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﷽  

  

داه ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى    :بسم هللا، واحلمد 

أهل السنة  منهجيف رتيبها ها وتمجعاليت يسَّر هللا تعاىل يل فهذه بعض القواعد واألصول 
ذيبها ونظرًا ، علميةلقيت يف عدة جمالس أُ كانت قد واجلماعة،   ألمهيتها؛ قمُت مبراجعتها و

  .وإعدادها للطباعة

فعًة النفع العميم  وهللاَ  تعاىل أسأل أن جيعلها خالصًة لوجهه الكرمي، موافقًة لصراطه املستقيم، 
العظيم؛ إنه جواد كرمي، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم، وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد  

  .رب العاملني

  /وكتبه

  دمحم عبد العزيز دمحم عبد العزيز
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  :ألمةالكتاب والسنة بفهم سلف ا: القاعدة األوىل

  .واجلماعة أهل السنة الذهبية ملنهج ةقاعدالهي هذه و 

التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول هللا : أصول السنة عند: "قال اإلمام أمحد رمحه هللا
م وترك    .)١("البدعملسو هيلع هللا ىلص واالقتداء 

كتاب هللا احلق : وكان من أعظم مقول، وأوضح حجة ومعقول: "قال الاللكائي رمحه هللا
مث . مث ما أمجع عليه السلف الصاحلون. املبني، مث قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وصحابته األخيار املتقني

  .)٢("التمسك مبجموعها واملقام عليها إىل يوم الدين

ما كان عليه السلف من الصحابة : والصواب يف مجيع مسائل النزاع: "تيمية رمحه هللاوقال ابن 
حسان   .)٣("وقوهلم هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والعقل الصريح. والتابعني هلم 

فهم قال تكيف : كل الشأنولكن الشأن   .ملسو هيلع هللا ىلص رسولالقال  ،قال هللا :ن تقولأفليس الشأن 
  ملسو هيلع هللا ىلص؟رسول القال  ،هللا

سوء الفهم عن هللا ورسوله أصل كل بدعة وضاللة : "ولذلك قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا
وهل أوقع القدرية واملرجئة ...  بل هو أصل كل خطأ يف األصول والفروع ،نشأت يف اإلسالم

؟ ع إال سوء الفهم عن هللا ورسولهواخلوارج واملعتزلة واجلهمية والرافضة وسائر الطوائف أهل البد 
ليه وال يرفع هؤالء به إن تبعهم عن هللا ورسوله فمهجور ال يلتفت فهمه الصحابة ومَ  يوالذ... 
  .)٤("ارأسً 

إمجاع : واملراد به ."مجاعالكتاب والسنة واإل: "ة بقوهلمعن هذه القاعدأهل العلم بعض  يعربِّ و 
واإلمجاع الذي : "السلف يف مسائل العقيدة الصحيحة؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

  .)٥("؛ إذ بعدهم كثر االختالف، وانتشرت األمة»السلف الصاحل«هو ما كان عليه : ينضبط
                                                           

 .)١٤(أصول السنة، ص  )١(
 .)٧/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  )٢(
 .)٢٠٥/ ١٧(جمموع الفتاوى  )٣(
 .)٦٣(الروح، ص  )٤(
 .)١٥٧/ ٣(جمموع الفتاوى  )٥(
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  :مسألتان مهمتانومثة 

  من هم سلف األمة؟: األوىل

  ة بفهم سلف األمة؟نفهم الكتاب والسذا وجب علينا امل :الثانية

  ؟ألمةاسلف  من هم: ألوىلاملسألة ا

بعي  والتابعني الصحابة: أهل القرون الثالثة من: هم –عند احملققني  –سلف األمة  و
حسان إىل يوم الدين، مث التابعني   .من تبعهم 

ن النيب صلى هللا أما أهل القرون الثالثة فيدل لذلك ما جاء يف الصحيحني عن ابن مسعود أ
يُء أَقـَْواٌم َتْسِبُق «: عليه وسلم قال ُر النَّاِس قـَْرِين، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، ُمثَّ جيَِ َخيـْ

/ ١٦(قال النووي رمحه هللا يف شرحه على مسلم . )١(»َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َميِيَنُه، َوَميِيُنُه َشَهاَدَتهُ 
  ".بعوهم :والثالث ،التابعون :والثاين ،الصحابة :والصحيح أن قرنه ملسو هيلع هللا ىلص): "٨٥

حسان إىل يوم الدين؛ فهم املشار إليهم مع املهاجرين واألنصار يف قوله تعاىل : وأما من تبعهم 
ُهْم َوَرُضوا  َوالسَّابُِقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذينَ { َُّ َعنـْ ِِْحَساٍن َرِضَي ا اتـَّبَـُعوُهْم 

} )١٠٠(َعْنُه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها اْألَنْـَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
  ].١٠٠: التوبة[

 -  عاىل عليه وعلى آله وسلمصلى هللا ت -من لقي النيب " هو :–على التحقيق  - الصحايبو 
  .)٢("ا به، ومات على اإلسالم، ولو ختللت ردة يف األصحمؤمنً 

  :شروط ثالثةوعليه فلثبوت الصحبة 

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب لقاء  - ١

  .اإلميان به - ٢

  .املوت على ذلك - ٣
                                                           

 .)٢٥٣٣(، ومسلم )٢٦٥٢(البخاري  )١(
 .)٧٢٤/ ٤(خنبة الفكر للحافظ ابن حجر، ص : ينظر )٢(
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  .)١(ومات على ذلكمؤمًنا،  ،الصحايبلقي من  هو: التابعيو 

بع    .ومات على ذلك ، مؤمًنا،التابعيمن لقي  هو: التابعيو

حسان دة وال نقصان :أي :ومن تبعهم  يف املعتقد؛ ألنه لو زاد عليهم مل حيسن، ولو  بغري ز
 .نقص عنهم مل حيسن

  ة بفهم سلف األمة؟نفهم الكتاب والس بَ جَ وَ  اذامل: الثانيةاملسألة 

  :عدة حماور وجوب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصاحل مبين على

م خري هذه األمة: أوًال  َخيـُْر «: عن ابن مسعود أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال كما يف الصحيحني: أ
 :قوله: "قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا ،)٢(»النَّاِس قـَْرِين، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ 

م« م ،وهم التابعون ،القرن الذي بعدهم :أي »مث الذين يلو  ،وهم أتباع التابعني ،مث الذين يلو
والتابعون أفضل من أتباع  ،واقتضى هذا احلديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعني

موع أو األفراد .التابعني لنسبة إىل ا وإىل الثاين حنا  ،حمل حبث ؟لكن هل هذه األفضلية 
مره أو  ،عبد الرب بناواألول قول  ،اجلمهور والذي يظهر أن من قاتل مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص أو يف زمانه 

وأما من مل يقع له  ،ا من كانال يعدله يف الفضل أحد بعده كائنً  -ا من ماله بسببه أنفق شيئً 
قـَْبِل  َال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْـَفَق ِمنْ { :واألصل يف ذلك قوله تعاىل ،ذلك فهو حمل البحث

  .)٣(]"١٠: احلديد[ اآلية }اْلَفْتِح َوَقاَتَل أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعُد َوَقاتـَُلوا

وكل من له لسان صدق من : "بل أشار ابن تيمية رمحه هللا إىل اإلمجاع على ذلك؛ فقال
  .)٤("ن خري هذه األمة هم الصحابة فٌ معرتِ  أو دينٍ  بعلمٍ  مشهورٍ 

  

  

                                                           

 .)٧٢٤/ ٤(خنبة الفكر للحافظ ابن حجر، ص : ينظر )١(
  .)٢٥٣٣(، صحيح مسلم )٢٦٥٢(صحيح البخاري  )٢(
  .)٦/ ٧(فتح الباري  )٣(
 .)١٨٠(العقيدة األصفهانية، ص شرح  )٤(
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م أعمق هذه األمة علًما، وأكثرها فقًها، وأقلها تكلًفا، وأبرها قلوً : نًيا   :أ

َُّ َعْنهُ : َعْن قـََتاَدَة قَالَ ف َِْصَحاِب « :َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي ا ًيا فـَْليَـَتَأسَّ  َمْن َكاَن ِمْنُكْم ُمَتَأسِّ
َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم؛ فَِإنـَُّهْم َكانُوا أَبـَرَّ َهِذِه اْألُمَِّة قـُُلوً َوَأْعَمَقَها ِعْلًما َوأَ  قـَلََّها َتَكلًُّفا ُحمَمٍَّد َصلَّى ا

ً َوَأْحَسنَـَها َحاًال، قـَْومً  َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَقـَْوَمَها َهْد َُّ تـََعاَىل ِلُصْحَبِة نَِبيِِّه َصلَّى ا ا اْخَتاَرُهُم ا
رِِهْم؛ فَِإنـَُّهْم َكانُوا َعَلى اْهلَُدى اْلُمْسَتِقيمِ  َ   .)١(»َفاْعرُِفوا َهلُْم َفْضَلُهْم َواتَِّبُعوُهْم ِيف آ

ا، وأقلهم ، وأعمقهم علمً وأبر األمة قلوً  أفقه األمة،: "يف حقهم - رمحه هللا -وقال ابن القيم 
ً ، وأمتهم إدراكً ا، وأكملهم فطرةً ا، وأصحهم قصودً تكلفً  شاهدوا  ن، الذيا، وأصفاهم أذها

التنزيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول؛ فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إىل ما جاء 
ن بعدهم يف ذلك كالفرق بينهم صحبته؛ والفرق بينهم وبني مَ  كنسبتهم إىل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -به الرسول 

  .وبينهم يف الفضل؛ فنسبة رأي من بعدهم إىل رأيهم كنسبة قدرهم إىل قدرهم

يف رسالته البغدادية اليت رواها عنه احلسن بن دمحم الزعفراين، وهذا  -رمحه هللا  -قال الشافعي 
يف القرآن والتوراة واإلجنيل،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحاب رسول هللا وقد أثىن هللا تبارك وتعاىل على : لفظه

من الفضل ما ليس ألحد بعدهم، فرمحهم هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وسبق هلم على لسان رسول هللا 
هم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقني والشهداء والصاحلني، أدوا إلينا سنن  وهنأهم مبا آ

ا عام  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فعلموا ما أراد رسول هللا  ،، وشاهدوه والوحي ينزل عليه- ملسو هيلع هللا ىلص  - رسول هللا 
ا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا يف كل علم واجتهاد وورع ا وإرشادً ا وعزمً وخاص 

ن من رأينا عند أنفسنا، ومَ  وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أمحد، وأوىل بنا
فيه سنة إىل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كي لنا عنه ببلد صاروا فيما مل يعلموا لرسول هللا رضى أو حُ نا ممن يُ دركْ أَ 

قوهلم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ومل خنرج عن أقاويلهم، وإن قال 
  .أحدهم ومل خيالفه غريه أخذ بقوله

ذه املثابة مَّ ـلو  والبدعة ما : قال يف رواية الربيع عنه... ا كان رأي الصحابة عند الشافعي 
 ً فجعل ما خالف قول  .-ملسو هيلع هللا ىلص  -ا عن بعض أصحاب رسول هللا  أو سنة أو أثرً خالف كتا

  ...الصحايب بدعة

                                                           

 .)٩٤٧/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  )١(
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م وقد كان أحدهم يرى ا ممن بعدهم ال يساويهم يف رأيهم، وكيف يساويهواملقصود أن أحدً 
الرأي فينزل القرآن مبوافقته؟ كما رأى عمر يف أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن 

فنزل القرآن مبوافقته، ورأى أن يتخذ من مقام  - ملسو هيلع هللا ىلص  -مبوافقته، ورأى أن حتجب نساء النيب 
  .)١("إبراهيم مصلى فنزل القرآن مبوافقته

م : لثًا   :أعلم هذه األمة بكتاب هللا تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلصأ

م ِجْئُت ُأَحدُِّثُكْم َعْن «: ولذلك قال ابن عباس رضي هللا عنهما للخوارج ملا ذهب ملناظر
َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِهْم نـََزَل اْلَوْحيُ    .)٢(»َتْأِويِلهَوُهْم َأْعَلُم بِ  ،َأْصَحاِب َرُسوِل ا

وأعلم الناس  ،هم أعلم الناس مبا جاء به... أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "وقال ابن تيمية رمحه هللا
وس والصابئني   .)٣("مبا خيالف ذلك من دين أهل الكتاب واملشركني وا

ن بعدهم، وقد مَ ن أقوال ال ريب أن أقواهلم يف التفسري أصوب مِ : "وقال ابن القيم رمحه هللا
: قال أبو عبد هللا احلاكم يف مستدركه ؛ذهب بعض أهل العلم إىل أن تفسريهم يف حكم املرفوع

  .)٤("وتفسري الصحايب عند يف حكم املرفوع

إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة، رجعنا يف ذلك إىل أقوال : "وقال ابن كثري رمحه هللا
م أدرى بذل ا، وملا هلم من ملا شاهدوا مِ  ؛كالصحابة، فإ ن القرائن واألحوال اليت اختصوا 

  .)٥("الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصاحل

ماحلث على النصوص الكثرية يف : رابًعا   :اتباعهم واالقتداء 

َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن {: وحسبنا يف هذا قوله تعاىل
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ  َُّ َعنـْ ا أََبًدا ِِْحَساٍن َرِضَي ا

  .، فهذا نصٌّ يف الثناء على من اتبعهم]١٠٠: التوبة[} َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
                                                           

 .)٦٤ - ٦٣/ ١(إعالم املوقعني  )١(
 .، وغريه)١٨٦٧٨(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  )٢(
 .بتصرف يسري) ١٥٢/ ١٥(جمموع الفتاوى  )٣(
 .)١١٧/ ٤(إعالم املوقعني  )٤(
 .)٧/ ١(تفسري ابن كثري  )٥(
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ض بن سارية و  َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يـََرى بـَْعِدي اْخِتَالفًا َكِثريًا، «: قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث العر
ُكمْ  َّ لنـََّواِجِذ، َوِإ ِ َها  ِت  َوُحمْدَ فـََعَلْيُكْم ِبُسنَِّيت َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديَِّني، َوَعضُّوا َعَليـْ َ

  .)١(»اْألُُموِر، َفِإنَّ ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، َوِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلةٌ 

تباع سنن اخللفاء الراشدين ال خيلو ضرورة من أحد " رَ مَ النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما أَ  ووجه الداللة أنَّ 
  :وجهني

ح أن يسنوا سنًنا    ...غري سننه، فهذا ما ال يقوله مسلم إما أن يكون ملسو هيلع هللا ىلص أ

تباعهم يف اقتدائهم بسنته ملسو هيلع هللا ىلص فهكذا نقول ليس حيتمل هذا احلديث . وإما أن يكون أمر 
  .)٢("وجًها غري هذا أصًال 

***  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، واحلاكم )٥(، وصححه ابن حبان )٤٢(، ابن ماجه )٢٦٧٦(، الرتمذي )٤٦٠٧(، أبو داود )١٧١٤٤(املسند  )١(
 .، ووافقه الذهيب)٣٢٩(
 .)٧٨ - ٧٧/ ٦(بتصرف من اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  )٢(
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باهللا  ،يف اهللا تعاىل ،هللا تعاىل ،أهل السنة يعبدون اهللا تعاىل :ةالثاني ةالقاعد

  :تعاىل

طريقة أهل السنة : "الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا مقررًا هذا األصل العظيم، موضًحا له قال
م يعبدون هللا، : واجلماعة يف عبادة هللا   .ويف هللا، و، طريقتهم أ

م يعبدون هللا  م إال  ،خيلصون  عز وجل ؛فمعىن ذلك اإلخالص أما كو ال يريدون بعباد
م   ...ال يتقربون إىل أحد سواه ،ر

م يعبدون هللا  م : أي ؛وأما كو نفسهم، أو أن يروا أ مستعينني به ال ميكن أن يفخروا 
م عن هللا، بل هم حمققون لقول هللا تعاىل َك َنْسَتِعنيُ {: مستقلون بعباد َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ } ِإ

  ].٥:الفاحتة[

َك نـَْعُبدُ {فـ َّ َك َنْسَتِعنيُ {، ن هللا يعبدو } ِإ َّ فيستعينونه على عبادته . يعبدون هللا } َوِإ
  .تبارك وتعاىل

م يعبدون هللا  ال  ... أي يف دين هللا، يف الدين الذي شرعه على ألسنة رسله ؛يف هللاوأما كو
خيرجون عنه ال ال  ،يف دينه ،يف شريعته ،يزيدون فيه وال ينقصون منه، فهم يعبدون هللا يف هللا

دةً    .اوال نقصً  ز

م هي العبادة احلقة الساملة من شوائب الشرك والبدع ن قصد غري هللا ألن مَ  ؛لذلك كانت عباد
  .)١("بعبادته فقد أشرك به، ومن تعبد هللا بغري شريعته فقد ابتدع

  :يوضحهالقاعدة هي مضمون شهاديت التوحيد؛ ال إله إال هللا، دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  هوهذ

  :إن اإلسالم مبين على أصلني: "قول ابن تيمية رمحه هللا

  .أن نعبد هللا وحده ال شريك له: أحدمها

  .)٢("ألهواء والبدعال نعبده  ،أن نعبده مبا شرعه على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: والثاين

                                                           

 .)١٨ - ١٧(منهاج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة والعمل، ص  )١(
 .)٨٠/ ١(جمموع الفتاوى  )٢(
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 ،حتقيق شهادة أن ال إله إال هللا: دين اإلسالم مبين على أصلني ومها: "ويف موضع آخر، قال
  .)١("ا رسول هللاوأن حممدً 

، وجتريد االتباع لرسول هللا صلى هللا )ال إله إال هللا(إذن؛ جتريد اإلخالص  تعاىل هو مضمون 
دمحم (ال معبود حقٌّ إال هللا، و: ؛ أي)ال إله إال هللا(؛ فـ)دمحم رسول هللا(عليه وسلم هو مضمون 

  .ال متبوع حق إال رسول هللا: ؛ أي)رسول هللا

ا وال وال فرضً  ،وال عمًال  حد قوًال أفال يقبل هللا من  ؛مها شرطا قبول العمل ةخالص واملتابعواإل
  .ذين الشرطني جمتمعنيإال  ،ًال وال صرفًا وال عد ،نفًال 

 

  :ن أدلتهمامِ : املطلب األول

   :ة اإلخالصدلأمن  -أ

ًئا{ :تعاىل ولهق - ١ ََّ َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ   ].٣٦: النساء[ }َواْعُبُدوا ا

ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ {: تعاىل هلو ق - ٢   .]٨٨: األنعام[ }َوَلْو َأْشرَُكوا َحلَِبَط َعنـْ

ََّ أَْعُبُد ُخمِْلًصا َلُه ِديِين { :تعاىل قوله - ٣   .]١٤ :الزمر[} ُقِل ا

ََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّيَن ُحنَـَفاءَ {: قوله تعاىل - ٤   ].٥: البينة[} َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ا

قَاَل ُهللا «: َقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ  ويف احلديث القدسي - ٥
ْرِك، َمْن َعِمَل َعَمًال َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْريِي، تـَرَْكُتُه : تـََباَرَك َوتـََعاَىل  َ أَْغَىن الشُّرََكاِء َعِن الشِّ َأ

  .)٢(»َوِشرَْكهُ 

  

  

                                                           

 .)٣١٠/ ١(جمموع الفتاوى  )١(
 .)٢٩٨٥(أخرجه مسلم  )٢(
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  :تابعةومن أدله امل -ب

َها، قَاَلتْ ما جاء  َُّ َعنـْ َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ا َمْن َأْحَدَث «: قَاَل َرُسوُل ا
  .)١(»ِيف أَْمِرَ َهَذا َما لَْيَس ِفيِه، فـَُهَو َردٌّ 

َعَمًال لَْيَس َعَلْيِه  َمْن َعِملَ «): ١٠٧/ ٩(علقه البخاري بصيغة اجلزم ) ١٧١٨(ويف لفظ ملسلم 
وهذا احلديث قاعدة عظيمة من  ،طل غري معتد به"مردود، مبعىن أنه : ؛ أي»أَْمُرَ فـَُهَو َردٌّ 

  .)٢("فإنه صريح يف رد كل البدع واملخرتعات ؛وهو من جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص ،قواعد اإلسالم
  :بني شرطي قبول العمل التالزم :املطلب الثاين

ق االتباع دون ن حقَّ مَ  ال جيزئ أحدمها عن اآلخر؛ ألنَّ اإلخالص واملتابعة متالزمان،  أنَّ : أي
ق اإلخالص دون االتباع؛ وقع يف البدعة، فالشرك ينايف ن حقَّ اإلخالص؛ وقع يف الشرك، ومَ 

  .اإلخالص، والبدعة تنايف االتباع، وكالمها حمبٌط للعمل كما تقدم

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال {: رمحه هللا تعاىل يف تفسري قوله تعاىلوقال الفضيل بن عياض  } لِيَـبـْ
ا العمل إذا كان خالصً  إنَّ : ما أخلصه وأصوبه؟ قالو : قيل. هأخلصه وأصوب: قال ]٢: امللك[

 ً ً  مل يُ ومل يكن صوا ً حىت يكون خالصً  ،قبلا مل يُ  ومل يكن خالصً قبل، وإذا كان صوا ، ا صوا
، والصواب: اخلالصو    .)٣(ةإذا كان على السنَّ : إذا كان 

َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِقاَء َربِِّه {: هللا تعاىل بني الشرطني يف مواضع؛ كقوله تعاىل نَ رَ ن أجل هذا؛ قَـ مِ 
: كثري رمحه هللاقال ابن  ]. ١١٠: الكهف[} ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلًا َوَال 

، َما َكاَن }فـَْليَـْعَمْل َعَمال َصاِحلًا{ثـََوابَُه َوَجزَاَءُه الصَّاِلَح، : َأيْ } َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِقاَء رَبِّهِ {"
 َِّ َِّ َوحْ } َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا{ُمَواِفًقا ِلَشرِْع ا َدُه َال َشرِيَك َلُه، َوُهَو الَِّذي يـُرَاُد ِبِه َوْجُه ا

ً . َوَهَذاَن رُْكَنا اْلَعَمِل اْلُمتَـَقبَّلِ  ، صوا َِِّ َِّ َال بُدَّ َأْن َيُكوَن َخاِلًصا    .)٤("ملسو هيلع هللا ىلص  َعَلى َشرِيَعِة َرُسوِل ا

  

                                                           

 .)١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري  )١(
 .)١٦/ ١٢(شرح النووي على مسلم  )٢(
 .)١٢٥ - ١٢٤/ ٥(تفسري البغوي : ينظر )٣(
 .)٢٠٥/ ٥(تفسري ابن كثري  )٤(
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  ":الغاية تربر الوسيلة"بطالن دعوى أن : ثالثاملطلب ال

ن األهواء والبدع على تلك الدعوى، يف مسلٍك خطٍري املنحرفة مِ  أصحاب املناهج َىن بَـ  مْ كَ و 
  .فتح الباب لكل مفسد أن يتذرَّع لفساده حبسن النيةيَ 

طل؛ ألن الغاية ال تربر الوسيلة؛ فإنَّ ِمن َشْرط الغاية أن : ويقال هلم طل فهو  ما ُبين على 
وال مشروعية لغايٍة بدون تكون مشروعًة، وِمن شرط الوسيلة أن تكون مشروعًة أيًضا، 

أن صالح النية ال يشفع لفساد العمل، : إخالص، وال مشروعية لوسيلة بدون اتباع؛ أي
وصالح العمل ال يشفع لفساد النية، حىت تصلح النية والعمل مجيًعا، وصالح النية 

التباع   .إلخالص، وصالح العمل 

صلح العمل الفاسد، رغم أن النية النية الصاحلة ال ت": ولذلك من القواعد الشرعية أن
  ."الفاسدة تفسد العمل الصاحل

  :ومن كالم السلف وأهل العلم يف ذلك

َتِظُروَن الصََّالةَ ما جاء عن ابن مسعود  ملا أنكر على الذين جلسوا يف املسجد ِحَلًقا  َوِيف  ،يـَنـْ
ُوَن ِمائًَة، َهلُِّلوا ِماَئًة، فـَيـَُهلُِّلوَن : يـَُقولُ  ،ِيف ُكلِّ َحْلَقٍة َرُجلٌ و أَْيِديِهْم حًصا،  ُوا ِماَئًة، فـَُيَكربِّ َكربِّ

َهُؤَالِء َصَحابَُة  ،َما َأْسرََع َهَلَكَتُكمْ «: وفيه قال هلم . ِماَئًة، َسبُِّحوا ِماَئًة، فـَُيَسبُِّحوَن ِماَئةً 
ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، نَِبيُِّكْم َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُمتَـَواِفُروَن، َوَهِذِه ثَِيابُُه ملَْ تـَْبَل، َوآنِيَـُتُه ملَْ ُتْكَسْر، َوالَّ 

ِب َضَالَلةٍ ِإنَُّكْم َلَعَلى ِملٍَّة ِهَي أَْهَدى ِمْن ِملَِّة ُحمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  َ : قَاُلوا. »؟لََّم أْو ُمْفَتِتُحو 
َ ِإالَّ اْخلَيـْرَ  َ َعْبِد الرَّْمحَِن، َما أََرْد َ َأ  َِّ   .)١(القصة» وََكْم ِمْن ُمرِيٍد لِْلَخْريِ َلْن ُيِصيَبهُ «: قَالَ . َوا

لنية..  املعاصي: "وقال الغزايل رمحه هللا فهم اجلاهل بغي أن يَ فال ين ،ال تتغري عن موضعها 
لنيات« :ذلك من عموم قوله عليه السالم فيظن أن املعصية تنقلب طاعة  »إمنا األعمال 

ً   ؛لنية أو  أو يبين مدرسةً  ،ا من مال غريهطعم فقريً أو يُ  ،لقلب غريه  مراعاةً كالذي يغتاب إنسا
طً مسجدً  والنية ال تؤثر يف إخراجه عن كونه  ،فهذا كله جهل ،وقصده اخلري ،ا مبال حراما أو ر

ً ظلمً   فإنْ  ،آخر شرٌّ  - على خالف مقتضى الشرع لشرِّ  ه اخلريَ دُ صْ بل قَ  ، ومعصيةً ا وعدوا

                                                           

 .)٢١٠(سنن الدارمي  )١(
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إذ طلب العلم فريضة على كل  ؛جبهله جهله فهو عاصٍ  وإنْ  ،للشرع عرفه فهو معاندٌ 
  .)١("مسلم

َك نـَْعُبدُ { ـبا ال يكون العبد متحققً : "وقال ابن القيم رمحه هللا َّ صلني ] ٥: الفاحتة[} ِإ إال 
  :عظيمني

  .متابعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: أحدمها

  ..اإلخالص للمعبود: والثاين

  :إىل أربعة أقسام.. والناس منقسمون حبسب هذين األصلني 

َك نـَْعُبدُ {أهل اإلخالص للمعبود واملتابعة، وهم أهل : أحدها َّ فال يقبل  ... ]٥: الفاحتة[} ِإ
ا لوجهه، على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على هللا من العمل إال ما كان خالصً 

  ...امنثورً  عامله، يرد عليه أحوج ما هو إليه هباءً 

ا ا لشرع، وليس هو خالصً ن ال إخالص له وال متابعة، فليس عمله موافقً مَ : الضرب الثاين
س، املرائني هلم مبا مل يشرعه هللا ورسوله، وهؤالء شرار اخللق، للمعبود، كأعمال املتزينني للنا

  ...وأمقتهم إىل هللا عز وجل

ن هو خملص يف أعماله، لكنها على غري متابعة األمر، كجهال العباد، مَ : الضرب الثالث
 واملنتسبني إىل طريق الزهد والفقر، وكل من عبد هللا بغري أمره، واعتقد عبادته هذه قربة إىل هللا
فهذا حاله، كمن يظن أن مساع املكاء والتصدية قربة، وأن اخللوة اليت يرتك فيها اجلمعة واجلماعة 

لليل قربة، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة، وأمثال ذلك   .قربة، وأن مواصلة صوم النهار 

، وكالرجل يقاتل ن أعماله على متابعة األمر، لكنها لغري هللا، كطاعة املرائنيمَ : الضرب الرابع
ء ومحية وشجاعة، وحيج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال، فهؤالء أعماهلم ظاهرها أعمال صاحلة  ر

ا، لكنها غري صاحلة، فال تقبل   .)٢("مأمور 

  
                                                           

 .)٣٦٩ - ٣٦٨/ ٤(إحياء علوم الدين  )١(
 .بتصرف) ١٠٦ - ١٠٤/ ١(مدارج السالكني  )٢(
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  :حقيقة املتابعة: رابعاملطلب ال

وافقة الكتاب إال مب ، وال تتحقق املوافقةإال مبوافقة الشرعيف عبادة هللا تعاىل ال تتحقق املتابعة 
، وكما وكيًفا ً ً ومكا   :فهذه ستة أوجه ؛والسنة، سبًبا وجنًسا، وزما

  .ةسبب العباد - ١

  .ةجنس العباد - ٢

  .ةالعبادزمان  - ٣

  .ةالعبادمكان  - ٤

  .ةالعبادكمُّ   - ٥

  .)١(ةالعباد فُ كيْ   - ٦

  :أمثلة تقريبية هلذه األوجه الستة

  :سبب العبادة: الوجه األول

  ما سبب صومك؟: أن رجًال صام يوم السابع والعشرين من رجب، فسئلأرأيت لو 

  .إحياًء لذكرى اإلسراء واملعراج: فقال

هذا سبب غري مشروع؛ ألنه مل يثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وال عن أحد من السلف أنه صام : فيقال له
تالف أهل العلم يف مع غض الطرف عن اخ. ألجل هذا السبب، ولو كان خريًا لسبقو إليه

  .)٢(ريخ اإلسراء واملعراج أصًال 

  ما سبب صومك؟: ولو فرضنا أن هذا اليوم وافق يوم االثنني، وصامه رجل، مث سئل

  .هذا يوم االثنني، وصومه مستحب: فقال

                                                           

 .)٢٤ - ٢١(البن عثيمني، ص  اإلبداع يف بيان كمال الشرع وخطر االبتداع: ينظر )١(
 .)٥٨ - ٥٧/ ١(زاد املعاد : ينظر )٢(
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  .هذا سبٌب مشروع: فيقال

  :جنس العبادة: الوجه الثاين

ا األضحية؛ فهل جيزئه ذلك حَ بَ رجًال ذَ  أرأيت لو أنَّ  عن  يوم النحر ألف دجاجة ينوي 
  ؟األضحية

ال؛ ألنه مل يوافق الشرع يف جنس العبادة، وقد حكى غري واحد من أهل العلم اإلمجاع : اجلواب
يمة األنعام   .)١(على أن األضحية ال جتزئ إال من 

  :ةالعبادزمان : الوجه الثالث

  بل زوال الشمس؛ هل جيزئه؟أرأيت لو أن رجًال صلى الظهر ق

  .ال؛ ألنه مل يوافق الشرع يف زمان العبادة: اجلواب

ن قضاء غري املعذور الصالة بعد خروج وقتها ال ينفعه؛ ألنه مل يوافق الشرع  وهلذا يتوجه القول 
  .)٢(يف زمان العبادة، وهو مذهب الظاهرية، خالفًا للجمهور

  :ةالعبادمكان  :الوجه الرابع

أن رجًال يوم عرفة نزل مبزدلفة بنية الوقوف بعرفة وختفيف الزحام؛ هل جيزئه ذلك عن  أرأيت لو
  الوقوف؟

  .ال؛ ألنه مل يوافق الشرع يف مكان العبادة: اجلواب

  :ةالعبادكمُّ : الوجه اخلامس

؛  أرأيت لو أن رجًال صلى الظهر أو العصر أو العشاء مخًسا، أو املغرب أربًعا، أو الفجر ثالً
دة يف اخلري؛ هل ينفعه ذلك؟   بنية الز

  .ال؛ ألنه مل يوافق الشرع يف مقدار العبادة: اجلواب

                                                           

موع للنووي : ينظر )١(  .)٣٩٤/ ٨(ا
 .)١٠/ ٢(احمللى البن حزم : ينظر )٢(
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  :ةالعباد فُ كيْ   :الوجه السادس

  بركوع وسجود وتشهد؛ هل جيزئه ذلك عنها؟ ، أوأرأيت لو أن رجًال صلى اجلنازة ركعتني

  .ال؛ ألنه مل يوافق الشرع يف كيفية العبادة: اجلواب

  :البدعة أعظم مناٍف للمتابعة: امساملطلب اخل

  :ميكنين إلقاء الضوء على البدعة من خالل النقاط التالية

  :تعريف البدعة: أوًال 

َبِديُع السََّماَواِت {: ومنه قوله تعاىل. )١(شيء على غري مثال سابقابتداء  :لغةً  ةالبدع
  .)٢(خالقهما على غري مثال سابق: أي] ١١٧: البقرة[} َواْألَْرضِ 

ا يف نظري أن البدعة شرًعا هي: وشرًعا عبادة هللا تعاىل على غري : ُعرِّفت بعدة تعريفات، أقر
  .)٣(شرع هللا تعاىل

  :واخرتت هذا التعريف لوجهني

نواعها، يف العقيدة والعمل والسلوك - ١   .أنه شامٌل للبدع 

لمح إىل شرط اإلخالص، يُ ) عبادة هللا تعاىل: (أن فيه إشارة إىل شرطي قبول العمل؛ فقولنا - ٢
على غري شرع هللا : (وأن املبتدع قد يكون خملًصا، ال معانًدا، لكن مرضه مرض شبهة، وقولنا

  .وهذا يؤكد أمهية التالزم بني الشرطني. يلمح إىل غياب شرط االتباع) تعاىل

  

                                                           

 .)٢٠٩/ ١(مقاييس اللغة : ينظر )١(
 .)٣٩٨/ ١(تفسري ابن كثري : ينظر )٢(
ا)١٨٧(وقريٌب منه تعريف الشيخ ابن عثيمني يف معرض شرحه على نزهة النظر، ص  )٣( : ، حيث عرَّف البدعة 
 ."كلُّ تعبُّد  مل يكن يف شرع هللا"
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عتبار إطالقها: نًيا   :أنواع البدعة 

عتبار ما تطلق عليه نوعان   :للبدعة 

  :البدعة اللغوية: النوع األول

ذا االعتبار إىل ا ما سبق ذكره من املعىن اللغوي؛ وهلذا جيوز تقسيمها  : وهي اليت تطلق ويراد 
  .بدعة حممودة وبدعة مذمومة، أو حسنة وسيئة

َها أَْفضَ «: قول عمر : مثال ذلك ويف  »ُل ِمَن الَِّيت يـَُقوُمونَ نِْعَم الِبْدَعُة َهِذِه، َوالَِّيت يـََناُموَن َعنـْ
فهذا حمموٌل على البدعة اللغوية؛ ألن البدعة الشرعية مذمومة . )١(»نِْعَمِت اْلِبْدَعةُ «: رواية

   .)٢(مطلًقا؛ كما سيأيت بيانه

  :ةالشرعي ةالبدع: النوع الثاين

ا ما سبق ذكره من املعىن الشرعي، وهو تعاىل على غري عبادة هللا : وهي اليت تطلق ويراد 
، وال جيوز حبال تقسيمها إىل حسنة وسيئة أو حممودة ومذمومة؛ ألن عبادة هللا شرع هللا تعاىل

وَُكلُّ ِبْدَعٍة «: تعاىل على غري شرع هللا تعاىل أمر سيئ مذموم مطلًقا، يدل هلذا عموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص
م البدعة إىل أن نقسِّ بعد هذا يصح هي أقوى أدوات العموم؛ فكيف » كل«و ،)٣(»َضَاللَةٌ 

ن ذهب إىل هذا من أهل العلم ومَ ! ؟أقساممخسة إىل حسنة وسيئة، أو حممودة أو مذمومة، أو 
  :فال خيلو كالمه من أحد احتمالني

  .أن يريد البدعة اللغوية؛ فحينئٍذ ال إشكال - ١

ذا النص النبويأن يريد البدعة الشرعية؛  - ٢   .)٤(فيكون حمجوًجا 

                                                           

 .)٢٠١٠(أخرجه البخاري  )١(
 .)٣٩٨/ ١(تفسري ابن كثري : ينظر )٢(
 .)٨٦٧(أخرجه مسلم  )٣(
 .)١٤ - ١٣(اإلبداع البن عثيمني، ص : ينظر )٤(
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  :ةالشرعي ةأقسام البدع: لثًا
  :تنقسم البدعة الشرعية إىل قسمني

  .)١(الشرع هي ما ليس له أصل يف: ةالبدعة احلـقـيـقـي - ١
إلمام املعصوم: ومن أمثلتها ، إنكار خرب الواحد، وإنكار اإلمجاع، وإنكار حترمي اخلمر، والقول 
  .)٢(ملوالد، وحنو ذلكواالحتفال 

. )٣(ما ُشرع من وجه دون وجه: أو. ما ُشرع من جهة أصله دون وصفه: ضـافيةاإل ةالبدع - ٢
: أن القول والفعل يكون مشروًعا من جهة أصله، لكن ليس مشروًعا من جهة وصفه؛ أي: أي

ا؛ وهي ةمن الوجوه الست يف وجهٍ خيالف الشرع   ،اجلنس ،السبب: اليت ال تتحق املتابعة إال 
  .الكم، الكيف، الزمان، املكان

فهذه . أن يؤذن لصالة واحدة، يف مسجد واحد، يف وقت واحد، أكثر من مؤذن: مثال ذلك
ذه الكيفية غري مشروعة   .بدعة إضافية؛ ألن أصل األذان مشروع، لكن هذه الصفة 

ال "، أو "وصفه يفصله ال تستلزم مشروعيته أالشيء يف  ةمشروعي": ة أنقاعدوعليه فال
ليس ألحٍد أن يتعبَّد  تعاىل أنه  :أي ،"ستدل على شرعية الوصف بشرعية األصليُ 

ا  زائدً هذا الوصف يتطلب دليًال إن بل بوصٍف ال دليل عليه؛ اعتماًدا على أصٍل عليه دليل، 
صلها وبوصفها ؛ ألنعلى جمرد دليل األصل   .)٤(العبادة البد أن تكون مشروعة 

  .)احلل( عدم التوقيفالعادات واألصل يف ، )احلرمة( صل يف العبادات التوقيفاأل :ةقاعد
لدليلطالَ يهما يُ فأ ؛خرآوأنكر عليه  ٍة ما،د شخص بعبادإذا تعبَّ  :فمثًال    ؟ت أو النايف؛ املثبِ ب 

لدليل هو املثِبت  :اجلواب ا: الدليل؛ أيعلى  ةكل عبادة موقوف  ؛ ألنداملتعبِّ املطالب  غري  أ
يت دليُل مشروعيتها   .مشروعة حىت 

لدليل هو النايف الذي ينكر مشروعية العادة؛ ألن العادة  :والعكس يف العادات املطالب 
يت دليل عدم مشروعيتها   .مشروعة حىت 

                                                           
هي اليت مل يدل عليها دليل شرعي؛ ال من كتاب، وال سنة، وال إمجاع، وال ): "٣٦٧/ ١(قال الشاطيب يف االعتصام  )١(

 ."قياس، وال استدالل معترب عند أهل العلم؛ ال يف اجلملة وال يف التفصيل
 .)٢٢١/ ١(االعتصام : ينظر )٢(
 .)٢٢١/ ١(االعتصام : ينظر )٣(
 .نصر الشرعة بقمع البدعة للسعيدان: ينظر )٤(
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  :الرد على أهل البدع: رابًعا

ن يف الرد على أهل البدع   :أحدمها جممل، والثاين مفصل: مثة جوا

  :ثالثة أوجه مل مناجلواب ا

إن الشريعة مل تتم، وأنه بقي منها : حمصول قوله بلسان حاله أو مقاله"املبتدع  أنَّ  :الوجه األول
مل  ؛ا لكماهلا ومتامها من كل وجهألنه لو كان معتقدً  ؛أشياء جيب أو يستحب استدراكها

مسعت : املاجشون قال ابن .يبتدع، وال استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط املستقيم
 ؛زعم أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص خان الرسالة] فقد[من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة، : ا يقولمالكً 

ا، فال يكون ، فما مل يكن يومئذ دينً ]٣: املائدة[} اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ {: ألن هللا يقول
  .)١("االيوم دينً 

  ن الدين؟ن الدين أو ليس مِ هل هذا مِ : يقال للمبتدع أنْ  :الوجه الثاين

  .فقد أجاب نفسه. ليس من الدين: فإن قال

  هل َعِلَمه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أو مل يعلمه؟: فيقال. من الدين: وإن قال

؛ إذ كيف يكون شيء من الدين مل يعلمه النيب . مل يعلمه: فإن قال فهذا خطري والعياذ 
  !؟ملسو هيلع هللا ىلص

  ه، أو مل يبلغه؟غَ هل بلَّ : فيقال. علمه: وإن قال

؛ إذ كيف يعلم شيًئا من الدين وال يبلغه؟. غهمل يبلِّ : فإن قال خليانة والعياذ    !فهذا رمٌي له 

  !؟كتب السنة  أين هو يف: فيقال له. بلغه: وإن قال

األمر ليس مبناه على االستحسان، وإمنا ، وأن أن تقام عليه احلجة مبا يقر به :الوجه الثالث
، وعليه "هللا أكرب"أفضل من  "ال إله إال هللا: "مبناه على الشرع، وإال فلقائل أن يقول مثًال 

ا إىل السجود، وهكذا إىل  ا من الركوع، وأهوي  ا، وأرفع  ا يف الصالة، وسأركع  فسُأحرم 

                                                           

 .)٦٥ - ٦٤/ ١(االعتصام  )١(
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ب ولو فُ  !فهل يستقيم هذا؟. آخر الصالة هكذا؛ لصلى الناس صالة مل االستحسان تح 
  !!يصلها النيب ملسو هيلع هللا ىلص

َ ُحمَمٍَّد «: فـَنَـَهاُه، فـََقالَ  ،َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، أَنَُّه رََأى َرُجًال ُيَكّرُِر الرُُّكوَع بـَْعَد طُُلوِع اْلَفْجرِ و  َ َأ
ُ َعَلى الصََّالِة؟ َّ   .)١(»َال، َوَلِكْن يـَُعذُِّبَك َعَلى ِخَالِف السُّنَّةِ «: قَالَ » أَيـَُعذُِّبِين ا

  :اجلواب املفصل

  :يوقف عند كل شبهة على حدة وجياب عنها، فمثًال  نْ وذلك 

  .جياب عنها مبا تقدمشبهة تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة؛  -

  .جياب عنها مبا تقدم» نعمت البدعة هذه«: شبهة قول عمر -

  ...وهكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .)٤٧٥٥(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  )١(
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  :ةالدليل مع احرتام األئم ةلعمدا :ةالثالث ةالقاعد
  .)١(هذه القاعدة اجلليلة هي فصل اخلصام بني داعي الدليل وداعي التقليد

طلني، والوسط بني    :طرفنيوهذه القاعدة هي احلق بني 

وحنن  هم رجال :، وقالواعلى حساب األئمة دليلالغاىل يف جانب  فريقٌ  :الطرف األول
على حساب  ففوَّتوا من املصاحل أكثر مما حصَّلوا، وراعوا اجلزئيات. نفهم كما يفهمون رجال،

ة ووقعوا يف عظائم مل تزل وال تزال األم على حساب املصاحل العامة، ةاملصاحل اخلاصالكليات، و 
ا   .، وعلى رأسهم اخلوارجتعاين ويال

حىت ، املذاهب ةمتعصب موه ،على حساب الدليل ةيف احرتام األئم ىلغا فريقٌ  :الطرف الثاين
  :قال بعض احلنفية

  )٢(َعَلى َمْن َردَّ قـَْوَل َأِيب َحِنيَفهْ ... فـََلْعَنُة َربَِّنا أَْعَداَد َرْمٍل 

  .)٣("ألخذت اجلزية من الشافعية كان يل أمرٌ لو  : "وقال بعض احلنفية يف الشافعية
، ورمبا أداه ذلك مضلٌّ  اخلارج عن املذاهب األربعة ضالٌّ : "وقال بعض املالكية يف الظاهرية

  .)٤("ألن األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ؛للكفر
  .وهذا كله غلوٌّ فظيع وتطرف شنيع؛ نربأ إىل هللا تعاىل منه

  .)٥(إذا صح احلديث فهو مذهيب: املذاهب التطرف الفكري من قول أئمةوأين هذا 
  .)٦(هال حيل ألحد أن يفيت بقولنا حىت يعلم من أين قلنا: وقول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا

فانظروا يف رأيي فكلما وافق الكتاب  ،إمنا أ بشر، أخطئ وأصيب: وقول اإلمام مالك رمحه هللا
  .)٧(وكلما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ،والسنة فخذوا به

                                                           

 .)١٢٠(بكر أبو زيد، ص . د. التعامل: ينظر )١(
 .)١٤( ، صالدر املختار: ينظر )٢(
 .)٥٤١/ ٧(لسان امليزان : ينظر )٣(
 .)٢٦٥/ ٧(البيان أضواء : ينظر )٤(
 .)٦٧/ ١(على الدر املختار ، حاشية ابن عابدين )١٤٦/ ٥(ريخ الذهيب : ينظر )٥(
 .)٢٩٣/ ٦(حاشية ابن عابدين على البحر الرائق  )٦(
 .)٧٧٥/ ١(جامع بيان العلم وفضله  )٧(
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ذا احلديث؟ فقال: وعن الربيع أن رجًال قال للشافعي خذ  مىت رويت عن :  أ عبد هللا، 
  .)١(ا ومل آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهبا صحيحً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حديثً 

خذ به؟ فقال: لتا، فقا حديثً روى الشافعي يومً : ، قالاحلميديعن و  رأيتين خرجت من  : أ
ر، حىت إذا مسعت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حديثً  كنيسة وعليَّ    .)٢(!ا ال أقول به؟ز

ا وال الثوري وال األوزاعي، وخذ من حيث وال تقلد مالكً  ،ال تقلدين: وقال اإلمام أمحد رمحه هللا
  .)٣(أخذوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .)١٤٦/ ٥(ريخ الذهيب  )١(
 .)١٤٦/ ٥(ريخ الذهيب  )٢(
 .)١٣٩/ ٢(إعالم املوقعني  )٣(
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:اخلالف سائغ وغري سائغ :القاعدة الرابعة
  :ولتوضيح هذه القاعدة مثة مطالب مهمة

  :اأقسام اخلالف والتعريف : املطلب األول
عتبارات خمتلفة عند القدماء واملعاصرين، إال  وقفُت على تقسيمات متعددة للخالف، وذلك 

اخلالف أنه ظهر يل أن أقرب هذه التقسيمات وأمجعها ألنواع اخلالف يف اجلملة هو أن 
  :)١(نوعان

  :خالُف تنوُّع: النوع األول

نه ما كان اخلالف فيه ال يقتضي إبطال أحد القولني لآلخر؛ : وميكن تعريفه فيما يظهر يل 
  .)٢(حبيث حيمد طرفاه أو أطرافه

صفة األذان، واإلقامة، واالستفتاح، والتشهدات، وصالة اخلوف، وتكبريات : ومن أمثلته
  .)٣(اجلنازة، وحنو ذلكالعيد، وتكبريات 

  .واجلماعة، وعدم جواز عقد الوالء والرباء عليه جواز وقوعه بني أهل السنة :وحكمه

  :خالف تضاد: النوع الثاين

  .)٤(تنايف القولني أو األقوال يف مسألة شرعية: نه -يف رأيي  - وميكن تعريفه 

  :خالف التضاد قسمانو 

  :خالف تضاد سائغ: القسم األول

االجتهاد الذي ال خيالف نصا من كتاب هللا تعاىل، أو سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أو إمجاًعا ": وهو
  .)٥("قدميًا، أو قياًسا جليا

                                                           
 ).١٢١/ ٦(منهاج السنة النبوية : ينظر) ١(
 ).١٤٩/ ١(اقتضاء الصراط املستقيم : ينظر) ٢(
 ).١٤٩/ ١(اقتضاء الصراط املستقيم : ينظر) ٣(
 ).١٥١/ ١(اقتضاء الصراط املستقيم : ينظر) ٤(
 ).٩٦/ ٦(الفتاوى الكربى البن تيمية : ينظر) ٥(
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أهل العلم يف سائر الفروع الفقهية؛ كحكم البسملة يف الصالة، وقراءة اخلالف بني : ومن أمثلته
  .الركبة، وموضع اليدين بعد الركوع، وحنو ذلكالفاحتة للمأموم، والنزول على اليدين أو 

  .واجلماعة، وعدم جواز عقد الوالء والرباء عليه جواز وقوعه بني أهل السنة :وحكمه

  :خالف تضاد غري سائغ: القسم الثاين

قدميًا، االجتهاد الذي خيالف نصا من كتاب هللا تعاىل، أو سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أو إمجاًعا ": وهو
  .)١("أو قياًسا جليا

  :وميكن تقسيمه إىل نوعني

كاخلالف الواقع بني أهل السنة واخلوارج أو املعتزلة أو : خالف هدى وضالل: النوع األول
  .حنوهم

  ..كاخلالف الواقع بني املسلمني واليهود أو النصارى، وهكذا  :خالف كفر وإميان: النوع الثاين

  :معىن هذا التقسيمومثة تقسيم آخر للخالف يف 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ).٩٦/ ٦(، الفتاوى الكربى البن تيمية )٢٤/ ٢(شرح النووي على مسلم : ينظر) ١(
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  تقسيم آخر للخالف

  اخلالف قسمان
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     سائغ

جيوز أن يقع بني أهل السـنة 
ــــــــه وال جيـــــــــوز أن يُ  ــــــد عليـ عقـــ

 :وهو قسمان. الوالء والرباء

  غري سائغ

جيوز أن يقع بني أهل  ال
عقد عليه الوالء ويُ  ،السنة
، حبسبه، وهو والرباء

 :قسمان

خالف 
  حيمد طرفاه

اخلالف ك
يف وجوه 

، القراءات
 .وحنوه

خالف خطأ 

  وصواب

ــــــــــ ـــــــــــو عامـــ  ةوهــ
 اخلــالف الواقــع
ــــــروع  ـــــــ ـــــــ يف الفــــــ

   .الفقهية

خالف هدى 

  وضالل

كـــــاخلالف الواقـــــع 
ــل الســــــنة  بــــــني أهــــ
واخلــوارج واملعتزلــة، 

 .وحنوهم

   وإميان كفر

كــاخلالف الواقــع 
ـــــلمني  ــــــني املســـــ بــــ
ــــــــود  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ واليهــــ
ــــــــارى  ـــــــ ــــــ ـــــــ والنصـــــــ

  .وحنوهم
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  :أسباب اخلالف السائغ: املطلب الثاين
أمهية معرفة األسباب اليت دعت إىل وقوع اخلالف بني الفقهاء، وتظهر هذه جتدر اإلشارة إىل 

  :األمهية من أوجه

م و دعاه ذلك إىل  ؛إذا عرف الباحث أسباب اخلالف بني الفقهاء - ١ التماس إحسان الظن 
) رفع املالم عن األئمة األعالم(ن هنا جاءت تسمية كتاب عليهم، ومِ العذر هلم، وعدم التثريب 

  .لإلمام ابن تيمية رمحه هللا تعاىل، والذي تعرَّض فيه ألسباب وقوع اخلالف

حيث يقف الباحث على وجه قول املخالف، ورمبا ظهر له نبذ التعصب املذهيب،  - ٢
  .رجحانه

م، إنزاهلم املنزلة التقدير فقهاء الشريعة و  - ٣ ا يت تليق  م ال يذهبون جزاًفا إىل أقوال خيتارو وأ
 حاشاهم؛ فإن مذاهبهم مبنية على أصول شرعية متينة؛ جيتهدون يف أو اهلوى، لتشهي

  .ضوئها، وال خيرجون عن إطارها

ً كثرية لوقوع اخلالف بني الفقهاء، يصعب و  لقد عدَّد العلماء والباحثون قدميًا وحديثًا أسبا
  :أربعة حماور ، لكن ميكن إمجاهلا يفوضعُف على مجيعها أو حصرُها يف هذا املالوقو 

  .ثبوت الدليل - ١

  .فهم الدليل - ٢

  .قواعد فهم الدليل - ٣

  .الواقع املراد تنزيل الدليل عليه - ٤

  :وبيان ذلك يف النقاط التالية

  :وقوع اخلالف من جهة ثبوت الدليل: أوًال 

تهد   :حيتاج إىل النظر يف الدليل من جهتني ذكر فقهاء الشريعة أن ا

  .جهة ثبوت النص :األوىل
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  .جهة داللة النص: الثانية

  :فإنَّ النص الشرعي ال خيلو من إحدى هذه احلاالت فأما من اجلهة األوىل* 

تهَد يف مسألة ما، بينما يبلغ جمتهًدا آخر؛ فيقع اخلالف - ١   .أال يبلغ النصُّ الشرعي ا

خذ به، يف حني بلوغه جمتهًدا غريه من أو أن يبلغ ال - ٢ تهَد من طريق ضعيف فال  نصُّ ا
  .طريق آخر صحيح فيأخذ به؛ فيحصل اخلالف

يت النص الشرعي عاما، ويكون خمصوًصا بنص آخر يثبت لدى جمتهد دون غريه - ٣   .أو أن 

يت مطلًقا ويكون مقيًَّدا بنص آخر يثبت لدى جمتهد دون غريه - ٤   .أو أن 

  .أو أن يكون النص متقدًِّما منسوًخا بنص متأخر يبلغ جمتهًدا دون آخر - ٥

  :وأما من اجلهة الثانية، وهي داللة النص، فيمكن توضيحها يف النقطة التالية* 

  :دليلالوقوع اخلالف من جهة فهم : نًيا

  :معلوٌم أن نصوص الشريعة من جهة داللتها نوعان

قوله : مثال ذلك. لنصوص اليت ال حتتمل إال معىن واحًداوهي ا: نصوص قطعية الداللة - ١
َ {: ، وقوله تعاىل]٤٣: البقرة[} َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاةَ {: تعاىل : اإلسراء[} َوَال تـَْقَربُوا الزِّ
  .، وحنو ذلك]٣٢

: تعاىلقوله : مثال ذلك. وهي النصوص اليت حتتمل أكثر من معىن: نصوص ظنية الداللة - ٢
َنْـُفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروء{ ِ ، والقرء يف اللغة من األضداد؛ إْذ ]٢٢٨: البقرة[} َوالْـُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن 

يت أيًضا مبعىن الطُّْهر؛ فأيهما املراد يف اآلية؟ هنا وقع اخلالف بني  يت مبعىن احليض، و إنه 
  .الفقهاء يف معرفة مراد الشارع من هذا النص

ال يصلنيَّ «: قال هلم لـمَّا رجع من غزوة األحزاب - ملسو هيلع هللا ىلص  -ومنه حديث ابن عمر َأنَّ النيب 
ال نصلي حىت : ، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق فقال بعضهم»أحٌد العصر إال يف بين قريظة
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، فـََلْم يـَُعنِّْف واحًدا منهمبل نصلي، ملَْ يـَُرْد ِمنَّا ذلك، َفذُِكَر للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: وقال بعضهم. تيها
)١( .

  . وذلك ألن النص ظين الداللة حيتمل الفهمني مجيًعا

  :وقوع اخلالف من جهة قواعد فهم الدليل: لثًا

صول املذاهب الفقهية، و  ال خيفى أن املدارس الفقهية املعروفة وهي ما يسميه أهل العلم 
ا يف بعض األصول  اليت بُنيت عليها مذاهبهم؛ ويتضح ذلك من خالل األمثلة اختلف أصحا

  :التالية

مجاهري الفقهاء سلًفا عن خلف يعتربون القياس دليًال رابًعا يف األحكام الفقهية، بينما  - ١
  .اخلالف يف كثري من املسائل الفقهيةوقوع إىل مما أدى الظاهرية ال يعتربونه كذلك، 

يت على رأسها اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا كمدرس  –بعض املدارس الفقهية  - ٢ ة الرأي اليت 
خذ حبديث اآلحاد في –تعاىل  خذ به بقية املدارس الفقهيةما تعم به البلوىال    .، بينما 

حلديث الضعيف املنجرب، واحلديث املرسل السيما  - ٣ بعض املدارس الفقهية تقدِّم األخذ 
وهذا مشهوٌر يف مذهب احلنابلة، وإن كان قد روي  مراسيل سعيد بن املسيب؛ على القياس،

ذا األصل، إال أنه عند احلنابلة أشهر   .أيًضا عن بقية األئمة العمل 

رأت أن عمل أهل املدينة، واملصاحل املرسلة،  كاملالكية  بعض املدارس الفقهية - ٤
  .أدلة شرعية، وبعض املدارس مل تر ذلك –واالستصحاب، واالستحسان 

  :وقوع اخلالف من جهة الواقع املراد تنزيل الدليل عليه :رابًعا

وهذا سبب طبيعي جدا؛ فها هو اإلمام من جهة الظروف واألحوال واألعراف، أو البيئة، : أي
يتغري مذهبه من قدمي إىل جديد حينما سافر من العراق إىل   –رمحه هللا تعاىل  –الشافعي 

  .)٢(مصر؛ نظرًا الختالف البيئتني

  
                                                           

 ).١٧٧٠(، ومسلم )٤١١٩(أخرجه البخاري ) ١(
/ د.أ) ١٤٤(، ومدخل إىل العلوم اإلسالمية، ص )٩/ ١(رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية : ولالستزادة ينظر) ٢(

 .دمحم نبيل غنامي
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  :وضوابطه فقه اخلالف: املطلب الثالث
  :هذا املطلب من خالل النقاط التاليةعلى ميكنين تسليط الضوء 

  :الثوابت واملتغرياتالتفريق بني : أوًال 
  :قسمانالشرعية األحكام أنَّ يُعلم  ينبغي أنْ 

  :)مواضع اإلمجاع(أو ) قطعياتال(أو ) الثوابت(: القسم األول
األمم أحوال (واألحوال  ،)ةواألمكن ةاألزمن(تتغري بتغري الظروف حكام اليت ال وهي األ

تمعات واألفراد   .)وا
  .اخلالف فيها غري سائغ ألن ؛ختالفلال ًال اجم للنزاع وال اوهذه الثوابت ليست موضعً 

أو ) ال اجتهاد مع النص(، أو )مواضع اإلمجاع(: وهذا النوع هو الذي يقصده العلماء بقوهلم
ما ال حيتمل إال معىن واحًدا، أو ال حيتمل : والنص هنا) لِالْجِتَهاد ِيف مورد النَّصال مساغ (

  .التأويل
ت املواريث،  ة،اخلمساإلسالم أركان  ،ميان الستةاإلأصول : أمثلتهاومن  الفروض املذكورة يف آ

  .حنومهاو  ةاملتفق عليها كالعدل والرمحخالق األأمهات 
  .تهاد فيه، وال االختالف عليهفهذا كله مما ال يسوغ االج

  :)موارد االجتهاد(أو ) ظنياتال(أو ) املتغريات( :القسم الثاين
  .وهي األحكام اليت تتغري بتغري الظروف واألحوال

املساحة األوسع دائرًة يف الشريعة اإلسالمية، واليت يعمل فيها العقل البشري القسم هو  اوهذ
االجتهاد البشري غري معصوم؛ فقد خيطئ وقد يصيب؛ ومعلوٌم أن . وفق الضوابط الشرعية

ولذلك كان موقف أهل العلم منها هو االختيار والرتجيح تبًعا لقوة األدلة وظهور املصلحة، وال 
حرج َأْن تتفاوت هذه االجتهادات ِمن ُقْطر إىل آخر، حسبما تقتضيه املصلحة ويرفع احلرج عن 

  ."موارد االجتهاد"؛ ولذلك يسميها أهل العلم بـاملكلفني
جيب التفريق بني الثوابت واملتغريات، فال جيوز تغيري الثابت، وال ": وعلى هذا فالقاعدة أنه

  ."جيوز تثبيت املتغري
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  :واب عنهاواجل ةشبه
غري واملستجدات النوازل ، و )من جهة العدد(ة حمصور الشرعية النصوص  :قائلقد يقول 

  ؟غري حمصورا يف م حمصورً فكيف حنكِّ  ؛حمصورة
 ،شخص وأمةحال و مكان و زمان و صاحلة لكل  ،كاملةاإلسالمية شاملة  ن الشريعة أ :واجلواب

  .ومقاصدها ومعانيها، ال حبرفيات نصوصها وألفاظها ومبانيهاصوهلا وقواعدها 
وكل فرٍع  مندرجة حتت أصول الشريعة، عٌ و فر مهما كثرت وجتددت، فما هي إال ذه النوازل هو 

حكم األصل الذي يندرج حتته؛ إحلاًقا للنظري بنظريه، وهذا هو القياس، أحد  ينسحب عليه
  .)١(يف احلكم بينهما ةعلة جامعل صلٍ  إحلاق فرعٍ  :األدلة املعتربة يف الشريعة اإلسالمية، وهو

  :وما ال ينكرعلى املخالف ما ينكر فيه  :نًيا

  :اإلنكار فيها وعدمه إىل قسمنيقسَّم فقهاء الشريعة املسائل الشرعية من حيث 

  :مسائل يشرع فيها اإلنكار: القسم األول

وهي املسائل اليت ورد يف بيان حكمها نصٌّ صريح من القرآن أو السنة، وال معارض له، أو نُقل 
ن الر يف الفضل، أو حترمي نكاح التحليل، وحترمي  فيها اإلمجاع أو القياس اجللي؛ كالقول جبر

  .بيع العينة

فهذا النوع من املسائل جيب فيه اتباع النص وعدم خمالفته، وجيب بيان خطأ املخالف فيه، مع 
ليس ": -رمحه هللا  -مالحظة إعذار املخطئ يف اجتهاده؛ ويف ذلك يقول اإلمام النووي 

  .)٢("للمفيت وال للقاضي أن يعرتض على من خالفه إذا مل خيالف نصا أو إمجاًعا أو قياًسا جليا

فإذا كان القول خيالف سنة، أو إمجاًعا قدميًا؛ وجب ": -رمحه هللا  - ويقول اإلمام ابن تيمية 
  .)٣("إنكاره وفاقًا

املخالف لألدلة الشرعية الصرحية املعتربة املتفق عليها، فتكون  :فما يباح إنكاره من املسائل هو
  .صتلك املخالفة غري معتربة لضعف مدركها ومعارضتها لصريح النصو 

                                                           

 .كتب أصول الفقه: ينظر )١(
 ).٢٤/ ٢(مسلم شرح النووي على : ينظر) ٢(
 ).٩٦/ ٦(الفتاوى الكربى البن تيمية : ينظر) ٣(
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لضرورة التغليظ وعدم  إلنكار يف هذا القسم ال يعين  إال أنه جيدر التنبيه إىل أن القول 
إن كان من  -اإلعذار، بل ينبغي محل هذه املخالفة على أحسن احملامل، وإعذار املخالف 

من جهة أنه اجتهد فأخطأ، وهو مأجور بلسان الشرع، ما مل يتبني يف خمالفته  - أهل االجتهاد 
  .د اتباع اهلوى وكتم احلققص

وَمن ُعلم منه االجتهاد السائغ فال جيوز أن يذكر على وجه ": ويف هذا يقول ابن تيمية رمحه هللا
الذم والتأثيم، فإن هللا غفر له خطأه، بل جيب ملا فيه من إميان وتقوى مواالته وحمبته والقيام مبا 

  .)١("أوجب هللا من حقوقه من ثناء ودعاء وغري ذلك

  :مسائل ال إنكار فيها: القسم الثاين

وهي املسائل اليت مل يرد ببيان حكمها دليل صريح من قرآن أو سنة أو إمجاع أو قياس جلي، 
أو ورد حبكمها دليل خمتلف يف ثبوته أو داللته على احلكم، أو وردت فيها نصوص ظاهرها 

مُّل مل عرفة احلكم الشرعي الذي تدل التعارض؛ فهذه املسائل حتتاج إىل نوع اجتهاد ونظر و
موارد (أو ) مسائل االجتهاد(ولذا أطلق عليها مصطلح  ؛عليه، فهي مظنة اجتهاد العامل

  ).االجتهاد

تهد نصا، وإمنا خالف اجتهاُده اجتهاَد غريه، فهذا  وهذا النوع من املسائل مل خيالف فيه ا
تهد أن  حيمل غريه على اجتهاده، وهو الذي القسم هو الذي ال ينبغي إنكاره، وال جيوز 

  :اتفقت كلمة العلماء على تقريره

ال ينبغي ألحد أن ينكر على غريه العلم مبذهبه، فإنه ال ": -رمحه هللا  - يقول اإلمام ابن قدامة 
تهدات   .)٢("إنكار على ا

ال يعين عدم التباحث فيما  ،إال أن عدم اإلنكار يف مسائل االجتهاد اليت اختلفت فيها اآلراء
حلق أن يقع التباحث  اختُلف فيه بقصد بيان الراجح بدليله، بل إن من مقتضيات القيام 
والتناظر بني أهل االجتهاد من أجل بيان الراجح بدليله، وال زال العلماء قدميًا وحديثًا يتباحثون 

إن ": ك يقول اإلمام ابن تيميةيف املسائل ويتناظرون من أجل الوصول إىل احلق واتباعه؛ لذل
                                                           

 ).٢٣٤/ ٢٨(جمموع الفتاوى : ينظر) ١(
 ).١٦٦/ ١(يف اآلداب الشرعية  –رمحه هللا  –نقله عنه ابن مفلح ) ٢(
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تباعه فيها، ولكن  ليد، وليس ألحد أن يلزم الناس  مثل هذه املسائل االجتهادية ال تُنكر 
حلجج العلمية؛ فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه، ومن قلد أهل القول اآلخر  يتكلم فيها 

  .)١("فال إنكار عليه

ه أن القاعدة اليت حنن بصددها تداوهلا كثريون قدميًا وحديثًا ومما ينبغي التنبيه عليه واإلشارة إلي
  ).ال إنكار يف مسائل اخلالف(أو ) مسائل اخلالف ال إنكار فيها(بلفظ 

مل؛ فإن لفظ  ذا اللفظ فيها نظر ملن  عام ) مسائل اخلالف(والذي يظهر أن صياغتها 
يشمل املسائل االجتهادية اليت ال إنكار فيها، واملسائل اليت ليست حمال لالجتهاد، واليت يكون 

 رمحه -فيها اإلنكار؛ لذلك أنكر احملققون من أهل العلم هذه الصيغة؛ فهذا اإلمام ابن تيمية 
ليس بصحيح؛ فإن اإلنكار إما أن يتوجه  )مسائل اخلالف ال إنكار فيها(: وقوهلم": يقول–هللا 

حلكم أو العمل؛ أما األول فإذا كان القول خيالف سنًة أو إمجاًعا قدميًا وجب  إىل القول 
 إنكاره وفاقًا، وإن مل يكن كذلك فإنه ينكر مبعىن بيان ضعفه عند من يقول املصيب واحد وهم
عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خالف سنة أو إمجاع وجب إنكاره أيًضا 

وأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع ولالجتهاد فيها مساغ مل ... حبسب درجات اإلنكار
ا جمتهًدا، أو مقلًدا، وإمنا دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد  )٢(تنكر على من عمل 

  .)٣("أن مسائل اخلالف هي مسائل االجتهاد

؛ )ال إنكار يف مسائل االجتهاد: (من أجل هذا، كان التعبري األدق واللفظ األقرب أن يقال
  .لفٌظ حمرر سامل من املأخذ املذكور –كما يظهر   –فهذا 

  :موقف املكلف من مسائل اخلالف: ثًال
  :موقف املسلم من اخلالف بني الفقهاء يف النقاط التالية -مبشيئة هللا تعاىل  –سوف أوجز 

لتخيري؛ كان املكلف يف سعة من أمره، وإن كان  )١( إذا كان يف املسألة دليٌل شرعي 
يستحب له أن خيتار األيسر؛ انطالقًا من مبدأ التيسري يف الشريعة؛ مثل اخلصال الثالث يف  

                                                           

 ).٨٠/ ٣٠(جمموع الفتاوى : ينظر) ١(
 ).٥٣/ ١( له رمحه هللا) احلسبة(فقط، والتصحيح من كتاب ) ينكر: (يف األصل) ٢(
 ).٩٦/ ٦(الفتاوى الكربى البن تيمية : ينظر) ٣(
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رين إال ما خري بني أم«: كفارة اليمني، اإلطعام أو الكسوة أو العتق؛ ملا ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه
  .)٢(،)١(»اختار أيسرمها ما مل يكن إمثًا، فإن كان إمثًا كان أبعد الناس منه

إذا كانت املسألة اجتهادية وقع فيها اخلالف بني الفقهاء، فإنَّ املكلف ال خيلو من إحدى  )٢(
  :ثالث

له قدرة على النظر يف األدلة ثبوً وداللًة، فال جيوز له التقليد، بل جيب  :أن يكون جمتهًدا -أ
عليه أن جيتهد ويبذل وسعه للوصول إىل الصواب يف املسألة وفق الضوابط الفقهية واألصولية 
املصطلح عليها؛ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه مغفور حلسن قصده 

  .ومجيل نيته

تهدين والرتجيح بينها؛ فعليه أن  :كون طالب علمأن ي -ب له قدرة على املقارنة بني أقوال ا
ا حجةً  ، حبسب ما يرشده إليه حظه من العلم، ال يوازن بني األقوال، ويتبع أقواها دليًال وأقر

  .حبسب ما مييل إليه هواه

لعلم والصالح، وال فال حرج عليه أن يقلد أحد العلماء املشهود هل: أن يكون عاميا -ج م 
ا وإْن حتريَّ ومل يدر أيَّ عامل يتبع فإنه . جيوز له البحث عن اآلراء الشاذة وزالت العلماء ليأخذ 

خيتار العامل الذي يثق به يف نفسه ويطمئن قلبه لفتواه وأدلته، ويقدِّم عامل بلده على غريه، لعلمه 
لعلم والنزاهةحوال البلد وما يصلح هلا، إذا كان مشهوًدا ل   .ه 

  

  

  

  

  
                                                           

 ).٢٣٢٧(، ومسلم )٣٥٦٠(أخرجه البخاري ) ١(
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث (زاوية  ٥٥هجرية ص١٤٠٨مجادي اآلخرة  -٢١العدد: جملة البحوث اإلسالمية) ٢(

 .٢١٧١رقم الفتوى ) العلمية واإلفتاء
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وقع يف املسألة الواحدة خالف، وتكافأت فيها لدى املستفيت األقوال واألدلة والقائلون إذا  )٣(
  :ا؛ فقد اختلف أهل العلم يف موقفه من ذلك على عدة أقوال

نقله احملاملي  – )١(كما ذكر الزركشي  –، وهذا القول يها شاءيتخري، فيأخذ  :القول األول
 .)٣(أبو إسحاق الشريازي، و )٢(وصححه اخلطيب البغدادي، –أكثر أصحابه من الشافعية  عن

 جمد هو اختيارو  ،)٤(القاضي أبو يعلى، وأبو اخلطاب، وذكر أنه ظاهر كالم أمحد هوكذا اختار 
  .)٥(الدين ابن تيمية

  :واحتجوا له مبا يلي

مل ينكر على الفريقني الذْين اختلفوا يف صالة العصر، و أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف موقعة بين قريظة مل  -
وحنن نعلم أن السرية ما خلت عمن ال نظر له وال مفزع إال تقليد وجوه . )٦(ا منهمأحدً يعنِّف 

  .)٧(فيما اختاره ا، ومل يلحقه عتب وال عيبد خمريً القوم وعلمائهم، وكان ذلك املقلِّ 

  .)٨(فاضلينكروا العمل بقول املفضول مع وجود المل  –  –الصحابة أن  -

  .)٩(ذلك فيجب أن يكفيه ،وقد فعل ،أن يرجع إىل قول عامل ثقةهو أن الذي جيب عليه  -

                                                           

 ).٣٦٧/ ٨(ول الفقه البحر احمليط يف أص: ينظر) ١(

 ).٤٣٢/ ٢(الفقيه واملتفقه : ينظر) ٢(

 ).١٢٨(اللمع يف أصول الفقه، ص : ينظر) ٣(

 ).٥٨٠/ ٤(خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري : ينظر) ٤(

 .وما بعدها) ٤٦٢(املسودة يف أصول الفقه، ص : ينظر) ٥(

 ).١٧٧٠(، ومسلم )٩٤٦(أخرجه البخاري ) ٦(

 ).٣٦٧/ ٨(يط يف أصول الفقه البحر احمل: ينظر) ٧(

 ).٣٦٧/ ٨(البحر احمليط : ينظر) ٨(

 ).١٢٨(، واللمع يف أصول الفقه، ص )٤٣٢/ ٢(الفقيه واملتفقه : ينظر) ٩(
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لفتوى اليت  ْنيِ لَ وَّ ينظر من يوافق من األَ مث ، فيسأله آخر يعدل إىل مفتٍ  :القول الثاين فيعمل 
خذ برأي األكثر،  هوحاصل ،)١(يوقع عليها نفأنه  أحدمها قول  :لو كان يف املسألة رأ
د األدلة والرواة، وهذا القول هو وجه عند ، كتعدُّ تهلغلبة الظن بصح ؛خذ بهإنه اجلمهور، ف

  .)٢(واحلنابلة الشافعية

ما يغلب على الظن صحته يُرجَّح ويُعمل به عند التعارض؛ كما هو احلال فيما إذا  :أن يؤيدهو 
  .اختلف الرواة الثقات

  .)٣(ِكيٌّ عن أهل الظاهرهو حمَْ و ، ألشد أو األغلظ؛ ألنه األحوط خذ :القول الثالث

  :واستدلوا مبا يلي

نَـُهَما ُمْشَتِبَهاٌت َال يـَْعَلُمُهنَّ َكِثٌري ِمَن « :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  - ٌ، َوبـَيـْ ٌ، َوِإنَّ اْحلَرَاَم بـَنيِّ َالَل بـَنيِّ ِإنَّ احلَْ
رََأ ِلِديِنِه، َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِيف الشُّبـَُهاِت َوَقَع ِيف اْحلَرَامِ  ،  النَّاِس، َفَمِن اتـََّقى الشُّبـَُهاِت اْستَـبـْ

ْرَعى َحْوَل احلَِْمى، يُوِشُك َأْن يـَْرَتَع ِفيِه، َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى، َأَال َوِإنَّ ِمحَى ِهللا َكالرَّاِعي يَـ 
  .)٤(»َحمَارُِمه

يعدُّ من الشبهات،  ما اختلف أهل العلم يف حتليله وحترميهأن  :وجه الداللة من احلديثو 
ألشد اتقاًء للشبهات واسترباًء للدين والعرض ألخذ    .)٥( فكان اخلروج من اخلالف 

  .)١(»دَْع َما يَرِيُبَك ِإَىل َما َال يَرِيُبكَ «: قال -ملسو هيلع هللا ىلص  –وحنوه ما جاء عن احلسن أن النيب  -

                                                           

 ).٢٠٣/ ٤(إعالم املوقعني : ينظر) ١(

الفتوى واملفيت صفة ، )٥٣٨(املسودة يف أصول الفقه، ص ، )١٢٦(، ص البن الصالح أدب املفيت واملستفيت :ينظر) ٢(
 ).٧٢/ ٨(البحر احمليط يف أصول الفقه ، )٤٢(، ص البن محدان واملستفيت

/ ٦(يف اإلحكام ال يدل عليه  –رمحه هللا تعاىل  –، وإن كان كالم ابن حزم )٣٦٧/ ٨(البحر احمليط للزركشي : ينظر) ٣(
١٦٠ - ١٥٩.( 

 ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢(أخرجه البخاري ) ٤(

 ).١٤٣/ ١(الساري لشرح صحيح البخاري إرشاد : ينظر) ٥(
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  .تقريره، كما سبق )اخلروج من اخلالف مستحب(قاعدة و  -

  .)٢(؛ وهو قول مجاعة من الفقهاءأو األخف أليسر خذ :القول الرابع

  :)٣(واستدلوا مبا يلي

لتيسري ورفع احلرج عن الناس -   .استفاضة األدلة القاضية 

غين كرمي، والعبد حمتاج فقري، وإذا وقع التعارض بني هذين  -سبحانه وتعاىل  -َأنَّ هللا  -
  .على جانب الغين الكرمي أوىل منه على جانب احملتاج الفقري اجلانبني كان التعامل

وأَنَّه كان كان حيب أصحابه،  –ملسو هيلع هللا ىلص  -اتباًعا للمنهج النبوي الذي علَّمه الرسول  -
  .)٤(»..وما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها«، التخفيف على الناس

َأنَّ األحوط إذا كان فاضًال واأليسر مفضوًال فال مانع من ترجيح املفضول إذا كان هو  -
من الناس من ال يصلح له األفضل بل يكون ": األنفع لصاحبه، ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم

لقراءة دون . فعله للمفضول أنفع لذكر دون القراءة أو  لدعاء دون الذكر أو  كمن ينتفع 
ا فيحضر هلا قلبه ويرغب فيها وحيبها أفضل من عبادة صالة الت طوع؛ فالعبادة اليت ينتفع 

هو أنفع له من : يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة؛ كالغذاء الذي يشتهيه اإلنسان وهو جائع
كله وهو غري جائع ملفضول ... غذاء ال يشتهيه أو  وهذه حال أكثر الناس قد ينتفعون 

لفاضل الذي ال يصلون إىل أن يكونوا من أهلهملناسبته ألحواهلم    .)٥("الناقصة ما ال ينتفعون 

                                                                                                                                                                          
، )٧٢٢(، وابن حبان )٢٣٤٨(، وابن خزمية )٢٥١٨(، وصححه الرتمذي )١٧٢٧(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(

 .، ووافقه الذهيب)٢١٦٩(واحلاكم 

 .)٣٨٧/ ٢(روضة الناظر البن قدامة ، )١٥٩/ ٦(حملصول ، ا)١٥٩/ ٦(اإلحكام البن حزم  :ينظر) ٢(

 ).١٠٤/ ٥(، واملوافقات للشاطيب )١٥٩/ ٦(احملصول للرازي : ينظر) ٣(

 .تقدم خترجيه) ٤(

 ).٣٤٧/ ٢٢(جمموع الفتاوى ) ٥(
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جيب عليه تقليد أعلمهما عنده، فإن استو قلد "خذ بقول األوثق يف دينه فـ :القول اخلامس
، ألنه قال يف األم يف القبلة فيما -رمحه هللا تعاىل  - وهو ظاهر مذهب الشافعي . أيهما شاء

  .)١("عليه أن يقلد أوثقهما وأدينهما عنده :على األعمىإذا اختلفوا 

  .)٢(خذ بقول األورع، ذكره ابن القيم ومل يعزه :القول السادس

  .)٣(، وهو وجه عند الشافعيةألنه لزمه حني سأله ؛خذ بقول األول :القول السابع

ٍن خذ بقول من يبين على األثر دون الرأي :القول الثامن . )٤(عند الشافعية، وهو وجه 
خذ منهما :القول التاسع لث عند الشافعيةجيتهد يف قول من  ، ورجحه ابن )٥(، وهو وجه 

 ...جيب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح حبسبه: "حيث قال –رمحه هللا تعاىل  –القيم 
  .)٦("فيعمل كما يعمل عند اختالف الطريقني أو الطبيبني أو املشريين

فإن كان فيما بينه وبني هللا : التفصيل بني ما يف حق هللا تعاىل وبني حق عباده :القول العاشر
يسرمها، وما كان يف حقوق العباد فبأثقلهما   .)٧(وهو وجه رابع عند الشافعية .تعاىل أخذ 

  :الرتجيح

أن كل قول من هذه األقوال ال يصلح ترجيحه على  –والعلم عند هللا تعاىل  –الذي يظهر يل 
غريه على سبيل اإلطالق؛ فقد يكون الراجح منها يف ظرٍف أو حاٍل مرجوًحا يف ظرٍف أو حاٍل 

  .آخر، وذلك حبسب املصلحة الشرعية املبنية على حال املستفيت

                                                           

 ).٣٦٨/ ٨(البحر احمليط للزركشي : ينظر) ١(

 ).٢٠٣/ ٤(إعالم املوقعني : ينظر) ٢(

 ).٣٦٨/ ٨(البحر احمليط للزركشي : ينظر) ٣(

 ).٣٦٨/ ٨(البحر احمليط للزركشي : ينظر) ٤(

 ).٣٦٨/ ٨(البحر احمليط للزركشي : ينظر) ٥(

 ).٢٠٣/ ٤(إعالم املوقعني : ينظر) ٦(

 ).٣٦٨/ ٨(البحر احمليط للزركشي : ينظر) ٧(
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 إىل األيسر فإنه وعليه فالعربة يف هذه املسألة حبال املستفيت، فإن رأى من نفسه وهواه ميًال 
يعدل عنه إىل األحوط وهو األشد؛ لعموم النصوص القاضية بعدم اتباع اهلوى، وإن رأى من 
ألحوط فإنه يعدل عنه إىل األيسر،  نفسه وحاله حاجًة إىل األيسر حبيث يشق عليه األخذ 

ح آخر؛ ككثرة العلم أو الورع أو العدد،  وهذا كله حيتاج وإن استو يف حقه فإنه يعدل إىل مرجِّ
ذا القول جتتمع األدلة واألقوال، ولعل فيه  إىل اجتهاد وحترٍّ للصواب دون تشهٍّ أو هوى، و

  .مراعاًة للخالف من جهة املستفيت
  :تغري الفتوى بتغري الظروف واألحوال :املطلب الرابع

واألعراف، ونظرًا ألمهية تقدَّم أن من أسباب وقوع اخلالف بني الفقهاء تغري الظروف واألحوال 
  :أسلط الضوء عليها يف عدة نقاط هذه املسألة واتصاهلا الوثيق بباب اخلالف؛ رأيت أن

  :الفرق بني الفتوى واحلكم )١(

ذكر الفقهاء ثالثة فروق رئيسة بني الفتوى اليت تصدر عن املفيت، وبني احلكم الذي يصدر عن 
  :،  وهي)١(احلاكم

ا من استفتاه، فإن شاء : الفرق من حيث اللزوم من عدمه -أ فاملفيت ال يـُْلزِم بفتواه، وإمنا خيرب 
: قَبل قوله، وإن شاء تركه، وأما القاضي فإنه يُلزِم بقوله للمحكوم مبا تضمنه احلكم؛ قال القرايف

  .)٢("املفيت خمٌرب حمض، واحلاكم منفٌِّذ وُممضٍ "

فالفتوى شريعة عامة، تتناول املستفيت وغريه، وأما احلاكم : ق بهالفرق من حيث املتعلَّ  - ب
  .فحكمه جزئٌي خاص مبن له احلكم أو عليه، وال يتعدى إىل الغري

فالفتوى تعترب أوسع دائرة من احلكم، : الفرق من حيث التوسع يف األحكام من عدمه - ج
و فساده، وطهارة املاء أو ولذلك جتري يف العبادات، وليس للحاكم أن حيكم بصحة التيمم أ

عالن وقت دخول رمضان، بناًء على شهادة : جناسته، وقد قالت املالكية لو أن حاكًما أمر 
  .ممن رأى هالل رمضان، فإعالنه ذلك يعترب فتوى وليس حبكم

                                                           

 ).٩٦، ٥٣/ ٤(، )٥١، ٤٧/ ١(الفروق للقرايف : ينظر) ١(
 ).٨٩/ ٤(الفروق : ينظر) ٢(
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  ):واألحوال تغريُّ الفتوى بتغري الظروف: (معىن قاعدة) ٢(

  .بتعبريات أخرى، كلها متقاربة، عدلُت عن ذكرها لضيق املقامهذه القاعدة يعربِّ عنها الفقهاء 

ن التغري الذي حيدث يف الفتوى، إمنا هو لألحكام املبنية على العرف والعادة،  وينبغي أن يُعلم 
فإذا كان العرف والعادة يستدعيان حكًما مث تـََغيـَّرَا إىل عرٍف وعادٍة أخرى، فإنَّ احلكم يتغري إىل 

م، وبتغري األزمان كذلك تتغري احتياجات الناس ما يوافق ما  انتقل إليه عرف الناس وعاد
  .وأعرافهم، فيتبع هذا التغري اختالف الفتوى

؛ ألن أحكام الشريعة    –وعليه فال يعين القول بتغري الفتوى أن أحكام الشريعة كلها قابلة للتغريُّ
بت دائم ال جمال فيه للتغري : منها -كما سبق  واالختالف، مهما تغريت الظروف ما هو 

، وحاًال؛ فإنَّ الشرع ينوِّع : واألحوال، ومنها ً ً ومكا ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له، زما
  .فيها حبسب املصلحة، وهذا يدلُّ على مرونة الشريعة وسعتها

ي إن األحكام اليت تتغري بتغري األزمان ه"): درر احلكام شرح جملة األحكام(قال صاحب 
األحكام املستندة على العرف والعادة؛ ألنه بتغري األزمان تتغري احتياجات الناس، وبناًء على 

خبالف األحكام ... هذا التغري يتبدل أيًضا العرف والعادة وبتغري العرف والعادة تتغري األحكام
ا ال تتغري   .)١("املستندة على األدلة الشرعية اليت مل تـُْنبَ على العرف والعادة فإ

  :أسباب تغري الفتوى )٣(

جياز –رمحهم هللا تعاىل  –ذكر الفقهاء  ا    :يف كتبهم األسباب املوجبة لتغري الفتوى، وهذا بيا

  :تغري الزمان: السبب األول

ويقصد به تغري العصور، الالحقة عن السابقة، والذي يلزم عنه تغري احتياجات الناس، 
لتايل تتغري الفتوى، وختتلف أقوال أهل العلم يف املسألة الواحدة ويف . وأحواهلم، وأعرافهم، و

األحكام تتغري بتغري أهل الزمان، وهذا صحيح على مذاهب ": ذلك يقول ابن حجر اهليتمي
  .)٢("ن السلف واخللفالعلماء م

                                                           

 ).٤٧/ ١(درر احلكام يف شرح جملة األحكام : ينظر) ١(
 ).٢٠٢/ ١(الفتاوى الفقهية الكربى : ينظر) ٢(
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  :تغري املكان: السبب الثاين

ويقصد به اختالف األماكن، ويدخل يف ذلك اختالف بالد املسلمني نفسها، واختالف دار 
اإلسالم عن دار غري اإلسالم، ودار احلرب عن دار السلم، ودار العدو عن دار غري العدو، وها 

مذهبه من مذهب قدمي إىل مذهب جديد يتغري  –رمحه هللا تعاىل  –هو اإلمام الشافعي 
  .، كما سبقت اإلشارة إليهالنتقاله من العراق إىل مصر

  :تغري العادات: السبب الثالث

م، ومعلوٌم أن العرف معترب ما مل خيالف الشرع عند  ويقصد به اختالف أعراف الناس وعادا
رف اْعَتِربْه ومهما سقط فمهما جتدد يف الع": - رمحه هللا  –حمققي الفقهاء؛ يقول القرايف 

َأْسِقْطه، وال جتُمْد على املسطور يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غري أهل 
إقليمك يستفتيك ال ُجتْرِه على ُعرف بلدك واسأله عن ُعرف بلده وَأْجرِه عليه وأفته به دون 

والت أبًدا ضالٌل يف ُعرف بلدك واملقرر يف كتبك، فهذا هو احلق الواضح، واجلمود على املنق
  .)١("الدين وجهٌل مبقاصد علماء املسلمني والسلف املاضني

وهذا ": على ما قرره املالكية من اعتبار العرف املتجدد، فقال -رمحه هللا  –وعلَّق ابن القيم 
حمض الفقه، ومن أفىت الناس مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 

وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضلَّ وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية وأمكنتهم 
ب الناس كلهم على اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتاب من  ن طبَّ مَ 

ن  م، بل هذا الطبيب اجلاهل وهذا املفيت اجلاهل أضر ما على أد كتب الطب على أبدا
م   .)٢("الناس وأبدا

  :تغري األحوال: السبب الرابع

م، من حاٍل إىل آخر، وقد بنيَّ هذا املعىن اإلمام ابن  ويقصد به تغري أحوال الناس واحتياجا
أصٌل عظيم حيتاج إليه املفيت واحلاكم، فإن مل يكن فقيًها فيه، ... معرفة الناس": القيم فقال

ال كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه فقيًها يف األمر والنهي، مث يطبق أحدمها على اآلخر، وإ
                                                           

 ).١٧٧ - ١٧٦/ ١(الفروق للقرايف : ينظر) ١(
 ).٦٦/ ٣(إعالم املوقعني : ينظر) ٢(
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لناس؛ تصور له الظامل بصورة املظلوم وعكسه، واحملق  إذا مل يكن فقيًها يف األمر، له معرفة 
بصورة املبطل وعكسه، وراج عليه املكر واخلداع واالحتيال، وتصور له الزنديق يف صورة 

حتتها اإلمث والكذب الصديق، والكاذب يف صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور 
م ال مييز هذا من هذا، بل ينبغي له أن  لناس وأحواهلم وعوائدهم وعرفيا والفجور، وهو جلهله 
م، فإن الفتوى تتغري  يكون فقيًها يف معرفة مكر الناس وخداعهم واحتياهلم وعوائدهم وعرفيا

  .)١("بتغري الزمان واملكان والعوائد واألحوال، وذلك كله من دين هللا

  :تغري الفتوى بتغري الظروف من أدلة) ٤(

 رسول : كنا عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء شاب فقال: عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي، قال -أ
فنظر : قال »نعم«: أقبِّل وأ صائم؟ قال: ، فجاء شيخ فقال»ال«: هللا، أقبِّل وأ صائم؟ قال

قد علمت مل نظر بعضكم إىل بعض، إن الشيخ «: بعضنا إىل بعض، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  .)٢(»ميلك نفسه

  .أن السؤال واحد واجلواب خمتلف؛ مراعاًة الختالف حال السائلْني  :ووجه الداللة

من ضحى منكم فال «: - ملسو هيلع هللا ىلص-قال النيب : قال -- حديث سلمة بن األكوع  - ب
لثة وبقي يف بيته منه شيء  رسول هللا، نفعل  : فلما كان العام املقبل، قالوا »يصبحن بعد 

لناس جهد«: كما فعلنا عام املاضي؟ قال ، كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان 
  .)٣(»فأردت أن تعينوا فيها

م يف حالٍة  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النيب  :وجه الداللةو  ى عن ادخار حلوم األضاحي بعد ثالثة أ
معينة، ولعلٍَّة طارئة، وهي وجود املشقة والفقر واحلاجة، فلما انتهى هذا الظرف العارض، 

املعلول يدور مع علته وجوًدا وعدًما، وتغريت  وزالت هذه العلة الطارئة، زال احلكم تبًعا هلا؛ إذ
حة، فهذا مثٌل واضٌح لتغري الفتوى بتغري األحوال   .الفتوى من املنع إىل اإل

                                                           
 ).١٥٧/ ٤(إعالم املوقعني : ينظر) ١(
س ): ١٣٨/ ٤) (١٦٠٦(، وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة )٦٧٣٩(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٢( إسناد ال 
صحيح سنن أيب داود : وينظر. يف الشواهد، رجاله ثقات غري ابن هليعة فإنه سيئ احلفظ، لكن حلديثه شواهد به
)١٤٩/ ٧) (٢٠٦٥.( 
 ).١٩٤٧(، ومسلم )٥٥٦٩(أخرجه البخاري ) ٣(
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جلريد، والنعال، مث جلد أبو بكر «عن أنس بن مالك أن  - ج نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص جلد يف اخلمر 
ما ترون يف جلد اخلمر؟ فقال عبد : القرى، قالأربعني، فلما كان عمر، ود الناس من الريف و 

  .)١(»فجلد عمر مثانني: أرى أن جتعلها كأخف احلدود، قال: الرمحن بن عوف

مل يثبت لديهم عدد معني يف جلد شارب اخلمر، ولو ثبت  - -أن الصحابة :وجه الداللة
لقياس على القاذف وغري ذلك لديهم ذلك مل حيتاجوا إىل املشاورة فيه، وإىل استعمال الر  أي 

من االعتبارات، وإْذ مل يثبت لديهم نص ملزم، فقد تغري حكمهم، واختلفت فتواهم بتغري الزمن 
  .واختالف األحوال
  :اخلالفب اخللل يف أسباب من : املطلب اخلامس

  :ميكنين اإلشارة إىل أبرز أسباب اخللل يف هذا الباب من خالل عدة نقاط
  :الغلو يف التمسك حبرفية النصوص )١(

وهذا السبب هو أسُّ البالء، واألسباب األخرى أغلبها متصل به أو متفرع عنه، واملقصود به 
ا وفهم أهل العلم هلا،  التمسك حبرفية النصوص الشرعية دون اعتبار عللها ومقاصدها ودالال

خطرية، ويسبب اخللط بني مما يؤدي إىل عكس املراد الشرعي منها، ويوقع يف تناقضات 
املقاصد والوسائل، وبني األحكام الثابتة احملسومة شرًعا، واألحكام املتغرية اليت مل حيسم الشرع 
احلكيم القول فيها، بل تركها جماًال ألهل االجتهاد ينظرون فيها حبسب تغري الظروف واألحوال 

لناس ومرونًة يف الشرع ومشوًال    . يف الدينوالعادات واألعراف؛ رفًقا 

ظهر من يعطي لنفسه صالحية احلسم يف مسائل مل حيسم فيها الشرع  -مع األسف  -لكن 
وال علماء الصحابة والتابعني، وال األئمة املعتربون، واألدهى من ذلك أْن يَعترب املخالَف فيها 

م التفسيق والتبديع  ال والعرض، وهللا  استحالل الدم واملن مثَ ، ومِ والتكفريهدفًا مشروًعا لشىت 
  .املستعان

  :اخللط بني أنواع اخلالف )٢(

حيث جيعلون املسائل اخلالفية اليت يسع املسلمني اخلالف فيها مسائل قطعية تضاهي 
مات العقدية، األمر الذي جيرهم حتًما إىل عقد الوالء والرباء على مثل هذه املسائل املسلَّ 

                                                           

 ).١٧٠٦(أخرجه مسلم ) ١(
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صبوه العداء، ذي يوالونه وحيبونه، ومَ ن وافقهم فيها فهو املؤمن الالفرعية؛ فمَ  ن خالفهم فيها 
وكان أقل وصف له عندهم أنه ضال مبتدع، إن مل يكن مارقًا من الدين خارًجا عن امللة، 

  .والعياذ  تعاىل

  :التشديد يف الفروع واجلزئيات على حساب األصول والكليات )٣(

ثريه على أفكارهم؛  وهذا السبب فرع عن السبب األول، لكن لظهوره لدى هؤالء وشدة 
ح املقال، ال يفوتين أن أنقل ما جاء عن ابن يوضِّ  املثالَ  رأيت أن أجعله سبًبا مستقال، وألنَّ 

من أهل : ممن أنت؟ فقال: أنه سأله رجل عن دم البعوض، فقال –رضي هللا عنهما  –عمر 
انظروا إىل هذا، يسألين عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومسعت النيب : العراق، قال

  .)١(»نتاي من الدنيامها رحيا«: ملسو هيلع هللا ىلص يقول

ب االجتهاد )٤(   :إغالق 

جنايته على الشريعة اإلسالمية فوق الوصف؛ حيث يفتح  - لألسف الشديد  -وهذا السبب 
لتخلف والرجعية واجلمود، وحسيب يف هذه النقطة أن  الباب على مصراعيه لكل مغرض يرميها 

الناس مبجرد املنقول يف الكتب على  ومن أفىت": أنقل قول اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل
اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضلَّ وأضل، وكانت 
جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختالف بالدهم وعوائدهم 

م، بل هذا الطبيب اجلاهل وهذا  وأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتاب من كتب الطب على أبدا
م ن الناس وأبدا   .)٢("املفيت اجلاهل أضر ما على أد

  :التعصب املذهيب )٥(

ب  تج حتًما عن سابقه، حىت إنين مهمت أن أجعلهما واحًدا؛ فإن إغالق  وهذا السبب 
االجتهاد يعين التقليد األعمي والبد؛ فاملتعصب يعز عليه أن خيالف من يتعصب له، ويشق 

ً خيالف إمامه، رغم أنه لو تعقَّل يف األمر لعلم أنَّ عليه  ه إلمامه هو طاعته يف بَّ حُ  أن يرى رأ
وهو يشكو مرارة هذه  –رمحه هللا  –يه عن التقليد املذموم، ويف هذا يقول الشيخ سيد سابق 

                                                           

 ).٥٩٩٤(أخرجه البخاري ) ١(
 ).٦٦/ ٣(إعالم املوقعني : ينظر) ٢(
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ب ": الظاهرة نسداد  لكتاب والسنة، والقول  لعكوف على التقليد، وفقد اهلداية  و
... الجتهاد وقعت األمة يف شر وبالء، ودخلت يف جحر الضب الذي حذرها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصا

م اختلفوا يف حكم تزوج احلنفية  ، حىت إ ً ر ذلك أن اختلفت األمة شيًعا وأحزا كان من آ
ا، وقال آخرون: لشافعي، فقال بعضهم ا تشك يف إميا  يصح قياًسا على: ال يصح، أل

ر ذلك انتشار البدع، واختفاء معامل السنن، ومخود احلركة العقلية،  الذمية، كما كان من آ
ووقف النشاط الفكري، وضياع االستقالل العلمي، األمر الذي أدى إىل ضعف شخصية 
ا عن السري والنهوض، ووجد الدخالء بذلك ثغرات  األمة، وأفقدها احلياة املنتجة، وقعد 

  .)١("صميم اإلسالم ينفذون منها إىل

  :اجلهل مبقاصد الشريعة) ٦(

حثٍ وهذا السبب جرَّ على األمة اإلسالمية من الويالت ما ال حيصى، فكم مِ  عن مصلحة  ن 
ن منكٍر مفسدًة صغريًة يسريًة جلب ، وكم مِ فوَّت بسببها مصاحل عامًة راجحةً  خاصٍة مرجوحةٍ 

ن شباٍب ضاعت أعمارهم واحنرفت كبرية، وكم مِ على أمة اإلسالم بسبب إنكارها مفاسد عامة  
بت أمواهلم، بل أمم سقطت ودول خربت، بسبب اجلهل  ء أُريقت دماؤهم وُ أفكارهم، بل أبر

  .مبقاصد الشريعة اإلسالمية

ب الفتوى )٧(   :الفوضى يف 

 ِمن متخصِّص وغري متخصِّص، وألنفيت يف دين هللا عز وجل، ن َهبَّ ودرج صار يُ فكل مَ 
لعكس،  لكل فعٍل ردَّ فعل؛ فقد نـََتَج عن الفتاوى الشاذة فتاوى أخرى متطرفة، والعكس 

ون الثوابت، وفريٌق يثبِّتون املتغريات   .ففريٌق يغريِّ

  :التفسيق والتبديعاجلرأة على التكفري و  )٨(

مسمومًة من  مثرةً  دُّ كذلكفيه سبًبا رئيًسا لإلرهاب الفكري، فإنه يع دُّ يف الوقت الذي يعهذا و 
ن مِ  بعٌ  مثاره؛ إذ إنه ميثل مقدمة ونتيجة يف وقت واحد لإلرهاب الفكري، فكل إرهابٍ 

من اإلرهاب، بل هو أبشع وأشنع  بعٌ وتفسيٍق وتبديٍع  تكفريٍ  ، وكلُّ والتفسيق والتبديع التكفري

                                                           

 ).١٤/ ١( فقه السنة: ينظر) ١(
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الطريق األول الستحالل الدماء املعصومة واألموال احملرمة، نسأل هللا  ؛ ألنهوأفظع نتائجه
  .العافية

  :عدم العناية بفقه تنزيل النص) ٩(
لصيدلية اليت فيها دواٌء لكل داء  وميكنين أْن أضرب هلذا مثًال؛ بتشبيه الشريعة اإلسالمية 

أحد، وال أْن يُعَطى فيها كل  أيُّ ديرها الصيدلية ال ميكن أْن يومعلوٌم أنَّ وعالٌج لكل مرض، 
ه املناسب، حبسب مرضه، وعمره، ووزنه، وقدرته، وحنو لكل مريض عالجُ فعالج لكل مرض، 

  .ذلك
فما أشبه َمن ينزل النص غري املناسب على الواقع غري املناسب مبَن يُعطي الدواء غري املناسب 

ن، والثاين يضرُّ وأخطر  للمريض غري املناسب، بل لعلَّ األول أكثر ضررًا ألد أثرًا؛ ألنه يضرُّ 
  .ألبدان

ن وَمن عرف الشرع ومل يَعرف الواقع فهو كالطبيب الذي يَعرف العالج وال يَعرف املرض، ومَ 
عرف العالج، وأيُّ نفٍع عرف املرض وال يَ عرف الشرع فهو كالطبيب الذي يَ عرف الواقع ومل يَ 
  !يُرَجى ِمن هذين؟
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 : امسةاخل ةالقاعد
ٌ
  ال يتعارض نقل

ٌ
والشرع يأتي   ،مع عقل صريح صحيح

  .هاتي مبحاالتأل وال يومبحارات العق
قد خيربون مبا يعجز العقل عن معرفته، ال  -عليهم السالم  -األنبياء : "قال ابن تيمية رمحه هللا

  .)١("مبا يعلم العقل بطالنه، فيخربون مبحارات العقول ال مبحاالت العقول
ا ال تناقِ إذا كانت حق  ...واألدلة العقلية : "وقال أيًضا رمحه هللا مما جاءت به  اض شيئً ا فإ

لعقل الصريح امتناعهعلَ وال جيوز أن خيرب الرسل بشيء يُ  ... الرسل بل ال جيوز أن خيربوا مبا  ،م 
لعقل ثبوتهال يُ  وجيوز أن يكون يف بعض  ،فيخربون مبحارات العقول ال مبحاالت العقول ،علم 

ويف عظمة  .فإن العقول متفاوتة ؛رهما خيربون به ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه وتصوُّ 
ته وخملوقاته ما ال يستطيع الناس أو كثري منهم أن يروه يف الدنيا أو  الرب تعاىل وملكوته وآ

ى ربه للجبل ملا جتلَّ  ظم قدرهويكفيك أن موسى عليه السالم مع عِ  ،يسمعوا صوته أو يتصوروه
َ أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ { :فلما أفاق قال اا وخر موسى صعقً جعله دك   }ُسْبَحاَنَك تـُْبُت إِلَْيَك َوَأ

  .)٢("]١٤٣ :األعراف[
طلني بني طرفني وحقٌّ  وسطٌ يف هذا الباب  قوأهل احل: قلت   :بني 

لتحسني والتقبيحقال ته مسو شأن العقل حىت جعل ءيف إعال واغالقوٌم  :الطرف األول  ، 
بًعا والعقلجعلقدَّموه على النقل حىت و  ، فما وافق من النقل عقوهلم قبلوه، امتبوعً  وا الشرع 

  .وما مل يوافق عقوهلم حرَّفوه وعطَّلوه، حتت زعم التأويل، وعلى رأسهم املعتزلة
يستدلون، فإن وافق الدليل أهل السنة يستدلون مث يعتقدون، وهؤالء يعتقدون مث : ولذلك

  .عقوهلم وإال لووا عنقه إن مل يكسروها
يِّ عقٍل حيكمون؟   !وعلى أيِّ عقل يعّوِلون؟! وإىل أي عقل يرجعون؟! وليت شعري؛ 

ا   :والعقول من شأ
  ).يف قوة اإلدراك: أي( التفاوت - ١
  ).يف كيفية اإلدراك: أي(التباين  - ٢
  ).يف كمية اإلدراك: أي(النقص  - ٣

                                                           

 .)٤٠٠/ ٤(اجلواب الصحيح  )١(
 .)٥٣٤ - ٥٣٣/ ٨(بيان تلبيس اجلهمية  )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧ 

 

أما النقل الصحيح والوحي املعصوم فليس فيه تفاوت، وال تباين، وال اختالف، وال نقص؛ قال 
َِّ َلَوجَ {: تعاىل : ، وقال تعاىل]٨٢: النساء[} ُدوا ِفيِه اْخِتَالفًا َكِثريًاَوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ ا

، وما كان من عند هللا ]٧: آل عمران[} ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ {
  .ال يتناقض، وال خيتلف، وال يتفاوت، وال يشوبه نقص

طلًة، وهيقوم ألغوا عقوهل :الطرف الثاين َّ {: م، ووضعوا قاعدًة  َ َعَلى أُمٍَّة َوِإ َء َ َ آ َّ َوَجْد ِإ
رِِهْم ُمْهَتُدونَ  َ رِِهْم ُمْقَتُدون{، ]٢٢: الزخرف[} َعَلى آ َ َّ َعَلى آ َ َعَلى أُمٍَّة َوِإ َء َ َ آ َّ َوَجْد } ِإ

َ َحْسبـَُنا مَ {، ]٢٣: الزخرف[ َء َ َ َعَلْيِه آ َ َعَلْيِه َبْل نـَتَِّبُع مَ {، ]١٠٤: املائدة[} ا َوَجْد ا َوَجْد
 َ َء َ   ].٢١: لقمان[} آ

ُؤُهْم َال يـَْعقِ {: ها هلم فقالضَ قَ ونَـ  فردَّها هللا تعاىل عليهم َ ًئا َوَال يـَْهَتُدونَ َأَوَلْو َكاَن آ } ُلوَن َشيـْ
ًئا َوَال يـَْهَتُدون{، ]١٧٠: البقرة[ ُؤُهْم َال يـَْعَلُموَن َشيـْ َ   .]١٠٤: املائدة[} َأَوَلْو َكاَن آ
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ثانٍ،  وكله متشابه باعتبار ر،تباعن كله حمكم باآالقر :السادسة ةالقاعد

  .ثالث بعضه متشابه باعتبارو كمحموبعضه 
وهذا هو معىن . كله حمكم: اإلحكام واإلتقان وكمال العلم والصدق والبالغة والنصح فباعتبار

تُهُ {: قوله تعاىل َ   .]١: هود[ }ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آ
عتبار أن بعضه يشبه بعًضا يف احلسن والكمال وعدم  كله : التناقض واالختالف والنقصو

ًا{: وهذا هو معىن قوله تعاىل. متشابه ً ُمَتَشاِ   .]٢٣: الزمر[ }ِكَتا
عتبار ما يدل عليه ُهَو الَِّذي {: بعضه حمكم، وبعضه متشابه، وهذا هو معىن قوله تعاىل :و

ٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ الْ  َ َاتٌ أَنْـَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آ ، ]٧: آل عمران[ }ِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ
ات على أقوال وقد اختلف العلماء يف تفسري"   :احملكمات واملتشا

ويله، وفُ ما عُ : إن احملكم: فقيل ما مل يكن ألحد إىل علمه : واملتشابه. هم معناه، وتفسريهرف 
ذا .سبيل وذلك حنو : قالوا .الثوري جابر بن عبد هللا، والشعيب، وسفيان :ومن القائلني 

  .احلروف املقطعة يف أوائل السور
 ت إىل وجهٍ دَّ ا، فإذا رُ ما حيتمل وجوهً : ا، واملتشابها واحدً ما ال حيتمل إال وجهً : احملكم: وقيل
  .ابطل الباقي صار املتشابه حمكمً وأُ  واحدٍ 
: واملتشابه .عليه سخه، وحرامه، وحالله، وفرائضه، وما نؤمن به ونعمل: إن احملكم: وقيل

  .روي هذا عن ابن عباس. به وال نعمل ،منسوخه، وأمثاله، وأقسامه، وما نؤمن به
ما فيه تصريف، : الذي ليس فيه تصريف وال حتريف عما وضع له، واملتشابه: احملكم: وقيل

ويل   .وهذا أحسن األقوال: قال ابن عطية .قاله جماهد وابن إسحاق. وحتريف، و
ما يرجع فيه : واملتشابه ،ال حيتاج إىل أن يرجع فيه إىل غريه ،ا بنفسهما كان قائمً  :احملكم: وقيل

ات: قال النحاس. إىل غريه   .)١("وهذا أحسن ما قيل يف احملكمات واملتشا
ن  ،ميل عن االستقامة: أي }فََأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َزْيغٌ {: الناس انقسموا إىل فرقتني ولكنَّ "

م عن طريق اهلدى والرشاد  ،فسدت مقاصدهم، وصار قصدهم الغي والضالل واحنرفت قلو
يرتكون احملكم الواضح ويذهبون إىل املتشابه، ويعكسون األمر : أي }فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنهُ {

َنةِ { ،فيحملون احملكم على املتشابه م لقوهلم }اْبِتَغاَء اْلِفتـْ ن املتشابه حتصل به فإ ؛ملن يدعو

                                                           

 .)٣٦٠/ ١(فتح القدير للشوكاين  )١(
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 نْ مَ ـلوضوح احلق فيه لِ  ؛ للفتنةالفتنة بسبب االشتباه الواقع فيه، وإال فاحملكم الصريح ليس حمال 
  .ه اتباعهدُ صْ قَ 

َُّ { :وقوله َِْويِلِه َوَما يـَْعَلُم َِْويَلُه ِإالَّ ا  :من قوله} هللاُ {للمفسرين يف الوقوف على  }َواْبِتَغاَء 
َُّ َوَما يـَعْ { َِْويَلُه ِإالَّ ا   :قوالن} َلُم 
  .مجهورهم يقفون عندها -
  .}َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ { :وبعضهم يعطف عليها -

  :فإن التأويل ؛وذلك كله حمتمل
َُّ {كان الصواب الوقوف على   ،علم حقيقة الشيء وكنهه :به ريدَ إن أُ  - ألن املتشابه  ؛}ِإالَّ ا

الذي استأثر هللا بعلم كنهه وحقيقته، حنو حقائق صفات هللا وكيفيتها، وحقائق أوصاف ما 
 ؛يكون يف اليوم اآلخر وحنو ذلك، فهذه ال يعلمها إال هللا، وال جيوز التعرض للوقوف عليها

لرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش ا{ :ملا ال ميكن معرفته، كما سئل اإلمام مالك رمحه هللا عن قوله ضٌّ ألنه تعرُّ 
االستواء معلوم، والكيف : كيف استوى؟ فقال مالك: فقال السائل ]٥: طه[} اْستَـَوى

جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فهكذا يقال يف سائر الصفات ملن سأل عن  
ا تلك الصفة معلومة، وكيفيتها جمهولة، و  :كيفيتها أن يقال كما قال اإلمام مالك اإلميان 

ا ومل خيرب بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على  واجب، والسؤال عنها بدعة، وقد أخرب هللا 
ا ملا ال سبيل هلم ين، وتكلفً عْ ا ملا ال يَـ ضً ما حد لنا، فأهل الزيغ يتبعون هذه األمور املشتبهات تعرُّ 

ا ويكلون املعىن إىل هللاألنه ال يعلمها إال هللا، وأما الراسخون يف العلم  ؛إىل علمه  ،فيؤمنون 
  .مونلَ سْ مون ويَ لِّ سَ فيُ 
لتأويل - على } الرَّاِسُخونَ {التفسري والكشف واإليضاح، كان الصواب عطف  :وإن أريد 
فيكون هللا قد أخرب أن تفسري املتشابه ورده إىل احملكم وإزالة ما فيه من الشبهة ال } هللاُ {

ا للمحكموالراسخون يف العلم يعلمون أيضً  ،يعلمها إال هو تعاىل ا ويردو  ،ا، فيؤمنون 
وما كان من عنده فليس فيه تعارض وال  }ِمْن ِعْنِد َربَِّنا{من احملكم واملتشابه } لٌّ كُ {ويقولون 

على األصل  وفيه تنبيهٌ . ويشهد بعضه لبعض ،ابل هو متفق يصدق بعضه بعضً  ،تناقض
م إذا علمو  ا ا أن مجيعه من عند هللا، وأشكل عليهم جممل املتشابه، علموا يقينً الكبري، وهو أ

  .)١(" احملكم، وإن مل يفهموا وجه ذلكأنه مردود إىل
                                                           

 .)١٢٢(بتصرف من تفسري السعدي، ص  )١(
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  :احلكم املطلق ال يستلزم احلكم على املعني: بعةالسا عدةالقا
 ،والقائل لبني القو  فثمَّة فرقٌ وهذا أصٌل عظيم عند أهل السنة واجلماعة، البد ِمن فهمه، 

ن يكون أ ةً أو بدع سًقاف أو افال يلزم من كون القول كفرً والتطبيق،  صيلأوالت ،الفعل والفاعلو 
يكون  ًة أنأو بدع اأو فسقً ا كفرً فعل  وال يلزم من كون ال بتدًعا،م أوا ا أو فاسقً القائل كافرً 

؛ فإنَّ كفر النوع ال يستلزم كفر العني، وفسق النوع ال يستلزم اا أو مبتدعً ا أو فاسقً كافرً فاعل  ال
، فعالاألقوال و األرون أهل السنة يكفِّ أن : فسق العني، وتبديع النوع ال يستلزم تبديع العني؛ أي

قون األقوال واألفعال، ويبدِّعون األقوال واألفعال، أ للكفر أو الفسق ما القائلون والفاعلون ويفسِّ
التكفري أو التفسيق فرت شروط اإذا تو  تكفريهم أو تفسيقهم أو تبديعهم إالال جيوز فأو البدعة 
ذلك يف حقهم، فقد يقول أو يفعل الكفر من ليس بكافر، وقد يقول وانتفت موانع أو التبديع 

  .أو يفعل البدعة من ليس مببتدع، وقد يقول أو يفعل الفسق من ليس بفاسق
أين من أعظم الناس : ا ومن جالسين يعلم ذلك مينمع أين دائمً  هذا: "قال ابن تيمية رمحه هللا

ا عن أن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة يً 
رة وفاسقً الرسالية اليت من خالفها كان كافرً  وإين أقرر أن هللا قد غفر  ،ا أخرىا أخرى وعاصيً ا 

وما زال . عم اخلطأ يف املسائل اخلربية القولية واملسائل العمليةوذلك ي: هلذه األمة خطأها
السلف يتنازعون يف كثري من هذه املسائل ومل يشهد أحد منهم على أحد ال بكفر وال بفسق 

مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتني  ،وقد آل الشر بني السلف إىل االقتتال ...وال معصية 
غيً  ؛االقتتال ال مينع العدالة الثابتة هلما مؤمنتان، وأن مجيعً   ،لوِّ أا فهو متألن املقاتل وإن كان 

وكنت أبني هلم أمنا نقل هلم عن السلف واألئمة من إطالق القول بتكفري  ،والتأويل مينع الفسوق
وهذه أول مسألة . ا حق، لكن جيب التفريق بني اإلطالق والتعينيمن يقول كذا وكذا فهو أيضً 

فإن نصوص القرآن يف  ؛فيها األمة من مسائل األصول الكبار وهي مسألة الوعيد تنازعت
َُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما{ :الوعيد مطلقة كقوله وكذلك  ،]١٠: النساء[ اآلية} ِإنَّ الَِّذيَن 

وهي مبنزلة قول من قال من . فإن هذه مطلقة عامة. من فعل كذا فله كذا: سائر ما ورد
بتوبة أو حسنات : مث الشخص املعني يلتغي حكم الوعيد فيه. من قال كذا فهو كذا :السلف

فإنه وإن كان القول . والتكفري هو من الوعيد. ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة
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سالم أو نشأ ببادية بعيدةتكذيبً  ومثل . ا ملا قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد 
وقد يكون الرجل ال يسمع تلك . جبحد ما جيحده حىت تقوم عليه احلجة هذا ال يكفر

ويلها، وإن كان  النصوص أو مسعها ومل تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب 
إذا أ مت «: ا أذكر احلديث الذي يف الصحيحني يف الرجل الذي قالا، وكنت دائمً خمطئً 

ً ما عذبه أحًدا فأحرقوين مث اسحقوين، مث ذروين يف الي م فو هللا لئن قدر هللا علي ليعذبين عذا
» فغفر له: قال خشيتك. ما محلك على ما فعلت: من العاملني، ففعلوا به ذلك فقال هللا له

تفاق  فهذا رجل شك يف قدرة هللا ويف إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه ال يعاد، وهذا كفر 
. ا خياف هللا أن يعاقبه فغفر له بذلكك وكان مؤمنً  ال يعلم ذلاملسلمني، لكن كان جاهًال 

ملغفرة من مثل هذا   .)١("واملتأول من أهل االجتهاد احلريص على متابعة الرسول أوىل 
طالقه وعمومه - كالوعيد العام   -التكفري العام : "وقال أيًضا رمحه هللا وأما . جيب القول 

ل نه كافر أو مشهود له  فهذا يقف على الدليل املعني فإن احلكم يقف : ناراحلكم على املعني 
  .)٢("على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه

ق إذا اجتهد سَّ فَ ر، بل وال يُـ فَّ كَ ل الذي قصده متابعة الرسول ال يُ املتأوِّ : "وقال أيًضا رمحه هللا
ر الناس كفَّ وأما مسائل العقائد فكثري من . وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية. فأخطأ

حسان، وال عن وهذا القول ال يُ  .املخطئني فيها عرف عن أحد من الصحابة والتابعني هلم 
أحد من أئمة املسلمني، وإمنا هو يف األصل من أقوال أهل البدع، الذين يبتدعون بدعة 

بعض ويكفرون من خالفهم، كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية، ووقع ذلك يف كثري من أتباع األئمة، ك
وليس هو قول األئمة األربعة وال غريهم، وليس  ... أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم

نقل عن أحدهم ر كل مبتدع، بل املنقوالت الصرحية عنهم تناقض ذلك، ولكن قد يُ فَّ فيهم من كَ 
 ر، وال يلزم إذا كانحذَ ن قال بعض األقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليُ ر مَ فَّ أنه كَ 

فإن ثبوت الكفر يف حق الشخص املعني،  ; ا أن يكفر كل من قاله مع اجلهل والتأويلالقول كفرً 
  .)٣("كثبوت الوعيد يف اآلخرة يف حقه، وذلك له شروط وموانع

                                                           

 .)٢٣١ - ٢٢٩/ ٣(جمموع الفتاوى  )١(
 .)٤٩٨/ ١٢(جمموع الفتاوى  )٢(
 .)٢٤٠ -  ٢٣٩/ ٥(منهاج السنة  )٣(
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وأن تكفري املطلق  ،ي يف حق املعنيفالتكفري له شروط وموانع قد تنتأن "وذكر أيًضا رمحه هللا 
: والدليل على هذا األصل... ال يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع

  .)١("الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .)٤٨٩ - ٤٨٧/ ١٢(اوى جمموع الفت )١(
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 إنار ال و ةال حيكم على معني جبن: ثامنةالعدة القا
ً
 و أو اال بالدليل عين

ً
  :اصف

  .بقةعن القاعدة السا وهذه القاعدة متفرعةٌ 
ألإتثبت  ة الحكام الشرعياألو  ،حكم شرعيومبناها على أن التعيني    .ةالشرعي ةدلال 

جلنة رضي هللا  جلنة ألحد بعينه؛ إال من عيَّنه الدليل كالعشرة املبشرين  فال جيوز لنا أن جنزم 
  .عنهم

لنار؛ إال من عيَّنه الد   .ليل؛ كأيب هلب وامرأتهوال جيوز لنا كذلك أن جنزم ألحد 
َّ نشهد بذلك دون تعيني؛  : أي) وصًفا: (وقولنا ا موجبة للجنة فإ إذا شهد الدليل لصفة 

: الكهف[} ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال {: كقوله تعاىل
ذا الوصف فهو ]١٠٧   .من أهل اجلنة، دون تعيني؛ فمن كان 

ن : "ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا َُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما {نشهد  الَِّذيَن 
رًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا َ َُْكُلوَن ِيف ُبطُوِِْم  َا  وال نشهد ، على اإلطالق والعموم] ١٠: النساء[} ِإمنَّ

َّ ملعني أنه يف  ملعني مشروط بشروط النار؛ أل  ال نعلم حلوق الوعيد له بعينه؛ ألن حلوق الوعيد 
وفائدة الوعيد بيان أن هذا  .وحنن ال نعلم ثبوت الشروط وانتفاء املوانع يف حقه ،وانتفاء موانع
ثريه على وجود شرطه وانتفاء مانعه ،هلذا العذاب مقتضٍ  الذنب سببٌ  . والسبب قد يقف 

لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه «أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص : أنه قد ثبت: يبني هذا
ئعها ومبتاعها وآكل مثنها ا وساقيها و أن «وثبت عنه يف صحيح البخاري عن عمر . »وشار

 »ال تلعنه؛ فإنه حيب هللا ورسوله :فلعنه رجل فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،مر كان يكثر شرب اخلرجًال 
وقد لعن شارب اخلمر على  ،فنهى عن لعن هذا املعني وهو مدمن مخر؛ ألنه حيب هللا ورسوله

  .)١("العموم
  

  

  

  

  

                                                           

 .)٤٨٤ - ٤٨٣/ ١٢(جمموع الفتاوى  )١(
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  :تاسعةال ةالقاعد
ِّ
 أهل السنة ال يكف

ِّ
عون،قون وال رون وال يفس

ِّ
 إ يبد

َ
 ال م

َّ
 هرن كف

 
َّ
  وأ هقأو فس

َّ
من  ديعأو تب قتفسيأو عن تكفري  بنونوال جي ،عه اهللا ورسولهبد

 ك
َّ
  هرف

َّ
  هقأو فس

َّ
؛ ألن الكفر والفسق والبدعة أحكام عه اهللا ورسولهأو بد

  .شرعية، وال تثبت األحكام الشرعية إال باألدلة الشرعية
كام شرعية، ليس ذلك من فإن الكفر والفسق أح: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

ا العقل ا، والفاسق من جعله هللا فالكافر من جعله هللا ورسوله كافرً . األحكام اليت يستقل 
ا، والعدل من جعله ا ومسلمً ا، كما أن املؤمن واملسلم من جعله هللا ورسوله مؤمنً ورسوله فاسقً 

الدم، والسعيد يف اآلخرة من ، واملعصوم الدم من جعله هللا ورسوله معصوم هللا ورسوله عدًال 
أخرب هللا ورسوله عنه أنه سعيد يف اآلخرة، والشقي فيها من أخرب هللا ورسوله عنه أنه شقي 

  .)١("فيها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .)٩٢/ ٥(منهاج السنة النبوية  )١(
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ي أو يف فروع  :عاشرةال ةالقاعد
ِّ
ل
ُ
من خالف أهل السنة واجلماعة يف أصل ك

  :فهو من أهل البدع –متعددة بلغت من كثرتها درجة األصل الكلي 
َا َتِصُري ِفَرقًا ِخبَِالِفَها "ذكر هذا األصل اإلمام الشاطيب يف االعتصام؛ حيث قرر أنَّ  اْلِفَرَق ِإمنَّ

لِّيٍّ ِيف الدِّيِن َوَقاِعَدٍة ِمْن قـََواِعِد الشَّرِيَعِة، َال ِيف ُجْزِئيٍّ ِمَن اْجلُْزئِيَّاِت؛ ِإِذ لِْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة ِيف َمْعًىن كُ 
َا يـَْنشَ  ُقوِع ُأ التـََّفرُُّق ِعْنَد وُ اْجلُْزِئيُّ َواْلَفرُْع الشَّاذُّ َال يـَْنَشُأ َعْنُه ُخمَالََفٌة يـََقُع ِبَسَبِبَها التـََّفرُُّق ِشيَـًعا، َوِإمنَّ

َر قَِليٍل، وَ  َشاذَُّها ِيف اْلُمَخالََفِة ِيف اْألُُموِر اْلُكلِّيَِّة؛ ِألَنَّ اْلُكلِّيَّاِت تـَْقَتِضي َعَدًدا ِمَن اْجلُْزئِيَّاِت َغيـْ
بٍ  َ   ...اْلَغاِلِب َأْن َال َخيَْتصَّ ِمبََحلٍّ ُدوَن َحمَلٍّ َوَال بَِباٍب ُدوَن 

َتدَِع ِإَذا َأْكثـََر ِمْن ِإْنَشاِء اْلُفُروِع اْلُمْختَـَرَعِة َوَجيْرِي َجمَْرى اْلَقاِعدَ  ِة اْلُكلِّيَِّة َكثْـَرُة اْجلُْزئِيَّاِت؛ َفِإنَّ اْلُمبـْ
ْلُمَعاَرَضِة، َكَما َتِصُري اْلَقاِعَدُة اْلُكلِّيَُّة ُمَعاَرَضًة أَْيًضا،  ِ َوأَمَّا َعاَد َذِلَك َعَلى َكِثٍري ِمَن الشَّرِيَعِة 

  . )١("اْجلُْزِئيُّ فَِبِخَالِف َذِلكَ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .)٧١٢/ ٢(االعتصام  )١(
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  :غتفر قليل خطأ املرء يف كثري صوابهي :ادية عشرةاحل عدةالقا
ىب هللا العصمة لكتابٍ : "قال ابن رجب رمحه هللا غري كتابه، واملنصف من اغتفر قليل خطأ  و

  .)١("املرء يف كثري صوابه
ن من كثرت حسناته وعظمت وكان أا يضً أالشرع واحلكمة  من قواعد: "وقال ابن القيم رمحه هللا

ثري ظاهر فإنه حيتمل له ماله يف اإل  ؛عن غريه ىعفال يُ  عنه ما ىعفويُ  ،ال حيتمل لغريه سالم 
دىن أخبالف املاء القليل فإنه ال حيمل  ،واملاء إذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبث ،فإن املعصية خبث

اعملوا ما  :هل بدر فقالأوما يدريك لعل هللا اطلع على « :ومن هذا قول النيب لعمر ،خبث
س عليه وعلى املسلمني وارتكب جوهذا هو املانع له من قتل من  ،»شئتم فقد غفرت لكم

 عَ نَ لكن مَ  ،ن مقتضى عقوبته قائمأفدل على  ،انه شهد بدرً أفأخرب  ،مثل ذلك الذنب العظيم
 فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة يف جنب ما ،له من املشهد العظيم يه ماثره علأب من ترتُّ 

  .)٢("له من احلسنات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .)٣(قواعد ابن رجب، ص  )١(
 .)١٧٦/ ١(مفتاح دار السعادة  )٢(
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ا: القاعدة الثانية عشرة
ً
ا، والظلم حمرم مطلق

ً
  :العدل واجب مطلق

العدل واجب لكل أحد على كل : "شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللايقول القاعدة حول هذه و 
حىت إن هللا تعاىل قد أوجب على  ،والظلم ال يباح شيء منه حبال ،األحوالأحد يف مجيع 

ْلِقْسِط َوَال َجيْرَِمنَُّكْم {: املؤمنني أن يعدلوا على الكفار يف قوله تعاىل ِ َِِّ ُشَهَداَء  ُكونُوا قـَوَّاِمَني 
واملؤمنون كانوا يعادون  ؛]٨: املائدة[} َوىَشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقـَْرُب لِلتـَّقْ 

مر هللا فقال تعاىل مبينً  بل  ،ال حيملكم بغضكم للكفار على أن ال تعدلوا عليهم: االكفار 
  .)١("اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى

إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة، مثل امللوك املختلفني على امللك، : "وقال أيًضا رمحه هللا
والعلماء واملشايخ املختلفني يف العلم والدين، وجب أن يكون الكالم بعلم وعدل ال جبهل 

ا، ال يباح والظلم حمرم مطلقً . فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد يف كل حال; وظلم
  .)٢("قط حبال

 وهم من هم يف تكفري املسلمني وسفك - ن عدل ابن تيمية رمحه هللا وإنصافه مع اخلوارج ومِ 
ال : وقالوا كأيب إسحاق اإلسفراييين ومن اتبعه،أنه ردَّ على من يكفِّرهم   -الدماء املعصومة 

، وليس لإلنسان أن فإن الكفر ليس حق : "فقال ،رر إال من يكفِّ نكفِّ  ا هلم، بل هو حق 
هله، بل ولو ذِ كْ ب على من يَ ذِ كْ يَ  هل من فعل الفاحشة  ب عليه، وال يفعل الفاحشة 

كرهه رجل على اللواطة، مل يكن له أن يستكرهه على ذلك، ولو قتله بتجريع مخر أو تلوط است
نا، مل يكن لنا أن ولو سب النصارى نبيَّ . ألن هذا حرام حلق هللا تعاىل ؛به مل جيز قتله مبثل ذلك

  .)٣("اروا أ بكر وعمر، فليس لنا أن نكفر علي والرافضة إذا كفَّ  .نسب املسيح
كم على ما تقولونه لو وافقتُ : وهلذا كنت أقول ألكابرهم: "رمحه هللا يف حق غالة اجلهميةوقال 
ن هذا كفر مبني - ريًدا كافرًا مَ   لكنتُ  ألنكم من أهل اجلهل  ؛رونكفُ وأنتم ال تَ  ،- لعلمي 

املعني رون اجلهمية يف اإلطالق والتعميم، وأما وهلذا كان السلف واألئمة يكفِّ  ؛حبقائق الدين
لصراط املستقيم ؛عون له ويستغفرون لهدْ منهم فقد يَ    .)٤("لكونه غري عامل 

                                                           

 .)٣٣٩/ ٣٠(جمموع الفتاوى  )١(
 .)١٢٦/ ٥(منهاج السنة النبوية  )٢(
 .)٢٤٤/ ٥( منهاج السنة النبوية )٣(
 .)١٠/ ١(بيان تلبيس اجلهمية  )٤(
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  خامتة
تعاىل أسأل أن  جيدر التنبيه إىل أنَّ هذا هو اجلزء األول من هذه السلسلة، وهللاَ ويف اخلتام، 

ذه القواعد جامعها وقارئها وعموم املسلمنيييسر يل إمتام بقية األجزاء، و    .أن ينفع 
رك على عبده ورسوله نبينا دمحم، وعلى آله  واحلمد  رب العاملني، وصلى هللا وسلم و

  .وأصحابه أمجعني
  

***  
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