابتداء يف حق املنافقني، حكم، وجاءت ا
، فال يظهر فيها ال هانفس وهي منسجمة مع آيت املنافقني املكررة يف السورة

صراحة وال داللة وال منطوقا  وال مفهوما  وال ما يبعث أدىن شبهة أهنا تصحيح 
ية من أخبار فهي وأما ما ورد يف شأن نزول هذه اآل .الجتهاد وتنبيه على خطأ

أخبار آحاد وال تصلح دليال  على العقائد وال تعارض القطعي الذي حيصر 
 .تبليغ الرسول لألحكام مبا جاء به الوحي ليس غري، وأنه ال يتبع إال الوحي
عالوة على أن هذه األحاديث جتعل عمر بن اخلطاب حياول منع الرسول عن 
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عن فعل يشرع به حكما  أو مينع  الصالة على جنازة فهو إما يريد أن مينعه
الرسول عن القيام بعبادة حسب حكم شرعي مشرع والرسول يسك  عنه مث 

وهذا ال جيوز يف حق الرسول، فالعمل ابحلديث  .يرجع لرأيه بعد نزول اآلية
واحلديث يدل على أن  .هذا يعارض كون الرسول نبيا  فرُيد احلديث دراية

ن أيّب وكان يريد أن يصلي عليه وهو رأس لعبد هللا ب قميصهالرسول أعطى 
زوة بين املصطلق وجاء ابنه إىل غوعبد هللا بن أيّب فضحه هللا بعد  .املنافقني

كان الرسول قد قرر قتله أن يتوىل هو قتل أبيه، وهللا تعاىل  الرسول ليعرف إذا
 املصطلق وقال للرسول فيها: أنزل سورة املنافقني بعد غزوة بين        

                           :وقال له فيها        

       :وقال له فيها                         مث
لرأس املنافقني وحياول أن يصلي على  هأييت الرسول بعد ذلك فيعطي قميص

فآية التوبة نزل  يف السنة  .رأس املنافقني فيمنعه عمر فهذا يناقض اآليت
التاسعة بعد سورة املنافقني بعدة سنوات، فاألحاديث عن عمر، وعن 
القميص، وغري ذلك من األحاديث تعارض واقع معاملة املنافقني بعد غزوة بين 

، ولذلك ترد أيضا  املصطلق، وتعارض اآليت اليت نزل  قبلها يف شأن املنافقني
 .من هذه الناحية دراية

وأما قوله تعاىل:                         

               فَن الرسول  ..اآليت، فهي ال تدل على اجتهاد
األمرين  وكال .مأمور بتبليغ الدعوة للناس َجيعا ، وبتعليم املسلمني اإلسالم
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 .وعبد هللا بن أم مكتوم أسلم وتعلم اإلسالم .للرسول أن يقوم به يف كل وق 
ابنا ربيعة وأبو جهل  ةوعنده صناديد قريش، عتبة وشيب وقد أتى رسول هللا 

بن هشام والعباس بن عبد املطلب وأمية بن خلف والوليد بن املغرية يدعوهم ا
هم، فقال ابن أم مكتوم للنيب وهو يف إىل اإلسالم رجاء أن يسلم إبسالمهم غري 

ا علمك هللا، وكرر ذلك وهو ال يعلم مّ ـقرئين وعلمين مأهذه احلالة ي رسول هللا 
ل  نـز قطعه لكالمه وعبس وأعرض عنه ف فكره رسول هللا  ،تشاغله ابلقوم

هذه السورة فالرسول مأمور ابلتبليغ ومأمور بتعليم اإلسالم، فقام ابلتبليغ 
وكان األوىل أن يعلِّم ابن  .ن تعليم من طلب التعليم النشغاله ابلتبليغوأعرض ع

 أم مكتوم ما سأله، ولكنه مل يفعل فعاتبه هللا على ذلك، إذ كان إعراضه 
عن ابن أم مكتوم خالف األوىل، فعاتبه هللا على قيامه مبا هو خالف األوىل 

إمنا هو تطبيق وليس يف هذا أي اجتهاد يف حكم وال تصحيح الجتهاد، و 
 .يهحلكم هللا يف حادثة معينة على خالف األوىل عاتبه هللا عل

ول االجتهاد ـورة على حصـذكـات املـوعلى ذلك فَنه ال داللة يف اآلي
إذ مل حيصل منه اجتهاد فيما يبلغه عن هللا وال جيوز عليه  .من الرسول 

ا ، وال جيوز يف حق ول جمتهدـفال يكون الرس .رعا  وال عقال  ـاالجتهاد ال ش
ول أن يكون جمتهدا ، وإمنا هو وحي يوحى له من هللا تعاىل وهذا الوحي ـالرس

إما ابللفظ واملعىن وهو القرآن الكرمي، وإما ابملعىن فقط ويعرب عنه الرسول إما 
بلفظ من عنده، أو بسكوته إشارة للحكم، أو بفعله الفعل وذلك كله هو 

 .السنة
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 رميـن التآرـالق
وكان  .مفرقا  يف مدة ثالث وعشرين سنة ل القرآن على النيب نز 

ل دفعة نـز وإمنا نزل منجما  ومل ي .نزوله على أحناء شىت، اترة بتتابع، واترة برتاخ
     واحدة حلكمة ذكرها هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

          
    بتفريقه فؤادك حىت تعيه وحتفظهأي كذلك أُنزل مفّرقا  لنقوي. 

 وقال تعاىل:                                        
   أي قرآان  جعلنا نزوله مفرقا  منجما  على مكث، أي على مهل وتؤدة

فمن أجل تثبي  فؤاد الرسول، ومن  .يال  أي حسب احلوادثنـز وتثب ، نزلناه ت
ل حسب احلوادث نـز أجل قراءته على الناس على مكث وتؤدة، ومن أجل أن ي

 .ث وعشرين سنةوجواابت السائلني، نزل منجما  مفرقا  يف ثال
فيأمر حبفظه يف الصدور، وكتابته  ل على رسول هللا نـز وكان القرآن ي

يف الرقاع، من جلد أو ورق أو كاغد، ويف االكتاف والعسب واللخاف، أي 
وكان إذا نزل  اآليت،  .على العظم العريض وعسب النخل واحلجارة الرقيقة
ه اآلية يف سورة كذا بعد آية  أمر بوضعها موضعها من السورة، فيقول أحلقوا هذ

 لُ ـزِ نْ تـا   ِبُّ النى  انا كا »عن عثمان قال:  .كذا، فيضعوهنا موضعها من السورة
رواه الرتمذي وأبو  «اذا ا كا يها فِ  رُ كا ذْ يُ  ِِت الى  ةِ ورا  السُّ ا يف وها عُ ضا  :ولُ قُ يـا فـا  تُ اْلتاا  هِ يْ لا عا 

يق األعلى بعد أن كمل وهكذا حىت نزل القرآن كله والتحق الرسول ابلرفداود، 
ولذلك كان ترتيب آيت كل سورة على ما هي عليه اآلن يف  .نزول القرآن

عن جربيل عن هللا تعاىل فهو ترتيب توقيفي من  املصحف توقيفا  من النيب 
 .وال خالف يف ذلك مطلقا   وعلى ذلك نقلته األُمة عن نبيها  .هللا تعاىل
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الشكل الذي نراه اآلن، هو نفسه الذي  وهذا الرتتيب لآليت يف سورها على
أمر به رسول هللا، وهو نفسه الذي كان مكتواب  ابلرقاع واألكتاف والعسب 

وعليه فَن ترتيب اآليت يف سورها قطعي أنه  .واللخاف وحمفوظا  يف الصدور
وأما ترتيب السور ابلنسبة  .توقيفي عن رسول هللا، عن جربيل، عن هللا تعاىل

كان ابجتهاد من الصحابة رضوان هللا عليهم، فقد أخرج أمحد لبعضها فَنه  
وأصحاب السنن وصححه ابن حبان واحلاكم من حديث ابن عباس قالوا: 

ما محلكم على أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل  :"قل  لعثمان
يم براءة وهي من املئني فقرنتم هبما ومل تكتبوا بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرح

ل نـز كثريا  ما ت  كان رسول هللا   :فقال عثمان ؟ووضعتموها يف السبع الطوال
دعا بعض من   - يعين منها - عليه السور ذات العدد، فَذا نزل عليه شيء

ضعوا هؤالء اآليت يف السورة اليت يذكر فيها كذا، وكان   :كان يكتب فيقول
القرآن وكان  قصتها شبيهة  األنفال من أوائل ما نزل ابملدينة، وبراءة من آخر

وعن سعيد  .ومل يبني لنا أهنا منها" فُقِبض رسول هللا  .هبا فظنن  أهنا منها
ْتما السُّوراِة حاَّتى يـاْنِزلا  كاانا النىِبُّ » قال: عباس ابن عن جبري بنا الا يـاْعلاُم خا

لاْت ِبْسِم اَّللِى الرىْْحاِن الرىِحيِم عاِلُموا فاِإذاا نـازا »ويف رواية:  «ِبْسِم اَّللِى الرىْْحاِن الرىِحيمِ 
فهذا يدل على أن ترتيب اآليت يف كل سورة كان  .«أانى السُّوراةا قاِد انـْقاضاتْ 

نفال اجتهادا  ألضافها عثمان إىل اأأبمر براءة  وّلما مل يفصح النيب  .توقيفيا  
اءة اثبتة يف مصحف قناع أن البسملة لرب ونقل صاحب اإل .منه رضي هللا عنه

ابن مسعود، وروى أن الصحابة كانوا حيتفظون مبصاحف على ترتيب يف السور 
خمتلف مع عدم االختالف يف ترتيب اآليت، فمصحف ابن مسعود على غري 

مث النساء  ،أتليف العثماين من حيث ترتيب السور، وكان أوله الفاحتة مث البقرة
 .ه الفاحتة مث البقرة مث آل عمران مث النساءمث آل عمران، بعكس العثماين فرتتيب
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كان على   ين مصحف علإويقال  .ولنـز ومل يكن أي منهما على ترتيب ال
ول أوله اقرأ مث املدثر مث ن والقلم مث املزمل مث تب  مث التكوير مث نـز ترتيب ال

وهذا كله يدل على أن ترتيب السور  .سبح، وهكذا إىل آخره املكي مث املدين
بة لبعضها كان ابجتهاد من الصحابة ولذلك كان ترتيب السور يف ابلنس

القراءة ليس بواجب يف التالوة وال يف الصالة وال يف الدرس وال يف التعليم، 
، قرأ يف صالته يف الليل بسورة النساء قبل آل عمران بدليل أن النيب 

ة القرآن وأّما ما ورد من النهي عن قراء .أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان
منكوسا  فَن املراد قراءة اآليت يف السورة الواحدة منكوسة ال قراءة السور 

  .منكوسة
مرة يف   وقد كان جربيل يقرأ َجيع ما نزل من القرآن على الرسول 

ويف السنة اليت تويف فيها رسول هللا قرأ جربيل القرآن كله على  .كل سنة
أاسارى ِإِلاى »عن فاطمة عليها السالم: عن عائشة رضي هللا عنها  .الرسول مرتني

ِإنىُه عااراضاِِن اْلعااما مارىتـانْيِ  النىِبُّ  ِإنى ِجْْبِيلا كاانا يـُعااِرُضِِن اْلُقْرآنا ُكلى ساناٍة مارىة  وا
كاانا يـاْعِرُض »وعن أيب هريرة قال:  أخرجه البخاري، «واالا ُأرااُه ِإالى حاضارا أاجاِلي

 «اْلُقْرآنا ُكلى عااٍم مارىة  فـاعاراضا عالاْيِه مارىتـانْيِ يف اْلعااِم الىِذي قُِبضا ِفيهِ  لنىِبِّ عالاى ا
 .أخرجه البخاري

فعرض جربيل القرآن على الرسول كل عام مرة معناه عرض ترتيب آيته 
ابلنسبة لبعضها، وترتيب آيته يف سورها، ألن عرض الكتاب معناه عرض 

لماته وترتيبه، وعرضه مرتني يف العام الذي تويف فيه الرسول، معناه  َجله وك
وترتيب آيته يف سورها، وميكن أن  .كذلك عرض ترتيب آيته ابلنسبة لبعضها

إال أنه وردت  .يفهم كذلك من احلديث عرض ترتيب سوره ابلنسبة لبعضها
ب أحاديث صحيحة أخرى صرحية يف ترتيب اآليت؛ فَهنا تنص على ترتي
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 يف  تِ اْلتاا  هِ ذِ وا ها عُ ضا »اآليت ابلنسبة لبعضها وترتيب اآليت يف سورها: 
ا » ،«اذا كا   ةِ آيا  دا عْ بـا  اذا كا   ةِ ورا سُ  ُر ِفيهاا كاذا ِت يف السُّوراِة الىِِت يُْذكا ِء اْْلتاا ضاُعوا هاُؤالا

 .لوكان  السورة ختتم ويبدأ بسورة غريها بتوقيف من هللا بواسطة جربي .«واكاذاا
ْتما السُّوراِة حاَّتى يـاْنِزلا ِبْسِم اَّللِى  كاانا النىِبُّ »عن ابن عباس قال:  الا يـاْعلاُم خا

فاِإذاا نـازالاْت ِبْسِم اَّللِى الرىْْحاِن الرىِحيِم عاِلُموا أانى »ويف رواية:  «الرىْْحاِن الرىِحيمِ 
فهذا كله يدل قطعا  على أن  .سنن البيهقي وأيب داود «السُّوراةا قاِد انـْقاضاتْ 

ترتيب اآليت يف سورها وشكل السور بعدد آيهتا ووضعها، كل ذلك توقيفي 
أما  .وثب  ذلك تواترا   وعلى ذلك نقلته األُمة عن نبيها  .من هللا تعاىل

ترتيب السور ابلنسبة لبعضها فَنه وإن كان ميكن أن يفهم من أحاديث عرض 
عن عائشة أم املؤمنني  .م غريه من حديث آخرالقرآن، ولكن ميكن أن يفه

وحيك وما  :قال  ؟رضي هللا عنها إذ جاءها عراقي فقال: )أي الكفن خري
لعلّي أؤلف  :قال ؟ملم  :قال  .أريين مصحفك ،ي أم املؤمنني :قال ؟يضرك

إمنا نزل  ؟وما يضرك أيه قرأت قبل :قال  .القرآن عليه فَنه يقرأ غري مؤلف
حىت إذا اثب الناس  ،نه سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنارأول ما نزل م

ال  :لقالوا ،إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر
ال ندع الزان أبدا ، لقد نزل مبكة  :لقالوا ،ولو نزل ال تزنوا .ال ندع اخلمر أبدا  

 وإين جلارية ألعب:  على حممد                      
     . خرج  له أف :قال .وما نزل  سورة البقرة والنساء إال وأان عنده

فهذا احلديث يدل على أن القرآن مل يكن  .املصحف فأمل  عليه آي السور(
جمموعا  فَذا أضيف إىل ذلك اختالف ترتيب مصاحف الصحابة، دل على أن 

 .ر ابلنسبة لبعضها كان ابتفاق من الصحابةالسو ترتيب 
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 نآرـع القْجا 

حني التحق ابلرفيق األعلى   لقد ثب  ابلدليل اليقيين اجلازم أن النيب 
كان القرآن كله مكتواب  يف الرقاع واألكتاف والعسب واللخاف، وكان كله 

يت ل اآلية أو اآلنـز فقد كان  ت .حمفوظا  يف صدور الصحابة رضوان هللا عليهم
 ،املسلمني من كتابة القرآنابقي فيأمر حاال  بكتابتها بني يديه، وكان ال مينع 

الا » :أخرج مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 
را اْلُقْرآنِ تاْتتُـُبوا عاِنِّ واماْن   ْلياْمُحهُ  كاتابا عاِنِّ غايـْ وكان ما يكتبه كتاب الوحي  .«فـا
ل تعاىل: قا .جمموعا  يف صحف                      

تقيمة قاطعة ابحلق ـمن الباطل فيها مكتوابت مسأي يقرأ قراطيس مطهرة 
 اىل: ـوالعدل، وقال هللا تع                          

                                       
هة عن نـز أي أن هذه التذكرة مثبتة يف صحف مكرمة عند هللا مرفوعة املقدار م

َجيع ما بني دفيت   وقد ترك .أيدي الشياطني، قد كتب  أبيدي كتبة أتقياء
ْلُت أاَنا »ع قال: عن عبد العزيز بن رفي .املصحف مكتواب  قد ُكِتبم بني يديه داخا

اُد ْبُن ماْعِقلٍ  ا فـاقاالا لاُه شادى ُهما اُد ْبُن ماْعِقٍل عالاى اْبِن عابىاٍس راِضيا اَّللىُ عانـْ  :واشادى
فـىتـانْيِ  :قاالا  ؟ِمْن شاْيءٍ  أاتـاراكا النىِبُّ  ْلناا عالاى  :قاالا  .ماا تـاراكا ِإالى ماا بـانْيا الدى واداخا

فـىتـانْيِ  :احلْاناِفيىِة فاساأاْلنااُه فـاقاالا  حُمامىِد ْبنِ  فاإلَجاع منعقد  .«ماا تـاراكا ِإالى ماا بـانْيا الدى
حني    على أن َجيع آيت القرآن يف سورها قد كتب  بني يدي الرسول

وتويف الرسول األعظم  .ل هبا الوحي مباشرة، وأهنا كتب  يف صحفنـز كان ي
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معجزته الكربى اليت قام  حجة على العرب وهو قرير العني على القرآن 
ومل يكن خيشى على آيت القرآن الضياع ألن هللا حفظ القرآن  .وعلى العامل

 بنص صريح:                               وألنه كان قد
ن للمسلمني ثّب  هذه اآليت كتابة بني يديه وحفظا  يف صدور الصحابة وأذ

ولذلك مل يشعر الصحابة بعد وفاة الرسول أهنم يف حاجة  .أن يكتبوا القرآن
حىت كثر القتل يف  .جلمع القرآن يف كتاب واحد أو يف حاجة إىل كتابته

احلّفاظ يف حروب الردة، فخشي عمر من ذلك على ضياع بعض الصحف 
توبة، وعرض وموت القراء، فتضيع بعض اآليت، ففكر يف َجع الصحف املك

بن السباق أن زيد بن اعن عبيد  .الفكرة على أيب بكر وحصل َجع القرآن
اِن أمْخبـمرمانم ُشعمْيبم عمنِ أمبُو اْليم حدثنا اثب  رضي هللا عنه قال: ) الز ْهرِيِّ قمالم  مم

ِبٍ  اأْلمْنصمارِيَّ رمِضيم اَّللَُّ عم  ومكمانم ممَّْن يمْكُتُب  ْنهُ أمْخبـمرمين اْبُن السَّبَّاِق أمنَّ زمْيدم ْبنم اثم
ُر فـمقمالم أمبُو بمْكٍر ِإنَّ  ُه ُعمم اممِة ومِعْندم اْلومْحيم قمالم أمْرسملم ِإيلمَّ أمبُو بمْكٍر ممْقتملم أمْهِل اْليممم
اممِة اِبلنَّاِس ومِإيّنِ أمْخشمى أم  ين فـمقمالم ِإنَّ اْلقمْتلم قمْد اْستمحمرَّ يـمْومم اْليممم ْن ُعممرم أماتم
ُعوُه ومِإيّنِ  يمْستمِحرَّ اْلقمْتُل اِبْلُقرَّاِء يف اْلمموماِطِن فـميمْذهمبم كمِثريم ِمْن اْلُقْرآِن ِإالَّ أمْن جتمْمم
ئ ا ملْم يـمْفعمْلُه رمُسوُل  يـْ مرمى أمْن جتمْممعم اْلُقْرآنم قمالم أمبُو بمْكٍر قـُْلُ  ِلُعممرم كمْيفم أمفْـعمُل شم ألم

ُ فـمقما اَّللَِّ  ُر يـُرماِجُعيِن ِفيِه حمىتَّ شمرمحم اَّللَّ يـْرم فـملمْم يـمزمْل ُعمم ُر ُهوم وماَّللَِّ خم لم ُعمم
ُه جماِلسم الم  ُر ِعْندم ِبٍ  ومُعمم ُر قمالم زمْيُد ْبُن اثم ِلكم صمْدرِي ومرمأمْيُ  الَِّذي رمأمى ُعمم ِلذم

لَُّم فـمقمالم أمبُو بمْكٍر ِإنَّكم رمُجلم شمابٌّ عم  اِقلم ومالم نـمتَِّهُمكم ُكْن م تمْكُتُب اْلومْحيم يـمتمكم
بمٍل ِمْن اجْلِبماِل مما   ِلرمُسوِل اَّللَِّ  لَّفميِن نـمْقلم جم فـمتـمتـمبَّْع اْلُقْرآنم فماَْجمْعُه فـموماَّللَِّ لمْو كم
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ئ ا ملْم يـمْفعمْلُه مَّا أمممرمين ِبِه ِمْن َجمِْع اْلُقْرآِن قـُْلُ  كمْيفم تـمْفعم ـكمانم أمثـْقملم عملميَّ مِ  يـْ ِن شم الم
يـْرم فـملمْم أمزمْل أُرماِجُعُه حمىتَّ شمرمحم اَّللَُّ صمْدرِي  النَّيب   فـمقمالم أمبُو بمْكٍر ُهوم وماَّللَِّ خم

لِلَِّذي شمرمحم اَّللَُّ لمُه صمْدرم أميب بمْكٍر ومُعممرم فـمُقْمُ  فـمتـمتـمبـَّْعُ  اْلُقْرآنم أمَْجمُعُه ِمْن 
اِع وماأْلمْكتماِف وماْلُعُسِب ومُصُدوِر الّرِجماِل حمىتَّ ومجمْدُت ِمْن ُسورمِة التـَّْوبمِة آيـمتـمنْيِ الّرِقم 

: ممعم ُخزممْيمةم اأْلمْنصمارِيِّ ملْم أمِجْدمهُما ممعم أمحمٍد غمرْيِهِ              

                    ا ِإىلم انمْ  الص ُحُف الَّيِت َجُِعم ِفيهم  آِخرمِِهما ومكم
اْلُقْرآُن ِعْندم أميب بمْكٍر حمىتَّ تـمومفَّاُه اَّللَُّ مُثَّ ِعْندم ُعممرم حمىتَّ تـمومفَّاُه اَّللَُّ مُثَّ ِعْندم حمْفصمةم 

ومل يكن َجع زيد للقرآن كتابة له من احلفاظ،  .أخرجه البخاري ...(بِْنِ  ُعممرم 
وكان ال يضع  ، وإمنا كان َجعه له َجعا  ملا كتب بني يدي رسول هللا

صحيفة مع صحيفة أخرى ليجمعها إال بعد أن يشهد هلذه الصحيفة اليت 
 تُعرض عليه شاهدان يشهدان أن هذه الصحيفة كتب  بني يدي رسول هللا

. وكان فوق ذلك ال أيخذ الصحيفة إال إذا توفر فيها أمران، أحدمها أن 
توجد مكتوبة مع أحد من الصحابة، والثاين أن تكون حمفوظة من قبل أحد 
الصحابة، فَذا طابق املكتوب واحملفوظ للصحيفة اليت يراد َجعها أخذها وإال 

ولذلك توقف عن أخذ آخر سورة براءة حىت وجدها مكتوبة عند خزمية  .فال
يي بن عبد روي من طريق حي .مع أن زيدا  كان يستحضرها هو ومن ذكر معه

شيئا    الرمحن بن حاطب قال: "قام عمر فقال من كان تلقى من رسول هللا
من القرآن فليأِت به، وكانوا يكتبون ذلك يف الصحف واأللواح والعسب، قال 

هذا يدل على أن زيدا  كان  .وكان ال يقبل من أحد شيئا  حىت يشهد شاهدان
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تلقاه مساعا  مع كون زيد كان  ال يكتفي مبجرد وجدانه مكتواب  حىت يشهد من
 .حيفظه وكان يفعل ذلك مبالغة ابالحتياط"

  فاجلمع مل يكن إال َجع الصحف اليت كتب  بني يدي رسول هللا
يف كتاب واحد بني دفتني، فقد كان القرآن مكتواب  يف الصحف، لكن كان  

 وعلى ذلك مل يكن أمر أيب بكر يف .مفرقة فجمعها أبو بكر يف مكان واحد
َجع القرآن أمرا  بكتابته يف مصحف واحد بل أمرا  جبمع الصحف اليت كتب  

مع بعضها يف مكان واحد والتأكد من أهنا هي بذاهتا  بني يدي الرسول 
وأن تكون   بتأييدها بشهادة شاهدين على أهنا كتب  بني يدي رسول هللا

ظة عند وظل  هذه الصحف حمفو  .مكتوبة مع الصحابة وحمفوظة من قبلهم
أيب بكر حياته، مث عند عمر حياته، مث عند حفصة بن  عمر أم املؤمنني 

ومن هذا يتبني أن َجع أيب بكر للقرآن إمنا كان َجعا   .حسب وصية عمر
وأن احلفظ  .وليس َجعا  للقرآن  للصحف اليت كتب  بني يدي رسول هللا

وليس   إمنا كان هلذه الصحف أي للرقاع اليت كتب  بني يدي رسول هللا
ومل يكن َجع الرقاع واحملافظة عليها إال من قبيل االحتياط  ..حفظا  للقرآن

أما القرآن نفسه  .واملبالغة يف حتري احلفظ لعني ما نقل عن رسول هللا 
فَنه كان حمفوظا  يف صدور الصحابة وجمموعا  يف حفظهم، واالعتماد يف احلفظ  

 .ظونه كليا  وجزئيا  كثريونكان على َجهرهتم ألن الذين كانوا حيف
هذا ابلنسبة جلمع أيب بكر، أما ابلنسبة جلمع عثمان فَنه يف السنة 
الثالثة أو الثانية من خالفة عثمان، أي يف سنة مخس وعشرين للهجرة قدم 
حذيفة بن اليمان على عثمان يف املدينة وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية 
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فَنه رأى  .أفزع حذيفة اختالفهم يف قراءة القرآنوأذربيجان مع أهل العراق، ف
أهل الشام يقرأون بقراءة أيّب بن كعب فيأتون مبا مل يسمع أهل العراق، ورأى 
أهل العراق يقرأون بقراءة عبد هللا بن مسعود فيأتون مبا مل يسمع أهل الشام، 

ذا وأمتوا وأن اثنني اختلفا يف آية من سورة البقرة، قرأ ه .فيكّفر بعضهم بعضا  
احلج والعمرة هلل، وقرأ هذا وأمتوا احلج والعمرة للبي  فغضب حذيفة وامحرت 
عيناه، وروي عن حذيفة قال: يقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود، ويقول أهل 
البصرة قراءة أيب موسى، وهللا لئن قدم  على أمري املؤمنني آلمرنه أن جيعلها 

حدَّث ابن شهاب أن أنس بن مالك وقد  .فركب إىل عثمان ،قراءة واحدة
حّدثه: "أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يف فتح 
أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة فقال 
حذيفة لعثمان: ي أمري املؤمنني أدرك هذه األُمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب 

فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا الصحف  .لنصارىاختالف اليهود وا
ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك فأرسل  هبا حفصة إىل عثمان فأمر زيد 
بن اثب  وعبد هللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن 

إذا  :هشام فنسخوها يف املصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيني الثالثة
رآن فاكتبوه بلسان قريش فَمنا ـأنتم وزيد بن اثب  يف شيء ما من الق اختلفتم

ا عثمان إىل ـف ردهـاحـف يف املصـحـخوا الصـحىت إذا نس .نزل بلساهنم ففعلوا
من القرآن يف   هحفصة، وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سوا

بع ـخ  سـنس خ اليتـف أن حيرق" وقد كان عدد النسـحـيفة أو مصـحـكل ص
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ام وإىل اليمن وإىل ـف إىل مكة وإىل الشـاحـبعة مصـفقد كتب  س ،خـنس
 .البحرين وإىل البصرة وإىل الكوفة وحبس ابملدينة واحد

وعلى هذا مل يكن عمل عثمان َجعا  للقرآن وإمنا نسخ ونقل لعني ما 
فَنه مل يصنع شيئا  سوى نسخ سبع نسخ  .كما هو  نقل عن رسول هللا 

النسخة احملفوظة عند حفصة أم املؤمنني، وَجع الناس على هذا اخلط عن 
واستقر األمر على هذه النسخة خطا   .وحده ومنع أي خط أو إمالء غريها

وإمالء ، وهي عني اخلط واإلمالء الذي كتب  به الصحف اليت كتب  بني 
ا حني نزل الوحي هبا، وهي عينها النسخة اليت كان َجعه يدي رسول هللا 

مث أخذ املسلمون ينسخون عن هذه النسخ ليس غري، ومل يبق إال  .أبو بكر
يطبع املصحف عن هذه  وملا وجدت املطابع صار .مصحف عثمان برمسه

 .نفسيهما خلط واإلمالءالنسخة اب

والفرق بني َجع أيب بكر وبني َجع عثمان أن َجع أيب بكر كان خلشية 
، ألنه وإن كان مكتواب  يف صحف أن يذهب من القرآن شيء بذهاب محمملته

 .ولكنه مل يكن جمموعا  يف موضع واحد ككتاب واحد، فجمعه يف صحائف
وَجع عثمان كان ملا كثر االختالف يف وجوه القرآن حني قرأوه بلغاهتم على 
اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إىل ختطئة بعض، فخشي من تفاقم األمر 

صحف الذي بني أيدينا هو عينه فامل .فنسخ تلك الصحف يف مصحف واحد
وهو عينه الذي كان مكتواب  يف الصحف اليت  الذي نزل على رسول هللا 
وهو عينه الذي َجعه أبو بكر حني َجع  ،كتب  بني يدي رسول هللا 
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وأمر  الذي نسخ عنه عثمان النسخ السبع الصحف يف مكان واحد، وهو عينه
كرمي يف ترتيب آيته ابلنسبة لبعضها أن حيرق ما عداها، وهو عينه القرآن ال
 وأما النسخة اليت أمالها رسول هللا  .وترتيبها يف سورها ويف رمسه وإمالئه

عن الوحي وَجع  صحفها وجرى النسخ عنها، فَهنا ظل  حمفوظة عند 
حفصة أم املؤمنني إىل أن كان مروان واليا  على املدينة فمزقها، إذ مل يعد هلا 

عن ابن شهاب قال  .شرت نسخ املصاحف يف كل مكانلزوم بعد أن انت
يعين  -أخربين سامل بن عبد هللا بن عمر قال: )كان مروان يرسل إىل حفصة 

يسأهلا الصحف اليت كتب منها  - حني كان أمري املدينة من جهة معاوية
القرآن فتأىب أن تعطيه، قال سامل فلما توفي  حفصة ورجعنا من دفنها أرسل 

مية إىل عبد هللا بن عمر لريسلن إليه تلك الصحف فأرسل هبا إليه مروان ابلعز 
 ، وقال إمنا فعل  هذا ألين خشي  ـقـقـعبد هللا بن عمر فأمر هبا مروان فش

 .إن طال ابلناس زمان أن يراتب يف شأن هذه الصحف مراتب(
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 حفـم املصـرسْ 

  يبوالدليل على ذلك أن الن .رسم املصحف توقيفي ال جتوز خمالفته
وقد كتبوا القرآن فعال  هبذا الرسم وأقرهم الرسول  .كان له كتاب يكتبون الوحي

والقرآن على هذه الكتبة مل حيدث فيه تغيري  ومضى عهده  .على كتابتهم
وال تبديل، مع أن الصحابة قد كتبوا القرآن، ومل يرو عن أحد أنه خالف هذه 

خ الصحف احملفوظة عند حفصة الكتبة، إىل أن جاء عثمان يف خالفته فاستنس
أم املؤمنني يف مصاحف على تلك الكتبة، وأمر أن حيرق ما عداها من 

 العربية وأيضا  فَن ما ورد يف رسم القرآن من رسم غري رسم الكتابة .املصاحف
هلذا العدول سوى أن   ةة علتظهر فيه أيّ  ال الكتبة تلك عن والعدول لغريه اليت

 ةمكتب  كل ملاذا ولذلك ال يقال .طالحا  كتابته توقيفية وليس  اص     
 يف القرآن ابلواو واأللف       وال يقال ما  .ومل تكتب ابلياء أو األلف
 هو سبب زيدة األلف يف       دون     وزيدة الياء يف       

 وزيدة األلف يف      ا من ابحلج ونقصاهن      يف بسبأ، وزيدهتا
       :حيث كان نقصاهنا من      يف وزيدهتا الفرقان يف 

      وإسقاطها من      ،      ،       ابلقرآن ،
 وزيدهتا يف            ونقصاهنا من          وال  .ءيف النسا

 .بعضيقال كذلك ما هو وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشاهبة دون 
 كحذف األلف من:        املواضعبيوسف والزخرف وإثباهتا يف سائر. 
 وإثبات األلف بعد واو      وإثبات  .يف فّصل  وحذفها من غريها

وإثبات األلف  .نفالاأللف يف امليعاد مطلقا  وحذفها من املوضع الذي يف األ
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 يف      فهذا االختالف يف   .حيثما وقع وحذفها من موضع الفرقان
ورة من حيث الرسم مع عدم اختالف ـورة وسـكتابة الكلمة الواحدة بني س

املعىن واللفظ دليل على انه فعل مرده إىل السماع ال إىل االجتهاد والفهم، وكل 
وأيضا  فَنه قد نقل االختالف يف ترتيب  .قيفيما كان مرده إىل السماع فهو تو 

السور ولكنه مل ينقل خالف يف رسم املصحف على هذه الكتبة اليت كتب  
ما يدل على أن مل ينقل خالف يف ترتيب اآليت،  كما  .بني يدي الرسول
فَقرار الرسول على هذه الكتبة، وإَجاع الصحابة عليها، وواقع  .الرسم توقيفي
سم الكلمة الواحدة بني سورة وسورة مع احتاد اللفظ واملعىن،  االختالف يف ر 

كل ذلك دليل واضح على أن هذا الرسم الذي عليه املصحف هو رسم 
توقيفي جيب أن يلتزم وحده، وحيرم أن يكتب املصحف على رسم غري هذا 

ن الرسول كان أميا  فال يعترب إوال يقال  .الرسم، فال جيوز العدول عنه مطلقا  
ره هلا، فَن له كتااب  يعرفون اخلطوط فكانوا يصفوهنا له، عالوة على أنه كان تقري

على أن كتابة كّتابه  .يعرف أشكال احلروف كما ورد يف بعض األحاديث
للكتب اليت كان يرسلها للملوك والرؤساء كان  على رسم الكتابة العادية، 

ن فيها القرآن حني وعلى غري الرسم الذي كانوا يكتبون به الصحف اليت يكتبو 
التزام الرسم العثماين أن على  .نزوله، مع أن اململي واحد والكّتاب هم هم

للقرآن، إمنا هو خاص بكتابة املصحف كله، أما كتابة القرآن استشهادا ، أو  
كتابته على اللوح للتعليم أو غري ذلك مما يكتب يف غري املصاحف، فهو جائز 

اع من الصحابة حصل يف املصحف وحده دون ألن اإلقرار من الرسول واإلَج
 .غريه، وال يقاس عليه ألنه أمر توقيفي لغري علة، فال يدخله القياس
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 نآرـاز القـإعج

مبا يدل عليه من معانيه،  ل على سيدان حممد نـز القرآن هو اللفظ امل
 فاملعىن وحده ال يسمى قرآان ، واللفظ وحده ال .فالقرآن هو اللفظ واملعىن معا  

داللة ـو للـيتأتى أن يكون دون معىن مطلقا ، ألن أصل الوضع يف اللفظ إمنا ه
نه عريب إلقرآن بوصف لفظه، فقال هللا عنه ولذلك وصف ا .على معىن معني
 حيث قال:                     :وقال             

           ال: وق                    ،           

          ،                    .  والعربية وصف للفظ القرآن
عربية، وهي لبين اإلنسان  ال ملعانيه ألن معانيه معاٍن إنسانية وليس  معاين

 ما قوله تعاىل: وأ .وليس  للعرب فقط                     
فالعربية  .فَن معناه حكمة مرتَجة بلسان العرب، وليس معناه حكمة عربية

وهو ال اسم له  .ولفظه ال يوصف إال ابلعربية فحسب .ليس غري هوصف للفظ
يقال عن  ولذلك ال يصح أن  .على مسماه غري العربية ال حقيقة وال جمازا  

فعربية القرآن حتمية وهي عربية  .هنا قرآنإبعض معانيه بغري اللغة العربية  كتابة
نه وإن كان  هنالك إو  والقرآن هو معجزة للنيب حممد  .لفظه فحسب

كما ورد ذلك يف ، على يده غري القرآنقد جرت  معجزات أخرى للنيب 
هبا، بل كان التحدي  مل يتحدَّ  النيب  فَن، القرآن نفسه ويف صحاح السنة

اليت هبا ثبت   ن القرآن هو معجزة النيب حممد إولذا نقول  .ابلقرآن وحده
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وقد أعجز القرآن العرب عن أن  .رسالته منذ نزول القرآن عليه إىل يوم القيامة
 أيتوا مبثله وحتداهم أن أيتوا مبثله، فقال تعاىل يف حتديه هلم:         

                                                

                :وقال                

                              ،    

                                         

                         وقد بلغ من حتديه هلم أنه
 قال هلم ال تستطيعون أن أتتوا مبثله قال تعاىل:               

                                           

              .  فعجز الذين خوطبوا ابلقرآن عن أن أيتوا
حد أهنم مبثله، وعجزهم هذا اثب  بطريق التواتر ومل يعرف التاريخ وال روى أ

 .أتوا مبثله
وهذا التحدي ليس خاصا  ابلذين خوطبوا بل هو حتد عام إىل يوم 

فالقرآن متحد البشر   .ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .القيامة
ولذلك ليس القرآن معجزا   .كلهم منذ نزوله إىل يوم القيامة أن أيتوا مبثله
 للعرب وحدهم يف كل مكان للعرب الذين كانوا يف أيم الرسول فقط، وال

وزمان، بل هو معجز للناس أَجعني، ال فرق يف ذلك بني قبيل وقبيل، ألن 
 قال تعاىل:  .اخلطاب به للناس أَجعني                   

 وألن آيت التحدي عامة تقول:                      
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و يشمل الناس َجيعا ، وألن القرآن أخرب عن عجز اإلنس واجلن قال تعاىل: وه
                                           

          . 
وعجز العرب عن أن أيتوا مبثل هذا القرآن، وعجز الناس َجيعا  عن أن 

فَن العرب كانوا إذا مسعوا القرآن  .أيتوا مبثله، إمنا هو ألمر ذايت يف القرآن نفسه
ن الوليد بن املغرية ليقول للناس وقد إأقبلوا عليه مأخوذين بسحر بالغته، حىت 

يقرأ القرآن )وهللا ما منكم رجل أعرف ابألشعار مين وال أعلم  مسع النيب 
لذي يقوله شيئا  من هذا، وهللا إن لقوله برجزه وقصيده مين وهللا ما يشبه ا

الذي يقوله حلالوة وإن عليه لطالوة، وانه ملورق أعاله مغدق أسفله، وإنه 
فاإلعجاز  .ليعلو وال يعلى عليه( مع أن الوليد هذا مل يؤمن وأصر على كفره

القيامة  آت من ذات القرآن، ألن الذين مسعوه والذين يسمعونه إىل يوم
 ولو َجلة له مساعهم بالغته، مبجرد وقوة أتثريه ون من قوةيشهدون ويتحري 

 واحدة:            ،                        ، 
                                    ،       

                                       

                                   

                                  
ا تتلى آية من القرآن أو آيت، فَن الفاظها وأسلوهبا ومراميها تستغرق وهكذ

 .أحاسيس اإلنسان وتستويل عليه
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وإعجاز القرآن أظهر ما يظهر يف فصاحته وبالغته وارتفاعه إىل درجة 
ويتجلى ذلك يف أسلوب القرآن املعجز، فَن يف أسلوبه من الوضوح  .مدهشة

  .أن يصلوا إليه والقوة واجلمال ما يعجز البشر عن

أو هو كيفية التعبري  .مرتبة يف ألفاظ منسقة واألسلوب هو معانٍ 
لتصوير املعاين ابلعبارات اللغوية، ووضوح األسلوب يكون بربوز املعاين املراد 

 أداؤها يف التعبري الذي أدي  به:                      

                         .  وقوة األسلوب تكون ابختيار
فاملعىن الرقيق يؤدي ابللفظ  .األلفاظ اليت تؤدي املعىن مبا يتالءم مع املعىن

الرقيق، واملعىن اجلزل يؤدى ابللفظ اجلزل، واملعىن املستنكر يؤدى ابللفظ 
  ...املستنكر وهكذا                             

             ،                     

             ،           ،   

                  .  أما َجال األسلوب فيكون ابختيار
أصفى العبارات وأليقها ابملعىن الذي أدته، وابأللفاظ واملعاين اليت معها يف 

 اجلملة واجلمل:                               

                                 . 

واملتتبع للقرآن جيد االرتفاع الشامخ الذي يتصف به أسلوبه وضوحا  
 امسع هذا الوضوح والقوة واجلمال:  .وقوة وَجاال                



 

 171 

                                     

      ،                               

                                        

                                         

                                 ،        

                                  

                                            

                         . 
والقرآن طراز خاص من التعبري، ونظمه ليس على منهاج الشعر املوزون 

منهاج النثر املزدوج أو على ال هو املقفّى، وال هو على منهاج النثر املرسل، و 
النثر املسجوع، وإمنا هو منهاج قائم بذاته مل يكن للعرب عهد به وال معرفة من 

 .قبل
وكان العرب لفرط أتثرهم ابلقرآن ال يدرون من أي انحية وصل إىل هذا 

 فصاروا يقولون:  .اإلعجاز               نه قول إويقولون
 ولذلك رد عليهم هللا فقال:  .نه قول كاهنإعر و شا             

                                . 
فبينما  .رازا  خاصا  ونسيجا  منفردا  واضح فيه كل الوضوحـرآن طـوكون الق
 جتده يقول:                                 

   :ويقول                          مما هو نثر
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 بيتني من الشعر هكذا: ار، إذ لو نظم  اآليتان لكانتـعـريب من الشـق
 ركم عليهم ـصـوين زهمـخـوي
 ىــتــر حــــبـال واـالـــنـت نــل

 

 نيـوم مؤمنـدور قـف صـويش 
 ونــبـــحـت اــمـم واــقــفــنـت

 

ويف الوق  الذي جتد  .ا شعرا  وإمنا هو نوع من النثر فريدتولكنهما ليس
 القرآن يقول هذا النوع من النثر جتده يقول:                

                                      
                                     

             وبينما جتده  .مما هو نثر بعيد عن الشعر كل البعد
 يقول:                            ،           

                                           

           ،                         

                                            
   :فيطيل الفقرة والنفس يف النثر، جتده يقول            

                                          
وبينما جتده  .منهما نثر يف فقرات مع أن كاًل  .فيقصر الفقرة والنفس يف النثر

 يبدع يف النثر املرسل فريسل يف القول فيقول:                
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                                  جتده يبدع
 املسجع ويسجع فيقول: يف النثر                         

                                       

             ج فيقول:وجتده يتسامى يف االزدواج ويزدو       

                                      

                                    
 وجتده يطيل االزدواج فيقول:                        

                                           

                                           

                                         

                                        

                       وبينما يسري يف سجعة معينة إذا هو
  سجعه أخرى، فبينما يكون سائرا  ابلسجع هكذا:يعدل عنها إىل        

                                        
  إذا هو يعدل يف اآلية اليت بعدها مباشرة فيقول:               
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      ذه السجعة إىل غريها يف اآلية اليت بعدها مث يعدل عن ه
 ول: ـقـمباشرة في                               

                                  . ذا ـكـوه
ده ملتزما  شيئا  مما يف أسلوب العرب من شعر أو نثر تتبع َجيع القرآن ال جت

على خمتلف أنواعهما وال يشبه أي قول من أقوال العرب، وال يشبهه أي قول 
 .من أقوال البشر

مث إنك جتد أسلوبه واضحا  قوي  َجيال  يؤدي املعاين بكيفية من التعبري 
يقول: فتجده حني يكون املعىن رقيقا   .تصور املعاين أدق تصوير  

                                           

 وحني يكون املعىن جزال  يقول:  .من األلفاظ الرقيقة واجلمل السلسة
                                     

                                       

 وحني يكون املعىن حمببا  أييت ابللفظ  .من األلفاظ الفخمة واجلمل اجلزلة
 احملبب فيقول:                              .  وحني

 يكون املعىن مستنكرا  أييت ابللفظ املناسب هلذا املعىن فيقول:         

                        :ويقول        

                         . ب أتدية ـاحـد صـوق
املعاين هبذه الكيفية من التعبري اليت تصور املعاين مراعاة لأللفاظ ذات اجلرس 

ث ـولذلك كان  تبع .الذي حيرك النفس عند تصورها هلذه املعاين وإدراكها هلا
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اين وبالغة التعبري خشوعا  عظيما  حىت كاد ـذه املعـق هـمـدرك لعـامع املـيف الس
 .ين العرب من البلغاء أن يسجدوا هلا مع كفرهم وعنادهمبعض املفكر 

مث إن املدقق يف ألفاظ القرآن وَجله جيد أنه يراعي عند وضع احلروف 
مع بعضها، األصوات اليت حتدث منها عند خروجها من خمارجها فيجعل 
احلروف املتقاربة املخارج متقاربة الوضع يف الكلمة أو اجلملة وإذا حصل تباعد 

ويف نفس الوق  جيعل  .ة االنتقالـارجها فصل بينها حبرف يزيل وحشبني خم
ى، فال ـقـيـحرفا  حمببا  من خمرج خفيف على األذن يتكرر كالالزمة يف املوس

ول )كالباعق املتدفق( وإمنا يقول: ـيق     وال يقول )اهلُْعخع( وإمنا
 يقول:       املتباعدة وضعها يف  وإذا لزم أن يستعمل احلروف

املعىن الذي يليق هبا وال يؤدي املعىن غريها مثل كلمة:     فَنه ال
ومع هذه الدقة يف  .ينفع مكاهنا كلمة ظاملة وال جائرة مع أن املعىن واحد

االستعمال، فَن احلرف الذي جيعله الزمة يرد يف اآليت واضحا  يف الرتدد، 
الم فيها ثالاث  وعشرين مرة بشكل حمبب يؤثر على ترددت ال فآية الكرسي مثال  

 .األذن حىت ترهف للسماع ولالستزادة من هذا السماع

ل كل معىن من املعاين يف نـزّ وهكذا جتد القرآن طرازا  خاصا ، وجتده ي
اللفظ الذي يليق به، واأللفاظ اليت حوله، واملعاين اليت معه، وال جتد ذلك 

فكان إعجازه واضحا  يف أسلوبه من حيث كونه  .يتخلف يف أية آية من آيته
ومن حيث  .طرازا  خاصا  من القول ال يشبه كالم البشر وال يشبهه كالم البشر
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إنزال املعاين يف األلفاظ واجلمل الالئقة هبا، ومن حيث وقع ألفاظه على أمساع 
من يدرك بالغتها ويتعمق يف معانيها فيخشع حىت يكاد يسجد هلا، وعلى 

ع له ـق معجز خيشـع من ال يدرك ذلك فيأسره جرس هذه األلفاظ يف نسأمسا 
ولذلك كان معجزة وسيظل معجزة حىت قيام  .السامع قسرا  ولو مل يدرك معانيه

 .الساعة
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 ةـنـّ الس
 واملراد ابلسّنة ما ورد عن رسول هللا  .السّنة واحلديث مبعىن واحد

موقوفا ، ألهنم   الصحابة عن ورد ما السّنة من واعترب .تقرير أو فعل أو من قول
كانوا يعاشرون النيب عليه الصالة والسالم ويستمعون قوله ويشاهدون عمله 
وحيدثون مبا رأوا وما مسعوا، ويعترب احلديث نصا  شرعيا  ألن هللا تعاىل يقول: 

                                يقول: و   

                                     

. فالصالة مثال  جاءت  .وكثري من اآليت جاءت جمملة وفصلها احلديث
وهكذا كثري من األحكام   .جمملة وفعل النيب هو الذي أوضح أوقاهتا وكيفياهتا

قال هللا تعاىل:  .يفسرها  لقرآن جمملة والرسولكان  أتيت يف ا      

                          .  وأن الصحابة رضوان هللا
عليهم أَجعني الذين مسعوا أقوال النيب عليه الصالة والسالم وشهدوا أفعاله 

ية أو اختلفوا يف تفسريها أو حكم من وأحواله كانوا إذا أشكل عليهم فهم آ
وكان اعتماد املسلمني  .أحكامها رجعوا إىل األحاديث النبوية الستيضاحها

أوال  على احلفظ والضبط يف القلوب غري ملتفتني إىل ما يكتبونه، حمافظة على 
نتشر اإلسالم واتسع  األمصار وتفرق افلما  .هذا العلم، كحفظهم كتاب هللا

ألقطار ومات معظمهم وقل الضبط، مس  احلاجة إىل تدوين الصحابة يف ا
 .احلديث وتقييده ابلكتابة

ويرجع عهد تدوين احلديث إىل عصر الصحابة، فقد كان منهم عدة 



 

 178 

فَنه روي عن أيب هريرة أنه قال )ما من  .أشخاص يكتبون وحيدثون مما كتبوا
 ود هللا بن عمر أكثر حديثا  ميّن إال ما كان من عب أحد من أصحاب النيب 

ولكن هؤالء الصحابة الذين كانوا يكتبون كانوا  .فَنه كان يكتب وال أكتب(
ومعظم الصحابة كانوا يعون ذلك يف صدورهم إذ هُنوا عن كتابة  .اندرين لقلتهم

عن أيب سعيد اخلدري  هفقد أخرج مسلم يف صحيح .احلديث يف بدء اإلسالم
را اْلُقْرآنِ تُـُبوا عاِنِّ واماْن كاتابا عا الا تاتْ » : أنه قال: قال رسول هللا  ِنِّ غايـْ

ْلياْمُحهُ  ثُوا عاِنِّ واالا حاراجا  ،فـا ُه ِمْن  ا  ُمتـاعامِّدواماْن كاذابا عالايى  ،واحادِّ بـاوىْأ ماْقعادا تـا ْليـا فـا
ولذلك أحجم الصحابة عن كتابة احلديث  .أخرجه البخاري ومسلم «النىارِ 

 .د كان  للصحابة عناية شديدة يف معرفة احلديثوق .واكتفوا حبفظه ووعيه
فقد روى ابن ) .وقد ثب  توقف كثري من الصحابة يف قبول كثري من األخبار

شهاب عن قبيصة أن اجلدة جاءت إىل أيب بكر رضي هللا عنه تلتمس أن 
  تورَّث فقال: ما أجد لك يف كتاب هللا شيئا  وما علم  أن رسول هللا

ا يها طِ عْ يُـ   هللاِ  ولُ سُ را  انا كا »سأل الناس فقام املغرية فقال: مث  .ذكر لك شيئا  
فشهد حممد بن مسلمة مبثل ذلك فأنفذه هلا  ؟فقال: هل معك أحد «سا دُ السُّ 

 .رواه مالك والرتمذي وأبو داود .(أبو بكر
وروى اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن أاب موسى سلم على عمر 

اب ثالث مرات فلم يؤذن له، فرجع فأرسل عمر يف رضي هللا عنه من وراء الب
ِإذاا سالىما أاحادُُكْم »يقول:  قال: مسع  رسول هللا  ؟ره فقال مل رجع ـْـ ثإ

ث   ْليـاْرِجعْ  ثاالا قال لتأتيين على ذلك ببينة أو ألفعلن  .أخرجه أمحد «فـالاْم جُياْب فـا
 ،فأخربان ؟شأنكما  :فجاء أبو موسى منتقعا  لونه وحنن جلوس فقلنا .بك
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كلنا مسعه، فأرسلوا معه رجال  منهم حىت   .وقال: فهل مسع أحد منكم فقلنا نعم
وقال علي رضي هللا عنه: كن  إذا مسع  من رسول هللا  .أتى عمر فأخربه

  حديثا  نفعين هللا مبا شاء منه، وإذا حدثين عنه حمدث استحلفته فَن
 .حلف يل صدقته

رضوان هللا عليهم يف رواية احلديث  ومن ذلك نرى تثب  الصحابة
حىت روي أن عمر مل يلتف  إىل رواية فاطمة  .واحتياطهم يف قبول االخبار

بن  قيس يف أن ال نفقة وال سكىن للمبتوتة ثالاث  وأنه قال: ال ندع كتاب ربنا 
وليس معىن ذلك  .وسنة نبينا لكالم امرأة ال ندري لعلها حفظ  أو نسي 

عين ال نرتك الكتاب والسنة لكالم شخص ال يعلم هل حفظ ألهنا امرأة بل ي
 .أو نسي، فالعلة كوهنا حفظ  أو نسي  وليس كوهنا امرأة

وملا نشأت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي هللا عنه واختلف املسلمون 
  عناية كل حزب من أحزاهبم يف استنباط ـرفـوخرج  منهم أحزاب، انص
دة لدعواهم، فكان بعضهم إذا أعوزهم حديث األدلة واستخراج األحاديث املؤي

يؤيدون به قوال  أو يقيمون حجة اختلقوا حديثا  من عند أنفسهم، وتكاثر ذلك 
فلما هدأت الفتنة وعمد املسلمون إىل التحقيق وجدوا  .أثناء تلك الفوضى

 .تلك املوضوعات قد تكاثرت، فاشتغلوا يف التفريق بينها وبني الصحيح

الصحابة وجاء بعدهم التابعون، ساروا يف الطريق وملا انقضى عهد 
واتبعوا الصحابة الكرام يف اهتمامهم بشأن احلديث ونشره بطريقة الرواية،  هنفس

إىل أن وضع زمام اخلالفة يف يد اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز، فأمر 
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قال البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم  .بكتابة احلديث على رأس املائة
تب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم انظر ما كان من حديث )وك

 الإوال تقبل  .فاكتبه فَين خف  دروس العلم وذهاب العلماء  رسول هللا
ولتفشوا العلم ولتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم فَن العلم ال  حديث النيب 

مية يهلك حىت يكون سرا ( وكذلك كتب إىل عماله يف أمهات املدن اإلسال
 .بتتبع احلديث

حممد بن مسلم بن ، وأول من دّون احلديث أبمر عمر بن عبد العزيز
عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب الزهري، أخذ عن َجاعة من صغار الصحابة 

مث فشا التدوين يف الطبقة اليت تلي طبقة الزهري فكان ممن  .وكبار التابعني
البصرة محاد بن سلمة، ويف الكوفة  َجعه مبكة ابن جريج ويف املدينة مالك ويف

 .سفيان الثوري، ويف الشام األوزاعي، وغريهم يف خمتلف البالد اإلسالمية
وكان  جمموعات احلديث هلؤالء خمتلطة أبقوال الصحابة وفتاوى التابعني، 

مث أخذ رواة احلديث يفردونه ابجلمع  .وكان ذلك يف القرن الثاين للهجرة
الثالث، ومل يزل التأليف يف احلديث متواليا  إىل أن ظهر  والتأليف يف أول القرن

اإلمام البخاري وبرع يف علم احلديث فأّلف كتابه املشهور بصحيح البخاري 
أورد فيه ما تبني له صحته واقتفى أثره يف ذلك مسلم بن احلجاج وهو تلميذ 
البخاري، وقد ألف كتابه املشهور بصحيح مسلم، ولقب هذان الكتاابن 

 .لصحيحنياب
ن أئمة احلديث ملا شرعوا يف تدوينه، دونوه على اهليئة اليت وجدوه إو 



 

 181 

 .عليها، ومل يسقطوا مما وصل إليهم يف األكثر إال ما يعلم أنه موضوع خمتلق
فجمعوه ابألسانيد اليت وجدوه هبا مث حبثوا عن أحوال الرواة حبثا  شديدا  حىت 

وأتبعوا ذلك  .ف يف قبول روايتهعرفوا من تقبل روايته ومن ترد ومن يتوق
إذ ليس كل ما يرويه من كان موسوما   .ابلبحث عن املروي وحال الرواية

 .ابلعدالة والضبط يؤخذ به ألنه قد يعرض له السهو أو الوهم
وكان احلديث هو املادة الواسعة اليت تشمل َجيع املعارف اإلسالمية 

وكان راوي احلديث  .سريةوكان يشمل التفسري، ويشمل التشريع، ويشمل ال
يروي حديثا  فيه تفسري آلية من القرآن الكرمي، وحديثا  فيه حكم حادثة من 

خذ املسلمون جيمعون وملا أ ...احلوادث وحديثا  فيه غزوة من الغزوات وهكذا
 .تدوين احلديث، بدأ التأليف يف احلديث أبمصار خمتلفة حصلاألحاديث و 

وبذلك استقل  .الرسول عن كل ما سواه وكان َجع احلديث أن يفرد حديث
احلديث عن الفقه، كما استقل عن التفسري، وكان ذلك على رأس املائتني، 
وبعدما نشط  حركة َجع احلديث ومتيز الصحيح من الضعيف، وتشريح 

 .الرجال، واحلكم هلم أو عليهم
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 نآرـرعي كالقـة دليل شـنـّ الس

على  واالقتصار .هللا تعاىلالسّنة دليل شرعي كالقرآن، وهي وحي من 
أما أن السّنة  .القرآن وترك السّنة كفر صراح، وهو رأي اخلارجني على اإلسالم

تعاىل:   فهو صريح يف القرآن الكرمي قالوحيم من هللا تعاىل      

              :وقال                          
وقال:                  :وقال                    

     :وقال                           . 
الرسول وما  فهذه اآليت قطعية الثبوت قطعية الداللة يف حصر ما أييت به

صادر عن الوحي وال حتتمل أي أتويل، فالسنة ، أبنه ينذر به وما ينطق به
وحي كالقرآن وأما أن السنة واجبة االتباع كالقرآن الكرمي، فهو صريح يف 

 تعاىل:  قال ،القرآن أيضا                           

       ل: وقا                     :وقال      

                                          
وقال:                                         

                  :وقال                    

                                          

        :وقال                  :وقال     

                        .  فهذا كله صريح واضح يف
 .ويف اعتبار طاعته طاعة هلل تعاىل .وجوب اتباع الرسول فيما أييت به
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فالقرآن واحلديث من حيث وجوب اتباع ما جاء فيهما دليالن 
وهلذا ال جيوز أن يقال عندان   .كالقرآن يف هذا املوضوعشرعيان، واحلديث  

بل ال بد من أن تقرن  .كتاب هللا أنخذ به، ألن ذلك يفهم منه ترك السنة
السنة ابلكتاب فيؤخذ احلديث دليال  شرعيا  كما يؤخذ القرآن، وال جيوز أن 

ول وقد نّبه الرس .يصدر من املسلم ما يشعر أبنه يكتفي ابلقرآن دون احلديث
 فقد ورد أن النيب .إىل ذلك   :يُوِشُك أاْن يـاْقُعدا الرىُجُل ِمْنُتْم عالاى »قال

ِتِه ُُيادُِّث ِباِديِثيأا  ناُتْم ِكتااُب اَّللىِ ، فـايـاُقوُل: بـاْيِِن رِيتا ال  ، فاماا واجاْدَنا  وابـايـْ ِفيِه حاالا
إِ نااهُ َنا ِفيِه حاراام ا حارىمْ ، واماا واجادْ اْستاْحلاْلنااهُ   «كاماا حارىما اَّللىُ   نى ماا حارىما راُسوُل اَّللىِ ، وا

 ماْن بـالاغاُه عاِنِّ »وقال يف رواية عن جابر مرفوعة:  .أخرجه احلاكم والبيهقي
ثاة : اَّللىا  ِديٌث فاتاذىبا ِبِه، فـاقاْد كاذىبا ثاالا جممع  «، واالىِذي حادىثا ِبهِ واراُسولاهُ  ،حا

ومن هنا كان من اخلطأ أن يقال نقيس القرآن ابحلديث،  .رالزوائد عن جاب
وإن مل يطابقه تركناه، ألن ذلك يؤدي إىل ترك احلديث إن جاء خمصصا  للقرآن 

إذ يظهر أن ما جاء به احلديث ال يطابق  .أو مقيدا  له، أو مفصال  جململه
 وذلك كاألحاديث اليت جاءت تلحق .أو ليس موجودا  يف القرآن .القرآن

فَن ما جاء فيها ابحلديث من أحكام مل أيت ابلقرآن، ال  .الفروع ابألصل
سيما وأن كثريا  من األحكام املفصلة مل أتت ابلقرآن وجاء هبا احلديث وحده، 

بل  .فيقبل ما جاء به ويرفض ما عداه ،وهلذا ال يقاس احلديث على القرآن
قرآن قطعي املعىن، فَنه األمر يف ذلك أنه إذا جاء حديث مناقض ملا جاء يف ال

وذلك مثل ما  .رآنـيكون احلديث مردودا  دراية أي متنا ، ألن معناه انقض الق



 

 184 

 ولِ سُ را  دِ هْ ى عا لا ث  عا الا ي ثا جِ وْ  زا ِِن قا لى طا »روي عن فاطمة بن  قيس أهنا قال : 
ا احلديث مردود فهذ «ة  قا فا  نـا الا وا  نا  تا  سا ِل  لْ عا جياْ  مْ لا فـا   ِبى النى  تُ يْ تـا أا فا   هللاِ 

 ألنه يناقض القرآن فهو يعارض قوله تعاىل:                

         فريد حينئذ احلديث ألنه عارض القرآن القطعي الثبوت
أما إذا مل يعارض احلديث القرآن أبن اشتمل على أشياء مل  .القطعي الداللة

 .يف القرآن فَنه يؤخذ ابحلديث ويؤخذ ابلقرآن أيت هبا القرآن أو زيدة عما
وال يقال نكتفي ابلقرآن ومبا ورد يف القرآن، ألن هللا أمر هبما معا  واالعتقاد 

 .واجب فيهما معا  
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 ةـنـّ تدالل ِبلسـاالس

وأفعاله وسكوته، وهي  ّنة هي كالم الرسول ـروف أن السـمن املع
أن يثب  أن الرسول هو الذي قال هذا غري أنه ال بد  .واجبة االتباع كالقرآن

وإذا  .الكالم، أو فعل هذا الفعل، أو سك  عن هذا الكالم، أو هذا الفعل
ثبت  السنة فقد صح االستدالل هبا على األحكام الشرعية وعلى العقائد، 
 .وكان  حجة على أن هذا الثاب  ابلسنة حكم شرعي، أو عقيدة من العقائد

أن يكون ثبوات  قطعيا ، كأن يرويها َجع من اتبعي إال أن ثبوت السّنة إما 
بشرط أن  ،التابعني عن َجع من التابعني عن َجع من الصحابة عن النيب 

 .يكون كل َجع يتكون من عدد كاف، حبيث يؤممن تواطؤهم على الكذب
وإما أن يكون ثبوت السنة ثبوات  ظنيا    .وهذه هي السنة املتواترة أو اخلرب املتواتر

يرويه واحد أو آحاد متفرقون من اتبعي التابعني عن واحد أو آحاد من  كأن
، وهذا هو حديث التابعني، عن واحد أو آحاد من الصحابة، عن النيب 

ومن هنا كان  السّنة من حيث االستدالل قسمني  .اآلحاد أو خرب اآلحاد
تفيض وهو الذي ـسور أو املـهـأما اخلرب املش .اثنني مها اخلرب املتواتر وخرب اآلحاد
مث يشتهر يف عصر التابعني أو اتبعي  يروى بطريق اآلحاد عن النيب 

ألنه ال يرتفع يف االستدالل  .التابعني فَنه من خرب اآلحاد وليس قسما  اثلثا  
وما دام  الرواية قد  .عن مرتبة خرب اآلحاد، فال يصل إىل مرتبة املتواتر مطلقا  

مرتبة من املراتب سواء أكان يف الصحابة أم  تطرق إليها وجود آحاد يف أي
 .التابعني أم اتبعي التابعني فَنه يعترب آحادا  ولو كان  املرتبتان األخرين َجعا  
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 .فالسنة إما متواترة أو آحاد وال اثلث هلما

وخرب اآلحاد إذا كان صحيحا  أو حسنا ، يعترب حجة يف األحكام 
كان  أحكام عبادات أم معامالت أم الشرعية كلها وجيب العمل به، سواء أ

فَن االحتجاج خبرب اآلحاد يف إثبات  .واالستدالل به هو احلق .عقوابت
 .األحكام الشرعية هو الثاب ، وهو ما أَجع عليه الصحابة رضوان هللا عليهم
والدليل على ذلك أن الشرع قد اعترب الشهادة يف إثبات الدعوى، وهي خرب 

السنة وقبول اآلحاد على قبول الشهادة، ذلك أنه  آحاد، فيقاس قبول رواية
ثب  بنص القرآن الكرمي أنه يقضى بشهادة شاهدين رجلني أو رجل وامرأتني 
يف األموال، وبشهادة أربعة من الرجال يف الزان، وبشهادة رجلني يف احلدود 

بشهادة شاهد واحد وميني صاحب احلق،   والقصاص، وقضى رسول هللا
وقد سار على  .رأة واحدة يف الرضاع، وهذا كله خرب آحادوقبل شهادة ام

والقضاء إلزام برتجيح جانب  .ذلك الصحابة كلهم ومل يرو عنهم خمالف
الصدق على جانب الكذب ما دام  الشبهات اليت جتعل اخلرب مظنة الكذب 

فوجب ابلقياس  .وهذا اإللزام ليس إال عمال  خبرب اآلحاد .قد انتف  وغري اثبتة
لرتجيح جانب الصدق ما دام  يعمل خبرب اآلحاد املروي عن النيب أن 

الراوي عدال  ثقة ضابطا  قد التقى مبن روى، فقد انتف  شبهة مظنة الكذب 
 فكان قبول خرب اآلحاد عن الرسول  .ومل تثب  عليه هذه الشبهة

واالستدالل به على احلكم مثل قبول الشهادة واحلكم مبوجبها على األمر 
 .وعلى ذلك يكون خرب اآلحاد حجة بدليل ما أرشد إليه القرآن .قضي بهامل
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ا  ا  ناضىرا اَّللىُ عاْبد»قال:  على أن الرسول  عا ماقاالاِِت فـاواعااهاا ُثُى بـالىغاها َسِا
اِمِل ِفْقٍه ِإَلا ماْن ُهوا أافْـقاُه ِمْنهُ  اِمِل ِفْقٍه غارْيِ فاِقيٍه واُربى حا سنن ابن  «عاِنِّ فـاُربى حا

فالرسول يقول نّضر هللا عبدا  ومل يقل عبيدا ، وعبدا   .ماجه عن أنس بن مالك
جنس يصدق على الواحد وعلى األكثر فمعناه أنه ميدح الواحد واآلحاد يف 

 .نقل حديثه

يدعو إىل حفظ قوله وأدائه فكان فرضا  على  وفوق ذلك فَن النيب 
ه وال يكون ألدائه ونقله أثر من محله كل من يسمعه واحدا  أو َجعا ، أن يؤدي

إىل نقل أقواله، هي   فالدعوة من النيب .إىل غريه إال إذا كان كالمه مقبوال  
دعوة إىل قبوهلا ما دام املنقول إليه قد صدَّق أن هذا كالم الرسول، أي ما دام 
 الناقل ثقة أمينا  تقيا  ضابطا  يعرف ما حيمل وما يدع، حىت تنتفي عنه مظنة

وهذا يدل على أن خرب اآلحاد حجة  .الكذب ويرتجح فيه جانب الصدق
 .بصريح السنة ومبا دل  عليه السنة

بعث يف وق  واحد اثين عشر رسوال   فَن النيب  ،وعالوة على هذا
إىل اثين عشر ملكا  يدعوهم إىل اإلسالم، وكان كل رسول واحدا  يف اجلهة اليت 

مل يكن تبليغ الدعوة واجب االتباع خبرب الواحد  فلو .رواه البخاري .أرسل إليها
فكان هذا دليال  صرحيا  من  .ملا اكتفى الرسول إبرسال واحد لتبليغ اإلسالم

وكان الرسول يرسل  .عمل الرسول، على أن خرب الواحد حجة يف التبليغ
الكتب إىل الوالة على يد اآلحاد من الرسل ومل خيطر لواحد من والته ترك 

ره ألن الرسول واحد، بل كان يلتزم مبا جاء به الرسول من عند النيب إنفاذ أم
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  من أحكام وأوامر، فكان ذلك دليال  صرحيا  أيضا  من عمل الرسول على
أن خرب اآلحاد حجة يف وجوب العمل ابألحكام الشرعية ويف أوامر الرسول 

 .ونواهيه، وإال ملا اكتفى الرسول إبرسال واحد إىل الوايل

ب  عن الصحابة فيما اشتهر بينهم واستفاض عنهم أهنم كانوا والثا
والوقائع الثابتة يف ذلك خترج عن احلد  .أيخذون خبرب اآلحاد إذا وثقوا ابلراوي

د، وإمنا  ـواحلصر ومل يرد عن واحد منهم أنه ردَّ خرب الواحد ألنه قد رواه واح
واحد حجة يف وعلى ذلك يكون خرب ال .كانوا يردونه لعدم ثقتهم براويه

األحكام الشرعية ويف تبليغ اإلسالم بدليل الكتاب والسنة وإَجاع الصحابة 
 .رضوان هللا عليهم
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 خْب اْلحاد ليس ِبجة يف العقائد

يوجب طاعته واتباعه، ويوجب   إن اإلميان ابلرسول حممد
 االستدالل بسنته على اإلسالم عقيدة وأحكاما ، قال هللا تعاىل:      

                                              

                                   وقال
 تعاىل:                   :وقال            

                    . 

 .إال أن هذا االستدالل ابلسنة خيتلف شأنه ابلنسبة ملا يستدل به عليه
فَن كان ما يستدل عليه يكفي فيه أن يغلب الظن عليه، فَنه يستدل به مبا 

ا يتقني الشخص أن يغلب الظن على الشخص أن الرسول قاله، ويستدل به مب
أما ما جيب فيه اجلزم واليقني، فَنه جيب أن  .الرسول قاله من ابب أوىل

يستدل به مبا يتيقن الشخص أن الرسول قاله، وال يستدل عليه مبا يغلب الظن 
على الشخص أن الرسول قاله، ألن الظن ال يصلح دليال  لليقني، إذ ما 

 . اليقنييتطلب فيه اجلزم واليقني ال يكفي فيه إال

واحلكم الشرعي يكفي فيه ما غلب على ظن الشخص أنه حكم هللا 
فيجب عليه اتباعه، ومن هنا جاز أن يكون دليله ظنيا ؛ سواء كان ظنيا  من 

ومن هنا صلح خرب اآلحاد ألن  .حيث الثبوت أم ظنيا  من حيث الداللة
عا إىل قبوله وقد قبله الرسول يف القضاء ود .يكون دليال  على احلكم الشرعي



 

 190 

أما العقيدة فَهنا  .يف رواية حديثه، وقبله الصحابة يف األحكام الشرعية
وما دام  هذه هي حقيقة العقيدة،  .التصديق اجلازم املطابق للواقع عن دليل

وهذا ال يتأتى  .وهذا هو واقعها، فال بد أن يكون دليلها حمداث  التصديق اجلازم
 .للجزم نفسه دليال جمزوما  به حىت يصلح دليال  مطلقا  إال إذا كان هذا الدليل 

ولذلك ال يصلح  .ألن الظين يستحيل أن حيدث جزما  فال يصلح دليال  للجزم
وقد  .خرب اآلحاد دليال  على العقيدة ألنه ظين، والعقيدة جيب أن تكون يقينية

 ذم هللا تعاىل يف القرآن الكرمي اتباع الظن فقال:                

          :وقال                                

           :وقال                         

                    :وقال                

           :وقال                             

                       يف ذم  ةفهذه اآليت وغريها صرحي
ليل على النهي عن اتباع من يتبع الظن يف العقائد، وذمهم والتنديد هبم د

وخرب اآلحاد ظين، فاالستدالل به على العقيدة اتباع للظن يف العقائد،  .الظن
فالدليل الشرعي، وواقع العقيدة، يدل كل  .وهذا ما ورد ذمه يف القرآن صرحيا  

اد مبا ـقـب االعتـذلك على أن االستدالل ابلدليل الظين على العقائد ال يوج
 .اد ليس حبجة يف العقائدـوعلى ذلك فَن خرب اآلح .لذا الدليـاء يف هـج

وإمنا حصرت هذه اآليت خاصة يف العقائد دون األحكام الشرعية ألن 
هللا اعترب اتباع الظن يف العقيدة ضالال ، وأوردها يف موضوع العقائد، فنعى نعيا  
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 واضحا  على من يتبعون الظن يف العقائد قال تعاىل:             

              :قاهلا عقب قوله                  

                                          

                                            

                  فدل ذلك على أن موضوع الكالم هو  .اآلية
 وقال تعاىل:  .العقائد                        

                  .  فاعترب الضالل وهو الكفر أنه قد حصل
هذا من  .فدل ذلك على أن موضوع اآليت هو العقائد .من اتباع الظن

حكم خبرب اآلحاد، وأن   جهة، ومن جهة أخرى فَنه ثب  أن الرسول
املسلمني يف أيمه أخذوا احلكم الشرعي خبرب اآلحاد وأقرهم على ذلك، فكان 

غري احلكم الشرعي أي يف العقائد، أي  حديث الرسول خمصصا  لآليت يف
  .استثىن احلكم الشرعي منها، على فرض أن بعض اآليت عامة

بعث رسوال  واحدا  إىل امللوك ورسوال  واحدا   أما ما ورد من أن النيب 
إىل عماله، وما ورد أبن الصحابة كانوا يقبلون قول الرسول الواحد يف إخبارهم 

ال الكعبة، وأمر حترمي اخلمر، وإرسال الرسول عن حكم شرعي، كأمر استقب
  وهو واحد إىل غري  (التوبة)لعلي رضي هللا عنه إىل الناس يقرأ عليهم سورة

ذلك، فَن هذا ال يدل على قبول خرب الواحد يف العقيدة، بل يدل على قبول 
 .خرب الواحد يف التبليغ، سواء أكان تبليغ األحكام الشرعية، أو تبليغ اإلسالم

ن قبول تبليغ اإلسالم هو قبول للعقيدة، ألن قبول تبليغ اإلسالم إوال يقال 
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قبول خلرب وليس قبوال  لعقيدة، بدليل أن على املبّلغ أن يُعمل عقله فيما بلغه، 
 ظين فرفض خرب .فَذا قام الدليل اليقيين عليه اعتقده وحوسب على الكفر به

سالم الذي قام الدليل اليقيين عليه عن اإلسالم ال يعترب كفرا ، ولكن رفض اإل
وقبول  .هو الذي يعترب كفرا ، وعلى ذلك فتبليغ اإلسالم ال يعترب من العقيدة

خرب الواحد يف التبليغ ال خالف فيه، واحلوادث املروية كلها تدل على التبليغ، 
 أما العقيدة فلم يرد دليل .إما تبليغ اإلسالم أو تبليغ القرآن أو تبليغ األحكام

 .خبرب اآلحاد اواحد على االستدالل عليه

ا  أي دليال  قطعيا ، يأن يكون دليل العقيدة يقين من وعلى هذا فال بد
ألن العقيدة قطع وجزم ويقني، وال يفيد القطع واجلزم واليقني إال الدليل 

وهلذا ال بّد أن يكون قرآان  أو حديثا  متواترا  على أن يكون كل منهما  .القطعي
وجيب أخذه يف العقائد ويف األحكام الشرعية، ويكفر منكره،  .لداللةقطعي ا

 .ومنكر ما دلَّ عليه، سواء أكان عقيدة، أم حكما  شرعيا  

أما إذا كان الدليل خرب آحاد فَنه ال يكون قطعيا ، فَن كان صحيحا  
 فَنه يفيد غلبة الظن، فُتصدَّق العقائد اليت جاء هبا تصديقا  ظنيا ، ال تصديقا  

ألن العقيدة قطع وجزم، وخرب  .جازما ، وهلذا ال جيوز أن تُعتقد، وال أن جُيزم هبا
اآلحاد ال يفيد قطعا  وال جزما ، وإمنا يفيد ظنا ، وال يكفر منكره، ولكن ال 
جيوز أن يكذب، ألنه لو جاز تكذيبه جلاز تكذيب َجيع األحكام الشرعية 

 .ك أحد من املسلمنياملأخوذة من األدلة الظنية، ومل يقل بذل
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فَن القرآن قد نقل إلينا  .ومثله يف هذه الناحية مثل القرآن سواء بسواء
ريق ـوما نقل من آيت بط .ب االعتقاد به ويكفر منكرهـريق التواتر فيجـنقال  بط

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارَجومها البتة )خرب اآلحاد على أهنا من القرآن مثل: 
فَهنا ال تعترب من القرآن وال جيب االعتقاد هبا،  ( عزيز حكيمنكاال  من هللا وهللا

ألنه وإن روي  على أهنا قرآن، ولكن كون روايتها كان  بطريق اآلحاد نفى 
وكذلك خرب  .وب االعتقاد هباـونفى وج ،عنها وجوب اعتبارها من القرآن

اآلحاد، فَنه وإن روي على أنه حديث، ولكن كون روايته كان  بطريق 
االعتقاد مبا جاء به  بآلحاد نفى عنه وجوب اعتقاده حديثا ، ونفى عنه وجو ا

 .إال أنه يصدق ويعترب حديثا ، وجيب األخذ به يف األحكام الشرعية
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 الفرق بني العقيدة
 رعيـواحلتم الش 

ومعىن عقد عليه أي جزم به، أي  .العقيدة يف اللغة ما عقد عليه القلب
غري أن التصديق ابلشيء  .مل التصديق بكل شيءصدقه يقينيا ، وهذا عام يش

ينظر فيه إىل الشيء الذي يصدق به، فَن كان أمرا  أساسيا  أو متفرعا  عن أمر 
أساسي فَنه يصح أن يسمى عقيدة ألنه يصح أن يتخذ مقياسا  أساسيا  لغريه، 

وإن كان هذا الشيء الذي يصدق به  .فيكون النعقاد القلب عليه أثر ظاهر
را  أساسيا  وال متفرعا  عن أمر أساسي فَنه ال يكون من العقائد، ألن ليس أم

انعقاد القلب عليه ال يكون له أي أثر، فال يوجد يف االعتقاد به أي واقع أو 
أما إن كان النعقاد القلب عليه أثر يدفع لتعيني موقف جتاهه من  .أي فائدة

 .التصديق والتكذيب فيكون من العقيدة
لفكرة الكلية عن الكون واإلنسان واحلياة وما قبل احلياة والعقيدة هي ا

وهذا تعريف لكل عقيدة  .الدنيا وما بعدها، وعالقتها مبا قبلها وما بعدها
فاإلميان ابهلل  .ل فيها املغّيباتـالمية، وتدخـيدة اإلسـقـبق على العـوينط

رمها من هللا ـومالئكته وكتبه ورسله وابليوم اآلخر وابلقضاء والقدر خريمها وش
واإلميان ابجلنة والنار واملالئكة والشياطني وما  .الميةـتعاىل هو العقيدة اإلس

خبار وما واأل ،لق هباـواألفكار وما يتع .شاكل ذلك هو من العقيدة اإلسالمية
 .يتعلق هبا من املغيبات اليت ال يقع عليها احلس يعترب من العقيدة

وبعبارة  .ارع املتعلق أبفعال العبادأما األحكام الشرعية فهي خطاب الش
أخرى هي األفكار املتعلقة بفعل من أفعال اإلنسان، أو بصفة من صفاته 
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فاإلجارة، والبيع والراب والكفالة والوكالة والصالة وإقامة  .ابعتبارها من أفعاله
خليفة وإقامة حدود هللا، وكون اخلليفة مسلما ، وكون الشاهد عدال ، وكون 

والتوحيد،  .ال ، وما شاكل ذلك، تعترب كلها من األحكام الشرعيةاحلاكم رج
والرسالة، والبعث وصدق الرسول، وعصمة األنبياء، وكون القرآن كالم هللا، 

فالعقائد أفكار  .واحلساب والعذاب، وما شاكل ذلك، تعترب كلها من العقيدة
جر حكم فركعتا الف .تصدق، واألحكام الشرعية خطاب يتعلق بفعل اإلنسان

فصالة ركعيت  .شرعي من حيث صالهتما، والتصديق بكوهنما من هللا عقيدة
سنة الفجر سنة لو مل يصّلها ال شيء عليه، ولو صالها له ثواب مثل ركعيت 
املغرب سواء بسواء من حيث احلكم الشرعي، أما من حيث العقيدة، 

 .ا بطريق التواترفالتصديق بركعيت الفجر أمر حتمي وإنكارمها كفر، ألهنما ثبتت
أما التصديق بركعيت املغرب فمطلوب، ولكن إنكارمها ال يعترب كفرا ، ألهنما 

وقطع يد  .ثبتتا بدليل ظين وهو خرب آحاد، وخرب اآلحاد ليس حبجة يف العقائد
وحترمي الراب  .السارق حكم شرعي، وكون ذلك من هللا والتصديق به عقيدة

 ...من هللا تعاىل عقيدة، وهكذاحكم شرعي، والتصديق بكونه حكما  
فالعقيدة هي اإلميان  .وعليه فهنالك فرق بني العقيدة واحلكم الشرعي

 .وهو التصديق اجلازم املطابق للواقع عن دليل، واملطلوب فيه هو القطع واليقني
 .واحلكم الشرعي هو خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد، ويكفي فيه الظن

وإدراك الفكر  .ق بوجود واقعه أو عدم وجوده هو عقيدةفَدراك الفكر والتصدي
واعتباره معاجلة لفعل من أفعال اإلنسان أو عدم اعتباره معاجلة، هو حكم 

أما ألجل التصديق  .فألجل اعتبار الفكر معاجلة يكفي الدليل الظين .شرعي
 .بوجود واقع الفكر فال بد من الدليل القطعي
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 اد والتقليدـاالجته
 قال تعاىل:  .الناس َجيعا    برسالة سيدان حممد خاطب هللا  

                            :وقال تعاىل       

                      :وقال                 

               .  :وخاطب أبحكامه الناس واملؤمنني، قال تعاىل
                                      
 ال: ـوق                                     :وقال
                                         

          :وقال                              

     :وقال                              

       :وقال                                     

          فصار على من مسع اخلطاب أن يفهمه، ويؤمن به، وعلى من
وهلذا كان األصل يف  .آمن به أن يفهمه ويعمل به، ألنه هو احلكم الشرعي

املسلم أن يفهم بنفسه حكم هللا خبطاب الشارع، ألن اخلطاب موجه مباشرة 
من الشارع للجميع، وليس هو موجها  للمجتهدين وال للعلماء، بل موجه 

فصار فرضا  على املكلفني أن يفهموا هذا اخلطاب حىت يتأتى  .جلميع املكلفني
فصار استنباط حكم  .طاب دون فهمهأن يعملوا به، ألنه يستحيل العمل ابخل

 .هللا فرضا  على املكلفني َجيعا ، أي صار االجتهاد فرضا  على َجيع املكلفني
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ومن هنا كان األصل يف املكلف أن أيخذ حكم هللا بنفسه من خطاب الشارع 
  .ألنه خماطب هبذا اخلطاب، وهو حكم هللا

إلدراك، ويتفاوتون يف غري أن واقع املكلفني أهنم يتفاوتون يف الفهم وا
ولذلك كان من املتعذر على اجلميع  .التعلم، وخيتلفون من حيث العلم واجلهل

أن يكون َجيع املكلفني  رمتعذّ استنباط َجيع األحكام الشرعية من األدلة، أي 
وملا كان الغرض هو فهم اخلطاب والعمل به، كان فهم اخلطاب أي  .جمتهدين

وملا كان يتعذر على َجيع املكلفني فهم  .كلفنياالجتهاد فرضا  على َجيع امل
اخلطاب أبنفسهم لتفاوهتم يف الفهم واإلدراك وتفاوهتم يف التعلم، كان  فرضية 

ومن هنا كان فرضا   .البعض سقط عن الباقني أقامهاالجتهاد على الكفاية، إن 
 .على املكلفني املسلمني أن يكون فيهم جمتهدون يستنبطون األحكام الشرعية

وعلى ذلك كان واقع املكلفني وحقيقة احلكم الشرعي، أن يكون يف 
ألن من أيخذ احلكم بنفسه مباشرة من الدليل  .املسلمني جمتهدون ومقلدون

يكون جمتهدا ، ومن يسأل اجملتهد عن احلكم الشرعي للمسألة يكون مقلدا ، 
 .علم فقطسواء أكان السائل سأل ليعلم ويعمل، أم ليعلم ويعلم غريه، أم لي

ويعترب مقلدا  من سأل شخصا  غري جمتهد ولكنه يعلم احلكم الشرعي وميكنه أن 
يقوله لغريه، سواء أكان املسؤول عاملا  أم عاميا  فكل من هؤالء مقلد غريه يف 

ألن املكلف مطالب أبخذ  .هذا احلكم الشرعي، حىت ولو مل يعرف مستنبطه
ه مقلدا  أي أخذ احلكم الشرعي ومعىن كون .احلكم الشرعي ال بتقليد شخص

عن طريق شخص ومل يستنبطه هو، وليس معناه قلد شخصا ، ألن املوضوع هو 
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والفرق بني املقّلد واجملتهد هو أن اجملتهد يستنبط  .احلكم الشرعي ال الشخص
احلكم الشرعي من الدليل الشرعي بنفسه، واملقّلد هو الذي أيخذ احلكم 

سواء عرف املستنبط أم مل يعرف، ما دام يثق أن الشرعي الذي استنبطه غريه 
وليس من التقليد الشرعي أخذ رأي زيد من الناس ابعتباره  .هذا حكم شرعي

رأي  له من عنده، أو ابعتباره رأي  للعامل الفالين أو للمفكر الفالين أو 
للفيلسوف الفالين، فهذا كله ليس تقليدا  شرعيا ، وإمنا هو أخذ لغري اإلسالم 
وهو حرام شرعا ، ال حيل ملسلم أن يفعله ألن أمر هللا لنا أن أنخذ عن الرسول 

 قال تعاىل:  .حممد ال عن غريه أي  كان                  

             . 

ففي احلديث:  .وقد ورد النهي عن األخذ ابلرأي الذي من عند الناس
ُهْم ماعا قـاْبِض  ا  أاْن أاْعطااُكُموُه انِْتزااع نى اَّللىا الا يـاْنزُِع اْلِعْلما بـاْعدا إِ » تازُِعُه ِمنـْ والاِتْن يـانـْ

يُـْفُتونا ِبراْأِيِهْم فـاُيِضلُّونا واياِضلُّونا  ْفتـاْونا فـا ٌس ُجهىاٌل ُيْستـا قاى َنا بـْ اِء ِبِعْلِمِهْم فـايـا  «اْلُعلاما
أي يُفتون برأيهم الذي هو من هللا بن عمرو، أخرجه البخاري عن عبد 

 .وال يعترب الرأي املستنبط رأي  من عند املستنبط، بل هو حكم شرعي .عندهم
أما الذي يعترب رأي  فهو الرأي الذي من عند الشخص، ولذلك مساه الرسول 

را احلْاِديِث ِكتااُب اَّللىِ »قال:   ففي احلديث الصحيح أن النيب .بدعة يـْ  ِإنى خا
را اَْلاْدِي هاْدُي حُمامىٍد  يـْ ثاٍة ِبْدعاةٌ  ،واخا تـُهاا واُكلى حُمْدا رواه  «واشارى اأْلُُموِر حُمْداثا

واحملداثت هي البدع، وهو كل ما خيالف مسلم من طريق جابر بن عبد هللا، 
أما ما هو من  .الكتاب والسنة واإلَجاع من األحكام سواء أكان عمال  أم قوال  
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األحكام، من األعمال واألشياء فال يدخل حت  كلمة بدعة، وليس هو  غري
املقصود ابلرأي املذموم واملنهي عنه، بل الذي يدخل هو أخذ حكم لعمل أو 
شيء من رأي إنسان، إذ جيب أن يؤخذ من األدلة الشرعية فحسب، وال 

تنبط وعلى ذلك فالتقليد الذي أابحه الشرع هو أن ملن مل يس .يؤخذ من غريها
احلكم الشرعي يف مسألة أن يسأل العامل للحكم الشرعي يف هذه املسألة 
ليعلمه وأيخذه، أي لكل من جيهل حكما  شرعيا  أن يسأل غريه ممن يعلم هذا 

 .احلكم ليعلمه وأيخذ منه، وهذا هو املقلد شرعا  
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 ادـاالجته

تلزم االجتهاد يف اللغة هو استفراغ الوسع يف حتقيق أمر من األمور مس
وأما يف اصطالح األصوليني فمخصوص ابستفراغ الوسع يف  .للكلفة واملشقة

طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على وجه حُيس من النفس العجز عن 
 .املزيد فيه

أنه قال  فقد روي عن الرسول  .واالجتهاد اثب  بنص احلديث
دْ  َلاْ  فاِإنْ  ،هللاِ  ِبِتتاابِ  اْقضِ »أليب موسى حني وجهه إىل اليمن:   راُسولِ  ةِ نى سُ بِ فا  َتِا

دْ  َلاْ  فاِإنْ  ،هللاِ  وروي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ملعاذ  .«كا راْأيا  دْ هِ تا اجْ فا  َتِا
ِد : فـاقااالا  ِِبا تـاْقِضيااِن؟»وأيب موسى األشعري وقد أنفذمها إىل اليمن:  ِإْن َلْا َنِا

ِة ِقْسناا اأْلاْمرا ِِبأْلاْمِر، فاماا كاانا أاقْـرابا ِإَلا احلْاقِّ عاِمْلناا احْلُْتما يف اْلِتتااِب واالا السُّنى 
 .أقرمها عليه وهذا القياس منهما هو اجتهاد ابستنباط احلكم، والنيب « ِبهِ 

: »أنه قال ملعاذ حني أرسله واليا  إىل اليمن:  وما روي عنه  ِِبا َتاُْتُم؟ قاالا
، قاالا  ْد؟ قاالا ِبِتتااِب اَّللِى : فاِإْن َلْا َتِا ، قاالا : ِبُسنىِة راُسوِل اَّللِى ْد؟ قاالا : : فاِإْن َلْا َتِا

ُ : الا قا فـا  .أاْجتاِهُد راْأِيي احلْاْمُد َّلِلِى الىِذي وافىقا راُسولا راُسوِل اَّللِى ِلماا ُيُِبُُّه اَّللى
وهذا صريح يف إقرار الرسول ملعاذ على االجتهاد، وال يوجد أحد  .«واراُسولُهُ 

وقد انعقد إَجاع الصحابة على احلكم ابلرأي املستنبط من  .ينازع يف االجتهاد
الدليل الشرعي، أي أَجعوا على االجتهاد يف كل واقعة وقع  هلم ومل جيدوا 

فمن ذلك قول أيب بكر  .وهذا ما تواتر إلينا عنهم تواترا  ال شك فيه .فيها نصا  
ملا ُسئل عن الكاللة قال: "أقول فيه برأيي، فَن كان صوااب  فمن هللا وإن كان 

وليس  .الكاللة ما خال الولد والوالد" .خطأ فمين ومن الشيطان وهللا منه بريء
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معىن قوله أقول فيه برأيي أن هذا الرأي من عنده، بل معناه أقول ما أفهمه من 
على من مل  .والكاللة يف اللغة العربية تطلق على ثالثة .يةلفظ كاللة يف اآل

خيلف ولدا  وال والدا ، وعلى من ليس هو بولد وال والد من املخلفني، وعلى 
فأي هذه املعاين ينطبق على الكاللة يف  .القرابة من غري جهة الولد والوالد

ن قوله تعاىل: ففهم أبو بكر منها معىن واحد من هذه املعاين الثالثة م ؟اآلية
                         فكاللة خرب كان، أي إن كان

 ولعله فهم ذلك أيضا  من اآلية الثانية وهي:  .رجل كاللة يورث    
                                  ملروي ومن احلديث ا

 يف سبب نزول آية:          ،  فَنه روي أن الرسول  عاد
فقال: إين كاللة فكيف أصنع يف مايل  .جابر بن عبد هللا، وكان مريضا  

 ل : نـز ف           فهذا الرأي الذي صرح به أبو  .رواه مسلم .اآلية
ن ذلك االجتهاد أيضا  أّن أاب بكر وم .بكر هو اجتهاد وليس رأي  من عنده

فقال بعض األنصار لقد ورث  امرأة من مي  لو  .ورَّث أّم األم دون أّم األب
كان  هي امليتة مل يرثها، وترك  امرأة لو كان  هي امليتة ورث َجيع ما تركته 

ومن ذلك حكمه يف تسوية العطاء، فقال عمر ال  .بينهما التشريكفرجع إىل 
كمن دخل يف اإلسالم كرها ،   ديره وأمواله مهاجرا  إىل النيب جتعل من ترك 

ومن ذلك  .فقال أبو بكر إمنا أسلموا هلل وأجورهم على هللا وإمنا الدنيا بالغ
فهمي ببرأيي وأقول فيه برأيي" أي  - األب أب -قول عمر "أقضي يف اجلد 
وهي ومن ذلك أن عمر وقع  له قضية مرياث،  .الذي فهمته من النصوص

شقيقني، فرأى فيهما أوال   أنه قد مات  امرأة عن زوج وأم وأخوين ألم وأخوين
فقال  .خوة األشقاءم الثلث فريضة، فال يبقى شيء لإلخوة من األأن لإل

فرجع  ؟ألسنا من أم واحدة - ويف رواية حجر -هؤالء هب أن أابان محار 
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الصحابة ذهبوا إىل ن بعض إيف حني  .عمر وقضى ابشرتاكهم َجيعا  يف الثلث
مر غري ذلك، فقد أعطوا الزوج نصف الرتكة وأعطوا األم السدس كما فعل ع

خوة م الثلث عمال  ابلنص فلم يبق لإلخوة ألوكما هو صريح النص، وأعطوا اإل
خوة ألم فعمر فهم أن اإل .األشقاء شيء، ولذلك مل يعطوهم شيئا  من الرتكة

خوته من إوته من أمه فقط، وعلى خإخوة الرجل من أمه، فيصدق على إهم 
بقي ما خوة لألب، كة بينهم، فعند عدم وجود شيء لإلفاألم مشرت  .أمه وأبيه

وابقي الصحابة فهموا غري ذلك، وكل  .خوة ألميستحقونه ابعتبارهم من اإل
ن مسرة أخذ إومن االجتهاد أنه قيل لعمر  .منهم اجتهد رأيه، أي فهم النص

يف العشور وخللها وابعها فقال: قاتل هللا مسرة، أما علم من جتار اليهود اخلمر 
ا »قال:  أن النيب  قااتالا اَّللىُ اليـاُهودا ُحّرِماْت عالاْيِهُم الشُُّحوُم، فاجاماُلوها

ا فقاس عمر اخلمر على الشحم وأن  .رواه مسلم من طريق ابن عباس «فـابااُعوها
رضي هللا عنه يف حد الشرب ومن االجتهاد قول علي  .حترميها حترمي لثمنها

وهو قياس للشرب  «من شرب هذى ومن هذى افرتى فأرى عليه حد املفرتي»
ل مظنة الشيء نـز على القذف ألنه مظنة القذف، التفاات  إىل أن الشرع قد ي

لة نـز لة احلدث، وكما أنزل الوطء يف إجياب العدة منـز لته، كما أنزل النوم منـز م
له اجتهاد من الصحابة رضوان هللا عليهم وإَجاع فهذا ك .حقيقة شغل الرحم
 .منهم على االجتهاد

وليس من االجتهاد تطبيق احلكم على املسائل اليت تندرج حتته، بل هو 
ألن االجتهاد هو استنباط احلكم من النص، إما من  .فهم احلكم الشرعي

سواء منطوقه أو من مفهومه أو من داللته أو من العلة اليت وردت يف النص، 
أكان ذلك استنباط حكم كلي من دليل كلي، كاستنباط أن على الناهب 
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عقوبة من جعل الشارع قطع اليد حدا  للسرقة، أم كان استنباط حكم جزئي 
 نْ مِ  راُجال   را جا أْ تا اسْ » من دليل جزئي مثل استنباط حكم اإلجارة من كونه 

 ومن قوله تعاىل:  ،أخرجه البخاري «يتا  رِّ تا  خِ ادِ ها  لِ ئْ  الدِّ ِِن با            
           .  أو مثل استنباط حكم إعطاء األجري أجرته إذا أهنى

فى عاراقُهُ » :عمله من قوله  أخرجه ابن  «أاْعُطوا اأْلاِجريا أاْجراُه قـاْبلا أاْن جيِا
فهذا  .زئيفهو دليل جزئي حلكم ج ماجه من طريق عبد هللا بن عمر،

االستنباط للحكم الكلي من الدليل الكلي، واالستنباط للحكم اجلزئي من 
الدليل اجلزئي، كل ذلك يعترب اجتهادا  ألنه أخذ للحكم من الدليل، سواء 
أكان حكما  عاما  من دليل عام، أو حكما  خاصا  من دليل خاص، فكله بذل 

على املسائل املستجدة  أما تطبيق احلكم .الوسع يف فهم احلكم من الدليل
الداخلة حت  معناه واملندرجة حتته، واليت هي فرد من أفراده، فال يعترب 

فمثال  حّرم هللا امليتة، فحينما تقتل بقرة بضرهبا على رأسها حىت  .اجتهادا  
متوت، فَن حلمها ال يؤكل ألهنا مات  ميتة ومل تذبح ذحبا  شرعيا ، وحلم امليتة 

لب الذي مل تذبح البقرة اليت ُأخذ من حلمها ذحبا  شرعيا  وحكم حلم الع .حرام
حرام شرعا  أكله وبيعه، وهذا احلكم مل يستنبط وإمنا اندرج حت  كلمة حلم 

ومثال  ذبيحة الدرزي ال تؤكل ألهنا ليس  ذبيحة مسلم وال ذبيحة   .امليتة
وإمنا  فهذا احلكم وهو حترمي أكل ذبيحة الدرزي مل يستنبط استنباطا   .كتايب

 .طبق عليه حكم معروف وهو عدم أكل ذبيحة الكفار من غري أهل الكتاب
ومثال  جواز كون املرأة عضوا  يف جملس الشورى حكم شرعي، فهذا احلكم مل 
 .يستنبط، وإمنا طبق عليه حكم الوكالة، وعضوية جملس الشورى وكالة يف الرأي

 .ن وكيلة عن غريها يف الرأيواملرأة جيوز هلا أن توكل غريها يف الرأي وأن تكو 
مارة ظنية قام الدليل على إىل فقري ويعلم فقره أب إاّل ومثال ، ال تصرف الزكاة 
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وكذلك يتحرى  .اعتبارها شرعا ، وال حيكم إال بقول عدل وتعرف عدالته ابلظن
فَن هذا كله ليس من  .معرفة القبلة حىت تعرف القبلة بعد التحري، ومثل ذلك

الذي هو استنباط األحكام من األدلة الشرعية، وإمنا هو من  االجتهادقبيل 
قبيل تطبيق األحكام على اجلزئيات، أو فهم اجلزئيات وتطبيق األحكام عليها، 
وهذا يدخل يف القضاء وال يدخل يف االجتهاد، وال يعد اجتهادا  ألنه ال يقرر 

عرفته، على حادثة حكما  شرعيا  معينا ، وإمنا يطبق حكما  شرعيا  سبق تعيينه وم
من احلوادث، فجاءت حادثة أخرى من نوع احلادثة نفسها، فَنه يطبق عليها  

واألحكام الشرعية تستوجب  .كما طبق على تلك احلادثة وال يعترب اجتهادا  
التطبيق بعد معرفتها من الدليل وال تستوجب االجتهاد، خبالف النصوص 

ولذلك كان  .الشرعي منها الشرعية فَهنا تستوجب االجتهاد ألخذ احلكم
االجتهاد الشرعي املعترب اجتهادا  هو بذل الوسع يف فهم النصوص الشرعية 
واستنباط احلكم منها، وليس هو بذل الوسع يف تطبيق األحكام الشرعية على 

 .املسائل املندرجة حتتها
ألن  .ونصوص الشريعة اإلسالمية تستوجب من املسلمني االجتهاد

مل أتت مفصلة وإمنا جاءت جمملة تنطبق على َجيع وقائع النصوص الشرعية 
بين اإلنسان، وحيتاج فهمها واستنباط حكم هللا فيها إىل بذل اجلهد ألخذ 

حىت النصوص اليت جاءت مفصلة وتتعرض  .احلكم الشرعي منها لكل حادثة
فمثال  آيت املرياث جاءت  .للتفصيالت هي يف حقيقتها عامة وجمملة

  لتفصيالت دقيقة ومع ذلك فَهنا من حيث األحكام اجلزئية مفصلة، وتعرض
احتاج  إىل فهم واستنباط يف كثري من املسائل، كمسألة الكاللة ومسائل 

خوة سواء أكان ذكرا  ن الولد حيجب اإلإتهدين يقولون احلجب، فَن َجيع اجمل
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البن  ال  نإوابن عباس يقول  .أم أنثى ألن كلمة ولد تعين كل ولد ابنا  أو بنتا  
فهذا يدل على أنه حىت النصوص  .حتجب، ألن كلمة ولد تعين الذكر فقط

اليت تعرض  للتفصيالت جاءت جمملة، حيتاج فهمها واستنباط احلكم منها 
 .إىل اجتهاد

على أن هذه النصوص اليت تعرض  للتفصيالت حتتاج إىل تطبيق على 
راد ابالجتهاد فيها، بل املراد أن هذا التطبيق ليس هو امل إاّل  .احلوادث املتجددة

هو استنباط احلكم من جمملها حىت ولو تعرض  للتفصيالت، فَهنا عامة 
وجمملة وهي نصوص تشريعية، ومن طبيعة النصوص التشريعية أن تكون عامة 

والنصوص الشرعية سواء أكان  من  .جمملة ولو كان  تتعرض للتفصيالت
لتشريعية ميداان  للتفكري، وأفسحها الكتاب أم من السنة هي أصلح النصوص ا

جماال  للتعميم، وأخصبها تربة إلنبات القواعد العامة، وهي وحدها اليت تصلح 
أما كوهنا أصلح النصوص  .ألن تكون نصوصا  تشريعية جلميع الشعوب واألمم

 .ميداان  للتفكري فَنه ابرز يف إحاطتها جبميع أنواع العالقات بني الناس َجيعا  
َجيع أنواع العالقات سواء أكان  عالقات بني األفراد بعضهم مع ذلك أن 

بعض، أم عالقات بني الدولة والرعية، أم عالقات بني الدول والشعوب 
واألمم، فَهنا مهما جتددت وتعددت وتنوع  ميكن للفكر أن يستنبط 
أحكامها من هذه النصوص الشرعية، فهي أصلح النصوص ميداان  للتفكري بني 

وأما كوهنا أصلح النصوص جماال  للتعميم، فَنه  .نصوص التشريعيةَجيع ال
واضح يف َجلها وألفاظها وأسلوب سبكها من حيث مشوهلا للمنطوق 

سرا  ودائميا  ما جيعل االستنباط متيللداللة وللتعليل ولقياس العلة، وللمفهوم و 
 .امةما جيعلها غري قاصرة عن مشول أي شيء بل كاملة عوشامال  لكل عمل، 
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وأما كوهنا أخصب النصوص إلنبات القواعد العامة، فَنه ظاهر يف غزارة املعاين 
ذلك  .وظاهر يف طبيعة هذه املعاين العامة .العامة اليت حتتويها هذه النصوص

 .أن القرآن واحلديث قد جاءا خطوطا  عريضة حىت عند التعرض للتفصيالت
درج حتتها الكليات واجلزئيات، وطبيعة اخلطوط العريضة جتعلها معاين عامة تن

وفوق ذلك فَن مدلوالت هذه املعاين  .ومن هنا جاءت غزارة املعاين العامة
وهي  .العامة أمور واقعية حمسوسة، وليس  من األمور الفرضية نظري  أو منطقيا  

لعالج اإلنسان وليس  لعالج أفراد معينني، أي لبيان حكم  هنفسيف الوق  
فعل، ولذلك جاءت ان مظهر الغريزة الدافع هلذا الفعل اإلنسان مهما ك
وهبذا كله كان  النصوص الشرعية  .متعددة وأحكام كثرية منطبقة على معانٍ 

  .أخصب النصوص تربة إلنبات القواعد العامة
وإذا أضيف  .هذه هي حقيقة النصوص الشرعية من الناحية التشريعية

إنسان، وكان  تشريعا  جلميع إىل ذلك أهنا جاءت لبين اإلنسان من حيث هو 
األمم والشعوب، يتبني أنه ال بد من وجود جمتهدين لفهمها فهما  تشريعيا  

  .وتطبيقها يف كل وق  ألخذ احلكم الشرعي منها لكل حادثة
واحلوادث تتجدد كل يوم وال تدخل حت  حصر، فال بد من جمتهد 

دون معرفة حكم  يستنبط حكم هللا لكل حادثة حتدث، وإال لبقي  احلوادث
 .هللا فيها، وهذا ال جيوز

البعض سقط  أقامهواالجتهاد فرض على الكفاية على املسلمني، إن 
أحد أمث املسلمون َجيعا  يف ذلك العصر الذي ال  هُ مْ قِ عن الباقني، وإن مل يُ 

ولذلك ال جيوز أن خيلو عصر من جمتهد مطلقا ، ألن التفقه  .يوجد فيه جمتهد
تهاد فيه فرض على الكفاية، حبيث إذا اتفق الكل على تركه يف الدين واالج
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لزم منه اتفاق أهل العصر على لإذ لو جاز خلو عصر ممن يقوم به  .أمثوا
عالوة على أن طريق  .الضاللة، أي على ترك أخذ أحكام هللا، وهو ال جيوز

معرفة األحكام الشرعية إمنا هو االجتهاد، فلو خال العصر من جمتهد ميكن 
فضى إىل تعطيل الشريعة واندراس األحكام، ألتناد إليه يف معرفة األحكام ـالسا

 .وذلك ال جيوز
واجملتهد يبذل وسعه يف استنباط احلكم، فَن أصاب فله أجران وإن 

ِإذاا حاتاما احلْااِكُم فااْجتـاهادا ُثُى »قال عليه الصالة والسالم:  .أخطأ فله أجر واحد
ِإذاا حاتاما فااْجتـاهادا ُثُى أاْخطاأا فـالاُه أاْجٌر وااِحدٌ أاصاابا فـالاُه أاْجراانِ  أخرجه  «، وا
وقد أَجع الصحابة على أن اإلمث حمطوط عن اجملتهدين يف  .البخاري ومسلم

أما املسائل القطعية   .األحكام الشرعية يف املسائل الظنية من الفقهيات
 .أهناـالف بشـفيها وال خكوجوب العبادات، وحترمي الزان والقتل، فال اجتهاد 

 .ل الظنية ومل خيتلفوا يف املسائل القطعيةـائـابة يف املسـحـولذلك اختلف الص
كان   واجملتهد يف املسائل الظنية مصيب فيما وصل إليه ابجتهاده، ولو

نه ليس معىن كونه مصيبا  أنه تصويب اجملتهد من أيف رأيه قابلية اخلطأ، إال 
ن ذلك غري موافق للواقع ابلنسبة للحكم الظين، وألن اإلصابة للحق مطلقا ، أل

بل املقصود من أن اجملتهد مصيب هو من الصواب  .مساه خمطئا   الرسول 
فَن تسمية  .الذي ال ينايف اخلطأ، ال من اإلصابة اليت هي مقابلة للخطأ
ه، ال ابعتبار ئاملخطئ مصيبا  هي ابعتبار قيام النص على أنه مأجور يف خط

وعلى هذا فكل جمتهد مصيب حسب ظنه من الصواب الذي ال  . خيطئأنه مل
  .فهي من أصاب صوااب ، ال من أصاب إصابة .ينايف اخلطأ
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 ادـروط االجتهـش

ن بشيء من األحكام ـب الظـلـع يف طـرِّف االجتهاد أبنه بذل الوسـعُ 
 العجز عن املزيد عليه، أي هو فهم النص نفسالالشرعية على وجه حيس من 

الشرعي من الكتاب والسنة بعد بذل أقصى اجلهد يف سبيل الوصول إىل هذا 
وهذا يعين أنه ال بد أن تتوفر يف استنباط احلكم  .الفهم ملعرفة احلكم الشرعي

 الشرعي ثالثة أمور حىت يكون قد استنبط ابجتهاد شرعي، أي ال بد من توفر
بذل الوسع على وجه نه اجتهاد: أحدها أثالثة أمور حىت يطلق على العمل 

والثاين أن يكون هذا البذل يف طلب  .العجز عن املزيد عليه نفسالس من حي
والثالث أن يكون طلب الظن هذا من  .الظن بشيء من األحكام الشرعية

النصوص الشرعية، ألن طلب شيء من األحكام الشرعية ال يكون إال 
املتعلق أبفعال ابلنصوص الشرعية، ألن احلكم الشرعي هو خطاب الشارع 

ومعىن ذلك أن من مل يبذل الوسع ال يعترب جمتهدا ، ومن بذل الوسع يف  .العباد
طلب الظن بغري األحكام الشرعية من املعارف واآلراء ال يعترب جمتهدا ، ومن 
 .طلب الظن ابألحكام الشرعية من غري النصوص الشرعية ال يعترب جمتهدا

د يف فهم النصوص الشرعية ملعرفة حكم فينحصر اجملتهد فيمن يبذل أقصى جه
وما عداه من العلماء الذين يشرحون كالم إمام مذهبهم، أو يفهمون  .هللا

أقواله ويستنبطون األحكام منها، أو يرجحون أقوال بعض العلماء على البعض 
اآلخر عن غري طريق األدلة الشرعية، وما شاكل ذلك، ال يعترب َجيع هؤالء 

فأمر االجتهاد حمصور يف فهم النصوص  .هذا التعريفمن اجملتهدين حسب 
الشرعية بعد بذل أقصى اجلهد يف سبيل الوصول إىل هذا الفهم ملعرفة حكم 
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فالنصوص الشرعية هي حمل الفهم، وهي حمل طلب الظن بشيء من  .هللا
  .األحكام الشرعية

ومما جيب أن يكون واضحا  أن النصوص الشرعية هي الكتاب والسنة 
غري، وما عدامها من النصوص ال يعترب من النصوص الشرعية مهما كان  ليس 
فكالم أيب بكر أو عمر أو علي أو غريهم من الصحابة ال يعترب  .لة قائلهانـز م

من النصوص الشرعية وال بوجه من الوجوه، وكذلك كالم اجملتهدين كجعفر 
 .شرعية مطلقا  والشافعي ومالك وغريهم من اجملتهدين ال يعترب من النصوص ال

فبذل الوسع يف استنباط حكم من كالم هؤالء أو غريهم من بين البشر أي   
كانوا ال يعترب اجتهادا ، وال يعترب الشخص الذي يبذل الوسع الستنباط حكم 
منه جمتهدا ، وال يعترب احلكم الذي يستنبط منه حكما  شرعيا ، بل هو رأي 

ى أن استنباط حكم من كالم أي فرد عل .للشخص املستنبط وال قيمة له شرعا  
من الصحابة أو التابعني أو اجملتهدين أو غريهم ال جيوز شرعا ، ألنه استنباط 
حلكم شرعي من غري الكتاب والسنة وهو حرام شرعا ، ألنه حكم بغري ما أنزل 

فأخذ  .له هللانـز ألن ما أنزل هللا حمصور يف الكتاب والسنة، وما عدامها مل ي .هللا
 .كم منه أخذ من غري ما أنزل هللا، وحكم بغري ما أنزل هللا، وهو حرام قطعا  احل

والكتاب والسنة كالم عريب، والكتاب والسنة جاء هبما الوحي من عند 
هللا إما لفظا  ومعىن وهو القرآن، وإما معىن فحسب، وعرّب الرسول عن هذا 

أي الكتاب  -املعىن أبلفاظ من عنده وهو احلديث، وعلى أي حال فهما 
إما  - أي هذا الكالم -فهو  ،كالم عريب نطق به رسول هللا   - والسنة

معىن  أن يكون له معىن لغوي فحسب مثل كلمة مرتفني، وإما أن يكون له
، وإما أن يكون له الصالةشرعي فحسب وتنوسي فيه املعىن اللغوي مثل كلمة 
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فصار فهمه  .طهرونمعىن لغوي وشرعي مثل كلمة الطهارة يف مثل طهر، وامل
ال بد أن يعتمد على املعارف اللغوية واملعارف الشرعية حىت يتمكن من فهم 

ومن هنا كان  شروط االجتهاد كلها  .النص والوصول إىل معرفة حكم هللا منه
وقد   .تدور حول هذين األمرين ومها: توفر املعارف اللغوية، واملعارف الشرعية

حىت هناية القرن الثاين، ال حيتاجون إىل قواعد كان املسلمون يف فجر اإلسالم 
معينة لفهم النصوص الشرعية، ال من الناحية اللغوية، وال من الناحية الشرعية، 

وصرف عنايتهم يف احلياة إىل الدين، ونظرا   نظرا  لقرب عهدهم برسول هللا 
ي ولذلك مل تكن هنالك أ .لسالمة سليقتهم اللغوية وبعدهم عن فساد اللسان
فكان اجملتهدون يعدون  .شروط معروفة لالجتهاد، وكان االجتهاد أمرا  معروفا  

جمتهدين، ويكاد يكون أكثر احلكام والوالة  كافةفقد كان الصحابة   .ابآلالف
إال أنه ملا فسد اللسان العريب ووضع  قواعد معينة  .والقضاة من اجملتهدين

ثر وقته للدين، وفشا الكذب يف لضبطه وشغل الناس ابلدنيا، وقلَّ من يفرغ أك
ووضع  قواعد للناسخ واملنسوخ،  ، األحاديث على لسان رسول هللا

وألخذ احلديث أو رفضه، ولفهم كيفية استنباط احلكم من اآلية أو احلديث، 
ملا حصل ذلك قل عدد اجملتهدين وصار اجملتهد يسري ابجتهاده على قواعد 

ة ختالف قواعد غريه، وتكون  هذه معينة يصل منها إىل استنباطات معين
القواعد عنده، إما من كثرة ممارسته الستنباط األحكام من النصوص فصارت  
كأهنا موضوعة لسريه على طريقة واحدة حسبها، وإما أن يكون اتبع قواعد 

فنتج عن ذلك أن صار اجملتهد جمتهدا  يف طريقة  .معينة وصار يستنبط حبسبها
عية وجمتهدا  يف أخذ احلكم الشرعي من النصوص معينة لفهم النصوص الشر 

الشرعية، وصار بعض اجملتهدين يقلدون شخصا  يف طريقته يف االجتهاد، 



 

 211 

ولكنهم ال يقلدونه يف األحكام، بل يستنبطون األحكام أبنفسهم على طريقة 
وصار بعض املسلمني امللّمني بشيء من املعارف الشرعية،  .ذلك الشخص

ب الظن بشيء من األحكام الشرعية يف مسائل معينة يبذلون الوسع يف طل
فوجد بذلك واقعيا  بني املسلمني ثالثة أنواع  .تعرض هلم، ال يف َجيع املسائل

 .من اجملتهدين: جمتهد مطلق، وجمتهد مذهب، وجمتهد مسألة
أما جمتهد املذهب، فهو الذي يقلد جمتهدا  من اجملتهدين يف طريقة 

وجمتهد املذهب هذا  . األحكام وال يقلد إمام مذهبهاالجتهاد ولكنه جيتهد يف
ال توجد له شروط سوى معرفة أحكام املذهب وأدلتها، وهو يستطيع أن يتبع 

وعلى هذا فَنه جيوز  .ن خيالفها برأي له يف املذهب نفسهأب و أحكام املذه
ملن يتبع مذهبا  أن جيتهد يف هذا املذهب وأن خيالف إمام املذهب يف بعض 

وقد روي عن األئمة أهنم كانوا  .كام واملسائل إذا ظهر له دليل أقوىاألح
ومن  .يقولون: "إذا صح احلديث فهو مذهيب واضربوا بقويل عرض احلائط"

أوضح األمثلة على هذا اجملتهد اإلمام الغزايل، فَنه من أتباع املذهب الشافعي، 
 .عي نفسهولكن له اجتهادات يف مذهب الشافعي ختالف اجتهادات الشاف

والثاين جمتهد املسألة، وهذا ال توجد له شروط معينة وال طريقة معينة، بل جيوز 
لكل من له معرفة ببعض املعارف الشرعية وبعض املعارف اللغوية حبيث متكنه 

فيجوز أن  .من فهم النصوص الشرعية، جيوز له أن جيتهد يف املسألة الواحدة
تهدين وأدلتهم ووجه االستدالل، فيصل من يتتبع يف املسألة الواحدة آراء اجمل

ذلك إىل فهم معنيَّ للحكم الشرعي يغلب على ظنه أنه هو احلكم الشرعي، 
وجيوز أن يتتبع يف املسألة الواحدة األدلة  .سواء وافق رأي اجملتهدين أو خالفهم

الشرعية ويفهم منها ما يغلب على ظنه أنه هو احلكم الشرعي، سواء سبق أن 
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ويكفي جمتهد  .املسألة من قبل اجملتهدين أم مل يسبق أن حبث  حبث  هذه
وال  ،املسألة الواحدة أن يكون عارفا  مبا يتعلق بتلك املسألة، وما ال بد منه فيها

ملسائل الفقهية أو األصولية ابيضره يف ذلك جهله مبا ال تعلق له هبا، مما يتعلق 
  .أو غري ذلك

م الصحابة والتابعني، والذي حصل وإنه عدا الواقع الذي حصل يف أي
بعد وجود مذاهب وأئمة، فَن هنالك أشخاصا  كانوا يفهمون النصوص 
الشرعية ويستنبطون األحكام منها مباشرة دون أي شروط، كما هي احلال يف 

وهناك أشخاص ظلوا أتباع مذهب معني، ولكن هلم  .عصر الصحابة
نه وجد جمتهدو مذهب، فواقع ما حدث أ .اجتهادات ختالف رأي إمامهم

هذا من حيث الواقع أما من حيث االجتهاد نفسه فَن  .ووجد جمتهدو مسألة
لشخص أن يكون جمتهدا  يف بعض النصوص وال لاالجتهاد يتبعض، فيمكن 

أما ما يقوله بعضهم من أن االجتهاد هو  .ميكنه أن يكون جمتهدا  يف بعضها
املعتربة، فال أصل هلذا التعريف، وغري مملمكمة حتصل للنفس عند اإلحاطة مبعارفه 

مملمكمة قد حتصل للشخص وال يكون جمتهدا ، ألنه مل ـمطابق للواقع ألن ال
يكلف نفسه عناء البحث يف املسألة، وألن امللكة تعين قوة الفهم والربط، 
وهذه قد حتصل من فرط الذكاء مع معرفة شيء من املعارف الشرعية واللغوية، 

وقد تكون اإلحاطة ابملعارف  .إحاطة ابملعارف الشرعية واللغويةوال حتتاج إىل 
اللغوية والشرعية موجودة علما  للدرس والتدريس، وال توجد امللكة لعدم وجود 

على أن االجتهاد هو عملية حمسوسة هلا نتيجة  .التفكري عند هذا العاملِ 
كة فال أما وجود املل .حمسوسة أي بذل الوسع عمليا  للوصول إىل احلكم

وعلى ذلك فَنه قد يقدر على االجتهاد شخص يف بعض  .يسمى اجتهادا  
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املسائل وال يقدر على االجتهاد يف مسائل أخرى، وقد جيتهد يف الفروع وال 
نه ليس أيتبني أن االجتهاد يتبّعض، إال  يقدر أن جيتهد يف غريها، ومن ذلك

جملتهد قادرا  على معىن تبعيض االجتهاد هو جتزئة االجتهاد، أبن يكون ا
االجتهاد يف بعض أبواب الفقه وغري قادر على االجتهاد يف أبواب أخرى من 
الفقه، بل معىن تبعيض االجتهاد، هو إمكانية فهمه لبعض األدلة لوضوحها 
وعدم وجود تشابه فيها، وعدم إمكانية فهم بعض األدلة لعمقها وتشعبها، 

وقد حيصل ذلك يف قواعد أصولية،  ووجود عدة أدلة تبدو متعارضة يف شأهنا،
فتبعيض االجتهاد ابلنسبة للقدرة على  .وقد حيصل يف أحكام شرعية

 .االستنباط وليس ابلنسبة ألبواب الفقه
أما ابلنسبة للمجتهد  .هذا كله ابلنسبة جملتهد املذهب وجمتهد املسألة

باطه املطلق فهو الذي جيتهد يف األحكام الشرعية، وجيتهد يف طريقة استن
لألحكام الشرعية، سواء جعل له طريقة خاصة كما هي احلال يف بعض 
املذاهب، أم مل جيعل له طريقة خاصة، ولكنه يسري طبيعيا  يف طريقة معينة من 

ومنذ  .الفهم الستنباط األحكام، كما هي حال اجملتهدين يف عصر الصحابة
دين، صار ال بد أن فسد اللسان العريب وبـمُعدم الناس عن التفرِغ لفهم ال
ن إومن هنا قالوا  .للمجتهد املطلق من توفر شروط حىت يكون جمتهدا  مطلقا  

 اجملتهد املطلق له شروط أمهها شرطان:
  .معرفة األدلة السمعية اليت تنتزع منها القواعد واألحكام -أحدمها 
ال ـمـتعـمعرفة وجوه داللة اللفظ املعتد هبا يف لسان العرب واس -اثنيهما 

 .اءـغـالبل
أما األدلة السمعية فريجع النظر فيها إىل الكتاب والسنة واإلَجاع، وإىل 
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القدرة على املوازنة بني األدلة واجلمع بينها وترجيح أقواها على ما هو دونه 
وذلك أن األدلة قد تتزاحم يف نظر اجملتهد، ويراها واردة على  .عند تعارضها

فيحتاج إىل  .كم غري ما يقتضيه اآلخرقضية واحدة، وكل منها يقتضي من احل
أن ينقب عن الوجوه اليت يُرّجح هبا جانب أحد األدلة ليعتمد عليه يف تقرير 

 فمثال  قال تعاىل:  .احلكم                 :وقال     

                        فاألوىل تنص  .يف الشهادةفاآليتان
والثانية تنص على أن يكونوا من  .على أن الشهود يكونون من املسلمني

أي أن اآلية األوىل تشرتط أن يكون الشاهد  .املسلمني ومن غري املسلمني
مسلما ، واآلية الثانية جتيز أن يكون الشاهد غري مسلم، فال بد من معرفة 

أن اآلية األوىل يف الشهادة مطلقا ، واآلية اجلمع بينهما، أي ال بد من معرفة 
فال بد من معرفة أن اآلية الثانية  .الثانية مقيدة يف الشهادة يف الوصية يف السفر

جتيز شهادة غري املسلمني حني الوصية وما يف معناها من املعامالت املالية، 
بّينة وأيضا  فَن هاتني اآليتني تدالن على أن ال .واألوىل تكون يف غري ذلك

 تكون شاهدين عدلني، وتؤيدها آية أخرى وهي قوله تعاىل:         

                                        فكيف
شهادة امرأة واحدة  لم ِـ بأنه قم  يتفق ذلك مع ما ثب  يف الصحيح عن النيب 

وأنه قبل شهادة  .خرجه الدارقطين من طريق عقبة بن احلارثأ على الرضاعة،
أانى راُسولا اَّللِى قاضاى بِياِمنٍي »فعن ابن عباس:  ؟يشاهد واحد مع ميني املدع

 قاضاى ِِبلياِمنِي ماعا الشىاِهدِ   أانى النىِبى »وعن جابر:  أخرجه مسلم، «واشااِهدٍ 
قاضاى  أانى النىِبى »بن أيب طالب:  يني علوعن أمري املؤمن .الرتمذي «دِ احِ وا الْ 

نِي صااِحِب احلْاقِّ  وقد يبدو يف هذا  .سنن البيهقي «ِبشاهااداِة شااِهٍد وااِحٍد واميِا
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واألحاديث ذكرت أكثر تعارض بني األدلة، ولكن اجملتهد املدقق جيد أن اآلية 
هو للتحمل، أما  ، ألن النصاب إمنامن نصاب للشهادة، وهذا ال يعين تعارضا  

يف األداء واحلكم من قبل القاضي فال يشرتط نصاب الشهادة، بل يشرتط 
البينة، وهي كل ما يبني احلق ولو شهادة امرأة واحدة، أو شهادة رجل واحد 
مع ميني صاحب احلق، إال إذا جاء نص شرعي يعني نصاب الشهادة كما يف 

رد املشركني يف معركة  النيب  وأيضا  فَن .شهادة الزان، فحينئذ يتقيد ابلنص
وقال فيما رواه اإلمام أمحد أحد فلم يقبل أن يشرتكوا يف حرب مع املسلمني 

 .لم االستعانة ابملشركني يف حننيِـ وأنه قمب ،«فاإَنى ال ناْستاِعنُي ِبُْشِركٍ »يف مسنده: 
فال بد أن يعرف اجملتهد أن  ؟، فكيف يوفق بني هذين الدليلنيرواه مسلم

لرسول مل يقبل املشركني يف أحد ورفض أن يستعني هبم، ألهنم كانوا يريدون أن ا
ا معتزين هبا، فكان لرفضهم علة وهي كوهنم و يقاتلوا حت  رايتهم إذ جاؤ 

يقاتلون حت  رايتهم ويف دولتهم، وأنه قبلهم يف حنني واستعان هبم ألهنم قاتلوا 
وهبذا  .م، فجازت االستعانةحت  راية الرسول، فانتف  علة رفض االستعانة هب

 .البيان ومثله يذهب تزاحم األدلة
 .ا شرط أساسيدلة السمعية وعلى املوازنة بينهفاملقدرة على فهم األ

فال بد أن يكون اجملتهد املطلق عارفا  مبدارك األحكام الشرعية  ،وعليه
ا، وأقسامها، وطرق إثباهتا، ووجوه داللتها على مدلوالهتا، واختالف مراتبه

وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها، وهذا يوجب  .والشروط املعتربة فيها
عليه أن يكون عارفا  ابلرواة وطرق اجلرح والتعديل، وأن يكون عارفا  أبسباب 

  .ول والناسخ واملنسوخ يف النصوصنـز ال
وأما معرفة وجوه داللة اللفظ فهذا يقتضي معرفة اللغة العربية، فيتمكن 
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رفة معاين األلفاظ ووجوه بالغتها وداللتها، ومعرفة اخلالف اجلاري هبا من مع
وال يكفي  .يف اللفظ الواحد، حىت يرجع إىل رواية الثقة، وما يقوله أهل اللغة

أن يعرف من القاموس أن القرء تدل على الطهر واحليض، وأن النكاح يدل 
عام من حنو على الوطء والعقد، بل ال بد من معرفة اللغة العربية بشكل 

وصرف وبالغة ولغة وغري ذلك، معرفة متكنه من الوقوف على وجوه داللة 
اللفظ الواحد واجلملة الواحدة حسب لسان العرب واستعمال البلغاء، ومتكنه 

ولكن ليس معىن  .من املراجعة يف كتب العربية وفهم ما حيتاج إىل فهمه منها
ة، فال يشرتط فيه أن يكون يف ذلك أن يكون جمتهدا  يف كل فرع من فروع اللغ

اللغة كاألصمعي، ويف النحو كسيبويه، بل يكفي أن يكون عاملا  أبسلوب 
اللغة، حبيث مييز بني داللة األلفاظ واجلمل واألساليب، مثل املطابقة، 
 .والتضمني، واحلقيقة، واجملاز، والكناية، واملشرتك، واملرتادف، وما شاكل ذلك

تهاد املطلق ال حتصل إال ملن اتصف بوصفني: أحدمها وابجلملة فَن درجة االج
فهم مقاصد الشريعة بفهم األدلة السمعية، والثاين فهم اللغة العربية ومدلوالت 

 .وبذلك يتمكن من االستنباط بناء على فهمه .ألفاظها وَجلها وأساليبها
ي كل نص وقادرا  على استنباط أبطلق أن يكون حميطا  وليس معىن اجملتهد امل

حكم، إذ اجملتهد املطلق قد يكون جمتهدا  يف مسائل كثرية ابلغا  رتبة االجتهاد 
املطلق فيها، وإن كان ال يعرف بعض املسائل اخلارجة عنها، فَنه ليس شرط 
 .اجملتهد املطلق أن يكون عاملا  جبميع املسائل، وجبميع أحكام املسائل ومداركها

مر العسري بل هو ممكن ومتيسر مىت وعليه فليس وجود اجملتهد املطلق ابأل
وجمتهد املسألة متيسر للجميع بعد معرفة ما ال بد منه من  .صح  اهلمم

  .املعارف الشرعية اللغوية
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 التقليد

يقال "قلده يف كذا" أي تبعه  .التقليد يف اللغة هو اتباع الغري دون أتمل
ة ـمن غري حج والتقليد شرعا  هو العمل بقول الغري .من غري أتمل وال نظر

والتقليد  .د، وأخذ اجملتهد بقول من هو مثلهـتهـول جمـذ العامي بقـزمة، كأخـُمل
ى: ـالـــعـيف العقيدة ال جيوز ألن هللا قد ذم املقلدين يف العقيدة قال ت    

                                             
                               :وقال تعاىل
                                          
                                             

. 
أما التقليد يف األحكام الشرعية فجائز شرعا  لكل مسلم، قال تعاىل: 

                         .  فأمر سبحانه وتعاىل
وإن كان  وردت يف مقام الرد نه إو  .من ال علم له أن يسأل من هو أعلم منه

على املشركني ملا أنكروا كون الرسول بشرا ، ولكن لفظها عام والعربة بعموم 
هنا إي ليس  يف موضوع معنّي حىت يقال وه .اللفظ ال خبصوص السبب

 .خاصة يف هذا املوضوع، فَهنا عامة يف الطلب ممن ال يعلم السؤال ممن يعلم
لوا أهل الكتاب ليعلموهم أن هللا مل يبعث إذ هي طلب من املشركني أن يسأ

إىل األمم السالفة إال بشرا ، وهذا خرب جيهلونه فطلب منهم أن يسألوا من 
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 فاآلية تقول:  .يعرفه                             

                          وا عامة، ـألـاءت كلمة فاسـفج
لق ـابقة إال بشرا ، فهو متعـث إىل األمم السـعـوا أن هللا مل يبـمـلـألوا لتعـأي اس

وأهل الذكر وإن كان املشار إليهم يف اآلية هم  .ابملعرفة وليس متعلقا  ابإلميان
ن واملسلمو  .أهل الكتاب فَنه جاء الكالم أيضا  عاما  فيشمل كل أهل ذكر

 أهل الذكر ألن القرآن ذكر قال تعاىل:                    

             . واء ـرعية هم من أهل الذكر سـاملون ابألحكام الشـفالع
يف  احلكم الشرعيواملقلد إمنا يسأل عن  .أكانوا عاملني علم اجتهاد أم علم تلقٍ 

 .وعلى ذلك فَن اآلية تدل على جواز التقليد .و املسائلاملسألة أ
وأيضا  فقد روي عن جابر رضي هللا عنه: أن رجال  أصابه حجر فشّجه 

قالوا ما جند  ؟يف رأسه مث احتلم فسأل أصحابه هل جتدون يل رخصة يف التيمم
إَّنىاا كاانا » : لك رخصة وأن  تقدر على املاء فاغتسل فمات، فقال النيب

هاا، وايـاْغِسلا سااِئرا فـا ْتِفيِه أاْن يـاتـايامىما، وايـاْعِصبا عالاى راْأِسِه ِخْرقاة  يا  ياْمساحا عالايـْ
ِإَّنىاا ِشفااُء اْلِعيِّ  ،أاالا ساأاُلوا ِإْذ َلْا يـاْعلاُموا»: وقال أي النيب  ،«جاساِدهِ 
لسؤال عن فالرسول أرشدهم إىل ا رجه أبو داود عن طريق جابر،ـأخ «السُّؤاالُ 

 وصح أن الشعيب قال: "كان ستة من أصحاب رسول هللا .احلكم الشرعي
 ب وزيد ـالـيفتون الناس: ابن مسعود وعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب ط
ة يمدمعون قوهلم ـالثـب وأبو موسى رضي هللا عنهم، وكان ثـعـبن اثب  وأيّب بن كا
ان أبو موسى يدع قوله لقول وله لقول عمر، وكـدع قـة، كان عبد هللا يـالثـلث
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فهذا أيضا  يدل على أن  .علي، وكان زيد يدع قوله لقول أيّب بن كعب"
 .الصحابة كان يقلدهم املسلمون، وأن بعضهم كان يقلد بعضا  

وأما ما ورد يف القرآن الكرمي من ذم التقليد، فَن ذلك ذم للتقليد 
ت هو اإلميان، ونصها ابإلميان ال أبخذ األحكام الشرعية، ألن موضوع اآلي

 فقوله تعاىل:  .خاص يف موضوع اإلميان وهي غري معللة             

                                               

                                      

                 :وقوله تعاىل                      

                                            

                                              

                            :وقوله تعاىل   

                                        

     .   فهذه اآليت هي نص يف موضوع اإلميان والكفر وليس
عامة لكل شيء، ونص ابت ال يشتمل على أية علة، ومل يرد هلا أي تعليل يف 

ن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، إولذلك ال يقال  .أي نص آخر
ول، وليس نـز وهو احلادثة اليت كان  سبب ال .فَن هذا صحيح ابلنسبة للسبب

هو صحيحا  ابلنسبة ملوضوع اآلية، فالعربة مبوضوع اآلية، والعموم إمنا هو 
حمصور يف موضوع اآلية فحسب، وهو عام يف كل ما يشمله معىن اآلية من 

هنا يف حق إوال يقال  .املوضوع، وليس عاما  لكل شيء غري ما مشلته اآلية
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فر، لكن يصح أتويلها للمقلدين على اعتبار أن احلكم يدور مع اإلميان والك
العلة وجودا  وعدما ، ألنه ال توجد هنا علة يف اآلية، وال توجد علة لآلية، ألهنا 
مل تشتمل على تعليل، وال جاء أي تعليل هلا يف أي نص من نصوص الكتاب 

واقع املسلمني وعلى هذا ال يوجد أي نص مينع التقليد، بل النصوص و  .والسنة
 .يف عصر الرسول والصحابة وواقع الصحابة، كل ذلك يدل على جواز التقليد

واء، وذلك ألن هللا مسى ـع وعلى العامي سـبـدق على املتـليد يصـوالتق
ليد اتباعا  فقال: ـالتق                           وألن

تنبطه ـي يتبناه الشخص إما أن يكون استنبطه هو أو اساحلكم الشرعي الذ
غريه، فَن استنبطه هو فهو جمتهد، وإن استنبطه غريه وأخذه هو فقد أخذ رأي 
غريه، أي اتبع رأي غريه، واتباع رأي الغري تقليد، سواء أكان بغري حجة أم 

ي اجملتهد وأيضا  فَن االتباع هو أن تتبع رأ .حبجة غري ملزمة، فاملتبع إذن مقلد
على ما ابن لك من دليل دون أن حتاكم هذا الدليل، أي دون أن تكون ملزما  

ق  فَن حاكم  الدليل وعرف  وجه استنباط احلكم منه وواف .هبذه احلجة
فقد أصبح  احلجة اليت يستند إليها احلكم  على استنباط احلكم وعلى احلكم

يف هذه احلالة جمتهد ال ملزمة لك، فصار رأيك كما هو رأي اجملتهد، فأن  
 .ومن ذلك يتبني أن االتباع تقليد وأن املتبع مقّلد وإن عرف الدليل .متبع
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 ع التقليدـواق

تعريف التقليد لغة وشرعا  يدل على أن كل من تبع غريه يف أمر يكون 
وعلى ذلك فالناس يف معرفة احلكم الشرعي  .مقلدا ، فالعربة ابتباع الغري
ألن الواقع أن املرء  .تهد، والثاين املقلد، وال اثلث هلماشخصان، أحدمها اجمل

إما أن أيخذ ما توصل إليه هو ابجتهاده، أو ما توصل إليه غريه ابجتهاده، وال 
وعلى هذا فكل من ليس مبجتهد مقلد مهما   .خيرج األمر عن هذين احلالني

عن كون كان نوعه، فاملسألة يف التقليد هي أخذ احلكم من غريه بغض النظر 
فيجوز للمجتهد أن يقلد يف املسألة الواحدة  .اآلخذ جمتهدا  أو ليس مبجتهد

غريه من اجملتهدين ولو كان هو أهال  لالجتهاد، ويكون حينئذ مقلدا  يف هذه 
وعلى ذلك فَن احلكم الواحد قد يكون املقلد فيه جمتهدا  وقد يكون  .املسألة

 .دا  وقد يكون مقلدا  والشخص الواحد قد يكون جمته .غري جمتهد
واجملتهد إذا حصل  له أهلية االجتهاد بتمامها يف مسألة من املسائل، 
فَن اجتهد فيها وأّداه اجتهاده إىل حكم فيها، فال جيوز له تقليد غريه من 

أو ترك العمل  اجملتهدين يف خالف ما أّداه إليه اجتهاده، وال جيوز له ترك ظنه
 أربع حاالت: يف هذه املسألة إال يف بظنه

إذا ظهر له أن الدليل الذي استند إليه يف اجتهاده ضعيف،  -إحداها 
ففي هذه احلالة جيب عليه ترك  .وأن دليل جمتهد آخر غريه أقوى من دليله

احلكم الذي أداه إليه اجتهاده يف احلال، وأخذ احلكم األقوى دليال ، وحيرم 
اجتهاده، وال مينعه من أخذ عليه البقاء على احلكم األول الذي أدى إليه 
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احلكم اجلديد انفراد اجملتهد اجلديد فيه، أو كون هذا احلكم مل يقل به أحد من 
قبل، فَن ذلك ينايف التقوى، ألن العربة بقوة الدليل ال بكثرة القائلني به أو 

ِمهم  .فكم من اجتهادات الصحابة ظهر خطؤها للتابعني أو اتبعي التابعني .ِقدم
ه ضعف دليله، وقوة دليل غريه ظهور ترجح دون النظر يف األدلة  وإذا ظهر ل

كلها واالستنباط منها، فَنه يكون يف هذه احلالة مقلدا ، ألنه أخذ رأي غريه 
فمثله مثل املقلد الذي ورد عليه حكمان فرّجح أحدمها ملرِجح  .عن ترجيح
 وإن ظهر له ضعف دليله وقوة دليل غريه ظهور حماكمة وتتبع .شرعي

واستنباط توصل به إىل رأي هو رأي غريه، فَنه يف هذه احلالة ال يكون مقلدا  
وإمنا يكون جمتهدا  ظهر له خطأ اجتهاده األول فرجع عنه إىل رأي آخر 

  .استنبطه هو كما حصل مع الشافعي عدة مرات
إذا ظهر له أن جمتهدا  غريه أقدر على الربط، أو أكثر اطالعا   -اثنيتها 

قع، وأقوى فهما  لألدلة، أو أكثر اطالعا  على األدلة السمعية، أو غري على الوا
ذلك، فرّجح يف نفسه أن يكون هو أقرب إىل الصواب يف فهم مسألة معينة، 
أو يف فهم املسائل من حيث هي، فَنه جيوز له أن يرتك احلكم الذي أّداه إليه 

ن ثقته ابجتهاد اجتهاده، ويقلد ذلك اجملتهد الذي يثق ابجتهاده أكثر م
فقد صح عن الشعيب أن أاب موسى كان يدع قوله لقول علي، وأن زيدا    .نفسه

 .كان يدع قوله لقول أيّب بن كعب، وأن عبد هللا كان يدع قوله لقول عمر
وروي  حوادث عن أيب بكر وعن عمر كاان يدعان قوهلما لقول علي فيها 

، بناء على الثقة ابجتهاد فهذا يدل على رجوع اجملتهد عن قوله لقول غريه
  .إال أن هذا جائز للمجتهد وليس بواجب .ذلك الغري
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 .ادهـأن يتبىن اخلليفة حكما  خيالف احلكم الذي أداه إليه اجته -اثلثتها 
ال جيب عليه ترك العمل مبا أداه إليه اجتهاده والعمل ابحلكم ـذه احلـففي ه

عقد على أن "أمر اإلمام يرفع ، ألن إَجاع الصحابة قد انالذي تبناه اإلمام
  .اخلالف" وأن أمره انفذ على َجيع املسلمني

أن يكون هناك رأي يراد َجع كلمة املسلمني عليه ملصلحة  -رابعتها 
فَنه يف هذه احلالة جيوز للمجتهد ترك ما أدى إليه اجتهاده، وأخذ  .املسلمني

مع عثمان عند  احلكم الذي يراد َجع كلمة املسلمني عليه، وذلك كما حصل
فَنه روي أن عبد الرمحن بن عوف بعد أن سأل الناس مثىن وفرادى،  .بيعته

جمتمعني ومتفرقني، سرا  وعالنية، َجع الناس يف املسجد وصعد املنرب فدعا 
دعاء طويال  مث دعا عليا  فأخذ بيده وقال له: هل أن  مبايعي لتعملن بكتاب 

قال علي:  ؟تان من بعده أبو بكر وعمرهللا وسنة رسوله وما كان يراه اخلليف
فأرسل يده ودعا عثمان  .أابيعك على كتاب هللا وسنة رسوله واجتهد رأيي

وقال له: هل أن  مبايعي لتعملن بكتاب هللا وسنة رسوله، وما كان يراه 
فرفع عبد الرمحن  .قال عثمان: اللهم نعم ؟اخلليفتان من بعده أبو بكر وعمر

مث  .ويده يف يد عثمان وقال ثالاث  اللهم امسع واشهد رأسه إىل سقف املسجد
ابيعه فازدحم من ابملسجد يبايعون عثمان، وجعل علي يشق الناس حىت ابيع 

فهذا عبد الرمحن طلب من اجملتهد وهو علي وعثمان ترك اجتهاده  .عثمان
واتباع ما اجتهد به أبو بكر وعمر يف َجيع املسائل، سواء ما كان قد اجتهد 

وقد أقره  .وكان له رأي خيالف رأيهما أو رأي أحدمها، أو مل جيتهد فيه بعد فيه
الصحابة على ذلك وابيعوا عثمان على ذلك، حىت علي الذي رفض أن يرتك 
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 .إال أن هذا جيوز للمجتهد وال جيب عليه .اجتهاده ابيع عثمان على ذلك
وعمر، فلم ينكر بدليل أن عليا  مل يقبل أن يرتك اجتهاده الجتهاد أيب بكر 

 .عليه أحد، مما يدل على أن ذلك جائز وليس بواجب
وهذا كله يف اجملتهد إذا كان اجتهد ابلفعل، وأداه اجتهاده إىل حكم يف 

ن اجتهد يف املسألة، فَنه جيوز له أن يقلد أأما إذا مل يسبق للمجتهد  .املسألة
هاد فرض على الكفاية غريه من اجملتهدين، وأن ال جيتهد يف املسألة، ألن االجت

يف املسألة فال جيب على  احلكم الشرعيوليس فرض عني، فَذا سبق أن عرف 
اجملتهد أن جيتهد فيها، بل جيوز له أن جيتهد وجيوز له أن يقلد غريه من 

"رأينا تبعم  :فقد صح عن عمر أنه قال أليب بكر .اجملتهدين يف هذه املسألة
ياه أن جيد يف القرآن والسنة ما يقضي به لرأيك" وصح عن عمر أنه كان إذا أع

إذا ورد عليه اخلصوم نظر هل كان أليب بكر قضاء، فَن وجد أاب بكر قضى 
وصح عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه كان أيخذ بقول  .فيه بقضاء قضى به
وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة يف حوادث  .عمر رضي هللا عنه

 .نكر، فكان إَجاعا  سكوتيا  متعددة ومل ينكر عليهم م
أّما تقليد غري اجملتهد، سواء أكان متعلما  أو  .هذا واقع تقليد اجملتهد

هللا عاميا  فَنه إذا عرض  له مسألة ال يسعه إال السؤال عنها على اجلملة، ألن 
 قال تعاىل:  .وإمنا تعبدهم ابلعلم ،مل يتعبد اخللق ابجلهل        

           فكان العلم  .أي أن هللا يعلمكم على كل حال فاتقوه
قبل التقوى، إذ يرتتب األمر ابلتقوى على حصول التعليم ترتيبا  عقليا  وهو 

 يقتضي تقدم العلم على العمل، فكأنه حني قال:           توارد إىل
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وال بد من تقدم  .تتقونالذهن وكيف تكون التقوى فقال: إن هللا يعلمكم ف
ولذلك كان فرضا  على املسلم أن يتعلم أحكام هللا اليت  .العلم على العمل

وهذا العلم ابألحكام  .تملزمه للعمل قبل العمل، ألنه ال ميكن العمل دون العلم
قال  .يستوجب السؤال عنها فيأخذ احلكم ويعمل به فيكون مقلدا  بذلك

 تعاىل:                            وهو عام لكل
ْ يـاْعلاُموا»يف حديث صاحب الشجة:  وقال  .املخاطبني ِإَّنىاا  ،أاالا ساأاُلوا ِإْذ َلا

ومل تزل العامة يف زمن  .أخرجه أبو داود عن جابر «ِشفااُء اْلِعيِّ السُّؤاالُ 
األحكام الشرعية، وكانوا يبادرون  الصحابة يستفتون اجملتهدين ويقلدوهنم يف

 .إىل إجابة سؤاهلم من غري إشارة إىل ذكر الدليل، وال ينهوهنم عن ذلك
وقد جرى املسلمون  .وحصل هذا كله من غري نكري من أحد فكان إَجاعا  

 .على ذلك أيضا  يف زمن التابعني واتبعي التابعني وروي  آالف احلوادث
يقلد غريه يف احلكم الشرعي، أي أن  وكما جيوز للمتعلم والعامي أن

يسأل غريه، كذلك جيوز له أن يعّلم هذا احلكم الشرعي لغريه كما عرفه، إذا 
ثب  له أنه يعرفه معرفة صحيحة، وكان قد أخذ هذا احلكم الشرعي ليعمل به 

أما إذا مل يثق هبذا احلكم لعدم وثوقه بصحة  .هو، أي ثب  له أنه حكم شرعي
قته بدين من عّلمه، فَنه ال جيوز له أن يعّلمه غريه ليعمل به، دليله أو عدم ث

وإمنا جاز ملن تعلم حكما  أن يعّلمه لغريه،  .بل إذا قاله، أن يقول ما عنده عنه
ألن كل من عرف مسألة واحدة يعترب عاملا  بتلك املسألة مىت حتقق  له الثقة 

عن كتمان العلم، قال وقد ورد النهي  .مبعرفته وبصدق قوله يف تلك املسألة
رٍ  ا  ماْن كاتاما ِعْلم»عليه الصالة والسالم:  اٍم ِمْن َنا  «يـاْعلاُمُه ُأْلِْما يـاْوما اْلِقيااماِة ِبِلجا
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وهذا عام يصدق على العلم ابملسألة الواحدة  .أخرجه أمحد عن أيب هريرة
 .وابملسائل الكثرية

هو مقلد اجملتهد الذي  إال أن املتعلم ال يُعترب مقلدا  من عّلمه، وإمنا
ألن التقليد ال يكون  .استنبط احلكم الشرعي، وهو إمنا تعلم هذا احلكم تعلما  

تهدين من درجة العلم، ـغ غري اجملـفمهما بل .ليد عاملـد، ال تقـتهـليد جمـإال تق
فهم علماء، ألنه إمنا جيوز التعلم فقط عليهم، وال ـفَنه ال جيوز تقليدهم بوص

 .مجيوز تقليده
وليس ملقلد أن يتخري يف اخلالف، كما إذا اختلف اجملتهدون على قولني 

أي ورد احلكم الشرعي على املقلد على قولني،  .فوردت كذلك على املقلد
فقد يظن بعض الناس القولني ابلنسبة للمقلد مبثابة القول الواحد، فيظنون أنه 

مع أن األمر ليس   .فهخمرّي فيهما، فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما خيال
ألن املسلم مأمور أبخذ احلكم الشرعي، واحلكم الشرعي هو خطاب  .كذلك

فَذا تعدد فهمه كان كل فهم حكما  شرعيا  يف  .الشارع وهو واحد ال يتعدد
حق الفاهم وممْن قّلده، وما عداه ليس حكما  شرعيا  يف حقه، فكيف ميكنه 

قلد قوالن جملتهدين فَنه يكون كل فَذا تعارض عند امل ؟أخذ قولني خمتلفني
واحد من اجملتهدين مّتبعا  لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، 

اتباع للهوى، وهذا منهي فاتباع أحدمها ابهلوى  .فهما صاحبا دليلني متضادين
 عنه، قال تعاىل:             .  للمقلد إال الرتجيحفليس. 

فكما جيب على  .ابلنسبة إىل العامي، كالدليلني ابلنسبة إىل اجملتهد فاجملتهدان
اجملتهد الرتجيح بني األدلة املتعارضة، كذلك جيب على املقلد الرتجيح بني 
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ولو جاز حتكيم التشهي واألغراض يف مثل هذا جلاز  .األحكام املتعارضة
رآن ضابطا  وأيضا  فَن يف مسائل الق .للحاكم، وهو ابطل إبَجاع الصحابة

 قرآنيا  ينفي اتباع اهلوى َجلة وهو قوله تعاىل:                   

            وهذا املقلد تنازع يف مسألته جمتهدان فوجب ردها إىل هللا
ح يرضاه هللا والرسول عند املقلد، كما   هووالرسول وهو الرجوع إىل مرجِّ

والرجوع إىل ما يرضاه هللا  .إىل كتاب هللا وسنة رسوله عند اجملتهدالرجوع 
فال بد للمقلد من اختيار أحد  .ورسوله أبعد عن متابعة اهلوى والشهوة

فعمل  .هالقولني، وأن يكون هذا االختيار بناء على مرّجح يرضاه هللا ورسول
أو أحد احلكمني  املقلد ابلقولني غري ممكن لتعارضهما، واختياره أحد املذهبني

املختلفني دون مرجح اختيار ابهلوى والشهوة، وهو مضاد للرجوع إىل هللا 
واملرجحات اليت يرجح هبا املقلد جمتهدا  على جمتهد، أو حكما  على  .والرسول

فقد جاء يف حديث ابن مسعود  .حكم كثرية، أمهها وأوالها: األعلمية والفهم
،تا رسول هللا قـُْلُت: لابـىْيكا . نا ماْسُعودٍ تاا عاْبدا اَّللِى بْ »قال:  أنه   واساْعداْيكا
فاِإنى أاْعلاما : قاالا . قـُْلُت: اَّللىُ واراُسولُُه أاْعلامُ  هاْل تاْدِري أايُّ النىاِس أاْعلاُم؟: قاالا 

ر النىاِس أاْبصاُرُهْم ِِبحلْاقِّ ِإذاا اْختـالافاِت  ِإْن كاانا ُمقاصِّ ِإْن كاانا يف  ا  النىاُس، وا اْلعاماِل وا
وعلى هذا فريجح املقلد من  .أخرجه احلاكم يف مستدركه «يـاْزحاُف عالاى اْسِتهِ 

عرفه ابلعلم والعدالة ألن العدالة شرط يف قبول شهادة الشاهد، وإعطاء احلكم 
الشرعي يف تعليمه شهادة أن هذا حكم شرعي فال بد يف قبوله من عدالة 

فالعدالة شرط أن  .دالة ممْن يستنبطه من ابب أوىلالذي يعّلمه، فع املعّلم
 .يتصف هبا من أنخذ عنه احلكم الشرعي جمتهدا  كان أو معلما ، فهي حتمية

فمن اعتقد أن الشافعي أعلم والصواب على مذهبه  .أما العلم فهو املرجح
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ومن اعتقد أن جعفر  .أغلب، فليس له أن أيخذ مبذهب خيالفه ابلتشهي
الصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن أيخذ مبذهب خيالفه الصادق أعلم و 

ان ذلك ا خيالف مذهبه إذا ظهر له رجحابهلوى، وإمنا له، بل عليه أن أيخذ مب
فالرتجيح حتمي وكون هذا الرتجيح جيب أن ال يكون عن  .حان الدليلرجب

وليس للمقلد أن ينتقي من املذاهب يف كل مسألة  .تشٍه وهوى، حتمي أيضا  
 .يبها عنده، بل هذا الرتجيح عنده كرتجيح الدليلني املتعارضني عند اجملتهدأط

هذا إن كان  .ويعتمد يف الرتجيح على صدق املعلومات اليت ترده ابلقرائن
 .الرتجيح ابألخذ َجلة ال لكل حكم

ح عام، وهو ما يتعلق مبن يريد  واملرجح يف التقليد شيئان: أحدمها مرجِّ
والثاين مرجح خاص وهو  .دق ومالك بن أنس مثال  أن يقلده كجعفر الصا

وأتيت األعلمية يف  .يكون يف احلكم الشرعي الواحد الذي يريد أن يقّلد فيه
فاحلادثة اليت حصل  يف املدينة يف زمن مالك يعترب هو أعلم فيها من  .االثنني

 أيب يوسف، واحلادثة اليت حصل  يف الكوفة يف زمن جعفر يعترب هو أعلم فيها
فرتجع إىل  .أما ابلنسبة ملن يقلد .هذا ابلنسبة للحادثة .من أمحد بن حنبل

  .املعلومات اليت تصل إىل املقلد عن اجملتهد
وليس  األعلمية هي املرجح الوحيد وال هي املرجح للتقليد من حيث 
هو، بل هي املرجح َجلة ملن يقلد، وللحكم الذي يُراد تقليده، من حيث 

 .رجح احلقيقي ابلنسبة للحكم فهو قوة الدليل الذي يستند إليهأما امل .اإلَجال
وهناك مرجحات كثرية  .ولكن مبا أن املقلد ال يعرف الدليل اعتربت األعلمية

  .معتربة ختتلف ابختالف أحوال املقلدين
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 اهتمـوال املقلدين ومرجحـأح

 بال فيعترب قبول قول الغري .التقليد هو أخذ قول الغري بال حجة ُملزِمة
 .حجة ملزمة تقليدا ، كما يُعترب العمل بقول الغري من غري حجة ملزمة تقليدا  

فال يكون  .وذلك كأخذ العامي بقول اجملتهد، وكأخذ اجملتهد بقول مثله
ألن  .الرجوع إىل الرسول تقليدا  له وال الرجوع إىل إَجاع الصحابة تقليدا  هلم

وكذلك ال يعترب رجوع  .ل الغريذلك رجوع إىل الدليل نفسه ال أخذا  بقو 
فهو إما أن  .العامي إىل املفيت تقليدا  له بل هو استفتاء وتعّلم وليس أخذا  

يراجعه للفتوى أو للتعّلم، أي ال يعترب رجوع العامي إىل املتعلم تقليدا  ألنه إما 
أما أخذ القول مع معرفة دليله فيُنظر،  .استخبار عن احلكم الشرعي أو تعلم له

ن كان  معرفة الدليل جمرد معرفة، كأن يعرف أن زيرة القبور جائزة ألن فَ
ا»الرسول يقول:  راِة اْلُقُبوِر فـاُزوُروها ُتُتْم عاْن ِزتاا يـْ أخرجه مسلم وابن  «ُكْنُت نـاها

فَنه يف هذه احلال يعترب مقلدا  ألنه أخذ قول الغري بال  .ماجه عن ابن مسعود
ولكن هذا الدليل مل يستدل به هو،  .لدليلحجة ملزمة، ولو كان قد عرف ا
وأما إن كان  معرفة الدليل بعد حماكمته  .فال يعترب حجة ملزمة ابلنسبة له

واستنباط احلكم منه فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل هبذا احلكم، ألن حماكمة 
الدليل واستنباط احلكم منه إمنا تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سالمته من 

عارض بناء على وجوب البحث عنه، وهي متوقفة على استقراء األدلة، وال امل
وعلى ذلك فاملقلد غري اجملتهد، والناس ابلنسبة  .يقدر على ذلك إال اجملتهد

للحكم الشرعي إما جمتهد وإما مقلد وال اثلث هلما، أي إما أن يستنبط بنفسه 
اء، وإما أن أيخذ احلكم سواء استنبطه غريه من قبل أو استنبطه هو ابتد
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لية االجتهاد مقلِّد، سواء أكان  له ـوعليه فكل من ليس له أه .استنباط غريه
فيدخل يف املقلد  .معرفة ببعض العلوم املعتربة شرعا  يف االجتهاد أم مل تكن

رط أن يعرف دليل اجملتهد، وأما ـإال أّن املتبع يقّلد على ش .العامي واملتبع
 .شرطقيد وال العامي فَنه يقّلد دون 

وجيوز للمقّلد متبعا  كان أو عاميا  أن أيخذ قول أي جمتهد إذا ثب  أن 
وإذا عرض  له مسألة ومل يطّلع على  .قوله هذا هو اجتهاد ولو خبرب الواحد

أقوال اجملتهدين بل عرف قول جمتهد واحد فيجوز له أن أيخذ احلكم الشرعي 
ه أخذ احلكم الشرعي يف املسألة ال الذي استنبطه هذا اجملتهد ألن املطلوب من

أما إذا اطلع على  .تتبع أقوال اجملتهدين، ومثل هذا ال يطلب منه الرتجيح
وهذا الرتجيح  .أقوال اجملتهدين وأراد أن أيخذ أبحدها فال يصح له إال الرتجيح

ال يكون بناء على موافقة احلكم هلواه ومصلحته الظاهرة، ألن مقصود الشريعة 
 يكون بل الرتجيح .كلف من داعية هواه حىت يكون عبدا  صادقا  هللإخراج امل
ابهلل ورسول هللا، قال  يتصل شيئا   املرجح يكون أن بد ال شرعي، أي مبرجح
 تعاىل:                             .  والرد إىل هللا وإىل

 وسنة رسوله أي إىل دليل شرعي، وإما إىل ما رسوله إما أن يكون إىل كالم هللا
نعم  .ومن هنا ختتلف املرجحات ابختالف أحوال املقلدين .أمر هللا به ورسوله

إن املرجح العام للعامي هو بعدم الدليل، األعلمية والفهم، وهذا هو أوىل 
إال أن هناك مرجحات خمتلفة يرجح هبا الناس مع  .املرجحات جلميع املقلدين

فالعامي يقلد جمتهدا  من اجملتهدين بناء على ثقته  .علمية أو غري األعلميةاأل
بفهم وتقوى من يقلدونه ممن يعرفهم كأن يثق أببيه أو أحد العلماء فيقلد من 
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أو أن يعرف  .يقلدونه، فهذا ترجيح للعامي من انحية الدين ال من انحية هواه
روس الفقه واحلديث وحنوها العاّمي األحكام الشرعية واألدلة من مالزمة د

فيمّيز حينئذ بني األحكام وأدلتها، فهذا يرجح يف التقليد بناء على اطالعه 
على الدليل، فيقلد احلكم الذي يطلع على دليله إذا تعارض مع حكم مل يطّلع 
على دليله، ألنه حينئذ يكون عنده احلكم املقرون ابلدليل أرجح من احلكم 

وهااتن احلالتان تنطبقان على العامي وهو كل من  .يلالذي مل يقرتن لديه بدل
وعليه فَن العامي يف هذه  .ليس له معرفة ببعض العلوم املعتربة يف االجتهاد

األحوال كلها إذا ظهر له الدليل، عليه أن يرتك التقليد املبين على ثقته بفهم 
ل، ألنه وتقوى من يقلدون اجملتهد الذي قلده، وأيخذ ابلقول املقرون ابلدلي

فمن كان يقلد الشافعي أو غريه ألن أابه يقّلده، إذا  .صار لديه مرجح أقوى
واطمأن ظهر له الدليل على حكم شرعي استنبطه غري اجملتهد الذي يقلده 

 .فعليه أن أيخذ بذلك احلكم لوجود مرجح أقوى وهو الدليل الشرعي لذلك
يقلده ألنه مل حيصل  ذلك فليس له أن يرتك احلكم الذيل يطمئنأما إذا مل 
أي  -ويعتمد يف الرتجيح على التسامع ابلقرائن، وليس له  .لديه املرجح
أن أيخذ مبذاهب خمتلفة ابلتشهي، وليس له من املذاهب يف كل  - العامي

 .مسألة أسهلها عليه، بل ال بد من مرجح عند تعدد معرفته لألحكام
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 التنقل بني اجملتهدين

اع جمتهد وال ابتباع إمام وال ابتباع مذهب، وإمنا إن هللا مل أيمران ابتب
وأن  . أمران أن أنخذ ما أتى به الرسول حممد .أمران أبخذ احلكم الشرعي

 قال تعاىل:  .ننتهي عما هنى عنه                      

         . اع تبأحكام هللا، ال ا ولذلك ال يصح شرعا  إال اتباع
غري أن واقع التقليد قد جعل املسلمني يقلدون أحكام جمتهد من  .األشخاص

اجملتهدين وجيعلونه إماما  هلم وجيعلون ما ذهب إليه يف االجتهاد من أحكام 
الشافعية واحلنفية واملالكية  ،فصار موجودا  واقعيا  بني املسلمني .مذهبا  هلم

وهؤالء إن كانوا يتبعون األحكام  .والزيديون إىل غري ذلكواحلنابلة واجلعفريون 
وأما  .الشرعية اليت استنبطها هذا اجملتهد فعملهم شرعي ألنه اتباع حكم شرعي

هم غري شرعي وما يتبعونه ال لمإْن كانوا يتبعون شخص اجملتهد ال استنباطه، فع
واهيه اليت أاتان يعترب حكما  شرعيا ، ألنه كالم شخص وليس من أوامر هللا أو ن

ومن هنا جيب أن يفهم أتباع املذاهب َجيعها أهنم  .هبا رسول هللا حممد 
اليت استنبطها هؤالء األئمة، وإذا فهموا غري ذلك   األحكام الشرعيةإمنا يتبعون 

واتباع أشخاص هم  األحكام الشرعيةكانوا مسؤولني أمام هللا تعاىل عن ترك 
 .عبيد هللا

أما من انحية ترك هذه األحكام  .اع أحكام املذهبهذا من انحية اتب
فَنه ينظر، فَن أخذ احلكم ولكنه مل يعمل به بعد، فَن له تركه وأخذ غريه بناء 
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أما إن عمل به فعال   .على مرجح من املرجحات اليت تتصل بطلب مرضاة هللا
يف حقه فال جيوز له تركه وأخذ  احلكم الشرعيفَنه قد أصبح هذا احلكم هو 

غريه من األحكام إال إذا كان احلكم الثاين اقرتن بدليل واحلكم األول مل يقرتن 
بدليل أو ثب  له عن طريق التعليم أن دليل احلكم الثاين أقوى من دليل احلكم 
األول واقتنع بذلك، فَن عليه أن يرتك احلكم األول ألن اقتناعه ابلدليل 

ه قياسا  على اجملتهد حني يف حق احلكم الشرعيالشرعي وتصديقه به جعله 
جيد دليال  أقوى من الدليل الذي استنبط منه احلكم، فَن عليه أن يرتك رأيه 

وز ـأما يف غري هذه احلالة فَنه ال جي .السابق وأيخذ ابلرأي اجلديد لقوة الدليل
 .للمقلد أن يرتك احلكم الذي قلده إىل غريه إذا اقرتن عمله بذلك احلكم

ك اجملتهد يف حكم آخر فَنه جيوز له، ملا وقع عليه وأما تقليد غري ذل
وأما إذا عنّي  .إَجاع الصحابة من تسويغ استفتاء املقّلد لكل عامل يف مسألة

املقلد مذهبا  كمذهب الشافعي أو جعفر مثال  وقال أان على مذهبه وملتزم له 
فهناك تفصيل يف ذلك، وهو أن كل مسألة من املذهب الذي قّلده اتصل 

وما مل يتصل عمله هبا فال مانع من اتباع  .ا فليس له تقليد غريه فيهاـه هبعمل
 .غريه فيها

إال أنه جيب أن يكون واضحا  أن املسألة اليت جيوز له أن يرتك احلكم 
إىل حكم آخر، يشرتط فيها أن تكون مسألة منقطعة فيها الذي كان يقلده 

أما إن كان   .شرعية أخرىعن غريها وال يرتتب على تركها اإلخالل أبحكام 
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متصلة بغريها فَنه ال جيوز له تركها حىت يرتك َجيع املسائل املتصلة هبا، ألهنا 
كأن كان  شرطا  يف حكم آخر أو ركنا  من أركان   .تعترب كلها مسألة واحدة

ملن يقلد فال يصح  .وذلك كالصالة والوضوء وكأركان الصالة .عمل كامل
نَّ ملس املرأة ال ينقض الوضوء ويظل إيفة يف قوله لشافعي أن يقلِّد أاب حنا

ن احلركات الكثرية إيصلي على مذهب الشافعي، وال يصح أن يقّلد من يقول 
ن عدم قراءة الفاحتة ليس  ركنا  من أركان إال تبطل الصالة مهما بلغ ، أو 

ن إن العمل الكثري يبطل الصالة أو إصالة، ويظل يصلي مقلدا  من يقول ال
فاحلكم الذي جيوز تركه هو احلكم الذي ال يؤثر  .حتة ركن من أركان الصالةالفا
 .األعمال اليت يقام هبا وفق أحكام شرعية أخرى يفتركه 
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 رعيـتعلم احلتم الش
املستفيت غري املقلد، ألن املقلد هو الذي أيخذ احلكم الشرعي ويعمل 

ص يعرف هذا به، وأما املستفيت فهو الذي يتعلم احلكم الشرعي من شخ
احلكم سواء أكان ذلك الشخص جمتهدا  أم غري جمتهد، وسواء تعلمه املستفيت 

يف  احلكم الشرعيواملستفيت هو كل من طلب معرفة  .للعمل به أم جملرد العلم
فالذي ال يكون  .فكل من ليس جمتهدا  يف حكم هو مستفٍ  فيه .مسألة

جمتهدا  يف مسائل فهو جمتهدا  يف الكل فهو مستفٍ  يف الكل، ومن كان 
 احلكم الشرعيأما من يبنّي  .مستف  يف غري املسائل اليت اجتهد فيها

فَن اللغة تقول: أفىت إفتاء يف املسألة: أابن له احلكم  .للمستفيت فهو املفيت
وفتاوى الصحابة  .واستفىت استفتاء العامل يف مسألة، سأله أن يفتيه فيها .فيها

احلكم ّما كان  معرفة ـول .ينوه للناس من أحكاموفتاوى التابعني هي ما ب
فرضا  كان ال بد من وجود من يُعلِّمون األحكام الشرعية للناس سواء  الشرعي

وسواء أكانوا يعلِّمون الناس األحكام الشرعية  .أكانوا جمتهدين أم غري جمتهدين
األحكام  إذ ال ُيشرتط فيمن يعّلم .مع أدلتها، أم يعّلمون األحكام دون أدلتها

أن يكون جمتهدا  كما ال ُيشرتط يف تعليم املسلم األحكام لغريه أن يبنّي أدلتها، 
 .ا  على ذلك احلكمما  أن يعلمه لغريه إذا كان مطلعفيجوز لكل من عرف حك

إذ ال يشرتط فيمن يفيت الناس يف األحكام أو يعلمهم إيها أن يكون جمتهدا ، 
لغري اجملتهد إذا كان مطلعا  على حكم  فَن .بل جيوز أن يكون غري جمتهد

شرعي جملتهد أن يفيت الناس بذلك احلكم ألنه انقل احلكم، وإن مل يصرح 
فكما ال يشرتط يف  .ابلنقل، وال فرق يف ذلك بني العامل وغريه، كاألحاديث
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راوي احلديث أن يكون عاملا  ال يشرتط يف انقل احلكم الشرعي لغريه أن يكون 
ب أوىل ال يشرتط فيه أن يكون جمتهدا ، وإن كان ُيشرتط فيه أن ومن اب .عاملا  

يكون عاملا  ابحلكم الذي ينقله ضابطا  له واضحا  لديه، ألنه ال يستطيع نقله 
وكذلك ال يشرتط فيمن يعلم الناس  .لغريه إذا مل يكن ضابطا  له قادرا  على نقله

قله إليهم، بل جيوز أن احلكم الشرعي أو يفتيهم به أن يعلمهم الدليل أو ين
يقتصر على نقل احلكم الشرعي دون نقله دليله، أي جيوز أن يفيت ابحلكم 

إال أنه يشرتط أن يبنيِّ هلم  .الشرعي وأن يعّلمه للناس، دون أن يبنيِّ هلم دليله
أن ما ينقله هلم هو حكم شرعي أو هو استنباط فالن، يعين جمتهدا  معينا  من 

ال هلم هذا رأيي، أو نقل إليهم رأي  وقال ـا  وقـنقل إليهم رأيأما إذا  .اجملتهدين
له ال يعترب حكما  ـفَن ما نق ال كذا،ـد الفالين قـتهـهذا هو احلكم بدليل أن اجمل

فجْعل كالمهم دليال  على احلكم  ،رعيا  ـألن قول اجملتهدين ليس دليال  ش ،شرعيا  
استنباطهم فهو حكم شرعي ولو مل أما إذا نسبه إىل  .أبطل كونه حكما  شرعيا  

 .يبني دليله

وقد كان  العامة يف زمن الصحابة يستفتون اجملتهدين ويتبعوهنم يف 
والعلماء منهم يبادرون إىل إجابة سؤاهلم من غري إشارة إىل  .األحكام الشرعية

ومل يُنِكر ذلك أحد من الصحابة فكان  .ذكر الدليل وال ينهوهنم عن ذلك
واز اتباع العامي للمجتهد مطلقا  من غري ذكر الدليل، وعلى إَجاعا  على ج
والعامي  .وتعليمها من غري تعلم الدليل أو تعليمه األحكام الشرعيةجواز تعلم 

واملتبع يف ذلك سواء فيجوز لكل منهما أن يستفيت غريه، وجيوز لكل منهما 
ف دليله أم احلكم الشرعي الذي يعرفه معرفة صحيحة، سواء عر  هم غري أن يعلِّ 
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مل يعرفه، ألن كل من عرف مسألة فهو عامل بتلك املسألة جيوز له أن يعلمها 
أما املّتبع فَنه يعلم  .إال أن العامي يقتصر على نقل ما يعرفه كما تعّلمه .غريه

ما يعرفه ويفيت مبا يعرفه ألن له معرفة ببعض العلوم املعتربة يف االجتهاد، فهو 
إال أن تعّلم األحكام أو  .يعّلمها وكيف يفيت هبا يدرك األحكام ويدرك كيف

االستفتاء هبا ليس تقليدا  للمعلم أو املفيت وإمنا هو استفتاء وتعلم للحكم 
أنه ُيشرتط يف املعلم أن  إاّل  .وتقليد ملن استنبط احلكم ال ملن علمه وأفىت به

رب فسق قياسا  على الشاهد، ألن الشاهد خياليكون عدال  أي غري ظاهر 
 .فكالمها خمرب بشيء فيشرتط فيه العدالة ابحلكم الشرعيابحلادثة، وهذا خيرب 

 قال تعاىل: ،قوله يتبني أن قول الفاسق وأمر قبول وأيضا  فَن هللا هنى عن
                                    ،  ،وتنكري فاسق

ف الناس عن ـدل على أن أي فاسق جاء أبي نبأ فيجب أن يتوقوتنكري نبأ، ي
 .قـول الفاسـاألخذ به ويطلبوا بيان األمر وانكشاف احلقيقة، وال يقبلوا ق

 .ومفهوم املخالفة هلذه اآلية أن قول العدل يؤخذ استفتاء وتعلما  وغري ذلك
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 ة الدليلوّ ـق
 .ه حكم شرعيالدليل الشرعي هو احلجة على أن احلكم الذي دل علي

ومن هنا   .ولذلك كان اعتبار احلكم حكما  شرعيا  إمنا يتوقف على اعتبار دليله
فَذا  .كان البحث عن اعتبار الدليل هو األصل يف اعتبار األحكام الشرعية

ورد على احلادثة دليل صاحل لالستدالل على أن حكمها كذا، فيعترب حينئذ 
أما إذا ورد على  .بناء على اعتبار دليلههذا احلكم حكما  شرعيا  لتلك احلادثة 

احلادثة دليالن صاحلان أحدمها يدل على حكم معني كاحلرمة مثال ، واآلخر 
، فيجب حينئذ ترجيح أحد مثال   كاإلابحةيدل على حكم آخر خالفه  

الدليلني على اآلخر حىت يتسىن أخذ أحد احلكمني بناء على أن دليله أقوى 
نا كان ال بد من معرفة أوجه الرتجيح يف األدلة ومن ه .من الدليل اآلخر

الصاحلة لالستدالل، حىت يتسىن أخذ الدليل األقوى برتجيحه على غريه من 
والدليل على وجوب الرتجيح ووجوب العمل ابلدليل الراجح أي الدليل  .األدلة

األقوى، إَجاع الصحابة رضي هللا عنهم على ذلك، فَهنم رجَّحوا خرب عائشة 
ِإذاا جااوازا اْْلِتااُن اْْلِتااُن فـاقاْد واجابا اْلُغْسُل، »تقاء اخلتانني وهو قوهلا: يف ال

ْلناا فـاعاْلُتُه أاَنا واراُسوُل هللِا  على خرب أيب سعيد  .أخرجه الرتمذي «فااْغتاسا
اءِ »قال:   اخلدري وهو قوله أن النيب اُء ِمْن اْلما  .مسلمأخرجه  «ِإَّنىاا اْلما

وخرب ممن  .أعلُم بفعله يف هذه األمور من الرجال  أزواج النيب وذلك ألن
 .رواه البخاري ومسلم .ويبقى صائما   روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبا  

ماْن أاْصباحا »: على ما روى أبو هريرة عن الفضل بن العباس عن النيب 
طالب خرب أيب بكر بن أيب  يوكما قوَّى عل .أخرجه أمحد «فاالا صاْوما لاهُ  ا  ُجُنب
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فلم حيّلفه وحّلف غريه، وقوى أبو بكر خرب املغرية يف مرياث اجلدة ملا روى معه 
حممد بن مسلمة، وقوَّى عمر خرب أيب موسى األشعري يف االستئذان مبوافقة 

وكان الصحابة ال يعدلون إىل اآلراء واألقيسة إال  .أيب سعيد اخلدري يف الرواية
ومن فتَّش عن أحواهلم، ونظر يف  .اليأس منهابعد البحث عن النصوص و 

وقائع اجتهاداهتم عمِلمم علما  ال يشوبه ريب أهنم كانوا يوجبون العمل ابلراجح 
 ويدل على ذلك أيضا  تقرير النيب  .من الدليلني الظنيني دون أضعفهما

 .ملعاذ حني بعثه إىل اليمن قاضيا  على ترتيب األدلة وتقدمي بعضها على بعض
 أنه عندما يتعارض دليالن ال يصح اللجوء إىل ترجيح أحدمها على إال

فَن أمكن العمل هبما  .اآلخر إال يف حالة عدم إمكان العمل بكليهما معا  
فهو أوىل ألن ِإعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ابلكلية، لكون األصل يف 

 يصح أن يكون عمال ال اإلمهال، غري أن العمل ابلدليلني الالدليل هو اإل
ومثال العمل ابلدليلني املتعارضني قوله  .مبحاوالت التمّحل، بل مبدلول النص

اءِ »عليه الصالة والسالم:  ِت ِبشاهااداتِِه قـاْبلا أاْن  ؟أاال ُأْخِْبُُكْم ِبارْيِ الشُّهادا الىِذي َيْا
يـاْفُشو  ُثُى »: وقوله  .أخرجه مسلم من طريق زيد بن خالد اجلهين «ُيْسأاَلااا

رواه أمحد  «اْلتاِذُب حاَّتى ُياِْلفا الرىُجُل واالا ُيْستاْحلاُف، واياْشهادا واالا ُيْستاْشهادُ 
، فمدح الرسول من يشهد والرتمذي عن ابن عمر وهو جزء من حديث طويل

الرسول من  فمدح .قبل أن ُيستشهد، وذم الرسول من يشهد قبل أن ُيستشهد
م الرسول ما يدل على أنه مأمور به من الشارع، وذيشهد قبل أن ُيستشهد 

ما يدل على أنه منهي عنه من الشارع، فهذا من يشهد قبل أن يستشهد 
تعارض بني الدليلني واجلمع بينهما هو أن الشهادة يف حق من حقوق هللا أمر 
الشرع فيها ابملبادرة أبدائها دون طلب، والشهادة على حق من حقوق العبد 
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 .فيها أن يشهد الشاهد قبل أن ُيستشهد هنى الشارع
فال بد من حماولة إمكان العمل ابلدليلني، فَن مل ميكن العمل ابلدليلني 
معا  وتعارضا مع تساويهما يف القوة والعموم ينظر، فَن علم املتأخر منهما فهو 
انسخ للمتقدم، سواء أكاان قطعيني أم ظنيني، وسواء أكاان من الكتاب أم من 

وال يكوانن من الكتاب والسنة معا  ألن السنة ال تنسخ الكتاب ولو   .السنة
وأما إن جهل املتأخر منهما فلم يعلم عينه فال بد أن يكوان  .كان  متواترة

فَن كاان ظنيني وجب الرجوع إىل  .ظنيني ألن القطعيني ال تعارض بينهما
ترتيب األدلة،  وقوة الدليل تعين قوته من حيث .الرتجيح فيعمل ابلدليل األقوى

 .وقوته من حيث درجة اعتبار االستدالل يف كل نوع من أنواع األدلة الظنية
أما من حيث ترتيب األدلة فَن الكتاب أقوى من السنة ولو كان  متواترة، 
والسنة املتواترة أقوى من اإلَجاع، واإلَجاع املنقول ابلتواتر أقوى من خرب 

س إذا كان  علته مأخوذة داللة أو اآلحاد، وخرب اآلحاد أقوى من القيا
أما إذا ُأخذت علته صراحة، فتعامل معاملة النص الذي  .استنباطا  أو قياسا  

دّل عليها صراحة وأتخذ حكمه من حيث قوة الدليل، فَن كان قرآان  كان 
حكمها حكم القرآن، وإن كان سّنة كان حكمها حكم السّنة، وإن دل عليها 

أما من حيث اعتبار االستدالل يف كل من أنواع  .اعاإلَجاع فتأخذ حكم اإلَج
األدلة الظنية فَن األدلة الظنية دليالن أحدمها السنة، واآلخر القياس، ولكل 

أما  .واحد منهما اعتبارات معينة يف الرتجيح، أي من اعتبار القوة يف الدليل
من حيث السنة فَن قوة الدليل ابلنسبة هلا تعين قوته من حيث السند، وقوته 

أما قوة دليل السّنة من حيث السند فتكون يف  .املنت، وقوته من حيث املدلول
 أمور منها ما يلي:
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ما يعود إىل الراوي، فريجح الراوي املباشر على الراوي غري  - أحدها
: .املباشر، لكونه أعرف مبا روى تـازاوىجا راُسوُل اَّللِى » وذلك كرواية أيب رافع قمالم

  لٌ  ماْيُموناةا ٌل، وابـاىنا ِِباا واُهوا حاالا نـمُهمما: «واُهوا حاالا ا بـميـْ ، ومُكْنُ  أمانم الرَُّسولم ِفيمم
ا حمِديثم حمسمنم".أخرجه الرتم وأخرج مالك يف موطئه حنوه،  ذي وقال "همذم
ِديناِة، قـاْبلا أاْن َياُْرجا  واراُسوُل هللِا » وأضاف: فَهنا تُرجح على رواية  ».ِِبْلما
، أانى راُسولا هللِا » باس اليت أخرجها أمحد يف مسنده عمِن اْبِن عمبَّاٍس:ابن ع

هو حمرم. وأخرج حنوه أي و  »تـازاوىجا ماْيُموناةا بِْنتا احلْااِرِث يف سافارِِه واُهوا حاراامٌ 
ألن أاب رافع كان هو السفري بينهما والقابل لنكاحها  .اْبِن عمبَّاسٍ  النسائي عمنِ 
بفقه الراوي، فاخلرب الذي يكون راويه فقيها  ويرجح احلديث  .عن رسول هللا

ويرجح احلديث الذي يكون راويه  .ُمرجَّح على اخلرب الذي راويه غري فقيه
فَذا كان أحد الراويني  .روايته حفظ، على احلديث الذي راويه روايته عن كتابة

ظ أوىل، ألنه يعتمد على حفظه احلديث، واعتمد اآلخر على املكتوب فاحلاف
ويرجح احلديث الذي راويه مشهور على احلديث الذي راويه  .أبعد عن الشبهة
 .غري مشهور
فريجح اخلرب املتواتر على خرب  .هانفس ما يعود إىل الرواية - ثنيها

لذكر الصحايب يف سند املسند  اآلحاد، ويرجح اخلرب املسند على اخلرب املرسل،
 .وعدم ذكره يف سند املرسل

فريجح الراوي الذي روى احلديث يف  .يةاما يعود إىل وق  الرو  - لثهاث
 .ى احلديث يف زمن الصبا أي وهو صيبرو على الراوي الذي  ،زمن البلوغ

فريجح اخلرب املتفق على رفعه إىل  .ما يعود إىل كيفية الرواية - رابعها
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رب احملكي على اخلرب الذي اختلف يف كونه مرفوعا  إليه، ويرجح اخل النيب 
 .بلفظ الرسول على اخلرب املروي ابملعىن

لقا  ـ  ورود اخلرب، فريجح اخلرب املروي مطـود إىل وقـما يع - خامسها
 .رـأخـبه ابملتـلق أشـدم، ألن املطـقـخ متـاريـؤرخ بتـرب املـخ على اخلـمن غري اتري

يرجح على ، فاخلرب الوارد يف مرض موته ويرجح اخلرب الوارد يف آخر أيمه 
 .اخلرب املطلق

 وأما قوة اخلرب من حيث املنت فتكون يف أمور منها:
 .أن يكون أحد اخلربين أمرا  واآلخر هنيا  فريجح النهي على األمر - أوال  
أن يكون أحدمها آمرا  واآلخر مبيحا ، فريجح املبيح على اآلمر  - ثنيا  

صرفه عن طلب الفعل إىل ألن غاية ما يلزم من العمل ابملبيح أتويل األمر ب
اإلابحة وهو من مدلوالته الثابتة، والعمل ابألمر يلزم منه تعطيل املبيح ابلكلية، 

 .وإعمال الدليلني أوىل من تعطيل أحدمها
أن يكون أحدمها أمرا  واآلخر خربا  فريجح اخلرب على األمر، ألن  - ثلثا  

اخلرب، خبالف األمر فَنه اخلرب أقوى يف الداللة من األمر، وهلذا امتنع نسخ 
 .جيوز نسخه
ا ، فريجح اخلرب على النهي أن يكون أحدمها هنيا  واآلخر خرب  - رابعا  

 .الذي رجح به اخلرب على األمرنفسه لسبب ل
فريجح اخلرب الذي لفظه دال على  .ما يعود إىل لفظ اخلرب - سا  خام

ل على احلقيقة ويرجح اخلرب املشتم .احلقيقة، على اخلرب الذي لفظه جماز
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  ألن النيب .الشرعية على اخلرب املشتمل على احلقيقة اللغوية أو العرفية
ويرجح اخلرب املتضمن علة للحكم صراحة أو داللة أو  .بُعث لبيان الشرعيات

استنباطا  على اخلرب الذي ال يومي إىل علة احلكم ألن اخلرب املعلل أقوى من 
 .انحية تشريعية

 ن حيث املدلول فتكون يف أمور منها:وأما قوة اخلرب م
أن يكون أحد اخلربين مفيدا  للتخفيف واآلخر يفيد التغليظ،  - أوال  

اىل: ـللتغليظ لقوله تع املتضمن اخلرب على فيفـن للتخـمـاملتض ح اخلربـفريج
                            :وقوله       

                  ولقوله« : ٌينا ُيْسر أخرجه البخاري « ِإنى الدِّ
أخرجه مالك  « ضارارا واال ِضراارا يف اإِلْسالمِ الا »: وقوله من طريق أيب هريرة، 

 .وابن ماجه عن عبادة بن الصام 
اإلابحة، أن يكون أحد اخلربين مفيدا  للتحرمي واآلخر يفيد  - ثنيا  

: فريجح اخلرب الدال على التحرمي على اخلرب الدال على اإلابحة، لقوله 
 .أخرجه أمحد والرتمذي «داْع ماا يُرِيُبكا ِإَلا ماا الا يُرِيُبكا »

أن يكون أحد اخلربين مفيدا  للتحرمي واآلخر يفيد الوجوب،  - ثلثا  
، يف حالة عدم الوجوب فريجح اخلرب الدال على التحرمي على اخلرب الدال على

حة  .وجود قرينة مرجِّ
لوجوب واآلخر يفيد اإلابحة، لأن يكون أحد اخلربين مفيدا   - رابعا  

فريجح اخلرب الدال على الوجوب على اخلرب الدال على اإلابحة، ألن الوجوب 
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يقتضي تركه اإلمث، واإلابحة ال يقتضي تركها شيئا ، فالبعد عن اإلمث أوىل من 
وألن اخلرب الدال على الوجوب فيه  .شيء البعد عنهال يرتتب على  البعد عما

طلب جازم، واخلرب الدال على اإلابحة إما أن يكون طلبا  فيه ختيري أو أن 
 .يكون هو ختيريا ، واجلازم أرجح من غريه

هذا ابلنسبة العتبارات الرتجيح يف السنة، أما اعتبارات الرتجيح يف 
دليل العلِّية، فريجح القياس الذي تثب  علّية وصفه القياس فَهنا تكون حبسب 

ابلنص القاطع على الذي تثب  علّية وصفه ابلنص غري القاطع، ألن القاطع ال 
ويرجح القياس الذي تثب  العلة فيه  .حيتمل غري العّلية خبالف غري القاطع

يرجح صراحة على القياس الذي تثب  العلة فيه داللة أو استنباطا  أو قياسا ، و 
القياس الذي تثب  العلة فيه داللة على القياس الذي تثب  فيه العلة استنباطا  
أو قياسا ، ويرجح القياس الذي تثب  فيه العلة استنباطا  على القياس الذي 
 .تثب  فيه العلة قياسا ، فرتجيح القياس يكون حبسب العلة وحبسب دليل العّلية

ف الدليل األقوى حىت رم عْ ن يُـ أ كنميهذه هي خالصة املرجحات، وهبا 
وهذا ممكن أن يكون يف حالتني: إحدامها أنه يكون  .يرجح به احلكم الشرعي

مع املتبع يف حماكمته لدليلني دون أن يستطيع القدرة على االستنباط لعدم 
بذله الوسع يف طلب الظن، والثاين يكون مع اجملتهد حني يتعارض أمامه 

يجب أن يرجح أحدمها، وإذا فإذا ورد عليه دليالن ويف كلتا احلالتني  .دليالن
يجب أن أيخذ احلكم الذي دليله أقوى ويعمل به، ويرتك فرجح أحدمها 

 .احلكم الذي ثب  له ضعف دليله



 

 245 

 ورىـالش
 المـي يف اإلسأرـأو أخذ ال

الشورى أو أخذ الرأي يكون من قبل اخلليفة أو أي أمري أو أي 
ائدا  أو مسؤوال  فَنه كله أمري، ويكون بني صاحب صالحية رئيسا  كان أو ق

 الزوجني لقوله تعاىل:                          .  أما
إبداء الرأي ملن له الصالحية حاكما  كان أو قائدا  أو غري ذلك فأمر ال خفاء 

املسلمني  فيه، فهو من قبيل النصيحة، وهي أمر مشروع وتبدى ألمئمة
وأما رجوع من له الصالحية حاكما  كان أو أمريا  أو رئيسا  ألمخذ  .وعامتهم

الرأي من الناس فهو حمل التباس، ال سيما بعد أن تفش  مفاهيم الدميقراطية 
وأخذ الرأي هو ما أُطلق عليه يف  .وكادت حُتوِّل عقليات كثري من املسلمني

كان إبداء الرأي جائزا  مساعه من وإذا   .)التشاور(و اإلسالم: )الشورى(
املسلمني وغري املسلمني، ألن الرسول أقر الرأي الذي تضمَّنه حلف الفضول، 

ْبُت، واماا ُأِحبُّ أاْن أاِخيسا ِبِه  ...»حيث قال:  اجا ِم ألا ْسالا والاْو ُدِعيُت ِبِه يف اإْلِ
، فَن الرجوع ألخذ شركنيممع أنه كان رأي  .سنن البيهقي «واِإنى ِل ُْحْرا النـىعامِ 

ألن  ،ال للمسلمنيإ حقا   ليس  الشورى أن الرأي ال يكون إال للمسلمني، أي
 هللا تعاىل خياطب الرسول فيقول:               لمنيـأي للمس. 

 ول: ـويق               ألن اآلية األوىل تقول:  .لمنيـأي املس
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                                        وهذا كله ال
 واآلية الثانية تقول:  .يكون من الرسول إال للمسلمني           

                               وهذه األوصاف ال تكون إال
ولذلك كان  الشورى خاصة ابملسلمني  بعض.مع  بعضهم ،للمسلمني
والشورى عند املسلمني أمر مشهور ومعروف، وقد  .قطعا   بعضمع  بعضهم

فعن أيب  .يث الشريف ويف أقوال املسلمنيوردت يف القرآن الكرمي ويف احلد
  أاْكثـارا ُمشااواراة  ِمْن راُسوِل هللاِ  ا  ماا راأاْيُت أاحاد»هريرة رضي هللا عنه قال: 

اِبهِ   عنه قال: "ما تشاور قوم قط وعن احلسن رضي هللا .سنن البيهقي «أِلاْصحا
اثب  بنص فأخذ الرأي وهو التشاور أو الشورى  .هدوا ألرشد أمرهم" إاّل 

أن الذي خيفى على الكثريين هو: ما هو الرأي الذي  إاّل  .القرآن واحلديث
مث ما  ؟أي ما هو األمر الذي يؤخذ فيه الرأي ؟تكون فيه الشورى أو التشاور

هو حكم هذا الرأي، هل جيب أن يؤخذ فيه برأي األكثرية بقطع النظر عن  
ي الصواب بقطع النظر عن  أم جيب أن يؤخذ فيه ابلرأ ؟كونه صوااب  أو خطأ

 ؟كونه رأي األكثرية أو األقلية أو الواحد
 ؟وملعرفة اجلواب على ذلك يتحتم فهم واقع الرأي من حيث هو، ما هو
وفهم األدلة الشرعية التفصيلية الواردة يف أخذ الرأي، وتطبيق هذه األدلة على 

 .واقع الرأي تطبيقا  تشريعيا  
العامل فَهنا ال خترج عن أربعة آراء ليس غري، أما واقع اآلراء املوجودة يف 

وكل رأي يف الدنيا يكون إما واحدا  من هذه اآلراء أو متفرعا   .وال خامس هلا
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 عن رأي منها، أو مندرجا  حت  رأي منها وهذه اآلراء األربعة هي:
 .أن يكون الرأي حكما  شرعيا  أي رأي  تشريعيا   - أوال  
إما تعريفا  شرعيا  كتعريف  .ألمر من األمور أن يكون تعريفا   - ثنيا  

احلكم الشرعي ما هو، أو تعريفا  لواقع، كتعريف العقل وتعريف اجملتمع وما 
 .شاكل ذلك
أن يكون رأي  يدل على فكر يف موضوع، أو على فكر يف أمر  - ثلثا  

 .فين يدركه أهل االختصاص
 .للقيام به أن يكون رأي  يرشد إىل عمل من األعمال - رابعا  

فهل تقع الشورى يف هذه  .هذه هي اآلراء يف الدنيا وهذا هو واقعها
وهل يرجح فيها رأي األكثرية دون النظر  ؟اآلراء كلها أم تقع يف بعضها فقط

وحىت  ؟إىل الصواب واخلطأ، أم يرجح فيها جانب الصواب وال عربة ابألكثرية
 وردت يف القرآن واحلديث أوال  نصل إىل اجلواب ال بد أن نستعرض األدلة اليت 

أما ابلنسبة للشورى فَن نص القرآن  .مث نطبق هذه األدلة على هذه اآلراء
  :يدل على أن الشورى تقع يف اآلراء كلها ألن اآلية تقول         

      وتقول:                 والكالم هنا عام فكلمة أمرهم
 ين أمر املسلمني وهو عام يف كل أمر، وكلمة: تع      أل فيها للجنس

أي جنس األمر، والعام يبقى على عمومه ما مل يرد دليل التخصيص، وهنا مل 
وأما ابلنسبة  .يرد دليل خيصص الشورى يف شيء فتكون عاّمة يف كل رأي
ثرية دون النظر لإللزام ابلرأي الذي تؤخذ فيه الشورى، أي لرتجيح رأي األك
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إىل الصواب واخلطأ، أو ترجيح جانب الصواب وال عربة فيه ابألكثرية، فَن 
وهناك  .ول عند رأيهانـز هناك نصوصا  تدل على األخذ برأي األكثرية وال

نصوص تدل على عدم االلتزام برأي األكثرية، بل جتعل لصاحب الصالحية 
  فالرسول .عن األكثريةاحلق يف أن ميضي مبا يعزم عليه هو بغض النظر 

ا»يقول أليب بكر وعمر:  الاْفُتُتما ْعُتماا يف ماُشوراٍة ماا خا  .أخرجه أمحد «لاْو اْجتاما
  :ل عند رأي األكثرية يف ُأحد، وهللا تعاىل يقول للرسولنـز وي        

                        . 
معرفة مىت يلتزم األخذ برأي األكثرية، ومىت ال يلتزم ولكي نصل إىل 

األخذ برأيها، جيب أن نستعرض األدلة اليت وردت يف القرآن واحلديث أوال ، مث 
 .نطّبق هذه األدلة على اآلراء املوجودة يف الدنيا

اىل: ـوله تعـدامها قـان، إحـرآن منها آيتـا ورد يف القـة فمـا األدلـأم
               فَنه أمر من هللا للرسول يف الرجوع إىل املسلمني يف
حق اختيار الرأي فقال متمما  اآلية  غري أن هللا قد جعل له  .أخذ رأيهم
 نفسها:                      أي إذا قطع  الرأي على شيء

صلح، وقال: ى األرشد األ يف إمضاء أمرك علبعد الشورى فتوكل على هللا
     )وأما اآلية الثانية فقوله تعاىل:  .ومل يقل )عزمتم      

          وهو ثناء من هللا تعاىل على املسلمني أبهنم ال يتفردون برأي
حىت يتشاوروا فيه، وهو حث على الشورى، وكالم جممل، وهلذا ال بد من 

 .ة لنرى يف أقوال الرسول وأفعاله ما يفّصل هذا اجململالرجوع إىل السن
يقول أليب بكر   وابلرجوع إىل أقوال الرسول وأفعاله جند أن الرسول
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ا»وعمر:  الاْفُتُتما ْعُتماا يف ماُشوراٍة ماا خا فهو يُلزم نفسه  .أخرجه أمحد «لاْو اْجتاما
خمالفة رأي األكثرية إذ  فهنا بنّي الرسول عدم .عدم خمالفتهما فيما يتفقان عليه

 .مها اثنان وهو واحد
قد َجع يوم معركة أحد أهل الرأي من املسلمني  وجند أن الرسول 

أن يتحصنوا   ورأى النيب .ومن املتظاهرين ابإلسالم وجعلوا يتشاورون
ابملدينة وأن يرتكوا قريشا  خارجها، ورأى رأيه هذا رأس املنافقني عبد هللا بن ُأيّب 

وكان رأي الفتيان وذوي احلمية  ،ول، وكان هذا هو رأي كبار الصحابةبن سلا
وظهرت الكثرة جبانب  .ممن مل يشهدوا بدرا  يقول ابخلروج إىل العدو ومالقاته

فهذه احلادثة تدل  .ل الرسول عند رأيهم واتبع رأي األكثريةنـز رأي الفتيان ف
أيه ورأي كبار نزل عند رأي األكثرية وعمل برأيها وترك ر   على أنه

ا رسول هللا ومل ننه حني ندم الناس وقالوا استكرهإالصحابة ألهنم أقلية، حىت 
استترهناك وَل يتن لنا ذلك فإن شئت " :يكن لنا ذلك وذهبوا إليه وقالوا له

رفض طلبهم أن يرجع  .أخرجه احلاكم يف مستدركه "فاقعد صلى هللا عليك
 .ول عند رأي األكثريةنـز على اللرأيه ورأي كبار الصحابة وظل مصرّا  

يف بدر نزل عند الرأي الصواب، واكتفى برأي واحد  أننا نراه  إاّل 
حني وجد الصواب، فَنه حني نزل الرسول ونزل املسلمون معه عند أدىن ماء 

، »ل وقال للرسول: نـز من بدر مل يرض احلباب بن املنذر هبذا امل تاا راُسول اَّللِى
ا ا ُه اَّللىُ أاراأاْيتا هاذا ْنِزل، أاماْنزال  أانـْزالاتا لاْيسا لاناا أاْن نـاتـاقادىماُه، واالا نـاتاأاخىرا عاْنُه، أاْم فـا ْلما

ُة؟ قاالا  ُة، بالْ  :ُهوا الرىْأُي وااحلْاْرُب وااْلماِتيدا تاا : فـاقاال ُهوا الرىْأُي وااحلْاْرُب وااْلماِتيدا
ا لاْيسا ِبا اَّللِى  راُسولا   نْ ما وا  اما قا  نْ أا  ولُ سُ الرى  ثا بِ ا لا ما ، فا انٍ تا  ما َلا إِ  ارا شا أا  ، ُثُى ْنِزلٍ ِإنى هاذا
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ويف هذا احلديث ترك الرسول  .دالئل النبوة للبيهقي «ابِ با احلُْ  يا أْ را  عا با اتـى وا  هُ عا ما 
رأيه ومل يرجع لرأي اجلماعة بل اتبع الصواب، واكتفى أبخذه من واحد يف 

 .فسه: هو الرأي، واحلرب، واملكيدةموضوع قال عنه الرسول ن
مث إننا نرى الرسول يف غزوة احلديبية متسك برأيه وحده منفردا  وضرب 
برأي أيب بكر وعمر عرض احلائط، بل ضرب برأي َجيع املسلمني وألزمهم 

والاْسُت  ،ِإّّنِ راُسوُل اَّللىِ »ول عند رأيه رغم سخطهم وتذمرهم وقال هلم: نـز جربا  ال
ِصِري أاْعِصيهِ   .أخرجه البخاري عن املسور بن خمرمة «واُهوا َنا

فمن هذه األحاديث األربعة جند أن الرسول متسك برأيه منفردا  وضرب 
جبميع اآلراء عرض احلائط، وجنده رجع إىل الصواب وأخذه من الواحد منفردا  
ل وترك رأيه ومل يرجع لرأي اجلماعة، وجنده نزل عند رأي األكثرية وقال مبا يد

وإذا دقّقنا يف هذه األحاديث  .على الرجوع لرأي األكثرية وعدم خمالفة رأيها
ويف األوضاع اليت جاءت فيها، جند أن الرسول رجع إىل الدليل الشرعي وهو 
الوحي يف احلديبية، ورجع إىل الصواب يف معركة بدر، ورجع إىل األكثرية يف 

و األمر فيما دلَّ عليه فعل ُأحد، ويف عدم خمالفته أليب بكر وعمر، فال يعد
الرسول وقوله ثالث أحوال: إحداها الرجوع إىل قوة الدليل عند املستدل به ال 
عند الناس، والثاين الرجوع إىل الصواب بغض النظر عن األكثرية بل بعدم 
اعتبارها مطلقا ، والثالث الرجوع إىل األكثرية بغض النظر عن الصواب، بل 

  .بعدم اعتباره مطلقا  
وإذا طبقنا هذه األحكام الثالثة اليت استنبط  من فعل الرسول وقوله 

 على واقع اآلراء املوجودة يف العامل يف الدنيا جند ما يلي:
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ن احلكم الشرعي إمنا تُرّجح فيه قوة الدليل فقط، ألن الرسول أ - أوال  
   ّّنِ إِ »ولذلك قال:  .إمنا رجَّح ما نزل به الوحي ورفض غريه رفضا  قاطعا

ِصِري ،راُسوُل اَّللىِ   .أخرجه البخاري عن املسور بن خمرمة «والاْسُت أاْعِصيِه واُهوا َنا
والدليل الشرعي إمنا هو الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة أنه دليل، 

وقوة الدليل ليس  عند الناس  .ألنه هو الذي ينطبق عليه أمر أو هني من هللا
بل قوة الدليل عند املستدل به  .ه، وال فيما فهموهوال فيما اصطلحوا علي

فحسب، ولو كان وجه االستدالل فهما  له وحده، أو اصطالحا  له وحده، ما 
ألن قوة الدليل ختتلف عند الناس ابختالف  .ة الدليلهدام مستندا  إىل شب

م إىل الدليل الشرعي نفسه، وإىل الكيفية اليت يفهم فيها من اللغة نظرهت
وليس معىن قوة الدليل قوة احلديث فقط، بل قوة الدليل كتااب  كان أو  .عوالشر 

سنة، هو من حيث الدراية والرواية والفهم واالعتبار، وهذا ال خالف فيه بني 
 .املسلمني

ن الرأي الذي يدل على فكر يف موضوع يرجح فيه جانب أ - ثنيا  
فكري أو االرتفاع هل تكون ابالرتفاع ال .واب، وذلك كمسألة النهضةـالص

 ؟أو هل املوقف الدويل جبانب الدولة الفالنية أو الدولة الفالنية ؟االقتصادي
ية، أو ـياسـأو هل الوضع الداخلي واملوقف الدويل مؤات للقيام أبعمال س

فَن هذا كله يُرجع  ؟ية، أو غري مؤاتـياسـكرية مع األعمال السـأبعمال عس
بال ُهوا الرىْأُي »نوعه يدخل حت  قول الرسول: فيه إىل الصواب، ألنه أي  كان 

ةُ  لرأي  ويرجع فيه للرأي الصواب، كما رجع رسول هللا  .«وااحلْاْرُب وااْلماِتيدا
ألن الرسول حني رجع إىل رأي احلباب بن  .احلباب، ومثل ذلك الرأي الفين
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ع ابلرأي ولذلك يُرج .املنذر كان احلباب عليما  بذلك املكان فرجع إليه خلربته
 .الفين إىل الصواب

ن الرأي الذي يرشد إىل القيام بعمل من األعمال يرجح فيه أ - ثلثا  
نزل عند رأي األكثرية يف ُأحد وخرج إىل خارج املدينة،  رأي األكثرية ألنه 

وكذلك كان كبار  .مع أنه يرى خطأ هذا الرأي، ويرى أن الصواب خالفه
كانوا يرون رأي الرسول يف البقاء يف   الصحابة يرون خالف هذا الرأي إذ

ومع ذلك عمل الرسول هبذا الرأي وهو اخلروج خارج املدينة ألنه رأي  .املدينة
ا »ففعل الرسول هذا يبنّي مدلول قوله أليب بكر وعمر:  .األكثرية ْعُتما لاِو اْجتاما

ا الاْفُتُتما الرأي الذي  أبنه .أخرجه أمحد عن ابن غنم األشعري «يف ماُشوراٍة ماا خا
من جنس حادثة ُأحد أي الرأي الذي يرشد إىل القيام بعمل فكل رأي يرشد 
إىل القيام بعمل من األعمال يرجح فيه جانب األكثرية مثل انتخاب رئيس، أو 
عزل واٍل، أو إقرار مشروع، أو ما شاكل ذلك، فَنه جيب أن يؤخذ برأي 

 .كونه صوااب  أم ال  األكثرية ويكون رأيها هو امللزم، بغض النظر عن
ومن هذا التطبيق لألدلة على واقع اآلراء يف العامل يتبني أن الرأي امللزم 
أي الذي يرجح فيه رأي األكثرية هو الرأي الذي يكون من جنس الرأي الذي 
حصل يف ُأحد، وهو الرأي الذي يرشد إىل القيام بعمل من األعمال، وما 

وعلى ذلك يكون  .لعمل برأي األكثريةعداه ال يكون ملزما  وال جيب فيه ا
األكثرية حمصورا  يف نوع واحد من أنواع رأي الرأي امللزم أي الذي يرجح فيه 

  .املوجودة يف العامل وهو الرأي الذي يبحث يف العمل من أجل القيام به اآلراء
كما يتبني من التطبيق أيضا  أن احلكم الشرعي، والرأي الذي يؤدي إىل فكر 
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ين ال يلتف  يف أي منهما إىل رأي األكثرية، وإمنا يلتف  يف احلكم أو أمر ف
الشرعي إىل قوة الدليل، ويلتف  يف الرأي الذي يؤدي إىل فكر أو أمر فين، 

 .أي ما كان من نوع الرأي واحلرب واملكيدة، إىل الصواب ليس غري
ة، وعلى ذلك يكون التعريف رأي  غري ملزم، أي ال يتبع فيه رأي األكثري

على أن مسألة التعريف ينطبق عليها الرأي  .ألنه ال تنطبق عليه حادثة ُأحد
الذي يدل على فكر، ألن حبث احلكم الشرعي لتعريفه، وحبث العقل لتعريفه 
هو حبث شيء واقع للوصول إىل معرفة واقعه، أي معرفة حقيقته، وكلما كان 

 جانب - التعريف يف أي -ح، ولذلك يرجح فيه ـراجـو الـع كان هـمطابقا  للواق
يعبأ فيه برأي األكثرية، وال  وال، الشرعي الدليل عن فيه يبحث وال .الصواب

فمىت كان  .فرق يف ذلك بني التعريف الشرعي وبني تعريف أي أمر من األمور
التعريف جامعا  َجيع أفراد املعّرف دون استثناء ودون خروج أي فرد من أفراده 

ن دخول أي فرد ليس من أفراده حت  مدلول التعريف، عن التعريف، ومانعا  م
أي يرجح اجلانب الذي فيه الصواب، ألنه  .فَنه يرجح على غريه من التعاريف

 .هو املطابق لواقع املعّرف، والواصف وصفا  حقيقيا  هلذا الواقع
هذا هو حكم الشورى يف اإلسالم وهو واضح يف نصوص القرآن 

فهمه قد يلتبس فيه  ةأنه لدق إاّل  . ل هللاواحلديث ومفصل يف أعمال رسو 
عند حبث واقع اآلراء أمر الفرق بني الرأي الذي يتوصل به إىل فكر، وبني 

وقد يلتبس أيضا  يف تطبيق األدلة على اآلراء  .الرأي الذي يتوصل به إىل عمل
فقد يقال يف حبث  .املوجودة يف العامل، أمر الفرق بني حادثة بدر وحادثة ُأحد

اقع اآلراء أنه ال يوجد فرق بني الرأي الذي يؤدي إىل العمل، وبني الرأي و 
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الذي يؤدي إىل فكر، فَهنا كلها ترجع هنائيا  إىل العمل، فمن أين جاء الفرق 
واجلواب على ذلك هو أن هنالك فرقا  دقيقا  بينهما، فَن الرأي الذي  ؟بينهما

إىل العمل، فيكون صعيد  يؤدي إىل فكر يبحث فيه املوضوع فقط دون النظر
البحث هو املوضوع ال العمل، ويكون املراد من البحث هو الوصول إىل فكرة 
عن املوضوع الذي يبحث دون مالحظة العمل، وبغض النظر عما يرتتب على 

فمثال  خروج املسلمني حلروب الردة حبثه أبو بكر على  .هذه الفكرة من أعمال
تنفيذ أحكام الشرع، وحبثه عمر على  على صعيد أنه متّرد َجاعة من الرعية

وقد ال تكون الدولة قادرة على  ،صعيد أنه حماربة جلماعة قوية تتحدى الدولة
وهللا لو منعوين عقال بعري كانوا يؤدونه » :ولذلك قال أبو بكر .حماربتهم

 مر حني اجنلى له موضوع البحث إاّل فما كان من ع« لرسول هللا لقاتلتهم عليه
عن رأيه واتبع الصواب وهو رأي أيب بكر، ألنه فعال  كان أمر مترد أن رجع 

فالبحث احلقيقي مل  .َجاعة من الرعية وليس أمر َجاعة كبرية تتحدى الدولة
يكن يف اخلروج للحرب وعدم اخلروج كما كان يف ُأحد، بل البحث هو هل 

هو متّرد عن امتناع األعراب عن أداء الزكاة بعد وفاة الرسول وحتديهم للدولة 
هذا هو البحث، ولذلك   ؟تنفيذ حكم الشرع أم هو حتدي َجاعة كبرية للدولة

كان حبثا  عن رأي يؤدي إىل فكر، ويرجع فيه إىل الصواب، وهو أنه كان متردا  
ومثال  رفع معاوية للمصاحف  .من َجاعة من الرعية عن تنفيذ أحكام الشرع

ي: هل هو حتكيم للقرآن فعال  أم هو طالبا  حتكيم القرآن بينه وبني سيدان عل
وقد رآه علي رضي هللا عنه خدعة ورآه أكثر من معه  ؟خدعة ضد سيدان علي

فهذا املوضوع يبحث للوصول إىل حقيقة رفع املصاحف، فهو  .حتكيما  للقرآن
ويرجع فيه إىل الصواب وهو أنه كان خدعة ضد سيدان  .رأي يؤدي إىل فكر
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د احلكام تضعف الدولة أم أن زيدهتم تقّويها، ومثال  هل زيدة عد .علي
عددهم  عدد احلكام قوي  الدولة أم أنه كلما قلّ  وبتعبري آخر هل كلما قلّ 

أي هل الوزارة يف النظام الدميقراطي تقوى   ؟ضعف  وكلما زاد عددهم قوي 
كلما قل عدد أعضائها وتضعف كلما زاد عددهم أم العكس، وهل الدولة يف 

المي تقوى كلما قل عدد املعاونني للخليفة وتضعف كلما زاد النظام اإلس
فهذا املوضوع يُبحث للوصول إىل حقيقته، فهو رأي  ؟عددهم أم العكس

يؤدي إىل فكر ويرجع فيه إىل الصواب، وهو أنه كلما زاد عدد احلكام ضعف  
 .الدولة وكلما قّل عددهم قوي 

وواضح فيها أن  .رهذه ثالثة أمثلة على الرأي الذي يؤدي إىل فك
عليها أعمال، ولكن   صعيد البحث هو املوضوع ال العمل، وهي وإن ترتب

البحث مل يكن مسلطا  على العمل بل هو مسلط على فكرة يرتتب على 
اجنالئها القيام ابلعمل أو عدم القيام به، أو القيام به على وجه تقتضيه الفكرة 

فَذا  .املوضوع، أي إىل فكر فيه فالبحث هو للوصول إىل رأي يف .اليت حُبث 
وصل إىل فكر يقرر بعد ذلك على ضوء الفكر الذي وصل إليه بعد البحث، 

فهذا الرأي الذي حُبث ال يؤدي إىل العمل مباشرة، وإمنا يؤدي  .موضوع العمل
 .وقد يرتتب على الفكر الذي وصل إليه القيام ابلعمل وقد ال يرتتب .إىل فكر

أما الرأي الذي يؤدي إىل عمل فَنه يبحث  .ؤدي إىل فكرومن هنا كان رأي  ي
فيه القيام ابلعمل دون النظر إىل املوضوع الذي ترتب عليه هذا العمل، فيكون 
صعيد البحث هو القيام ابلعمل وليس املوضوع، ويكون املراد من البحث 

اد من القيام ابلعمل أو عدم القيام به، أو القيام به على صفة معينة، وليس املر 
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فحني يُراد انتخاب خليفة وبيعته ال يُبحث  .البحث موضوعا  من املواضيع
وال يُبحث هل ينتخب رئيس  ؟موضوع اخلالفة هل هو فرض أم مندوب

أم ينتخب فالن  .وإمنا يبحث: ينتخب فالن ويبايع ؟َجهورية أو خليفة
وحني يبحث أخذ قرض للدولة ال يبحث موضوع جواز أخذ القرض  ؟ويبايع

وحني يبحث  ؟أو عدم جواز ذلك، وإمنا يبحث: يؤخذ القرض أو ال يؤخذ
فتح طريق من الطرق ال يبحث هل جيوز فتح هذه الطريق لوجود طريق غريها 

أي  ؟تسد مسدها أو ال جيوز، وإمنا يُبحث: هل تفتح الطريق أو ال تفتح
وضوع يُبحث العمل ذاته من حيث القيام به أو عدم القيام به، وال يبحث امل

فَن حبث املوضوع رأي يؤدي إىل فكر، وليس هو  .الذي ترتب العمل عليه
املوضوع على صعيد البحث، وإمنا املوضوع على صعيد البحث هو القيام 
ابلعمل، فيكون البحث يف رأي يؤدي إىل عمل فيعطى الرأي للقيام ابلعمل 

ة من بعده، فمثال  حني استشار أبو بكر املسلمني فيمن يكون خليف .مباشرة
هو حبث يف انتخاب خليفة، أي هل ينتخبون فالان  أم فالان ، ومل يكن البحث 

ومثال  حني  .فهو حبث يف رأي يؤدي إىل عمل .يف موضوع اخلالفة مطلقا  
انتهى االتفاق على التحكيم بني معاوية وسيدان علي جرى البحث عن اختيار 

عنه عبد هللا بن عباس فاختار علي رضي هللا  .حكم من طرف سيدان علي
فهذا حبث يف اختيار  .رضي هللا عنه، واختار أكثر ممْن معه أاب موسى األشعري
فهو حبث يف رأي  .من يكون حمكمما  وليس البحث يف موضوع قبول التحكيم

ومثال  إذا رأى َجهرة املسلمني اليوم أن يقيموا مصانع ليتسىن  .يؤدي إىل عمل
صاحبة الرسالة، ورأى حكامهم إقامة السدود هلم استكمال عوامل الدولة 

فهذا حبث يف القيام ابملصانع أو القيام  .وتشجيع الزراعة لرفع مستوى الفاّلح



 

 257 

إبنشاء السدود وليس البحث هل جيب أن تكون الدولة صاحبة رسالة أو ال 
 .فهو حبث يف رأي يؤدي إىل عمل .جيب أن تكون

يؤدي إىل عمل وواضح فيها أن هذه ثالثة أمثلة أيضا  يف الرأي الذي 
 ،وهذه األعمال وإن ترتب  على مواضيع .صعيد البحث هو العمل ال املوضوع

ولكن البحث مل يكن مسلطا  على املواضيع، وإمنا هو مسلط على القيام 
 .ابلعمل، فالبحث يف العمل ال يف الرأي

 ومن هذا الشرح ومن األمثلة يتبني أن هنالك فرقا  بني الرأي الذي
يؤدي إىل فكر والرأي الذي يؤدي إىل عمل، وإن كان هذا الفرق دقيقا  حيتاج 

هذا كله ابلنسبة لاللتباس الذي ميكن أن يقع يف الفرق  .نظر نعامإىل أتمل وإ
أما ابلنسبة  .بني الرأي الذي يؤدي إىل فكر والرأي الذي يؤدي إىل عمل

دثة ُأحد، فَنه قد يقال ال لاللتباس الذي قد يقع يف الفرق بني حادثة بدر وحا
فرق بني حادثة بدر وحادثة ُأحد، فلمم اعتربت حادثة بدر من الرأي الذي 
يؤدي إىل فكر، واعتربت حادثة ُأحد من الرأي الذي يؤدي إىل عمل، مع أن  

واجلواب على ذلك أن  ؟كال  منهما ذهاب إىل املعركة وال يوجد فرق بينهما
 .ثتني، إذ واقع حادثة بدر غري واقع حادثة ُأحدهنالك فرقا  واضحا  بني احلاد

فكان فيها محاسة وتعّقل ومل تكن حبثا   ؟فحادثة ُأحد كان : خيرجون أو يبقون
حني جاء ترتيب اجليش يف املكان   ولذلك جند الرسول .يف مكان حريب

وجعل الرماة ابخللف وأمرهم أبن  .اإلسرتاتيجي على جبل ُأحد قام هو برتتيبه
أما  .يرجع فيه لرأي اجلماعة ومل ،)والقصة بتمامها يف البخاري(جموا ال يه

واقع حادثة بدر فقد كان املوضوع ترتيب اجليش يف مكان اسرتاتيجي حمض 
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى فَن الدليل  .فرجع فيه الرسول إىل الصواب
قول  فيه ليس فعل الرسول فحسب، وإمنا الدليل فعله وقوله، فدليله أيضا  

ةُ » :الرسول   .«باْل ُهوا الرىْأُي وااحلْاْرُب وااْلماِتيدا
من الذي يبنّي الصواب ويكون قوله هو  بقي  مسألة واحدة وهي:

فقد عرفنا أن األحكام الشرعية يرجح فيها قوة الدليل، وأن اآلراء اليت  ؟الراجح
ىل فكر تؤدي إىل عمل يرجح فيها رأي األكثرية، وأن اآلراء اليت تؤدي إ

بقي أن نعرف  .واألمور الفنّية والتعاريف يرجح فيها َجيعها جانب الصواب
واجلواب على ذلك أن  ؟من هو الذي يبنيِّ الصواب ويكون قوله هو الراجح

الذي يرجح الصواب هو صاحب الصالحية يف هذا األمر وهو أمري القوم أي 
جتري اجلماعة التشاور وحني  .رئيسهم ألنه هو الذي جيري التشاور مع اجلماعة

إمنا تفعل ذلك من أجل الوصول إىل رأي تسري على هداه،  بعض،مع  بعضها
وسريها كجماعة يف أمر حيتم أن يكون عليها أمري، فيكون هو صاحب 
الصالحية يف األمر الذي جرى التشاور فيه، فيكون املرجح للصواب إمنا هو 

 والدليل على هذا أن اآلية تقول: .رئيس القوم            
  
فالشورى حصل  من الرسول وهو رئيس املسلمني، وقد جعل هللا األمر إليه 
بعد االستشارة ينفذ ما يعزم عليه، أي ما يراه صوااب ، فيكون هو املرجح 

وكذلك احلال مع كل رئيس قوم، ألن هذا ليس خاصا  ابلرسول بل  .للصواب
ب الرسول خطاب ألمته ما مل يرد دليل خيصصه هو عام للمسلمني، ألن خطا

  .به، وهنا مل يرد أي دليل خيصصه ابلرسول فكان عاما  
أما إذا مل يكن للجماعة رئيس وتريد أن ختتار من يكون له حق ترجيح 
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جانب الصواب، فَنه يف هذه احلال جيب على اجلماعة أن ختتار واحدا  فقط 
هلا أن ختتار أكثر من واحد وال بوجه  ليكون له حق ترجيح الصواب، وال جيوز

نعم إن  .للواحد فحسب لك ألن ترجيح الصواب ال يكون إاّل وذ .من الوجوه
األكثرية قد تقول الصواب، وإن االثنني قد يكون الصواب جبانبهما أكثر من 
الواحد، ولكن املسألة ليس  هي إمكانية أين يكون الصواب، بل هي من 

وال يتأتى أن يكون  ؟أم االثنان ؟و الواحدالذي يرجح الصواب، هل ه
لألكثرية، ألن األكثرية غري الصواب، ومها أمران متقابالن، فيعمل ابألكثرية 

 .بغض النظر عن الصواب، ويعمل ابلصواب بغض النظر عن األكثرية
أما أنه ال بد أن يرجح الصواب واحد فحسب وال جيوز أن يكون أكثر 

 باب منها:من واحد فذلك واجب لعدة أس
أن واقع الصواب حيتم أن يكون املرجح واحدا  ألنه لو ترك  - أوال  

أن خيتلفوا، واختالفهم هذا   أو ثالثة أو أكثر فال ميكن إاّل الرتجيح الثنني
لفوا ـتـال بد أن خيـني فـنـوا اثـمـكيم، فَن حكّ ـوع إىل التحـم على الرجـربهـجي
د رجع التحكيم إىل واحد، وإن حّكموا ون قـدمها فيكـع التحكيم إىل أحـويرج

فَن  .ثالثة فال بد أن خيتلفوا ويرجع التحكيم إما إىل اثنني وإما إىل واحد
رجعوا إىل اثنني رجعوا لرأي األكثرية، واملطلوب الرجوع إىل الصواب، فيتحتم 

ولذلك يتحتم من أول األمر أن يرجع التحكيم لواحد، أي  .أن يرجعوا لواحد
وما حيصل من خالف بني اثنني  .رجح للصواب واحدا  فحسبأن يكون امل

وبني ثالثة حيصل بني أكثر من ذلك فال حيكم غري الواحد، ألنه إذا ُحكِّم غري 
 .الواحد يكون حتكيما  لألكثرية ال للصواب، واملراد حتكيم الصواب ال األكثرية
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لصاحب  أن األصل يف ترجيح جانب الصواب إمنا هو - ثنيا  
 ن أمريا  أي رئيسا  فال يكون إاّل واحدا  ألنه إن كا حية وهو ال يكون إاّل الصال

 الذي جرى التشاور به ال يكون إاّل واحدا ، وإن كان منفذا  لذلك األمر 
واحدا ، ألن االثنني ال بد أن خيتلفا يف أساليب التنفيذ، فيحول اختالفهما 

وعليه ال بد أن  .واحدا   فيذ، فال يكون صاحب الصالحية إاّل دون وقوع التن
 .يكون املرجح جلانب الصواب واحدا  

أن أعظم أمر عند املسلمني هو مركز اخلالفة، وقد أعطى الشرع  - ثلثا  
اإلسالمي اخلليفة وحده صالحيات ترجيح حكم على حكم يف التبين 
لألحكام، وجعله ينفرد بقوة الدليل، وجعل له وحده ترجيح جانب الصواب، 

ق إعالن احلرب، وعقد الصلح، وحتديد العالقات مع الدول وله وحده ح
الكافرة، وغري ذلك ما هو داخل يف صالحيات اخلليفة، وُجعل  رعاية 

 .وقد انعقد إَجاع الصحابة على هذا .الشؤون لرأيه وحده ما يراه صوااب  جيريه
وهو  -ورأي اخلليفة رأي لواحد فحسب، فما هو دون هذا العمل اخلطري 

 .يرجح فيه الصواب واحد من ابب أوىل - ليفةعمل اخل
هــــــــذه هــــــــي مســــــــألة الشــــــــورى والتشــــــــاور أي أخــــــــذ اآلراء، وهــــــــذا هــــــــو 
 .حكـــــم الشـــــرع فيهـــــا، وهـــــذا احلكـــــم خيـــــالف احلكـــــم الـــــدميقراطي كـــــل املخالفـــــة
وحكــــم هللا هــــذا يف أخــــذ الــــرأي هــــو وحــــده احلــــق، ومــــا عــــداه مــــن الدميقراطيــــة 

 .ابطل ال جيوز األخذ به
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 ةـافـثقلم والالعِ 
وعمِلمم الشيء  .قال يف اللغة عمِلمم الرجل ِعلما ، حصل  له حقيقة العلمـيُ 
ويقال يف اللغة ثقف ثقافة صار  .فمه، وأعلمه األمر وابألمر، أطلعه عليهعمرم 

وهذه  .وثقف الكالم ثقافة حذقه وفهمه بسرعة .حاذقا  فهو ثقف وثقيف
أنه إذا اصطلح على  اظ، إاّل ي األصل يف استعمال األلفاملعاين اللغوية ه

كما اصطلح على    .وضعها على معاٍن أخرى هلا عالقة يف املعىن اللغوي فجائز
وقد كان املعىن اللغوي هو السائد، ومن أجل  .كلمة فاعل يف النحو مثال  

ذلك كان القدماء يطلقون لفظ العلم على كل معرفة مهما كان نوعها، وال 
مث صار الناس يعتربون املعارف العقلية والطبيعية  .رفيُفّرِقون بني العلوم واملعا

عامة للناس َجيعا ، ويعتربون غريها من املعارف النقلية خاصة بكل أُمة نقل  
 .عنها، مث أخذ يتحدد معىن العلم مبعارف معينة، ومعىن الثقافة مبعارف معينة

 .للغويمعىن اصطالحي، وللثقافة معىن اصطالحي، غري معنامها ا للعلموصار 
وبناء على هذا االصطالح يكون معنامها ما يلي: فالعلم: هو املعرفة اليت تؤخذ 
عن طريق املالحظة والتجربة واالستنتاج، مثل علم الطبيعة وعلم الكيمياء 

والثقافة: هي املعرفة اليت تؤخذ عن طريق اإلخبار  .وسائر العلوم التجريبية
ة والفقه والفلسفة وسائر املعارف غري والتلقي واالستنباط، مثل التاريخ واللغ

وهنالك معارف غري جتريبية تلحق ابلعلم وإن كان  تدخل يف  .التجريبية
فَهنا وإن كان  من الثقافة،  .الثقافة، مثل احلساب واهلندسة والصناعات
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ولكنها تعترب اعتبار العلم من حيث كوهنا عامة جلميع الناس وال ختتص أبُمة 
ما يشبه الصناعات من الثقافات املتعلقة ابحِلرمف، كالتجارة وكذلك  .من األُمم

وأما الفنون، كالتصوير والنح   .واملالحة، فَهنا تعترب اعتبار العلم وتكون عامة
 .واملوسيقى فَهنا من الثقافة، وهي تتبع وجهة نظر معينة، وهي ثقافة خاصة

مم وال ختتص به أُمة والفرق بني الثقافة والعلم هو: أن العلم عاملي جلميع األ
دون أخرى، وأما الثقافة فقد تكون خاصة تُنسب لألُمة اليت نتج  عنها أو 
تكون من خصوصياهتا ومميزاهتا، مثل األدب وِسريم األبطال، وفلسفتها عن 

وهلذا يؤخذ العلم  .احلياة، وقد تكون عامة مثل التجارة واملالحة وما شاكلها
وأما الثقافة  .ن األُمم، ألنه عاملي ال خيتص أبُمةأخذا  عامليا  أي من أي أُمة م

فَن األُمة تبدأ بثقافتها حىت إذا درستها ووعتها ومتركزت يف األذهان تدرس 
 .الثقافات األخرى

وقد كان املسلمون يفّرقون بني العلوم اليت يتوصل إليها املرء من نفسه، 
 :يف كتابه )املقدمة( يقول ابن خلدون .والعلوم اليت يتلقاها عن غريه تلقيا  

وصنف نقلي  .العلوم صنفان: صنف طبيعي، لإلنسان أن يهتدي إليه بفكره"
واألول هو العلوم احلكمية والفلسفية وهي اليت ميكن أن  .أيخذه عمن وضعه

يقف عليها اإلنسان بطبيعة فكره، ويهتدي مبداركه البشرية إىل موضوعاهتا 
يمها، حىت يقف نظره وحبثه على الصواب ومسائلها وأحناء براهينها ووجوه تعل

والثاين هو العلوم النقلية  .من اخلطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر
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ا للعقل الوضعية، وهي كلها تستند إىل اخلرب عن الواضع الشرعي، وال جمال فيه
"إن العلوم العقلية أو  :وقال ،يف إحلاق الفروع من مسائلها ابألصول" إاّل 

وأما  .ة بني األُمم، ألن اإلنسان يهتدي إليها بطبيعة فكرهالطبيعية مشرتك
ويبدو أن مراد ابن خلدون  .العلوم النقلية فمختصة ابملّلة اإلسالمية وأهلها"

ابختصاص العلوم النقلية ابملّلة اإلسالمية إمنا هو على سبيل املثال، وإال فغري 
وال يدل كالم  .و لغتهااألُمة اإلسالمية هلا علوم نقلية خاصة هبا كشريعتها أ

ابن خلدون على أنه يفّرق بني العلم والثقافة، وإمنا يدل على أنه يفّرِق بني 
العلوم النقلية والعلوم العقلية، فال يعترب كالمه دليال  على أن املسلمني كانوا 
يفرقون بني العلم والثقافة، وإمنا هو دليل على أن املسلمني كانوا يفّرِقون بني 

قتهم كان  من حيث تلقيها أن تفر  جمرد تفرقة فجعلوها قسمني، إاّل ف املعار 
فجعلوها علوما  عقلية أي تتلقى عن  .، ال من حيث طريقة تلقيهاقٍّ مطلق تل

أن الناس اليوم  إاّل  .طريق العقل، وعلوما  نقلية أي تتلقى عن طريق النقل
ما يتلقى  لم علىيفّرِقون بني املعارف من حيث طريقة تلقيها، فأطلقوا كلمة ع

 .بطريقة جتريبية وأطلقوا كلمة ثقافة على ما يتلقى بغري الطريقة التجريبية
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 الميةـة اإلسـافـالثق

الثقافة اإلسالمية هي املعارف اليت كان  العقيدة اإلسالمية سببا  يف 
حبثها، سواء أكان  هذه املعارف تتضمن العقيدة اإلسالمية وتبحثها مثل علم 

كان  مبنية على العقيدة اإلسالمية مثل الفقه والتفسري واحلديث،   التوحيد، أم
أم كان يقتضيها فهم ما ينبثق عن العقيدة اإلسالمية من األحكام مثل املعارف 
اليت يوجبها االجتهاد يف اإلسالم كعلوم اللغة العربية ومصطلح احلديث وعلم 

ية هي السبب يف فهذه كلها ثقافة إسالمية ألن العقيدة اإلسالم .األصول
 .حبثها

فعنهما وبفهمهما  .وترجع الثقافة اإلسالمية كلها إىل الكتاب والسنة
ومها أيضا  من الثقافة  .قافة اإلسالميةـيع فروع الثـمـب  جـومبوجبهما اكتس

فقد  .اإلسالمية ألن العقيدة اإلسالمية توجب أخذمها والتقيد مبا جاء فيهما
 ه للناس، قال هللا تعاىل: نزل القرآن على الرسول ليبين              

                   وأمر املسلمني أن أيخذوا ما أييت به الرسول ،
 قال تعاىل:                                . 

فكان من جراء ذلك  .بعد فهمه وتعلمه ه الرسول ال يتأتى إاّل ذ ما أتى بوأخ
وجود املعارف اليت اقتضاها فهم الكتاب والسنة، فنشأت أنواع املعارف 

وصار للثقافة اإلسالمية مدلول معنيَّ هو الكتاب والسنة واللغة  .اإلسالمية
والصرف والنحو والبالغة والتفسري واحلديث ومصطلح احلديث واألصول 

 .التوحيد، وغري ذلك من املعارف اإلسالميةو 
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 درسـالم يف الـريقة اإلسـط

وللثقافة اإلسالمية طريقة يف الدرس، وهذه الطريقة تتخلص يف ثالثة 
 أمور:

أن تدرس األشياء بعمق حىت تدرك حقائقها إدراكا  صحيحا ،  أحدها:
ألن  .وحتّمل ألن هذه الثقافة فكرية عميقة اجلذور حيتاج يف دراستها إىل صرب

التثقف هبا عملية فكرية حتتاج إىل بذل جهد عقلي إلدراكها، ألن األمر حيتاج 
 .فهم هبا هذا الواقعـإىل فهم َجلها، وإىل إدراك واقعها، وربطه ابملعلومات اليت يُ 

فمثال  يفرض على املسلم أن أيخذ عقيدته  .ولذلك ال بد أن تتلقى تلقيا  فكري  
، فدراسة كل ما يتعلق أبساس العقيدة ال بد من عملية ابلعقل ال ابلتسليم
واألحكام الشرعية خماطب هبا يف القرآن واحلديث فال بد  .فكرية عند دراسته

الستنباطها من عملية فكرية يفهم هبا واقع املشكلة والنص املتعلق هبا وتطبيقه 
كم دون حىت العامّي الذي أيخذ احل .عليها، وهذه ال بد هلا من عملية فكرية

معرفة دليله فَنه حيتاج إىل فهم املشكلة، وفهم احلكم الذي وجد ملعاجلتها، 
حىت ال أيخذ حكما  ملشكلة أخرى غري املشكلة اليت ينطبق عليها احلكم، فال 

وعلى ذلك فالتثقف ابلثقافة اإلسالمية سواء أكان  .بد له من عملية فكرية
 قيا  فكري ، وال يتأتى أخذه إاّل تل من اجملتهد أم العامي، ال بد من أن يتلقى

 .بعملية فكرية وبذل جهد

أن يعتقد الدارس مبا يدرس حىت يعمل به، أي أن يصدق  ثنيها:
احلقائق اليت يدرسها تصديقا  جازما  دون أن يتطرق إليها أي ارتياب إذا كان  
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 مما يتعلق ابلعقيدة، وأن يغلب على ظنه مطابقتها للواقع إذا كان  من غري
العقائد كاألحكام واآلداب، ولكن جيب أن تكون مستندة إىل أصل معتقد به 

فهي على أي حال تشرتط يف أخذ  .اعتقادا  جازما  ال يتطرق إليه أي ارتياب
الدارس ما يدرس االعتقاد، إّما مبا أيخذ وإّما أبصل ما أيخذ، وال جتيز أخذ 

العتقاد أساسا  يف أخذ فكان من جراء جعل ا .الثقافة على غري ذلك مطلقا  
فهي  .الثقافة أْن وجدت هذه الثقافة اإلسالمية على وضع ممتاز ومتميِّز

عميقة، ويف نفس الوق  مثرية مؤثرة جتعل املثقف طاقة ملتهبة تتأجج انرا  
فَن التصديق اجلازم هبذه األفكار  .حترق الفساد ونورا  يضيء طريق الصالح

ي طبيعيا  يف داخل اإلنسان بني واقعه واملفاهيم جيعل االرتباط احلتمي الذي جير 
املوجودة لديه عن األشياء مربوطا  هبذه األفكار ابعتبارها معاين عن احلياة، 
فيندفع بشوق ومحاس إىل العمل هبذه األفكار، فيكون هذا التأثري اهلائل هلذه 
ن الثقافة يف النفوس، إذ حترك املشاعر حنو الواقع الذي تضمنه الفكر، أل

 .االعتقاد هبا هو ربط املشاعر مبفاهيمها فيحصل حينئذ االندفاع

أن يدرسها الشخص دراسة عملية تعاجل الواقع املدرك احملسوس،  ثلثها:
ال دراسة مبنية على فروض نظرية، حىت يصف األشياء كما هي على حقيقتها 

واحلياة مما  فهو أيخذ احلقائق املوجودة يف الكون واإلنسان .ليعاجلها ويغرّيها
يقع حت  حسه أو مما ميكن أن يقع عليه حسه، ويدرسها من أجل معاجلتها 
وإعطاء حكم يف شأهنا حىت يعنيِّ موقفه منها من حيث أخذها، أو تركها، أو 



 

 267 

ومن أجل ذلك ال جيعل اإلسالم اإلنسان  .جعل االختيار له بني األخذ والرتك
املريخ فكيف يصوم الناس شهر يتبع فروضا  نظرية مثل: أن هناك حياة يف 

وإمنا جيعل اإلنسان  !رمضان هناك، وال يوجد قمر حىت يوجد شهر رمضان
الذي على هذه الكرة األرضية حمل اخلطاب وهو ال بد أن يشهد شهر 

ولكنه يقدر أن الغيم قد حيجب رؤية القمر عن  .فال بد أن يصومه ،رمضان
ُصوُموا »:  فيقول الرسولالناس فيأمر حبكم هلذه احلادثة إذا حدث  

ِثنيا  ،واأاْفِطُروا ِلُرْؤياِتهِ  ،ِلُرْؤياِتهِ  ا عالاْيُتْم فاأاْكِمُلوا ِعدىةا شاْعباانا ثاالا أخرجه  «فاِإْن ُغبِّ
ولذلك يشرتط يف أخذ الثقافة أن تكون واقعية ال خيالية، وال نظرية،  .البخاري

ه ال ملعرفة َجاهلا والتمتع وأن تدرس للعمل هبا عند حدوث واقعها يف حيات
 .العقلي بفهمها

هذه هي طريقة اإلسالم يف الدرس، وهي: التعمق يف البحث، 
واالعتقاد مبا يتوصل إليه من البحث أو مبا يبحثه، وأخذ ذلك واقعيا  لتطبيقه 

ومىت استكمل  الدراسة طريقتها هذه، كان املسلم املثقف  .يف معرتك احلياة
على هذه الطريقة عميق الفكر مرهف اإلحساس قادرا  على ابلثقافة اإلسالمية 
فَهنا جتعل املسلم يسري يف طريق الكمال طوعا  واختيارا ،  .حل مشاكل احلياة

سريا  طبيعيا  وال يستطيع أن حييد عن هذه الطريق ما دام سائرا  على هذه 
مؤثرة، الطريقة، ألن األفكار اإلسالمية اليت أيخذها يف هذه الثقافة مثرية 

وهي فوق كوهنا جتعل املثقف ملتهبا ، فَهنا  .وواقعية صادقة، وعالج انجع
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جتعل يف املسلم مقدرة غري عادية على جماهبة مشكالت احلياة حبلول لدقيقها 
 ن عنده العقلية اليت ال ترضى إاّل ولذلك تتكوَّ  .وجليلها وسهلها وصعبها

النفسية  هنفسالوق   بقناعة العقل وطمأنينة القلب، وتتكون عنده يف
وهبذه العقلية والنفسية يتصف الشخص  .اإلسالمية املشبعة ابإلميان الكامل

وهبذه العقلية والنفسية  .ابلصفات الرائعة اليت يتطلبها اإلسالم من املسلم
وذلك ملا يالحظ يف  .يتغلب على َجيع الصعوابت اليت تعرتضه يف الطريق

فكار عميقة مستنرية، ومن كون هذه األفكار مادة هذه الثقافة اإلسالمية من أ
فهي إّما من  .مبنية على العقيدة، يتمثل فيها إدراك اإلنسان صلته ابهلل تعاىل

ففيها  .نةـتنبطة مما هو من عند هللا من كتاب أو سـعند هللا تعاىل أو مس
 الروح من حيث هسـفـنا يف الوق  ـرا ، وفيهـرية من حيث كوهنا فكـالناحية الفك

كل   ولذلك جتعل .وجود إدراك الصلة ابهلل حني أخذها ابعتبارها من عند هللا
، قد ابع نفسه هلل هاملتهب ة، متأجج احلماسهمثقف هبا عميق الفكر، مستنري 

ف هبا يعرف ماذا يريد، ـقـد املثـكما جت  .يف سبيل اإلسالم ابتغاء مرضاة هللا
احلقائق اليت يواجه هبا معرتك ويعرف كيف حيل مشاكل احلياة، ألنه قد تعلَّم 

ولذلك خيوض غمار احلياة وهو مزود خبري زاد هو الفكر املستنري،  .احلياة
 .والتقوى، واملعرفة اليت حتل َجيع املشاكل، وهذا َجاع اخلري العميم



 

 269 

 ومـة والعلـافـاب الثقـاكتس

ليس معىن احلث على الثقافة اإلسالمية هو اقتصار املسلم عليها، بل 
 .اه جعلها أساسا  يف التثقيف والتعليم، وإابحة غريها من الثقافات والعلوممعن

 .فَن للمسلم أن يتثقف مبا يشاء من الثقافات وأن يتعلم ما راق له من العلوم
أنه جيب أن تكون الشخصية اإلسالمية املركز األساسي الذي يدور حوله  إاّل 

أن يثقفوا أبناءهم أوال   فقد كان املسلمون حريصني على .اكتساب أي ثقافة
ابلثقافة اإلسالمية، مث بعد أن يطمئنوا إىل تركيز هذه الثقافة كانوا يفتحون 

وهذه الطريقة يف التعليم تُبقي الشخصية اإلسالمية  .أبواهبم ملختلف الثقافات
شخصية إسالمية ليس غري، هلا صفات خاصة متيزها عن ابقي شخصيات بين 

 .اإلنسان
بعد   اإلسالمية من أهنا ال تؤخذ إاّل أخذ الثقافة غريوما اشرتط يف 

االطمئنان إىل تركيز الثقافة اإلسالمية وتثبيتها يف النفوس، ال يشرتط يف العلوم، 
روري أن ـومن الض .ألن العلوم ال عالقة هلا ابلشخصية اإلسالمية، ألهنا عاملية

ائل ـم، ألهنا من وسابرين على األخذ من العلوم جهد طاقتهـلمون مثـل املسـيظ
ظ يف إعطاء العلوم أن تكون نتائجها متفقة مع ـن ينبغي أن يالحـلك .احلياة

فَذا  .الم حبيث تكون مقوِّية للعقيدة، أو غري مزعزعة هلاـر اإلسـوجهة نظ
لة القطعي تناقض  نظرية علمية أو قانون علمي مع نص القرآن القطعي الدال

 .ادة من مواد التعليم، ألنه ظين والقرآن قطعيتَّخذ مالثبوت، ال يؤخذ وال يُـ 
رية داروين يف أصل اإلنسان تناقض نص القرآن يف خلق آدم، فرُتد ـفمثال  نظ
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وإنّه وإن كان ال جيعل اإلسالم أساسا   .هذه النظرية ألهنا تتعارض مع القرآن
الكتساب العلوم، ولكنه ال بد أن يالحظ عدم مناقضة هذه العلوم مع 

 .اإلسالمية العقيدة
واحلاصل أنه جيب أن حُيرص كل احلرص على العقيدة اإلسالمية حني 
التزود ابلثقافات والعلوم، يف جعل الشخصية اإلسالمية املركز األساسي 
 .الكتساب أي ثقافة، ومالحظة عدم تناقض العلوم معها يف اكتساب العلوم

دى املسلم، وهذا احلرص هو الذي يبقي على وجود الشخصية اإلسالمية ل
وجيعل الثقافة اإلسالمية تؤثر يف غريها من الثقافات، وحيافظ على بقائها ثقافة 

وإذا ذهب هذا احلرص وتساهل  .إسالمية متمّيزة عن سائر ثقافات العامل
املسلمون يف ذلك فاكتسبوا الثقافات األخرى على غري أساس اإلسالم، ومل 

وم، فَن ذلك يؤدي إىل وجود خطر يالحظوا العقيدة اإلسالمية حني أخذ العل
إذا طال أمد هذا  حقيقي على الشخصية اإلسالمية، بل على األُمة اإلسالمية

 ...السري واستمر جيال  أو أجياال  
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 افيةـة الثقـركـاحل

كان املسلمون يفتحون البلدان من أجل محل الدعوة اإلسالمية إىل 
ألن  .اد احلركة الثقافيةوطبيعة محل الدعوة اإلسالمية تقتضي إجي .أهلها

اإلسالم رسالة ال بد هلا من درس وحبث وقراءة، وألن طبيعتها تقتضي أن 
 .ضي أبن يدرس معتنقها كل ما له أثر يف رقي احلياةـتـُتدرس وأن تُفهم، وتق

من العلماء والقارئني والكاتبني، ويصحبهم  ،ولذلك كان كثري من الفاحتني
د التعليم يف البالد املفتوحة، ألن كل بلد يفتح العلماء والقراء والكتاب بقص

وكان العلماء هم  .يبىن فيه املسجد للصالة وللتعليم، للرجال والنساء واألطفال
 .الذين يتولون تعليم الناس القرآن واحلديث واألحكام، ويتولون نشر اإلسالم
 ولذلك كان  احلركة الثقافية تستهدف تعليم اإلسالم ونشره، فكان  حركة

أهنا مع ذلك كان  تشمل النواحي التارخيية واللغوية  إاّل  .إسالمية ثقافية
 .واألدبية
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 الميةـات غري اإلسـافـلمني من الثقـف املسـموق

 .سبانياإفريقية و إفتح املسلمون فارس والعراق وبالد الشام ومصر ومشايل 
والعادات، وكان  هذه البالد خمتلفة اللغات والقوميات واحلضارات والقوانني 

فلما دخل املسلمون هذه البالد محلوا إليها  .ومن مث كان  خمتلفة الثقافات
ون ومع أهنم كانوا ال ُيكره .الدعوة اإلسالمية وطبقوا عليها نظام اإلسالم

ة عقيدته سهول أن قوة مبدأ اإلسالم وصدقه و الناس حىت يكونوا مؤمنني، إاّل 
عالوة على أن فهم  .ن هللا أفواجا  فدخلوا يف دي ،رت فيهموفطريتها قد أثّ 

فقد كان العلماء يصحبون اجليوش يف حالة  .اإلسالم كان متيسرا  للجميع
وهلذا تكون  يف  .احلرب، ويرحلون إىل البالد املفتوحة لتعليم الدين للناس

البالد املفتوحة حركة ثقافية إسالمية قوية، فكان هلذا األثر األكرب يف تفّهم 
الثقافات اليت   يفر األفكار وأثّ  يفر اإلسالم لدين وثقافته، فأثّ الناس حقيقة ا

 .كان  يف البالد املفتوحة، فصهر العقليات َجيعها وجعلها عقلية إسالمية
غري أن اإلسالم مع كونه يتسلم مركز القيادة الفكرية العاملية، ويعمل 

ن يهيئ القوة ال يفرض نفسه ابلقوة على الناس، وإن كا فَنه إلنقاذ اإلنسانية،
كما يهيئ األذهان والعقول ابلثقافة   .حلماية دعوته وحلملها إىل الناس

ولذلك سلك مع الناس يف  .اإلسالمية حىت تتمكن من إدراك حقيقة اإلسالم
وقد فهم املسلمون ذلك حني خرجوا من جزيرة العرب  .ثقافته سلوكا  حازما  

لوا إليها اإلسالم: محلوا إليها فقد دخلوا البالد ومح .ينشرون اإلسالم ابلفتح
وكانوا يعلِّمون الناس القرآن  .القرآن الكرمي، والسنة النبوية، واللغة العربية

واحلديث وأحكام الدين ويعلموهنم أيضا  اللغة العربية، وحيصرون اهتمامهم 
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ولذلك مل متض مدة على حكمهم البالد حىت تالش   .ابلثقافة اإلسالمية
للبالد املفتوحة واضمحل ، وصارت الثقافة اإلسالمية وحدها الثقافة القدمية 

هي ثقافة البالد، واللغة العربية وحدها هي لغة اإلسالم، وهي وحدها اليت 
لذلك أصبح  ثقافة َجيع البالد اإلسالمية على  .تستعملها الدولة اإلسالمية

مية، وبعد أن اختالف شعوهبا ولغاهتا وثقافاهتا ثقافة واحدة، هي الثقافة اإلسال
فريقية خمتلف الثقافة عن إتلف الثقافة عن ابن الشام، وابن كان ابن فارس خم

ابن العراق، وابن اليمن خمتلف الثقافة عن ابن مصر، صارت عقلية اجلميع 
عقلية واحدة هي العقلية اإلسالمية، وصارت ثقافة اجلميع ثقافة واحدة هي 

املفتوحة َجيعها مع البالد العربية بلدا  وهبذا صارت البالد  .الثقافة اإلسالمية
وصارت هذه  .واحدا  هو البلد اإلسالمي، بعد أن كان  بالدا  متعددة

الشعوب املتعددة أُمة واحدة هي األُمة اإلسالمية، بعد أن كان  شعواب  
 .متعددة متفرقة

فيه بعض علماء  ومن اخلطأ الفاحش الذي يتعمده املستشرقون، ويقع
ن الثقافات األجنبية من فارسية ورومانية ويواننية وهندية إوهلم املسلمني، ق
ومن التضليل الواضح ذلك التعليل الذي  .رت يف الثقافة اإلسالميةوغريها أثّ 

يقولونه من أن كثريا  من هذه الثقافات األجنبية قد دخل  يف الثقافة اإلسالمية 
ثقافاهتا  يفرت هي وحة وأثّ والواقع هو أن الثقافة اإلسالمية دخل  البالد املفت

أتثريا  اتما  حبيث أزال  هذه الثقافات بوجه عام، وبوصفها ثقافة البالد، 
 .واحتل  هي مكاهنا، وصارت وحدها ثقافة هذه البالد

أما شبهة أتثر الثقافة اإلسالمية ابلثقافات غري اإلسالمية، فَمنا جاءت 
سلمني يف تغيري مفاهيم األشياء، من املغالطة املتعمدة اليت يعمد إليها غري امل

نعم إن الثقافة اإلسالمية انتفع  ابلثقافات  .ومن قصر النظر عند الباحثني
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ولكن ذلك  .األجنبية واستفادت منها، وجعل  منها وسيلة خلصبها وتنميتها
 .ليس أتثرا  وإمنا هو انتفاع، وهو ما ال بد منه لكل ثقافة

التأثر ابلثقافة هو دراستها وأخذ األفكار والفرق بني التأثر واالنتفاع، أن 
اليت حتويها، وإضافتها إىل أفكار الثقافة األوىل، جملرد وجود شبه بينهما، أو 

فلو  .والتأثر ابلثقافة يؤدي إىل االعتقاد أبفكارها .جملرد استحسان هذه األفكار
 وترَجوه أتثر املسلمون ابلثقافة األجنبية يف أول الفتح، لنقلوا الفقه الروماين

وأضافوه إىل الفقه اإلسالمي ابعتباره جزءا  من اإلسالم، ولكانوا جعلوا 
الفلسفة اليواننية جزءا  من عقائدهم، ولكانوا اجتهوا يف حياهتم طريقة الفرس 

ة مبا يرون من مصلحة هلم ولو فعلوا ذلك  .والرومان يف جعل أمور الدولة مسريَّ
زيرة اجتاها  مضطراب ، والختلط  أفكاره الجته اإلسالم من أول خروجه من اجل

وأما االنتفاع فهو  .هذا هو التأثر لو حصل .اختالطا  أفقده كونه إسالما  
دراسة الثقافة دراسة عميقة ومعرفة الفرق بني أفكارها، وأفكار الثقافة 
اإلسالمية، مث أخذ املعاين اليت يف تلك الثقافة والتشبيهات اليت حتويها، 

افة األدبية، وحتسني األداء هبذه املعاين وتلك التشبيهات، دون وإخصاب الثق
أن يتطرق إىل أفكار اإلسالم أي تناقض، ودون أن يؤخذ من أفكارها عن 

واالقتصار على االنتفاع ابلثقافة  .احلياة، وعن التشريع وعن العقيدة، أي فكر
 .يف احلياة دون التأثر هبا، جيعل دراستها معلومات ال تؤثر على وجهة النظر

فاملسلمون منذ أوائل الفتح اإلسالمي حىت العصر اهلابط الذي حصل فيه 
الغزو الثقايف والتبشريي، يف منتصف القرن الثامن عشر امليالدي، كانوا جيعلون 
العقيدة اإلسالمية أساس ثقافتهم، وكانوا يدرسون الثقافات غري اإلسالمية 

ء يف احلياة، ال العتناق ما فيها من لالنتفاع مبا فيها من معاٍن عن األشيا
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خبالف املسلمني بعد الغزو  .أفكار، ولذلك مل يتأثروا هبا، وإمنا انتفعوا هبا
فمنهم من  .الثقايف الغريب هلم، فَهنم درسوا الثقافة الغربية واستحسنوا أفكارها

ومنهم من استحسنها وأضاف  ...ا وختلى عن الثقافة اإلسالميةاعتنقه
ثقافة اإلسالمية ابعتبارها منها، وصارت بعض أفكارها من األفكار أفكارها لل

فكثري منهم مثال  كان جيعل  .اإلسالمية ابلرغم من تناقضها مع اإلسالم
القاعدة الدميقراطية املعروفة )األُمة مصدر السلطات( قاعدة إسالمية مع أهنا 

تسن القوانني، وهذا تعين أن السيادة لألُمة، وأن األُمة هي اليت تضع التشريع و 
يناقض اإلسالم، ألن السيادة فيه للشرع ال لألُمة، والقانون من عند هللا ال من 

وكثري من كان حياول أن جيعل اإلسالم دميقراطيا  أو اشرتاكيا  أو  .عند الناس
مع أن اإلسالم يتناقض مع الدميقراطية، ألنه جيعل احلاكم منفِّذا   .شيوعيا  

ال أجريا  عند األُمة، وال ُمنّفذا  إلرادهتا، بل راعيا  ملصاحلها  للشرع مقّيدا  به،
وكذلك يتناقض مع االشرتاكية ألن امللكية حمددة عنده  .حسب الشرع

كما يتناقض مع الشيوعية ألنه جيعل اإلميان   .ابلكيف وال جيوز أن حتدد ابلكم
فجعُل  .تهابوجود هللا أساس احلياة، ويقول ابمللكية الفردية ويعمل لصيان

اإلسالم دميقراطيا  أو اشرتاكيا  أو شيوعيا  استحساان  لتلك األفكار هو أتثر 
واألنكى من ذلك أن القيادة الفكرية  .ابلثقافة األجنبية وليس انتفاعا  هبا

الغربية، وهي عقيدة تناقض عقيدة اإلسالم، أتثر هبا بعضهم وصار يقول 
ويقول غري املتعلم منهم الدين غري  !ةاملتعلم منهم جيب فصل الدين عن الدول

ما يدل على أن املسلمني يف العصر  ...! وال تدخلوا الدين ابلسياسة!السياسة
هبا، خبالف  اهلابط بعد الغزو الثقايف، درسوا الثقافة غري اإلسالمية وأتثروا

هنم درسوا الثقافات غري اإلسالمية وانتفعوا هبا، ومل َاملسلمني قبل ذلك، ف
 .وا أبفكارهايتأثر 
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ومن استعراض الكيفية اليت درس املسلمون هبا الثقافة غري اإلسالمية، 
واملدقق يف  .والكيفية اليت كانوا أيخذوهنا هبا، يتبني وجه االنتفاع وعدم التأثر

الثقافة اإلسالمية جيدها معارف شرعية كالتفسري واحلديث والفقه وما شاكلها، 
صرف وأدب وبالغة وما شاهبها، ومعارف ومعارف اللغة العربية من حنو و 

 .وال خترج الثقافة اإلسالمية عن هذه األنواع الثالثة .عقلية كاملنطق والتوحيد
أما املعارف الشرعية فَهنا مل تتأثر ابلثقافات غري اإلسالمية، ومل تنتفع هبا 

ت فالفقهاء مل ينتفعوا ابلثقافا .مطلقا ، ألهنا مقّيدة األساس ابلكتاب والسنة
غري اإلسالمية ومل يدرسوها، ألن الشريعة اإلسالمية نسخ  َجيع الشرائع 
السابقة هلا، وأُمر أصحاهبا برتكها واتباع شريعة اإلسالم وإن مل يفعلوا ذلك فهم 

ولذلك ال جيوز للمسلمني شرعا  أن أيخذوا بتلك الشرائع، وال أن  .كّفار
كام اإلسالم وحدها، ألن ما يتأثروا بتلك الثقافات، ألهنم مقيدون أبخذ أح

على أن لإلسالم طريقة واحدة يف أخذ األحكام ال  .عداها كفر حيرم أخذه
وهذه الطريقة هي فهم املشكلة القائمة واستنباط حكم هلا من  .يتعداها مطلقا  
ولذلك ال جمال لدراسة أي ثقافة فقهية ابلنسبة ألخذ  .األدلة الشرعية

من هنا مل يتأثر املسلمون ابلفقه الروماين أو غريه، و  .األحكام من ِقبل املسلمني
ومع أنَّ املسلمني ترَجوا الفلسفة وبعض  .ومل أيخذوا عنه ومل يدرسوه مطلقا  

العلوم، لكنهم مل يرتَجوا شيئا  من الفقه غري اإلسالمي، وال من التشريعات غري 
ن للثقافات غري ما يدل جزما  على أنه مل يكال رومانيا  وال غريه، اإلسالمية، 

ن الفقه منا إنعم  .اإلسالمية أي وجود عند الفقهاء، ال للدرس، وال لالنتفاع
واتسع، وكان منوه واتساعه مبا حدث أمام املسلمني يف البالد املفتوحة من 

فاملشاكل االقتصادية اليت صارت أمام الدولة  .مشاكل حتتاج إىل معاجلات
ضاي اليت حدث  يف خمتلف نواحي هذه اإلسالمية املرتامية األطراف، والق
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الدولة، محل  املسلمني حبكم دينهم على أن جيتهدوا فيها حسب قواعد 
ا أرشد إليه الكتاب والسنة من ممويستنبطوا من الكتاب والسنة، أو اإلسالم، 

أدلة األحكام ملعاجلة تلك املشاكل، وهذا ما أيمرهم به دينهم وما بيَّنه هلم 
ملا أراد أن يبعث  أن رسول هللا  فقد روي . هللا سيدان حممد رسول

أمْقِضي  :قمالم  «؟كاْيفا تـاْقِضي ِإذاا عاراضا لاكا قاضااءٌ »معاذا  إىل اليمن قال: 
ْد يف ِكتااِب اَّللىِ » :قمالم  .ِبِكتماِب اَّللَِّ   . فمِبُسنَِّة رمُسوِل اَّللَِّ  :قمالم  «؟فاِإْن َلْا َتِا

ْد يف ُسنىِة راُسوِل اَّللِى واالا يف ِكتااِب اَّللىِ فاِإْن َلْا » :قمالم  أمْجتمِهُد رمأِْيي ومالم  :قمالم  «؟َتِا
احلْاْمُد َّلِلِى الىِذي وافىقا راُسولا راُسوِل » :صمْدرمُه ومقمالم  فمضمرمبم رمُسوُل اَّللَِّ  .آُلو

ا يـُْرِضي راُسولا اَّللىِ  ك كان فرضا  على املسلمني ولذل .أخرجه أبو داود «اَّللِى ِلما
 .أن جيتهدوا الستنباط احلكم الشرعي لكل مسألة من املسائل اليت حتدث
وهذه األحكام اليت تستنبط أحكام شرعية إسالمية، استنبط  من الكتاب 

 .والسنة أو مما أرشد إليه الكتاب والسنة من األدلة
أن يبينوا معاين  وأما التفسري فَهنم كانوا يشرحون آيت القرآن، وحياولون

اآليت، إّما حبسب ما تدل عليه األلفاظ واجلمل من املعاين اللغوية أو املعاين 
الشرعية، وإما إبدخال أشياء حدث ، تدخل حت  مدلوالت تلك األلفاظ 

نه وإن صار توسع يف التفسري وتفصيل يف بيان معاين اآليت، إو  .وتلك اجلمل
ومانية أو يواننية تتعلق بوجهة النظر يف ولكنه مل يدخل يف التفسري أفكار ر 

نعم هنالك  .احلياة، أو التشريع، ابعتبارها جاءت من الثقافات غري اإلسالمية
دخلوا معانيها يف أو ضعيفة أخذ هبا بعض املفسرين، فأحاديث موضوعة أ

تفسري القرآن، مع أهنا معان غري إسالمية، ولكن ذلك ال يعترب أتثرا  ابلثقافة 
سالمية، بل يعترب دسا  على الثقافة اإلسالمية يف دس أحاديث على غري اإل
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وفرق بني الدس على اإلسالم يف افرتاء أحاديث، وبني التأثر  .الرسول مل يقلها
ابلثقافات غري اإلسالمية، أبخذ أفكارها وإدخاهلا على اإلسالم ابعتبارها جزءا  

وأّما  .قافات غري اإلسالميةوابجلملة فَن املعارف الشرعية مل تتأثر ابلث .منه
وجود ابقي  يفاملعارف األدبية واللغوية وما شاهبها، فَن أتثري اللغة العربية 

اللغات يف البالد املفتوحة كان قوي  حىت أزال  اللغات األخرى من االستعمال 
فقد كان  اللغة العربية وحدها هي املسيطرة على َجيع  .العام يف شؤون احلياة

ولذلك  .ة ابعتبارها جزءا  أساسيا  يف فهم اإلسالم، ألهنا لغة القرآنشؤون احليا
جتد األمم املفتوحة بعد اعتناقها اإلسالم، قد شارك  يف تقوية هذا التأثري، 

ولذلك مل تتأثر اللغة العربية  .ألنه من مقتضيات اإلسالم دينها الذي اعتنقته
ي يف البالد اليت فتحتها وأضعف  رت هبلغات البالد املفتوحة وثقافتها، وإمنا أثّ 

فيها لغاهتا األصلية حىت تالش  يف بعضها، وكادت تتالشى يف البعض 
اآلخر، وبقي  اللغة العربية هي وحدها لغة اإلسالم، وهي وحدها اللغة اليت 

غري  .تستعملها الدولة، وهي اللغة الشائعة، وهي لغة الثقافة والعلم والسياسة
ادف يف البالد املفتوحة أشكاال  مدنية وريضا  وقصورا  أن األدب العريب قد ص

وحبارا  وأهنارا  ومناظر وغري ذلك، فنما يف زيدة معانيه وأخيلته وتشبيهاته 
 .وموضوعاته، وانتفع بذلك، ولكنه مل يتأثر ابألفكار اليت تناقض اإلسالم

أثر هبا أحد ولذلك جند أن اجلوانب اليت تتعلق ابلعقيدة وتناقض اإلسالم، مل يت
وابلرغم من أنَّ الفلسفة  .من األدابء املسلمني وأعرضوا عنها إعراضا  اتما  

 أن األدب اليوانين الذي يعدد اآلهلة، اليواننية قد ترَج  واعتين هبا، إاّل 
 .ويعطيهم صفات البشر، مل يلق رواجا  لدى املسلمني، بل مل يلتفتوا إليه مطلقا  

يليق ابلثقافة اإلسالمية أشخاص، فتعرضوا نعم قد خرج عن مقتضيات ما 
ملعاٍن ال يقرها اإلسالم، كما فعل اخلُلمعاء من األدابء والشعراء، فَهنم ذكروا يف 
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أن هؤالء نزر يسري ال يعتربون  إاّل  .شعرهم معاين ال يوافق عليها اإلسالم
يت ينهى ابلنسبة للمجتمع اإلسالمي شيئا  مذكورا ، ومهما أتثر أدهبم ابملعاين ال

الثقافة اإلسالمية، بل ظل   يفعنها اإلسالم، فَن هذا التأثر مل يكن أتثرا  يؤثر 
الثقافة اإلسالمية، وظل األدب العريب، وظل  اللغة العربية، خالية من 

 .الشوائب
وأما املعارف العقلية فَن املسلمني بطبيعة مهمتهم األصلية يف احلياة، 

يصطدمون أبصحاب الديانت والثقافات  وهي الدعوة إىل اإلسالم، كانوا
األخرى، وكان أولئك يتسلحون ابلفلسفة اليواننية، فكان ال بد من إبطال 

وكان ال بد من شرح العقيدة اإلسالمية  .عقائدهم وهدمها وبيان زيفها
لذلك وضع املسلمون علم التوحيد ليبينوا فيه  .ابألسلوب الذي يفهمه هؤالء

وهو وإْن كان من  .رحوها للناس، فكان علم التوحيدالعقيدة اإلسالمية ويش
املعارف الشرعية من حيث املوضوع، وهو العقيدة اإلسالمية، ولكنه يعترب من 

داء، وقد انتفع املسلمون فيه ابملنطق ملعارف العقلية من حيث الشكل واألا
 تؤثر يف وهبذا يتبنيَّ أن الثقافات األجنبية مل .وترَجوا املنطق إىل اللغة العربية

ال يف املعارف الشرعية، وال يف معارف اللغة العربية، وال يف  ؛الثقافة اإلسالمية
املعارف العقلية، وبقي  الثقافة اإلسالمية حىت أواخر العصر اهلابط ثقافة 

هنم أيضا  مل يتأثروا ابلثقافة ال من حيث طريقة َأما املسلمون ف .إسالمية حبتة
لإلسالم، وظل  عقلية املسلمني عقلية إسالمية  تفكريهم وال من حيث فهمهم

أن هنالك أفرادا  أتثروا هم ابملعارف العقلية األجنبية، فنشأت عندهم  إاّل  .حبتة
فهناك أفراد قد أوجدت دراسة الفلسفات األجنبية غشاوة على  .أفكار جديدة

 اخلطأ يف فهم بعض أفكار االسالم، أو أدت إىل أذهاهنم أدت إىل وقوعهم يف
وقوعهم يف الضالل حني البحث العقلي، وفهموا بعض األفكار دون التقيد 
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وهؤالء فريقان: أحدمها كان اخلطأ يف  .ابلعقيدة اإلسالمية، وأبفكار اإلسالم
الفهم هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه ولكنهم ظلوا حيملون عقلية إسالمية، 

ثقافة اإلسالمية ولو كان ونفسية إسالمية ولذلك يعترب إنتاجهم العقلي من ال
والفريق الثاين كان الضالل يف  .حيوي أفكارا  خاطئة، ولكنه خطأ يف الفهم

اإلدراك هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه، وقد احنرفوا عن العقيدة اإلسالمية كل 
االحنراف وصاروا حيملون عقلية غري إسالمية، ولذلك ال يعترب إنتاجهم العقلي 

 .ميةمن الثقافة اإلسال
 .أما الفريق األول فقد كان أتثره ابلفلسفة اهلندية سبب خطئه يف الفهم
ذلك أن الفلسفة اهلندية تقول ابلتقّشف وابإلعراض عن الدنيا، فالتبس ذلك 
على بعض املسلمني وظنوا هذا التقشف هو الزهد الذي ورد يف بعض 

هم معىن األخذ األحاديث، فنشأ عن هذا الفهم فئة الصوفية، وأثر ذلك على ف
مع أن الزهد يف الدنيا يعين عدم اختاذها غاية  .من الدنيا أو اإلعراض عنها

خبالف  .ومثال  أعلى يكسب املال من أجلها، وال يعين عدم التمتع ابلطيبات
التقشف واإلعراض عن الدنيا فَنه يعين ترك ملذات احلياة وطيباهتا مع املقدرة 

من جراء الغشاوة  طأاخلفنشأ هذا الفهم  .عليها، وهذا يتناقض مع اإلسالم
 .اليت غش  على أذهان بعض املسلمني من جراء دراسة الفلسفة اهلندية

أما الفريق الثاين فقد كان أتثره ابلفلسفة اليواننية سبب ضالله يف 
ذلك أن الفلسفة اليواننية جاءت أبفكار وأحباث فيما وراء الطبيعة،  .الفهم

وقد هاجم املثقفون هبا من غري املسلمني  .له وصفاتهوتعرض  لبحث وجود اإل
يف البالد املفتوحة، اإلسالم، مما محل بعض املسلمني على ترَجتها وعلى 

وقد حاولوا التوفيق بني ما جاء يف  .دراستها للرد على املهاَجني لإلسالم
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الفلسفة وبني اإلسالم، فأدى ذلك إىل وجود أحباث أتثر أصحاهبا ابلفلسفة 
واننية مثل حبث خلق القرآن، ومثل حبث هل الصفة عني املوصوف، أو غري الي
أن هذه األحباث وقف  عند حدود  وصوف، وغري ذلك من األحباث، إاّل امل

وكان  العقيدة  .العقيدة اإلسالمية، والتزم أصحاهبا هبا وتقيدوا أبفكارها
فلسفة أكثر مما اإلسالمية سبب أحباثهم، فلم حييدوا عنها، ومل يندفعوا يف ال

فكان  أفكارهم أفكارا  إسالمية، وتعترب أحباثهم  .تنطبق عليه هذه العقيدة
ولذلك مل ينحرفوا ومل يضلوا، وكان تقيدهم ابلعقيدة اإلسالمية  .ثقافة إسالمية

ولكن وجد  .وهؤالء أمثال املعتزلة من علماء التوحيد .حاميا  هلم من الضالل
يف الفلسفة اليواننية دون أن يتقيدوا ابلعقيدة هنالك أشخاص قالئل اندفعوا 

اإلسالمية، وحبثوا يف الفلسفة اليواننية حبثا  على أساس عقلي حمض دون أي 
وقد توغلوا يف حبث الفلسفة اليواننية وأخذوا حياولون تقليدها  .تقّيد ابإلسالم

جيعلوا ومل  .واالقتداء هبا، كما أخذوا حياولون إجياد فلسفة هلم على منواهلا
للعقيدة اإلسالمية أي أثر يف أحباثهم، ومل يالحظوا وجودها، بل كان حبثهم 
حبثا  فلسفيا  حمضا ، وإن كانوا ابعتبارهم مسلمني قد ظهرت يف أحباثهم نواٍح 
إسالمية، ولكن ذلك كان من جراء مفاهيم األعماق اإلسالمية املوجودة 

ذا ال يقرِّب فلسفتهم من لديهم كما كان  احلال عند فالسفة اليهود، وه
 .اإلسالم أية خطوة بل هي فلسفة عقلية سائرة يف طريق الفلسفة اليواننية
 .وهؤالء هم الفالسفة املسلمون كابن سينا والفارايب وابن رشد وأمثاهلم
وفلسفتهم هذه ليس  فلسفة إسالمية وال فلسفة اإلسالم عن احلياة، وال 

تعترب ثقافة إسالمية، ألن العقيدة اإلسالمية  عالقة هلا ابإلسالم مطلقا ، بل ال
مل تكن شيئا  يف حبثها، بل مل ُتالحظ حني حبثها، وإمنا كان  الفلسفة اليواننية 

 .هي موضع حبثها وليس  هلا أيّة عالقة ابإلسالم وال ابلعقيدة اإلسالمية
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فهم مل  .هذه هي خالصة موقف املسلمني من الثقافات غري اإلسالمية
، ومل ينتفعوا، ومل يدرسوا الثقافات األجنبية املتعلقة ابألحكام الفقهية يتأثروا

مطلقا ، فلم يوجد يف املعارف الشرعية أي شيء يتعلق ابلثقافات غري 
اإلسالمية، وانتفعوا ابملعاين والتشبيهات واألخيلة املوجودة يف الثقافات 

األدب العريب، فكان   يفاللغة العربية وال  يفن ذلك مل يؤثر أ األجنبية، إاّل 
 .دراستهم للثقافات غري اإلسالمية من هذه اجلهة دراسة انتفاع ال دراسة أتثر

داء يف املنطق ها وانتفعوا هبا من حيث أسلوب األأما العلوم العقلية فَهنم درسو 
ن اإلسالم وأفكار اإلسالم مل تتأثر، ولكن بعض املسلمني إال أ .وعلم التوحيد

ه لإلسالم فظهر ذلك يف تصرفاهتم وكتاابهتم هم، ال يف أتثر يف فهمه وحد
 .الثقافة اإلسالمية واألفكار اإلسالمية، وذلك كالصوفية والفالسفة املسلمني

هذا ابلنسبة للثقافة، أما ابلنسبة للعلوم من طبيعية وريضية وفلك وطب 
ب وغريها، فَن املسلمني درسوها وأخذوها أخذا  عامليا  وهي ال تدخل يف اب

وجهة النظر يف احلياة، وإمنا هي علوم جتريبية، وهي عاّمة  يفالثقافة اليت تؤثر 
ولذلك أخذها  .جلميع الناس، وهي عاملية ال ختتص أبُمة دون غريها من األمم

 .املسلمون وانتفعوا هبا
وأما أسلوب التأليف يف العلوم والثقافة اإلسالمية، فَنه منا منوا  طبيعيا  

التنظيم، فقد بدأت الثقافة اإلسالمية شفوية يتناقلها الناس حىت وصل إىل 
بعضهم من بعض ابلسماع، ومل يُعنم بتدوين شيء سوى القرآن، إىل أن 

فبدأ حينئذ  .اتسع  رقعة الدولة وصارت احلاجة ماسَّة لكتابة العلوم واملعارف
يكتبون فكانوا  .يكثر التدوين شيئا  فشيئا ، ولكنه كان على غري نظام معنّي 

مسألة يف التفسري، ومسألة يف احلديث، ومسألة يف الفقه، ومسألة يف التاريخ، 
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كلها يف كتاب واحد من غري ترتيب وال تبويب ألهنا    .خلا...ومسألة يف األدب
وال فرق عندهم بني أي علم وعلم، وال بني أي معرفة  .كلها علم يف نظرهم

ري متميِّز بعلم معنّي، مث أخذ يرتكز ومعرفة، بل العلم كله شيء واحد، والعامل غ
التأليف حني اتسع  دائرة املعارف وصار أكثر العلماء ال تتسع قدرهتم على 
اإلحاطة هبا، فغلب على كل طائفة منهم ميل خاص إىل نوع من العلوم 

فتميزت  .وبذلك صارت املسائل املتشاهبة جُيممع بعضها إىل بعض .واملعارف
وبذلك  .العلماء يدخلون عليها التنظيم شيئا  فشيئا   العلوم واملعارف، وصار

اجته  األفكار إىل التنظيم والتأليف، حىت كان مثل كتاب املوطأ يف احلديث، 
وكليلة ودمنة يف األدب، وكتاب الرسالة يف األصول، وكتب حممد يف الفقه، 
ة، وكتاب العني يف اللغة، وكتاب سيبويه يف النحو، وكتاب ابن هشام يف السري 

بل وجدت كتب يف فرع واحد من  ...وكتاب الطربي يف التاريخ، وهكذا
الفقه، مثل كتاب اخلراج أليب يوسف يف االقتصاد، وكتاب األحكام السلطانية 

مث مشل التأليف كل فرع من فروع العلوم واملعارف وصار  .للماوردي يف احلكم
أتليفا  راقيا  يشمل َجيع  تنظيمه يرتقى تدرجييا  يف مسائله وأبوابه إىل أن أصبح

مث متيزت الثقافة عن العلم يف التأليف ويف صفوف  .أنواع املعارف والعلوم
 ...الدراسة العليا يف اجلامعات وهكذا

ومما جيدر ذكره أن املسلمني أخذوا من غريهم أسلوب التأليف، ألن 
 .أسلوب التأليف كالعلم ليس خاصا  وإمنا هو عام
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 ةالميـارف اإلسـاملع
لقد رأى املسلمون أن حياهتم إمنا هي من أجل اإلسالم، وأن وجودهم 
إمنا هو من أجل محل الدعوة اإلسالمية، وأن اإلسالم وحده هو أساس 
وحدهتم وسبب هنضتهم، وأنه هو وحده عزهم وجمدهم ورجاؤهم، لذلك ملك 

بلوا فأق .عليهم نفوسهم وعقوهلم فأخلصوا له وأقبلوا عليه يدرسونه ويتفهمونه
على القرآن يفهمونه ويفسرونه، وعلى احلديث يروونه وجيمعونه، وأخذوا 
يستنبطون األحكام اليت تعاجل مشاكل اإلنسان، ويتتبعون أخبار النيب عليه 
الصالة والسالم وغزواته، حيفظوهنا ويرووهنا، وعلى املغازي والفتوحات 

غري اللغة العربية، وحصل ّما كان فهم القرآن ال يتأتى بـول .يسجلوهنا ويرووهنا
من جراء اختالط العرب ابلعجم يف الفتوحات فسادم يف نطق العربية عند 
املستعربني، وعند العرب، أقبل املسلمون على اللغة العربية يدرسوهنا ويشرحوهنا 
ويضعون قواعدها، ويدرسون الشعر اجلاهلي وعادات العرب، وخطبهم 

ّما دخل يف اإلسالم من ـمث ل .ة رسول هللاوأيمهم، من أجل فهم كتاب هللا وسن
أصحاب الديانت األخرى ممْن لديهم ثقافات عقلية ورواسب من أفكار 
الكفر، وكان من جراء محل املسلمني للدعوة اإلسالمية أن حصل الصراع 
الفكري بينهم وبني أعداء اإلسالم، فأقبلوا على العلوم العقلية يدرسوهنا 

فكان أن تفرَّع  أنواع  .إلسالم ويبينوها ابلدليل العقليليشرحوا للناس عقيدة ا
املعارف لدى املسلمني، فتنوَّع  بذلك املعارف اإلسالمية، وتناول  أشياء  
كثرية وأخذت ختصب كلما اتسع  الفتوحات، وتنمو كلما دخل الناس يف 

ا أصبح  الدولة اإلسالمية مرتامية األطراف ورجح جانب مّ ـول .دين هللا
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يز للبلدان اليت فتح  على جانب الفتح، انصرف كثري من املسلمني إىل الرتك
ث، فتكون  لدى املسلمني ثقافة ـق يف البحـمّ ـاملعارف والعلوم والدرس والتع

إسالمية متعددة النواحي أقبل الناس على تعلمها َجيعها ما دام  ختدم 
يهتمون هبذه  وكان املسلمون يف َجلتهم إمنا .اإلسالم وتعلي شأن املسلمني

الثقافة ال بغريها من الثقافات، مع اهتمامهم مبا يف الكون من علوم 
وكان كل عامل مهما كان نوع الثقافة اليت ختصص هبا، وكل أديب  .وصناعات

مهما كان منحاه يف األدب، بل كل ريضي أو طبيعي أو صانع مهما كان 
أّما اشتهار  .ف بغريهاـقـثـا ، مث يتـمـتـالمية أوال  حـافة اإلسـاجتاهه إمنا يتثقف ابلثق

يف الريضيات، وابن بطوطة  بن اهليثم بعض العلماء بعلم كمحمد بن احلسن
يف اجلغرافية، وابن األثري يف التاريخ، وأيب نواس يف الشعر وغري هؤالء، فليس 
معىن هذا االشتهار أهنم درسوا العلم الذي اشتهروا به فحسب، بل هؤالء 

ا الثقافة اإلسالمية كلها، مث تفرَّغوا لفرع من فروع املعرفة فاشتهروا وغريهم درسو 
أما هذه الثقافة اإلسالمية فَن  .به مع إحاطتهم بباقي فروع الثقافة اإلسالمية

منها ما هو املادة األصلية للثقافة، ألن املعاين الواردة فيها هي املقصودة عند 
ول الفقه ـالتاريخ والفقه وأصاملسلم وذلك كالتفسري واحلديث والسرية و 

ادة األصلية، وذلك كعلوم اللغة ـو آلة لفهم تلك املـيد، ومنها ما هـوالتوح
كان  املعارف   ولـّما .وكان املسلمون يقبلون عليها َجيعها .العربية واملنطق
لية املقصودة، فَن معرفة املعاين املقصودة هي ـاين األصـيلة لفهم املعـاآللية وس
وهلذا نقتصر على عرض حملة عن التفسري  .غي أن تكون مقصودةاليت ينب

واحلديث والسرية والتاريخ والفقه وأصول الفقه إلعطاء صورة عن كل واحد 
 .منها
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 ريـالتفس

التفسري تفعيل من الفسر وهو البيان، تقول فسرت الشيء ابلتخفيف 
لفرق بني التفسري وا .ته ابلتشديد أفسره تفسريا  إذا بّينتهر ، وفسَّ أفسره فسرا  

وقد  .والتأويل أن التفسري هو بيان املراد ابللفظ، والتأويل هو بيان املراد ابملعىن
وقد نزل القرآن  .اختص  كلمة التفسري عند اإلطالق ببيان آيت القرآن

ستربق، إاأللفاظ اليت أصلها أعجمية مثل  ابللغة العربية، فألفاظه عربية حىت
وأساليبه هي  .لعربية، وأصبح  من األلفاظ العربيةفَهنا عرّب  على أصول ا

أساليب العرب يف كالمهم، قال تعاىل:             كان العرب وقد
أن القرآن مل يكن َجيعه يف  إاّل  .يقرأونه ويدركون قوة بالغته ويفهمون معانيه

ن يسمعوه، متناول العرب َجيعا  يستطيعون أن يفهموه إَجاال  وتفصيال  مبجرد أ
ألن نزول القرآن بلغة العرب ال يقتضي أن العرب كلهم يفهمونه يف مفرداته 

ألن  .إذ ليس كل كتاب مؤلف بلغة يستطيع أهل اللغة أن يفهموه .وتراكيبه
فهم الكتاب ال يتطلب اللغة وحدها، وإمنا يتطلب درجة عقلية من الفهم 

لعرب حني نزل القرآن أهنم مل وواقع ا .هيـّ إلدراك تتفق ودرجة الكتاب يف رقوا
يكونوا كلهم يفهمونه كله إَجاال  وتفصيال ، وإمنا كانوا خيتلفون يف فهمه حسب 

 القرآنومن أجل ذلك تفاوت  مقدرة الصحابة يف تفسري  .رقيهم العقلي
على أن  .وفهمه، لتفاوت معرفتهم ابللغة العربية، وتفاوت ذكائهم وإدراكهم

يكن العرب كلهم يفهمون معناها، فقد روي عن أنس ألفاظ القرآن نفسها مل 
 بن مالك أن رجال  سأل عمر بن اخلطاب عن قوله تعاىل:ا         

 فقال عمر: هنينا عن التكّلف والتعمق وروي عن عمر أيضا   ؟ما األب
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أنه كان على املنرب فقرأ:                 معىن مث سأل عن
 .فقال له رجل من هذيل: التخوف عندان التنقص ؟التخوف

وفوق ذلك ففي القرآن آيت كثرية ال يكفي يف تفهمها معرفة ألفاظ 
ض ألفاظها، ألن هذه األلفاظ اللغة وأساليبها، وإمنا حتتاج إىل معلومات عن بع

قوله تعاىل:  مثل معينة مدلوالت إىل تشري           ، 
            ،                      ،       

          إىل غري ذلك من اآليت اليت تشري إىل معاٍن معهودة. 
 .ولنـز وهناك آيت حيتاج فهمها إىل معرفة أسباب ال

املعىن، وهي اآليت اليت تتعلق أبصول  ويف القرآن آيت حمكمة واضحة
ّية، واآليت اليت تتعلق أبصول األحكام ـالدين من العقائد وخاصة اآليت املك

  .وهي اآليت املدنية، وخاصة ما يتعلق منها ابملعامالت والعقوابت والبّينات
كما أن يف القرآن آيت متشاهبة تشتبه معانيها على كثري من الناس، وخاصة 

ت اليت حتتمل عدة معاٍن، أو يتحتم صرفها عن املعىن الظاهر هلا إىل معىن اآلي
 .يهيةنـز آخر لتناقضه مع العقيدة الت

ومع أن الصحابة رضوان هللا عليهم هم أقدر الناس على فهم القرآن 
وقائع اليت نزل فيها ألهنم من أعلم الناس ابلعربية، وألهنم شاهدوا الظروف وال

اختلفوا يف الفهم وتفاوتوا يف القدرة على تفسري القرآن حسب  أهنم القرآن، إاّل 
 تفاوهتم يف درجة اطالعهم على العربية، وحسب تفاوهتم يف مالزمة الرسول

.  شهر املفسرين من الصحابة علي بن أيب طالب، وعبد هللا بن أوكان من
ى غذَّ عباس، وعبد هللا بن مسعود، وأيّب بن كعب، وهؤالء األربعة أكثر ممْن 
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التفسري يف األمصار اإلسالمية املختلفة، والذي مكَّن هؤالء من التبحر يف 
التفسري قوهتم يف اللغة العربية وإحاطتهم مبناحيها وأساليبها وخمالطتهم للنيب 

  ومالزمتهم له مالزمة مكنتهم من معرفة احلوادث اليت نزل  فيها آيت
ربط املعاين ببعضها أحسن ربط،  القرآن وقوة عقلهم وذكائهم قوة مكنتهم من

ولذلك مل يتحرجوا عن االجتهاد يف فهم القرآن  .واخلروج ابلنتائج الصائبة
حسب ما يقتضيه عقلهم، بل اجتهدوا يف التفسري، وقالوا فيه برأيهم، وقرروا ما 

ولذلك يعترب تفسري هؤالء من أعلى أنواع  .أداهم إليه فهمهم واجتهادهم
قد كذب عليهم كثري، وأدخل  على تفسريهم أقوال مل أنه  إاّل  .التفسري

يقولوها، ولذلك جتد يف تفسريهم الكثري من املوضوع، وما صح عن هؤالء من 
أما ما عداه من املوضوعات فال  .التفاسري برواية الثقات هو من أقوى التفاسري

ذ أنه ليس معىن التحذير من أخ إاّل  .جيوز أن يؤخذ إذا مل يثب  أهنم قالوه
تفسري هؤالء األربعة املوضوع هو التحذير من قراءة تفاسريهم، بل هو حتذير 

أما قراءهتا وحتكيم  .من أخذها والعمل هبا ابعتبار أن هذه املوضوعات هلم
الفهم الصحيح لغة وشرعا  وعقال  مبا جاء هبا فهو أمر مفيد، ألن يف هذه 

إن كان  ضعيفة السند من مة من حيث الفهم، و يـّ الروايت املوضوعة تفاسري ق
 .حيث نسبته إىل الصحابة

وقد جاء بعد الصحابة التابعون، واشتهر بعضهم يف الرواية عن 
الصحابة، عن األربعة املذكورين وعن غريهم، ومن أشهر هؤالء التابعني جماهد، 
وعطاء بن أيب رابح، وعكرمة موىل ابن عباس، وسعيد بن جبري، وقد اختلف 

فمجاهد أوثقهم وإْن كان  .ر الثقة هبؤالء املفسرين من التابعنيالعلماء يف مقدا
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 .قلهم رواية، ويعتمد على تفسريه بعض األئمة واحملدثني، كالشافعي والبخاريأ
أن بعضهم كان يرى أن جماهدا  يسأل أهل الكتاب، ومن هذه الناحية  إاّل 

من عطاء  وكان كل .يرتيثون يف أخذ أقواله، وإْن كانوا متفقني على صدقه
أما عكرمة فَن أكثر العلماء  .وسعيد ثقة صادقا  مل يطعن أحد على أي منهما

يوثقه ويصدقه، والبخاري يروي له، ويرى آخرون أنه جرؤ على التفسري ويزعم 
ري للقرآن عن ـأنه يعلم كل شيء يف القرآن، وذلك لكثرة ما يرويه من التفس

وي عن ابن عباس، وهناك من يروي ة أكثر من ير ـوكان هؤالء األربع .الصحابة
ة الصحابة كمسروق بن األجدع تلميذ عبد هللا بن مسعود، وكان ـيـعن بق

واشتهر كذلك يف التفسري من التابعني قتادة بن دعامة  .يروي عنه التفسري
وكان واسع االطالع يف اللغة العربية ضليعا  يف الشعر العريب  .السدوس األكمه

وبعد أن انتهى عصر التابعني أخذ العلماء يؤلفون كتب  .وأيم العرب وأنساهبم
التفسري على طريقة خاصة هي ذكر اآلية ونقل ما روي يف تفسريها عن 

ند، وأشهر من قام بذلك سفيان بن عيينة ووكيع بن ـابة والتابعني ابلسـالصح
كاملة،   ري هؤالء العلماء مل تصل إليناـاسـأن تف رزاق وغريهم، إاّل ـراح وعبد الـاجل

مث جاء  .ري كتفسري الطربيـسـض كتب التفـوال وردت يف بعـل منها أقـوإمنا وص
بعدهم الفراء مث جاء الطربي، مث تتابع علماء التفسري يف كل عصر حىت عصران 

 .هذا
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 ريـرين يف التفسـلوب املفسـأس

فسَّر الصحابة آيت من القرآن الكرمي إما اجتهادا  منهم يف التفسري أو 
اعا  من رسول هللا، وشرحوا يف كثري من األحيان أسباب نزول اآلية، وفيمن مس

وكانوا يقتصرون يف تفسري اآلية على توضيح املعىن اللغوي الذي فهموه  .نزل 
 يف قوله تعاىل: مثل قوهلم ،من اآلية أبخصر لفظ            أي

اىل: ومثل قوهلم يف قوله تع .متعرض ملعصيةغري                 
كان أهل اجلاهلية إذا أراد أحدهم خروجا  أخذ قدحا  فقال: هذا أيمر ابخلروج 
فَن خرج فهو مصيب يف سفره خريا ، وأيخذ قدحا  آخر فيقول هذا أيمر 

وما  .فنهى هللا عن ذلك .ابملكوث فليس يصيب يف سفره خريا ، واملنيح بينهما
 ابن عباس يف قوله تعاىل: روي عن              قال: إىل مكة .

 .ما روي عن سبب نزول اآلية وفيمن نزل  فهو فَن زادوا عن ذلك شيئا  
 ما روي عن أيب هريرة يف قوله تعاىل:  مثال ذلكو           

       قال: نزل  يف رسول هللا  أاب طالب على حيث يراود عمه
مث جاء بعد الصحابة التابعون فرووا كل ما ذكره  .رواه مسلم .اإلسالم

الصحابة من هذا القبيل، وكان من التابعني أنفسهم من فسَّر بعض آيت 
مث  .وهلا، إما اجتهادا  منهم يف التفسري أو مساعا  نـز القرآن الكرمي أو ذكر سببا  ل

وا يف التفسري ونقلوا أخبار اليهود جاء من بعد التابعني العلماء فتوسع
والنصارى، مث تتابع املفسرون يف كل عصر وجيل يفسرون القرآن ويتوسعون يف  

وأخذ املفسرون يتعرضون لآليت ليستنبطوا منها  .كل عصر عما قبله
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األحكام ويتعرضون لآليت يفسرون هبا مذاهبهم من اجلرب واالختيار، 
ءهم حسب ما مييلون إليه، من تشريع أو علم  ويفسرون اآليت يثبتون هبا آرا

والذي يبدو من تتبع  .كالم أو بالغة أو صرف وحنو أو ما شاكل ذلك
التفاسري يف خمتلف العصور منذ عصر الصحابة حىت عصران هذا، أن تفسري 
القرآن كان يف كل عصر من العصور متأثرا  ابحلركة العلمية فيه، وصورة 

راء ونظريت ومذاهب، وقلما خيلو تفسري من التأثر منعكسة ملا يف العصر من آ
  .مبا كان يسود عصره من آراء وأفكار وأحكام

أن هذه التفاسري كلها مل تؤلف يف كتب من أول يوم صار فيه  إاّل 
مفسرون، أي من عصر الصحابة، بل انتقل  من حال إىل حال يف خمتلف 

حلديث واباب  من أبوابه، وكان فقد كان التفسري يف أول أمره جزءا  من ا .العصور
ديث  ـفراوي احل .ديث هو املادة الواسعة اليت تشمل َجيع املعارف اإلسالميةـاحل

مث  .هي، يروي حديثا  فيه تفسري آلية من القرآنـا  فيه حكم فقـديثـكما يروي ح
أخذ املؤلفون يف أوائل العصر العباسي وأواخر العصر األموي، أي يف أوائل 

وع واحد ـاهبة املتعلقة يف موضـين للهجرة جيمعون األحاديث املتشالقرن الثا
ري وفقه ـمنها احلديث من تفسـففصل  املعارف اليت يتض .ويفصلوهنا عن غريها
أ من العلوم ما نشأ من حديث وسرية، وفقه، وتفسري، فكان ـعن بعضها، ونش

ري يف أول أمرها أن التفاس إاّل  .علم التفسري، وأصبح علما  مستقال  يدرس وحده
مل تتخذ شكال  منظما  أبن تذكر آيت القرآن مرتبة كرتتيب املصحف مث تتبع 

ريها، بل كان  التفاسري تروى منثورة هنا وهناك، تفسريا  آليت متفرقة  ـبتفس
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كما هو الشأن يف احلديث، وظل احلال كذلك إىل أن مت انفصال التفسري عن 
ووضع التفسري لكل آية من القرآن أو جزء  احلديث وصار علما  قائما  بنفسه،
ري ـرض لتفسـوأول من تع .ب ترتيب املصحفـمن آية مرتبة هذه اآليت حس

فقد  .هجرية 207رها على التتابع هو الفراء املتو ى سنة ـالقرآن آية آية وفس
ن عمر بن بكري كتب إىل الفراء أن إ" :روى ابن الندمي يف كتابه الفهرس  قال

سهل رمبا سألين عن الشيء بعد الشيء من القرآن فال حيضرين فيه احلسن بن 
جواب، فَن رأي  أن جتمع يل أصوال ، أو جتعل يف ذلك كتااب  أرجع إليه 

عليكم كتااب  يف القرآن،  أُمليفعل ، فقال الفراء ألصحابه اجتمعوا حىت 
 أيقر وجعل هلم يوما ، فلما حضروا خرج إليهم، وكان يف املسجد رجل يؤذن و 

ابلناس يف الصالة، فالتف  إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاحتة الكتاب نفسرها مث 
نويف الكتاب كله، فقرأ الرجل وفسر الفراء فقال أبو العباس: مل يعمل أحد قبله 

مث جاء بعده ابن جرير الطربي املتو ى  .مثله وال أحسب أن أحدا  يزيد عليه"
وقد اشتهر قبل تفسري ابن جرير  .ورهجرية فكتب تفسريه املشه 310سنة 

وكان شأنه شأن احملدثني األولني  .َجلة من التفاسري، منها تفسري ابن جريج
جيمعون ما وصلوا إليه من غري فرق بني الصحيح وغري الصحيح، وقد ذكروا 
"أن ابن جريج مل يقصد الصحة وإمنا روى ما ذكر يف كل آية من الصحيح 

هجرية، ومنها تفسري مقاتل  127لسدي املتو ى سنة ومنها تفسري ا .والسقيم"
هجرية، وقد قال عبد هللا بن املبارك عن تفسري مقاتل هذا  150املتو ى سنة 
ق، وقد كان اسحإومنها تفسري حممد بن  ."ن تفسريه لو كان ثقة"ما أحس
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ينقل عن اليهودية والنصرانية ويذكر يف تفسريه أقواال  لوهب بن منبه وكعب 
ر وغريمها ممن يروون عن التوراة واإلجنيل وشروحهما، وهذه التفاسري مل األحبا

مث تتابع  .أن ابن جرير الطربي َجع أكثرها وأدخلها يف كتابه إاّل  .تصل إلينا
 .املفسرون يفسرون القرآن كامال  مرتبا  يف كتب كاملة مرتبة

يف أن الناظر يف التفاسري اليت دون  جيد أن املفسرين سلكوا  إاّل 
منهم من عين ابلنظر يف أساليب الكتاب ومعانيه وما  .التفسري وجوها  شىت

اشتمل عليه من أنواع البالغة ليعرف به علو الكالم وامتيازه عن غريه من 
القول فغلب  على تفاسريهم الناحية البالغية، ومن هؤالء حممد بن عمر 

صول العقائد ومنهم من نظر يف أ .الزخمشري يف تفسريه املسمى ابلكشاف
ومقارعة الزائفني وحماجة املخالفني مثل فخر الدين الرازي يف تفسريه املشهور 

ومنهم من نظر يف األحكام الشرعية واعتىن يف استنباطها من  .ابلتفسري الكبري
بكر الرازي املعروف  اآليت فوّجه عنايته آليت األحكام وذلك مثل أيب

ومنهم من تتبع القصص وزاد يف  .لقرآنابجلصاص يف تفسريه املشهور أحكام ا
قصص القرآن ما شاء من كتب التاريخ واإلسرائيليات، وأخذ جيمع َجيع ما 
يسمعه من غث ومسني من غري تنقيح ملا خيالف الشرع وال يطابق العقل ويتنا ى 
مع اآليت القطعية الداللة ومن هؤالء عالء الدين علي بن حممد البغدادي 

ومنهم من  .يلنـز خلازن يف تفسريه ابب التأويل يف معاين التالصويف املعروف اب
عين يف أتييد مذهبه وتفسري اآليت حسب ما يؤيد فرقته مثل تفسري البيان 
للشيخ الطربسي، وتفسري التبيان للشيخ الطوسي، فَهنما يؤيدان آراء الشيعة 
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القرآن  ومنهم من عين ابلتفسري لشرح معاين .ومذهبهم يف العقائد واألحكام
وهؤالء هم املفسرون الذين تعترب  .وأحكامه من غري نظر إىل انحية من النواحي

تفاسريهم من أمهات كتب التفسري، ويعتربون من األئمة يف التفسري وغريه، 
وذلك مثل تفسري ابن جرير الطربي، وتفسري أيب عبد هللا حممد القرطيب، 

لعصر وأواخر العصر اهلابط من أما ما أُلف يف هذا ا .وتفسري النسفي وغريهم
، وتفسري طنطاوي جوهري، وتفسري أمحد رشيد رضاتفاسري مثل تفسري حممد 

مصطفى املراغي وغريهم، فال تعد من التفاسري وال يوثق هبا، وذلك ألن فيها 
آلية:  رضارشيد جرأة على دين هللا يف تفسري كثري من اآليت كتفسري حممد 

                                    فَنه
ألهل اهلند من املسلمني أخذ القوانني اإلجنليزية واخلضوع ألحكام  أجاز

يف اجلزء السادس من تفسري  رشيد رضاالقضاة اإلجنليز فقد ذكر الشيخ حممد 
 تفسري قوله تعاىل: القرآن احلكيم الشهري )ابملنار( يف تفسري سورة املائدة عند

                                    يف
عندما سئل: أجيوز للمسلم املستخدم عند  409 - 406الصفحة من 

فأجاب  ؟اإلجنليز احلكم ابلقوانني اإلجنليزية وفيها احلكم بغري ما أنزل هللا
"وَجلة القول أن دار احلرب ليس  حمال  إلقامة  :جبواب طويل منه ما نصه

لعذر أو مصلحة للمسلمني  سالم، ولذلك جتب اهلجرة منها إاّل أحكام اإل
يؤمن معها من الفتنة يف الدين، وعلى من أقام أن خيدم املسلمني بقدر طاقته 
ويقوي أحكام اإلسالم بقدر استطاعته وال وسيلة لتقوية نفوذ اإلسالم وحفظ 
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املسلمني مثل تقلد أعمال احلكومة، وال سيما إذا كان  احلكومة  مصلحة
واملعروف  .متساهلة قريبة من العدل بني َجيع األمم وامللل كاحلكومة اإلجنليزية

أن قوانني هذه الدولة أقرب إىل الشريعة اإلسالمية من غريها ألهنا تفوِّض أكثر 
يف اإلسالم وتوىل القضاء  فمن كان أهال  للقضاء .األمور إىل اجتهاد القضاة

 .يف اهلند بصحة قصد وحسن نية يتيسر له أن خيدم املسلمني خدمة جليلة
وظاهر أن ترك أمثاله من أهل العلم والبصرية للقضاء وغريه من أعمال احلكومة 
أتمثا  من العمل بقوانينها يضيِّع على املسلمني معظم مصاحلهم يف دينهم 

من هذا كله أن قبول املسلم للعمل يف احلكومة "والظاهر  :ودنياهم" مث قال
اإلجنليزية يف اهلند" ومثله ما هو يف معناه "وحكمه بقوانينها هو رخصة تدخل 
يف قاعدة ارتكاب أخف الضررين إن مل يكن عزمية يقصد هبا أتييد اإلسالم 

" وكتفسري طنطاوي جوهري حيث ذكر أن القرآن ...وحفظ مصلحة املسلمني
وم واملعارف احلديثة ومأله ابلصور للحيواانت والطيور للداللة على فيه من العل

أن القرآن بّينها، وكتفسري مصطفى زيد الذي أنكر فيه وجود املالئكة 
فهذه التفاسري،  .ل ذلك فكفر بتفسريه هذا، وخرج عن اإلسالموالشياطني وأوّ 

 .هاوأمثاهلا ال تعد من كتب التفسري عند املسلمني وال يعترب تفسري 
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 ريـادر التفسـمص

ال يقصد من كلمة مصادر التفسري ما اعتمد عليه املفسرون يف تفسري  
كل منهم للقرآن حسب الفكرة اليت حيملها كالتوحيد والفقه والبالغة والتاريخ 

فهذه ليس  مصادر التفسري، بل هي األمور اليت أثرت على  ،وما شاكل ذلك
ر فنحا حنوا  معينا  يف التفس وإمنا املقصود من مصادر التفسري املراجع  .رياملفسِّ

اليت نقل عنها املفسرون، ووضعوا ما نقلوه عنها يف تفسريهم، بغض النظر عن 
وإذا تتبعنا مصادر التفسري جندها تنحصر  .االجتاه الذي اجتهوه يف تفسريهم

 يف ثالثة مصادر هي:

  لمثل الذي روي أن الرسو   تفسري نقل عن رسول هللا - أوال  
ُة اْلعاْصرِ »قال:  ُة اْلُوْسطاى صاالا  .أخرجه الرتمذي من طريق ابن مسعود «الصىالا

عاْن يـاْوِم احلْاجِّ اأْلاْكْباِ  ساأاْلُت راُسولا اَّللِى »ومثل ما روي عن علي قال: 
؟ األاجالانْيِ قاضاى ُموساى أايُّ »وما روي:  .أخرجه الرتمذي «يـاْوُم النىْحرِ  :فـاقاالا 

بـاُهماا قاضاى أاْكثـاراُُهاا: لا اقا فـا  ز أن هذا النوع ال جيو  إاّل  .أخرجه البخاري «واأاْطيـا
ما ورد منه يف الكتب الصحاح، ألن  للنقل إاّل  ا  مصدر بوصفه االعتماد عليه 

ولذلك يتحرى يف هذا النوع من مصادر  .القّصاص والوّضاع زادوا فيه كثريا  
وقد بلغ من حتري السلف يف  . النقل لكثرة الكذب فيه على رسول هللا

وقالوا مل يرو عن  ...هذا النوع من التفسري حدا  أنكره كثري منهم إنكارا  كليا  
ثالثة ليس هلا : "وقد روي عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه قال .رسول هللا تفسري

ولذلك جند أن املفسرين لعدم ثقتهم مبا  ."أصل: التفسري واملالحم واملغازي
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ومل  .تبعوا ذلك مبا أداهم إليه اجتهادهمأ يقفوا عند حد ما ورد، بل رد، ملو 
وقد أضيف إىل ما ورد عن رسول هللا، ما ورد عن  .يقفوا عند حدود النص

الصحابة من تفسري، وصار من التفسري املنقول، وكذلك ما ورد عن التابعني 
ل ما نقل وقد تضّخم هذا النوع من التفسري املنقول وصار يشم .من تفسري

عن رسول هللا وما نقل عن الصحابة، وما نقل عن التابعني، وصار وحده كافيا  
وتكاد كتب التفسري املؤلَّفة يف العصور األوىل تكون  .ألن يكون تفسريا  

 .مقصورة على هذا النحو من التفسري

من مصادر التفسري الرأي، وهو ما يطلق عليه االجتهاد يف  - ثنيا  
أن املفسر يعرف كالم العرب ومناحيهم يف القول، ويعرف ذلك  .التفسري

األلفاظ العربية ومعانيها ابلوقوف على ما ورد مثله يف الشعر اجلاهلي والنثر 
وحنومها، ويقف على ما صح عنده من أسباب نزول اآلية مستعينا  هبذه 

ن ومل يك .األدوات، ويفسر اآليت القرآنية حسب ما أداه إليه فهمه واجتهاده
التفسري ابلرأي يعين أن يقول يف اآلية ما يشاء وما تتطلبه رغبته، وإمنا كان 
الرأي الذي جيري التفسري حبسبه يعتمد على األدب اجلاهلي من شعر ونثر 

على األحداث اليت  هنفسوعادات العرب وحماوراهتا، ويعتمد يف الوق  
روب وهجرة وححصل  يف أيم الرسول، وما لقي النيب من عداء ومنازعات 

 .ما استدعى أحكاما  واستوجب نزول القرآنوفنت، وما حدث يف أثناء ذلك 
وإذن فاملراد من التفسري ابلرأي هو فهم اجلمل بواسطة فهم مدلوالهتا اليت تدل 

وأما ما روي عن سيدان  .عليها املعلومات املوجودة عند املفسر من لغة وحادثة
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ّمال أوجه" فليس املراد ـقوله "القرآن حعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه من 
منه أن القرآن حيمل أي وجه تريد تفسريه منه، بل املراد أن اللفظة الواحدة أو 
اجلملة الواحدة حتتمل عدة أوجه من التفسري، ولكن األوجه حمصورة ابملعاين 

ومن هنا كان التفسري ابلرأي  .اليت حتتملها اللفظة أو اجلملة وال خيرج عن ذلك
عبارة عن فهم للجملة يف حدود ما حتتمله ألفاظها من معاٍن، ولذلك أطلقوا 

 .عليه أنه تفسري ابالجتهاد

يفسرون ابلرأي والتابعني وقد كان َجهرة املفسرين من الصحابة 
ويعتمدون ابلدرجة األوىل عليه يف التفسري، وكانوا خيتلفون يف التفسري حىت يف 

على اعتمادهم على فهمهم اخلاص مثل كثري ا يدل م تفسري الكلمة الواحدة،
فمثال  يفسر املفسرون  .مما ورد عن ابن عباس وابن مسعود وجماهد وغريهم

 الطور يف قوله تعاىل:                             
بل جبابجلبل، وابن عباس يفسر الطور  فمجاهد يفسر الطور .بتفسريات خمتلفة
 .فأما ما مل ينبث فليس بطور .ن الطور ما انبّث من اجلبالإبعينه، وآخر يقول 

فهذا االختالف يف التفسري نتيجة لالختالف يف الرأي، ال نتيجة لالختالف 
يف املنقول، مع أن اللفظة لغوية، فما ابلك حني يكون الرأي ملدلول اجلملة ال 

 .اين اآليت خالفهم يف معاين األلفاظملعىن لفظة، ولذلك اختلفوا أيضا  يف مع
والظاهر من تتبع تفسري الصحابة ال سيما املفسرين املشهورين أهنم يف َجلتهم 
يعتمدون على الرأي يف التفسري وأما ما نقل عن بعضهم من التحرّج عن 
التفسري ابلرأي واالقتصار على التفسري املنقول، فَنه حيمل على رأي من مل 
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وابحلوادث  ،لتفسري وهي العلم ابللفظة العربية املراد تفسريهايستكمل أدوات ا
وال حيمل على التحرّج من فهم القرآن ألنه أُنزل  .اليت نزل  يف شأهنا اآليت

وعلى ذلك ال نستطيع  .ليفهمه الناس ال ليقتصروا على حد ما نقل من تفسري
أن يقول  ن الصحابة كانوا منقسمني إىل قسمني، قسم يتورع عنإأن نقول 

 .وإمنا كانوا يقولون ابلقرآن برأيهم .ابلقرآن برأيه، وقسم يقول ابلقرآن برأيه
وكانوا يتورعون أن يقول أحد ابلقرآن برأيه عن غري علم متأكد منه يف اللفظة 

أنه  إاّل  .اليت تفسر واجلملة اليت تبني من آيت القرآن، وكان كذلك التابعون
هذه األقوال وفهموها أهنا حتذير من القول جاء من بعدهم من اطلعوا على 
وجاء من اطلعوا على تفسري الصحابة  .ابلقرآن ابلرأي فتورعوا أن يقولوا فيه

ولذلك انقسم العلماء فيما بعد يف التفسري إىل  .ابلرأي فقالوا ابلتفسري ابلرأي
قسمني: قسم يتحرج عن القول ابلرأي ويقتصر على املنقول، وقسم يقول فيه 

أما الصحابة والتابعون فلم يكونوا قسمني بل كانوا يقولون ابلقرآن مبا  .رأيابل
يعلمون من رأي ومنقول، ويتحرجون عما ال يعلمون وحيذرون من القول يف 

 .القرآن ابلرأي من غري اعتماد على علم

ذلك أنه دخل يف اإلسالم بعض اليهود  .اإلسرائيليات - ثلثا  
وكان اليهود منهم، أكثر  .علماء يف التوراة واإلجنيلوالنصارى، وكان بني هؤالء 

ما دخلوا غري صادقني، ألن اليهود أكثر حقدا  وبغضا  للمسلمني من 
فتسرب من هؤالء العلماء إىل املسلمني كثري من األخبار اإلسرائيلية،  .النصارى

ذلك أن شغف العقول  .دخل  يف تفسري القرآن ليستكملوا هبا شرح اآليت
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ا لالستقصاء دعاها عند مساع كثري من آيت القرآن أن تتساءل عما وميله
وإذا مسعوا:  ؟حوهلا، فَذا مسعوا قصة كلب أصحاب الكهف قالوا ما كان لونه

                  وإذا  ؟تساءلوا ما ذلك البعض الذي ضربوا به
 قرأوا:                                        

           تساءلوا من هذا العبد الصاحل الذي لقيه موسى وطلب منه
وهكذا كان  تتوارد عليهم قصص  .ومن هنا أتيت قصة اخلضر ؟أن يعّلمه

احل وجتدهم يسألون عن الغالم الذي قتله العبد الص .وأخبار فيسألون عنها
وتساءلوا عن قصة موسى  .وعن القرية اليت مل تضّيفه .وعن السفينة اليت خرقها

وكان الذي جييبهم على هذه  .وشعيب وعن مقدار سفينة نوح إىل غري ذلك
األسئلة ويسد طمعهم يف هذه املعلومات هي التوراة وما علق عليها من حواش 

ليهود الذين دخلوا يف وما أدخل عليها من أساطري، ينقلها إليهم ا .وشروح
وكان قد أدخل بعض النصارى  .اإلسالم عن حسن نية أو عن سوء نية سواء

أن ذلك قليل ابلنسبة ملا  القصص واألخبار عن اإلجنيل، إاّل  ممن أسلموا بعض
وهكذا تضّخم الشيء الكثري من القصص واألخبار تضخما    .أدخله اليهود

نقول، وحىت شحن  كثري من كتب كبريا  حىت زاد عما روي من التفسري امل
 .التفسري هبذا املقدار الضخم من اإلسرائيليات والقصص واألخبار األخرى
وكان من أكثر من أدخل هذه اإلسرائيليات وأشهرهم كعب األحبار، ووهب 

بن منبه، وعبد هللا بن سالم، وهناك غريهم كثري، وهبذا صارت هذه ا
ى مصدرا  من مصادر التفسري عند اإلسرائيليات والقصص واألخبار األخر 

 .املفسرين
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 رينـة اليوم إَل مفسـة األُمّ ـاجـح

علم التفسري ابعتبار كونه معرفة من املعارف الشرعية اهلامة هو من أجّل 
واألُمة  .ولذلك ال بد من العناية به يف كل عصر ويف كل جيل .العلوم الشرعية

مل تكن، فال بد من معرفتها إذا   اليوم يف حاجة إىل مفسرين، ألنه جدَّت أشياء
كان  تندرج حت  كليات عامة ذكرت يف القرآن، أو ميكن انطباق أحكام 

على أن أسلوب التفاسري القدمية ابعتباره َجعا  للتفسري، هو نوع  .جزئية عليها
من أنواع التأليف من حيث الشكل والعرض، وهو كأسلوب املؤلفات القدمية 

ملن تعّود على قراءة  وشغفا  بقراءة هذه التفاسري إاّل  رغبة ال جيد أبناء هذا اجليل
وهلذا كان ال بد من أسلوب يبعث الرغبة  .املؤلفات القدمية، وقليل ما هم

والشغف يف املسلمني فضال  عن غريهم، لقراءة التفاسري ككتاب فكري عميق 
جاء وفوق ذلك فَن ما سار عليه املفسرون يف العصر الذي  .الفكر مستنريه

بعد وجود ترَجة الكتب الفلسفية والتأثر هبا، ويف العصر اهلابط الذي جاء بعد 
احلروب الصليبية، قد أدى إىل وجود تفاسري صرف  جهدا  كبريا  حنو العناية 

فضال  عما تراكم فيها  ،أبشياء ليس  من التفسري وال عالقة آليت القرآن هبا
ين مصدرا  اثلثا  من مصادر من اإلسرائيليات، حىت أصبح  عند املفسر 

فكان ال بد من تفسري للقرآن جيري على سنن تفسري الصحابة من  .التفسري
أما  .حيث االجتهاد يف فهم القرآن واالستعانة مبا نقل من تفسري عن الصحابة

فَنه إن صح يعترب جزءا  من احلديث، وال   ما نقل من تفسري عن الرسول
ذ نصا  تشريعيا  كالقرآن فال يدخل يف عداد يعترب تفسريا ، إذ يكون حينئ

 .التفسري
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أما األسلوب الذي ينبغي أن يسري عليه املفسر فذلك راجع إلبداعه 
هو، ألنه شكل من األشكال، وهو من نوع التأليف خيتار كل واحد حسب 
ما يرى من وسيلة ألداء هذا التفسري من حيث الرتتيب والتبويب والعرض، 

أما طريقة التفسري فهي  .بني أسلوب التأليف يف التفسريولذلك ال يصح أن ي
وقد وجدان بعد الدراسة والبحث والفكر طريقة للتفسري  .اليت حتتاج إىل بيان

نعرضها هنا ليجري تفسري القرآن على منهجها، وهي الطريقة اليت يقتضيها 
اب ، ألهنا كطريقة وإمنا قلنا طريقة أي أمرا  مقررا  دائميا  ومل نقل أسلو  .واقع القرآن

االجتهاد اليت فهم  من واقع النصوص ومن األدلة اليت أرشد إليها القرآن 
فهي طريقة من حيث االلتزام هبا ال من  .الكرمي، وكذلك التفسري سواء بسواء

ألهنا ليس  من قبيل األحكام، أما هذه الطريقة  .حيث كوهنا حكما  شرعيا  
 قرآن الكرمي فتتلخص فيما يلي:اليت نرى السري عليها يف تفسري ال

تفسري القرآن هو بيان معاين مفرداته يف تراكيبها، ومعاين تراكيبه من 
وحىت تعرف طريقة تفسريه ال بد من عرض واقع القرآن  .حيث هي تراكيب

أوال  ودراسته دراسة إَجالية تربز حقيقة هذا الواقع، مث يدرس ما ينطبق عليه 
 .ومعانيه، مث يفهم ما هو املوضوع الذي جاء بههذا الواقع من حيث ألفاظه 

وهبذه املعرفة للواقع وما ينطبق عليه، وملوضوع البحث الذي جاء به القرآن 
فيهتدى إىل السبيل القومي  ،يتبني املرء الطريقة اليت تسلك يف تفسري القرآن

 .الذي جيب أن جيري التفسري على هنجه
أن يفهم واقعه ابعتباره كالما  أما واقع القرآن فهو كالم عريب فيجب 

إذ جيب أن تدرك مفرداته من حيث كوهنا مفردات عربية، وأن تدرك  .عربيا  
تراكيبه من حيث كوهنا تراكيب عربية حتتوي ألفاظا  عربية، وأن يدرك واقع 
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التصرف يف املفردات يف تراكيبها، وواقع التصرف يف الرتاكيب بوصفها تراكيب 
صرفا  عربيا  يف مفردات عربية يف تراكيب عربية أو فحسب، من حيث كونه ت

وأن يدرك فوق ذلك  .تصرفا  عربيا  يف تراكيب عربية من حيث الرتكيب َجلة
الذوق العايل يف أدب اخلطاب وأدب احلديث يف القرآن من حيث النهج 

فَذا  .العريب يف الذوق العايل يف أدب اخلطاب وأدب احلديث يف كالم العرب
اس العريب إدراكا  ـكله، أي إذا أدرك واقع القرآن على هذا األسأدرك ذلك  

ألن القرآن كله ميضي يف ألفاظه وعباراته على  .ريه وإال فالـتفصيليا  أمكن تفس
ألفاظ العرب وعباراهتم ومعهودهم يف كالمهم، وال خيرج عن ذلك قيد شعرة، 

ا مل يتوفر ذلك فَنه ال وم .هبذا اإلدراك وعلى هذا الواقع  ميكن تفسريه إاّل فال
وعليه فَنه يتوقف تفسري القرآن  .حقيقيا  حبال من األحوال تفسريا   ميكن تفسريه

ا  من النصوص العربية على إدراك واقعه العريب من ـبوصفه كالما  عربيا  ونص
 حيث اللغة:                     ،                

      . 
هذا من حيث واقعه، وما ينطبق عليه الواقع من حيث ألفاظه ومعانيه، 

أما من حيث املوضوع الذي جاء به فَن موضوعه رسالة  .أي من حيث اللغة
ففيه كل ما يتعلق ابلرسالة من  .من هللا لبين اإلنسان يبّلغها رسول من هللا

ذار والقصص، للعظة والذكرى، والوصف العقائد واألحكام والبشارة واإلن
ملشاهد يوم القيامة واجلنة والنار، للزجر وإاثرة الشوق، والقضاي العقلية، 
لإلدراك، واألمور احلسية واألمور الغيبية املبنية على أصل عقلي، لإلميان 

فالوقوف على هذا  .والعمل، وغري ذلك مما تقتضيه الرسالة العامة لبين اإلنسان
عن طريق الرسول الذي جاء به،  وفا  صحيحا  ال ميكن أن يكون إاّل وق املوضوع
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ال سيما وقد بنيَّ هللا تعاىل أن القرآن أنزل على الرسول ليبّينه للناس، قال 
 تعاىل:                                  وطريق ،

 .روي عنه رواية صحيحة من أقوال وأفعال وتقاريرالرسول هي سنته، أي ما 
ومن هنا كان من احملّتم أن جيري االطالع على سّنة الرسول قبل البدء بتفسري 

ابالطالع على سنة  إذ ال ميكن فهم موضوع القرآن إاّل القرآن وعند تفسريه، 
أن هذا االطالع جيب أن يكون اطالع وعي ملنت السنة بغض  إاّل  .الرسول
ر عن االطالع على سندها، أي جيب أن يكون اطالع تدبّر ألفكارها النظ

ابعتبارها مفاهيم، ال اطالع حفظ أللفاظها، أي ال يضري املفسر أن ال يهتم 
حبفظ األلفاظ أو معرفة السند والرواة ما دام واثقا  من صحة احلديث من جمرد 

التفسري متعلق  ألن .ختريج احلديث، بل احملتم عليه إدراك مدلوالت احلديث
وعليه جيب توفر الوعي على  .مبدلوالت السنة ال أبلفاظها وسندها ورواهتا

ومن هنا يتبني أنه ال بد لتفسري القرآن أوال   .السنة حىت يتأتى تفسري القرآن
وقبل كل شيء من دراسة واقع القرآن تفصيليا ، ودراسة ما ينطبق عليه هذا 

وجيب أن يُعلم أنه ال  .مث إدراك موضوع حبثه الواقع من حيث األلفاظ واملعاين،
يكفي اإلدراك اإلَجايل بل ال بد من اإلدراك التفصيلي للكليات واجلزئيات 

وألجل تصور هذا اإلدراك التفصيلي نعرض حملة أو إشارة  .ولو بشكل إَجايل
عن كيفية هذا اإلدراك التفصيلي لواقع القرآن من حيث مفرداته وتراكيبه 

املفردات والرتاكيب، ومن حيث األدب العايل يف اخلطاب واحلديث  وتصرفه يف
 .من الناحية العربية، من حيث لغة العرب ومعهودهم يف كالمهم

أما واقع القرآن من حيث مفرداته فَان نشاهد فيه مفردات ينطبق عليها 
 وقد يبقى استعمال املعىن اللغوي .املعىن اللغوي حقيقة، واملعىن اللغوي جمازا  
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وقد يتناسى املعىن  .واجملازي معا ، ويعرف املعىن املراد ابلقرينة يف كل تركيب
ونشاهد  .اللغوي ويبقى املعىن اجملازي، فيصبح هو املقصود، ال املعىن اللغوي

فيه مفردات ينطبق عليها املعىن اللغوي فقط، ومل تستعمل يف املعىن اجملازي، 
وتوجد فيه مفردات ينطبق  .اللغويلعدم وجود أي قرينة تصرفها عن املعىن 

عليها املعىن اللغوي وينطبق عليها معىن شرعي جديد غري املعىن اللغوي 
حقيقة، وغري املعىن اللغوي جمازا  وتستعمل يف املعىن اللغوي واملعىن الشرعي يف 

أو ينطبق  .آيت خمتلفة، والذي يعنّي أي معىن ُمراد منهما هو تركيب اآلية
فمثال  كلمة قرية  .الشرعي فحسب، وال تستعمل يف املعىن اللغويعليها املعىن 

 وي فقط، قال تعاىل: ـغـمل  مبعناها اللـتعـاس                 

            ،                     واستعمل  مبعناها
 اجملازي، قال تعاىل:                       والقرية ال تسأل بل

 وقال تعاىل:  .املراد أهل القرية، وهذا املعىن جمازي                

       ومثل قوله تعاىل:  .، واملراد أهل قرية              

       غائط هو املكان املنخفض، استعمل  يف قضاء احلاجة جمازا ، فال
ألن الذي كان يقضي احلاجة يذهب إىل مكان منخفض فغلب استعمال 

 املعىن اجملازي وتنوسي املعىن احلقيقي، ومثل قوله تعاىل:           

         :وقوله                  َن املراد معناها اللغوي ف
 ومثل قوله تعاىل:  .ومل يرد هلا معىن آخر            فَن املراد

معناها اللغوي، وهو تطهري الثياب من النجاسة، ألن طهر يف اللغة طهارة ضد 
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 تعاىل: وقوله .األدانس عن هنـز ت واطهر وتطهر ،جنس، وطهر الشيء ابملاء غسله
      ،                    فاملعىن

 ألن املؤمن ال ينجس، فلم يبق إاّل اللغوي هنا وهو إزالة النجاسة غري ممكن 
هون عن نـز واملطهرون: املت .معىن آخر وهو إزالة احلدث، فاطّهروا: أزيلوا احلدث

قال  .كرب واحلدث األصغر يُقال له شرعا  طهارةاحلدث، ألن إزالة احلدث األ
ة  ِبغارْيِ طُُهورٍ »عليه الصالة والسالم:  أخرجه مسلم عن ابن  «الا يـاْقباُل اَّللىُ صاالا

ومثل قوله تعاىل:  .أي إزالة حدث .عمر، وابن ماجه عن أنس بن مالك
                          َن املراد معناها الشرعيف. 

 وقوله تعاىل:              ومثل  .املراد املعىن اللغوي وهو الدعاء
 قوله تعاىل:                :وقوله تعاىل             . 

 .ا الشرعيوَجيع اآليت اليت ذكرت فيها الصالة مل تستعمل إال مبعناه
أما من حيث الرتاكيب فَن اللغة العربية من  .هذا من حيث املفردات

حيث هي ألفاظ دالة على معاٍن، وإذا تقصينا هذه األلفاظ من حيث وجودها 
يف تراكيب، سواء أكان  من حيث معناها اإلفرادي يف الرتكيب، أم من حيث 

إحدامها أن ينظر إليها  .معىن الرتكيب َجلة، فَهنا ال خترج عن نظرتني اثنتني
من جهة كوهنا ألفاظا  وعبارات مطلقة دالة على معاٍن مطلقة، وهي الداللة 

والثانية من جهة كوهنا ألفاظا  وعبارات دالة على معاٍن خادمة  .األصلية
أما ابلنسبة للقسم األول وهو   .لأللفاظ والعبارات املطلقة، وهي الداللة التابعة

وعبارات مطلقة دالة على معاٍن مطلقة، فَن يف اللغة من  كون الرتاكيب ألفاظا  
حيث املفردات ألفاظا  مشرتكة مثل كلمة العني وكلمة القدر وكلمة الروح وما 
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شاكل ذلك، وفيها ألفاظ مرتادفة مثل كلمة جاء وأتى، وكلمة أسد وقسورة، 
 ألفاظ مضادة مثل كلمة قرء للحيض، اوفيه .وكلمة ظن وزعم، إىل غري ذلك

وم والتنكيل وما شابه ذلك، ر لإلعانة والنصرة وكذلك للّ والطهر، وكلمة عزّ 
فهم معناها ـوحيتاج فهم املعىن املراد من الكلمة فهم الرتكيب، وال ميكن أن يُ 

مبجرد مراجعة قواميس اللغة، بل ال بد من معرفة الرتكيب الذي وردت فيه هذه 
وكما نقول ذلك يف  . املراد منهاالكلمة، ألن الرتكيب هو الذي يعنيِّ املعىن

املفردات ابلنسبة للرتاكيب نقوله ابلنسبة للرتاكيب نفسها، فَهنا من حيث هي 
ألفاظ وعبارات مطلقة دالة على معاٍن مطلقة، وهذه هي داللتها األصلية، وما 
مل ترد قرينة دالة على غري ذلك، فَن معناها املطلق هو املراد، وهذا كثري يف 

 . حيتاج إىل متثيل ألنه األصلالقرآن ال
وأما ابلنسبة للقسم الثاين وهو كون الرتاكيب ألفاظا  وعبارات دالة على 
معاٍن خادمة لأللفاظ والعبارات املطلقة، فَن كل خرب يقال يف اجلملة يقتضي 

فتوضع اجلملة على وضع يؤدي  .بيان ما يقصد يف اجلملة ابلنسبة لذلك اخلرب
، يف احلال اليت وجد نفسه اإلخبارخرب، واملخرب عنه، و حبسب امل ذلك القصد

عليها، ويف املساق الذي سيق  به اجلملة، ويف نوع األسلوب من اإليضاح 
فَنك تقول يف ابتداء اإلخبار: قام  .واإلخفاء واإلجياز واإلطناب وغري ذلك

عنه فَن كان  العناية ابملخرب  .ن مل تكن عناية ابملخرب عنه بل ابخلربإزيد، 
 .لة السؤال قل  إن زيدا  قامنـز ل منـز ويف جواب السؤال أو هو م .قل  زيد قام

ويف جواب املنكر: وهللا إن زيدا  قام، ويف إخبار من يتوقع قيام زيد: قد قام 
زيد، إىل غري ذلك من األمور اليت جيب أن تالحظ يف النصوص العربية، وقد 

اءت فيه األلفاظ والعبارات املطلقة جاء القرآن مستوفيا  هاتني النظرتني، فج
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الدالة على  الدالة على معاٍن مطلقة، وجاءت فيه األلفاظ والعبارات املقيدة
ومن أروع ما  .معاٍن خادمة للمعاين املطلقة، يف وجوه متعددة من البالغة

روعي فيه وجود املعاين اخلادمة، اليت هي الداللة التابعة، اآليت وأجزاء اآليت 
تكرر يف القرآن يف السورة الواحدة والسور املختلفة، وكذلك القصص اليت ت

واجلمل اليت تتكرر يف القرآن، وما جاء فيه من تقدمي احملمول على املوضوع، 
ومن التأكيد أبنواع من التأكيد أو بنوع واحد حسب مساق اجلملة، ومن 

 .ة التابعةاالستفهامات اإلنكارية وغري ذلك، مما يتضمن أعلى أنواع الدالل
فَنك جتد اآلية أو جزء اآلية أو اجلملة أو القصة، أتيت يف مساق على وجه يف 
بعض السور، وأتيت على وجه آخر يف سورة أخرى، وأتيت على وجه اثلث يف 

وال جتد تعبريا  حّول عن وضعه األصلي كتقدمي اخلرب  ...موضع آخر وهكذا
خر مما كر البعض عن البعض اآلعلى املبتدأ، وكتأكيد اخلرب، وكاالكتفاء بذ 

وجدت هلذا نكتة بالغية كان  إلجياد معىن خيدم  يذكر عادة، وغري ذلك، إاّل 
 .املعاين املطلقة اليت تتضمنها األلفاظ والعبارات يف اآلية

هذا من حيث أسس الكالم يف اللغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة 
ن حيث هي ألفاظ دالة على على معاٍن، ومن حيث أسس الكالم يف القرآن م

معاٍن، سواء أكان  من حيث النظرة إىل املفردات يف تراكيبها، أم من حيث 
أّما من حيث التصرف يف املفردات وهي يف تراكيبها، أو  .الرتاكيب َجلة

التصرف يف الرتاكيب، فَن القرآن سائر فيها على معهود العرب الذين نزل 
ن للعرب، فَنه مل حيصل فيه العدول عن ومع إعجاز القرآ .القرآن بلساهنم

العرف املستمر هلم يف التصرف ابلقول، وواقعه من هذه اجلهة هو عينه واقع 
وابلرجوع إىل واقع معهود العرب جند أن العرب ال ترى  .معهود العرب يف ذلك
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األلفاظ حتمية االلتزام حني يكون املقصود احملافظة على معىن الرتاكيب، وإن  
وكذلك ال ترى جواز العدول عن األلفاظ حبال من األحوال  .يهاكان  تراع

بل تلتزمها حني يكون املقصود أداء املعاين اليت تقتضي الدقة يف أدائها التزام 
اللفظ الذي يكون أداؤها به أكمل وأدق، فليس أحد األمرين عندهم مبلتزم، 

لفاظ، وقد تبىن بل قد تبىن املعاين على الرتكيب وحده مع عدم االلتزام ابأل
فمن شأن العرب االستغناء ببعض األلفاظ  .املعاين على األلفاظ يف الرتكيب

فقد حكى ابن  ،عّما يرادفها أو يقارهبا إذا كان املعىن املقصود على استقامته
 جين عن عيسى بن عمر قال: مسع  ذا الرمة ينشد:

 وظاهر هلا من يبِس الشَّْخِ  واستِعنْ  
 رتاـْل يديمك هلا سـعـبا واجـعليها الص       

وعن أمحد بن حيىي  .فقل  أنشدتين من ابئس فقال يبس وابئس واحد
 قال: 

 أنشدين ابن األعرايب:
 كأين به من شدة الرَّْوِع آنمسُ  تمهُ ـِع زير ال أُريُد ممبيـوموض

أنشدتنا وموضع ضيق فقال  .فقال له شيخ من أصحابه ليس هكذا
وقد حصل  .كذا وكذا وال تعلم أن الزير والضيق واحدسبحان هللا تصحبنا منذ  

ذلك يف القرآن يف االستغناء ببعض األلفاظ عما يرادفها أو يقارهبا مثل 
القراءات يف القرآن:          ،          

،                 ،           

 ،             ،              
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 .وغري ذلك من اآليت حبسب القراءات
ومن شأن العرب االلتزام ابأللفاظ بعينها حني يكون هنالك قصد من 

 فَنه يروى أن أحد الرواة حني أنشد: .التعبري هبا
 ابم فأوجعاـزِعم مما أصـوال جم  عمُركم ما دهري بتأبنِي مالكٍ ل

فوضع كلمة هالك بدل مالك فقال: لعمرك ما دهري بتأبني هالك 
ب وقال: الرواية مالك وليس هبالك واملرثي هو مالك ال مطلق شخص ـغض
والقرآن الكرمي وردت فيه ألفاظ ملتزمة ال ميكن أن يؤدى املعىن بدوهنا،  .هالك
 ه تعاىل: فقول                فَن كلمة ضيزى هنا ال ميكن

ة كلمة مرادفة أو مقاربة، ال قسمة ظاملة، وال جائرة، وال يّ أأن تؤدي معناها 
 تعاىل:  غري ذلك مما هو يف معناها، وقوله              

       ال ميكن أداء املعىن بغريها، ومن أجل ذلك  فَن كلمة احلمري
ن حيث احملافظة على هذا م .روعي لفظها يف الرتكيب حمافظة على املعىن

أما من حيث احملافظة على املعىن  .أو عدم احملافظةنفسه للفظ التعبري اب
فَن من معهود العرب أن يكون االعتناء  اإلفرادي بتبيانه أو عدم احملافظة،

بثوثة يف اخلطاب هو املقصود األعظم، بناء على أن العرب إمنا كان  ابملعاين امل
أنه إذا كان مقصود  إاّل  .عنايتها ابملعاين، وإمنا أصلح  األلفاظ من أجلها

اجلملة املعىن اإلفرادي فيجب أن توجَّه العناية إىل معىن املفردات مع معاين 
نه يكتفي ابملعىن اإلفرادي اجلملة، وإذا كان مقصود اجلملة املعىن الرتكييب، فَ
وقد جاء القرآن الكرمي  .لئال يفسد على القارئ فهم املعىن الرتكييب للجملة
ولذلك قال عمر بن اخلطاب  .على هذا املعهود، وسار عليه يف خمتلف اآليت

 حني سئل عن معىن قوله تعاىل:            هُنينا عن التكّلف ،
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 .املعىن اإلفرادي يف مثل هذه اجلملة املراد منها املعىن الرتكييب والتعّمق، أي يف
أنه إذا كان املعىن اإلفرادي يتوقف عليه املعىن الرتكييب فيجب بذل العناية  إاّل 

ه سأل وهو على املنرب عن ـوهلذا جند عمر بن اخلطاب نفس .للمعىن اإلفرادي
 املعىن اإلفرادي لكلمة التخّوف حني قرأ:                  فقال

 له رجل من هذيل التخّوف عندان التنّقص وأنشده:

 كما ختمموَّفم ُعودم النـَّبـْعمِة السَّفمنُ      الرَّْحُل منها اتِمكا  قمرِدا   ختمموَّفم  
"والسفن احلديدة اليت يربد هبا خشب القوس، والقرد الكثري القردان 

ي أن الرحل تنقص الناقة وتربد ظهرها كما تنقص والتامك العظيم السنام: أ
وحني أنشد اهلذيلي بي  الشعر وفسر لعمر  .احلديدة خشب القسي"

"أيها الناس متسكوا بديوان شعركم يف جاهليتكم فَن فيه  :التخوف قال عمر
 .تفسري كتابكم"

رآن يراعي عند الكالم تعبريات يقصد منها مراعاة ـوفوق ذلك فَن الق
عايل، فَنه أتى ابلنداء من هللا تعاىل للعباد، ومن العباد هلل تعاىل، إما األدب ال

فحني أتى ابلنداء من ِقبمل هللا للعباد جاء حبرف النداء  .حكاية وإما تعليما  
 املقتضي للبعد اثبتا  غري حمذوف ليشعر العبد ببعده كقوله تعاىل:      

                   ،                     

     ،                               ، 
         ،              . هذا ابلنسبة لنداء هللا للعباد. 

داء العباد هلل فقد أتى ابلنداء جمردا  من الياء كقوله تعاىل: أما ابلنسبة لن    
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، 

                          ،                    

     ،                                    

    . ابلبعد ليشعر العبد أن هللا قريبشعرة فهذه كلها جمردة من الياء امل 
وهللا تعاىل ليس   ،منه وألن الياء تفيد التنبيه فالعبد يف حاجة للتنبيه عند النداء

 .كذلك
اته التعبريات اليت يقصد منها مراعاة األدب العايل قد ـا  فَن مراعـوأيض

ى من ريح يف األمور اليت يستحـسار فيها القرآن ابإلتيان ابلكناية عن التص
 ذكرها والتصريح هبا، كما كىن عن اجلماع ابللباس واملباشرة قال تعاىل:   

                   :وقال تعاىل             

              وكىّن عن قضاء احلاجة بقوله:     

          . 

ومن ذلك أيضا  قد أتى القرآن اباللتفات الذي ينبئ يف القرآن عن 
أدب اإلقبال من الغيبة إىل احلضور ابلنسبة إىل العبد إذا كان مقتضى احلال 

يستدعيه كقوله تعاىل:                         

             :مث عدل عن الغيبة إىل اخلطاب فقال
                   :وكقوله تعاىل          

                        فعدل عن اخلطاب إىل الغيبة وقوله
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 تعاىل:                        فجرى العتاب على حال
مث توجه اخلطاب له  ،تقتضيه الغيبة مع أن اآلية نزل  عليه وهو املخاطب هبا

 فقال تعاىل:                  .  فهذا العدول من اخلطاب إىل
بعد الغيبة ومن الغيبة إىل اخلطاب إمنا هو ملراعاة األدب العايل، ملا يف اخلطاب 

الغيبة من تقوية للمعىن الثاين، أو ختفيف للمعىن األول على النفس حني إلقائه 
أال ترى يف الشكر هلل والثناء عليه، كان األدب يقتضي الغيبة، وحني  .اإليه

ولعل العتاب  ؟العبادة وإظهار الضعف كان اخلطاب أليق أبدب اخلطاب
 .ه أن يكون من خماطبأخف على املعاتب بلفظ الغيبة واالستفهام أليق ب

ومن ذلك أيضا  ما علمنا هللا تعاىل يف ترك التنصيص على نسبة الشر إىل هللا 
قال تعاىل:  كما لكل شيء اخلالق هو تعاىل وإن كان           

وذلك بعد  ،(وبيدك الشر)واكتفى بذلك واستغىن هبا عن ذكر الشر فلم يقل: 
 قوله تعاىل:                                  

                                              

             ألن ما نص  .مع أن السياق أن يقول وبيدك الشر
 له خري وشر ابعتبار إطالق اإلنسان، فَتيان امللك وعزة على فعل هللا

الشخص هي خري ابلنسبة لإلنسان، ونزع امللك وذلة الشخص هي شر 
ابلنسبة لإلنسان، وقد نسبها هللا لنفسه أبنه هو الذي فعلها، وقال يف ختام 

 اآلية:                 ا يشمل وهو أيضا  يشمل الشر كم
ومع ذلك قال بيدك اخلري واكتفى بذلك عن ذكر الشر ومل يقل وبيدك  .اخلري
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وهذا كله، وهو التعبري بتعبريات  .الشر، تعليما  لنا أبن نتأدب أبدب اخلطاب
يقصد منها مراعاة األدب العايل، هو من معهود العرب يف كالمهم، ورد يف 

ظه وعباراته على ألفاظ العرب وهكذا ميضي القرآن يف ألفا .الشعر ويف اخلطب
وعباراهتم ومعهودهم يف كالمهم ال خيرج عن ذلك شعرة، وحييط بكل ما هو 

فواقعه أنه عريب حمض، ال مدخل  .يف أعلى مرتبة من بليغ القول مما ساروا عليه
لأللسن األعجمية به، فكان حتما  على ممْن أراد تفّهم القرآن أن أيتيه من جهة 

وال سبيل إىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهة، ولذلك كان من اللسان العريب، 
احملتم أن يفسر القرآن من حيث ألفاظه وعباراته، ومن حيث مدلوالت هذه 

فما ترشد إليه  .األلفاظ والعبارات، مفردات وتراكيب، يف اللغة العربية فحسب
ر من هذه وز أن يفسَّ اللغة العربية وما يقتضيه معهودها يفسر به القرآن، وال جي

وطريق ذلك النقل املوثوق  .حسب ما تقتضيه اللغة العربية ليس غري الناحية إاّل 
به من طريق الرواية اليت يرويها الثقة الضابط ملا يقول عن فصحاء العرب 

 .اخلالصة عربيتهم
وعلــــــى هــــــذا فتفســــــري املفــــــردات والرتاكيــــــب ألفاظــــــا  وعبــــــارات حمصــــــور 

ـــــر بغريهـــــا مطلقـــــا   يف اللغـــــة العربيـــــة وحـــــدها وممنـــــوع هـــــذا مـــــا يقتضـــــيه  .أن يفسَّ
 .واقعه من هذه اجلهة

أّما واقعه من حيث املعاين الشرعية كالصالة والصيام، واألحكام 
الشرعية كتحرمي الراب، وحل البيع، واألفكار اليت هلا واقع شرعي كاملالئكة 

الرسول  والشياطني، فَن الثاب  أن القرآن جاء يف كثري من آيته جممال ، وجاء
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وبنيَّ هللا  .يَّدهـومطلقا  وجاء الرسول وق .وعاّما  وجاء الرسول وخصصه ،وفصَّله
 فيه أن الرسول هو الذي يبينه، قال تعاىل:                    

             . فالقرآن من هذه اجلهة حيتاج فهمه إىل االطالع على 
ما بيَّنه الرسول من معاين مفردات القرآن وتراكيبه، سواء كان هذا البيان 

وهلذا كان ال بد لفهم القرآن  .ختصيصا ، أم تقييدا ، أم تفصيال ، أم غري ذلك
من االطالع على السنة املتعلِّقة ابلقرآن، أي على السّنة مطلقا ، ألهنا بيان 

 .قرآن من معاٍن وأحكام وأفكارللقرآن، حىت يعرف من هذه السنة ما يف ال
وهلذا كان االقتصار على فهم القرآن من حيث هو فهما  كامال  ال يكفي فيه 
االقتصار على اللغة العربية، بل ال بد أن يكون مع معرفة اللغة العربية معرفة 
السّنة، وإن كان  اللغة العربية وحدها هي اليت يُرجع إليها لفهم مدلوالت 

ولكن لفهم القرآن كله ال بد  .اكيب، من حيث ألفاظها وعباراهتااملفردات والرت 
من جعل السّنة واللغة العربية أمرين حتميني، وحتمي أن يسريا معا  لفهم 

وأن جُيعال الواسطة لفهمه  .القرآن، وأن يتوفرا ملن يريد أن يفسر القرآن
ليت قصَّها عن أما القصص الواردة فيه عن األنبياء والرسل واحلوادث ا .وتفسريه

األمم الغابرة، فَنه إن ورد فيها حديث صحيح ُأخذ، وإال فيقتصر عند ما ورد 
عنها يف القرآن يف جمموع اآليت، وال يصح أن تُعرف عن غري هاتني 

ألهنا من انحية املفردات والرتاكيب ال سبيل إىل التوراة واإلجنيل لفهم  .الطريقني
صص، وال عالقة للتوراة واإلجنيل يف فهم هذه املفردات والرتاكيب اليت روت الق

وأما من انحية املعاين فَن الذي يبينها هو الرسول بصريح  .املفردات والرتاكيب
ولذلك ال سبيل إىل التوراة واإلجنيل يف فهم  .القرآن، وليس التوراة واإلجنيل

ول بنّي معاين القرآن، ألن هللا أمران ابلرجوع إىل الرسول، وبنيَّ لنا أن الرس
فال جيوز أن نرجع إىل التوراة  .القرآن، ومل أيمران ابلرجوع إىل التوراة واإلجنيل
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وكذلك ال سبيل إىل غري  .واإلجنيل لفهم قصص القرآن وأخبار األمم املاضية
ن املوضوع ليس شرح قصة حىت التوراة واإلجنيل من كتب التاريخ وغريها، أل

ه، وإمنا املوضوع هو شرح نصوص ن هذا مصدر أوسع على فرض صدقإيقال 
فيجب الوقوف عند مدلوالت هذه  .معينة نعتقد أهنا كالم رب العاملني

النصوص من حيث اللغة اليت جاءت هبا وما تقتضيه هذه اللغة، ومن حيث 
ن إطالح، وهو الرسول الذي قال هللا االصطالح الشرعي من صاحب االص

ن هنا جيب أن يُنفى من التفسري كل قول وم .القرآن أُنزل عليه ليبّينه هو للناس
ويكون من االفرتاء على هللا  .جاء من التوراة واإلجنيل أو كتب التاريخ وغريها
ة دليل أن هلا عالقة مبعاين  هأن نزعم أن هذه هي معاين كالم هللا وال توجد شب

 .كالم رب العاملني

رآن حيوي العلوم وأما ما يزعمه الكثري من الناس قدميا  وحديثا  من أن الق
والصناعات واالخرتاعات وأمثاهلا، فيضيفون إىل القرآن كل علم يُذكر 
للمتقدمني واملتأخرين، من علوم الطبيعيات، والكيمياء، واملنطق، وغري ذلك، 

فَن القرآن مل يقصد فيه تقرير لشيء  .هبميكذّ فَنه ال أصل له، وواقع القرآن 
كار للداللة على عظمة هللا، وأحكام ملعاجلة وكل آيته إمنا هي أف .ّما زعمواـم

وأما ما حدث من العلوم فَنه مل ترد فيه آية، وال جزء آية،  .أعمال عباد هللا
وما ورد فيه مما ميكن  .فضال  عن آيت فيها أدىن داللة على أي علم من العلوم

 أن ينطبق على نظريت أو حقائق علمية، كآية:               

          اآلية فَمنا جاء للداللة على قدرة هللا، ال إلثبات النواحي
 وأما قوله تعاىل:  .العلمية                           
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فاملراد منه لكل شيء من التكاليف والتعّبد وما يتعلق بذلك، بدليل نص 
 اآلية ونص تكاليف اليت بلَّغها الرسل للناسمتعلقة يف موضوع ال فَهنا .اآلية
 هو:                                        

                                           

                    فكون هللا جاء ابلرسول شهيدا  على أمته
معناها شهيدا  عليها مبا بلَّغها، وكونه نّزل القرآن ليبني كل شيء، ويكون هدى 
ويكون رمحة ويكون بشرى للمسلمني، حيتِّم أن الشيء ليس علم الطبيعة وال 

بل هو شيء يتعلق ابلرسالة، فهو أي  املنطق وال اجلغرافيا وال غري ذلك،
الكتاب تبيان لألحكام والتعبد والعقائد، وهدى يهدي الناس، ورمحة هلم 
ينقذهم من الضالل، وبشرى للمسلمني ابجلنة ورضوان هللا، وال عالقة لغري 

فتعنيَّ أن يكون معىن تبياان  لكل شيء: أي  .الدين وتكاليفه بشيء من ذلك
 ما قوله تعاىل: وأ .من أمور اإلسالم                     

وكلمة كتاب من  .فاملراد ابلكتاب اللوح احملفوظ وهو كناية عن علم هللا تعاىل
 فحني يقول هللا:  .األلفاظ املشرتكة يفسرها الرتكيب الذي وردت فيه   

             وحني يقول:  .نيُراد منها القرآ         

        ولكن حني يقول:  .أي ما الكتابة             

   :ويقول                   ،           

           ،               ،         ، 
            ،                       
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 فقوله تعاىل:  .فاملراد منها َجيعا  علم هللا                 
  :أي اللوح احملفوظ كناية عن علمه، وقوله               أي
  :اللوح احملفوظ كناية عن علمه، وقوله                     

  :اآلية كلها تقولإذ جاءت صرحية أبهنا علم هللا،                

                                               

                 :على غرار قوله            

              هانفسبدليل اآلية الثانية اليت جاءت يف السورة - 
 وهي:  - بسورة األنعام        ية: فقد جاءت اآل      

                                                

                                         

          يدل على أنه ليس املراد يف هذه اآلية من   فهذا كله
وإذن ال  .كلمة الكتاب القرآن، بل املراد اللوح احملفوظ وهو كناية عن علم هللا

فيكون القرآن خاليا  من  .داللة يف اآلية على أن القرآن حيوي العلوم وأمثاهلا
ا، فال حبث العلوم، ألن مفرداته وتراكيبه ال تدل عليها، وألن الرسول مل يبينه

هذا هو واقع القرآن، وهو يدل داللة صرحية واضحة أنه نصوص  .عالقة هلا به
 .عربية جاء هبا رسول من عند هللا، ال تُفسَّر بغري اللغة العربية وسنة رسول هللا
أما تفسريه بناء على دليل شرعي ورد يف كيفية تفسريه فغري واقع وال أصل له 

لنا كيف تفسر آيته، والرسول مل يصح عنه  ألن القرآن نفسه مل يبني .مطلقا  
والصحابة رضوان هللا عليهم إن كان الذي فسروه  .بيان لكيفية معينة للتفسري
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وإن   .ول فهو من قبيل احلديث املوقوف، وليس من قبيل التفسرينـز سبب ال
ما يدل مبا يرى  كان من قبيل الشرح والبيان فقد اختلفوا يف اآليت، وقال كلٌّ 

فمنهم من كان أيخذ  .نه مل حيصل إَجاع منهم على كيفية معينة للتفسريعلى أ
عن أهل الكتاب بعض اإلسرائيليات ويرويها عنه التابعون، ومنهم كان يرفض 

أهنم َجيعا  كانوا يفهمون القرآن مبا عندهم من علم يف اللغة العربية  إاّل  .أخذها
وات  ووصفا  خلمْلق وُخُلق رسول ومبا يعرفون من سنة رسول هللا قوال  وفعال  وسك

ومن كان يتحرج عن تفسري بعض الكلمات  .هللا، وذلك مشهور عنهم َجيعا  
أو اآليت، كان حترجه للوثوق من املعىن ال اقتصارا  على ما ورد به النص، حىت 

أن ذلك ال يسمى إَجاعا  ألنه ال يكشف  إاّل  .عن علم موثوق إاّل ال يعطي 
ّما كان ـأنه ل إاّل  .ألن بيان الرسول سنة وليس تفسريا   .عن دليل من الرسول

الصحابة أقرب الناس َجيعا  إىل الصواب يف تفسري القرآن لعلو كعبهم يف اللغة 
العربية، وملالزمتهم للذي أُنزل عليه القرآن، كان فيما اتفقوا على سلوكه، من 

داة الوحيدة لفهم جعل العربية كالشعر اجلاهلي، واخلُطمب اجلاهلية وغريها األ
مفردات القرآن وتراكيبه، ومن وقوفهم عند حد ما ورد عن الرسول، وِمْن 

داتني، خري طريقة تسلك فهم القرآن على ضوء هاتني األ إطالق عقلهم يف
 .لفهم القرآن

ولذلك فَان نرى أن طريقة تفسري القرآن أن تُتخمذ اللغة العربية، والسّنة 
لفهم القرآن وتفسريه من حيث مفرداته وتراكيبه، ومن النبوية، األداة الوحيدة 

حيث املعاين الشرعية، واألحكام الشرعية، واألفكار اليت هلا واقع شرعي، وأن 



 

 320 

يُطلق للعقل أن يفهم النصوص بقدر ما يدل عليه كالم العرب ومعهود 
رفهم يف القول، وما تدل عليه األلفاظ من املعاين الشرعية الواردة بنص ـتص
العلماء،  سواءي من قرآن أو سنة، غري مقيد مبا فهم األولون السابقون، شرع
حىت الصحابة، فَهنا كلها اجتهادات قد ختطئ وتصيب، ورمبا أو التابعون،  وأ

أرشد العقل إىل فهم آية بـمرمزم واقعها للمفسر من خالل كثرة مطالعاته للعربية 
دم األشكال املدنية، والوقائع، والشريعة، أو بـمرمزم من خالل جتدد األشياء، وتق

واحلوادث، فبَطالق العقل يف اإلبداع، ابلفهم ال ابلوضع، حيصل اإلبداع يف 
التفسري يف حدود ما تقتضيه كلمة تفسري، مع احلماية من ضالل الوضع ملعاٍن 

وهذا االنطالق يف الفهم  .ُمفمسَّر بصلة من الصالتـال مت  إىل النص ال
أبقصى ما يفهمه من النص دون التقيد بفهم أي إنسان  وإطالق العنان للعقل

ما عدا ممْن أُنزلم عليه القرآن، حيّتم أن ينفي اإلسرائيليات كلها مقتصرا  يف 
القصص على ما ورد به القرآن عنها، وأن ينفي ما يزعمون من علوم تضمنها 

الكون،  القرآن، واقفا  عند حد ما تعنيه تراكيب القرآن من اآليت الباحثة يف
رآن اليت جيب أن هذه هي طريقة تفسري الق .وما ُقصدم منها من بيان عظمة هللا

 .، وأن يقوم أبعبائها ممْن يريد تفسري القرآنرُمفسِّ ـيلتزمها ال
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 ديثـلم احلعِ 
هو علم بقوانني يُعرف هبا أحوال السند واملنت، وغايته معرفة احلديث 

ابلرواية، وعلم احلديث  يث اخلاص  وهو قسمان: علم احلد .الصحيح من غريه
وأفعاله  ابلرواية فيشتمل على نقل أقوال النيب  أما اخلاص   .ابلدراية اخلاص  

أما اخلاص ابلدراية فيعرف  .وتقريراته وصفاته، وروايتها وضبطها وحترير ألفاظها
عنه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم 

، وتشمل الدراية معرفة املعىن الذي تضمَّنه ااملرويت وما يتعلق هبوأصناف 
 .احلديث من حيث مناقضته للنص القطعي
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 ديثـاحل

تدور ألفاظ بني احملدثني ينبغي الوقوف على معانيها وهي: احلديث، 
واملنت، والسند،  .هذا من حيث اإلطالق العام .واخلرب، واألثر، والسّنة
من انحية ألفاظ  ،واملسِند )بكسر النون( ،)بفتح النون(واإلسناد، واملسنمد 
أّما  .واحملدث، واحلافظ، واحلجة، واحلاكم، من انحية الرواة .احلديث، وروايته

 بيان معاين هذه األلفاظ يف اصطالح احلديث فهو:
من قول أو فعل أو تقرير، أو  احلديث: ما ُأضيف إىل النيب  - 1

ي متعلق ابخللقة ككونه عليه الصالة والسالم وصف خملْقي )بفتح اخلاء( أ
ليس ابلطويل وال ابلقصري، أو ُخُلقي )بضم اخلاء( أي متعلق ابخلُلق ككونه 

  ال يواجه أحدا  مبكروه، واخلرب والسنة معنامها هو هذا املعىن نفسه فهما
 .وكلها أي احلديث واخلرب والسنة مبعىن واحد .لفظان مرادفان للفظ احلديث

 .األثر فهو احلديث املوقوف على الصحابة رضي هللا عنهم وأما
والسند الطريق  .املنت: ما ينتهي إليه غاية السند من الكالم - 2

واإلسناد رفع احلديث لقائله،  .املوصلة إىل املنت، أي الرجال املوصلون إليه
 .واملسنمد )بفتح النون( ما اتصل سنده من أوله إىل منتهاه ولو كان موقوفا  

أّما  .ُمسنمد أيضا  على الكتاب الذي َُجع فيه مرويت الصحايبـويطلق ال
 .املسِند )بكسر النون( فهو من يروي احلديث إبسناده

واحلافظ:  .ُمحمدِّث: ممْن يتحمل احلديث ويعتين به رواية ودرايةـال - 3
ممْن حفظ مائة ألف حديث متنا  وسندا  ولو بطرق متعددة ووعى ما حيتاج 

 .، واحلجة: ممْن أحاط بثالمثائة ألف حديث، واحلاكم: ممْن أحاط ابلسنةإليه
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 ديثـواة احلرُ 

فليس بعد  .تنتهي الرواية للحديث بعد ضبط األحاديث يف الكتب
عصر تسجيل األمحاديث وهو عصر البخاري ومسلم وأصحاب السنن رواية 

رواة احلديث هم و  .ألمن الرواية عبارة عن النقل وقد انتهى هذا النقل .حديث
ن كل ممْن رأى النيب إويقول علماء احلديث  .الصحابة والتابعون وممْن دوهنم

 ولكن احلق هو أن الصحايب كل من حتقق فيه  .وآمن به فهو صحايب
نتني أو ـال بد من أن يصحبه سنة أو س»عن سعيد بن املسيب:  .معىن الصحبة

وأثىن عليه  -بالين ـسى السعبة عن مو ـوروى ش .«يغزو معه غزوة أو غزوتني
 هل بقي من أصحاب رسول هللا : قال: قل  ألنس بن مالك - خريا  

 .قال: بقي انس من األعراب رأوه، فأما من صحبه فال ؟أحد غريك
والصحابة كلهم عدول ِلما أثىن هللا عليهم يف كتابه العزيز، ومبا نطق  به السنة 

أما التابعون فَنه يطلق التابعي على  .هلمالنبوية يف املدح هلم يف أخالقهم وأفعا
من لقي الصحايب وروى عنه وإْن مل يصحبه، مثل سعيد بن املسّيب، وقيس 

وقد ُكتب  .وقيس بن عباد، وأيب ساسان حصني بن املنذر ،بن أيب حازما
والصحابة ليسوا معصومني من  .اتريخ رواة احلديث وعّرفم كل واحد منهم

يب الدمشقي: "وأما الصحابة رضي هللا عنهم فبساطهم قال احلافظ الذه .اخلطأ
فما يكاد  .مطوي وإْن جرى ما جرى، وإْن غلطوا كما غلط غريهم من الثقات

إذ على عدالتهم وقبول  .يسلم من الغلط واحد، لكنه غلط اندر ال يضر أبدا  
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كذب وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من ي .، وبه ندين هللا تعاىلما نقلوا العملُ 
عمدا ، لكن هلم غلط وأوهام، فمن ندر غلطه من حيثما قد محل احتمل، ومن 

قل حديثه، وعمل به على ـتعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضا ، ونُ 
ثبات يف االحتجاج مبن هذا نعته، كاحلارث األعور وعاصم تردد بني األئمة واألم 

وممْن فحش خطؤه  .ائب وحنوهبن حنبل وصاحل موىل التوأمة وعطاء بن السا
وكثر تفّرده مل حُيتج حبديثه، وال يكاد يقع ذلك يف التابعني األولني، ولو وجد 

وأما أصحاب التابعني كاألوزاعي وغريه  .ذلك يف صغار التابعني فمن بعدهم
فعلى املراتب املذكورة، ووجد يف عصرهم من يتعمد الكذب، أو من كثر غلطه 

 .ك هو النجم اهلادي بني األُمة وما سلم من الكالم فيههذا مال .فرتك حديثه
وكذا األوزاعي  .ولو قال قائل عند االحتجاج مبالك فقد تكلم فيه لعزر وأُهني
 .ثقة حجة ورمبا انفرد ووهم، وحديثه عن الزهري فيه شيء ما"
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 ماْن تُقبل روايته وماْن ال تُقبل
 وبيان اْلرح والتعديل

أما العدل  .ايته أن يكون عدال  ضابطا  ملا يرويهُيشرتط فيمن حُيتج برو 
وأما  .فهو املسلم البالغ العاقل الذي سمِلمم من أسباب الفسق وخوارم املروءة

الضابط فهو املتيقظ غري املغفل، احلافظ لروايته إْن روى ِمن حفظه، الضابط 
ن املراد، إن العامل مبعىن ما يرويه وما حييل املعىن ع ،لكتابته إن روى من الكتاب

 .روى ابملعىن

وتثب  عدالة الراوي ابشتهاره ابخلري والثناء عليه، فمن اشتهرت عدالته 
بني أهل النقل وحنوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه ابلثقة واألمانة استغين 

وتثب  عدالة الراوي كذلك  .فيه بذلك عن بّينة شاهدة بعدالته تنصيصا  
 .نهم له، إن مل يكن مشهورا  ابلعدالة والرضىبتعديل األئمة، أو واحد م

ويُعرف كون الراوي ضابطا  أبن تعترب روايته بروايت الثقات املعروفني 
ابلضبط واإلتقان، فَن وجدت روايته موافقة ولو من حيث املعىن لروايهتم، أو 

 .موافقة هلا يف األغلب، واملخالفة اندرة، عرف حينئذ كونه ضابطا  ثبتا  

قبل إال ـرح فَنه ال يُ ـالف اجلـخب .بب أم الـكر السديل مقبول، ذُ ـوالتع
فقد يعتقد اجلارح  .قةمفّسرا  مبني السبب الختالف الناس يف األسباب املفسِّ 

أو عند غريه، أي قد  هنفسه وال يكون كذلك يف األمر فعّ ـقا  فيضـيئا  مفسـش
 .هنفس يس جبرح يف األمراء على أمر اعتقده جرحا  ولـرح بنـدهم اجلـلق أحـيط
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ب  اجلرح ـويث .رح أم الـفلهذا اشرتط بيان السبب يف اجلرح لينظر فيما هو ج
ألنه  ،رتط العدد، إذ يكفي قول الواحد يف التعديل والتجريحـبواحد وال يش
رب ـرتط يف قبول اخلـفكما ال يش .ويكفي يف اخلرب قول الواحد ،إخبار ابخلرب

د، كذلك ال يشرتط يف جرح راويه أو تعديله عدد دد بل يكفي خرب الواحـع
وإذا اجتمع يف شخص جرح مبنيَّ  .رحـديل واجلـبل يكفي قول واحد للتع

ألن املعدل خيرب عّما  .السبب وتعديل فاجلرح مقدم، وإن كثر عدد املعدلني
وأما كون عدد  .ظهر من حاله، واجلارح خيرب عن ابطن خفي عن املعدل

قيمة له، ألهنا ليس  علة قبول اخلرب، بل العلة االطالع  املعدلني أكثر فال
يَّد الفقهاء ذلك مبا إذا مل يقل املعدل: عرف  السبب الذي ـوق .وعدم االطالع

ذكره اجلارح ولكنه اتب وحسن  حاله، إذا ذكر اجلارح سببا  معينا  للجرح 
 .املعدل مبا يدل يقينا  على بطالن السبب فنفاه

مخسة منها تتعلق ابلعدالة، ومخسة منها  .ة أشياءوالطعن يكون بعشر 
أما اخلمسة اليت تتعلق ابلعدالة فهي: الكذب، وهتمته، وظهور  .تتعلق ابلضبط

وأما اخلمسة اليت تتعلق ابلضبط فهي: فحش  .الفسق، واجلهالة، والبدعة
 .الغلط، فحش الغفلة، الوهم، خمالفة الثقات، سوء احلفظ

 سام:وأما اجملهول احلال فأق

 .وهذا ال تقبل روايته ،اجملهول العدالة ظاهرا  وابطنا   - 1

اجملهول احلال ابطنا  والعدل يف الظاهر وهو املستور، فهذا حيتج  - 2
 .بروايته
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وهو كل ممْن مل تعرفه العلماء، ومن مل يُعرف حديثه  .اجملهول العني - 3
ة العلماء له، أو برواية وترتفع اجلهالة عن الراوي مبعرف .إال من جهة راٍو واحد

وقد روى البخاري  .وتكفي رواية واحد كما يكفي تعديل واحد .املعدلني عنه
للوليد بن عبد الرمحن اجلارودي ومل يرو عنه سوى ابنه املنذر بن الوليد، وكذلك 
روى مسلم جلابر بن إمساعيل احلضرمي وقد تفرد عنه عبد هللا بن وهب وذلك 

 .اجلهالة برواية واحد مصري منهما إىل ارتفاع
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 الميةـراق اإلسـرواية الفِ 

سناد يف ولذلك مل يكن الناس يسألون عن اإل .الصحابة كلهم عدول
وقد حث  .وبعده، حىت وقع  الفتنة سألوا عن اإلسناد زمن النيب 

فقد روي عن أيب  .الصحابة وغريهم على التحري عمن يؤخذ عنه احلديث
مسع  علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وهو يف سكينة جماشع بن فطينة قال: 

وقال  .مسجد الكوفة يقول: انظروا عمن أتخذون هذا العلم فَمنا هو الدين
ن هذا العلم دين فانظروا عمن أتخذونه، وقال حممد بن إالضّحاك بن مزاحم: 

 .سريين: إمنا هذا احلديث دين فانظروا عمن أتخذونه

وكان أتباع  .اعتنق  آراء جديدة وقد حدث  بعد الفتنة فرق إسالمية
ن النصوص هذه الفرق يدَّعون أهنم يستنبطون هذه اآلراء اليت اعتنقوها م

سالمية، وحني كان  تعوز بعضهم احلجة وال جيد يف إالشرعية حىت تصبح آراء 
النصوص الشرعية الدليل على الرأي الذي يراه، كان يضع احلديث الذي يؤيد 

وكان بعضهم حتمله الدعوة إىل فرقته والرتغيب  ،رأيه، وينسبه للرسول 
 .حاديثيب فيها على وضع ما حيسنها من األفيها، أو الدعوة إىل آرائه والرتغ

ولذلك   .صحاهبا مبتدعةأق على وقد أُطلق على هذه اآلراء اجلديدة بدع، وأُطل
 .كان السماع من هؤالء موضع نظر، وكان  روايتهم للحديث موضع حبث

 .فاملبتدع الذي يكفر ببدعته فال إشكال يف رد روايته .صيل يف شأهنموهناك تف
أما إن مل يستحل الكذب فَنه  .وإذا مل يكفر فَن استحل الكذب ردت أيضا  
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أّما إْن كان داعيا   .ا  لفرقته أو مذهبهـيـون داعـتقبل روايته على شرط أن ال يك
 .أبخبارهفال تقبل روايته، وال حُيتج 

كل مسلم اجتمع  فيه شروط قبول الرواية أبن كان عدال  واحلاصل أن  
إن كان داعيا  لفرقته أو  بغض النظر عن مذهبه وفرقته، إاّل  ضابطا ، تُقبل روايته

 لإلسالمأّما إن كان داعيا   .مذهبه، ألن الدعوة للفرقة واملذهب ال جتوز
يكون حينئذ داعيا  فكار اليت يتبناها أبدلتها، فَنه تقبل روايته، ألنه ويشرح األ
 .وهذا ال يطعن بروايته لإلسالم
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 ارهـديث ِبملعىن واختصـرواية احل

لفاظ احلديث بل جتوز رواية احلديث ابملعىن، ألننا لسنا متعبدين أب
أنه يشرتط أن يكون الراوي  ي هو معىن احلديث ال ألفاظه، إاّل مبعناه وألن الوح

مل وال عارف بذلك فال جتوز رواية فَن كان غري عا .عاملا  مبا حييل املعىن
أّما اختصار احلديث فيجوز، فيصح أن خيتصر احلديث  .احلديث ابملعىن

 .فيحذف بعضه ويذكر بعضه على شرط إذا مل يكن احملذوف متعلقا  ابملذكور
أنه ال جيوز حذف الغاية واالستثناء وحنوه مما جيعل املعىن انقصا ، أو جيعل  إاّل 

غري أنه إذا كان  الغاية  .مؤدي  غري معىن احلديث كامال   ما يذكر من احلديث
أو االستثناء رواية اثنية وشك يف تلك الرواية، فَنه جيب أن يروي الرواية اليت 

 .يثق هبا وحيذف ما وجد يف الرواية اليت يشك فيها
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 ديثـام احلـأقس

وخرب  ينقسم اخلرب املرادف للحديث والسّنة ابعتبار طرقه إىل خرب متواتر
 آحاد، فاملتواتر هو ما َجع أمورا  أربعة هي:

أن يكون الرواة عددا  حبيث يكون َجعا  وال ينحصر يف عدد  - 1
إذا استو ى  فكل ما يصدق عليه من العدد من اجلمع يعترب متواترا   .معني

  .الشروط األخرى

وختتلف ابختالف  .هم على الكذبأأن حتيل العادة تواط - 2
فخمسة من مثل علي بن أيب طالب تكفي العتبار اخلرب  .كنةاألشخاص واألم

ومخسة من بلدان خمتلفة مل جيتمعوا قد  .متواترا ، ورمبا كان من غريه ال تكفي
حىت يتأتى تواطؤهم، ورمبا   تكفي العتبار اخلرب متواترا ، إذ مل جيتمعوا يف مكان

 .كان إخبار مثلهم يف بلد واحد ال يكفي

عن مثلهم من االبتداء إىل االنتهاء، يف كون العادة أن يرووا ذلك  - 3
هم على الكذب، وإن مل يبلغوا عددهم، أي أن يتحقق الشرطان أحتيل تواط

 .األوالن يف كل طبقات الرواة

أن يكون مستند انتهائهم احلس، من مساع وغريه، ال ما يثب   - 4
ستندا  إىل ابلعقل الصرف، ألن العقل الصرف ميكن أن خيطئ إذا مل يكن م

 .احلس، فال يفيد اليقني
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وحكم اخلرب املتواتر أنه يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر إليه 
أي  .وإمنا كان ضروري  ألنه غري حمتاج إىل نظر .اإلنسان حبيث ال ميكن دفعه
ماْن  »واخلرب املتواتر قسمان: متواتر لفظا  كحديث:  .أن اخلرب املتواتر يفيد اليقني

ُه ِمنا  ا  عالايى ُمتـاعامِّدكاذابا  بـاوىْأ ماْقعادا تـا ْليـا  أخرجه مسلم عن أيب هريرة، «النىارِ  فـا
وحديث مسح اخلفني، وحديث احلوض، وحديث الشفاعة، ورفع اليدين يف 

ومتواتر معىن كأن يتفق الناقلون على أمر يف وقائع خمتلفة ككون سّنة  .الصالة
ديث متواترة عديدة وإن كان قد وهو موجود، وروي  أحا .الصبح ركعتني

 .اختلف يف اعتبارها متواترة عند العلماء ابختالف نظرهتم إىل املتواتر

أما خرب اآلحاد فهو الذي مل يبلغ رواته حد املتواتر، سواء رواه واحد أو 
وهو  .شرط من الشروط األربعة املتقدمة يف املتواترفيه أي هو ما اختل  ،أربعة

 لرواة إىل ثالثة أقسام:ينقسم من حيث عدد ا

الغريب: وهو ما انفرد به راٍو عمن جيمع حديثه، أي هو أن يقع  - 1
وينقسم إىل غريب إسناد فقط، وإىل غريب  .التفرد يف روايته يف أي موضع كان

منت وإسناد معا ، وال يوجد غريب منت فقط، فالغريب متنا  وإسنادا  ما انفرد 
أخرجه البخاري عن ابن  .بيع الوالء وهبتهكحديث النهي عن   .بروايته واحد

ما روى متنه َجاعة من الصحابة، وانفرد واحد  ،والغريب إسنادا  ال متنا   .عمر
اِفرُ »بروايته عن صحايب آخر كحديث:  عاِة أاْمعااءٍ  اْلتا ُكُل يف سابـْ ، وااْلُمْؤِمُن َيْا

ُكُل يف ماِعيٍّ وااِحدٍ   .يب موسى األشعريالذي رواه الرتمذي من طريق أ «َيْا
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العزيز: وهو ما رواه أكثر من واحد وأقل من أربعة، أي ما رواه  - 2
 .لقلة وجوده ا  ومسي عزيز  .اثنان أو ثالثة ولو يف مرتبة واحدة

ومسي  .املشهور: هو ما زاد نقلته على ثالثة ومل يصل حد املتواتر - 3
د أو مل يوجد ابملشهور لوضوحه واشتهاره على األلسنة، سواء وجد له سن

وهو قسمان: مشهور عند أهل احلديث، ومشهور  .أصال ، وهو املستفيض
ياْدُعو عالاى  ا  قـاناتا شاْهر  أانى النىِبى »واألول كحديث أنس:  .عند عامة الناس

 .أخرجه البخاري ومسلم وأمحد «رِْعٍل واذاْكواانا 

أخرجه  «نا ِمْن ِلساانِِه واياِدهِ اْلُمْسِلُم ماْن ساِلما اْلُمْسِلُمو »والثاين كحديث: 
فقد  .وليس كل مشهور عند الناس صحيحا   .البخاري عن عبد هللا بن عمرو

يشتهر بني الناس أحاديث ال أصل هلا أو هي موضوعة ابلكلِّية، وهذا كثري 
وخرب اآلحاد أيضا   .جدا  كحديث )يوم صومكم يوم حنركم( فَنه ال أصل له

فَما أن ينتهي  .زا  أو مشهورا ، فَن اإلسناد فيه له هنايةسواء كان غريبا  أو عزي
أو إىل الصحايب، أو إىل التابعي، فهو من حيث انتهاء  ،اإلسناد إىل النيب 

 السند ثالثة أنواع هي:

خاصة، قوال  أو فعال  أو  املرفوع: وهو ما أضيف إىل النيب  - 1
الصحايب أم التابعي أم   سواء أكان املضيف له إىل النيب .تقريرا  أو وصفا  
ومنه قول الصحايب: كنا نفعل أو نقول كذا يف حياة رسول هللا  .من بعدمها
،  أو وهو فينا، أو وهو بني أظهران، أو كنا ال نرى أبسا  بكذا، أو كانوا
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ومنه أيضا  قول  ، يفعلون ويقولون، أو يقال كذا يف حياة رسول هللا
ويعترب من املرفوع  .نا عن كذا، أو من السّنة كذاالصحايب: أُمران بكذا أو هُني

ألنه  ،أيضا  قول الصحايب: كنا نفعل أو نقول كذا، وإن مل يضفه إىل النيب 
اناْت »وكذلك يعترب من املرفوع قول أنس بن مالك:  .يدل على التقرير كا

ٌل أاْن ياْشفاعا أُ »وقول أنس: رواه البزار،  «أابـْوااُب النىِبِّ تـُْقراُع ِِبأْلاظااِفريِ  ِمرا ِبالا
قااماةا  وكذلك يف حكم املرفوع تفسري الصحايب رواه مسلم،  «اأْلاذاانا وايُوِترا اإْلِ
أما ما عدا ذلك من تفسري الصحابة فَنه ال يعترب من  .فيما كان سبب نزول

 .وذلك ألن الصحابة اجتهدوا كثريا  يف تفسري القرآن فاختلفوا .احلديث
ولذلك ال  .م من كان يروي اإلسرائيليات عن أهل الكتابوكذلك جند منه

 .يعترب تفسريهم حديثا  فضال  عن اعتباره من املرفوع

ابة قوال  وفعال ، ومطلقه خيتص ـوف: وهو املروي عن الصحـاملوق - 2
وهو الذي يسميه كثري من  .وقد يكون إسناده متصال  وغري متصل .ابلصحايب

 واملوقوف ال تقوم به حجة ألن هللا يقول:  .ثرا  الفقهاء واحملدثني أيضا  أ   

                              من فمفهومه ما أاتكم
وال حيل  . وعليه فال حجة يف أحد دون رسول هللا .غري الرسول ال أتخذوه

 .بظن واالحتمال ال يعترب أن يضيف ذلك إىل رسول هللا ألنه احتمال وليس

وهو املوقوف على التابعي قوال  وفعال ،  .املقطوع: وهو غري املنقطع - 3
 .ضعف من املوقوفأوال تقوم به حجة وهو 
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 ام خْب اْلحادـأقس

خرب اآلحاد أبنواعه الثالثة: الغريب والعزيز واملشهور، سواء أكان 
احلديث من حيث قبوله أو  مرفوعا  أو موقوفا  أو مقطوعا ، ينقسم عند أهل

وهذا بيان كل واحد  .عدم قبوله إىل ثالثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف
 منها:

الصحيح: هو احلديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط  - 1
 املتصل أي هو .عن العدل الضابط إىل منتهاه، وال يكون شاذا  وال معلال  

أو إىل   تهي إىل رسول هللاالعدل الضابط عن مثله حىت ين سنده بنقل
فقوله )الذي يتصل إسناده بنقل العدل  .منتهاه من صحايب أو من دونه

الضابط عن مثله( احرتز بذلك عن املرسل واملنقطع واملعضل، فال يكون من 
بدون ذكر  ألن املرسل ما رواه التابعي عن النيب  .أنواع الصحيح

 .أو مواضع ،لرواة يف موضعواملنقطع ما سقط منه واحد من ا .الصحايب
فهي كلها أي املرسل  .واملعضل ما سقط منه اثنان فأكثر يف موضع أو مواضع

)وال يكون فخرج  من الصحيح وقوله  اواملنقطع واملعضل مل يتصل إسناده
)وال يكون  وقوله .شاذا ( احرتز به عن الشاذ وهو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه

أمر قادح يف  والعلة عبارة عن .علل وهو ما كان فيه علةمعلال ( احرتز به عن امل
والتفتيش فيها، احلديث أي مؤثر يف رده يظهر للنقاد عند َجع طرق احلديث 

العدل( احرتز به  وقوله )بنقل .مثل أن يتصل سند راٍو واحلال أن اجلماعة وقفوه
لضعف، فَنه عما نقله جمهول احلال ظاهرا  وابطنا  أو جمهول العني أو معروف اب

وقوله )بنقل الضابط( احرتز به عما نقله غري احلافظ  .ال يعترب من الصحيح
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أبن نقله مغفل كثري اخلطأ فهذا ال يعترب من احلديث الصحيح، بل ال  املتيقظ
بد أن جتتمع يف احلديث الصحيح الشروط املبينة كلها، فَن فقد شرط منها  

 .كان احلديث غري صحيح
جه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر رّ عرف خماحلسن: هو ما  - 2

أي أن ال  .احلديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء
 وهو نوعان: .تَّهم ابلكذب، وال يكون حديثا  شاذا  ـيكون يف إسناده من يُ 

أحدمها: احلديث الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور مل تتحقق 
ويكون منت  .غفال  كثري اخلطأ، وال هو متهما  ابلكذبأهليته، غري أنه ليس م

احلديث قد روي مثله من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا  أو منكرا ، 
اثنيهما: أن يكون راويه من املشهورين ابلصدق واألمانة ومل يبلغ درجة رجال 

شاذا   الصحيح يف احلفظ واإلتقان، وال يُعد ما ينفرد به منكرا ، وال يكون املنت
فاحلديث احلسن ما رواه عدل قل ضبطه متصل السند غري معّلل  .وال معلال  
 .واحلديث احلسن حُيتج به كما حُيتج ابلصحيح سواء بسواء .وال شاذ
الضعيف: هو ما مل جيمع فيه صفات الصحيح وال صفات  - 3
 ن احلديث الضعيفإومن اخلطأ القول  .يف مطلقا  ـعـابلض جـتـحيوال  .نـاحلس

 ذافَنه إ .يحـإذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إىل درجة احلسن أو الصح
كان ضعف احلديث لفسق راويه أو اهتامه ابلكذب فعال ، مث جاء من طرق 

أما إذا كان املعىن الذي تضمنه  .أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا  إىل ضعف
لصحيح احلديث الضعيف تضمنه حديث صحيح فَنه ُيستشهد ابحلديث ا

وعليه ال ُيستدل ابحلديث الضعيف مطلقا  وال بوجه من  .وُيرتك الضعيف
 .الوجوه
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 ديث املردودـديث املقبول واحلـاحل

يتبني من تقسيم احلديث عند أهله إىل صحيح وحسن وضعيف، أن 
احلديث الصحيح واحلديث احلسن مها اللذان حيتج هبما، واحلديث الضعيف 

احلديث مقبوال  أو مردودا  هو النظر يف السند والراوي والذي جيعل  .ال حُيتج به
فَذا مل حيذف من السند راٍو يؤدي حذفه إىل عدم تعديل احملذوف، ومل  .واملنت

يطعن يف الراوي وكان املنت غري ركيك وال خمالف لبعض القرآن أو السّنة 
ويعمل به  املتواترة أو اإلَجاع القطعي، فَن احلديث يف هذه احلال يكون مقبوال  

أما إذا كان احلديث على  .ويتخذ دليال  شرعيا ، سواء أكان صحيحا  أم حسنا  
وعلى ذلك فاحلديث املردود  .غري هذه الصفات فاحلديث يرد وال يستدل به

هو الذي يكون رده إما بسبب حذف من السند ينتج عنه عدم تعديل 
ة احلديث، أو احملذوف، أو بسبب طعن يف راٍو من الرواة أو بسبب ركاك

وتدخل حت  احلديث  .خمالفته للمقطوع من القرآن أو احلديث أو اإلَجاع
 املردود أنواع متعددة ال خترج عن هذه األوصاف منها:

املعلق: وهو ما سقط منه راو فأكثر على التوايل من مبدأ السند  - 1
، سقوطا  ال خمفاء فيه، وكلمة األكثر أعم من أن يكون كل السند أو بعضه
ويدخل فيه ما حيذف احملدث أو املصنف َجيع سنده، كأن يقول: قال رسول 

 .كذا أو فعل كذا  هللا 
ومنه  .املعضل: هو ما سقط منه اثنان فأكثر يف موضع أو مواضع - 2
 ول هللاـله اتبع التابعي، وليس منه قول املصنفني من الفقهاء )قال رسـما يرس
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) عن رس( ول هللاـوقوهلم )  ال  ألن ذلك ليس رواية ـضـيكون معفال
 .وإمنا هي استشهاد واستدالل، فيصح

املنقطع: هو ما سقط من رواته راٍو واحد قبل الصحايب يف املوضع  - 3
الواحد، أي موضع كان، وإْن تعددت املواضع، حبيث ال يزيد الساقط يف كل 

ع ما يذكر وأيضا  يعترب من املنقط .فيكون منقطعا  من مواضع منها عن واحد،
مثال ما سقط من رواته راٍو ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن  .فيه رجل مبهم

أيب إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا  )إن وليتموها أاب بكر فقوي 
أمني( احلديث، ففيه انقطاع يف موضعني أحدمها أن عبد الرزاق مل يسمعه من 

ثاين أن الثوري مل يبة اجلندي عنه، والالثوري وإمنا رواه عن النعمان بن أيب ش
ومثال  .فاحلديث إذن مردود .ق، إمنا رواه عن شريك عنهاسحإيسمعه من أيب 

ني ما يذكر فيه رجل مبهم ما رواه أبو العالء بن عبد هللا بن شخري عن رجل
أخرجه ين أسألك الثبات يف األمر( إعن شداد بن أوس حديث: )اللهم 

 .مردود لوجود جمهول يف رواتهفاحلديث إذن الرتمذي، 
ممَّن هم  الشاذ: وهو أن يروي الثقة حديثا  خيالف ما روى الناس - 4
ألن ما رواه الثقة  .وليس من الشاذ أن يروي الثقة ما مل يرو غريه .أوثق منه

اُل ِِبلنِّيىاتِ »وذلك مثل حديث:  قبل ولو مل يروه غريه، وحُيتج به،ـيُ   «ِإَّنىاا اأْلاْعما
 نه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه حممد بن إبراهيم التيمي، وعنه حيىي بفَن

وعلى ذلك فالشاذ هو  .سعيد األنصاري، مث تواتر عن حيىي بن سعيد هذا
، أي ما رواه املقبول ممَّن هم أوثق منه فقط ما خالف به الثقة ما روى الناس

 .خمالفا  ملن هو أرجح منه
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علَّة، وهو احلديث الذي اطلع فيه على املعلل: هو ما كان فيه  - 5
عّلة تقدح يف صحته، مع أن الظاهر سالمته منها، وينصرف ذلك إىل اإلسناد 

 .، اجلامع شروط الصحة من حيث الظاهرتالذي رجاله ثقا
فاملنكر ما رواه الضعيف  .املنكر: هو ما انفرد به الراوي غري الثقة - 6
 .للثقاتخمالفا  
واحلديث  .ث املوضوع هو املختلق املصنوعاملوضوع: احلدي - 7

وال حتل روايته ألحد علم حاله يف أي  .املصنوع هو شر األحاديث الضعيفة
وإمنا يعرف كون احلديث موضوعا  إبقرار  .معىن كان، إال مقروان  ببيان وضعه

تباع اوقد يفهم الوضع من قرينة حال الراوي ك .لة إقرارهنـز ل منـز واضعه، أو ما يت
 ابكذّ اوي يف الكذب هوى بعض الرؤساء، أو وقوعه يف أثناء إسناده وهو  الر 

أو  .ال يعرف ذلك اخلرب إال من جهته، وال يتابعه عليه أحد وليس له شاهد
من حال املروي، أي من حال املنت كركاكة ألفاظه ومعانيه، أو ملخالفته لبعض 

 .عون للحديث أصنافوالواض .القرآن أو السّنة املتواترة أو اإلَجاع القطعي
وأعظمهم ضررا  قوم من املنسوبني إىل الزهد وضعوا احلديث احتسااب  فيما 

مث  .واخلطر فيهم أن الناس تقبل موضوعاهتم ثقة منهم هبم وركوان  إليهم .زعموا
إن الواضع رمبا صنع كالما  من عند نفسه فرواه، ورمبا أخذ كالما  لبعض 

ومن األحاديث املوضوعة  . ول هللااحلكماء أو غريهم فوضعه على رس
األحاديث املروية يف فضل القرآن سورة فسورة، وال سيما املروية عن ُأيّب بن  

وثب  وضعها من حبث  .كعب، وعن أيب عصمة عن عكرمة عن ابن عباس
"إين رأي  الناس قد  :الباحثني، ومن إقرار أيب عصمة، فَنه ُروي عنه أنه قال
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غلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد بن إسحاق أعرضوا عن القرآن واشت
 .فوضع  هذه األحاديث حسبة"

هذه طائفة من أنواع األحاديث املردودة وليس  هي كل األنواع، بل 
هناك أنواع كثرية من األحاديث املردودة اكتفي بذكر بعضها، كمثال على 

د حديث القاعدة اليت يعرف هبا احلديث املقبول من احلديث املردود، فال ير 
ح ما دام سنده ورواته ومتنه مقبولة، أي مىت  ـيـحـروط الصـتوف شـألنه مل يس

تور أو  ـكان حسنا  أبن كان رجاله أقل من رجال الصحيح، أو كان فيه مس
ى مبتابع أو ح قبوله، كأن يتقوّ ـرينة ترجـى بقوّ ـاحلفظ ولكن تق يئـسكان فيه 

 يتنطع يف رد احلديث ما دام شاهد، أي براٍو ظن تفرده، أو حديث آخر، فال
وال سيما إذا قبله أكثر  .ميكن قبوله حسب مقتضيات السند والراوي واملنت

العلماء واستعمله عامة الفقهاء فَنه حري ابلقبول، ولو مل يستوف شروط 
وكما ال جيوز أن يتنطع يف رد احلديث كذلك  .الصحيح ألنه يدخل يف احلسن
فيقبل احلديث املردود للسند أو الراوي أو  ال جيوز أن يتساهل يف احلديث

 .املنت
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 لـسا رْ ـمُ ـديث الـاحل

احلديث املرسل هو ما سقط منه الصحايب، كأن يقول التابعي قال 
وصورته حديث التابعي  .أو فعل كذا أو فعل حبضرته كذا كذا  رسول هللا 

يار، مث الذي قد أدرك َجاعة من الصحابة وجالسهم كعبيد هللا بن عدي بن اخل
واملشهور التسوية  .( سعيد بن املسيب وأمثاهلما إذا قال )قال رسول هللا

أي هو ما رواه التابعي عن النيب بدون ذكر الصحابة، وال  .بني التابعني أَجعني
وقد اختلف  .فرق بني التابعي الصغري والكبري ألن املشهور التسوية بني التابعني

 االحتجاج ابملرسل، فمنهم من ال حيتج به احملّدثون واألصوليون واألئمة يف
والذين ال حيتجون  .ويعتربه كاحلديث املنقطع مردودا ، ومنهم من حيتج به

ابملرسل إمنا يردونه لِعّلة، وهي ألنه حذف منه راٍو غري معروف، وقد يكون غري 
 هذه هي عّلة رد .ثقة، والعربة يف الرواية ابلثقة واليقني، وال حجة يف اجملهول

املرسل، وهي علة صحيحة والرد هبا صحيح ولكنها ال تنطبق على املرسل، 
وهو وإن كان غري معروف من انحية شخصه  .ألن الراوي احملذوف صحايب
والصحابة كلهم عدول، فال يكون غري ثقة، بل  ولكنه معروف أنه صحايب،

رسل عليه، وعلى ذلك فال تنطبق العلة اليت ردوا هبا احلديث امل .هو ثقة يقينا  
ومبا أنه مستوف شروط املنت والسند والراوي،  .وال يوجد سبب آخر لرده

واحملذوف من سنده صحايب ال يضر جهله، ما دام عرف أنه صحايب، فهو 
ن العّلة إقال ـقد يُ  .ثقة، فذلك يدل على أن احلديث املرسل حجة ُيستدل به
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فسقوط الصحايب ال  هي احتمال رواية التابعي عن اتبعي مثله عن الصحايب،
يعين سقوط راٍو واحد، بل هو انقطاع حيتمل سقوط راويني تتحقق يف أحدمها 

فيوجد يف احلديث  .العدالة وهو صحايب، ويشك يف أمر اآلخر وهو التابعي
قد يقال هذا الكالم، واجلواب عليه  .احتمال اجلرح أو عدم الضبط ولذلك يُردّ 
بدون ذكر  رواه التابعي عن النيب  ما)هو أن تعريف احلديث املرسل هو 

على أنه لو  .فال يدخل فيه رواية التابعي عن التابعي غري املذكور (الصحايب
فرضنا دخول هذه الصورة وهي احتمال سقوط اتبعي مع عدم ذكر الصحايب، 
فَنه يكون احتمال سقوطه من قبيل التوهم، بل هو توهم، وال يصل إىل درجة 

م أن يكون رواه اتبعي عن اتبعي مل يذكر، ومل يذكر االحتمال، ألنه يتوه
الصحايب، أي يفرض أن يكون سقط منه اتبعي، وال يوجد دليل على هذا 

بىن عليه حكم، وال ـ يُ والتوهم ال قيمة له وال .الفرض التقديري، فهو جمرد توهم
أسندت إليه رواية حىت يقال  نه رواه جمهول، ألنه ال يوجد شيء قدإيقال فيه 
وعليه فال يعترب احلديث املرسل من احلديث املردود بل هو من  .نه جمهولإعنه 

 .احلديث املقبول الذي حيتج به
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 يّ ـسدُ ديث القُ ـاحل

مع إسناده له عن  ،سي هو ما نقل إلينا آحادا  عنه دُ احلديث القُ 
ونسبته إليه حينئذ نسبة  .فهو من كالمه تعاىل فيضاف إليه وهو األغلب .ربه
ألنه املخرب هبا عن هللا  وقد تضاف إىل النيب  .اء ألنه املتكلم هبا أوال  إنش
 (قال هللا تعاىل)خبالف القرآن فَنه ال يضاف إال إليه تعاىل، فيقال فيه  .تعاىل

ولراوي  .(فيما يرويه عن ربه  قال رسول هللا)ويف احلديث القدسي 
فيما يرويه عن  هللا قال رسول )احلديث القدسي صفتان إحدامها أن يقول 

واملعىن  ( قال هللا تعاىل فيما رواه عنه رسول هللا)هما أن يقول تواثني (ربه
 .واحد

والفرق بني القرآن واحلديث القدسي أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من 
وأما احلديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول  .عند هللا بوحي جلي

ل بواسطة نـز والقرآن لفظ معجز وم .هلام أو ابملنامومعناه من عند هللا ابإل
والفرق بني القرآن  .جربيل، واحلديث القدسي غري معجز وبدون الواسطة

واحلديث القدسي واحلديث غري القدسي هو: أن القرآن هو اللفظ الذي نزل 
واحلديث القدسي هو إخبار هللا  .به جربيل على النيب عليه الصالة والسالم

وأما سائر األحاديث  .إلهلام أو ابملنام، فأخرب النيب بعبارة من عندهمعناه اب
فهي كاحلديث القدسي معناها من هللا، ولفظها من الرسول، ولكن مل يضفها 

فتسمية احلديث املضاف إىل هللا تعاىل ابحلديث القدسي تسمية  .إىل هللا تعاىل
 .اصطالحية



 

 344 

 ندهـديث من جهة سـعدم ثبوت احل
 ديثـعف احلـى ضال يدل عل

تعترب قوة السند شرطا  يف قبول احلديث، إال أنه ينبغي أن يعلم أنه ال 
إذ قد يكون  .يلزم احلكم بضعف سند احلديث املعني احلكم بضعفه يف نفسه

فمن  .مام على أنه ال يُروى إال من هذا الوجهإله إسناد آخر، إال أن ينص 
نه ضعيف هبذا اإلسناد وال إا  إبسناد ضعيف فاألحوط أن يقول وجد حديث

ولذلك رد اإلسناد ال يقتضي رد  .حيكم بضعف املنت مطلقا  من غري تقييد
على أن هناك أحاديث ال تثب  من جهة اإلسناد ولكن ملا تلقتها  .احلديث

غنوا بصحتها عندهم عن طلب اإلسناد، واألمثلة على استالكافة عن الكافة 
رو ـمـرواه الرتمذي والنسائي عن ع «ةا ِلوااِرثٍ الا واِصيى »ذلك كثرية مثل حديث: 

ياُة عالاى اْلعااِقلاةِ »ديث: ـوح بن خارجة،ا رواه ابن ماجه من طريق املغرية  «الدِّ
 ...وغري ذلك كثريبن شعبة، ا
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 رعيةـديث دليال  يف األحتام الشـاعتبار احل

ته، الدليل على العقيدة ال بد أن يكون دليال  يقينيا  مقطوعا  بصح
ولذلك ال يصلح خرب اآلحاد ألن يكون دليال  على العقيدة، ولو كان حديثا  

ولذلك  .أما احلكم الشرعي فيكفي أن يكون دليله ظنيا   .صحيحا  رواية ودراية
كذلك   ،فَنه كما يصلح أن يكون احلديث املتواتر دليال  على احلكم الشرعي

إال أن خرب اآلحاد  .رعييصلح أن يكون خرب اآلحاد دليال  على احلكم الش
الذي يصح أن يكون دليال  على احلكم الشرعي هو احلديث الصحيح 

وأما احلديث الضعيف فال يصلح أن يكون دليال  شرعيا   .واحلديث احلسن
إال أن اعتبار  .وكل من يستدل به ال يعترب أنه استدل بدليل شرعي .مطلقا  

ل به إن كان  لديه األهلية احلديث صحيحا  أو حسنا  إمنا هو عند املستد
ذلك أن هنالك رواة يُعتربون ثقة  .ملعرفة احلديث، وليس عند َجيع احملدثني

عند بعض احملدثني، ويُعتربون غري ثقة عند البعض، أو يعتربون من اجملهولني 
وهناك أحاديث مل  .عروفني عند البعض اآلخرمن املعند بعض احملدثني، و 

وهنالك طرق مل تصح عند البعض  .أخرى تصح من طريق وصح  من طريق
وهناك أحاديث مل تعترب عند بعض احملدثني وطعنوا هبا،  .وصح  عند آخرين

وهناك أحاديث طعن هبا بعض أهل  .واعتربها حمدثون آخرون واحتجوا هبا
فَلزام الناس ابعتبار احلديث  .احلديث، وقبلها عامة الفقهاء واحتجوا هبا

من اآلراء أو جبميع اآلراء هو إلزام غري صحيح، صحيحا  أو حسنا  برأي 
بقبول احلديث دون النظر  فكما أنه ال جيوز اإلسراع .وخمالف لواقع األحاديث

فكذلك ال جيوز اإلسراع ابلطعن يف احلديث ورده جملرد أن طعن  ،يف صحته
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أحد احملدثني يف راويه، الحتمال أن يكون مقبوال  عند راو آخر، أو جملرد أن 
ه أحد احملدثني، الحتمال أن يكون قبله حمدث آخر أو ألن احملدثني ردوه، رد

فال يتسرع ابلطعن يف  .الحتمال أن يكون قد احتج به األئمة وعامة الفقهاء
احلديث ورده إال إذا كان راويه معروفا  أبنه مطعون فيه عامة، أو كان احلديث 

اء الذين ال دراية هلم مردودا  من اجلميع، أو مل حيتج به إال بعض الفقه
فيجب التأين والتفكري يف  .فَنه حينئذ يطعن يف احلديث ويرد .ابحلديث

واملتتبع للرواة ولألحاديث جيد  .احلديث قبل اإلقدام على الطعن فيه أو رده
  .االختالف يف ذلك بني احملدثني كثريا ، واألمثلة على ذلك كثرية جدا  

شعيب عن أبيه عن جده قال: قال  فمثال : روى أبو داود عن عمرو بن
افاُأ ِدمااُؤُهمْ » : رسول هللا ُهْم، واجيُِرُي و  ،اْلُمْسِلُمونا تـاتاتا ياْسعاى ِبِذمىِتِهْم أاْدَنا

ُهْم عالاى ُمْضِعِفِهْم،  ،عالاْيِهْم أاْقصااُهْم، واُهْم ياٌد عالاى ماْن ِسوااُهمْ  يـاُردُّ ُمِشدُّ
ّرِيِهْم عالاى قااعِ  فراوي هذا احلديث عمرو بن شعيب، وعمرو بن  «ِدِهمْ واُمتاسا

شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور، ومع ذلك فقد احتج حبديثه  
قال حممد بن إمساعيل رأي  أمحد قال الرتمذي:  .كثريون ورفضه آخرون

ق وذكر غريمها حيتجون حبديث عمرو بن شعيب، قال وقد مسع شعيب اسحإو 
ومن تكلم يف حديث عمرو  :ن عمر، وقال أبو عيسىبن حممد من عبد هللا با
بن شعيب إمنا ضّعفه ألنه حيدث من صحيفة جّده، كأهنم رأوا أنه مل يسمع ا

قال علي بن أيب عبد هللا املديين قال حيىي بن  .هذه األحاديث من جده
وعلى هذا فَنه إذا استدل أحد  .سعيد: حديث عمرو بن شعيب عندان واهٍ 

 ديث رواه عمرو بن شعيب يعترب دليله دليال  شرعيا  ألنعلى حكم شرعي حب
  .عند بعض احملدثني حبديثه حيتج ممن شعيب بن عمرو
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  ومثال  يف الدارقطين عن احلسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النيب
ِإذاا فا  ،واماا كاْيلا فاِمْثُل ذاِلكا  ،ا  وااِحد ا  ا كاانا نـاْوعماا ُوِزنا ِمْثٌل ِبِْثٍل ِإذا »قال: 

سا ِبهِ  هذا احلديث يف إسناده الربيع بن صبيح وثقه  .«اْختـالافا النـىْوعااِن فاالا ِبْا
أبو زرعة وضعفه َجاعة، وقد أخرج هذا احلديث البزار أيضا  واعُترب حديثا  
صحيحا ، فَذا استدل أحد هبذا احلديث أو حبديث يف إسناده الربيع بن 

ألن هذا احلديث صح عند َجاعة،  صبيح، يكون قد استدل بدليل شرعي،
نه إذا عدل شخص وجرح فاجلرح إيع ثقة عند َجاعة، وال يقال هنا وألن الرب

أوىل من التعديل، ألن ذلك إمنا يكون إذا وردا على الشخص الواحد عند 
شخص واحد، أما إذا وردا عند شخصني فاعترب أحدمها الطعن، ومل يعتربه 

هنا جاء اعتبار بعض الرواة عند البعض وعدم ومن  .اآلخر طعنا ، فَنه جيوز
 .اعتبارهم عند آخرين

والرتمذي عن أيب  هبو داود وأمحد والنسائي وابن ماجروى أ ومثال :
تاا راُسولا اَّللِى ِإَنى : فـاقاالا  ، ساأالا راُجٌل راُسولا اَّللىِ »هريرة رضي هللا عنه قال: 
، واَناِْمُل ماعاناا  اِء، فاِإْن تـاواضىْأَنا ِبِه عاِطْشناا،نـارْكاُب اْلباْحرا تـاواضىأُ  اْلقاِليلا ِمنا اْلما أافـانـا

ُتهُ : فـاقاالا  ِبااِء اْلباْحِر؟ تـا هذا احلديث قد حكى  «ُهوا الطىُهوُر مااُؤُه احلِْلُّ مايـْ
بن عبد الرب بصحته لتلقي العلماء له الرتمذي عن البخاري تصحيحه وحكم 

نذر، وقال ابن األسري يف شرح املسند: هذا حديث ابلقبول، وصححه ابن امل
وقال  .صحيح مشهور أخرجه األئمة يف كتبهم، واحتجوا به، ورجاله ثقات

د وجوه يوقد ذكر ابن دقيق الع .الشافعي يف إسناد هذا احلديث من ال أعرفه
يعلل هبا هذا احلديث، منها اجلهالة يف سعيد بن سلمة، واملغرية  اليتالتعليل 

يف حني أن هذين الراويني قال عنهما بعض  .أيب بردة املذكورين يف إسنادهبن ا



 

 348 

وقال  .قه النسائياملغرية معروف وقد وثّ  :قال أبو داود .احملدثني أهنما معروفان
قال  .فريقية بعد قتل يزيد بن أيب مسلم فأىبإاجتمع عليه أهل  :ابن عبد احلكم

وأما سعيد بن سلمة  .ل ال يعرففعلم من هذا غلط من زعم أنه جمهو  :احلافظ
فَذا احتج أحد  .فقد اتبع صفوان بن سليم يف روايته له عن اجُلالح بن كثري

هبذا احلديث، أو احتج برواية املغرية وسعيد فَنه يعترب أنه قد احتج بدليل 
 .شرعي، العتبار احلديث، واعتبار هذين الراويني عند بعض احملدثني

ْعُت راُسولا اَّللِى »بن أيب وقاص قال: روى أمحد عن سعد  ومثال :  َسِا
ْولاهُ  ُيْسأاُل عاْن اْشرِتااِء التىْمِر ِِبلرُّطاِب، ُقُص الرُّطاُب ِإذاا : فـاقاالا ِلماْن حا أايـانـْ

هذا احلديث صححه الرتمذي، وأعله  «فـانـاهاى عاْن ذاِلكا  نـاعاْم،: قااُلوا ؟ياِبسا 
زم وعبد احلق، أبن يف إسناده زيدا  أاب َجاعة، منهم الطحاوي والطربي وابن ح

واجلواب أن الدارقطين قال إنه ثقة ثب  قال يف التلخيص  .عياش وهو جمهول
)يعين زيدا  أاب عياش( وقال املنذري: قد روى عنه اثنان ثقتان وقد اعتمده 

فَذا جعل أحد هذا احلديث دليال  شرعيا  أو استدل  .مالك مع شدة نقده
 .بو عياش، فَنه يكون قد استدل بدليل شرعيحبديث فيه زيد أ

يقول:  روى أمحد وأبو داود عن أيب سعيد قال: مسع  النيب  ومثال :
َا كاِشفانْيِ الا » ِن اْلغااِئ ُْقُت هُ عاْوراتـا   َياُْرِج الرىُجالاِن ياْضِرِبا ِن فاِإنى اَّللىا ميا ا يـاتاحادىثا ما

عمار العجيلي، وقد احتج به مسلم  هذا احلديث فيه عكرمة بن .«عالاى ذاِلكا 
يف صحيحه، وبعض احلّفاظ ضّعف حديث عكرمة هذا عن حيىي بن كثري، مع 
أنه قد أخرج مسلم حديثه عن حيىي، واستشهد حبديثه البخاري عن حيىي 

فَذا استدل أحد هبذا احلديث، أو حبديث فيه عكرمة فَنه يكون قد  .أيضا  
 .عن يف احلديث، ومن يطعن يف عكرمةاستدل بدليل شرعي رغم وجود من يط
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سرة بن  صفوان بُ روى أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي عن  ومثال :
هذا احلديث  «ماْن ماسى ذاكاراُه فاالا ُيصالِّي حاَّتى يـاتـاواضىأا »قال:  أن النيب 

قال أبو  .ان واحلاكم وابن اجلارودبّ أخرجه مالك والشافعي وابن خزمية وابن حِ 
قال  .قال: بل هو صحيح .سرة ليس بصحيحبُ د: قل  ألمحد حديث داو 

البيهقي: هذا احلديث وإن مل خيرجه الشيخان الختالف وقع يف مساع عروة 
فَذا احتج أحد هبذا احلديث كان  .منها أو من مروان فقد احتجا جبميع رواته

به  فَن احلديث إذا مل حيتج .دليال  شرعيا  وإن مل خيرجه البخاري ومسلم
  .البخاري ومسلم فليس ذلك بقادح فيه

ا ُحّرِماتِ »حديث:  ومثال : وحديث:  .رواه النسائي« اْْلاْمُر ِبعاْيِنها
ُتمْ » يـْ ُتُم اْهتادا يـْ النُُّجوِم، ِبِايِِّهُم اقْـتادا قد استعملهما عامة  .رواه رزين «أاْصحااِب كا

يعترب أنه استدل  فَذا احتج أحد هبما .الفقهاء، وطعن فيهما بعض احملدثني
 .بدليل شرعي

وهكذا يتبني االختالف الكثري يف األحاديث، والرواة، وطرق الرواية بني 
 .وحيصل اختالف كثري بني احملدثني وعامة الفقهاء وبعض اجملتهدين .احملدثني

فَذا رد احلديث هلذا االختالف ردت أحاديث كثرية تعترب صحيحة أو حسنة، 
ولذلك جيب أن ال يرد  .ة الشرعية، وهذا ال جيوزوأسقط  الكثرة من األدل

احلديث إال لسبب صحيح يكون معتربا  عند عامة احملدثني أو يكون احلديث 
وجيوز  .غري مستوف الشروط الواجبة يف احلديث الصحيح واحلديث احلسن

االستدالل أبي حديث إذا كان معتربا  عند بعض احملدثني وكان مستوفيا  
حيح أو احلديث احلسن، ويعترب دليال  شرعيا  على أن شروط احلديث الص
 .احلكم حكم شرعي
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 رية والتاريخـالس
وما تبعها من  أول ما عين به من التاريخ اإلسالمي سرية النيب 

وقد اعتمد فيها على أحاديث رواها الصحابة والتابعون ومن بعدهم،  .مغاز
سالم وجهاده املشركني من والدته ونشأته ودعوته إىل اإل عن حياة النيب 

وكان اتريخ النيب  .من والدته إىل حني وفاته ،وابجلملة أخباره  .وغزواته
  داخال  فيما يروى من األحاديث، وكان  األحاديث فيه متفرقة يوم كان

األحاديث يف فلما رتب   .احملّدث جيمع كل ما وصل إليه علمه من غري ترتيب
واب مستقلة، مث انفصل  هذه األبواب عن  يف أبريم ـاألبواب، َجع  السِّ 

احلديث وأُلف  فيها الكتب اخلاصة، ولكن ظل احملدثون يدخلوهنا ضمن 
وقد  .ريم ـالسِّ أبواهبم، ففي البخاري كتاب املغازي، ويف مسلم كتاب اجلهاد و 

ألَّف يف السرية رجال كثريون إال أن أول كتاب وصل إلينا يف السرية من بني 
ق، ويعترب مؤلفه حممد بن اسحإلني هو كتاب املغازي البن  األو املؤلفني

ابملغازي،  اشتغلهجرية من أشهر من  153ق بن يسار املتو ى سنة اسحإ
 املغازي فهو عيال على حىت روي عن الشافعي أنه قال "من أراد أن يتبحر يف

ق فهو الواقدي، ويعترب حممد بن اسحإوأما الثاين بعد ابن  .ق"اسحإحممد بن 
يف العلم ابملغازي  هجرية ذا سعة 209مر بن واقد الواقدي املتو ى سنة ع

وكان كثري العلم يف التاريخ واحلديث، إال أنه يروى عنه  .قاسحإتقرب من ابن 
أنه اختلط يف آخر عمره، ولذلك يضّعفه كثري من احملدثني، والبخاري يقول فيه 

ابملغازي، فيقول فيه  "أنه منكر احلديث" ولكنهم ال يطعنون يف سعة علمه
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وقد ألَّف كتااب  يف املغازي اقتبس منه ابن  .أمحد بن حنبل "أنه بصري املغازي"
 .سعد يف كتابه "الطبقات" عند الكالم يف السرية، واقتبس منه الطربي كذلك

هجرية، وحممد بن  218ومن أشهر املؤلفني يف السرية ابن هشام املتو ى سنة 
 .وظل املسلمون يعتنون ابلسرية حىت يومنا هذا .ريةهج 230سعد املتو ى سنة 

وتعترب السرية من أهم ما جيب على املسلمني العناية به، ألهنا حتوي أخبار 
الرسول، من أعماله وأقواله وسكوته وأوصافه، وهذه كلها تشريع كالقرآن، 
فالسرية مادة من مواد التشريع، ولذلك تعترب جزءا  من احلديث، وما صح فيها 

رواية ودراية يعترب دليال  شرعيا ، ألنه من السنة، هذا فضال  عن  عن النيب 
 مأمورون به من هللا تعاىل، قال تعاىل:  أن االقتداء ابلرسول      

                  . إال  .فالعناية ابلسرية وتتبعها أمر شرعي
ف يف السرية عند القدامى، وبني من جاؤوا يف أن الفرق بني طريقة التألي

العصور املتأخرة هو: أن القدامى كان  طريقتهم يف السرية والتاريخ تعتمد على 
وقد بدأ املؤرخون شفوي ، وبدأ اجليل األول الذي شاهد أعمال  .رواية األخبار

ّيد ـوق الرسول أو مسع عنها ورواها يرويها لغريه، وحتملها عنه اجليل الذي بعده،
بعضهم منها أحاديث متفرقة كاليت تُرى يف كتب احلديث حىت اآلن، حىت إذا 
جاء القرن الثاين رأينا بعض العلماء يبدأون يف َجع أخبار السرية، وضم بعضها 
إىل بعض، وتدوين ذلك بطريق الرواية، بذكر اسم الراوي، ومن روى عنه، متاما   

ماء احلديث ونـُّقاده أن يعرفوا أخبار ولذلك يستطيع عل .كما يفعل يف احلديث
وهذا هو  .السرية الصحيحة املقبولة من الضعيفة املردودة مبعرفتهم الرواة والسند

خبالف املؤلفني يف السرية  .املعتمد عند االستشهاد ابلسرية إذا كان صحيحا  
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اهتا، ولذلك ال يعتمد على  حديثا ، فَهنم يسردون احلوادث فقط، دون ذكر رو 
للسرية، إال إذا كان املؤلف حيقق عند كتابته األخبار  ا  مصدر بوصفها م كتبه

وإال فال ُيستشهد بقوله  .املروية يف كتابه من أخبار السرية، وكان من املوثوقني
بل يُرجع يف احلادثة اليت يذكرها إىل كتب السرية املروية بطريق الرواية، أو إىل  

 .ةة ال تؤخذ إال إذا كان  صحيحكتب احلديث، ألن أخبار النيب من السنّ 
وهناك انحية اثنية اجته إليها املؤرخون جبانب اجتاههم إىل السرية، وهي 
اتريخ احلوادث اإلسالمية من حروب بني بعض املسلمني وبعض، ومن حروب 

وقد اشتهر من  .املسلمني مع األمم األخرى، وما تبع ذلك من فتوح وأحداث
أبو خمنف لوط بن حيىي بن سعيد بن خمنف بن  املؤرخني َجاعة كان من أوهلم
هجرية، ومن أشهر كتبه اليت كتبها كتاب  170سليم األزدي املتو ى بعد سنة 

وكتاب  (صفني)وكتاب  (اجلمل)وكتاب  (فتوح العراق)وكتاب  (فتوح الشام)
ومل يبق من كتبه  .ويظهر أن كل كتاب شرح ملسألة واحدة .(مقتل احلسني)

عن فيه كثري من وقد ط .نقله ابن جرير الطربي يف اترخيه الصحيحة إال ما
ومن مشهوري املؤرخني  .نه كان يروي عن َجاعة من اجملهولنيإاحملدثني وقالوا 

هجرية، وقد أكثر من  225املدائين، وهو علي بن حممد املدائين املتو ى سنة 
 وكتب يف ،وكتب يف أخبار قريش ،فله كتب يف أخبار النيب  .التأليف

وقد وصفه ثعلب النحوي فقال "من  .أخبار النساء وكتب يف أخبار اخللفاء
أراد أخبار اجلاهلية فعليه بكتب أيب عبيدة، ومن أراد أخبار اإلسالم فعليه 

بن معني أشهر واحملدثون ال يطعنون عليه، فيقول عنه حيىي  .بكتب املدائين"
يخ كما بدأت السرية وقد بدأ أتليف التار  .نه ثقة"إنقاد رجال احلديث "
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شفوي ، مث بدأ اجليل األول الذي شاهد هذه احلوادث واشرتك فيها يرويها، 
وقد ساروا يف التاريخ  .وحتملها عنه اجليل الذي بعده، مث صار تدوين احلوادث

 .اإلسالمي، كما ساروا يف السرية سواء بسواء، من حيث الرواية لألخبار
كالطربي مثال ، تروي احلادثة عن فالن عن ولذلك جتد كتب التاريخ القدمية  

، ألن طريقتهم يف أتليف التاريخ هي الرواية عدة ن طرقمفالن، ورمبا روهتا 
 .فقط

وهناك انحية أخرى ظهرت عند املسلمني منذ العصور األوىل، وهي 
اتريخ األمم األخرى من فرس وروم وحنوها، واتريخ األدين األخرى من يهودية 

أن هذا النوع من التاريخ أقل تدقيقا  من السرية واتريخ احلوادث  إال .ونصرانية
وذلك أن املؤرخني كانوا يعتمدون على رواة هذا التاريخ من أهل  .اإلسالمية

وقد تضخم هذا القسم من التاريخ ابألساطري، لبعد العهد  .األمم األخرى
 .خبارهاابلرواة، ولعدم الدقة يف النقل، وألن كل أُمة كان  تزيد يف أ

واخلالصة هي أن املسلمني مل يكن هلم ابع يف التاريخ، ال التاريخ 
اإلسالمي، وال اتريخ األمم األخرى، مع أن طريقتهم يف كتابة التاريخ هي 

أو رواية الكتاب عمن روى  .الطريقة الصحيحة، وهي رواية اخلرب عمن شاهده
دوا على روايت ولكنهم يف اتريخ األمم األخرى اعتم .اخلرب عمن شاهده

ويف اتريخ اإلسالم مل يدققوا يف الرواة  .ضعيفة، فحشي ابألساطري والقصص
تدقيقهم يف السرية واحلديث، واقتصروا على أخبار اخللفاء والوالة، ومل يعنوا 

ولذلك ال يُعطي التاريخ اإلسالمي صورة كاملة  .أبخبار اجملتمع وأحوال الناس
ا ميكن أخذ هذا من كتب السرية بعد حتقيقها، عن اجملتمع أو عن الدولة، وإمن
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واحلق أن التاريخ  .ومن كتب احلديث اليت روي  فيها أخبار الصحابة والتابعني
اإلسالمي حيتاج إىل إعادة نظر يف حتقيق ما ورد من حوادث يف كتب التاريخ 

، هانفس عن طريق التحقيق يف أمر الرواة الذين رووها وسندهم، ويف احلوادث
على أن ما عدا ما حصل يف زمن  .اكمتها على ضوء الوقائع والروايتوحم

أما ما حصل من الصحابة فَنه  .الصحابة رضوان هللا عليهم فَنه ال أمهية له
هو موضع البحث، ألن إَجاع الصحابة دليل شرعي، وألن هنالك أحكاما   

من بتجدد احلياة، وعوجل  مشاكل من قبل الصحابة، فال بد  جّدتكثرية 
وإن كثريا   .معرفتها من انحية تشريعية، فتاريخ الصحابة مادة من مواد التشريع

من شؤون اجلهاد، ومعاملة أهل الذمة، واخلراج والعشر، ومعرفة كون األرض 
عشرية أم خراجية، أي أيها فتح صلحا  وأيها فتح عنوة، واألمان، واهلدنة، 

كل ذلك، كله حوادث وأحكام وأحكام الغنائم والفيء وأرزاق اجلند، وما شا 
صارت عملية يف الدولة، فال بد من معرفتها الختاذ ما أَجع عليه الصحابة 
دليال  شرعيا  حيتج به، والعتبار ما انفرد به الصحايب حكما  شرعيا  جملتهد من 

ولالئتناس مبا كان عليه الصحابة، ال سيما اخللفاء الراشدين، من  ،اجملتهدين
فَهنم خري من آاته هللا عقلية حكم، وخري من  .دارة والسياسةتسيري احلكم واإل

وهلذا ال  .يفهم تطبيق األحكام يف الدولة على الرعية، مسلمني كانوا أو ذميني
بد من معرفة اتريخ الدولة اإلسالمية يف عصر الصحابة، وال أبس مبعرفة اترخيها 

ابة غري كتب ولدى املسلمني مصادر ألخبار الصح .الصحيح فيما بعد ذلك
التاريخ، كتب أخرى كاألموال أليب عبيد، وموطأ مالك وكتب احلديث اليت 

 .تروي الصحيح واحلسن
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ومعلومات،  ا  أخبار بوصفها عرفتها أما من عدا الصحابة فَنه ال أبس مب
نعم إن القرآن قص علينا اتريخ بعض األنبياء وبعض األمم  .قتداء هباوليس لال

لإلميان ولطاعة هللا وبيان عاقبة من يعصيه، ال لنتخذ  األخرى، للعظة ابلنسبة
أخبارهم وأعماهلم منهجا  للسري حبسبه، ومن األخطاء الشائعة ما يزعمه 
الكثريون أبن للتاريخ أمهية كربى يف هنضة األمم، وأن معرفة املاضي تُلقي ضوءا  

حاضر على احلاضر وتفتح الطريق للمستقبل، وهذا وهم وختليط، وهو قياس لل
احملسوس على الغائب اجملهول، وقياس للقطعي اليقيين الذي نراه على الظين 
الذي ُأخربان عنه، وقد يكون صحيحا  وقد يكون خطأ، وقد يكون صدقا  وقد 

واحلق أنه ال جيوز أن يتخذ التاريخ أساسا  ألية هنضة بل وال ألي  .يكون كذاب  
ه موضع البحث ألنه حمسوس حبث، وإمنا جيعل الواقع الذي نريد أن نعاجل

فهم، مث يوضع له عالج، إما من الشريعة إن كان ـملموس، فُيدرس حىت يُ 
متعلقا  ابألحكام الشرعية، وإما من مقتضيات هذا الواقع من عالج إذا كان 

وليس من املفيد أن يشغل املسلم أبخبار بسمارك  .من الوسائل واألساليب
ن احملتم أن يشغل املسلم ابلشريعة حىت وال أبخبار هرون الرشيد، بل م

وابحلياة العملية الواقعية من انحية رفع شأن  .اإلسالمية أفكارا  وأحكاما  
اإلسالم واملسلمني، واختاذ َجيع اإلمكانيات لنشر اإلسالم ومحل دعوته إىل 

فلندرس أخبار اجملتمعات وإذا كان وال بد من دراسة أخبار الناس  .العامل
ديد ـا ، لتحـيـعـملعاجلته، وأخبار األمم األخرى اليوم واق ا  واقع بوصفهااحلاضرة 
بيل نشر اإلسالم ومحل دعوته ـن يف حالة كفاح دائم يف سـوحن اموقفنا منه
 .لتلك األمم
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 ول الفقهـأص
يُعترب الشافعي أنه هو الذي حد أصول االستنباط وضبطها بقواعد 

، وإْن كان كثريون ممن أتوا عامة كلية، فكان بذلك واضع علم أصول الفقه
وقد كان الفقهاء قبل الشافعي  .بعده أكثر معرفة أبصول الفقه وتفريعاته

جيتهدون من غري أن يكون بني أيديهم حدود مرسومة لالستنباط، بل كانوا 
يعتمدون على فهمهم ملعاين الشريعة، ومرامي أحكامها، وغايهتا، وما تومئ 

إذ أن متّرس هؤالء الفقهاء بدراسة  .مقاصدهاإليه نصوصها، وما تشري إليه 
الشريعة، وتضلعهم يف اللغة العربية، جعلهم يتعرفون معانيها، ويدركون أغراضها 

فكانوا يوفقون يف استنباط األحكام من النصوص ومفاهيمها  .ومقاصدها
نعم إن  .ومقاصدها، من غري أن تكون بني أيديهم حدود مدونة مرسومة

افعي، من الصحابة والتابعني ومن بعدهم كانوا يتكلمون يف الفقهاء قبل الش
مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعرتضون، كما يروى عن علي بن أيب طالب 

إال  .رضي هللا عنه أنه حتدث ابملطلق واملقيد واخلاص والعام والناسخ واملنسوخ
موا أن ذلك مل يكن بشكل حدود مرسومة، وال كان هلؤالء الفقهاء الذين تكل

يف بعض مسائل أصول الفقه قواعد عامة كلية يرجع إليها يف معرفة دالئل 
حىت إذا جاء الشافعي استنبط علم  .الشريعة يف كيفية معارضاهتا وترجيحاهتا

 .أصول الفقه، ووضع للناس قانوان  كليا  يرجع إليه يف معرفة مراتب أدلة الشرع
صول يف كتابه املسمى وقد اشتهر بني الناس أن الشافعي وضع علم األ

حتوي بعضا  من علم  ،ولكن احلقيقة أن الرسالة .ابلرسالة، وهي مشهورة
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فَن الذي يراجع كتب الشافعي، جيد أن  .األصول الذي وضعه الشافعي
الرسالة اشتمل  على مباحث من علم أصول الفقه، ومل تشتمل على َجيع 

ل  مباحث  فللشافعي كتب أخرى اشتم .مباحث الشافعي يف األصول
ن كتاب األم موجود إحىت  .ككتاب إبطال االستحسان، وكتاب َجاع العلم

يف ثنايه أحباث من علم األصول، فقد ذكر فيه قواعد كلية يف ثناي األحكام 
 .الفرعية

والذي ساعد الشافعي على وضع علم األصول، أنه جاء والفقه 
الد اإلسالمية جمموعات اإلسالمي مزدهر أميا ازدهار، وقد بدأت تتكون يف الب

وكان اجلدل بني اجملتهدين وأصحاب  .فقهية جملتهدين، وبدأت تتكون مذاهب
املذاهب آخذا  نواحي متعددة يف الفقه واألدلة، فخاض غمار اجلدل مع من 
خيوضونه، فكان  تلك املناقشات هي اهلادية إىل التفكري يف قواعد عامة كلية، 

وقد َجع هذه القواعد يف  .حث واالستنباطومقاييس ضابطة، تكون أساس الب
والشيء الرائع يف أصول  .جمموعة واحدة من العلم كان  علم أصول الفقه

الشافعي أنه يسري يف البحث األصويل سريا  تشريعيا  ال سريا  منطقيا ، ألن من 
أخطر األمور على البحث، بل على األُمة يف هنضتها، السري املنطقي، وال 

وقد أبعد الشافعي كل البعد عن السري املنطقي،  .ه واألصولسيما يف الفق
فهو ال يهيم يف صور وفروض نظرية، وإمنا يضبط أمورا   .والتزم السري التشريعي

واقعة موجودة، أي أيخذ النصوص الشرعية ويقف عند حد النص، وعند حد 
يقر  الواقع الذي يدل عليه النص ويشاهده اإلنسان، فهو يف الناسخ واملنسوخ

قواعد النسخ من املسائل اليت ثب  عنده النسخ فيها، مبا ورد يف اآلية نفسها، 
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من  أو احلديث نفسه، من داللة على النسخ، أو مبا ورد عن الرسول 
أحاديث تدل على النسخ، وما أثر عن صحابة رسول هللا من أخبار وأقضية 

رأوا تعارضا  بني  هنم إذاإكثريون ممن جاءوا بعده، من حيث   وليس كما فعل
آيتني أو حديثني انتقلوا إىل القول أبن أحدمها انسخ لآلخر، حىت وقعوا من 

وحني أييت ابلقاعدة ال أييت هبا من مقدمات  .جراء ذلك أبغالط فاحشة
أو من فتاوى  ،منطقية، بل يريك مصادر أخذها، إما من مأثور عن النيب 

ضابطة كان اجتاها  عمليا ، يعتمد فيه الصحابة، فاجتاهه يف استخراج القواعد ال
وأبرز ما  .على الواقع، وعلى األدلة، وعلى انطباق ذلك على الوقائع احملسوسة

تتميز به أصول الشافعي أهنا قواعد مطلقة لالستنباط، بغض النظر عن طريقة 
معينة له، بل هو يصلح لكل طريقة مهما اختلف فهو ميزان ملعرفة صحيح 

حيح، وقانون كلّي جتب مراعاته عند استنباط األحكام اجلديدة اآلراء وغري الص
مهما وضع اإلنسان لنفسه من طريقة لوزن اآلراء واالنضباط ابلقانون الكلي 

فكان  أصول الشافعي ليس  أصوال  ملذهبه وإن تقيَّد هبا، ومل  .عند االستنباط
 .ة لالستنباطتكتب دفاعا  عن مذهبه وبياان  لوجهته، بل هي قواعد عامة كلي

ومل يكن الباعث عليها نزعة مذهبية، وإمنا الرغبة يف ضبط أساليب االجتهاد، 
وقد كان صدق القصد، وصحة الفهم يف  .ووضع حدود ورسوم للمجتهدين

وضع علم أصول الفقه مؤثرا  فيمن أتى بعد الشافعي من اجملتهدين والعلماء، 
 استثناء، حىت رأوا أنفسهم َجيعا  سواء املخالفني له أو املؤيدين آلرائه من غري

على اختالف نزعاهتم يسريون يف النهج الذي سلكه الشافعي، من وضع 
القواعد الكلية، والسري يف الفقه واالستنباط يف وضع انضباطي، وفق قوانني  
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وصار الفقه بعده مبنيا  على أصول اثبتة، ال طائفة يف  .كلية وقواعد عامة
إال أن العلماء مع سريهم َجيعا  يف  .كان  احلال قبلهالفتاوى واألقضية، كما  

أثر الشافعي من حيث فكرة أصول الفقه، ولكن تلقيهم ملا وصل إليه الشافعي  
فمنهم من اتبعه يف آرائه وأخذ  .كان خمتلفا  ابختالف اجتاهاهتم الفقهية

يشرحها ويتوسع فيها وخيرج على منهجها، وذلك كأتباع مذهب الشافعي 
ومنهم من كان آخذا  جبل ما جاء به الشافعي مع اختالف يف بعض نفسه، 

تفصيالت األصول، ال يف جمموعها، ألنه ال خيتلف من حيث اجملموع واهليكل 
ومنهم  .والسري عن أصول الشافعي، وذلك كاحلنفية، ومن سار على هنجهم
فممن اتبع  .من خالف الشافعي يف هذه األصول، وذلك كالظاهرية والشيعة

ن إوإن كانوا قالوا  فقد أخذوا أبصول الشافعي، .لشافعي يف آرائه: احلنابلةا
ا بعد الشافعي، و واملالكية الذين جاؤ  .اإلَجاع هو إَجاع الصحابة فحسب

احتدت طريقتهم مع أكثر ما جاء يف أصول الشافعي، وإْن جعلوا عمل أهل 
على هنجه  أما الذين ساروا .املدينة حجة، وخالفوه يف بعض التفصيالت

واحتضنوا آراءه فهم أتباع مذهبه الذين نشطوا يف علم أصول الفقه، وأكثروا 
يف أصول الفقه كتب كان  فقد أُلف  على طريقة الشافعي  .من التأليف فيه

وأعظم ما ُعرف لألقدمني ثالثة كتب، أوهلا   .عماد هذا العلم ودعامته وال تزال
 413البصري املتو ى سنة  الطيب بن علي أليب احلسني حممد (املعتمد)كتاب 

لعبد امللك بن عبد هللا اجلويين، املعروف إبمام  (الربهان)هجرية، واثنيها كتاب 
أليب حامد  (املستصفى)هجرية، واثلثها كتاب  478احلرمني املتو ى سنة 
مث جاء بعدهم أبو احلسني علي املعروف  .هجرية 505الغزايل املتو ى سنة 
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اإلحكام يف )وزاد عليها يف كتاب مسّاه  ةه الكتب الثالثابآلمدي، فجمع هذ
أما من أخذ جبل ما  .وهو من أعظم ما أُلف يف أصول الفقه (أصول األحكام

ذلك أنه قد  .جاء به الشافعي، واختلف يف بعض التفصيالت، فهم احلنفّية
اتفق  طريقتهم يف االستنباط مع أصول الشافعي، ولكنهم اجتهوا يف علم 

فقد درسوا قواعد األصول ليؤيدوا هبا الفروع،  .ل االجتاه املتأثر ابلفروعاألصو 
ولعلَّ  .فجعلوا الفروع هي األصل، والقواعد العامة تبىن عليها وجتعل لتأييدها

الذي محلهم على هذا االجتاه هو حبثهم عن أصول لتأييد مذهبهم، وليس 
فة وقد سبق الشافعي ذلك أن أاب حني .إجياد قواعد يستنبط حبسبها مذهبهم

مات يف السنة اليت ولد فيها الشافعي، ومل يكن استنباطه وفق قواعد عامة  
وكذلك جاء من بعده تالميذه أبو يوسف وحممد وزفر، فلم يعنوا  .كلية

ابلتأليف يف أصول الفقه، بل جاء العلماء يف املذهب احلنفي من بعد واجتهوا 
املذهب احلنفي، فهي جاءت متأخرة عن إىل استنباط القواعد اليت ختدم فروع 

ومع ذلك فَن أصول احلنفية يف َجلتها خمّرجة على  .الفروع ال متقدمة عليها
وما خالفوا فيه الشافعية من أن العام قطعي كاخلاص، وأنه ال  .أصول الشافعي

عربة مبفهوم الشرط والوصف، وال ترجيح بكثرة الرواة وغري ذلك، فهي مسائل 
عترب أصول احلنفية وأصول تولذلك ميكن أن  .  قواعد كليةتفصيلية وليس

وال يكون اجتاهها حنو الفروع واختالف بعض  .الشافعية أصوال  واحدة للفقه
 .التفصيالت أصوال  أخرى، بل هي أصول واحدة يف كلياهتا وإَجاهلا وقواعدها
وال تكاد جتد أي فارق بني كتاب يف أصول الشافعية، وكتاب يف أصول 

ول عند ـومن أعظم كتب األص .نفية، بل كلها دراسة أصول فقه واحدةاحل
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الم علي بن حممد البزدوي املتو ى ـر اإلسـول البزدوي الذي أّلفه فخـاحلنفية أص
 .هجرية 483سنة 

فَهنم  .أما الذين خالفوا الشافعي يف األصول فهم الظاهرية والشيعة
أما الظاهرية  .تفصيالهتا فحسبخالفوا أصول الشافعي يف بعض أركاهنا ال يف 

ن ما إحىت  .على ظاهر النصوص له وال يعتمدون إاّل فَهنم يرفضون القياس ك
واعتبارهم  .يسمى ابلقياس اجللي ال يعتربونه من القياس، وإمنا يعتربونه نصا  

وإمام هذا املذهب هو أبو سليمان داود  .للنص اعتبار لظاهر النص ليس غري
هجرية، وكان من الشافعية وتلقى  270املتو ى سنة بن خلف األصفهاين ا

الفقه على أصحاب الشافعي، مث ترك مذهب الشافعي، واختار لنفسه مذهبا  
ومنهم اإلمام  .خاصا  ال يعتمد فيه إال على النص، ومسي ابملذهب الظاهري

ابن حزم، وقد روَّج له بعض الناس وأعطوا صورة مشرقة عنه حىت صار إقبال 
مع أهنا دون كتب الفقه واألصول األخرى من حيث البحث الفقهي  على كتبه

فَهنم  .وأما الشيعة فقد خالفوا أصول الشافعي خمالفة كبرية .ووجه االستدالل
جعلوا أقوال األئمة دليال  شرعيا  كالكتاب والسنة، وهي عندهم معتربة حجة 

صا  للسّنة تلي حجة الكتاب والسنة على األقل، وجيعلون كالم األئمة خمصِ 
من األحكام وكتمان َجلة،  ةفيقولون "إن حكمة التشريع اقتض  بيان َجل

إىل اآلخر  اولكنه سالم هللا عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد هب
يف الوق  املناسب له، حسب احلكمة، من عام خمصص أو مطلق  الينشره

اما  ويذكر خمصصه ع فقد يذكر النيب  .مقيد أو جممل مبني إىل أمثال ذلك
فالشيعة  .بعد برهة من حياته، وقد ال يذكره أصال  بل يؤديه عنه وصيه"
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واالجتهاد عندهم مقيد ابملذهب، فال  .ة يضعون أئمتهم جبوار السنةياإلمام
جيوز للمجتهد أن خيالف آراء املذهب، أي ال جيوز للمجتهد أن جيتهد مبا 

األحاديث إال إذا كان  عن طريق وقد رفضوا  .خيالف أقوال اإلمام الصادق
وهم ال أيخذون ابلقياس، وقد تواتر عن أئمتهم كما يروون يف كتبهم  .أئمتهم

 .أن الشريعة إذا قيس  حمق الدين
هذه وضعية سري علماء املسلمني يف علم أصول الفقه بعد الشافعي، 

فيه أما من حيث العلم نفسه فَنه توسع القول  .من حيث خمالفته أو موافقته
والغريب أن العصور اليت تل  عصر  .بعد الشافعي وكثر فيه الشراح املؤلفون

الشافعي، قد شح فيها االجتهاد، وقل اجملتهدون، والعصور اليت تلتها قد أُغلق 
ولكن علم أصول الفقه منا وترعرع وكثر التحقيق يف  .فيها ابب االجتهاد

انحية نظرية ال من انحية  إال أنه كان ذلك كله من .قواعده وتشعب  مسائله
ومن أجل ذلك مل يؤثر يف إجياد جمتهدين، وال يف كسر فكرة غلق ابب  .عملية

ولعل السبب يف ذلك أنه قد سلك أصول الفقه يف  .االجتهاد، والقضاء عليها
تلك العصور املتأخرة االجتاه النظري اخلالص، وساد فيه البحث النظري، 

فعناية الباحثني اجته  إىل  .ا أبصول الفقهوأُدخل  فيه أحباث ال عالقة هل
حتقيق القواعد وتنقيحها، وأتييد القواعد ابألدلة واختيار أقواها دليال  بغض 

وكثرت لديهم الفروض النظرية، وقد نظروا يف  .النظر عن وجود واقع هلا أم ال
شيء الداللة وقّسموها تقسيم علماء املنطق، وأاثروا حبواث  ال يرتتب عليها أي 
وكبحث  ؟يف أصول الفقه كبحث احلسن والقبح، وهل مها عقليان أم شرعيان

بل حبثوا أحبااث  هي من علم الكالم  .شكر املنعم واجب ابلشرع أم ابلعقل
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وليس  من علم أصول الفقه، مثل حبث عصمة األنبياء، ويف جواز اخلطأ 
علق ابللغة العربية ال يف وحبثوا أحبااث  تت .والنسيان على األنبياء يف أمور الرسالة

وبذلك  .فقد حبثوا يف أصل اللغات وحبثوا يف احلروف واألمساء .أصول الفقه
َّجدوا علم أصول الفقه، وحولوه من انحيته التشريعية اليت توجد جمتهدين 

بسط أي ال يستطيع العامل فيه استنباط وختصب الفقه، إىل حبث نظري فلسف
د، وحىت مل يوجد له أي أثر يف التشريع األحكام، حىت كادت فائدته تفق

ّما كان علم أصول الفقه ابلنسبة الستنباط األحكام ولتنمية ـول .واالستنباط
الناحية التشريعية ضروري ، كضرورة علم النحو والبالغة للغة العربية، لذلك كان 
ال بد من بذل العناية يف دراسة علم أصول الفقه، وال بد من بذل العناية يف 

راسة أصول الفقه دراسة واقعية ال دراسة نظرية فيكتفى منه ابألحباث املتعلقة د
ابالستنباط وتبحث مشفوعة ابألدلة الدالة عليها، والوقائع املنطبقة على 
مدلوالهتا، حىت تنتج جمتهدين، وتنتج ثروة تشريعية، ملعاجلة املسائل املتجددة 

 .حناء العامليف كل يوم، يف العامل اإلسالمي، ويف سائر أ
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 الفقه
الفقه يف اللغة الفهم، ومنه قوله تعاىل:                  

ويف ُعرف املتشرعني الفقه خمصوص ابلعلم احلاصل جبملة من  .أي ال نفهم
والعلم ابألحكام الشرعية قد  .األحكام الشرعية الفروعية ابلنظر واالستدالل

األحكام الشرعية، وذلك بعد اهلجرة من مكة إىل بدأ منذ أن بدأت هذه 
بُعث وأقام يف مكة ثالث عشرة سنة، مث أقام  ذلك أن رسول هللا  .املدينة

ل طوال هذه املدة، غري أن آيت نـز يف املدينة حنو عشر سنني، وكان القرآن ي
ث ل القرآن ويتحدنـز ففي هذه املدة كان ي .ل يف املدينةنـز األحكام إمنا كان  ت

به الرسول ابألحكام املتعلقة مبا حيوي من حوادث، واملعاجلة ملا حيصل من 
 .مشاكل

والقسم الذي نزل مبكة يقرب من ثلثي القرآن ومسي  آيته مكية، وهي 
يف جمموعها ال تكاد تتعرض لشيء من األحكام، وإمنا تقتصر على بيان 

م اآلخر، واألمر ابلصالة، أصول الدين والدعوة إليها كاإلميان ابهلل ورسوله واليو 
واالتصاف ابلصفات اخلُلقية كالصدق واألمانة، والنهي عن األعمال املسيئة  
 .كالزان والقتل ووأد البنات، والتطفيف يف الكيل وامليزان، وما شابه ذلك
 .والقسم الثاين الذي نزل يف املدينة يقارب ثلث القرآن ومسي  آيته مدنية

مالت كالبيع واإلجارة والراب، ومن حدود كحد وهي آيت األحكام من معا
الزان وحد السرقة، ومن جنايت كقتل القاتل العمد وعقوبة ُقطّاع الطرق، ومن 

ونزل كذلك ابقي أحكام العبادات   .بّينات كشهادة الزان وسائر الشهادات
ومن ذلك يتبني أنه وإن نزل  يف مكة أحكام  .كالصوم والزكاة واحلج واجلهاد
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، فَهنا ال تشكل علما  جبملة من األحكام، وإمنا علم بنوع من األحكام الصالة
ومن هنا   .ولذلك يعترب العلم هبا فقها   .أما ما نزل يف املدينة فهو كل األحكام

وملا كان الفقه أحكاما  عملية   .ن الفقه بدأ يف املدينةإدق أن نقول كان األ
  آيت األحكام أكثر ما ل ملعاجلة وقائع حتدث، فكاننـز كان  األحكام ت

 تكون مبناسبة حوادث حتدث، فيتحاكم املتخاصمون إىل رسول هللا 
ويقضي بينهم مبا أنزله هللا عليه من أحكام، أو مبناسبة مشاكل حتتاج إىل 

ل اآلية أو اآليت انطقة ابحلكم، وهذا هو معىن نزول القرآن نـز معاجلة فت
شريعية ابرزة يف نزول اآليت، فهي مل تعاجل ومن هنا كان  الناحية الت .ُمنجَّما  

فروضا  ميكن أن حتدث، بل عاجل  مسائل حدث  ابلفعل، ومشاكل حتدث 
ل إىل السنة اليت التحق فيها رسول هللا نـز وقد ظل القرآن ي .بني الناس حقيقة
فأكمل هللا الدين وأمته، وأنزل عليه آخر آية وهي قوله تعاىل  .ابلرفيق األعلى

ة البقرة: يف سور                                

      وبذلك كمل  األحكام من حيث هي، واشتمل القرآن وأعمال
الرسول وأقواله وتقريراته، على أحكام جلميع ما يصدر عن اإلنسان من أنواع 

خلق كصدق وأمانة، ومن معامالت  األعمال، من عبادات كصالة وزكاة، ومن 
كبيع وإجارة، ومن عقوابت كقتل وسرقة، ومن بّينات كأحكام الشهادات 
وأحكام الواثئق اخلطية، ومن شؤون سياسية تتعلق ابلسياسة الداخلية كأحكام 
اخلليفة وأحكام القضاء، أو تتعلق ابلسياسة اخلارجية كأحكام احملاربني 

ه اإلسالمي بوجود األحكام الشرعية، ألن الفقه وبذلك ُوجد الفق .واملعاهدات
 .علم جبملة من األحكام الشرعية
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 وء الفقهـنش

الفقه من أجّل املعارف اإلسالمية وأعظمها أتثريا  على اجملتمع، وهو من 
ذلك أن الثقافة اإلسالمية هي الكتاب والسنة وما  .أهم فروع الثقافة اإلسالمية

وهي وإن مشل  علوم اللغة العربية،  .مهمااسُتمد منهما ووضع من أجل فه
وعلوم احلديث، وعلوم التفسري، فَن أبرز ما تظهر فيه األفكار اليت تتصل 
بوجهة النظر يف احلياة، واملعاجلات اليت تعاجل مشاكل احلياة، وبعبارة أخرى 
تظهر يف العقائد واألحكام الشرعية، ألهنا وهي ثقافة عملية تؤخذ ملواجهة 

حلياة، حتوي أكثر ما حتوي أفكار العقائد واملعاجلات، أي مشكالت ا
 .وما الفقه إال العلم هبذه األحكام .األحكام

وتبتدئ الثقافة اإلسالمية، ويبتدئ تعلم األحكام الشرعية منذ بعثة 
وكان الرسول وحده املرجع لألحكام الشرعية، ألنه أُرسل لُيعلِّم  . الرسول

 : قال تعاىل .الناس دين هللا                            

                         :وقال تعاىل               

                  . ومل يكن ألحد غري الرسول من املسلمني أن 
ألنه مع وجود الرسول  .يستقل إبعطاء رأي يف أي وجهة نظر أو يف أي حكم

بينهم وتيسر رجوعهم إليه فيما يعرض هلم ال يسوغ ألي واحد أن يعطي رأي  
ولذلك كانوا إذا عرض  احلادثة، أو  .من عنده، يف أي حادثة من احلوادث

طيهم شجر خالف، أو خطر ألحدهم خاطر، رجعوا إىل الرسول، وهو يع
أما ما ورد  .الرأي، ويفصل بينهم، وجييب على أسئلتهم، اترة آبية واترة حبديث

من أن بعض الصحابة اجتهد يف عصر الرسول، وقضى ابجتهاده يف بعض 
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اخلصومات، أو استنبط ابجتهاده حكما  يف بعض الوقائع، فَن ذلك مل جيعل 
هما  للشريعة، وأبمر هذه االجتهادات مصدرا  لألحكام الشرعية، وإمنا كان  ف

فهي تطبيق للشريعة، وهي مستمدة من الكتاب والسنة كما  ،من الرسول 
ويدل على ذلك الوضع الذي حصل  فيه هذه  .فهمها هؤالء اجملتهدون

بعث علَّي بن أيب طالب رضي هللا عنه  فقد ورد أن النيب  .االجتهادات
فاِإذاا جالاسا  ،ِدي قـاْلباكا وايـُثـابُِّت ِلسااناكا ِإنى اَّللىا سايـاهْ »إىل اليمن قاضيا  وقال له: 

ْعتا ِمْن اأْلاوىِل  اِن فاالا تـاْقِضنياى حاَّتى تاْسماعا ِمْن اْْلخاِر كاماا َسِا بـانْيا ياداْيكا اْْلاْصما
 .أخرجه أبو داود عن علي بن أيب طالب «فاِإنىُه أاْحراى أاْن يـاتـابـانيىا لاكا اْلقاضااءُ 

كاْيفا تـاْقِضي »ملا أراد أن يبعث معاذا  إىل اليمن قال:  سول هللا أن ر وورد 
ْد يف ِكتااِب » :قمالم  .أمْقِضي ِبِكتماِب اَّللَِّ  :قمالم  «؟ِإذاا عاراضا لاكا قاضااءٌ  فاِإْن َلْا َتِا

ْد يف ُسنىِة را » :قمالم  . فمِبُسنَِّة رمُسوِل اَّللَِّ  :قمالم  «؟اَّللىِ  ُسوِل اَّللِى واالا يف فاِإْن َلْا َتِا
 :صمْدرمُه ومقمالم  فمضمرمبم رمُسوُل اَّللَِّ  .أمْجتمِهُد رمأِْيي ومالم آُلو :قمالم  «؟ِكتااِب اَّللىِ 

ا يـُْرِضي راُسولا اَّللىِ » أخرجه أبو  «احلْاْمُد َّلِلِى الىِذي وافىقا راُسولا راُسوِل اَّللِى ِلما
خّص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي وورد أن قوما  اختصموا يف  .داود
 روى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه مسع رسول هللا  .بينهم
ِإذاا حاتاما فااْجتـاهادا ُثُى  ،ِإذاا حاتاما احلْااِكُم فااْجتـاهادا ُثُى أاصاابا فـالاُه أاْجراانِ »يقول:  وا

 .«أاْخطاأا فـالاُه أاْجرٌ 
من   صل يف أيم الرسولفهذا كله ومثله يدل على أن ما ح
ولذلك كان   إمنا كان  أبمره ،اجتهادات تصدر عن املسلمني يف عهده

كان عهد وجود مصدر   وعلى هذا فَن عهد الرسول  .هو مصدرها
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ال  حىت وفاته، يف مدة واستمر ذلك منذ بعثته  .الثقافة اإلسالمية كلها
القرآن كله، ومت  هبا  تزيد على اثنتني وعشرين سنة وبضعه شهور، نزل فيها

السّنة الشريفة، ومها النص الوحيد الذي يعترب مصدرا  لإلسالم أفكارا  وأحكاما  
 .وثقافة

يف السنة احلادية عشرة للهجرة، ابتدأ عهد  وبوفاة الرسول 
الصحابة، وهو عهد التفسري، وفتح أبواب االستنباط فيما ال نص فيه من 

صوص القرآن والسنة مل تكن قد نشرت َجيعها وقد رأى الصحابة أن ن .الوقائع
ألن نصوص القرآن   .بني املسلمني نشرا  عاما  جيعلها يف متناول كل واحد منهم

كان  مدّونة يف صحف خاصة حمفوظة يف بي  الرسول وحمفوظة يف بيوت 
ورأوا أن نصوص الكتاب والسنة  .والسّنة مل تكن مدّونة بعد .بعض الصحابة

وادث وأقضية وقع  حني تشريعها، ومل تشرع أحكاما  شرع  أحكاما  حل
وقد طرأت للمسلمني حاجات وحوادث  .حلوادث فرضية حيتمل وقوعها

وأقضية مل تطرأ يف عهد الرسول، وال يوجد فيما خلفه من نصوص ما ينص 
على حكمها، كما رأوا أن نصوص الكتاب والسنة ليس كل واحد من 

ألن  .بنفسه ويفهم ما تدل عليه من األحكاماملسلمني أهال  ألن يرجع إليها 
فهم العامة الذين ال يتوصلون لفهم النصوص إال بواسطة من يفهمهم إيها 

لذلك أدركوا أن عليهم أن  .يقتضي وجود من يفهم الناس أحكام اإلسالم
ينشروا بني املسلمني القرآن الكرمي وأحاديث الرسول، فقاموا جبمع القرآن 

الكثرية ونشرت بني املسلمني، واختذوا االحتياطات اليت  ونسخوا عنه النسخ
وأدركوا أيضا  أن عليهم أن  .تكفل الوثوق من رواية السّنة وحتري الرواة يف نقلها
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 .يبينوا للمسلمني ما حيتاج إىل التبيني والتفسري من نصوص الكتاب والسنة
رأ عليهم من فيما يط مث رأوا أن يفتوا الناس .فأخذوا يعلمون الناس الدين

فأخذوا يستنبطون األحكام اليت تلزم  .قضية اليت ال نص فيهاالوقائع واأل
 .للمسائل اليت حتدث، وبذلك قاموا بواجب الدين خري قيام

وقد كان  الطريقة اليت سار عليها الصحابة يف األحكام الشرعية، هي 
ليت طرأت هلم أهنم إذا وجدوا نصا  يف القرآن أو السنة يدل على حكم الواقعة ا

وقفوا عند هذا النص، وقصروا جهودهم على فهمه والوقوف على املراد منه، 
وإذا مل جيدوا نصا  يف القرآن  .ليصلوا إىل تطبيقه على الواقع تطبيقا  صحيحا  

 .والسنة يدل على حكم ما عرض هلم من الوقائع، اجتهدوا الستنباط حكمه
لنصوص الشريعة، ومعرفتهم فيها، وكانوا يف اجتهادهم يعتمدون على فهمهم 

ول اآليت وتطبيقها على نـز اليت اكتسبوها من مشافهة الرسول، ومشاهدهتم ل
ويالحظ من تتبع الوقائع اليت اجتهدوا فيها، أهنم كانوا يقيسون ما ال  .الوقائع

يعتربون جلب املصلحة ودرء املفسدة علة ال نص فيه على ما فيه نص، و 
وما   .ربون املصلحة اليت دل عليها الشرع هي املصلحةوكانوا يعت .لألحكام

وقد نقل  .كانوا يقولون برأيهم يف املصلحة، ألن القول ابلرأي منهي عنه
املؤرخون واحملدثون والفقهاء كثريا  من اجتهادات الصحابة، ومنها يتبني مبلغ 

فقد وقع  لعمر قصة  .تقيدهم ابلشريعة، ومبلغ انطالقهم يف فهم الشريعة
فقال له  ؟فرتدد عمر: هل يقتل الكثري ابلواحد .جل قتلته امرأة أبيه وخليلهار 

علي: أراي  لو أن نفرا  اشرتكوا يف سرقة جزور فأخذ هذا عضوا  وهذا عضوا ، 
فعمل عمر برأي علي وكتب إىل  .قال: فكذلك .قال: نعم ؟أكن  قاطعهم
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وملا اختلفوا يف املسألة  .عامله أن اقتلهما، فلو اشرتك فيه أهل صنعاء لقتلتهم
كان   .املشرتكة وهي اليت توفي  فيها امرأة عن زوج وأم وإخوة ألم وإخوة أشقاء

ولإلخوة ألم الثلث، فال يبقى شيء  ،عمر يعطي الزوج النصف، ولألم السدس
 ؟فقيل له: هب أن أابان كان محارا ، ألسنا من أم واحدة .لإلخوة األشقاء

 .وكانوا يتعرفون العلة إذا كان  تفهم من النص .فعدل عن رأيه وأشرك بينهم
 من ذلك أن هللا تعاىل قال:                        

                          فجعل هللا املؤلفة قلوهبم مصرفا  من  .اآلية
كان يعطي بعض الناس يتألف قلوهبم    وقد ثب  أن النيب .مصارف الزكاة

وبعد وفاة الرسول روي عن عمر أنه منع إعطاء املؤلفة قلوهبم وقال  .لإلسالم
)إن هللا أعز اإلسالم وأغىن عنكم فَن ثبّتم عليه وإال فبيننا وبينكم  :هلم

فرأى عمر أن أتليف القلوب كان لضعف الدولة ألن كلمة أتليف  .السيف(
 ؟ذلك، إذ مىت تتألف القلوب إال يف حالة حاجتك إليها القلوب تدل على

فرأى عمر أن احلاجة إىل أتليف قلوهبم قد انته  بعزة اإلسالم، وعدم حاجته 
 .إىل من تتألف قلوهبم فذهب  العّلة، وبذلك يذهب احلكم

وكان الصحابة يتحرون ويسألون عن النصوص الشرعية من الناس فيما 
وان هللا عليهم وهم جمتمعون يف احلجاز يبحثون يف فقد كانوا رض .مل يعرفوا

الكتاب والسنة، فَن مل جيدوا فيهما حكم املسألة اليت يبحثون عنها سألوا 
قد قضى يف هذه املسألة  املسلمني عما إذا كان يعلم أحد أن رسول هللا 

ولذلك كان يرجع بعضهم إىل بعض، وجيتمعون لبحث قضيته وإعطاء  .بقضاء
 .وقد كان أبو بكر وعمر يستنبطان األحكام ويرجعان إىل الناس .رأي فيها
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فقد روى البغوي يف مصابيح السّنة قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه اخلصوم 
نظر يف كتاب هللا، فَن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن مل يوجد يف 

خرج وعلم من رسول هللا يف ذلك األمر سنة قضى هبا، فَن أعياه  ،الكتاب
فسأل املسلمني وقال: أاتين كذا وكذا فهل علمتم أن رسول هللا قضى يف ذلك 

فرمبا اجتمع عليه النفر كلهم يذكر من رسول هللا فيه قضاء فيقول أبو  .بقضاء
فَن أعياه أن جيد فيه  .بكر "احلمد هلل الذي جعل فينا من حيفظ عن نبينا"

م فاستشارهم فَن أَجع َجع رؤوس الناس، وخياره سّنة عن رسول هللا 
وروي أن عمر كان يستشري الصحابة مع فقهه، حىت   .رأيهم على أمر قضى به

كان إذا رُفع  إليه حادثة قال "ادعوا يل عليا  وادعوا يل زيدا " فكان 
وهبذه الطريقة من رجوع الصحابة  .يستشريهم مث يفصل فيما اتفقوا عليه

بني الصحابة اندرا ، ألن كل واحد  ، كان االختالف يف اآلراءإىل بعض بعضهم
 .منهم يبدي لآلخر ما عنده من وجوه النظر، وما يستدل به من أدلة

وأهنم وإن اختلف  .ووجهتهم َجيعا  احلق والصواب، ويرجع بعضهم إىل بعض
رأيهم يف بعض األحكام، ولكنه اختالف اندر واختالف يف الفهم ال يف طريقة 

 .الفهم
وتفرَّق الصحابة يف خمتلف األمصار، وصار غري وملا اتسع  الفتوحات 

ميسور أن جيتمع هؤالء الصحابة كلما عرض  واقعة ال نص فيها، انفرد كل 
صحايب يف إعطاء رأيه، دون أن يبديه لغريه، أو يرجع إىل غريه، لتعذر 
االجتماع مع تباعد األمصار، وضرورة إعطاء الرأي يف احلادثة الواقعة يف املصر 

وقد كان بكل مصر من أمصار املسلمني واحد أو أكثر من  .اليقضي هب
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الصحابة، وكانوا املرجع يف األحكام، فكانوا يستنبطون األحكام اليت ال نص 
 .فيها، ويتولون بيان وتفسري النصوص كما يتولون تعليم الناس الكتاب والسنة

الواحدة  ومل تكن السنة قد دون  بعد، لذلك اختلف  آراء الصحابة يف الواقعة
إال أن َجيع هذه  .وكان لكل منهم دليل على الرأي الذي استنبطه وأفىت به

اآلراء أحكام شرعية مقبولة عندهم َجيعا ، ألن اختالفهم إمنا كان يف الفهم 
أما طريقتهم يف االجتهاد فهي واحدة، وهي اعتبار النص من القرآن  .فقط

عتربة هي املصاحل اليت دل واحلديث والتحري عن النصوص، وجعل املصاحل امل
فكان  وحدة طريقتهم يف االجتهاد ال  .عليها الشرع، وقياس املسائل واملصاحل
بل على العكس كان سببا  من أسباب  .جتعل هلذا االختالف يف الفهم أي أثر

 .قضيةم على قدر ما وقع من احلوادث واألهاوكان  فتاو  .منو الفقه واتساعه
ويرجع سبب االختالف  .بينهم ومل تتجاوز الفروع ومل تتسع مسافات اخلالف

 يف الفروع بني الصحابة إىل سببني اثنني:
أن أكثر نصوص القرآن والسنة ليس  قطعية الداللة على  - األول

وكما حتتمل أن تدل على هذا املعىن، حتتمل  .املراد منها بل هي ظنية الداللة
مشرتكا  لغة بني معنيني أو أن تدل على معىن آخر بسبب أن يف النص لفظا  

فكل جمتهد منهم يفهم حسب ما  ،أكثر، أو أن لفظا  عاّما  حيتمل التخصيص
 .ترجح عنده من القرائن

أن السّنة مل تكن مدوَّنة، ومل جتمع الكلمة على جمموعة منها  - الثاّن
وتنتشر بني املسلمني، لتكون مرجعا  هلم على السواء، بل كان  تتناقل ابلرواية 

وكثريا   .ورمبا علم منها اجملتهد يف مصر، ما مل يعلمه اجملتهد يف دمشق .واحلفظ
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ما كان يرجع بعض اجملتهدين منهم عن فتواه، إذا علم من اآلخر سّنة مل يكن 
فأدى ذلك إىل االختالف يف الفروع، ولكن األدلة واألصول مل خيتلفوا  .يعلمها

 .ادفيها، ولذلك مل ختتلف طريقتهم يف االجته
فقد تعلموا  .وابجلملة كان الصحابة رضوان هللا عليهم علماء ابلشريعة

القرآن وتلقوا احلديث، واطلعوا أبنفسهم على تنفيذ أحكام اإلسالم، 
وكانوا  .ابختالطهم بصاحب الرسالة سيدان حممد عليه الصالة والسالم

اليت  حيكمون الناس ويقضون بينهم ويعلموهنم دينهم، وكانوا ألهل البالد
 .يسكنوهنا منارا  وعلى الشريعة أمناء، ويف الدعوة إىل اإلسالم مؤمنني صادقني

وكانوا يسريون يف تعليم  .يقرئون الناس القرآن ويعلموهنم الشرائع واألحكام
فيعلمون الناس اإلسالم وأحكامه، والطريقة اليت  .الناس اإلسالم سريا  عمليا  

فكانوا حكاما ، وكانوا يف  ،اة بتلك األحكامينتفعون هبا يف معاجلة مشاكل احلي
ن عنهم الثقافة، وأقبل الناس على الصحابة يتلقو  .معلمني هنفسالوق  

وقد أُطلق على ما بينوه من آراء يف  .ويفهمون األحكام ،وأيخذون اإلسالم
وحفظ  الفتوى عن مائة ونّيف وثالثني من أصحاب  ،األحكام )فتاوى(

وكان أكثرهم يف ذلك علما  وإعطاء رأي سبعة،  .وامرأةرسول هللا ما بني رجل 
أُطلق عليهم أهنم املكثرون وهم: عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وزيد بن 

وكان اخللفاء والوالة وسائر احلكام فقهاء يف ، اثب  وابن عباس وابن عمر
األحكام، علماء ابلشريعة، مشتغلني ابلفتوى، ولذلك كان اإلسالم يتجسد 

فعقوهلم عامرة بثقافته، وأفكارهم تصدر عن هذه الثقافة، ومفاهيمهم  .فيهم
اليت يصدقوهنا معاٍن هلذه األفكار، وهم الذين ينفذون هذه األوامر والنواهي 
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ولذلك كان   .فكان اخلليفة والوايل يفكر ويعمل، ويفهم وحيكم .واألحكام
م يف احلديث إىل أعماهلم صائبة، وأمورهم مستقيمة، ونفوسهم سامية، وهلجاهت

وقد لزم الصحابة  .الم بكل دقةـادقة، وأحكامهم ملتزمة خطة اإلسـالناس ص
هم، اَجاعة من التابعني وأخذوا عنهم القرآن ورووا عنهم السّنة وحفظوا فتاو 

ومنهم من كان يفيت يف حياة الصحابة مثل  .وفهموا طرق استنباطهم لألحكام
د حني ـولذلك جن .د بن جبري يف الكوفةسعيد بن املسيَّب يف املدينة، وسعي

اط التابعون، فكانوا يستنبطون ـبـنـتـابة، خلفهم يف الفقه واالسـحـانقرض الص
نة رسول هللا، ـوكانوا ينظرون أوال  يف كتاب هللا وس .األحكام حسب اجتهادهم

وكان  هلم آراء يف فتاوى الصحابة  .فَن مل جيدوا فيهما يدرسوا فتاوى الصحابة
الناحية الفقهية ويرجحون قوال  على قول، وأيخذون بقول بعضهم، وقد  من

وكان  طريقة استنباط األحكام عند التابعني هي طريقة  .خيالفون الصحابة
م على قدر ما وقع من احلوادث واألقضية، ـهااو ـالصحابة، ولذلك كان  فت

ومل تتسع  .اوىـتـد الفـوادث جتـدر احلـدون وجود أي فرض من الفروض، بل بق
مسافات اخلالف بينهم، ومل تتجاوز أسباب اخلالف اليت اختلف عليها 

ن بني ـولذلك مل يك .ةـيـرعـلق بفهم النص ال يف األدلة الشـالصحابة، وهي تتع
 .املسلمني أي خالف له أي أثر يف احلياة
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 أثر املنازعات واملناظرات يف الفقه اإلسالمي

بعني حاداثن: أحدمها فتنة عثمان، لقد وقع يف عهد الصحابة والتا
فنتج عن ذلك اختالف يف أنواع  .والثاين املناظرات اليت حصل  بني العلماء

األدلة الشرعية، أدى إىل وجود أحزاب سياسية جديدة، وأدى إىل وجود 
وذلك أنه بعد أن قُتل عثمان بن عفان رضي هللا عنه،  .مذاهب فقهية متعددة

يب طالب، وانزعه عليها معاوية بن أيب سفيان، وبويع ابخلالفة علي بن أ
واشتعل  احلرب بني الفريقني وانته  إىل حتكيم احلكمني، نتج عن هذا أن 

األحزاب آراء  هنشأت أحزاب سياسية جديدة مل تكن من قبل، وصارت هلذ
وقد ابتدأ الرأي سياسيا  بشأن اخلليفة واخلالفة، مث مشل كثريا  من سائر  .جديدة
فقد نشأت َجاعة من املسلمني نقموا من عثمان سياسته يف  .األحكام

خالفته، ونقموا من علي قبوله التحكيم، ونقموا من معاوية توليه اخلالفة 
وكان رأيهم أن خليفة املسلمني جيب أن يبايعه  .فخرجوا عليهم َجيعا   .ابلقوة

ه وأن كل من توفرت في .حض اختيارهم دون إكراه وال إجباراملسلمون مب
الكفاية للخالفة يصح أن يكون خليفة، وأن يبايعه املسلمون وتنعقد اخلالفة له 

وأنه ال جتب طاعة  .ببيعته ما دام رجال  مسلما  عدال ، ولو كان عبدا  حبشيا  
وكان هؤالء ال أيخذون  .اخلليفة إال إذا كان أمره يف حدود الكتاب والسّنة

ان أو علي أو معاوية، أو رواها ابألحكام اليت وردت يف أحاديث رواها عثم
ورجَّحوا كل  .هماصحايب انصر واحدا  منهم، ورّدوا كل أحاديثهم وآرائهم وفتاو 

ما رووا عمن يرضوهنم، ويعتربون آراءهم، وعلماءهم دون غريهم، وهلم فقه 
ونشأت َجاعة أخرى من املسلمني أحبوا علي بن  .خاص، وهؤالء هم اخلوارج
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ه وأحبوا ذريته، ورأوا أنه هو وذريته أحق ابخلالفة من  أيب طالب رضي هللا عن
وقد  .وأنه هو الوصي الذي أوصى إليه الرسول ابخلالفة من بعده .كل أحد

ومل يعوِّلوا على آراء  .ردوا أحاديث كثرية رواها عن الرسول َجهور الصحابة
 الصحابة وفتاويهم، وعوَّلوا فقط على األحاديث اليت رواها أئمتهم من آل
 .البي ، والفتاوى اليت صدرت عنهم، وكان هلم فقه خاص، وهؤالء هم الشيعة
وأما َجهرة املسلمني فَهنم مل يذهبوا ملا ذهب  إليه األحزاب املذكورة، ورأوا أن 
اخلليفة يبايع من قريش إن وجد، وحيملون كل إكبار وحمبة ووالء جلميع 

خصومات أبهنا كان  الصحابة دون استثناء، ويؤولون ما كان بينهم من 
وكانوا حيتجون بكل  .اجتهادية يف أحكام شرعية ظنية، ال ترتبط بكفر وإميان

حديث صحيح رواه صحايب بال تفريق بني الصحابة، إذ الصحابة عندهم  
وهبذا كان   .كلهم عدول، وأيخذون بفتاوى الصحابة وآرائهم َجيعا  

رى يف عدة موضوعات، أحكامهم ال تتفق مع أحكام األحزاب السياسية األخ
 .الختالفهم يف احلكم، ويف طريقة االستنباط، ويف أنواع األدلة

ومن ذلك يتبني أن الفتنة حني حصل  أوجدت حالة سياسية وفقهية 
ولكنه مل يكن اختالفا  على الشريعة  ، اختالف كان له أثره يف التاريخأدت إىل

ختلفون َجيعهم مسلمني، ولذلك كان امل .وإمنا كان اختالفا  يف فهم الشريعة
 .وإن جتاوز اختالفهم الفروع واألحكام، إىل األصول واألدلة وطريقة االستنباط

أما املناظرات اليت حصل  بني العلماء، فقد أدت إىل اختالفات 
ألهنا مل تكن اختالفا  يف اخلليفة واخلالفة  .فقهية، ومل تؤد إىل اختالفات سياسية

وأساس  .اختالفا  يف األحكام وطريقة استنباطهاونظام احلكم، وإمنا كان  
ذلك أنه قد وقع  بني بعض اجملتهدين مناظرات واختالفات، أدت إىل وجود 
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فقد وقع  يف املدينة حبوث إسالمية يف  .اختالف بينهم يف طريقة االجتهاد
استنباط األحكام بني ربيعة بن أيب عبد الرمحن، وبني حممد بن شهاب 

أن كثريين من فقهاء املدينة كانوا يفارقون جملس ربيعة، وإىل  الزهري، أدت إىل
ووقع يف الكوفة مثل هذا بني إبراهيم النخعي وبني  .أهنم لقبوه بربيعة الرأي

فتكون  من هذه املناظرات عدة آراء يف طريقة استنباط األحكام،  .الشعيب
ن الثاين ويف منتصف القر  .حىت صار اجملتهدون خمتلفي الطرق يف االجتهاد

للهجرة برزت هذه الطرق يف االجتهاد، وبرز االختالف بينها، وتكون  عدة 
 .وكان يالزم التابعني َجاعة من العلماء واجملتهدين، فساروا على طريقتهم .آراء

بينهم، ومل تقف أسباب  فإال أن الذين جاءوا بعدهم اتسع  مسافة اخلال
سباب تتصل ابألدلة الشرعية اختالفهم عند حد الفهم، بل جتاوزوها إىل أ

وهبذا كان اختالفهم يف الفروع واألصول، وصاروا فرقاء لكل  .واملعاين اللغوية
فريق مذهب، فتكون  من جراء ذلك املذاهب، وكان  كثرية أكثر من أربعة 

ويرجع اختالف طريقة االجتهاد عند اجملتهدين إىل  .ومخسة وستة ويزيد
ل يف املصادر اليت تستنبط منها األحكام اختالفهم يف أمور ثالثة: األو 

الشرعية، والثاين يف النظرة إىل النص الشرعي، والثالث يف بعض املعاين اللغوية 
 .اليت تطّبق يف فهم النص

 أما األول فهو يرجع إىل أربعة أمور:
 .وامليزان الذي ترجح به رواية على رواية ،طريق الوثوق ابلسنة - 1

وقد اختلف  .يقوم على الوثوق بروايتها وكيفية روايتها وذلك أن الوثوق ابلسنة
فمنهم من حيتجون ابلسّنة املتواترة واملشهورة،  .اجملتهدون يف طريق هذا الوثوق

وترتب على هذا أهنم جعلوا املشهور  .ويرجحون ما يرويه الثقات من الفقهاء
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ا عليه أهل ومنهم من يرجحون م .يف حكم املتواتر، وخصوا به العام يف القرآن
ومنهم ممْن حيتجون  .املدينة بدون اختالف، ويرتكون ما خالفه من خرب اآلحاد

مبا رواه العدول الثقات سواء أكانوا من الفقهاء أم من غري الفقهاء، ومن آل 
ومنهم من يرى أن رواة  .البي  أو من غريهم، وافق عمل أهل املدينة أو خالفه

وا من أئمتهم، وهلم طريقة خاصة يف رواية احلديث غري معتربين، إال إذا كان
احلديث ويف اعتباره ويف األخذ به، وهلم رواة معينون يعتمدوهنم وال يعتمدون 

وقد اختلف بعض اجملتهدين يف احلديث املرسل، وهو ما رواه التابعي  .غريهم
عن الرسول مباشرة مسقطا  الصحايب، فمن اجملتهدين من حيتج ابحلديث 

 .من ال حيتج به املرسل، ومنهم
فهذا االختالف يف طريق الوثوق ابلسّنة أدى إىل أن بعضهم احتج 

وهذا محل  .بسنَّة مل حيتج هبا آخر، وبعضهم رجح سّنة مرجوحة عند اآلخر
على االختالف يف الكيفية اليت تُتخذ فيها السنة دليال  شرعيا ، فحصل 

 .اخلالف يف األدلة الشرعية
فَن اجملتهدين واألئمة اختلفوا يف  .تقديرهايف فتاوى الصحابة و  - 2

الفتاوى االجتهادية اليت صدرت من أفراد الصحابة، فمنهم من أيخذ أبي 
ومنهم  .فتوى من هذه الفتاوى، وال يتقيد بواحدة معينة، وال خيرج عنها َجيعها

من يرى أهنا فتاوى اجتهادية فردية، صادرة من غري معصومني، فله أن أيخذ 
منها، وله أن يفيت خبالفها كلها، ويرى أهنا أحكام شرعية مستنبطة  أبي فتوى

ومنهم من يرى أن بعض الصحابة معصوم يؤخذ رأيه دليال   .ال أدلة شرعية
أما غريه من  .شرعيا ، فأقواله أقوال النيب وأفعاله أفعال النيب وتقاريره تقارير النيب

ال ابعتباره دليال  شرعيا ، وال  الصحابة فهو غري معصوم، فال يؤخذ رأيه مطلقا ،
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ومنهم من يرى أن بعض الصحابة ال يؤخذ عنهم  .ابعتباره حكما  شرعيا  
ومن هنا نشأ  .الشرتاكهم يف الفتنة، والذين مل يشرتكوا يف الفتنة يؤخذ عنهم

 .وجه آخر من اختالف الرأي يف األدلة
ياس، ونفوا فَن بعض اجملتهدين أنكروا االحتجاج ابلق .يف القياس - 3

ومنهم من حيتجون ابلقياس وعّدوه دليال  شرعيا  بعد  .أن يكون دليال  شرعيا  
نه حجة اختلفوا فيما يصلح أولكنهم مع اتفاقهم على  .القرآن والسّنة واإلَجاع
ومن هنا نشأ اختالف الرأي يف  .بىن عليه القياسـوما يُ  .أن يكون علة للحكم

 .األدلة
فمنهم من يرى  .سلون على اعتبار اإلَجاع حجةاتفق امل .اإلَجاع - 4

ومنهم من  .أن إَجاع الصحابة حجة، ومنهم من يرى إَجاع آل البي  حجة
ومنهم من يرى أن إَجاع أهل احلل والعقد  .يرى أن إَجاع أهل املدينة حجة

ومن هؤالء من يرى أن  .ومنهم من يرى أن إَجاع املسلمني حجة .حجة
اع الرأي، ولذلك لو اجتمعوا وأعطوا رأي  يعترب إَجاعا  اإلَجاع حجة ألنه اجتم

ومنهم من يرى أن اإلَجاع املعترب حجة ال ألنه اجتماع الرأي بل ألنه  .حيتج به
فالصحابة أو آل البي  أو أهل املدينة قد صحبوا الرسول  .يكشف عن دليل

هلم هذا كاشفا  ورأوه، وهم عدول، فَذا قالوا برأي شرعي ومل يرووا دليله اعترب قو 
أن هذا القول قد قاله الرسول، أو عمله، أو سك  عنه، فرووا احلكم ومل يرووا 

ولذلك كان معىن كون اإلَجاع عندهم حجة أنه  .الدليل لشهرته لديهم
ولذلك ال يعترب اجتماعهم وتذاكرهم يف أمر مث إعطاء  .يكشف عن دليل

ومن هنا جاء  .دون توافق عليه رأيهم إَجاعا ، بل اإلَجاع هو أن يقولوا الرأي
 .أيضا  اختالف اآلراء يف األدلة
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فهذه األمور األربعة ابعدت شقة اخلالف بني اجملتهدين، فلم تعد 
اختالفا  يف فهم النص، كما كان  احلال يف عصر الصحابة والتابعني، بل 

 وبعبارة أخرى مل يعد اختالفا  يف .جتاوزت ذلك إىل االختالف يف طريقة الفهم
ولذلك  .األحكام، وإمنا جتاوز ذلك وصار اختالفا  يف طريقة استنباط األحكام

جند أن بعض اجملتهدين يرى أن األدلة الشرعية هي الكتاب والسنة وقول 
وبعضهم يرى أن األدلة  .اإلمام علي رضي هللا عنه وإَجاع آل البي  والعقل
سان ومذهب الصحايب الشرعية هي الكتاب والسنة واإلَجاع والقياس واالستح

وبعضهم يرى أن األدلة الشرعية هي الكتاب والسنة واإلَجاع  .وشرع من قبلنا
 .ومنهم من يرى أن االدلة هي الكتاب والسنة واالَجاع .والقياس واالستدالل

ومنهم من يرى أن االدلة هي الكتاب والسنة واالَجاع والقياس واملصاحل 
األدلة الشرعية، فأدى ذلك إىل اختالف ولذلك اختلفوا يف  .خلا...املرسلة

 .طريقة االجتهاد
أما األمر الثاين الذي يرجع إليه اختالف طريقة االجتهاد فهو النظرة 
إىل النص الشرعي، فَن بعض اجملتهدين يتقيد بفهم العبارة اليت ترد يف النص 

ل وا أهمّ ُسـاليت تدل عليها ويتقيدون هبا، و الشرعي، ويقف عند حد املعاين 
وبعضهم ينظر إىل ما تدل عليه العبارة اليت ترد يف النص من معاٍن  .احلديث

ومن هنا قال الكثريون  .ّموا أهل الرأيـمعقولة زيدة على معاين األلفاظ، وسُ 
وليس معىن هذا  .ن اجملتهدين انقسموا إىل قسمني: أهل احلديث وأهل الرأيإ

عن احلديث، وأن أهل  االنقسام أن أهل الرأي ال يصدرون يف تشريعهم
احلديث ال يصدرون يف تشريعهم ابلرأي بل كلهم أيخذ ابحلديث والرأي ألهنم 
َجيعا  متفقون على أن احلديث حجة شرعية، وأن االجتهاد ابلرأي بفهم 
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والذي يبدو للمدقق أن القضية ليس  أصحاب  .معقول النص حجة شرعية
الدليل الذي يستند إليه احلكم احلديث أو الرأي، وإمنا القضية هي البحث يف 

وذلك أن املسلمني يستندون إىل كتاب هللا وسنة رسوله فَن مل جيدوا  .الشرعي
ذلك فيهما صرحيا ، أعملوا رأيهم يف استنباط ذلك منهما، فكان احلكم الذي 

 يرد يف كتاب هللا صرحيا  مثل:                       دليله   يعترب
الرىُجُل عالاى بـاْيِع   ياِبعِ الا »والذي يرد يف احلديث صرحيا  مثل:  .كتاب هللا

وأما ما عدا ذلك، مثل  .يعترب دليله حديثا   أخرجه مسلم عن ابن عمر، «أاِخيهِ 
حترمي اإلجارة عند أذان اجلمعة، ومثل جعل األرض املفتوحة رقبتها لبي  املال 

لك، يعترب رأي  ولو كان مستندا  إىل الكتاب ومنفعتها للناس وما شاكل ذ
وهلذا كانوا يدعون كل ما مل يكن فيه نص صريح رأي ، وإن عمل فيه  .والسنة

واحلقيقة أن هذا الرأي  .بواسطة حكم كلي، أو استنبط من الكتاب والسنة
الذي عمل فيه بواسطة قاعدة عامة، أو استنبط من مفهوم النص الوارد يف 

نة ال يسمى رأي ، بل هو حكم شرعي، ألنه قول مستند إىل الكتاب والس
 .دليل، فهو متسك بدليل

واألصل يف انقسام اجملتهدين إىل أهل حديث وأهل رأي، يرجع إىل أن 
وتبنّي هلم أن  .بعض الفقهاء أمعنوا النظر يف األسس اليت ُبين عليها االستنباط

ة مشاكل الناس وحتقيق األحكام الشرعية معقول معناها، وهي نزل  ملعاجل
عا ، ـوهلذا ال بد أن تفهم النصوص فهما  واس .املصاحل هلم ودرء املفاسد عنهم

يشمل َجيع ما تدل عليه العبارة، وعلى هذا األساس صاروا يفهمون النصوص 
وبعض الفقهاء عنوا  .ويرجحون نصا  على آخر، ويستنبطون فيما ال نص فيه

بة واجتهوا يف استنباطهم إىل فهم هذه حبفظ خرب اآلحاد وفتاوى الصحا
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 .األخبار واآلاثر يف حدود نصوصها، ويطبقوهنا على ما حيدث من احلوادث
ومن ذلك نشأ االختالف يف اعتبار النصوص أدلة شرعية، ويف اعتبار العّلة 

 .وعدم اعتبارها
ففي صحيح  .واألصل يف مسألة الرأي أنه وردت أدلة تنهى عن الرأي

عروة بن الزبري قال: حج علينا عبد هللا بن عمرو بن العاص البخاري عن 
ِإْذ  ِإنى هللاا الا يـاْنزُِع اْلِعْلما بـاْعدا »يقول:  فسمعته يقول: مسع  رسول هللا 

ٌس ُجهىاٌل ا  أاْعطااُكُموُه انِْتزااع قاى َنا بـْ اِء ِبِعْلِمِهْم، فـايـا ، والاِتْن يـاْنزُِعُه ماعا قـاْبِض اْلُعلاما
يُـْفُتونا ِبراْأِيِهْم فـاُيِضلُّونا واياِضلُّونا ُيْستـا  أخرجه البخاري عن عبد هللا بن  «ْفتـاْونا فـا
تـاْفرتاُِق » : وعن عوف بن مالك األشجعي قال: قال رسول هللا .عمرو

ينا ِبراْأِيهِ  ناة  قـاْوٌم ياِقيُسونا الدِّ ا ِفتـْ ْم، ُُياّرُِمونا ُأمىِِت عالاى ِبْضٍع واساْبِعنيا ِفْرقاة ، أاْعظاُمها
ُ، واُيُِلُّونا ِبِه ماا حارىما هللاُ  وعن  .أخرجه البزار والطرباين يف الكبري «ِبِه ماا أاحالى اَّللى

ُه قاالا يف اْلُقْرآِن ِبراْأِيهِ ماْن » : ابن عباس قال: قال رسول هللا بـاوىْأ ماْقعادا تـا ْليـا ، فـا
ولكن ليس  .ديث صرحية يف ذم الرأيفهذه األحا .أخرجه الرتمذي «ِمنا النىارِ 

بل الرأي املذموم هو القول  .هو الرأي الذي كان عليه فقهاء الرأي كاحلنفّية
أما الرأي الذي يستند إىل أصل شرعي، فَن األحاديث  .ابلشريعة دون سند

فقد جوَّز النيب  .واآلاثر دالة على أنه حكم شرعي وليس أخذا  ابلرأي املذموم
 تهد رأيه، وجعل له على خطئه يف اجتهاد الرأي أجرا  واحدا  للحاكم أن جي

الصحابة يوم األحزاب أن  وأمر النيب  .إذا كان قصده معرفة احلق واتباعه
يصلوا العصر يف بين قريظة، فاجتهد بعضهم وصالها يف الطريق وقال مل يرد 

خرون وأخروها منا التأخري وإمنا أراد سرعة النهوض فنظروا إىل املعىن، واجتهد آ
إىل بين قريظة فصلوها ليال  فنظروا إىل اللفظ، وأقر الرسول الفريقني كل واحد 
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وورد أن رسول هللا  .القصة بتمامها وردت يف البخاري ومسلم .منهما على رأيه
  :كاْيفا تـاْقِضي ِإذاا عاراضا لاكا »ملا أراد أن يبعث معاذا  إىل اليمن قال

ْد يف ِكتااِب اَّللىِ » :قمالم  .ي ِبِكتماِب اَّللَِّ أمْقضِ  :قمالم  «؟قاضااءٌ   :قمالم  «؟فاِإْن َلْا َتِا
ْد يف ُسنىِة راُسوِل اَّللِى واالا يف ِكتااِب اَّللىِ » :قمالم  . فمِبُسنَِّة رمُسوِل اَّللَِّ   «؟فاِإْن َلْا َتِا

احلْاْمُد َّلِلِى » :صمْدرمُه ومقمالم  فمضمرمبم رمُسوُل اَّللَِّ  .أمْجتمِهُد رمأِْيي ومالم آُلو :قمالم 
ا يـُْرِضي راُسولا اَّللىِ  فهذا  .أخرجه أبو داود «الىِذي وافىقا راُسولا راُسوِل اَّللِى ِلما

الرأي هو الذي سار عليه الفقهاء واجملتهدون أصحاب الرأي عمال  ابلسنة، 
وا أهل فهم أيضا  أهل احلديث وإن مسُّ  .وهو الرأي الذي يستند إىل النص

ن احلنفية الذين اشتهروا أهنم أهل الرأي جممعون على أن مذهب إحىت  .الرأي
أيب حنيفة أن احلديث الذي دون الصحيح وهو احلسن أوىل من القياس 
 ،والرأي، فقدم حديث القهقهة مع أنه حديث حسن على القياس والرأي

 يصل درجة ملومنع قطع يد السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم واحلديث فيها 
 .ا يدل على أن الرأي عندهم هو فهم النصالصحيح بل هو حسن، م

 .والقياس جعلوه أقل مرتبة من احلديث احلسن، فضال  عن احلديث الصحيح
فأهل  .وهذا يدل على أن املراد ابلرأي هو فهم النص والرأي املستند إىل النص

 .الرأي هم أهل حديث أيضا  
أدى إىل االختالف يف طريقة االستنباط فهو  ذيـر الثالث الـا األمـوأم

أ من استقراء ـنش دوص، فقـض املعاين اللغوية اليت تطبق يف فهم النصـبع
فمنهم من رأى  .أساليب اللغة العربية، وما تدل عليه، اختالف بني اجملتهدين

وت حكمه يف منطوقه، وعلى ثبوت خالف هذا ـة على ثبـأن النص حج
ومنهم من رأى أن العام الذي مل خيصص قطعي  .خالفاحلكم يف مفهومه امل
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طلق يف تناول َجيع أفراده، ومنهم من يرى أنه ظين، ومنهم من يرى أن األمر امل
ومنهم من  .ب الفعلـبقرينة فيصبح األمر واج لإلجياب، وال ينصرف عنه إاّل 
وعلى  .هري ـاب أو غـوالقرينة هي اليت تبني اإلجي ،يرى أن األمر جملرد طلب الفعل

م النصوص وأدى إىل االختالف يف طريقة ـهـالف يف فـتـأ االخـذلك نش
 .االجتهاد

وهكذا نشأ بعد طبقة التابعني االختالف يف طريقة استنباط األحكام، 
وقد نشأ عن هذا االختالف يف طريقة  .وصارت لكل جمتهد طريقة خاصة

وة الفقهية، وجعل  االستنباط، وجود مذاهب فقهية متعددة أدت إىل منو الثر 
وذلك ألن اخلالف يف الفهم طبيعي، وهو يساعد  .الفقه يزدهر ازدهارا  كليا  

فقد خالف عبد هللا  .وقد كان الصحابة خيالف بعضهم بعضا   .على منو الفكر
بن عباس عليا  وعمر وزيد بن اثب  مع أنه أخذ عنهم، وخالف كثري من ا

وخالف مالك كثريا  من  .علم عنهمالتابعني بعض الصحابة، وإمنا أخذوا ال
أشياخه، وخالف أبو حنيفة جعفر الصادق يف بعض املسائل، مع أنه أخذ 

وهكذا   .مع أنه أخذ عنه ،وخالف الشافعي مالكا  يف كثري من املسائل .عنه
، والتالميذ خيالفون أشياخهم وأساتذهتم وما  بعضا   كان العلماء خيالف بعضهم
وذلك ألن اإلسالم  .أو خروجا  عن أشياخهم ،كانوا يعدون ذلك سوء أدب

حث على االجتهاد، فكان لكل عامل أن يفهم وجيتهد، وأن ال يتقيد بصحايب 
 .أو اتبعي، وال برأي شيخ أو أستاذ
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ألن  كان املسلمون يف َجلتهم يقلدون اجملتهدين على اختالفهم،
ان يعترب فهم كل جمتهد خلطاب الشارع فك .اختالفهم أساسه الدليل الشرعي

ألن خطاب الشارع هو احلكم  .حكما  شرعيا  يف حقه، ويف حق من قلده
فكان  .الشرعي، وال سبيل للوصول إىل احلكم الشرعي إال بفهم اخلطاب

خطاب الشارع حكما  شرعيا ، وكان فهم خطاب الشارع حكما  شرعيا ، ولكن 
فكان الذين يصلون إىل  .ه يف هذا الفهميف حق الفاهم، ويف حق من يقلدون

يقلدون فأما الذين مل يصلوا إىل رتبة االجتهاد  .فهم خطاب الشارع جيتهدون
ومل يكن األمر أمر تقليد  .يف األحكام من وصلوا إىل رتبة االجتهاد واجتهدوا

شخص الفقيه، كما مل يكن أمر تقليد مذهب من املذاهب، بل كان أخذ 
ألن املسلم مأمور ابتباع احلكم  .ي استنبطه الفقيه والعمل بهاحلكم الشرعي الذ

أو العمل  ،الشرعي فقط والعمل به، وليس مأمورا  ابتباع مذهب أو شخص
وإذا استطاع أن يصل  .أو اتباع شخص من األشخاص ،مبذهب من املذاهب

وكان  .إىل احلكم الشرعي ابجتهاده فعل، وإال أخذ حكما  استنبطه غريه
وهلذا جند أن اجملتهدين الذين   .ون يف العصور األوىل يعدون ابآلالفاجملتهد

كان املسلمون يقلدوهنم مل يكونوا حمصورين أبربعة مذاهب أو مخسة أو ستة أو 
وكان كل  .أي عدد، بل كان  هنالك مذاهب كثرية وجمتهدون متعددون

 يكن َجاعة يقلدون أحكاما  استنبطها كل جمتهد سواء أكان له مذهب أم مل
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فمثال  عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أيب حنيفة وسفيان  .له مذهب
وكان عمل  .الشيعة فقد كان عملهم على مذهب جعفر الصادق إاّل  ،الثوري

أهل مكة على فتاوى ابن جريح، وأهل املدينة على فتاوى مالك، وأهل الشام 
أهل خراسان على على فتاوى األوزاعي، وأهل مصر على فتاوى ابن سعد، و 

 .فتاوى عبد هللا بن املبارك، وبعض أهل اليمن على فتاوى زيد بن احلسني
وكان كثري من املسلمني على فتاوى سعيد بن املسيب وابن أيب ليلى وعكرمة 

والليث بن سعد وربيعة الرأي وحممد بن شهاب الزهري واحلسن البصري 
اود الظاهري وابن شربمة ق بن راهوية وأيب ثور وداسحإوسفيان بن عيينة و 
وكان لكل  .وكل هؤالء جمتهدون وأصحاب مذاهب .وابن جرير الطربي

وكان  .مذهب من هذه املذاهب طريقة يف االجتهاد، ورأي معنّي يف األحكام
كثري من اجملتهدين واألئمة قضاة وحكاما  يف البلدان، فأدى اختالف األئمة 

ام، كلم حيكم برأيه هو أو برأي فقيه والقضاة واحلكام إىل االختالف يف األحك
فحدث من ذلك وجود أقضية خمتلفة يف الدولة وكان من جراء هذا  .يرى رأيه

قضى هبا، ـأن وجد يف بعض العلماء ميل ظاهر حنو توحيد األحكام اليت يُ 
وإصدار أمر من اخلليفة ابلتزامها، وكان بعض العارفني أبحوال اجملتمع حينئذ 

ع يرجع إليه القضاة وغريهم، ختفيفا  عن القضاة وتيسريا  يرى وضع كتاب جام
وقد كتب ابن املقفع إىل اخلليفة املنصور كتااب  يف هذا الشأن جاء  .للمتقاضني

"ومما ينظر أمري املؤمنني فيه من أمر هذين املصرين البصرة والكوفة وغريمها  :فيه
ليت قد بلغ اختالفها من األمصار والنواحي، اختالف هذه األحكام املتناقضة ا
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فيستحل الدم والفرج ابلبصرة وحيرمان  .أمرا  عظيما  يف الدماء والفروج واألموال
ابلكوفة ويكون مثل ذلك االختالف يف جوف الكوفة فيستحل يف انحية منها 

غري أنه على كثرة ألوانه انفذ يف املسلمني يف دمائهم  .وحيرم يف انحية أخرى
فلو رأى أمري املؤمنني أن أيمر  .ئز أمرهم وحكمهموحرمهم يقضي به قضاة جا

هبذه األقضية والسري املختلفة فرتفع إليه يف كتاب ويرفع معها ما حيتج به كل 
وأمضى يف كل قضية رأيه  ،مث نظر أمري املؤمنني يف ذلك ،قوم من سّنة أو قياس

 الذي يفهمه ويعتزم عليه، وينهى عن القضاء خبالفه، وكتب بذلك كتااب  
لرجوان أن جيعل هللا هذه األحكام املختلطة الصواب ابخلطأ حكما   ،جامعا  

 .ورجوان أن يكون اجتماع األمر برأي أمري املؤمنني وعلى لسانه ،واحدا  صوااب  
إال أن هذا الكتاب مل يعمل به  .مث يكون ذلك من إمام آخر آخر الدهر"

قهاء واحملدثني على تدوين ما وقد محله أتثره على محل الف .املنصور وإن أتثر به
وسبب عدم عمل املنصور  .وصل إليهم حىت أصبح للناس مراجع يرجعون إليها

برأي ابن املقفع يف وضع دستور وقوانني للدولة جتمع الناس على أحكام 
عن  (الطبقات)فقد روى ابن سعد يف  .معينة، ما حصل بينه وبني مالك

ل يل: قد عزم  على أن آمر بكتبك مالك بن أنس قال: "ملا حج املنصور قا
هذه اليت وضعتها فتُنسخ مث أبعث إىل كل مصر من أمصار املسلمني منها 

 ،ي أمري املؤمنني :فقل  .نسخة وآمرهم أن يعملوا مبا فيها وال يتعدوه إىل غريه
ال تفعل هذا، فَن الناس قد سبق  هلم أقاويل ومسعوا أحاديث ورووا روايت 

فدع الناس وما اختار أهل كل بلد  ،سبق إليهم ودانوا به وأخذ كل قوم مبا
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فكان من جرّاء ذلك أنه مل توحَّد املذاهب واآلراء وبقي  .منهم ألنفسهم"
للناس االجتهاد والرأي يف أخذ احلكم الذي يرون، وبقي اخليار للقضاة 
واحلكام أن حيكموا مبا يرون، وكان من جرّاء هذا أن كان لكل إمام من أئمة 

وتغريت النظرة هلذا  .الفقه تالميذ صاروا يتتبعون آراءه ويشرحون مذهبه
يتدارسونه   (علم اخلالف)اخلالف الذي كان حيصل فصار علما  خاصا  مّسوه 

وكان تالميذ كل  .ن اختالف األئمة رمحةإوقالوا  .كما يتدارسون أصول الفقه
مذاهب بعض  وكان هذا التوسع هو الذي أبقى .إمام يتوسعون يف الفروع

فاألوزاعي واحلسن البصري والثوري وابن  .اجملتهدين وسبب انقراض بعضها
ولكن مل  .جرير الطربي من أكرب األئمة وأكثرهم علما  وأوسعهم اجتهادا  

يتوسعوا يف الفروع واقتصروا على األصول، ومل يكن هلم تالميذ يشرحون 
األئمة كأيب حنيفة وجعفر  أّما ابقي .مذاهبهم، ولذلك مل يعمل هبا ومل تنتشر

الصادق وزيد بن احلسني والشافعي وأمحد بن حنبل ومالك فكان هلم تالميذ 
فَن جعفر الصادق على ما كان من  .وبقي  مذاهبهم وكان هلم أتباع فدون 

التضييق عليه وعلى غريه من آل علي من قبل أيب جعفر املنصور، فَنه استنبط 
شيعة وغريهم، وقد دونوا آراءه ونظروا إليها نظرة أحكاما  وكان له تالميذ من ال
وإن  .وقد انتشر مذهبه يف كثري من بقاع األرض .تقرب من النظرة إىل السنة

أاب حنيفة كان له تالميذ كثريون أشهرهم أبو يوسف وحممد بن احلسن الشيباين 
وإليهم غري أهنم مزجوا مذهبهم مبذهبه  .وزفر، وكانوا َجيعا  جمتهدين كأيب حنيفة

وكذلك اإلمام مالك، فَنه كان يف  .يرجع الفضل يف تدوين مذهب أيب حنيفة
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املدينة وكان له تالميذ كثريون وكان مشهورا  شهرة واسعة وخاصة يف تدقيق 
وقد كان تالميذه من  .(املوطأ)األحاديث ورجال احلديث، وال سيما يف كتاب 

ون يف املسائل، وإليهم مع شهرته ه ويتوسعون يف الفروع ويقولابعده يدّونون فتاو 
وأما الشافعي فقد أقام صرح شهرته بيده يف  .يرجع الفضل يف انتشار مذهبه

الذي يعترب مع  ( األم)علم الفقه، يدل عليه ما يبدو يف كتابه الكبري املسمى 
يف أصول الفقه، أعظم منوذج  (إبطال االستحسان)وكتاب  (الرسالة) هكتاب

اروا ـوجاء تالميذه من مثل الربيع واملزين، وس .لك العصرلليقظة الفكرية يف ذ
ام ـوكذلك اإلم .ارـر أميا انتشـذه الطريق وبثوا آراءه وشرحوا مذهبه فانتشـعلى ه
ل، فَنه مع غلبة احلديث على مذهبه، كان له تالميذ شرحوا له ـبـنـد بن حـأمح

ول ال يف نشر مذاهب ؤالء التالميذ الفضل األـوقد كان هل .مذهبه وبثوا آراءه
نه يعترب عصرهم إب، بل يف شرح الفقه وازدهاره حىت ـأساتذهتم وأئمتهم فحس

روح ـهم، ألن هذا العصر هو الذي حصل  فيه شـر األئمة أنفسـأزهر من عص
وهكذا اندفع الفقهاء يف دراسة الفقه وشرحه وال  .األحكام وتفصيل األدلة

وظل أمر الفقه يشع  .احلقيقي للفقه سيما علم أصول الفقه الذي هو األساس
بعد القرن  ،حىت ازدهر أميا ازدهار، وكان أوج ازدهاره يف القرن الرابع اهلجري

 .الذي تكون  فيه املذاهب
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تباع املذاهب ومقلدوها، فلم يستمروا على أبعد تالميذ اجملتهدين جاء 
املذاهب يف االجتهاد واستنباط الطريقة اليت سار عليها األئمة وأصحاب 

األحكام، وال على الطريقة اليت سار عليها تالميذ اجملتهدين من تتبع الدليل 
وإمنا عين أتباع   .وبيان وجه االستدالل والتفريع على األحكام وشرح املسائل

كل مذهب، ابالنتصار ملذهبهم، وأتييد فروعه وأصوله  كل إمام، أو علماء
عنوا بتتبع صحة الدليل وترجيح الدليل الراجح على فلم ي .بكل الوسائل

املرجوح ولو خالف مذهبهم، وإمنا كانوا اترة يعنون إبقامة الرباهني على صحة 
واترة كان  عنايتهم منصرفة إىل أتييد مذهبهم  .ما ذهبوا إليه وبطالن ما خالفه

ابإلشادة ابألئمة وأصحاب املذاهب، فشغل ذلك علماء املذاهب وصرفهم 
عن األساس األول وهو القرآن واحلديث، وصار الواحد منهم ال يرجع إىل نص 

وهبذا حصرت  .قرآين أو حديث، إال ليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إمامه
أحباثهم يف مذاهبهم وفرتت مهمهم عن االجتهاد املطلق، وعن الرجوع إىل 

د يف هم يف االجتهاوحصر مهّ  .املصادر األساسية الستمداد األحكام منها
وبلغ من  .املذهب، أو يف املسألة الواحدة منه، أو تقليده تقليدا  دون تبّصر

 - أي مذهبهم -تقليدهم أن قالوا كل آية أو حديث خيالف ما عليه أصحابنا 
وجعلوا تقليد مذهب من املذاهب فرضا  على املسلم،  .فهو مؤول أو منسوخ

قول صاحب جوهرة يشريف، وأخذوا يدرسون يف املعاهد اإلسالمية كاألزهر ال
 التوحيد يف وجوب التقليد:

 كذا حكى القوم بلفظ يفهمُ         وواجب تقليد حرب منهمُ 
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بل ذهبوا إىل إقفال ابب االجتهاد على املسلمني، وقالوا بعدم جواز 
االجتهاد، حىت صار كثري من العلماء ممن هم أهل لالجتهاد، وتوفرت فيهم 

وقد بدأ  .هنم جمتهدونإلى االجتهاد، وعلى القول رؤون عأهلية االجتهاد ال جي
إال أنه كان يف أول األمر حىت  .هذا االحنطاط يف أواخر القرن الرابع اهلجري

فقد وجد  .هناية القرن السادس اهلجري وأوائل السابع، فيه شيء من االرتفاع
 جمتهدون ووجد علماء يف الوق  الذي كان أمثال القّفال يقولون إبقفال ابب

ولكنه منذ أوائل القرن السابع اهلجري حىت أواخر القرن الثالث  .االجتهاد
عشر اهلجري كان احنطاطا  اتما ، ولكنه كان يف حدود اإلسالم، فكان 

أما بعد أواخر  .االحنطاط يف التفكري، ولكن اآلراء الفقهية كان  آراء إسالمية
وصل االحنطاط إىل هـ حىت اآلن، فقد 1274لقرن الثالث عشر أي منذ سنة ا

حد أن خلط  األحكام الشرعية ابلقوانني غري اإلسالمية ووصل احلال إىل 
 .أبعد حد من حدود االحنطاط

وقد كان جراء هذا االحنطاط الفقهي، أن جر إىل عسر محل الناس 
فبعد أن كان  الشريعة اإلسالمية تسع العامل  .عمال األحكام الشرعيةإعلى 

أهلها، حىت يضطروا إىل أن يتناولوا غريها من  أبسره جعلوها تضيق عن
وأصبح كثري من األتقياء من املسلمني  .القوانني األخرى، فيما ال يرتقي إليها

وكان يف أواخر الدولة العثمانية  .يتخاصمون إىل شريعة غري الشريعة اإلسالمية
من اجلهل ابإلسالم ومن جهملة الفقهاء، ما كان السبب األكرب يف أتخر 

فقد كان هنالك فقهاء جامدون مستعدون للفتوى  .ملسلمني وزوال دولتهما
ومن طريف ما وقع يف ذلك من  .بتحرمي كل جديد، وتكفري كل مفكر

املضحكات املبكيات أن ظهرت قهوة النب فأفىت بعض الفقهاء بتحرميها، 
وظهر الدخان فأفتوا بتحرميه، ولبس الناس الطربوش فأفىت الفقهاء بتحرمي 
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بسه، وظهرت املطابع وعزم  الدولة على طبع القرآن الكرمي، فحرَّم بعض لِ 
الفقهاء طبعه، وظهر التلفون فحرم بعض الفقهاء التكلم به، وجرت غري ذلك 

 .لمنيـأمور، حىت آل األمر يف الفقه اإلسالمي أن جهل جهال  اتما  عند املس
ة القوانني الغربية، ـرعية إىل دراسـة األحكام الشـوقد حتول األمر من دراس

لمني ـا يف بالد املسـودهـوق، تلك املدارس اليت يعترب وجـقـئ  مدارس احلـوأنش
وقد كان  الدولة اإلسالمية  -ر الدولة العثمانية ـار عليهم ويف أواخـلطخة ع

عمدوا للفقه اإلسالمي يقلدون به الفقه الغريب يف  - ورئيسها خليفة املسلمني
ة السنية هجرية قانوان  مدنيا  وصدرت اإلراد 1286لة سنة فوضعوا اجمل .التقنني

قد وضعوا قانون اجلزاء سنة ذلك وكانوا قبل  هـ،1293ابلعمل هبا يف سنة 
، ووضعوا قانون التجارة سنة وجعلوه حمل احلدود واجلنايت والتعزير .هـ1274
لكنه و  .هـ1294لغاء نظام اخلالفة كله سنة مث وضعوا الدستور إل .هـ1276
ولكنهم حاولوا التوفيق بينه  .م1908هـ املوافق سنة 1326مث أعيد سنة  يألغ

وهكذا احنط الفقه وحتول إىل قوانني وترك   .وبني اإلسالم وأبقوا نظام اخلالفة
 األحكام الشرعية وأخذت األحكام من غري اإلسالم حبجة موافقتها لإلسالم،

يؤخذ من أي إنسان، واحنط   وسادت فكرة خاطئة أن كل ما يوافق اإلسالم
إال أن ذلك كان يرى فيه ظل  .مهم العلماء وصاروا يف َجلتهم مقلدين

ليز والفرنسيني خلالفة، واستيالء الكفار من اإلجنلإلسالم، ولكن بعد زوال ا
على البالد، مث صريورة البالد اإلسالمية دوال  على األساس القومي، عربيا  كان 

الفقه اإلسالمي من الوجود يف عالقات الناس،  حميم أو غريه،  أو تركيا  أو إيرانيا  
يف بعض البلدان كاألزهر يف مصر  تعلم والتعليم، ومل يبق يدرس إاّل ومن ال

وكالنجف يف العراق وكجامع الزيتونة يف تونس، إال أنه يدرس كما تدرس 
ي من وبلغ االحنطاط حدا  فظيعا  إذ زال الفقه اإلسالم .الفلسفة اليواننية

 .الوجود يف عالقات املسلمني
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 خرافة أتثري الفقه الروماّن يف الفقه اإلسالمي

يزعم بعض املستشرقني احلاقدين على اإلسالم، املبغضني للمسلمني، أن 
الفقه اإلسالمي يف العصور األوىل حني اندفع املسلمون يف الفتوحات قد أتثر  

قالوا إن هذا الفقه الروماين كان و  .كثريا  ابلفقه الروماين، والقانون الروماين
وهذا  .مصدرا  من مصادر الفقه اإلسالمي، وقد استمد منه بعض أحكامه

يعين أن بعض األحكام الشرعية اليت استنبط  يف عصر التابعني ومن بعدهم 
ويستدل هؤالء  .هي أحكام رومانية أخذها املسلمون عن الفقه الروماين

كان يف بالد الشام مدارس للقانون الروماين املستشرقون على قوهلم هذا أبنه  
وكان يف بالد  .عند الفتح اإلسالمي يف قيصرية على سواحل فلسطني وبريوت

الشام أيضا  حماكم تسري يف نظامها وأحكامها حسب القانون الروماين، 
ما يدل على إقرار بالد بعد الفتح اإلسالمي زمنا ، واستمرت هذه احملاكم يف ال

وأيدوا نظرهتم  .ا وأخذهم عنها، وسريهم حسب قوانينها ونظامهااملسلمني هل
هذه ابفرتاضات من عندهم، فقالوا من الطبيعي أن قوما  مل أيخذوا من احلضارة 
حبظ وافر كاملسلمني، إذا فتحوا بالدا  ممدنة كبالد الشام اليت كان  حت  حتكم 

مث قالوا  .أحكامهم مث اقتبسوا من ؟ومب حيكمون ؟الرومان نظروا ماذا يفعلون
إن املقارنة بني بعض أبواب الفقه اإلسالمي وبعض أبواب الفقه الروماين 
والقانون الروماين، ترينا التشابه بني االثنني، بل ترينا بعض األحكام نقل  كما 

يِّناُة عالاى ماِن ادىعاى، وااْلياِمنُي عالاى ماْن أاْنتارا »هي عن الفقه الروماين مثل   «اْلبـا
بل ذهب هؤالء املستشرقون إىل  .ومثل كلميت الفقه والفقيه خرجه الدارقطين،أ

أن الفقه اإلسالمي أخذ عن التلمود أحكاما  كان التلمود أخذها عن الفقه 
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الروماين، فيكون الفقه اإلسالمي على حد زعمهم أخذ عن الفقه الروماين 
مود يف نقله عن مباشرة من مدارس الشام وحماكمها، وأخذ عنه بواسطة التل

 .التلمود
هذا ما يزعمه املستشرقون دون أن يقيموا أي دليل عليه سوى جمرد 

 وهذه األقوال من هؤالء املستشرقني فاسدة لعدة أسباب منها: .االفرتاض
غريهم، أن  وأاملستشرقون،  سواءمل يرو أحد عن املسلمني،  - أوال  

ر أية إشارة إىل الفقه الروماين، أحدا  من املسلمني فقهاء أو غري فقهاء، قد أشا
وال على  ،أو القانون الروماين، ال على سبيل النقد، وال على سبيل التأييد

ا يدل على أنه مل يكن ه أحد ال ابلقليل وال ابلكثري، مسبيل االقتباس، ومل يذكر 
وأن بعض املسلمني ترَجوا  .موضع حديث، فضال  عن أن يكون موضع حبث

يه كلمة أو َجلة فضال  ، ولكن الفقه الروماين مل ترتجم منه أالفلسفة اليواننية
 .ما يبعث على اجلزم أنه قد ألغي وطمس من البالد مبجرد فتحهاعن كتاب، 
إنه يف الوق  نفسه الذي يزعم املستشرقون أنه كان يف بالد  - ثنيا  

ام الش الشام مدارس للفقه الروماين، وحماكم حتكم ابلقانون الروماين، كان 
غاصة ابجملتهدين من علماء وقضاة وحكام، فكان الطبيعي إذا حصل أتثر فَنه 

ولكن الواقع أننا ال جند يف فقه هؤالء احملفوظ عنهم  .حيصل عند هؤالء الفقهاء
كر له، بل فقههم وأحكامهم مستندة إىل الكتاب أي أتثر ابلفقه الروماين أو ذِ 
اجملتهدين اإلمام األوزاعي، فقد ومن أشهر هؤالء  .والسنة وإَجاع الصحابة

كرب املدارس الرومانية يف الشام، أيف بريوت اليت يزعمون أهنا موطن عاش 
وقد دون  آراؤه يف كثري من كتب الفقه  .وقضى حياته فيها، ومات فيها
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 .املعتربة، ففي اجلزء السابع من كتاب األم للشافعي أحكام كثرية لألوزاعي
السماء عن نسان بُعد األوزاعي عن الفقه الروماين بُعد ويتبني من قراءهتا ألي إ

ن مذهب األوزاعي كما يتبني من فقهه نفسه، ومما روي عنه، إ، حىت األرض
هو من مذهب أهل احلديث، ويعتمد على احلديث أكثر من اعتماده على 

فلو كان هنالك أي أتثر لظهر يف  .ومثل األوزاعي غريه من الفقهاء .الرأي
 .قهاءهؤالء الف

إن املسلمني يعتقدون أن هللا خاطب يف الشريعة اإلسالمية َجيع  - ثلثا  
 إىل َجيع الناس:  وأرسل سيدان حممدا   .البشر               

               ويعتربون أن كل من ال يؤمن ابلشريعة اإلسالمية
حكم غري حكم اإلسالم، هو حكم كفر حيرم كافر، فهم يعتقدون أن أي 

فمن يعتقد هذا االعتقاد ويعمل به ال ميكن أن أيخذ غري حكم  .عليهم أخذه
اإلسالم، وال سيما يف العصر األول عصر الفتوحات، حيث كان املسلمون 

فهم  .محلة رسالة اإلسالم يفتحون البلدان، ليحملوا دعوة اإلسالم إليها
أهلها من حكم الكفر، فكيف يفتحوهنا ليأخذوا حكم  يفتحون البالد إلنقاذ

 !؟الكفر الذي جاءوا ليزيلوه ويضعوا مكانه حكم اإلسالم
إنه ليس بصحيح أن املسلمني حني فتحوا البالد كانوا أقل  - رابعا  

ولو كان ذلك صحيحا  لرتكوا حضارهتم وأخذوا  .حضارة من البالد املفتوحة
 .لفكر األقوى هو الذي يؤثر ال الفكر األضعفألن ا .حضارة البالد املفتوحة

واملشاهد احملسوس أن البالد اليت كان حيكمها الرومان كان  حتمل أفكارا  عن 
فحني فتحها املسلمون مل ُيكرِهوا أهلها على اعتناق  .احلياة مناقضة لإلسالم
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اإلسالم، بل اكتفوا أبخذ اجلزية من أهلها، ولكن قوة الفكر اإلسالمي ومسو 
احلضارة اإلسالمية، ما لبث  أن تغلب  على األفكار الرومانية واحلضارة 

ون على ها، وأصبح أهل البالد مسلمني يعتنقون اإلسالم، ويعيشزالتْ أالرومانية و 
ما يدل على أن أفكار اإلسالم قد حم  الفقه طريقته عن رضا واطمئنان، 

ب يكذّ ع الناطق وهذا الواق .الروماين واألفكار الرومانية وحل  حملها
املستشرقني يف أن احلضارة الرومانية أقوى من احلضارة اإلسالمية، ويكذهبم يف 

 .أن الفقه اإلسالمي أتثر ابلفقه الروماين
إن كلمة فقه وفقيه، قد وردت يف القرآن الكرمي ويف احلديث  - خامسا  

تعاىل: قال  .ابلرومان يومل يكن املسلمون قد عرفوا أي اتصال تشريع .الشريف
                                       وقال عليه

ينِ  ا  اَّللىُ ِبِه خاريْ  ماْن يُِردِ »الصالة والسالم:   .رواه البخاري ومسلم «يـُفاقِّهُّ يف الدِّ
مث معاذ بكتاب هللا  وسؤال الرسول ملعاذ حني أرسله إىل اليمن مب حتكم وأجابه

وكذلك إرساله ابقي الوالة مث أقضية  .جتهد رأيي هو فقهأبسنة رسول هللا مث 
فكيف يزعم أن كلمة فقه وفقيه  .الصحابة، مدة تزيد عن ربع قرن هي فقه

أما كلمة )البينة على من ادعى واليمني على من أنكر(  ؟أخذت عن الرومان
أي اتصال تشريعي ابلرومان، ووردت فهي حديث قاله الرسول قبل أن حيصل 
ومعلوم أن عمر مل حيصل منه أي اتصال  .يف كتاب عمر أليب موسى يف البصرة

خذوا كلمة فقه وفقيه، وقاعدة أتشريعي ابلرومان، فكيف يزعم أن املسلمني 
عن الفقه الروماين وهم قالوها  (البينة على املدعي واليمني على من أنكر)

 !؟اإلسالم ووجدت عندهم منذ فجر
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فمن هذا يتبني أن خرافة أتثر الفقه اإلسالمي ابلفقه الروماين ال أصل 
هلا مطلقا ، وأهنا دس من املستشرقني املعادين لإلسالم الذين أيكل احلقد 

 ...صدورهم على املسلمني
أما مسألة أخذ الفقه اإلسالمي عن التلمود، فَن بطالهنا ظاهر يف محلة 

لني على سيدان موسى نـز لى حتريفهم للتوراة واإلجنيل املالقرآن على اليهود، وع
وسيدان عيسى، وأن ما أبيديهم كتبوه من عند أنفسهم، وليس هو من عند 
هللا، فهو كذب حمرف عن التوراة واإلجنيل، وهذه احلملة يدخل فيها احلملة 
على التلمود وأنه من كتابتهم، وليس من عند هللا، وذلك يناقض األخذ عنه، 

الوة على أن اليهود كانوا قبائل منفصلني عن املسلمني، ال يعيشون مع ع
املسلمني، بل ال خيتلطون هبم، فضال  عن العداوة الدائمة بينهم وبني املسلمني، 
 .واحلروب املتواصلة اليت كان يشنها املسلمون عليهم حىت أخرجوهم من بينهم

 .وهذا يتناقض مع فكرة األخذ عنهم
اقع احملسوس، أن الفقه اإلسالمي أحكام مستنبطة واحلقيقة، والو 

مستندة إىل الكتاب والسنة، أو إىل ما أرشد إليه الكتاب والسنة من أدلة، وأن 
ال يعترب من أحكام فاحلكم إذا مل يكن مستندا  أصله إىل دليل شرعي، 

 .اإلسالم، وال يعترب من الفقه اإلسالمي
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