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Abstract

A adoption is a modem issue that should not be overlooked without a
thorough discussion that comes up with persuasive answers, because it is
becoming an epistemic system that effects the movements, thoughts and
behavior of some of us. Adoption is being used by those people as an excuse
for change, they even prohibit their followers to deviate from the ideas they
adopt. Thus adoption, to them, is obligatory in all senses, and with out it the
bloc that seeks change loses it's characteristic, and vanishes in the society
that they want to change.

This study is an intellectual illumination of this concept, it is, as well, a
brotherly appeal to members of this bloc to realize whether this concept
corresponds with the teachings of Islam and objectivity, that does not judge
thing according to the party's thought, or the leader's thoughts, since they all
commit mistakes.

The purpose of this study is not to distort, nor to slander, but to seek
the truth. This study is not meant to discuss the ideas and concepts of the
Liberation Party (Hezb alTahrer), however it discusses the concept of
adoption, as being one of the party's ideas, as a scientific concept, that is
based on the principle foundations of jurisprudence.

In the first chapter of this study, I gave a quick summary of the lawful
judgment and it's divisions and meanings, as a scientific introduction to later
judgments and meanings.

In the second chapter, I have tackled the phenomenon of controversy
and fanaticism, and refusing other's points of view, as an unnatural
phenomenon. Controversy is part of human's nature, in condition that it
follows the right track and standards, and method, that were thought to us by
our ancestor scholars.

In the third chapter I have mentioned the principles of adoption and it's
definition in languages and in terminology. I also shed the light on some
groups, that were also affected with the concept of adoption, although it is not
a genuine element of their ideas.

Adoption was part of what I called irrevocability theory, which I
discussed thoroughly. I also made a comparison between imitation and
adoption, and I explained God's low in adopting one teaching, and one
qualified scholar giving up to another, and how legal is such a thing from the
scholars point of view.



IX

In the fourth chapter, I discussed the condition of adoption, and how
scientific are the evidences that were given by followers of the concept of
adoption, as a scientific concept, frequently used in their administrative and
factional system. This chapter also discusses the concept of Shora
(consultation) it's fields, subjects and nature, and how obligatory it is the
gruop. I also shed the light on the Kalifa's adoption, and how obligatory it is
to others; when
should he be obeyed? When could he, and has he the right to adopt? This
chapter also brings some examples of the adopted ideas, which shows
controversy among several groups.

Finally, I would like to say that I have followed the constructive
discussion approach, which means that I did not sided with any ones point of
view, nor did I tried to disparage believers of other teachings. At the contrary,
I have good connections and relations with followers of this ideology, and I
have never been their opponent, and well never be.
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 المقدمة

 والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى كـل  ةالحمد هللا رب العالمين والصال 

 :من سار واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد

بحوث وفنون كثيرة، وكلما حاول طالب      فكم كتبت بحوث علمية وكم ألفت كتب في         

العلم أن يؤلف فيه وجد المكتبة العلمية تزخر به، فكم راجت في نفسي أفكار وآراء،       

ولكني كنت دوما اصطدم بجدار السبق إليها، وأن غيري قد حازها قبلي، فمن خالل         

استشارة عدد من اإلخوة ومشايخنا األفاضل،رأيت أن أكتب في هـذا الموضـوع،             

تبنـي   ": الموضوع قد استحوذ على اهتمامي بطرحه كرسالة ماجستير بعنوان         وهذا

 وهـو حسـب معرفـة المتـابعين         ،"األحكام الشرعية حقيقته وضوابطه وأصوله    

والباحثين في البحوث والدراسات لم يكتب فيه شيء كعلـم مؤصـل، وأسـأل اهللا               

 .التوفيق والسداد

 

 :أهمية الدراسة

تعتبر نوعا من أنواع الدراسات العلمية الشرعية المعاصـرة والتـي    هذه الدراسة بعبارة موجزة     

 أصبحت هذه الجزئية عندهم بمثابة      ي عند بعض الجماعات والت    حتتعلق بجزئية من أجزاء الطر    

القانون العام والملزم على مستوى الفرد والجماعة، وهو عندهم قانون أصولي أصـلّوه كأصـل            

، "بالتبني" طرح في أدبياتهم الفكرية على شكل ما يسمى       ، ف -حسب فهمهم -فقهي من أصول الفقه   

فأصبح ظاهرة شائعة انتشرت في األماكن العامة والمساجد والجامعات علـى أيـدي حامليـه،               

 كمـا   –وأضحى القانون األول في الجماعة والذي يضبط تصرفات الجماعـة أفـراداً وقيـادة               
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لحزبي، فمتى تبنت الجماعة والممثلـة       فهي منهجية تقوم على وحدة اإلطار الحركي وا        -يدعون

 والذين ينضوون تحت مفاهيم الجماعـة       -باألمير العام رأيا ما وجب على كل األفراد الحزبيين          

التنازل عن آرائهم طوعاً أو قسراً ألنه أمر متبنى وخط أحمر ال يجوز تجاوزه، وألنه ملـزم                 -

اصا بهم، وجب أن ال يصـطدم هـذا   للجميع وال يجوز الشذوذ عنه، فمتى أصدر األفراد رأيا خ       

الرأي الفردي بهذا القانون وإال اعتبروا أنفسهم خارجين من إطار الجماعة وكـانوا قـد نكثـوا              

العهد مع األمير واعتبروا من الناكثين كما حصل بالفعل مع بعضهم الذين انشقوا عـن الحـزب     

اط ومدى توافقها مع معطيـات      فسموا بهذا االسم،ففي هذه الرسالة حاولت أن أقف على هذه النق          

 .الشرع الحنيف إيجاباً أو سلباً

 

 مشكلة الدراسة

وهو مفهوم جديد طرأ نتيجة العمـل  " بالتبني"تأتي هذه الدراسة لتبيان حقيقة هذا المفهوم المسمى    

الحركي والتغيري الذي تنشده بعض الجماعات والتي تهدف من خالله المحافظة على جسـمها              

ي كي ال يتالشى وال يضيع كما يقولون وال يتبعثـر فـي مسـلكيات التغييـر                 التنظيمي والفكر 

المنشود من خالل ممارسة الجماعة لدورها في عملية التغيير والتي ستضطر كثيـرا لمواجهـة               

الواقع والذي سيلزمها الثبات أمامه، فتمسكت بقانون التبني كي ال تضيع، فما هو التبنـي؟ ومـا            

رة؟ وما هي ضوابطه؟ فالهدف من هذه الدراسـة المتواضـعة لـيس             هي أصوله العلمية المعتب   

التشهير، أو الطعن بل هي دراسة علمية تسعى بجهد جهيد، للتعرف على هذه الظاهرة المعروفة               

بالتبني، والسعي بموضوعية وأمانة البحث العلمي بإخراجها إلى حيز الوجود على شكل بحـث              

 الشرعي وتبادل اآلراء ما هو إال وسـيلة لمعرفـة           واالختالف. علمي متكامل حتى أبرز الحق    
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 االلتصاق باألهواء، أوالسعي وراء     والرأي، والرأي اآلخر،وفق منظومة عدم التعصب لآلراء، أ       

 . المصالح، فالحق حق، ولو كان مراً عند البعض

 :أهم الدراسات السابقة 

 فالجديد هو دراسة مصـطلح      هناك دراسات سابقة تتعلق بالتقليد المذهبي والتعصب واالختالف،       

التبني بشكل مستقل، لقد حاول بعض الكتاب كتابة أجزاء يسيره، وصفحات قليلـة حـول هـذا                 

المصطلح ،ولكنها كانت إشارات تنقصها الكثير من األفكار والرؤى حول الكثير من المتبنيـات              

 فـي بحثـي هـذا،       وعن التبني، فكانت ال ترقي إلى المستوى التأصيلي للمسألة المراد تأصيلها          

فكانت على شكل مناقشات آلراء حزبية من مختلف اآلراء ونقـاش الحـزب نفسـه وأفكـاره                 

ومفاهيمه، بشكل أساسي على جميع المستويات وليس حول التبني بحد ذاته، فكانت هذه الدراسة              

األولى من نوعها والتي تدرس مفهوم التبني بشكل مؤصل وعلمـي، ومـن هـذه الدراسـات                 

 :الجزئية

 . نظرات في حمل الدعوة، أنور إدعيس-1

 . الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية،صادق أمين-2

 . حزب التحرير، عبد الرحمن دمشقية-3

 . وصدر حديثا كتاب قراءات في فكر حزب التحرير، جواد بحر النتشة-4

 

 :منهج هذه الدراسة

 جمع النصوص وتحليل واستنباط الدالالت      يقوم هذا البحث على المنهج الوصفي الذي يقوم على        

 -:واألحكام منها وفق الخطوات اآلتية
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الرجوع إلى كتب أصول الفقه المعتمدة في المذاهب األربعة، لمعرفة مفهوم تبني الحكم              . 1

 .الشرعي وتأصيله

 .حاولت أن أتتبع تطور مفهوم التبني عبر العصور، وصوال للعصر الحاضر . 2

 آلراء المختلفة، لمعرفة ما بينها من االختالفالموازنة والمقابلة بين ا . 3

 .عزو اآليات القرآنية إلى مكانها في المصحف الشريف . 4

 الترجمة لألعالم . 5

تخريج األحاديث النبوية الشريفة من مصادرها األصيلة، فإذا كان الحـديث فـي غيـر            . 6

 .البخاري ومسلم التزمت بذكر درجة صحته

مر على اعتبار انه ذاكرة نشـطة لكـل جديـد           الرجوع إلى مواقع اإلنترنت إن لزم األ       . 7

 .وتجديد للمعلومات

توثيق الخط بالخط الروماني مع وضع خطوط غامقة على العناوين والكلمات المفتاحيـة        . 8

 .على االقتباس من النصوص األصيلة" في البحث مع وضع إشارة

 

 :أما مخطط البحث لهذه الدراسة فهو كاآلتي

 .لشرعيةمفهوم األحكام ا: الفصل األول

 .مفهوم الحكم الشرعي وأقسامه: المبحث األول

 .دالالت الحكم الشرعي: المبحث الثاني

 

  في األحكام الشرعية ومفهومه وغاياتهفطبيعة االختال: الفصل الثاني

 منهج االختالف بين الفقهاء: المبحث األول
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 االختالف الحزبي: المبحث الثاني

 

 طهالتبني أصوله وضواب:  الفصل الثالث

 .مفهوم التبني وتأصيله الشرعي:  المبحث األول

 .نماذج من اآلراء المتبناة:  المبحث الثاني

 . التبني والتقليدنموازنة بي:  المبحث الثالث

 

 .مناقشة فكرة التبني :  الفصل الرابع

 .التبني ووحدة الجماعة:  المبحث األول

 .الشورى مفهومها وأهميتها:  المبحث الثاني

 .مناقشة أدلة التبني وأصوله المعتبرة عند الجماعة:  لثالثالمبحث ا

 .المبحث الرابع مناقشة بعض آراء التبني

 

.وتشتمل على النتائج والتوصيات ويليهـا المالحـق والمراجـع ومصـادر البحـث             : الخاتمة  
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  الفصـل األولالفصـل األول
 مفهوم األحكام الشرعية
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 مفهوم األحكام الشرعية
صل بينت مفهوم الحكم الشرعي وأقسامه على اعتبار انه متعلق بمدار بحثنا، وحتـى              في هذا الف  

 الشرعي ألننا سنضطر إلـى ذكـر        م أولية عن مفهوم الحك    ةيكون بمثابة مقدمة تمهيدية وصور    
الكثير من األحكام الشرعية ، وكانت الغاية من هذا الفصل تقديم صورة مـوجزة عـن الحكـم                  

بحثنا المتعلق بتبني األحكام الشرعية في الفصول  القادمة ولبيان ذلـك            الشرعي، باعتباره مدار    
 :، الذي تم تقسيمه إلى مبحثينلكتبت هذا الفص
 مفهوم الحكم الشرعي: المبحث األول
 .دالالت الحكم الشرعي: المبحث الثاني
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 المبحث األول
 :مفهوم األحكام الشرعية

ي ال يستغني عن معرفة بيانه ومقصـوده أي  إن الحكم الشرعي هو مطلب ضروري، وبناء حيو    
مسلم على وجه هذه البسيطة،فطلب األحكام ومعرفتها فرض شرعي على كل مسلم ، ليتحـرى               
بذلك الحالل والحرام، وما غاب عنه، وما استعصى عليه في هذه الحياة أو جهله، فيسـأل عـن         

زلل، أو األمـور التـي ال   الحكم الشرعي  حتى يظل في طريق السالمة بعيدا عن الوقوع في ال            
ترضي الشارع الحنيف، وهذه األحكام لها أصول معتبرة وأقسام معينة، ضبطها الفقهاء حتـى ال   
يتم التالعب في محتوياتها أو أن توضع في غير الجهة التي وجد مناط الحكـم ألجلهـا، فعلـل              

يهم خصـال العلـم     األحكام ومناطها ال يعرفها إال الضالعون في الحكم الشرعي، ومن توفرت ف           
 :الشرعي المعتبر ففي هذا البحث قمت بتقسيمه إلى

 الحكم الشرعي: المطلب األول
 أقسام الحكم الشرعي: المطلب الثاني

 
 :الحكم الشرعي: المطلب األول

إسناد أمر إلى آخر،    :"لغةلقد أطلق الحكم على عدة معان لغوية ومباٍن فصلها أهل اللغة، فالحكم             
وقيل وضع الشيء فـي موضـعه،       . ، فخرج بهذا ما ليس بحكم، كالنسبة التقييدية       إيجاباً أو سلباً  

ِإنَّا َأنْزلْنَـا   :(ويأتي الحكم بمعنى المنع، والقضاء كقوله تعالى      ) 1(...."وقيل هو ماله عاقبة محمودة    
، ووضع الشـيء  )2()ن ِللْخَاِئِنين خَِصيماً  ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ ِلتَحكُم بين النَّاِس ِبما َأراك اللَّه وال تَكُ          

والحكـيم العـالم    3)  وآتيناه الحكـم صـبيا    :( والحكم الحكمة من العلم،كقوله تعالى    ... في محله 
 .)4(صاحب الحكمة والمتقن لألمور، وقد حكم أي صار حكيما

                                                
، )تحقيق دكتور عبد المنعم الحفنـي ( هـ، 816 -740لجرجاني، للعالمة علي بن محمد السيد الشريف، التعريفات،    ا )1(

 .102دار الرشاد، ص
 12سورة مریم،آیة )   2
 .105سورة  النساء،آیة )  3
بـابي وأوالده،  ، مطبعة مصـطفى ال )حكم(، مادة 4الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج      )4(

إبـراهيم  . أنـيس، د  .148 مصـر، ص   \الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار المعارف             
 .، مجمع اللغة العربية، دار الدعوى تركيا)حكم(وآخرون،المعجم الوسيط، مادة 
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راتهم حـول   فقد تنوعت آراء األصوليين حول حقيقة الحكم الشرعي، فتعددت عبا         : ًأما اصطالحا 
تعريفه، فمنهم من أطلق العنان للتقييد ومنهم المقل، ويرجع سبب اختالفهم في ذلك إلى اخـتالف   

 .)1("الوضعي"وجهات نظرهم في بعض األحكام، كالحكم 
فمنهم من ال يرى أنه يندرج تحت الحكم الشرعي، إنما هو حكم عقلي، ومنهم مـن يـرى أنـه              

 أنه حكم شـرعي مسـتقل عـن    - وهو الراجح -من يرى مندرج تحت الحكم التكليفي، ومنهم  
 .)2(الحكم التكليفي

 المتعلـق بأفعـال   خطاب اهللا :" )  3(ويمكن أن نختار تعريف اإلمام الشوكاني للحكم الشرعي بأنه        
هنا يأتي لتنويع ولـيس للتخييـر أو        " أو" وحرف. )4("المكلفين باالقتضاء، أو التخيير،أو الوضع    

 يـف هـو تعريـف جمهـرة أهـل العلـم واألصـوليين مـن مختلـف            وهـذا التعر  . الترديد
 .)5(أطياف المذاهب الفقهية على اختالف مشاربهم وممن خرجوا قواعد الفقه اإلسالمي وأصوله

 :شرح هذا التعريف كاآلتي
الخطاب هنا يأتي بمعنى المخاطبة وهو توجيه الكالم نحو المخاطب إلفهامه، والخطاب هـو              .1

على اإلطالق سواء ما نسب إليه بطريق مباشر كالقرآن الكريم، أو نشر إليـه      خطاب اهللا  تعالى     
 من قول أو فعـل أو       -صلى اهللا عليه وسلم   -بطريق غير مباشر كالذي ورد عن الرسول محمد         

تقرير، والخطاب يشمل القياس واإلجماع أو المصلحة وغيرها من األدلة المعروفة فـي كتـب               
او أخرى تعتبر أدلة شرعية معتبرة للحكم الشرعي، ألنهـا أدلـة           األصوليين، فهذه كلها بطريقة     

وهو أصـل   ) اهللا( فكل األدلة في حقيقتها صادرة من الشارع         - سبحانه وتعالى  -صادرة عن اهللا  
الخطاب، فهي بجملتها معرفات لخطاب اهللا تعالى فالسنة النبوية وإن كانت صادرة عن الرسـول   

                                                
ف الظاهر المنضبط المتضمن الوضع وهو الذي أخبرنا أن اهللا وضعه وسمى خطاب األخبار، وهو خمسة ،الن الوص      )1(

وإن نافاه فالمانع، وتاليه الشرط، ثم الصحة، ثم . حكم الذي ربط به الحكم إن ناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي
 .99، ص1، ج1بيروت، ط\انظر الزركشي، البحر المحيط، دار الكتب العلمية... العزيمة، وتقابلها الرخصة

) عادل أحمد عبد الجواد، وعلي محمد معوض: تحقيق(ن عمر، المحصول في أصول الفقه الرازي، فخر الدين محمد ب )2(
 .18ص\1ج

هو اإلمام محمد بن علي الشوكاني احد زعماء اإلصالح إبان القرن الثالث عشر الهجري نسبة الى شوكان وهي من                    )3(
 للفتيا وهو في سـن العشـرين،   درس على يد العديد من المشايخ، وجلس) م1834(هـ 1173نواحي اليمن، ولد سنة   

، مـادة   4هـ، عطية اهللا، أحمد،القاموس لألعالم، ج     1250مؤلف، توفي سنة  114ولقب بإمام األئمة، مؤلفاته تزيد عن     
 . مصر\، مكتبة النهضة )شوك(

 .10بيروت، ص\الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول، دار الكتب العلمية )4(
، 136، ص1ي، علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام دار الصمعي الرياض، دار ابن حـزم بيـروت، ج       اآلمد )5(

، 102، التعريفات للجرجاني، ص107، ص1 في علم أصول الفقه، ج    لالرازي، محمد بن عمر بن الحسين، المحصو      
، تحقيـق محمـد   )المختصر(ميزان األصول في نتائج العقول    .20السمرقندي، عالء الدين شمس النظر أبو بكر، ص       

البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم .14، ص1التفتازاني، سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح، ج     . 20زكي، ص 
 ...وغيرهم من العلماء. 38 ص1األصول وهو متن نهاية السول لالسنوي، ج
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 بطريق الوحي الذي ال ينطق عن الهوى إن هـو إال وحـي          فهي ثابتة  - صلى اهللا عليه وسلم    -
تعالى اهللا ونبيـه  ( على باطل أو سوء، - صلى اهللا عليه وسلم    – هيوحى فاهللا عز وجل ال يقر نبي      

وحتى دليل اإلجماع ال بد أن يكون له مستند صريح من الكتاب أو السنة حتى يرقـى                 ) عن ذلك 
اق فرع بأصل، أي أنه استند إلى دليل ثابـت بـالنص            إلى مرتبة اإلجماع، والقياس إنما هو إلح      

فكان كأنما كشف عن شيء في األصل هو موجود وبحاجة فقط إلـي بيـان، وألحـق بحكمـه                   
األصلي وهو حكم األصل، فالسنة واإلجماع والقياس وغيرها من األدلـة إنمـا هـي خطـاب                 

 .الشارع، فكان كله من اهللا تعالى
 
ارتباطه به على وجه يبين صفته من كونه مطلوبـاً أو           : مكلفومعنى تعلق الخطاب بفعل ال    . 2

ما يعده العرف فعال سواء أكان من أفعال القلـوب كاالعتقـادات            :والمراد بالفعل . غير مطلوب 
 الزكاة وتكبيرة اإلحرام وجميع التصرفات القولية،       ءوالنيات، أم من أفعال الجوارح واللسان كأدا      

 .)1(ويدخل فيه الكف كترك الزنى
وأشار التعريف كما رأينا إلى تعلقه بفعل المكلف فما هو التكليف؟ العلماء يطلقون التكليف بشكل               

األمر بطاعة، والنهي عـن     : بأنه إرادة المكلّف من المكلف فعل ما يشق عليه وقال آخرون          "عام
هـو إلـزام فيـه كلفـة        : وقال آخرون … معصية ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة      

 . )2(الذي تعلق حكم الشرع بفعله: مكلفوال
 
أي من يخاطب باألحكام الشرعية فقد اتفق العقالء على أن شرط المكلف : شرط المكلـف أما  . 3

أن يكون عاقال فاهما للتكليف، ألن التكليف خطاب، وخطاب من ال عقل له كالجمـاد والبهيمـة            
ن تفاصيله من كونه أمراً ونهيـاً       فهو محال، والمكلف من وجد له أصل الفهم ألصل الخطاب دو          

ومقتضياً للثواب والعقاب، ومن كون اآلمر به هو اهللا تعالى، وأنـه واجـب الطاعـة، وكـون                  
المأمور به على صفة كذا وكذا والمجنون والصبي الذي ال يميز فهم التفاصيل كالجماد ال يفهـم                 

ما ال يطاق، ألن المقصـود  أصل الخطاب ويتعذر تكليفه أيضا إال على رأي من يجوز التكليف ب           
من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله، وأمـا الصـبي                 
المميز وإن كان يفهم ماال يفهمه غير المميز غير أنه أيضا فاهم على الكمال كامل العقـل مـن                   

صـلى اهللا عليـه   - بالعبادة ومن وجود الرسـول   امخاطبا، مكلف وجود اهللا تعالى، وكونه متكلما،      
 إلـى  الصادق المبلغ عن اهللا تعالى وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف فنسـبته                -وسلم

غير المميز كنسبة غير المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف، وإن كـان مقاربـا                 
                                                

 .39، ص1الزحيلي، أصول الفقه، ج )1(
 .134 مصر، ص\ة الدعوة اإلسالمية خالف، عبد الوهاب، أصول الفقه، مكتب )2(
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همـه كفهمـه     وإن كان ف   -لحالة البلوغ بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة، فإنه           
 والفهم فيه خفياً وظهوره فيه على التـدريج،  ل، غير أنه لما كان العق -الموجب لتكليفه بعد لحظة   

ولم يكن له ضابط يعرف به جعل له الشارع ضابطا وهو البلوغ وحط عنه التكليف قبله تخفيفـا              
غ ،وعن النـائم    رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى يبل       " والسالم عليه، ودليله قوله عليه الصالة    

 )3( نستخلص مما ذكره ا اإلمام اآلمـدي    أنويمكن  . )2)(1("حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق     
 :أن المكلف له شرطان؛ حتى يكون تكليفه صحيحا.وغيره
أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف، وان يدرك ما يوجه إليه من نصـوص القـرآن أو                  : أوالً

 أو بمساعدة أولى العلم، أو بوساطة معينة، ألن عدم فهم ما خوطب به              وذلك بفهمه الذاتي   السنة،
اإلنسان تفقده القدرة على إدراك حكم اهللا المخاطب به، والواجب عليه أن يمتثله، وكـل ذلـك ال    
يتعلق إال بالعقل؛ ألن العقل أداة الفهم واإلدراك، وان كان العقل عبارة عن أمر خفي ال تدركـه                  

 الشارع الحكيم بمميزات وعالمات تدل عليه كالبلوغ، فال يكلف الصبي ومن            األبصار فقد ربطه  
 .)4(ذهب عقله كالمجنون والنائم كما مر معنا سابقاً

 
أي أن يكون أهالً لما كلف به والعلماء يقسمونها إلي أهلية أداء، وأهلية وجوب،              : األهلية: ثانيـاً

عا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدر منه عقـد         صالحية المكلف ألن تعتبر شر    :" يوأهلية األداء ه  
فهي صالحية اإلنسـان    :أو تصرف كان معتبراً شرعاً وترتبت عليه أحكامه، وأما أهلية الوجوب          

 .)5("ألن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات
 

                                                
روي عن ابـن    : "  وقال 32،ص4الترمذي، سنن الترمذي، في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن ال يحد عليه الحد، ج               )1(

تابعه بن نمير ووكيع وغير واحد :"عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث، وقال الحافظ ابن حجر
ر بن حازم عن األعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقة وأخرجـه  عن األعمش ورواه جري  

النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عـن                    
 .393، ص9، فتح الباري، ج"على ورجح الموقوف على المرفوع وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور

 دار بن حزم، دار   \201، ص 1ج) تحقيق عبد الرزاق عفيفي   (اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام،          )2(
 ،1، ج)م2003-هـ1424 (1ط،\الصميعي، بيروت

  وكان ذو عقل ه،551هو اإلمام أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي اآلمدي الحنبلي ثم الشافعي، ولد بآمد سنة )3(
 يتوقد ذكاء قال علي بن أنجب في أسماء المصنفين اشتغل بالشام علـى              نهر واشتغل بعلوم المنطق والفلسفة، كا     با

المجير البغدادي ثم ورد إلى بغداد واشتغل بالشفاء وبالشامل ألبي المعالي وحفظ عدة كتب وكرر على المستصـفى    
هـ، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، 631وتبحر في العلوم وتفرد بعلم المعقوالت والمنطق توفي سنة       

 .364، ص22، ج)هـ1413(، 9 بيروت، ط\سير أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة
 .134 مصر، ص\دار القلم \ األزهر -خالف، عبد الوهاب، أصول الفقه، مكتبة الدعوة اإلسالمية )4(
 .135نفس المصدر، ص  )5(
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 فمعناه الطلب فإنه يتناول اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مـع           االقتضاءأما  . 4
فهـو  : التخييـر وأمـا   . )1( الترك، فيتناول الواجب والمحظور، والمنـدوب، والمكـروه،        جواز

 .)2(اإلباحة
هو خطاب اهللا  تعالى المتعلق بجعل شيء سبباً ،أو شرطاً، أومانعاً، أو صـحيحاً،       : والوضع. 5

 . وسيأتي تفصيل هذه األمور الحقا)3(.أو فاسداً،أو عزيمةً،أورخصةً
؛ يطلقونه على ما ثبت بالخطاب كـالوجوب        لفقهاءد األصوليين أما عند ا    فهذا تعريف الحكم عن   

 .)4(والحرمة، وغيرها من اآلثار الشرعية
هو مدلول النص او األثر المترتب بالخطاب فاإليجاب        :"وعرف آخرون الحكم عند الفقهاء فقالوا     

 .)5("يثبت به الوجوب، والتحريم يثبت به الحرمة
) . 6(شرعي عند األصوليين وعند الفقهاء في االصطالح أثـر عملـي          وليس بين تعريف الحكم ال    

 يقتضي وجوب اإليفاء بالعقود، فالنص نفسـه هـو الحكـم فـي              )7()أَوفُواْ ِبالْعقُودِ : (فقوله تعالى 
والَ تقْربـواْ   : ( في اصطالح الفقهاء،وقوله تعالى    ماصطالح األصوليين، ووجوب اإليفاء هو الحك     

 الحكم في اصطالح األصوليين، وحرمة االقتراب من الزنا هو الحكم في اصطالح              هو )8()الزنى
؛ ألن الحكم عند األصوليين هو خطاب اهللا تعالى، وكل ما ورد سابقاً هو خطـاب اهللا                 )9(الفقهاء  

 . أو وضعاً أو تخييرااًتعالى للمكلفين طلب
                                                

 .19 ص1 بيروت،ج،\ر،المحصول في أصول الفقه، المكتبة العصريةالرازي، فخر الدين محمد بن عم )1(
 .19 ص\1نفس المصدر ،ج )2(
 40،ص1الزحیلي،أصول الفقھ ، ج) 3(
ـ 1416 (1 ط \التفتازاني، سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية بيروت             )4( ، 1، ج )م1996\هـ

 25ص
 .26، ص2 ط\دمشق\، دار الكتاب الحديث فتحي، المناهج األصولية.الدريني، د )5(
 .23 القاهرة، ص\ دار الحديث\الخضري، الشيخ محمد، أصول الفقه،  )6(
 .1سورة المائدة آية  )7(
 .32سورة اإلسراء آية  )8(
 .100خالف، عبد الوهاب، أصول الفقه، ص )9(
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 :أقسام الحكم الشرعي: المطلب الثاني
 : السابق فإن الحكم الشرعي يقسم إلى قسمينفحسبما ورد في التعري

 .الحكم التكليفي: أوالً
 .الحكم الوضعي:ثانياً 

هو ما طلب الشارع من المكلف فعله أو الكف عنه أو خير المكلف بين الفعـل                :"فالحكم التكليفي 
لجازم فاألحكام التكليفية خمسة؛ ألن الخطاب إما أن يكون جازماً، أو غير جازم،  وا             . ) 1("والكف

إما أن يكون طلب الفعل وهو اإليجاب، أو طلب الترك وهو التحريم، إن كـان غيـر جـازمٍ                      
فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو اإلباحة،أو يترجح جانب الوجود وهو الندب أو يتـرجح          

 .)2(جانب الترك وهو الكراهة
 )3(:خمسةنَظَر األصوليون في أنواع الخطاب الشرعي فوجدوها باالستقراء 

وهو : الواجب: وهوما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما ، وهذا سموه          :الواجب  :  األول
 ، فترك العبادة عقوبة يستحق عدم       )4()واعبدواْ اللّه :(مايثاب عليه فاعله، ويعاقب عليه تاركه، نحو      

يثُ أَفَاض الناس واستغِفرواْ اللّه ِإنَّ اللّه غَفُور        ثُم أَِفيضواْ ِمن ح   : (فعلها العذاب من اهللا تعالى، وقوله تعالى      
ِحيمكما يقول الحنفية هو      والفرق بين الفرض والواجب   . وأثر اإليجاب في الفعل الوجوب    . )5()ر  

أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي ال شبهة فيه كأركان اإلسالم الخمسة التي ثبتت بالقرآن الكـريم،     
أما الواجـب مـا ثبـت    .  بالسنة المتواترة، أو المشهورة كقراءة القرآن في الصالة    ومثل ما ثبت  

فقد ثبت كالهما بدليل ظنـي وهـو        .بدليل ظني فيه شبهة،كصدقة الفطر، وصالة الوتر والعيدين       
وجمهور العلماء ال يتفقون مع الحنفية في هذا األمر فال فرق بـين الواجـب     .  )6.(خبر الواحد 

عبارة عن خطاب   :الف لفظي كما أشار اإلمام اآلمدي، إذ الواجب في الشرع           والفرض، وهو خ  
الشرع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما،وهذا المعنى بعينه متحقـق فـي الفـرض             

فَمـن  :( ولهذا أطلق اهللا سبحانه وتعالى لفظ الفرض على الواجب كما في قوله تعـالى   . الشرعي
  الْح ِفيِهن ضفَرالحقيقية،وأجمع علماء األمـة   أوجب، واألصل أن يكون مشعرا به : أي)  .  7() ج

أد :بقـولهم :على إطالق اسم الفرض على ما أدي من الصلوات المختلف في صحتها بين األئمة             
فرض اهللا تعالى؛واألصل في اإلطالق الحقيقة،وهناك قضية مهمة يجب االلتفات اليها؛ وهـي أن      

                                                
 .52بيروت ، ص \، المستصفى في أصول الفقه، دار الكتب العلمية دالغزالي، أبو حام )1(
 .10الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، ص )2(
 .54الخضري، محمد ، أصول الفقه، ص )3(
 .36سورة النساء آية  )4(
 .199سورة البقرة آية  )5(
 ،80،ص2بیروت،ج\،دار الفكر )مكتب البحوث والدراسات:تحقیق(بن عمر،محمد بن سلیمان، التقریر والتحبیر، )  6(

 .197بقرة ،آیة سورة ال) (7
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أحـدهما  :قبولة بحيث أنه يترتب عليها أن يكون للفعل الواحد حكمان مختلفان          هذه التفرقة غير م   
صـلى اهللا عليـه   –بالنسبة إلينا واآلخر بالنسبة للصحابي الذي روى الحـديث عـن الرسـول              

وسلم،فهو بالنسبة إليه فرض النتفاء الشبهة في صحة الدليل،وبالنسبة إلينا واجب؛لوجود الشـبهة          
:  الحنفية بأن اللغة تفرق بين الفرض والواجب غير ثابت،فهم يقولـون           ءوادعا. في صحة الدليل  

ولكـن هـذا    . أن الفرض هو القطع، والواجب معناه السقوط،والظن ساقط في الرتبة عن القطع           
القول يعد من باب التحكم في تخصيص اسم الفرض بالمقطوع به؛ ألن الفرض في اللغـة هـو                  

والراجح هو رأي جمهور العلمـاء لقـوة        . )  1(أم مظنوناً   التقدير مطلقا،سواء أكان مقطوعاً به      
 .األدلة التي اعتمدوا عليها،ومنطقيتهم في االستدالل

فـال  : (وهوما يطلب به الكف عن الشيء، طلبا حتما وهذا سموه تحريما نحـو            : الحرام:  الثاني
. )2( )حمِة وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني صِغرياً       واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الر      وال تنهرهما  تقل لهما أف  
َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل ِإلَّا َأن تَكُـون ِتجـارةً عـن            يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا     : ( وقوله تعالى 
اٍض ِمنْكُموأثر التحريم في الفعل الحرمة)3( )تَر . 

وعدم التحتيم يستفاد من قرائن     . وهو ما يمدح فعله المكلف وال يذم على تركه        : المندوب: ثالثال
فَِإنْ أَِمن بعضكُم بعضاً فَلْيؤد الَِّذي اؤتِمن أَمانته ولْيتِق         : (تحتف بالطلب فتصرفه عن كونه لإليجاب نحو      

 هبر وا     . )4()اللّهوا هذا ندبا، وسمصفة الفعل التي هي أثر الخطاب كذلك ندبا ومـن أسـمائه            وسم
 .السنة و النفل والتطوع والمرغب فيه والمستحب: األخرى
 ما يطلب به فعل طلبا غير حتم، وعدم التحتيم كذلك يستفاد من قرائن تحتـف بالطلـب                  :الرابع

ي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه       يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا نودِ     : (فتصرفه عن كونه للتحريم نحو    
، فإن هذا بمنزلة ال تبيعوا، وقد صرفه عن التحـريم،           )5()وذَروا الْبيع ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ       

 صفة الفعل التي    أن النهي إنما هو ألمر خارج عن المنهي عنه وسموا هذا كراهة ،وكذلك سموا             
 .هي أثر ذلك الخطاب

ما يخير فيه الشارع بين أن يفعل وأال يفعل وسموه هذا الخطاب إباحة وكـذلك صـفة    : الخامس
 . الفعل

 
                                                

 .113،الشاشي،احمد بن محمد بن اسحاق،أصول الشاشي،ص136،ص1اآلمدي ،علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام،ج)   (1
 .23سورة اإلسراء آية  )2(
 .188سورة البقرة آية  )3(
 .283سورة البقرة آية  )4(
 .9سورة الجمعة آية )5(
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معناه أن الشرع وضع أي شّرع، أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانـع            : الحكم الوضعي  :ثانياً
ألحكام توجد بوجود األسباب والشروط وتنتفي      تعرف بوجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي فا        

 .)1(بوجود المانع
وهذا الحكم يقسم إلى عدة أقسام كما هي مبسوطة في كتب علماء األصـول فخطـاب الوضـع                  

 .)2(ينحصر في األسباب والشروط والموانع، والصحة والبطالن، و العزيمة والرخصة
معرفا للحكم الشرعي، كجعل دلـوك      هو الوصف المنضبط الذي دل السمع على كونه         :"فالسبب

 .)3("الشمس معرفا لوجوب الصالة
هو ما كان يستلزم عدمه عدم الحكم؛ فهو وصف ظـاهر منضـبط يسـتلزم ذلـك أو      : والشرط

يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب وبيانه أن الحول شـرط فـي                  
درة على التسليم شرط في صحة البيـع، فعـدمها   وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها، والق    

 .)4(يستلزم عدم صحته
 

هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكـم أو عـدم السـبب                : والمانع
كوجود األبوة فإنه يستلزم عدم ثبوت االقتصاص لالبن من األب؛ ألن كون األب سـبباً لوجـود    

وفي هذا المثال الذي أطبق عليـه جمهـور أهـل           . عدمهاالبن يقتضي أن ال يصير االبن سبباً ل       
األصول نظراً؛ألن السبب المقتضي للقصاص هو فعله ال وجود االبن والعدمه، وال يصـح أن               
يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص،  ولكن ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصـل، و                 

ي أو ثوبه فإنه سبب لعـدم صـحة   يمثل لذلك أيضا بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصل  
 قد عدم شرط وهو الطهارة ووجـد مـانع وهـو            االصالة عند من يجعل الطهارة شرطا، فهاهن      

النجاسة ال عند من يجعلها واجبة فقط، وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمـة تخـّل بحكمـة                  
 فضل مالـه ولـم     السبب كالدين في الزكاة مثال فإن حكمة السبب وهو الغني مواساة الفقراء من            

 .)5(يدع الدين في المال فضال يواسي به هذا على قول من قال أن الدين مانع
 

 الصحيح في عرف الشرع يستعمل فيما استجمع أركانه وشـرائطه، بحيـث يكـون               :"والصحة
 شرعا في حق الحكم فيقال صالة صحيحة وصوم صحيح وبيع صحيح إذا وجدت أركانه               اًمعتبر

                                                
، دار العقيـدة  )حلمي بن محمد بن إسماعيل الرشيدي: تحقيق(خل البن بدران، الدمشقي، عبد القادر بن بدران، المد     )1(

 .95، ص)م2001-هـ1،1421االسكندرية، ط/ للتراث
، المكتبـة   149، ص 1ج) شرح وتعليق الشيخ عبـد اهللا دراز      ( في أصول األحكام     تالشاطبي، أبو إسحاق،الموافقا   )2(

 . مصر\التوفيقية
 .245، ص1ر المحيط، جالزركشي، بدر الدين، البح )3(
 .25الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، ص )4(
 .25الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، ص )5(
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أن الصحة ليست بمعنى زائد على نفس التصرف، وإنما إلى ذاتـه مـن              وتبين بهذا   . وشروطه
 ".)1(وجود أركانه وشرائطه الموضوعة له شرعا

 

 الباطل هو ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة، إما النعـدام محـل                  :البطالن
 .)2( يعقلالتصرف كبيع الميتة والدم، أو النعدام أهلية التصرف كالمجنون والصبي الذي ال

   .)3(.هي عبارة عن ما لزم  العباد بإلزام اهللا تعالى؛ كالعبادات الخمس ونحوها: العزيمة 
 من أصل كلي يقتضي المنع، مـع االقتصـار علـى         ء فهي ما شرع لعذر شاق استثنا      :الرخصة

 وتكون واجبة كأكل الميتة حين الجوع، وشرب الخمر حين العطش، وقد          . ) .4 (موانع الحاجة فيه  
تكون مندوبة؛ كقصر الصالة في السفر، ومباحة؛ كالسلم والعرايا واإلجارة،وغيرها من العقـود             

 .)  5(  عفال شك أنها رخص بال نزا
  :)6(والفرق بين بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي كاآلتي  

أن التكليف ال يتعلق إال بفعل المكلف، والوضعي يتعلق بفعل غير المكلف، فلو أتلفـت                . 1
 .الدابة أو الصبي شيئاً ضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي

أن التكلف ال يتعلق إال بالكسب بخالف الوضعي،ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية علـى                . 2
فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف السـتحالة    . العاقلة، وإن لم يكن القتل مكتسباً     

 .غير سبب لثبوت هذا الحق في ذمتهمالتكليف بفعل الغير بل معناه أن فعل ال

 أن الوضعي خاص  بما رتّب الحكم فيه على وصف،أو حكمه،إن جوزنا  التّعليل بها،                . 3
فال يجري في األحكام المرسلة الغير مضافة  إلى األوصاف، وال في األحكام التعبديـة         

لالجتهاد فـي   كعدد الركعات فهي توقيفية من اهللا تعالى فال مجال          (التي ال يعقل معناها   
 .ولهذا لو أحرم،ثم جن،ثم قتل صيداً ال يجب  الجزاء في ماله على األصح). عددها

:  أن خطاب التكليف هو األصل، وخطاب الوضع على خالفه فاألصل أن يقول الشارع             . 4
 على الرجم والقطع     اأوجبت عليكم،أو حرمت عليكم ، وأما ما جعله الزنى والسرقة علم          

 .فبخالف األصل

 المكلـف عليـه،وال علمـه،فيورث بالسـبب،ويطلق         ةالوضعي ال يشترط فيه قدر     أن   . 5
 .بالضرر،وتحل المرأة بعقد وليها عليها،وتحرم بطالق زوجها،وإن كانت التعلم

 
                                                

 \، مكتبة التـراث  )الدكتور محمد زكي عبد البر:تحقيق(السمرقندي، عالء الدين، ميزان األصول في نتائج العقول،     )1(
 .38مصر، ص

 .39نفس المصدر، ص )2(
 175،ص1آلمدي،جا)  (3
 ،221،ص1الشاطبي، الموافقات، ج)   (4
 .63الغزالي، المستصفى، ص)   (5
 .136،ص1القرافي، الفروق،ج. 99،ص1الزركشي، البحر المحیط،ج)  (6
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 المبحث الثاني
 :دالالت الحكم الشرعي

لمن إن الحكم الشرعي له مناهج معينة في استخالصه من أدلته التفصيلية، وطريقة علمية ينبغي               
تأهل لرتبة هذا العلم الشرعي أن يلِّم بها، فاآلخذ باألحكام وفق الهوى، ووفـق نـوازع الشـيخ                

 المعينة، وجعله هو الدليل لهو منهج خاطئ، فالنصوص الشرعية لها قواعد            ةالفالني، أو الجماع  
، معينة أصلّها العلماء حتى تكون أدلة شرعية معتبرة تدل على األحكام التي وضـعت ألجلهـا               

وتكون طريق هداية لمن أراد أن يقعد األحكام الشرعية وفق النظرة الصحيحة، ويضـعها فـي                
ففي هذا المبحث قمت ببعض اللمح التعريفية       .  في غير محله   فمكانها المناسب دون زلل أو تكلّ     

حول بعض الدالالت المتعارف عليها عند العلماء لكي أعطي صورة صحيحة، ومنهجاً معرفيـا              
ومتكامالً عن كيفية االستدالل على األحكام الشرعية، ولكن ينبغي أن يدرك أن بحثـي              صحيحاً  

 وطرائقها المختلفة؛ ألن المجال في مقامنا هذا ال يتسع والحديث يطول ولكن             تليس حول الدالال  
أشرت إليها إشارة موجزة، ألننا في الفصول القادمة سنشهد مجاالً خصباً ألصحاب اتجاه التبنـي     

 :يفية  نثر اآلراء وفق نظرتهم الخاصة،فقمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبينحول ك
 .الدليل وأصوله: المطلب األول
 .مناهج استنباط دالالت األحكام الشرعية من مصادرها عند العلماء:  المطلب الثاني

 
 :الدلیل وأصولھ: المطلب األول

صلى اهللا عليه   - يرد من جهة الرسول    أي الذي طريق معرفته الشرع، إما أن       ":فالدليل الشرعي 
 - وهو الكتـاب - أو ليس  من جهته، فإن ورد من جهة الرسول فهو إما من قبيل ما يتلى     -وسلم

، فإما أن تشـترط فيـه       -صلى اهللا عليه وسلم   - من جهة الرسول   دوإن لم ير  . أو ال  وهو السنة    
م علـى معلـوم بجـامع     عصمة من صدر عنه أوال واألول اإلجماع والثاني إن كان حمل معلو           

 وهي الكتاب والسنة واإلجمـاع نقليـة   -فالثالثة األول. مشترك فهو القياس، وإال فهو االستدالل    
الكتـاب والسـنة،   : فاألدلةهيواآلخران معنويان ،والنقلي أصل للمعنوي، والكتاب أصل للكل،           

ذ الكتاب قوله والسـنة  واإلجماع، والقياس، فاالستدالل بها ومصدر هذه األصول هو اهللا تعالى، إ    
، ألنه ال سـماع لنـا   -عليه الصالة السالم -، واإلجماع دال على النص، ومدركها الرسول        هبيان

فالكتاب سـمع منـه   . من اهللا تعالى، وال من جبريل فلم يبق لنا مدرك لهذه األصول إال الرسول            
. هما إلى الكتـاب والسـنة     تبليغا،  والسنة تصدرعنه تبييناً ،واإلجماع والقياس مستندان في إثبات         

شـرع  : واعلم أن هذه األصول هي المتفق عليها بين الجمهور، وثم أدلة أخرى هي محل خالف          
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المصـالح  (من قبلنا، وقـول الصـحابي الـذي ال مخـالف لـه واالستحسـان واالستصـالح               
 .)1()..."المرسلة

 
والحكم على األشياء مـن  فالدليل الشرعي كما تم بيانه هو الذي نستطيع من خالله تمييز األمور        

خالل منظورها الصحيح، وال يستطيع اإلنسان في معاشه أن يعمل أي عمل من األعمـال دون                 
النظر في الدليل، و يجب في نفس الوقت أن يكون لديه العلم بشرعية الحادثة  قبل الشروع فيها                  

زم من العلم به العلـم  هو الذي يل: "لمن حيث الحل والحرمة لما سيقوم به  من أعمال، ألن الدلي      
ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقاً، أي سـواء          : والدليل عرفه آخرون بأنه    . )2("بشيء آخر 

وقدثبت باالستقراء أن األدلة الشرعية التي تستفاد       . .. كان على سبيل القطع أم على سبيل الظن       
صـلى  –رة عن أقوال النبي     والتي هي عبا  :الكتاب، والسنة :منها األحكام العملية ترجع إلى أربعة     

 صـلى اهللا    –وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد       : اهللا عليه وسلم وتقريراته وصفاته ،واإلجماع     
هو إلحاق أمر   : والقياس.  بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي واحد          -عليه وسلم 

كـم ،  غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه ال شتراكهما في علـة الح    
وهذه األدلة األربعة اتفق جمهور المسلمين على االستدالل بها ،واتفقوا أيضاً أنهـا مرتبـة فـي      

القرآن، فالسنة، فاإلجماع، فالقياس أي أنه إذا عرضت واقعة، نظـر           :االستدالل بها بهذا الترتيب   
 فإن وجد   أوال في القرآن، فإن وجد فيه حكمها أمضي، وإن لم يوجد فيه حكمها، نظر في السنة،               

فيها أمضي، وان لم يوجد فيها حكمها نظر إلى حكم أهل االجتهاد في عصر من العصور علـى        
حكم فيها، فإن وجد أمضي، وإن لم يوجد اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على مـا ورد                  
النص بحكمه، وتوجد أدلة أخرى لم يتفق  جمهور المسلمين على االستالل بها، بل مـنهم مـن                  

وأشهر هذه األدلة المختلف فـي      .  بها على الحكم الشرعي، ومنهم من أنكر االستدالل بها         استدل
وهو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي او           : االستحسان: االستدالل بها سبعة  

عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح هذا العدول، والمصـلحة المرسـلة                 
 التي لم يشّرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي علـى اعتبارهـا أو                وهي المصلحة 

وهو الحكم على   : إلغائها وسميت مرسلة ألنها لم تقيد بدليل اعتبار او بدليل إلغاء، واالستصحاب           
هـو مـا   :الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغيير تلك الحال، والعرف   

عبارة عن فتاوي الصـحابة واجتهـاداتهم فـي        :  س وساروا عليه،ومذهب الصحابي   تعارفه النا 
وهي الشرائع التي كانت مسنونة على أقـوام غيرنـا وجـاء            : الوقائع المختلفة، وشرع من قبلنا    

وهـو مـا كـان      : وسد الذرائع . القرآن والسنة الصحيحة على تأكيدها على تفصيل عند العلماء        
                                                

 .198بدران، عبد القادر، المدخل، ص )1(
 .116الجرجاني، السيد الشريف، التعريفات، ص )2(



 22

إلى محظور ، فجملة األدلة الشرعية عشرة، أربعـة متفـق عليهـا           ظاهره اإلباحة ويتوصل به     
 .)1 (وسبعة مختلف في االستدالل بها

 :)2( واألدلة تقسم إلى قسمين  من حيث الداللة على المعنى  
وهو ما دل على معنى متعين فهمه منه ، وال يحتمل تـأويالً،وال مجـال               :  الدليل القطعي  ألول ا

 . )3()الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنْهما ِماَئةَ جلْدٍة         : (قوله تعالى لفهم معنى غيره منه، مثل      
 .فهذا قطعي الداللة على أن حد الزنا مائة جلدة ال أكثر وال أقل

وهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هـذا المعنـى               :  الدليل الظني  الثاني
فلفـظ    . )4() والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنْفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍء ٌ     :(  مثل قوله تعالى   ويراد به معنى غيره   

. ويطلق لغة علـى الحـيض     . القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر          
مـل  أن    والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثالثة قروء، فيحتمل أن يراد ثالثة أطهار ويحت             

يراد ثالثة  حيضات فهو ليس قطعي الداللة على معنى واحـد مـن المعنيين،ولهـذا اختلـف                  
 .المجتهدون في أن عدة المطلقة ثالث حيضات أو ثالثة أطهار

 
 
 

 :مناهج استنباط دالالت األحكام الشرعية من مصادرها عند العلماء: المطلب الثاني
 :سام قسموا دالالت اللفظ التي أربعة أق:أوال

هي داللة اللفظ على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو تشـريعه  : "عبارة النص -1
 .)5("أصالة أو تبعا

 : فإنه يدل بلفظه وعبارته على معنيين )6()"وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا: (مثل قوله تعالى
 

: وهو التبعـي  :  والثانيلبيع وبين الربا، التفرقة بين ا :وهو المقصود األصلي بااللتزام : أحدهما
إباحة البيع وحرمة الربا، وكل من هذين المعنيين مقصود من هذه اآليـة، إال أن المعنـى األول         

، والثاني مقصـود تبعـا   )إنما البيع مثل الربا: (مقصود أصالة؛ ألنها نزلت للرد على الذين قالوا      
 .)7(ليتوصل به إلي إفادة المعنى المقصود أصالة

                                                
عثمان،د محمود حامد ،القاموس القويم في اصطالحات .  22 ص-21 ص-خالف، عبد الوهاب، أصول الفقه، ص )1(

 .204ص.مصر\األصوليين، دار الحديث
 35خالف،ص)  (2
 .2 سورة النور،آیة )  (3
 .228سورة البقرة،آیة)  (4

 .226الدريني، فتحي، المناهج األصولية، ص )5(
 .275سورة البقرة آية )6(
 .349 ص،1الزحيلي، وهبة، أصول الفقه، ج )7(
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 هي داللة اللفظ على حكم غير مقصود أصالة وال تبعا، ولكنه الزم للحكـم                :إشارة النص -2
، سيق إلثبات النفقـة وإيجابهـا    )1()وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن:(الذي سيق الكالم إلفادته كقوله تعالى     

ـ       )األب(للوالدت أي الزوجات على المولود له         ،)2(ب إلـى اآلبـاء    ، وفيه إشارة إلـى أن النس
 ظاهرة من كل وجه ولم يسق الكالم ألجلهـا  ةوعرفها آخرون؛ بأنها  ما ثبت بنظم النص زياد        

، )أَِتمواْ الصـيام ِإلَـى الَّليـلِ   : ( إلى قوله تعالى   )3()أُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ    :(مثاله في قوله تعالى   
 الجنابة ألن من ضرورة حل المباشرة إلـى الصـبح أن            فاإلمساك في أول الصبح يتحقق مع     

يكون الجزء األول من النهار مع وجود الجنابة واإلمساك في ذلك الجزء صـوم أمـر العبـد         
بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة ال تنافي الصوم، ولـزم مـن ذلـك أن المضمضـة،                   

 .  )4(واالستنشاق ال ينافي بقاء الصوم

 والبعض يطلقون على هذه الداللة فحوى الخطاب كما أشار إلى ذلك:  داللة النص-3
هـي  : " وداللة النص أو فحوى الخطاب كما يسميها البعض        )5(اإلمام الشوكاني في كتابه   

فَالَ تقُـل لَّهمـا     :(  الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل            ىفحو
لِ و: ( وقوله تعالى  )6()أُفأَه َِمن       كِه ِإلَيدؤِبِقنطَاٍر ي هنأْمِإن ت ناِب موما أشبه ذلك ممـا      )7() الِْكت 

 دل )8(..."ينص فيه على األدنى لينبه به على األعلى وعلى األعلى لينبه به على األدنى              
بعبارته الصريحة على تحريم التأفف لما فيه من األذى، ويدل من طريق داللة الـنص               

 والشتم والحبس ومنع الطعام ونحوه؛ ألنه اشد إيذاء مـن التـأفّف              على تحريم الضرب  
واسَأِل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّا ِفيها والِْعير الَِّتي َأقْبلْنَا ِفيها         :(فهو مثل قوله تعالى   : وإذا كان الثاني  
 اِدقُونِإنَّا لَص(أهـل القريـة وقولـه تعـالى       : فتقدير اللفظ )    9()و: عـدفَلْي  ـه10()  نَاِدي  (. 

 .)11 (فليدع أهل ناديه:فتقديره
 

وهي ما كان المدلول فيه مضمراً إما لضـرورة صـدق           : "داللة اقتضاء النص   -4
رفع عن أمتي   : "- صلى اهللا عليه وسلم    -:المتكلم وإما لصحة وقوع الملفوظ به ، كقوله       

                                                
 .233سورة البقرة، آية  )1(
 130،ص1التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،ج )2(
 .187سورة البقرة  )3(
 .99، ص.هـ1402الشاشي، محمد بن احمد بن إسحاق، أصول الشاشي، دار الكتاب العرب بيروت ،  )4(
 .272الشوكاني، ارشاد الفحول، ص )5(
 .23سورة اإلسراء آية  )6(
 .75 آل عمران آيةسورة )7(
 .م1،1985، دار الكتب العلمية بيروت، ط44الشيرازي، إبراهيم بن علي، اللمع في أصول الفقه، ص )8(

 82سورة یوسف،آیة )  ( 9
 17سورة العلق،آیة)  (10

 .353، ص1الزحيلي، وهبة، أصول الفقه، ج )11(
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رها على رفع الفعل     فهذه العبارة يدل ظاه    )2(،  )1(" الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه    
إذا وقع خطأ أو نسياناً أو خطًأ أو مكرهاً عليه، وهذا معنى غير  مطـابق للواقـع ألن                   
الفعل إذا وقع ال يرفع ، فصحة معنى هذه العبارة  تقتضي تقدير ما تصح بـه ،فيقـدر                   

فالثم محذوف اقتضى تقديره صحة المعنى،فيعتبـر مـن     :رفع عن أمتي  إثم الخطأ     : هنا
 .)3(لنص اقتضاءمدلوالت ا

 

وسـموها بيـان    : )4(الدالالت غير اللفظية إلى أربعة أقسام     ) األحناف(فقد قسم األصوليون  : ثانيا
 :الضرورة وهذه األقسام األربعة كلها دالالت سكوت وتلحق باللفظية في إفادة األحكام 

 واِحٍد منهما السدس ِممـا      وَألبويِه ِلكُلِّ :(أن يلزم عن مذكور مسكوت عنه كما في قوله تعالى         : األول
 .)5()ترك ِإن كَانَ لَه ولَد فَِإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ

فإن هذا السياق يدل على انحصار إرثه في األبوين واختصاص األم بالثلث والزمـه المسـكوت     
ي لألب بعد أخذ األم الثلث لعدم وجود نص بالثلثين، فليس مجرد            عنه هو ألبيه الثلثان وهو الباق     

السكوت دليال على ذلك وإنما هو ناتج من االنحصار، وبيان نصيب أحد المستحقين كما في قول                
دفعت لك مالي مضاربة على أن لك نصف الربح،فمعلوم أن الربح منحصر فيهمـا،              : من القائل 

 .نصيب الثاني هو الباقيوقد بين نصيب أحدهما فيلزم منه أن 
 

 صلى اهللا عليه   - داللة حال الساكت الذي وظيفته البيان مطلقا أو في تلك الحادثة كسكوته            :الثاني
 عن أمر يشاهده من قول، أو فعل، أو تقرير، فإنه يدل على اإلذن فيه إذا لم ينكره، ومن                   -وسلم

وفعله، ومن هذا القسم سكوت البكر      صلى اهللا عليه وسلم قسما من السنة كقوله         –هنا كان تقريره    
إذا استأذنها وليها أو رسوله في تزويجها من معين فسكتت؛ فإنه ينزل منزلـة الرضـا لداللـة                  

 .لالحا
 

                                                
ـ 1414(،  2، ط )شـعيب االرنـؤوط   :قتحقي(ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت،           )1( -هـ

، وهو حديث حسن وله عدة طرق منها الضعيف ومنها  صحيحة اإلسناد إال أنه في بعض 202، ص16، ج)م1993
، 6أصحابها مقال كما قال أبو حاتم، الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد، دار الريان للتـراث ، القـاهرة، ج     

 .250ص
 .72، ص3األحكام في أصول األحكام، جاآلمدي، علي بن محمد،  )2(
 .142الخضري، محمد، أصول الفقه، ص )3(
 150 الفقه، صلخالف أصو )4(
 .11سورة النساء، آية )5(
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 اعتبار سكوت الساكت داللة كالنطق لدفع التغرير كداللة سكوته عند رؤيتـه محجـوره               :الثالث
 يعتبر إذنا ألصاب الناس ضرر إذ هـم         يبيع وال ينهاه على إذنه له في التصرف،ألن ذلك إن لم          

 السكوت على اإلذن، فال يمتنعون عن معاملة المحجـور وهـذا تغريـر بالنـاس           ايستدلون بهذ 
ال ضـرر وال    : "- صلى اهللا عليه وسـلم     -وضرر لهم ودفعه الضرر واجب كما قال رسول اهللا        

 )1("ضرار

ول الكـالم بـذكره كمـا       داللة السكوت على تعيين محذوف تعارف حذفه  ضرورة ط         :الرابع 
يقولون  مئة ودرهم او دينار أو قفيز من بر مثال، فالسكوت عن مميز المئة يدل عرفا على أنـه         

  . ) 2("األول درهم وفي الثاني دينار وفي الثالث قفيز
 

 : قسمينإلى توقسم جمهور المتكلمين كالشافعية وغيرهم الدالال: ثالثا 
 .األول المنطوق ، والثاني المفهوم

 )3 (..."هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق وخالفه المفهوم:"المنطوق األول
 :والمنطوق ينقسم إلى قسمين

كداللة اإلنسان على الحيوان الناطق وسمي      . صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن        -1
سان على  بها الن اللفظ طابق معناه والتضمن وهي داللة اللفظ على جزء المسمى كداللة اإلن             

 .الحيوان فقط،أو على النطق فقط،وسمي بها لتضمنه إياه

 وهي داللة اللفظ على الزمه،كداللة األسد على        م صريح إن دل عليه بااللتزا     رأو غي -2
 :)4(الشجاعة، وغير الصريح ينقسم إلى

هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كـون             : داللة االقتضاء -1
رفع عـن أمتـي الخطـأ       :" - صلى اهللا عليه وسلم    –مل قو النبي    . د المتكلم ذلك مقصو 

 .وهنا تقدير الكالم رفع األثم أوالموآخذة والعقاب. )   5(" والنسيان وما استكرهوا عليه
                                                

محمد فؤاد عبد الباقي، :  بيروت،تحقيق\القزويني، محمد بن يزيد  المعروف بابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار الفكر             )1(
:  وقال عنه اإلمام الهيثمي    2331، رقم الحديث    784، ص 2حقه من يضر جاره، ج    كتاب األحكام، باب من بنى في       

، 4رواه الطبراني في األوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، مجمع الزوائد، باب ال ضرر وال ضرار، ج                  
 .110ص

 .145 ص-144الخضري، محمد، أصول الفقه، ص )2(
 .510البركتي، محمد، قواعد الفقه، ص )3(
 .302 علي، إرشاد الفحول، صنالشوكاني، محمد ب )4(

 18خدیث سبق تخریجھ،ص)  (5
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كاقتران األمـر   . أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا            :وداللة اإليماء -2
، فإنه يدل على أن الوقـاع علـة         )اقع زوجته في رمضان   من و (بإعتاق رقبة بالوقاع  

 .اإلعتاق

وهي غير المقصود للمتكلم بحيث ال يكون مقصوداً تصريحاً ،مثـل قولـه        : وداللة اإلشارة  -2
فداللة )  2) (ٍ  وِفصالُه ِفي عاميِن      :(وقوله تعالى . )  1()وحملُه وِفصالُه ثَالثُون شَهراً     : (تعالى
تدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر،وإن لم يكن ذلك مقصـوداً مـن   : ة من اآليتين  اإلشار
 .اللفظ
وهو ما دل عليه اللفـظ ال فـي محـل       :  وهو عند األصوليين خالف المنطوق     :المفهوم: الثاني

 :)3(النطق بأن يكون حكما بغير المذكور والمنطوق هو حكم بالمذكور والمفهوم ينقسم إلى
ما يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم المـذكور للمسـكوت عنـه ال              : مفهوم موافقة  -1

مثـل قولـه     ) وهو داللة النص عـن الحنفيـة      (شتراكهما في علة الحكم المفهومة بطريق اللغة،      
 .فإنه يدل على تحريم الضرب من باب أولى) فَال تَقُْل لَهما ُأفّ:( تعالى

وال تُصلِّ علَـى َأحـٍد      :( ل قوله تعالى  مث. وهو ما يكون مخالفا للحكم    :  ومفهوم مخالفة  -2
               فَاِسـقُون ـمهاتُوا وموِلِه وسروا ِباللَِّه وكَفَر مِرِه ِإنَّهلَى قَبع ال تَقُمداً واتَ َأبم موهنـا  . )   4() ِمنْه

 .مشروعية الصالة على المؤمنين: حرمة صالة الجنازة على المنافقين ، ومفهوم المخالفة
ذه الدالالت سواء أكانت عند السادة الحنفية، أم عند جمهور العلماء  فهي مبسوطة في كتـبهم     وه

بشكل موسع، ونحن هنا إنما نعطي إشارات عن الحكم الشرعي ومنهج استنباط دالالتـه علـى                
اعتبار أن مدار بحثنا ليس هو الحكم الشرعي ولكني أحببت كما ذكرت في التمهيد لهذا الفصـل                 

 . بعض اللمحات التي تبين مدى دقة األحكام الشرعية أن أعطي

 

 

 

 

 
                                                

 15سورة االحقاف،آیة ) ( 1
 14سورة لقمان،آیة )  (2

 .500بركتي، محمد،قواعد الفقه، ص )3(
  48سورة التوبة ،آیة )  (4
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           الفصـل الثـاني         الفصـل الثـاني

 

طبيعة االختالف في األحكام الشرعية 
 ومفهومه وغايته وأهدافه
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 طبيعة االختالف في األحكام الشرعية ومفهومه وغايته وأهدافه
الناس، فمن النادر أن نجد كـل العقـول     بين الناس شيء طبيعي جبل عليه        ف إن عقلية االختال  

تفكر التفكير  نفسه،أو أن األفهام متساوية بين الناس، بل هي تختلف من شخص إلى آخر فهناك                  
نظم معرفية في المجتمعات بل وفي المجتمع نفسه ال يلتقي عليها معظم الناس، نتيجة التفـاوت                

اها الناس، والمـؤثرات فـي المجتمـع،         في  درجات الفهم، وطبيعة الحياة االجتماعية التي يحي        
السياسية ،واالقتصادية، واالجتماعية، والفكرية، بل نجد      : وموازين القوى على جميع المستويات    

العديد من األئمة قد غيروا الكثير من أصول مذاهبهم بمجرد تغيير البيئة االجتماعية التي يحياها               
قـل مـن العـراق إلـى مصـر، فـاالختالف            ذلك العالم، كما فعل اإلمام الشافعي حينمـا انت        

رحمة،والقوالب الجامدة والتغني بدعوى االلتزام بمناهج أئمة بأعينهم هو درب مـن التعصـب              
وداء خطير، فالكل يخطئ ويصيب، حتى أننا نجد أن التالميذ أنفسهم كانوا يخالفون إمامهم فـي                

حسن الشيباني، فقـد خـالفوا      القاضي أبو يوسف، ومحمد بن ال     : طرحه، كما كان يفعل اإلمامان    
إمامهم أبا حنيفة في العديد من المسائل، حتى بلغت ثلث المذهب،هذا وقد رسم لنـا أهـل العلـم      
منهجاً رفيعا ،وسامياً في التعامل مع أقرانهم اآلخرين، من أهل العلم،ووضعوا أسساً لالخـتالف              

لى حالة صحية طيبة في الفكـر       إن هم اختلفوا، انتهجها العلماء من بعدهم، وهي بدورها تدل ع          
 .اإلسالمي على مدار الزمان والمكان،حري بكل واحد منا أن يحذو حذوهم

 
 :ويقسم هذا الفصل إلى مبحثين

 .منهج االختالف بين الفقهاء ومفهومه وغايته:  المبحث األول
 .أسباب اختالف الفقهاء واالختالف الحزبي:  المبحث الثاني
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 المبحث األول
 :ختالف ومفهومهمنهج اال

 

إن االختالف بين الناس هو أمر فطري فطر عليه الناس، فال يمكن أن نجد كل مبـاني التفكيـر         
ومداركها متساوية بين الناس، بل هي تختلف من شخص إلى آخـر حسـب العـادات وطـرق          

 إن من الحقـائق   . "العيش، والبيئة االجتماعية، وطبيعة المصدر الفكري، الذي أسس الفكر عليه         
إن اإلنسان من وقت نشأته أخذ      : الثابتة أن الناس يختلفون في تفكيرهم، وإذا كان العلماء يقولون         

ينظر نظرات فلسفية إلى الكون، فال بد أن نقول إن الصور واألخيلة التي تثيرها تلك النظـرات                 
 .تختلف في الناس باختالف ما تقع عليه أنظارهم وما يثير إعجابهم

خطوات في سبيل المدنية والحضارات اتسعت فرجات الخالف حتى تولـدت  وكلما خطا اإلنسان   
من هذا الخالف المذاهب الفلسفية، واالجتماعية، واالقتصادية المختلفة، ولئن حاولنا أن نحصـي          

 .)1("أسباب االختالف ونضعها في حدود ال نستطيع، فهي في الحقيقة كثيرة
 :وقد قسمت هذا المبحث إلى سبعة مطالب

 تعريف الخالف:  ب األولالمطل
 .االختالف ال يعني عدم توحد األمة:  المطلب الثاني
 .حقيقة وجود الخالف:  المطلب الثالث
 .الفرق بين االختالف واالفتراق:  المطلب الرابع

 .فوائد االختالف وأهميته:  المطلب الخامس
 .كيفية تناول الخالف وتداوله بين الناس:  المطلب السادس

 .أسباب اختالف الصحابة:  سابعالمطلب ال
 

 :تعريف الخالف: المطلب األول
 .)2("منازعة تجري بين المتعارضين إلحقاق حق وإبطال باطل: "هو

 )3(". لآلخر في حاله أو في قولهمغايراً ينهج كل شخص طريقاً أن"وقالوا أيضاً 
 . صاحبه عبارةارة غير أن يعبر كّل من المختلفين عن المراد بعبباالختالف في العبارة  أما

 . هو اإلسالم : بعضهمهو القرآن، وقال : قال بعضهم. مثال ذلك تفسير الصراط المستقيم
                                                

 .م1987 قبرص، - لندن\، دار الحديث 7، محمد، تاريخ المذاهب اإلسالمية، صةأبو زهر )1(
 .113 القاهرة ص\الجرجاني ، علي بن محمد السيد الشريف،التعريفات، دار الرشاد )2(
 .179 بيروت ، ص\محمد، المصباح المنير، دار الفكر: الفيومي )3(
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هو السـنّة  : وكذلك قول من قال، يمالكرفهذان القوالن متّفقان، ألن دين اإلسالم هو اتّباع القرآن        
 .)1(والجماعة

 :)2(والخالف نوعان
عددة التي تصب في مشرب واحد كما ذكرنـا سـابقا فـي        وهو اآلراء المت  : اختالف تنوع  . 1

 .وهذا ما نحن بصدد البحث فيه. معنى الصراط عند العلماء

 وهو عبارة عن األقوال المتنافرة المتنافية سواء أكان في أصول الـدين أم              :اختالف تضاد  . 2
في فروعه والخالف في أصول الدين الذي يشمل الخالف مع الفـرق األخـرى كـالفرق        

 ،أو أهل الكتاب، أو الخالف في فروع الدين         ةنية المخالفة لمنهاج أهل السنة والجماع     الباط
واختالف التضاد ال يكـون إال بـين أهـل الحـق            . مما هو مجمع عليه كتحريم المسكر     

والباطل، ويكون في األصول بين أهل السنة، وأهل البدع فقط، وال يصح أن يكـون بـين      
 .المسلمين أنفسهم

 
 :االختالف ال يعني عدم توحد األمة: نيالمطلب الثا

 

 رضوان  -يجب أن يكون معلوما لدى الجميع ولذوي العقول النيرة والقلوب السليمة أن الصحابة            
 لم يختلفوا في األصول الثابتة إنما اختلفوا في الفروع وفهم النصـوص وجزئيـات               -اهللا عليهم 
هذا المسلك المشروع فـي االخـتالف       وعلماء المذاهب من بعدهم نحو هذا المنحى، و       . األحكام

الذي يؤدي إلى الحق، وينقح العقول ،ويريح الفكر من كل األسئلة، واألمور التي تطـرأ علـى                 
النفس والعقلية البشرية، فال نجد لها حال إال عن طريق النقاش الجاد والهادف، حتـى ولـو أدى     

 .ذلك إلى االختالف في اآلراء
 

 فاختلفوا في التفصيل والتفسير بعـد االتفـاق   )3(: "ولي اهللا الدهلوي يقول اإلمام الشيخ أحمد شاه      
همـا صـفتان   : على األصل، كما اتفقوا على إثبات صفتي السمع والبصر، ثم اختلفوا، فقال قوم           

                                                
 54ص2ج\) اختلف ( مادة  \الكويت-الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف )1(
، مكتبة ف حجج السلف في بيان الفرق بين مسائل االجتهاد ومسائل الخالاألثري، أبوعبد الرحمن فوزي بن عبد اهللا، )2(

 .14ص_12ص) م2001-هـ1422(، 3عجمان، ط\الفرقان
هـ  وهو من علماء الهند، كـان        1114هو اإلمام العالمة ولي اهللا احمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي ولد سنة               )3(

مثل حجة اهللا البالغة، الخير الكثير، اإلرشاد إلى        :  الخمسين مصنفا  رحمه اهللا تقيا ورعا مجتهدا بلغت مصنفاته نحو       
نزهة الخـواطر   " هـ نظر 1176مهمات علم اإلسناد، المسوى من أحاديث الموطأ، وغيرها ، توفي رحمه اهللا سنة            

ـ         ) كتاب يترجم لعلماء الهند المسلمين    " (وبهجة المسامع  ه اهللا  للعالمة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسي رحم
للعالمة الشريف عبد الحي بن ) كتاب يترجم لعلماء الهند المسلمين" (نزهة الخواطر وبهجة المسامع" ه نظر1176سنة

 .406، ص6فخر الدين الحسيني رحمه اهللا ،ج
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هما صفتان على حـدتهما، وكمـا       : وقال آخرون . راجعتان إلى العلم بالمسموعات والمبصرات    
إنما المقصود إثبـات  : ليم مريد قدير متكلم، ثم اختلفوا، فقال قوم   على أن اهللا تعالى حي ع     : اتفقوا

غايات هذه المعاني من اآلثار واألفعال، وأن ال فرق بين هذه السبع وبـين الرحمـة والغضـب       
 .)1(."وقال قوم هي أمور موجودة قائمة بذات الوجود. والجود في هذا، وأن الفرق لم تثبته السنة

ن توافرت فيه أهلية االجتهاد ، وهذا االجتهاد يتبعه حتما اخـتالف،            فاالجتهاد مطلوب في كل م    
أو اتفاق، فاالختالف في الرأي نتيجة حتمية لالجتهاد وهو دليل حيوية الفقه اإلسالمي، كما أنـه                
يدل بطريقة جلية على دور العلماء في إعمال عقولهم النيرة وشـدة حرصـهم علـى معرفـة                  

للعملية االجتهادية؛ فالعقول ليست واحدة؛ ومدارك الفقهاء أيضا        الصواب، فالخالف نتاج طبيعي     
ليست واحدة؛ وعمق الملكة الفقهية ليست واحدة في الجميع، وال يجوز لنـا أن نضـيق ذرعـا                  
باختالف الفقهاء وال يجوز االستغراب منه وكأنه أمر يفرق األمة،بل يجب أن نعده ثروة قانونية               

 في كل اجتهاد وأنه في جوهره وجـه مـن    يختالف أمر طبيع  عظيمة خلفها السلف للخلف، فاال    
وجوه الشريعة، وتنزيل أحكامها العامة على الوقائع، فالشريعة أوسع مـن أن يحيطهـا مـذهب           

 .)2( هذا المجتهد صحابيا أم غير صحابي، فهذا أدى إلى وقوع االختالفنمجتهد معين أكا
 
األمة، وإلى توحيـد   توحيد إلى تدعو يرى أنها ،لهالناظر إلى تعاليم اإلسالم، وأركانه، وأصو نإ

 واالتفـاق، تدريب على االجتماع  فيها كانت هذه التعاليم واألركان بل،  وعدم التفرق،المجتمعات

واليـوم   ورسـله اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه  فيه جانب العقيدة، فنرى، وعدم التفرق واالختالف
شـريك لـه، واإليمـان     الاهللا ووحدانيته، وأنه واحد  جودبو شك أن اإليمان وال .اآلخر والقدر

اإليمان بالكتب السـماوية   وأن، اهللا تعالى لما كلفهم به من رسالة خلقهم بالمالئكة المقربين الذين
 أجمعين، ال فرق بين أحد من رسـل اهللا، واإليمـان   بالرسلمن عند اهللا، واإليمان  أنزلت التي

 اإليمان  ال شك أن.خيره وشره والقدر وحساب، وثواب وعقاب، اآلخر وما فيه من بعث باليوم

توحيد  هذاوفي  له، شريك البهذه األمور يجعل الناس متفقين في إيمانهم واتجاههم إلى إله واحد 
تعالى؛ لنعبده بها، ونتقرب  اهللا نرى أن العبادات التي شرعها كما.لهم واجتماع واتفاق على الحق

على توحيد الناس وعلى اجتمـاعهم   تدريب ها فروضاً واجبة األداء؛ فيهاسبحانه بها، وجعل إليه
 ولنؤديهـا  ؛ لنطيع اهللا بهـا ؛الشرعية جاءت التكاليف كانت وإذا والصيام والحج والزكاةكالصالة 

 وجـاء . فيها تدريب على توحيد الناس واجتماعهم-هذا جانب إلى -اهللا تعالى بها، فإنها  ونعبد

وجاء األمر اإللهي بأن يكون  تختلف،مجتمعة فال تتفرق، متحدة فال  تكون ة أناألمر اإللهي لألم
                                                

 .20، ص1 بيروت، ج\دهلوي، الشيخ احمد شاه ولي اهللا، حجة اهللا البالغة، دار الكتب العلمية )1(
ـ 1419(،  5بيـروت، ط  \كريم، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسـالة       زيدان، عبد ال   )2( ، )م1998-هـ

 .107ص
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 بأحد من البشر، وال بأية قـوة  نعتصمتعالى وحده ال شريك له وبكتابه ودينه، فال  باهللا اعتصامنا

ِه جِميعاً واعتِصمواْ ِبحبِل اللّ (:القوى، وال بشرق أو غرب، وإنما نعتصم بحبل اهللا قال اهللا تعالى من
  )1()والَ تفَرقُواْ

فهناك اخـتالف  ، )2(وكتابه ال بشيء آخر وأال نتفرق فأمر اهللا تعالى أن تعتصم بحبله، أي بدينه
 العلماء ألنه يدعو إلى الهوى، وال يدعو إلى االستبصار بالحق،           همشروع ،وتفرق مذموم، قد ذم    

الصـواب،ويقول العلمـاء حـول اآليـة        وترشيد العقل السوي، الذي يبحث عن الحق، واألمر         
ِإنَّ الَِّذين فَرقُواْ ِدينهم وكَانواْ ِشيعاً لَّست ِمنهم ِفي شيٍء ِإنما أَمرهم ِإلَى اللِّه ثُم ينبئُهم ِبمـا كَـانواْ                    : (الكريمة

فارقة الدين تشـتت أهـواؤهم      صاروا فرقا، التباع أهوائهم وبم    :  قال بعض المفسرين   )3()يفْعلُونَ
ثم يقول وجدنا أصحاب الرسول صـلى اهللا عليـه          ...) ِإنَّ الَِّذين فَرقُواْ ِدينهم   : (وافترقوا وهو قوله  

وسلم من بعده لم يختلفوا في أحكام الدين، ولم يتفرقوا، ولم يصيروا شيعاً، ولم يفـارقوا الـدين،         
 الرأي ، فصاروا محمودين؛ ألنهم اجتهدوا فيما أمـروا  وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد في     

واختلفوا أيضاً في البيوع والطالق، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح، وأخوة اإلسالم قائمـة             .به
ثم يتابع فيقول وكل مسألة حدثت في اإلسالم فاختلف فيهـا النـاس ولـم يـورث ذلـك                   . بينهم

فة علمنا أنها من مسائل اإلسالم، وكل مسألة طرأت         االختالف بينهم عداوة، وال بغضاء، وال حر      
 .)4(فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء

 

 :الخالف وجود حقيقة:المطلب الثالث 
 في األمة، ال في سابق عهدها، وال في واقعها المعاصر، وقد وقـع              الخالف ينكر أحد وجود     ال

، وهم أفضل الخلق بعد األنبياء، كاختالفهم       - اهللا صلى اهللا عليه وسلم     -رسولحابة  في زمان ص  
 . ومن يكون الخليفة بعده وغير ذلك، واختالفهم بعد وفاته في غسله ودفنهبدر،في غنائم 

 نهائياً؛ ألن الوقوع أظهر دليل على الجواز، ولكن نريد ترشيد هذا            الخالفتوقع أن يتوقف    ن وال
 ولَو(:وقال تعالى .)5( خالفاً مثمراً، داعياً إلى البحث والتنقيب والوصول إلى الحق         نليكوالخالف  

 خْتَِلِفينم الُونزال يةً واِحدةً وُأم َل النَّاسعلَج كبر فوقوع الخالف أمر طبيعـي بـين     . )6()شَاء
                                                

 .103سورة آل عمران، آية  )1(
مقتطفات من محاضرة بعنوان أدب االختالف عند السلف وحاجة المعاصرين إليه، للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس      )2(

 www.kuftaroor.فتارو انظر موقعجامعة األزهر، ألقيت في مجمع الشيخ أحمد ك
 .159سورة األنعام، آية  )3(
، 3الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول األحكام، المكتبة التوقيفيـة، القـاهرة، ج                 )4(

 .106ص
سم الثقافـة اإلسـالمية   المحاضر بق(أيها العلماء والدعاة احذروا، محاضرة للدكتور الشيخ عالء الدين أمين الزاكي    )5(

 www.kuftaro.org .، موقع الشيخ أحمد كفتاروا 4ص) جامعة الخرطوم
  .118سورة ھود،آیة)  (6

http://www.kuftaro.org
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ال مبيناً وال حراماً إال مبيناً،       حالال إ  - صلى اهللا عليه وسلم    -البشر،وفي الجملة؛ ما ترك الرسول    
ولكن بعضه كان بيانا أوضح من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة مـن              

دون ذلك واختص   ) النص(ومنه. ذلك لم يبق شك فيه، وال يعذر أحد بجهله في بلد يظهر اإلسالم            
ء على حرمته أوحالله ومنه لـم       أصحاب العلم الشرعي ببيانه واشتهر بيانه بينهم، فاجتمع العلما        

يشتهر بين حملة الشريعة، فوقع االختالف فيه، واختلفوا في تحريمه، أو تحليله، وذلك ألسـباب               
. أنه قد يكون النص خافيا لم ينقله إال القليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملـة العلـم            : عديدة منها 
فال يصل إال نص واحـد فيتمسـكون        قد ينقل نصان أحدهما يحلل واآلخر يحرم،        : ومنها أيضاً 

بأحدهما دون اآلخر، وبسبب الجهل في التاريخ؛ ال يعرف المتقدم من المتأخر لمعرفـة الناسـخ           
ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ مـن عمـوم، أو مفهـوم، أو قيـاس،         . من المنسوخ 

ام العلماء في كيفية حمل     ما يكون فيه أمر أو نهي فتختلف أفه       : ومنها. فتختلف فيه األفهام كثيراً   
وأسباب اختالف الفقهاء كثيرة سنذكرها بشيء من التفصيل في         . )1(األمر على الوجوب أو الندب    

 .الصفحات القادمة
مثل ما بعثني اهللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصـاب             :" وقال صلى اهللا عليه وسلم    

والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء     أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكأل         
فنفع اهللا بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هـي قيعـان ال                 
تمسك ماء، وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه في دين اهللا، ونفعه ما بعثني اهللا به فعلم وعلـم،                    

 .)2("الذي أرسلت بهومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى اهللا 
 لما جاء به مـن      - عليه وسلم  اهللاصلى  -ضرب النبي   : وغيره )4( القرطبي قال" )3 (:قال الحافظ و

 إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه،        حاجتهمالدين مثالً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال          
                                                

 .88 القاهرة، ص\الحنبلي، ابن رجب،جامع العلوم والحكم، مكتبة دار التراث  )1(
 .47، ص1جالبخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب العلم،باب فضل من علم وعلّم،  )2(
هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد  :نسبه )هـ 825 - 773 (العسقالني حجر ابن الحافظ )3(

 نسبة إلى آل حجر قوم تسكن الجنوب اآلخر على بالد الجرين وأرضهم قابس -بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر 
والدار والوفاة الشافعي هكذا نسبه ابن العماد في شذرات الذهب  الكناني العسقالني األصل مصري المولد والمنشأ -

 من مؤلفاته فتح الباري شرح صحيح " لبعض آبائهويعرف بابن حجر وهو لقب: "ويقول السخاوي في الضوء الالمع
ؤلفين، انظر معجم الم. البخاري، اإلصابة في تمييز الصحابة، بلوغ المرام، لسان الميزان وغيرها من الكتب النافعة       

 .ت، دار الفكر بيرو20، ص2األستاذ عمر كحالة، ج
اإلمام أبو عبد اهللا محمد ابن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي األندلسي القرطبي المالكي وهو مـن                     )4(

فـات  له العديد مـن المؤل . العلماء العارفين الورعين كان فهما حسن الحفظ مليح النظم حسن المذاكرة، ثقة ، حافظ      
كتاب االسمي في أسماء اهللا وصفاته، كتاب شرح التقصي،التذكار في أفضل األذكار، وتاج مؤلفاته هو الجامع             :منها

هـ كما ذكر ذلك اإلمام الذهبي انظر سير أعالم النبالء، اإلمام الذهبي، 671ألحكام القرآن الكريم، توفي رحمه اهللا  
 .101، ص17ج
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 ومـنهم   . العالم العامل المعلـم     ينزل بها الغيث، فمنهم    التيوشبه السامعين له باألرض المختلفة      
 .)1(" يعمل بهوال ومنهم من يسمع وال يحفظ  . ولم يتفقهيعملالجامع للعلم غير أنه لم 

 
 :الفرق بين االختالف و االفتراق: المطلب الرابع

 
 هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين القطعية، سـواء                :االفتراق

 األصول العملية المتعلقة بالقطعيات، أو المتعلقة بمصـالح األمـة           معتقادية، أ كانت األصول اال  أ
 .)2(العظمى، أو بهما معا

 أمر مهم جدا ، وينبغي أن يعنى به أهل العلم ؛ ألن كثيـرا مـن   الفرق بين االفتراق واالختالف   
 يفرقون بـين    الناس خاصة بعض الدعاة وبعض طالب العلم الذين لم يكتمل فقههم في الدين، ال             

 ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسـائل االخـتالف أحكـام             .مسائل الخالف ومسائل االفتراق   
االفتراق، وهذا خطأ فاحش أصله الجهل بأصول االفتراق، ومتى يكون هذا ؟ وكيـف يكـون؟                

 من هنا كان البد من ذكر ومن الذي يحكم بمفارقة شخص أو جماعة ما؟
وسأذكر خمسة فروق على سبيل المثـال ال علـى           ين االفتراق بعض الفروق بين االختالف وب    

 :)3(سبيل الحصر
 

ن االفتراق أشد أنواع االختالف، بل هو من ثمار الخالف، إذ قد يصل الخـالف               إ :الفرق األول 
وينبني . إلى حد االفتراق، وقد ال يصل، فاالفتراق اختالف وزيادة، لكن ليس كل اختالف افتراقًا             

 .لثانيعلى هذا الفرق ا
 افتراق اختالف، فكثير من المسائل التي        كل  وهو أنه ليس كل اختالف افتراقًا، بل       :الفرق الثاني 

 يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخالفية، وال يجوز الحكم على المخالفة فيها بـالكفر وال               
 . وال الخروج من السنة،المفارقة

ى أصول كبرى، أي أصـول الـدين التـي ال يسـع       ن االفتراق ال يكون إال عل     إ :الفرق الثالث 
الخالف فيها، والتي ثبتت بنص قاطع أو بإجماع، أو استقرت منهجا عمليا ألهل السنة والجماعة               

من خالف فيه فهو مفترق، أما ما دون ذلـك فإنـه   ويختلفون عليه، فما كان كذلك فهو أصل،         ال
ألصول مما يقبل التعدد في الرأي، ويقبـل        يكون من باب االختالف فاالختالف يكون فيما دون ا        

االجتهاد، ويحتمل ذلك كله، وتكون له مسوغات عند قائله، أو يحتمـل فيـه الجهـل واإلكـراه           
                                                

 .17، ص1 بيروت، ج\، دار الفكر باري فتح الالعسقالني، ابن حجر، )1(
 .5العقل، ناصر الدين بن عبد الكريم، االفتراق مفهومه وأسبابه، دار القاسم، الرياض، ص )2(
 6نفس المصدر،ص )3(
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 ويكون في بعض األصول التي يعـذر فيهـا          . والفرعيات االجتهادياتوالتأول، وذلك في أمور     
بعض مسائل العقيـدة    : د تكون في   والفرعيات أحيانًا ق   .بالعوارض عند المعتبرين من أئمة الدين     

التي يتفق على أصولها، ويختلف على جزئياتها، كإجماع األئمة على وقوع اإلسراء والمعـراج،      
 لربه فيه، هل كانـت عينيـة، أو   -صلى اهللا عليه وسلم  –واختالفهم وتنازعهم في رؤية النبي 

 قلبية؟
دام  نية ويؤجر عليه المخطئ مـا ن االختالف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن إ :الفرق الرابـع  

متحريا للحق، والمصيب أكثر أجرا، وقد يحمد المخطئ على االجتهاد أيضا، أما إذا وصل إلـى             
ن صاحبه  وأحد االفتراق فهو مذموم كله، بينما االفتراق ال يكون عن اجتهاد، وال عن حسن نية                

ال يكون إال عن ابتداع أو عـن        ومن هنا فهو    . يؤجر عليه، بل هو مذموم وآثم على كل حال         ال
 .اتباع هوى، أو تقليد مذموم، أو جهل مطبق 

ن االفتراق يتعلق به الوعيد، وكله شذوذ وهلكة، أما االختالف فلـيس كـذلك،      إ :الفرق الخامس 
مهما بلغ الخالف بين المسلمين في أمور يسع فيها االجتهاد، أو يكون صاحب الرأي المخالف له                

 الرأي المخالف عن جهل بالدليل ولم تقم عليه الحجـة، أو عـن          ئليكون قا مسوغ أو يحتمل أن     
 .إكراه يعذر به قد ال يطلع عليه أحد، أو عن تأول وال يتبين ذلك إال بعد إقامة الحجة 

االلتباس، أو خلط األمور،  أواخراجها عـن حقيقـة          فإذا كان االختالف على وجه ال يؤدي إلى         
 المختلفين قصده طاعـة      كال من    نري  والسعي  وراء الدليل، وأ      بل القصد هو التح    االختالف،

 فإنه أمر ال بد منه في النشأة اإلنسانية ألنه إذا كان األصل             ،اهللا ورسوله لم يضر ذلك االختالف     
وإن وقـع كـان   ، لم يكد يقع اختالف    ، والطريقة المسلوكة واحدة   ،واحدا والغاية المطلوبة واحدة   

 .)1("دم من اختالف الصحابةاختالفًا ال يضر كما تق
 - جل ثنـاؤه   -فاالختالف والجدل ال يكون في األمور العقائدية، ونهى السلف عن الجدل في اهللا            

وصفاته، وأما األحكام الفرعية أي الفقه فاجمعوا على الجدال فيه والتناظر، ألنه علم يحتاج إلى                
ال -عـز وجـل   -لك ألن اهللا  األصول للحاجة إلى ذلك، وليس االعتقادات كـذ        ىرد الفروع عل  

 .)2( به رسوله، أو أجمعت األمة عليههيوصف عند أهل السنة إال بما وصف به نفسه ،أووصف
 
 
 
 
 

                                                
 .512، ص2 بيروت، ج\الجوزية، ابن القيم،الصواعق المرسلة، دار الكتب العلمية  )1(
 .92، ص2ع بيان العلم وفضله، جالقرطبي، يوسف بن عبد البر النمري، جام )2(
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 :)1(فوائد الخالف وأهمية معرفته: المطلب الخامس

 

 يكـون   أني يمكـن    التعرف على جميع االحتماالت الت     - صدقت النوايا    إذا -نه يتيح   إ . 1
 .األدلة بوجه من وجوه إليها رمى الدليل

مجاالت   وتالقح لآلراء وفتح   لألذهان رياضة -بالوصف الذي ذكرناه     - االختالف   وفي . 2
 .إليها العقول المختلفة الوصول تستطيع سائر االفتراضات التي إلىالتفكير للوصول 

مناسب للوضع الذي هو فيه بما       الحل ال  إلى ليهتدي   ؛تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة      . 3
 . ويسر هذا الدين الذي يتعامل مع الناس من واقع حياتهميتناسب

 بقي االختالف ضـمن الحـدود واآلداب التـي يجـب            إذا تتحقق   أن وغيرها يمكن    الفوائد تلك
 جـدال وشـقاق     إلى فتحول جاوز حدوده، ولم تراع آدابه         إذا ومراعاتها، ولكنه    عليهاالحرص  

 إلـى  فيتحول االختالف من ظاهرة بناء       األمة تحدث شرخا في     العواقب سلبية سيئة    كان ظاهرة 
 .معاول للهدم

 

 مـن   :وطًا بالضوابط الشرعية  ـكان مضب  متىواالختالف من طبيعة البشر التي فطروا عليها،        ف
ـ   من التوسعة على     ، صار  والتجرد ، وصدق النية  ،ادـاالجته  -د اختلـف المسـلمون    األمة، وق

كثيرة في مسائل كثيرة، فمن الخطأ تبرم بعض الدارسـين مـن     اختالفات-فمن بعدهمالصحابة 
 ،أي اختالف وضيقهم بذلك، وكأنهم يريدون الناس قوالب مصبوبة ال يزيد بعضها على بعـض              

االطالع على الخالف، وتقديره حق قدره؛ فإن من لم يعـرف           : ومن مسؤولية الباحث في الفقه    
من لم يعرف االختالف لم يشـم       : ")2( ولهذا يقول قتادة رحمه اهللا     ؛عالمالخالف ليس في الحقيقة ب    

من لم يسمع االختالف فـال تعـدوه        " :ه اهللا ـرحم )4(ويقول سعيد بن أبي عروبة     .)3("الفقه بأنفه 
                                                

فرجينيا، \العلواني، د طه جابر فياض، أدب االختالف في اإلسالم، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة  )1(
 .25، ص)م1987-هـ1407(، 3ط

عيا وعالما كبيرا هو التابعي قتادة  بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن الحارش ابن سدوس الدوسي كان تاب                   )2(
والته سنة  ستين للهجرة وتوفي سنة سبعة عشر ومائة بواسط وقيل ثماني عشرة رضي اهللا عنـه، انظـر وفيـات       

 .517األعيان ،ابن خليكان، ص
 .46، ص2ج/القرطبي، الحافظ يوسف ابن عبد البر النمري، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بيروت )3(
. ن أبي عروبة مهران اإلمام الحافظ أبو النضر العدوي أحد األعالم حدث عن الحسن وابن سيرين وقتادةهو سعيد اب )4(

وخلق كثير وثقه يحيى ابن معين والنسائي، وهو أول من صنف األبواب بالبصرة، قال أبو عوانه لم يكن عندنا في                    
احمد لم يكن له كتاب وإنما كان يحفظ توفي سنة ذلك الزمان أحفظ من سعيد قال ابن عيينة كان أمام أهل زمانه، قال 

 .14هـ رحمة اهللا، تذكرة الحفاظ اإلمام القيسراني، ص156
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ال يعلمه؛ إذ الحـق غيـر        ن الجهل بالخالف قد يؤدي إلى رد بعض الحق الذي         ثم إ  . )1(،"اعالم
ال " :روى عثمان بن عطاء،عن أبيه قوله     ؛ ولذلك    العلماء كائنًا من كان    نمنحصر في قول فرد م    

 حتى يكون عالما باختالف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم              ،يفتي الناس  ينبغي ألحد أن  
ه على ترجيح ما لـيس بـراجح،   ُئرجوجهل المرء بالخالف ي. ) 2("ما هو أوثق من الذي في يديه   

 دون أن يبحث    ،لفتيا والتحليل والتحريم بمجرد أن يطلع على نص في الموضوع         واستسهال أمر ا  
 نهاية لها، الفوضى التي ال هل ثمة نصوص أخرى تخصصه أو تنسخه أو تقيده؟ وهذا مدعاة إلى

وإلى إثارة الفتنة في صفوف الناس الذين ال يطيقون كثرة التنقل من قول إلى قـول، ومـن رأي     
ولـذلك  ؛  ن مع كل قول دليل، وهذا أمر مشاهد ملموس ينبغي التنبه إليه           إلى رأي، خاصة إذا كا    

ا بـاختالف  أجسر الناس على الفتيا أقلهم علم") 3(- رحمه اهللا- التابعي الجليل أيوب السختياني قال
 .)4(العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختالف العلماء

 :ه بين الناسكيفية تناول االختالف وتداول: المطلب السادس
 :)5(وحول طريقة تناول الخالف ودراسته ينبغي أن يراعى ما يلي

 

  زاد رفقـه   ،فإن المرء كلما ازداد فقهه في دين اهللا عز وجل          :عدم الشدة على المخالفين    -1
على المخالفين الذين لم يكونوا يريدون غير الحق، والتشنيع على المخالفين وتكفيرهم من سـمت   

ـ            -ف المقبول   والخال.أهل األهواء  ا للحـق،   وهو ما لم يكن بدافع العصبية والهـوى؛ بـل طلب
  . ال ينبغي أن يعنف صاحبه أو يؤاخذ-واجتهادا في تحصيله بوسيلته

 والتي بعضها ال مفر منه؛ ألنه جبلـة         ،وللخالف أسبابه المعروفة المحددة في كتب أصول الفقه       
ولهذا اختلف الصـحابة رضـوان اهللا       ؛  لعقولالزمة للناس، وذلك كاختالف المدارك واألفهام وا      

لهذا وغيره يجب على الباحث أال يكون سـريعا         . فاختالف من بعدهم أولى وأوسع     ؛تعالى عليهم 
          ا على الـرأي، أو المسـألة       إلى الطعن في المخالفين، أو تسفيه أحالمهم؛ بل يجعل نقاشه منصب

 .المطروحة مجردة عن قائلها ما أمكن
                                                

 .46، ص2جامع بيان العلم وفضله، ج )1(
 .46 ص2نفس المصدر، ج )2(
كن هـ في طاعون الصرة     131هـ، وتوفي سنة    66هو التابعي الجليل أبو بكر أيوب بن تيمية السختياني ولد سنة             )3(

من العباد الرهبان وفقيها حجاجا وناسكا حجاجا قال عنه الحسن هذا سيد شباب أهل البصرة ولقي سفيان بن عيينـه   
وقيل فيه أيوب سيد    " حدثني الصدوق :"وإذا تحدث ابن سيرين عنه قال     " ما رأيت مثل أيوب   :" هـ وقال عنه  86سنه  

 \حبان، مشاهير علماء األمصـار، دار الكتـب العلميـة           الفقهاء وجهبذ العلماء وليس في البصرة مثله، انظر ابن          
 .150م، ص1959بيروت، 

 .46، ص2القرطبي، ابن عبد البر، جامع بيان العلم، ج )4(
 .25 الرياض، ص\العودة، سلمان بن فهد، ضوابط للدراسات الفقهية، دار الوطن  )5(
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 فـال  ،بب الخالف هو العصبية المذهبية المفضوحة، أو التشبع ببدعة أو هـوى     أما حين يكون س   

 فـيمن رام نقـض      - صلى اهللا عليه وسلم    - قال النبي   وقد بأس أن يبين الباحث ذلك بيانًا مقنعا،      
 .)1("من إخوان الكهانهذا إنما " :الحق بزخرف الباطل

 ،الحلـم  :، وإيصاله إلـى اآلخـرين  ومما يميز الباحث الجاد الذي يهدف إلى الوصول إلى الحق      
 آوىما  " :)2( ذلك يقول عطاء رحمه اهللا     يوسعة الصدر على المخالف، والهدوء في المناقشة، وف       

 .)3("شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم
 .)5("زين العلم حلم أهله" )4 (:ويقول عامر الشعبي

 .)7("ما حمل العلم في مثل جراب حلم ")6( :ويقول طاووس
 ا الصحيح الذي ينبغي ذكره فاألقوال منهعرض جميع األقوال في جميع المسائل؛ عدم  -2

 ولو كان على،- أو الضعيف الذي يذكر من باب اإلنصاف ،ونصره، وفيها المرجوح

  وحكايته ، وفيها الساقط المتهالك الذي ال ينبغي االشتغال بنقله.خالف رأي الباحث

 . إال لسبب إضافي يلمحه الباحث؛ورده

 من علم، واالشتغال    ةلفت العصبية في بعض كتب المذاهب المتأخرة أقواالً ليس عليها أثار          وقد خّ 
 .بها وبردها مضيعة للوقت والجهد، وهو من التكلف والخوض فيما ال طائل تحته

 
                                                

 .لكهانةالبخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ا )1(
 .هـ114 هـ، وتوفي سنة 27هو التابعي الجليل أبو محمد ابن عطاء بن أبي رباح، المكي القرشي موالهم ولد سنة  )2(

روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عرو بن العاص وغيرهم ويقال انه أدرك مئتين من الصحابة، كان ثقة فقيهـا          
 .8، ص5 العسقالني، جعالما كثير الحديث انظر تهذيب التهذيب ، بن حجر

، دار الكتـاب  )فؤاد احمد زمرلي، خالد السبع العلمـي      : تحقيق(الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن، سنن الدارمي،          )3(
 . عن عطاء576 برقم 152، ص1هـ، ج1407، 1 بيروت، ط\العربي

 العديد من الصحبة منهم عمر هـ روى عن20هو التابعي الجليل أبو عمرو، عامر بن شرحبيل الشعبي ولد في سنة  )4(
وعلي وابن مسعود وأبو هريرة وأم المؤمنين عائشة قال الشعبي أدركت خمسمائة من الصحابة ، كان ذا أدب وفقه                  

. هـ113وعلم، حتى قيل انه كان اعلم أهل زمانه قال عنه أبو بكر بن عياش ما رأيت أعلم من الشعبي، توفي سنة                
 .65، ص5 بيروت، ج\يب، دار الفكرالعسقالني، بن حجر تهذيب التهذ

 .152، ص1الدرامي، سنن الدرامي، ج )5(
هو التابعي الجليل أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولى بحير بن ريسان وقيل مولى همـدان           )6(

 تعالى قال عنـه     كان رحمه اهللا عالما متقنا خبيرا بمعاني كتاب اهللا        ". جالست خمسين صحابيا  :" وروي عنه انه قال   
، 2هـ بمكة انظـر تهـذيب التهـذيب، ج        106كان طاووس  شيخ أهل اليمن توفي رحمه اهللا سنة           : اإلمام الذهبي 

 .267.ص
 .152، ص1الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن، سنن الدارمي ج )7(
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  مناقشة علمية هادئة بعيدة عـن      -بعد عرضها عرضا سليما منصفًا     - مناقشة اآلراء القوية   -3
المسـتميت فـي    الذي يحمل بعض الباحثين على الظهور بمظهر طرف دون آخر،  الظلم والميل ل  

 .، أو ألجل مصلحة حزبية ماترجيح قول، أو تضعيف آخر

، والتي تكون وصفا دقيقـا للواقـع     عبارةالوتتم المناقشة بتصوير المسألة تصويرا سليما بأوضح        
ة كل فريق، وبيان وجه الداللة فيها       ثم حكاية أدل  وتحرير محل النزاع وبيان منشأ الخالف  فيها،         

للمستدل بها، وما اعترض عليه من ذلك، وما يتعلق بالتصحيح والتضعيف لألسانيد، ثم أجوبـة               
 .المستدل على االعتراضات

صلى   التنبه إليه أنه ما من عالم إال وله زلة، أبى اهللا أن تكون العصمة لغير نبيه                يجبومما   -4
والزالت، والتعلق بهـا، باعتبـاره رأي فـالن أو     ر الولع بالغرائب،اهللا عليه وسلم، ومن الخطي   

 فالكل عرضة للخطأ والصواب فليس معناه إذا بلغ مرتبـة علميـة             فالن ممن يشار إليهم بالبنان    
  .معينة فال يجوز لنا مناقشته أو حواره

 

يهدمـه  ":  قـال .ال:  قلت"؟هل تعرف ما يهدم اإلسالم  ": قال لي عمر  : قال )1(فعن زياد بن حدير   
ولو أن إنسانًا أخذ بكـل شـواذ         .)2(!"ة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم األئمة المضلين       زلّ

 :ولـذلك قيـل  .! وهو لم يخرج بعد من أقوال العلماء،من الدين ما خرج لرب؛األقوال وغرائبها

م الجليـل عبـد     ويقول اإلما ... رـظ من الن  ه حظٌّ ـإال خالف ل   اء معتبرا ـوليس كل خالف ج   "
 .)4("ال يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم" )3(:الرحمن بن مهدي

نقل آراء الشيخ علـى كتبـه        االعتماد في : ومن األمانة واإلنصاف في نقل الخالف      -5
 .نفسه

وليس جمع  .في نقل آراء المذهب على كتب المذهب المعتمدة لدى علمائه          واالعتماد -6
 .ناك دون إلحاقها بأصحابها األصلييننثرات من هنا أو ه

                                                
وله رواية في سنن أبي داود      زياد بن حدير بمهملة مصغر أخو زياد بن حدير  وزياد من كبار التابعين أدرك عمر                  )1(

ونزل الكوفة وولي إمرتها مرة وهو أسدى من بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، روى عن العديد                    
من الصحابة كعمر وعلي وعبد اهللا بن مسعود وغيرهم وقال أبو حاتم عنه ثقة، المزي، يوسف بـن الزكـي عبـد        

-ه1400(،1بيـروت، ط  \مؤسسـة الرسـالة     ) بشار عواد معروف  : قتحقي(الرحمن أبو الحجاج، تهذيب الكمال،      
 .100، ص8وانظر أيضا العسقالني، بن حجر، فتح الباري، ج. 449، ص 9، ج)م1980

 .82، ص1الدارمي، سنن الدارمي، باب كراهية أخذ الرأي، ج )2(
لمحدث الفقيه العابد قال عنه اإلمام هو اإلمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي، أبو سعيد، الحافظ ا      )3(

، 12هـ الذهبي، سير أعالم النبالء، ج198هـ وتوفي سنة 135ولد سنة " اإلمام الناصر المجود سيد القراء:"الذهبي
 .234ص

 .48، ص2القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، ج )4(
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 :أسباب اختالف الصحابة: المطلب السابع

 فـي كتابـه    - رحمـه اهللا   -وسنبين ذلك في عدة نقاط كما ذكرها اإلمام ولـي اهللا الـدهلوي            
 :)1(اإلنصاف

أن صحابياً سمع حكماً في قضية معينة أو واقعة ما أو فتوى ولـم يسـمعه اآلخـر،                  : منها:أوالً
 :أيه في ذلك وهذا على وجوهفاجتهد بر

 سـئل عـن   -رضي اهللا عنـه -عن ابن مسعود   :  أن يقع اجتهاده موافقاً للحديث، مثال ذلك       -1
 يقضـي   - صلى اهللا عليه وسلم    -لم أر رسول اهللا   : فقال. امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها      

ال وكـس وال    في ذلك، فاختلفوا عليه شهرا وألحوا، فاجتهد برأيه وقضى بـأن مهـر نسـائها                
،وعليها العدة، ولها في الميراث، فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى اهللا عليـه وسـلم                 )2(شطط

 . ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد اإلسالم)3(قضى بمثل ذلك في امرأة منهم،
 
تهـاده   أن يقع بينهما مناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالبـا،فيرجع عـن اج               -2

 .المسموع
ما رواه األئمة من أن أبا هريرة رضي اهللا عنه كان مذهبه أنه من أصبح جنباً فال صـوم                   :مثاله

 .)4(عليه، حتى أخبرته بعض أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم بخالف مذهبه
 
 أن يبلغه الحديث ولكن ال على الوجه الذي يقع به غالب الظن، فلم يترك اجتهاده، بل طعـن    -3
يا َأيها النَِّبي ِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وَأحصوا الِْعـدةَ           :(كما في قوله تعالى   . ي الحديث ف

             يبِبفَاِحشٍَة م ْأِتيني ِإلَّا َأن نجخْرال يو وِتِهنيب ِمن نوهال تُخِْرج كُمبر اتَّقُوا اللَّهاللَِّه    و وددح ِتلْكنٍَة و
 .) 5() ومن يتَعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نَفْسه ال تَدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك َأمراً

فقد روى أصحاب األصول أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة                
 عمـر شـهادتها   -هللا صلى اهللا عليه وسلم نفقة وال سـكنى، فـرد    الثالث فلم يجعل لها رسول ا     

                                                
) محمد بن صبحي حسن حالق، عامر حسين: قتحقي(الدهلوي، اإلمام ولي اهللا، اإلنصاف في بيان أسباب االختالف،  )1(

 .م1999-هـ1420، 1، ط50 ص-34 لبنان، ص\دار ابن حزم\
 .454، ص)وكس(أي من غير زيادة وال نقصان، المعجم الوسيط، مادة  )2(
 \، دار إحيـاء التـراث العربـي    )الشيخ احمد شاكر وآخرون : تحقيق(الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي،     )3(

، 1064رقم الحـديث    ) باب ما جاء في الرجل فيموت عنها قبل أن يفرض         (، كتاب النكاح،    450، ص 3 ج بيروت،
الحديث أخرجه النسائي وأبو داود ورواه الحاكم على شرط مسلم في المستدرك وقال الترمذي حديث حسن صحيح،        

 .201، ص3مصر، ج\ الزيعلي، عبد اهللا بن يوسف، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، دار الحديث
 .679، ص2 بيروت، باب الصائم يصبح جنبا، ج\البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار بن كثير  )4(

 1سورة الطالق،آیة )  (5
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) 1("ال نترك كتاب اهللا بقول امرأة ال ندري لعلها حفظت أو نسيت، لهـا النفقـة والسـكنى              :"وقال

 )2(" ال سـكنى وال نفقـة  : يعني في قولهـا ! يا فاطمة أال تتقي اهللا    :وقالت عائشة رضي اهللا عنها    
أنه كان من مذهب عمر بن الخطـاب أن التـيمم ال يجـزيء                ( )3(ومثال آخر ما رواه الشيخان    

الجنب الذي ال يجد الماء، فروى عنده عمار أنه كان معه في سفر فأصابته جنابة ولم يجد مـاء،     
إنما كان يكفيك أن تفعل     :  وقال - اهللا صلى اهللا عليه وسلم     -فتمعك في التراب، فذكر ذلك لرسول     
فلم يقبل عمـر بحـديث عمـار  ألن      . سح بهما وجهه ويده   هكذا وضرب بيديه على األرض فم     

ولم ينهض عنده حاجة    . عماراً أخبره أنه كان معه وعمر لم يتذكر ذلك،فكان ذلك مثاراً لإلشتباه           
تقاوم ما رآه فيه حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طـرق كثيـرة واضـمحل وهـم                   

 .القادحين، فأخذوا به
 
 .ديث أصال فينعدم عنده العلم بالواقعة المطروحة أن ال يصل إليه الح-4

.  عن ابن عمر كان يأمر النسـاء إذا اغتسـلن أن ينقضـن رؤوسـهن               )4(ما أخرج مسلم  : مثاله
يـأمر النسـاء أن ينقضـن    ! يا عجبا البن عمر هذا:"فسمعت عائشة رضي اهللا عنها بذلك فقالت  

 أنا ورسول اهللا من إناء واحد وما        لقد كنت اغتسل  ! رؤوسهن، أفال يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟     
 .)5(كنت أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات

ومن تلك الضروب أن يروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعـل فعـال فحملـه                 : ثانياً
 .بعضهم على القربة وبعضهم على اإلباحة

 عنـد النفـر مـن       ، أي النزول باالبطح   )6(ما رواه أصحاب األصول في قصة التحصيب      : مثاله
نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به، فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه                 . عرفات

 .القربة، فجعلوه من سنن الحج
 .وذهبت عائشة رضي اهللا عنها وابن عباس إلى أنه كان على وجه االتفاق وليس من السنن

                                                
مسلم، صحيح مسلم، باب . 1429، ص 3البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب قصة فاطمة بنت قيس، ج         )1(

 .1117، ص22ها، ج ال نفقة لاالمطلقة ثالث
 .88،ص18القرطبي، تفسیر القرطبي،ج)  (2

، 334، بـرقم  129، ص1البخاري ، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، في كتاب الطهـارة، بـاب التـيمم، ج      )3(
 .280، ص1النيسابوري، مسلم، صحيح مسلم، ج

 .498، رقم الحديث1النيسابوري، مسلم في صحيحه في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، ج )4(
 بيـروت،   \، دار إحياء التراث العربي      )محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق(النيسابوري، مسلم بن الحجاج النيسابوري،       )5(

 .260، ص1كتاب الطهارة ، باب صفة غسل الجنابة، ج
مناسك، ويقع المحصب التحصيب هو النزول بوادي المحصب، أو االبطح، في النفر من منى إلى مكة، عند انتهاء ال )6(

الرازي، محمد بن أبى بكر بن عبـد القـادر، مختـار           . عند مدخل مكة، بين جبلين، إلى المقبرة المسماة بالحجون        
 .58الصحاح، البراعم لإلنتاج الثقافي، ص
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عبـاس رضـي اهللا     -نة، وذهب ابن    في الطواف س  ) 1(ذهب الجمهور إلى أن الرمل    : ومثال آخر 
 على سبيل االتفاق لعارض عرض وهـو        -صلى اهللا عليه وسلم   - إلى أنه إنما فعله النبي       -عنه

 .)2(وليس بسنة.حطمتهم حمى يثرب: قول المشركين
 :ومنها اختالف الوهم: ثالثًا
ن متمتعـاً    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حج فرآه الناس فذهب بعضهم إلى أنه كـا                :مثاله

 .)3("وبعضهم إلى أنه كان قارنا، وبعضهم إلى انه كان مفردا

 : ومنها اختالف السهو والنسيان:رابعا 
اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :"  ما روي أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان يقول          مثاله

 .)4(عمرة في رجب، فسمعت بذلك عائشة فقضت عليه بالسهو

 :ف الضبطومنها اختال:خامسا
ما رواه ابن عمر عنه صلى اهللا عليه وسلم من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقضت                 : مثاله

مر الرسول صلى اهللا عليه وسلم علـى       . عائشة رضي اهللا عنها بأنه وهم بأخذ الحديث على هذا         
أن العـذاب    فظـن    )5(".إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها      : "يهودية يبكي عليها أهلها فقال    

 .معلول للبكاء وظن الحكم عاما على كل ميت

 :ومنها اختالفهم في علة الحكم:سادسا
نهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن استقبال القبلة في االستنجاء فذهب قوم إلى عمـوم        : مثاله

 ، ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة فذهب إلـى            )6(هذا الحكم وكونه غير منسوخ    
 .أنه نسخ للنهي المتقدم

 

 

 

 
                                                

 الرمل هو اإلسراع في المشي مع مقاربة الخطى،عبد المنعم،محمود عبد الرحمن،معجم المصـطلحات الفقهيـة،دار    )1(
 .183،ص2مصر،ج\الفضيلة

 .951، ص2النيسابوري، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب طواف اإلفاضة بعد النحر، ج )2(
 .884، 2النيسابوري، مسلم ، صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع، ج )3(
 .1151، ص4لبخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، جالبخاري ، محمد بن إسماعيل، صحيح ا )4(
  .638، ص2النيسابوري، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ج )5(
 .223، ص1نفس المصدر، ج )6(
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 المبحث الثاني
 أسباب اختالف الفقهاء واالختالف الحزبي

يخيل لبعض الناس أن المذاهب الفقهية إنما هي مظهر من مظاهر الفرقة والشقاق بين المسلمين               
وعامتهم وخاصتهم، ومن ثم اعتبروا اختالف الفقهاء في األحكام الشرعية شيئا مقيتا ومـذموما،              

الخالص من هذا المقت إنما هو نبذ هذه المذاهب والرجوع إلى الكتاب والسنة، واالقتصـار     وأن  
وقد فاتهم أن أئمة هذه المذاهب كـانوا أحـرص النـاس علـى أن     . عليهما في استنباط األحكام   

يتمسكوا بالكتاب والسنة وال يحيدوا عنها قيد أنملة، وأن ذلك كله ال يمنع وقوع الخالف،فكثيـر                
اس قد يضج ويصخب حينما يرى كثرة آراء الفقهاء وتفريعاتهم الفقهية والتي تمأل بطـون       من الن 

أمات الكتب حتى إذا ما حاول استعراضها اإلنسان المتعلم حارت نفسه وضـاق صـدره مـن                 
كثرتها والتي بالكاد يستطيع أحد إحصاءها لكثرتها وكثرت مسائلها، فقد انتشر اإلسالم في كافـة           

عت دائرة الفقه وكثرت مسائله وظهر العديد مـن نوابـغ العلمـاء واتبـاعهم،               األمصار، واتس 
وظهرت المذاهب الفقهية، والمدارس الفقهية؛ كمدرسة الحديث في المدينة، ومدرسة الرأي فـي             
الكوفة، وليس هذا فحسب بل إن واقع األقاليم والبالد تختلف كلها عن األخرى بحكـم العـادات                 

؛ وبالتالي أدى إلى االختالف في المسائل الفقهية؛ تنوع عبارات الفقهـاء            والتقاليد وطبيعة العرف  
 :وقمت بتقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب. فيها 

 اختالف الفقهاء ال يعني الضيق بآرائهم:  المطلب األول
 من أسباب اختالف الفقهاء:  المطلب الثاني
 االختالف الحزبي:  المطلب الثالث

 
 

 :ختالف الفقهاء ال يعني الضيق بآرائهما: المطلب األول
 

 :)1(ولعل أهم ما دعا إلى بروز هذا الفهم القاصر المخطئ ثالثة أمور
 ما عرفه الفقه اإلسالمي في فتراته التي كثر فيها التقليد، مـن تعصـب المقلـدين                 :األمر األول 

نهم يفرغ وسعه فـي     لمذاهب أئمتهم، بدافع الجهل، وقلة البضاعة في الحديث والفقه، فكان كل م           
أن هذا التعصـب    :االنتصار لمذهب إمامه وإبطال ما عداه من المذاهب األخرى، وأكثر من ذلك           

المقيت كان سبباً من أسباب وضع الحديث واالفتراء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، تأييدا                
                                                

 .260 دار ابن حزم، ص\الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي، دار الصفا )1(
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قته، وشوهوا معنى  للمذهب ودفاعا عنه، فهؤالء المتعصبون هم الذين أساءوا فهم االختالف وحقي          
المذاهب الفقهية، وحملوا غيرهم بذلك على أن يعتقدوا أن اختالف الفقهاء إنمـا هـو اخـتالف                 

 .تحزب وافتراق
 

 سوء فهم بعض المصطلحات التي جرت على ألسنة الفقهاء في معـرض تنـاولهم          :األمر الثاني 
اعد االستنباط عندهم، ومـن     للفروع التي اختلفوا فيها؛ بسبب اختالفهم في مناهج االجتهاد، وقو         

ففهم المتعصبون من ذلـك أنـه     ... قال أصحابنا كذا وقال الخصم كذا       :  المصطلحات قولهم  ههذ
 - بفهمهم وسـلوكهم   -التحزب والعداء، وتبعهم على ذلك الجهلة والمتفيقهون فأشاعوا في الناس         

هاء براء من ذلك كله،     والحق أن الفق  .أن ما دار بين الفقهاء من اختالف إنما هو تطاحن وصراع          
. وما كانوا يقصدون أبدا في شيء من تلك المصطلحات أنهم فرق وأحزاب يعادي بعضهم بعضا              

وإنما هي كلمات قالوها عفوا، وأرسلوها على سجاياهم إيضاحا لما اختلفوا فيه مـن الجزئيـات                
الحجـاج حـول    إال الطرف الذي يدور معه الجدل و      " الخصم" فهم ال يعنون بكلمة   ... والفروع،  

الجدل ومن هذا   : وأصل الخصومة في اللغة   . رأيه الذي يمثل اجتهاداً ثانياً بالنسبة للطرف اآلخر       
ويـدخل فـي    .  وتكون الخصومة أيضاً بمعنى الحكم     )1("بل هم قوم خصمون   :" القبيل قوله تعالى  
ته وسـياقه   سوء فهم كالم بعض الفقهاء بسبب النظر إليه مجرداً عن مالبسـا           : هذا األمر أيضاً  

 .وقصد صاحبه منه، وغير ذلك مما تتوقف عليه صحة فهمه
 

،  الـذم  واحدا وهواالخلط بين أنواع الخالف، واعتبارها شيئا واحداً يستوجب حكم       : األمر الثالث 
في حين أن من الخالف ما كانت تقتضيه طبيعة االجتهاد وتفاوت مدارك المجتهدين فيه، ومنـه                

لنزعات الدينية، ومنه الخالف في أصول الدين ومنـه مـا كـان فـي     ما كانت تمليه األهواء وا    
 . فروعه، وليس من الصواب أن يجمع هذه األنواع حكم واحد

هذه هي أهم األمور التي جعلت بعض الناس يفهمون الخالف الفقهي على غير حقيقتـه، وقـد                  
نفذوا منه إلى الطعن فـي       باباً ألعداء اإلسالم     - منذ أن شاع فيهم هذا الفهم الفاسد       -فتحوا بذلك 

إن . أئمة الفقه ووصفهم بأنهم أحزاب وشيع، ثم الطعن في اإلسالم نفسه وإخـراج أهلـه منـه                
 يتمثل في تلك اآلراء واالجتهادات الفقهية المتنوعة التي توصل          –إذاً  -الخالف الفقهي الذي نعنيه   

حكام الشرعية لمـا كـان      إليها الفقهاء عن طريق بذل ما بوسعهم،وإفراغ جهدهم في معرفة األ          
يعرض عليهم من القضايا والنوازل التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة، فهـو اخـتالف                  

                                                
 .58سورة الزخرف، آية )1(
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أماله االجتهاد والعلم والفقه، ودفع إليه اإلخالص هللا، وإقامة البحث عن حكم كل ما جـد مـن                   
 )   .1(وقائع الحياة

 

 

 

 
 :من أسباب اختالف الفقھاء: المطلب الثاني

 

 :قتصر في هذا المطلب على اإلشارة إلى أهم أسباب االختالف في العصور المتأخرةوسن
االستنباط القائم على الهوى ال عبرة به في : االختالف الواقع بسبب النزوع إلى الهـوى   :ًأوال

وهذا النوع من الخالف هو ذريعـة       . الشرع، وتقليد شيء من ذلك يعتبر باطال في ميزان التدين         
ويعلـق  . والتمزق ونشوء الشيع واألحزاب، وتعصب كل من ذلك إلى رأيه ومذهبه            إلى الفرقة   

 الذي هـو فـي      –وبهذا يظهر أن الخالف     :" رحمه اهللا على هذا األمر فيقول      )2(اإلمام الشاطبي 
 ناشئ عن الهوى المضل، ال عن تحري قصد الشارع باتباع األدلة على الجملـة        -حقيقته خالف 

 األهواء، وإذا دخل الهوى أدى إلى إتباع المتشابه حرصاً على           لعن أه والتفصيل، وهو الصادر    
الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخالف، وأدى إلي الفرقـة والتقـاطع والعـداوة والبغضـاء،                
الختالف األهواء وعدم اتفاقها،وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطالق، وإذا صار الهـوى              

 إال ما فيه اتباع الهوى، وذلك مخالفة الشـرع، ومخالفـة الشـرع              بعض مقدمات الدليل لم ينتج    
ليست من الشرع في شيء، فاتباع الهوى من حيث يظن انه إتباع للشرع ضالل فـي الشـرع،                  
ولذلك سميت البدع ضالالت، وجاء أن كل بدعة ضاللة، الن صاحبها مخطئ من حيث تـوهم                

 .)3 (..." المقرر في الشرعفلخالفأقوال أهل األهواء غير معتد به في ا. أنه مصيب
 

                                                
 .260دار ابن حزم ، ص\الروكي ، محمد ، نظرية التقعيد الفقهي، دار الصفا  )1(
ي الغرناطي المالكي توفي في     بالحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاط         :  الغرناطي :هو اإلمام  )2(

 واإلنشادات عنوان االتفاق في     اإلفادات. االعتصام بالسنة . له أصول النحو  .  تسعين وسبعمائة  790شعبان من سنة    
كتاب المجالس  .  مجلدات مطبوع  ةعنوان التعريف بأسرار التكليف مشهور بكتاب الموافقات في أربع        . علم االشتقاق 

 .9، ص2 انظر كتاب الباباني، هدية العارفين، ج".من نفخ الطيب"في شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري 
 .182، ص4لشريعة، جالشاطبي، الموافقات في أصول ا )3(
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، وهذا ال تجد له ذكر عند مـن يتكلمـون فـي أسـباب ورود        هو المعاصرة واالحتكاك  : الثاني
والواقع أن ما ينشأ من الخالف بين المتعاصرين أشد عمقا واتساعاً ممـا ينشـأ بـين                 . الخالف
 .)1(غيرهم
ختالف الفقهاء تفاوتهم في الحصـيلة       فمن أعظم أسباب ا    :التفاوت في الحصيلة العلمية   : الثالث

العلمية،أي علم الكتاب والسنة، فكلما كان العالم أو الفقيه عالما بالكتاب والسنة كان أقـرب إلـى       
 أنفسهم كما مر يتفاوتون أيضاً في هذا حيث أن أحدهم قد يملـك علمـا       ةالصواب، حتى الصحاب  

 .)2(المطروحة كما مر معنامن السنة ما ال يملكه اآلخر فيقع الخالف في المسائل 
ـ           : الرابع  ذانتشار الفقهاء من الصحابة والتابعين في األمصار اإلسالمية واستيطانهم هنـاك، فأخ

الناس يسألون في الفقه واألحكام، وال شك أن هؤالء ليسوا في نفس المرتبة فـي الفقـه وحفـظ        
 .)3(السنة األمر الذي أدى إلى اختالفهم فيما يجتهدون او يفتون به

 بسبب الرأي وخصوصاً حينما تكون هناك حادثة ليس فيها نص مـن             اختالف الفتوى : الخامس
 إلى المصالح وبما هو أقرب إلى روح التشريع فتتفاوت األفهام           ءقرآن أو سنة، ورأيهم هنا اللجو     
 .)4(في تقدير المصلحة فيقع الخالف

ء على اعتبـار أن هنـاك عـدة         لقد كانت سببا في اختالف الفقها     : اختالف القراءات : السادس
 اإلشكال في اسـتنباط     ع بطريق التواتر، فيق   -صلى اهللا عليه وسلم   -قراءات واردة عن الرسول     

األحكام من تلك القراءات المتعددة؛ فيكون سببا في إيقاع الخالف في الفهـم، وتقعيـد األحكـام              
لَى الصالِة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفـِق وامسـحواْ          يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا قُمتم إِ       :(كقوله تعالى 

فبعضهم قرأ أرجلكم بالنصب فكـان الحكـم هـو غسـل            . )5(...) ِبرؤوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبنيِ   
 .)6(د الفقهاءالرجلين، وآخرون قرأوها بالجر فكان فرض الرجلين عندهم المسح على تفصيل عن

 
                                                

انظر ) رئيس لجنة الفتوى في الشبكة اإلسالمية(الفقيه، عبد اهللا، اختالف الفقهاء وأثره في اختالف العاملين لإلسالم،  )1(
 www.kuftaro.org .، ا4موقع الشيخ كفتارو، ص

 .398، ص)م1999-هـ1419(،1األردن، ط\األشقر، عمر سليمان عبد اهللا،نظرات في أصول الفقه، دار النفائس  )2(
 .112زيدان عبد الكريم ، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ص )3(
 .106، ص)م1967-هـ1387(، 8بيروت، ط\الخضري، محمد، تاريخ التشريع اإلسالمي، دار الفكر )4(
 .6سورة المائدة، آية )5(
ـ 1424(،  2الخن، مصطفى،اثر االختالف في القواعد األصولية، مؤسسة الرسالة، ط         )6( فقـد  . 38، ص )م2003-هـ

اعتمدت  اإلمامية من الشيعة قراءة الجر،فذهبوا إلى أن الفرض مسح الرجلين وأولوا قراءة النصب بأنها عطـف                    
وخـالفوا بـذلك   . على محل الجار والمجرور، أو الباء الزائدة واألرجل معطوفة على محل الرؤوس المنصـوب             

هور ألنهم استندوا على األحاديث المتواترة كما أشار إلـى ذلـك اإلمـام              جمهور العلماء، والراجح هو رأي الجم     
، انظـر تفسـير     "،علـى األحاديـث المتـواترة     )الشـيعة اإلماميـة   (وما أدري بمـاذا يجيبـون       : فقال:"الشوكاني

 .145،ص1 ونيل األوطار للشوكاني،ج88،ص6،والقرطبي،ج356،ص2الكشاف،ج
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، وقد نشأ عن الخالف في مسألة النسخ خالف في فـروع كثيـرة ال تكـاد       حول النسخ : السابع
 :تدخل تحت حصر، ومن أشهر مواطن هذا الخالف هنا موطنان

 
؟ فمذهب األحناف أنها نسخ، ومـن األمثلـة التـي        هل الزيادة على النص نسخ    : الموطن األول 

لة مسألة اشتراط أن تكون الرقبة في الظهار مؤمنة حمالً على           يظهر فيها الخالف في هذه المسأ     
الرقبة في كفارة القتل، فمذهب األحناف أن اإليمان في رقبة كفارة الظهار ليس مشـروطاً؛ ألن                

 .)1()خِبريفَتحِرير رقَبٍة من قَبِل أَن يتماسا ذَِلكُم توعظُونَ ِبِه واللَّه ِبما تعملُونَ : (اهللا قال
حمـالً للمطلـق    (ومقتضى اآلية إجزاء الرقبة المطلقة فمن قيدها باإليمان كان زائداً على النص           

 .، والزيادة على النص نسخ)على المقيد
 فقد زعم جماعة أنهـا      هو أن تكون اآلية قد نسخت آيات كثيرة كآية السيف،         : الموطن الثاني  

 آيات الدعوة للكفـار والحـوار معهـم والمهادنـة           نسخت ما يربو على مائة آية، ويعنون بذلك       
  )2(. والموادعة معهم، وال شك أن هذا بعيد عن صوب التحقيق

إحداهما تدعو إلى األخذ بما قام عليه        : ) 3(هو أن في كل مذهب من المذاهب مدرستين       : الثامن
هور المـذهب   واألخرى تدعو إلى األخذ بما تسميه مش      . الدليل، ولو لم يكن هو مشهور المذهب      

. ولو خالف الدليل، ونرى أن هذا الخالف ناشئ عن الخلفية العلمية لكل واحدة من المدرسـتين               
فهناك من أتباع المذهب من اشتغلوا بالحديث والتفسير مع االشتغال بفروع الفقه، وهنـاك مـن                

 . شغلهم حفظ الفروع، والتخريجات عن االشتغال بالدليل
غل بالدليل من أتباع المذهب هي صاحبة التحقيـق والتوفيـق عنـد    وال شك أن الطائفة التي تشت 

علـى سـبيل المثـال ال        )4(مواطن النزاع، ومن هذه الطائفة من الشافعية ابن حجر والنـووي          
: يقول النووي بعد إيراده لحديث مسلم في نقض الوضوء بلحم اإلبل          : وإليكم هذا المثال  . الحصر

بأنباء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين، وكأن الحـديثين         احتج أصحابنا ــ يعني الشافعية ــ       
                                                

 .3سورة المجادلة، آية )1(
رئيس لجنة الفتوى فـي     (،  "اختالف الفقهاء وأثره في اختالف العاملين لإلسالم      :" عبد اهللا ، محاضرة بعنوان    الفقيه،   )2(

 www.kuftaro.orgانظر موقع الشيخ كفتارو ) الشبكة اإلسالمية
 .نفس المصدر )3(
ه الشـافعي الشـهير   الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام النووي المحدث الفقي         )4(

ست وسبعين  ه   676وتوفي ببلدة سنة    ه   631ولد سنة   " نوي بلدة بحوران بينها وبين دمشق مسافة يومين       . "بالنووي
. اإلرشاد في أصول الحديث   . له من التصانيف األربعين في الحديث مشهور وعلها عدة شروح وحواشي          . وستمائة

. اإليضاح في مناسك الحاج. األصول والضوابط في المذهب. األسانيداإلشارات إلى بيان األسماء المهمات في متون 
التحرير في شرح التنبيه ألبـي إسـحاق الشـيرازي          . التبيان في آداب حملة القرآن    . بستان العارفين في التصوف   

 تـرخيص ال. التحقيق. تحفة الوالد وبغية الرائد   . تحفة الطالب النبيه في شرح التنبيه أيضا مطول لم يكمل         . مختصر
 .724، ص2انظر، البناني، هدية العارفين ج
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ولذا قال إن صح الحديث في لحوم اإلبل قلت به، والصحيح فـي             . لم يصحا عند اإلمام الشافعي    
إلـى  .. ذلك ــ والكالم ال يزال للنووي ــ ما ذهب إليه اإلمام أحمد وعامة أصحاب الحديث              

يح عند األصحاب والقديم أنه ينقض وهو ضعيف        الجديد المشهور ال ينقض، وهو الصح     : أن قال 
عند األصحاب، لكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار                

 إلى ترجيحه واختياره والذب عنه ومحل الشاهد من هذا أن البيهقـي والنـووي مـن      )1 (البيهقي
وقد ظهر الخالف فـي المـذهب       . لوقتعظماء أئمة الشافعية، وهما من أئمة الحديث في نفس ا         

المالكي بين المدرستين، مدرسة الدليل ومدرسة التقليد، أقول ظهر بينهمـا ظهـوراً أشـد مـن              
ظهوره بين غيرهم من أهل بقية المذاهب، ولم يخُل ما جرى من ذلك بين هاتين المدرستين مـن   

 . نتف وطرائف
نصـوص تـدل علـى األحكـام     وذلـك ألن ال : االختالف بسـبب داللـة النصـوص     :التاسع

 .المنطوق وهو الداللة على الحكم في محل النطق: األول:بطريقتين
 

ويقـول  .المفهوم بنوعيه الموافقة والمخالفة، وهو الداللة على الحكم في غير محل النطق           : الثاني
إذا دلت النصوص على أي حكم من األحكام بأي طريقة من طرق هذه الداللة علمنا أنه                : العلماء

وقد يكـون المنطـوق     .راد النص، وقد وقع الخالف بسبب إنكار الحنفية لمفهوم المخالفة مثالً          م
وقد يكون الـنص ظـاهراً أو نصـياً أو          . صريحاً أو غير صريح؛ وبسبب ذلك قد يقع الخالف        

 .)2(محكماً أو مفسراً أو يكون خفي الداللة
 

ي التي يعبر بها اإلنسان عما يدور فـي  وه: )3(التفاوت في اإلحاطة بعلوم اللغة العربية    :العاشر
اللفظ الواحد الذي يحتمل    "نفسه من معاٍن، يفهمها اآلخر، ففي اللغة هنالك األلفاظ المشتركة وهي            

معاني متعددة، والمعروف أنه ال يحمل على أحدهما إال بقرينة، وقد يختلف النـاس فـي هـذه                  
 .)4()ٌربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء والْمطَلَّقَات يت: (مثاله قوله تعالى.القرينة

                                                
ه بقريـة  384اإلمام البيهقي هو اإلمام أبو بكر احمد بن الحسين بن علي بن عبد اهللا البيهقي ولد رحمه اهللا في سنة               )1(

ن كان اإلمام البيهقي أحد أئمة المسلميهـ في نيسابور وحمل منها إلى بيهق فدفن بها 454وتوفي سنة " خسرو جرد"
وهداة المؤمنين والدعاة إلى حبل اهللا المتين، فقيه جليل، حافظ كبير، أصولي نحوي زاهـد ورع، قانـت هللا، قـائم       

من جبال العلم، أخذ الفقه عن ناصر العمري وقرأ علم الكالم علـى مـذهب    بنصرة المذهب أصوالً وفروعاً جبالً
 كتب األسماء والصفات، كتاب االعتقاد وغيرهـا ،         السنن الكبرى، كتاب المبسوط،   : ، ومن أهم مصنفاته   األشعري

 .207بيروت، ص\، دار الكتب العلمية)كمال يوسف الحوت:تحقيق(البغدادي،محمد عبد الغني، التقييد، 
المحاضر بقسم  الثقافة اإلسـالمية      (ايها العلماء والدعاة احذروا، محاضرة للدكتور الشيخ عالء الدين أمين الزاكي             )2(

  هذا وكنت قد تكلمت عـن مثـل هـذه    org.kuftaro.www . موقع الشيخ احمد كفتاروا 8ص) ومجامعة الخرط
 .الدالالت في الفصل األول  من هذا البحث

 .403األشقر، عمر سليمان عبد اهللا، نظرات في أصول الفقه، ص )3(
 .228سورة البقرة، آية  )4(
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 علـى معنـي     ) 1(فحمله بعض العلماء    .فالقرء يطلق ويراد به الطهر، ويطلق ويراد به الحيض        
، فلو كان المراد الحيض لذُكر مذكراً، وحمله علـى الحـيض            )ثالثة(الطهر لقرينة تأنيث العدد     

، وهذا يدل على أن المعتبر في العدد        )2("ها حيضتان طالق األمة سنتان، وعدت   : "مستدلين بحديث 
 . الحيض ال الطهر

 وهو أنه لما ظهرت المذاهب الفقهية المعروفـة         :االختالف في القواعد األصولية   : الحادي عشر 
اشتغل كل أتباع مذهب بجمع وتحرير أقوال إمام مذهبهم، ووضـع أصـول المـذهب وتقعيـد                 

أن أصبحت مواطن االتفاق قليلة جـداً، وقـد نشـأ عـن             قواعده، واتسعت دائرة الخالف إلى      
االختالف في القواعد اختالف كبير في الفروع، وما دامت كل قاعدة اختلف فيها ينشأ عن ذلـك            

 .اختالف في الفروع المتفرعة عنها فلنا أن تتصور حجم الخالف
 

والظاهريـة،  كاالحتجاج بالقياس بـين الجمهـور       : االختالف في حجية المصادر   : الثاني عشر 
والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، واالستحسان وسد الذرائع، وغير ذلك ممـا يـؤدي إلـى                

 .)3(اختالف في الفروع
 

وحدث ذلك في القرون التي تلت القرن الثالث فقد شـاع جـو             : التعصب المذهبي  :الثالث عشر 
في األقاليم، كما حـدث     التقليد وكثرة المجادالت المذهبية، وخصوصا في المذاهب التي تتجاور          

 .)4(مع المذهب الشافعي والحنفي فاالختالف بينهم كان شديدا
فهذه جملة من األسباب التي أدت إلى وقوع الخالف بين الفقهاء، واألسباب كثيرة ولكـن هـذه                 

 .أهمها وأهم األمور التي كانت األكثر مالحظة بين الفقهاء والنابهين من العلماء
 

                                                
وذهب أبو .الحيض: إلى أن المراد باإلقراء - رضي اهللا عنهم–ائشة وابن عمر وزيد بن ثابت  ومن معهم فذهبت ع)  (1

وإلى الرأي ذهب الفقهاء كالشاقعي وأحمد ومالك . بكر وعمر وعلي وعثمان وجمهرة من الصحابة إلى أن اإلقراء الحيض
ل فريق استدل على ما يقول بعدد من األدلة  مبسوطة في أبو حنيفة، والراجح قول الفريق االثاني وك:، وذهب إلى الثاني

 .112،ص3كتب الفقه والتفسير،القرطبي، تفسير القرطبي،ج
، )الشيخ احمد شاكر وآخرون: تحقيق( بيروت\الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي          )2(

سناد ضعيف لضعف عطية بن سعيد العوفي وعمر بـن  ، هذا إ488، ص3باب ما جاء أن طالق األمة تطليقتان، ج 
شبيب الكوفي رواة هذا الحديث، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب به                    
مرفوعا وقال الصحيح أنه موقوف على ابن عمر رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر وكذا رواه الدار قطني 

 عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر به ومن طريق الدار قطني وغيره رواه البيهقـي فـي   في سننه من طريق  
سننه الكبرى وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، الكناني، أحمد بن أبـي بكـر بـن                      

 .131، ص2، ج)هـ403ـ1(، 2بيروت، ط\إسماعيل، مصباح الزجاجة، دار العربية
 www.kuftaro.org .العلماء والدعاة احذروا، محاضرة للدكتور الشيخ عالء الدين أمين الزاكي، أيها  )3(
 .303لندن، قبرص، ص\أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب اإلسالمية، دار الحديث  )4(
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 :تالف الحزبياالخ: المطلب الثالث
 

طبيعة االختالف في عصرنا الحاضر اتخذت لونا جديدا من االختالف، فضال عـن االخـتالف             
 المذاهب الفقهية فـي  فالفقهي، أال وهو االختالف الحزبي الذي أصبح يشابه إلى حد كبير اختال     

 مـا   إن األحزاب السياسية في السياسة أشبه     :" ويقول الدكتور يوسف القرضاوي   . أوج ظهورها   
تكون بالمذاهب في الفقه، لكل إمام أصول واجتهادات تميزه عـن غيـره، وأتبـاع يرتضـون                 

 .")1(أصوله، وكذلك األحزاب، فاألحزاب مذاهب في السياسة، والمـذاهب أحـزاب فـي الفقـه              
والحزب تكتل من الناس تجمعهم فكرة معينة يسعون بجموعهم لتحقيقها وتحقيق أهـداف هـذه               

 العصبية أو يجتمعون على مذهب واحد، أو دين واحد أو غيره، وفي جميع              الفكرة، وقد تجمعهم  
األحوال يكون لهم رئيس واحد، وأهم صفاتهم أن يكونوا مميزين في كيانهم، ولهذا الحزب اسـم              

 .)2(أو علم أو شعار
فاالختالف الحزبي يرتكز مفهومه اليوم حول طبيعة العمل، وطريقة التغييـر، وهـي العالمـة               

فاالختالف حول الرؤيا والتطلعات المستقبلية لهذه األمة يشغل معظم الحركات          .  للخالف المميزة
واألحزاب والتكتالت السياسية، فكل مجموعة تتخذ لنفسها الطريقة، أو المنهج الذي تراه لتسـير              
عليه في خطوات التغيير المنشودة، والذي تخطه في فكرها وسلوكها  وأدبياتها، وتسـوق لـذلك      

ولكن ما الذي يحدث؟ نجـد أن هـذه         . الدالئل والقرائن لتدعم أهدافها و غاياتها وطريقتها      األمر  
األحزاب تتنافر مع بعضها البعض تنافرا شديدا تصل إلى درجة القطيعة، وحتى التشويه والقدح              
والنعت بأقبح الصفات، والتصلب في المواقف، مع العلم أن هذه األحزاب بجملتها مـا هـي إال                 

فأصبحت عدة أمور دعت إلى االختالف في التكتل اليـوم          : و وسائل لتحقيق غاية معينة    وسيلة أ 
 -:منها
 جامـدة   - لألسـف  -كما نرى هذه الحركات   : الجمود هو آفة خطرة في الحزب اإلسالمي      : أوالً

ومغلقة على نفسها، وهو عائق من عوائق الحركة اإلسالمية  الداخلية، فهي جامدة على شـكل                
 معينة في السياسـة وكـل مـن         رظيم، وعلى وسائل معينة في التربية، وعلى أفكا       معين من التن  

 تلك األفكار، أو يعـدل فيهـا بـالنقص          ويحاول أن يغير تلك الوسيلة، أو هذا الشكل الحركي، أ         
 .)3(والزيادة يقابل بالرفض الشديد، أو االتهام والتنديد

ستبداد سواء كانت ناتجة عن طغيـان إحسـاس       إن حالة اال  : االستبداد في القيادة الحزبية   : ثانياً
المستبد بالتفوق على من حوله، أو تفوق من حوله عليه، فإنها تصل بصاحب هذه الحالـة إلـى                  

                                                
 .36القرضاوي، د يوسف،مستقبل األصولية اإلسالمية، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ص )1(
، حقـوق الطبـع   )م1992-هـ1412(، 1سى محمد، الرأي الصواب في تعدد األحزاب، عمان، ط     عفانة، جواد مو   )2(

 .23محفوظة، ص
 .104، ص)م1992-هـ1412(، 4القرضاوي، يوسف، أولويات الحركة اإلسالمية،مكتبة وهبة، ط )3(
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النزوع إلى ضيق الصدر بالنصيحة والنقد والمحاسبة، وذلك يخلق بينه وبين أصـحاب العقـل               
التعامل، ورفضهم هذا يكون نابعا     والفكر واألخالق رفضا ألسلوبه في اتخاذ القرار والممارسة و        

من الرفض الطبيعي لحالة االستبداد؛ مما يدفع المستبد للجوء إلى القهر والقمع فحينئذ يفقد القائد               
 .)1(حب الجماهير) صاحب الحالة المستبدة(

وقد تكون من أخطر اإلصـابات التـي لحقـت بالحركـات            : تحول الوسيلة إلى غاية   : ثالثـاً
مية فكراً وسلوكاً وفي كثير من األحيان سلوكاً، لعدم جرأتها على تسجيل ذلك             والتنظيمات اإلسال 

كما هو معلوم ومقصود وسيلة؛ ألنه      : انقالب الوسيلة إلى غاية، فالتنظيم    : في أطروحاتها الفكرية  
تجميع وتنسيق للطاقات، والخبرات، ويهدف إلى تحصيل كسب أكبر للقضية اإلسالمية ،ويزيـد             

نظم، الذي يسرع الخطى باتجاه تحقيق المجتمع اإلسالمي، حيث يشـكل خميـرة             من العطاء الم  
النهوض للمجتمع بشكل عام، ويعطي دليال مجسداً وعملياً على الخيار اإلسالمي إلثارة االقتـداء      

ولسنا هنـا   . وإغراء الناس به، ويكون ميداناً للتدريب على المعاني اإلسالمية المفقودة في األمة           
قصاء المعاني الهامة والكثيرة التي يحققها التنظيم لكن المشكلة التي أصابت العمـل         في سبيل است  

إلى غايـة بحـد     ) التنظيم(اإلسالمي أو التنظيمات اإلسالمية في مقتل، أال وهي انقالب الوسيلة           
ذاتها ،وتبرير كل شيء من الكسب، أو الخطأ، في سبيل حمايتها، وهذا جعلها أجساما منفصـلة                

، وجعل لها أهدافاً خاصة بها، وأدى إلي االنغـالق، والتحـزب واالفتتـان بـالنفس،                عن األمة 
             واإلعجاب بالرأي، والفكر الذاتي، واالنكفاء عن اآلخرين، وتأريخ الذات، وعدم الرغبة ابتـداء
والقدرة انتهاء على اإلفادة مما عند اآلخرين، وإشاعة أجواء اإلرهاب الفكري حتى على مستوى              

 نفسه، بحيث لم يبق مكانا للحوار أو المناقشة والمفاكرة، والشورى، إلى درجة لم تسـمح          التنظيم
األمر الـذي أدى ألن يكـون       . معها بعض هذه التنظيمات بأي فكر معارض ، أو ناقد، أو مقوم           

الكثير من االتباع نسخة مكررة عن القائد، و الزعيم، و الشيخ، وإحكام األسوار الحزبيـة التـي         
لضعف، وتكّرس الخطأ، وتغيب الحقيقة، وكأن اإلسالم بدأ بمثل هذه التنظيمات، وسوف            تحمي ا 

وفي ذلك نقض للمنطـق، والتـاريخ، والواقـع         . ينتهي منها، وكأنها هي اإلسالم واإلسالم هي      
 .)2(والمستقبل، وطبيعة الخلود في هذا الدين، وتنكر لمفهوم األخوة اإليمانية الشاملة

 
 ومن التعصب الواجب على اإلنسان المسـلم الحـذر منـه            : للفئة أو الحزب   التعصب: رابعـاًً

التعصب للفئة أو الحزب الذي ينتسب إليه،فتعصبه يجعله ينتصر له بالحق وبالباطل، كمـا قيـل        
 صـلى اهللا عليـه وسـلم        -، قبل أن يعدله الرسـول     افي الجاهيلة أنصر أخاك ظالما أو مظلوم      

التعصب للجماعة أن يضفي عليها لوناً من الصفات تشبه القداسـة            دقيقاً، ومن    اًويعطيهما تفسير 
                                                

 .25م، ص1991األردن، / الحسن، هاني، حتى ال تكون القيادة استبدادا، دار عمان )1(
 .79الواليات المتحدة ، ص\ والدعوة، المعهد العالمي للفكر اإلسالميرية، عمر عبيد ، مراجعات في الفكحسن )2(
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أو العصمة، فكل ما تقوله حق، وكل ما تفعله جميل، وكل ما يصدر عنها فهو صـواب، وكـل                   
تاريخها أمجاد، وكل رجالها مالئكة، وهذا غير صحيح، فكل جماعة قامـت لنصـرة اإلسـالم                

، ليست أكثر من مجموعة من المسلمين تجتهد في         وتجديده في العقول واألنفس والحياة والمجتمع     
خدمة اإلسالم وإعالء كلمته، وهي في اجتهادها تصيب وتخطىء، وهي مأجورة على كل حـال               

ولكن من مساوئ هذا التعصب أنه      .  أم أخطأت، فلكل مجتهد نصيب؛ولكل امرئ ما نوى        تأصاب
محمـودة، وال يـذكر العيـوب، وال        ال يذكر لجماعته أو لحزبه، إال المزايا الحسنة، واألمور ال         

السيئات، وأن يعظِّم رجال مجموعته مهما يكن فيهم من تقصير، أو قصـور، ويحقـر رجـال                 
 .)1(اآلخرين، مهما يكن فيهم من سمو في العلم والعمل

 
فمن األمور المحزنة أن غالبية الشباب يفهمون اإلسالم من خالل          :السطحية في الثقافة  :  خامساً

قرؤونها، فتعطيهم جانبا محددا في الثقافة، وال تعطيهم الفكرة الشاملة عن اإلسـالم،       الكتب التي ي  
فبالتالي تغيب مقاصده وكلياته، وال يمنحهم الرؤية السليمة، من خالل غاياته،فهم أشبه بمجموعة             
من المكفوفين وضعوا أيديهم على مواضع متفرقة من جسم الفيل واعتبر كل منهم ما لمسه هـو              

وهكذا حال المسلمين اليوم، لقد تفرقت األمة إلى شراذم وفئات، فئة أدارت ظهرهـا              . فيلجسم ال 
لإلسالم ولم يعد يربطها بها رابط سوى األسماء الموروثة عنه، وأخرى تحن للعودة إليه ولكنها               
تتخذ إليه سبال مختلفة فيفرق بينها االختالف، ويمكن أعـداء الـدين منهـا، وتالحقهـا عصـا            

 .)2(السلطان
 وغيرها الكثير من أسباب اختالف الحزبي، التي لم نذكرها هنا، كانت دوما مدعاة إلى الفتنة،

 . و إلى االختالف بين األحزاب والجماعات المختلفة التي تسببت بالنفور  وتفرق القلوب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، 3بيـروت، ط  \القرضاوي، يوسف، الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم، مؤسسة الرسالة           )1(

 .132، ص)م1993-هـ1414(
 .152اإلسالم، صالعلواني، طه جابر، أدب االختالف في  )2(
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           الفصـل الثـالث         الفصـل الثـالث
  

  والفرق بينه وبين التقليديأصول التبن
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 التبني والفرق بينه وبين التقليد أصول 
في هذا الفصل حاولت أن أضع أهم أصول التبني عند من ينادون به، ويؤصـلون لـه                  

ومع إعطـاء بعـض     . بالشكل والصورة، مستفيدا من الكتب والنشرات التي توضح هذا المعنى         
ع التقليد ومجمل   األمثلة التي تعتبر أمثلة حية على واقع التبني،كما قمت بمقارنة أصولية معه وم            

 :وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث. متعلقاته كاالجتهاد واالتباع إلى غير ذلك
 .مفهوم التبني وتأصيله الشرعي:  المبحث األول
 .نماذج من اآلراء المتبناة:  المبحث الثاني
 . التبني والتقليدنموازنة بي:  المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

 ولالمبحث األ
 :مفهوم التبني وتأصيله الشرعي

إن الناظر إلي قواعد الفقهاء وتخريجاتهم الفقهية على جميع مستوياتهم الفكرية والمذهبية وعلـى       
اختالف تنوعاتهم في االستنباط لألحكام التشريعية ومشاربهم في االجتهاد، ليدرك أن مثل هـذا              

 المحررة، فحينما يحـرر العلمـاء قواعـد    ، ال أصل له في أصولهم أو قواعدهم   "التبني"المفهوم  
مذاهبهم يلتزمون بذكر طرائق االستنباط عندهم و قواعد أصول االستنباط لديهم، ولـم يتطـرق          
أحد لمثل هذا المصطلح في القديم من الفقهاء بل هو مصطلح جديد طرأ في العصر الحديث عند                 

 وهو من   -رحمه اهللا تعالى  -هانيوهو حزب أسسه الشيخ تقي الدين النب      ": حزب التحرير "جماعة  
م، وتـوفي فـي     1910مواليد قرية اجزم بالقرب من مدينة حيفا في فلسطين ولـد فـي عـام                

م في بيروت، وتلقى الشيخ تقي الدين منذ صغره دراسـته االبتدائيـة فـي مدرسـة                 1977عام
،وهـو حفيـد   القرية،وحفظ القرآن ومباديء علوم الفقه االسالمي واللغة العربية على يد والـده         

،  والذي ولد أيضا في نفـس  )م1932-م1849(العالم الكبير الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني   
القرية ودفن فيها بعد أن قام بعدة رحالت علمية في مناطق مختلفة من العالم اإلسالمي، ولهـذا                 

تلف أصناف  العالم عدة آثار في التفسير والفقه والحديث وله اكثر من سبعة وستين كتابا  في مخ               
وطبع أكثرها في الـدار المصـرية وفـي         . العلوم كالفقه، واألدب، واللغة، والحديث، والتفسير       

وحفيده الشيخ تقي الدين كان قد تلقـى              .)1(   خالل إقامته في بيروت    ابيروت وقد ألف معظمه   
اللغـة العربيـة   دراسته االبتدائية في مدرسة القرية،وحفظ القرآن ومبادئ علوم الفقه اإلسالمي و 

على يد والده   الشيخ إبراهيم النبهاني الذي كان يعمل مدرسـا للعلـوم الشـرعية فـي وزارة                    
المعارف الفلسطينية ثم تابع الشيخ تقي الدين دراسته الثانوية في عكا،إال أنه لم يتمها فقد سـافر                 

 النبهاني ثـم التحـق   إلى القاهرة بغية االلتحاق باألزهر الشريف تحقيقا لرغبة جده الشيخ يوسف  
بثانوية األزهر واجتازها بتفوق فنال الشهادة العالمية والتحق أثرها بكلية دار العلوم والتي كانت              
تتبع األزهر في ذلك الوقت وكان يحضر الحلقات العلمية في األزهر الشـريف علـى شـيوخ                 

يخ تقـي الـدين   وتخرج الش- رحمه اهللا–أرشدهم  إليه جده من مثل الشيح محمد الخضر حسين  
م، وفي نفس العام تخرج من األزهر الشريف وفـق النظـام القـديم     1932في كلية العلوم سنة     

حيث كان يسمح بذلك حيث يختار الوافد إلى األزهر بعض الشيوخ ويحضر عليهم فـي اللغـة                 
 وغيرها من العلوم  " علم الكالم "العربية والعلوم الشرعية من فقه وأصول وحديث وتفسير وتوحيد        

وبعد أن أنهى الشيخ دراسته األزهرية قفل راجعا إلى وطنه فلسطين ليبدأ حياته العلميـة فـي            . 
وزارة المعارف الفلسطينية مدرسا للعلوم الشرعية في مدارس حيفا الثانوية النظامية وفي عـام              

 أن يبتعد عـن التعلـيم ألنـه         دم قد طلبا للمحاكم الشرعية ليعمل في مجال القضاء وأرا         1938
                                                

 218 بیروت،ص\، دار صدار8الزركلي،خیر الدین،األعالم،ج)  ( 1



 56

سب وجهة نظره أن التعليم  قد وضعه المستعمر المحتل على أساس فلسفته ومفاهيمه الخاصة               ح
عن الحياة، فقد حرص تقي الدين  رحمه اهللا على تولي القضاء، إال أنه لم يحصل على مـراده                   
في بادئ األمر، فقد تم تعيينه كاتبا في محكمة بيسان، ثم نقل إلى طبريا ثم رفع  مـذكره إلـى                     

باش " اإلسالمي األعلى يطلب فيها إنصافه، وإعطاءه حقه ، فقرر المسؤولون تعينه كتاب            المجلس
، وبعدها قاضيا في محكمة الرملة، وبقي فيهـا حتـى           " مساعد قاضي "بحيفا، ثم  مشاور   "  كاتب
م، وبعدها خرج من الرملة، إلى الشام،أثر سقوط فلسطين في يـد اليهـود، ورجـع               1948عام  

م، حيـث قـدم   1950 ثم عين قاضيا لمحكمة القدس الشرعية حتـى عـام            بعدها إلى فلسطين،  
استقالته  إثر ترشيح نفسه في المجلس النيابي األردني عن منطقة القدس، إال أنه لم  يقـدر لـه                    

م عمل مدرسا في الكلية العلمية اإلسالمية، في خالل فترته العلميـة  1951الفوز فيها، وفي عام    
س بعمق األحزاب، والحركات، والتنظيمـات، وأسـاليبها، وأسـباب          أخذ الشيخ تقي الدين  يدر     

 الخالفة اإلسالمية، والتي    ةانتشارها، وكان دافعه هو إحساسه  بوجوب تكتل إسالمي يعمل إلعاد          
م، وظهور ضـعف    1948انتهت على يد كمال أتاتورك، ووجود دولة إسرائيل في الجوار عام            

داب البريطاني، وهذه األمور السـابقة شـكلت هاجسـا          العرب أمام عصابات اليهود ربيبة االنت     
وإحساسا قويا لدي الشيخ تقي، فأخذ يدرس األسباب الحقيقية التي تنهض بالمسلمين، فحاول عن              

: رسالة العرب،والثانيـة  : األولى: طريق الفكر القومي  إنهاض األمة ، وكتب قي ذلك برسالتين          
م ثم تراجع بعدها الشيخ عن هذا الطريـق وعـاد           1950إنقاذ المسلمين،واللتان صدرتا في عام      

 رحمـه   –  وسيد قطـب      - رحمه اهللا  –إلى الساحة ليدرس الجماعات  فالتقى بالشيخ حسن البنا          
  وغيرهم، إلى أن تبلور لديه  فكرة الحزب السياسي فقد استطاع أن يقنع العديد من العلماء                  -اهللا

سية البارزة بإنشاء حزب سياسي على أسـاس        األفاضل والقضاة المرموقين ، والشخصيات السيا     
اإلسالم وشرع يعرض عليهم اإلطار الحزبي، واألفكار التي يمكن أن تكون  الزاد، وفـي عـام     

وهذه الجماعة والتي بـدورها  . ) 1(...م  تم تشيكل النواة األولى لحزب التحرير اإلسالمي        1952
                                                

وهذه الجماعـة  . من منشورات صحيفة اللواء  \)عرض تاريخي ودراسة عامة   ( حزب التحرير اإلسالمي     /العبيدي،عوني،     ) 1(
يس عمله تعليمياً فهو ليس     ، سواء كان خارج الحكم أم كان في الحكم، ول         هو كفاح سياسي بحت   :كما تقول أن عملها   

 ليعمل بها ولتحمـل     وأحكامه كما أن عمله ليس وعظاً وإرشاداً، بل عمله سياسي تعطى فيه أفكار اإلسالم               مدرسة،
 اإلسالم ليصبح هو المطبق، وتصبح عقيدته هي أصـل الدولـة،            يحمل والحزب .إليجادها في واقع الحياة والدولة    

، وهي عقيدة سياسية انبثق عنها نظام  كما يقولون عقيدة اإلسالم هي عقيدة عقليةألن. فيهاوأصل الدستور والقوانين 
 والحزب ينطلق فـي خـط   .غيرها اإلنسان جميعها سياسية كانت أم اقتصادية، ثقافية أم اجتماعية، أم    مشاكليعالج  

حزب وطريقته لتكـوين   إليجاد أشخاص مؤمنين بفكرة ال   التثقيفمرحلة  :  األولى :سيره التغييري على ثالث مراحل    
 واقـع  لتحميلها اإلسالم، حتى تتخذه قضية لها، كي تعمل على إيجاده في             األمة، مع التفاعل   مرحلة :الثانية،  الحزبيةالكتلة  
 ولهذا الحزب عدد   الحكم، وتطبيق اإلسالم تطبيقاً عاماً شامالً، وحمله رسالة إلى العالم          استالم مرحلة :الثالثة .الحياة

انظر .  المتبناة وعدد من الكتب التي ال يجوز الحيد عنها أو تجاوزها ألنها تمثل المرجعية العليا للحزب                من األفكار 
 ).(www.hizb-ut-tahrir-orgموقع حزب التحرير الرسمي على اإلنترنت 
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 فالتزمـت  -خر إيجاد الخالفة اإلسالمية  أي بمعنى آ   -تسعى الستئناف الحياة اإلسالمية من جديد     
في سبيل ضبط أفرادها، والوضـع الحزبـي، والفكـرة      " التبني"وألزمت أفرادها بهذا المصطلح     

العامة للحزب كما يصرحون، فصار بمثابة القانون المعمول به عندهم، وأصـلوا لـه منهجيـة                
وقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى      . معينة في طريقتهم الحزبية المتبعة فيما بينهم كما سيأتي الحقا         

 :ستة مطالب
 مفهوم التبني:  المطلب األول
 .التبني في أصوله يرجع إلى األصول األولى للدعوة اإلسالمية : المطلب الثاني
 .مبررات وجود فكرة التبني في الحزب أو الجماعة : المطلب الثالث
 .أدلة القائلين بالتبني:  المطلب الرابع
 .كيفية التبني: سالمطلب الخام

 .المسوغات الشرعية لتغيير المتبنى: المطلب السادس
 

 :مفهوم التبني: المطلب األول
فيقـال  . ويطلق مجازاً على اتخاذ غير االبـن . )1( هو اتخاذ االبن أي صار ابنه   :التبني في اللغة  

هـو فـي    بنـي   تبنى فالن رأياً أو فكرة معينة وجعلها له رأيا أي اتخذها وسار وفقهـا؛ ألن الت               
ويطلق التبني أيضاً على معنى الحكـم الشـرعي      . )  2("أخذ الرأي وجعله رأيه هو    :" :اصطالحهم
هو العمل به، وتعليمه لغيره، والدعوة له حين يـدعو          : ألن معنى تبني المسلم للحكم    : "والعمل به 

ليمهـا وحملهـا    فمثال األحكام التي يجب التزامها والعمل بهـا وتع        . )3("ألحكام اإلسالم وأفكاره  
للناس؛ كأحكام االقتصاد، والعقوبات، ونظريات السياسة في الحكم، هي أحكام الزمة فـي حـق            
حاِملها الذي سيحملها بدوره لآلخرين فيتبنى في الحكـم، واالقتصـاد، واالجتمـاع ،والسياسـة         

ملزمـة  وسوف نرى بعضاً منها حينما نذكر كتبهم وجزء من متبنياتهم ال          . )4(الخارجية، وغيرها 
 .للجماعة

 -لكن الناظر لبعض الجماعات العاملة على الساحة الدعوية واإلسالمية يجد أن هناك جماعـات             
 بـروح التبنـي بطريقـة غيـر مباشـرة، كالسـلفية،       ت فقد أخذ-وإن لم تأخذ التبني بحذافيره    

. ييـر والصوفية، والشيعة، وجماةعة الدعوة والتبليغ، وبعض الحركات اإلسـالمية العاملـة للتغ        
فحينما يتكلم الشيخ ابن باز عن مسألة معينة، أو الشيخ األلباني، أو ابن عثيمين، أو الشيخ محمد                 

                                                
 72المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، بالقاهرة، ص )1(
 ).1(ملحق رقم: انظر قائمة المالحق. م1976\11\11اريخ حزب التحرير، نشرة بعنوان سؤال وجواب بت )2(
 ).2(ملحق رقم : انظر قائمة المالحق. م1962\2\7حزب التحرير، نشرة بعنوان جواب وسؤال بتاريخ  )3(
 .49عبد اهللا، محمد حسين، الطريقة الشرعية الستئناف الحياة اإلسالمية، دار النهضة اإلسالمية، ص )4(
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 و غيرهم من العلماء المعروفين، نجد االلتزام التام عنـد    - رحمهم اهللا جميعا     –بن عبد الوهاب    
ة عن أقوال هـؤالء     أفراد السلفية  بما يقولون ومن النادر جداً أن نرى أحداً يشذ من هذه الطائف              

فحقيقـة التبنـي    . األئمة أو يخالف أقوالهم على اعتبار أنهم الضابط والمرجع األعلى للفتـاوي           
موجودة في هذه الجماعة حتى وإن أنكروه فهو موجود فعالً، فظاهر حالهم يشـهد بـه وتؤيـده      

. الوجـه للمـرأة  كحلق اللحية وإسبال الثـوب، وسـتر        : التزام طلبة العلم قلبا وقالبا بما يقولون      
وغيرها من القضايا الكثيرة التي ال مجال لعرضها، فعلى سبيل المثال حينما يرى الشـيخ عبـد                 

 وجوب ستر المرأة وجهها وعده من الحجاب وال يجوز          - رحمه اهللا  -العزيز بن عبد اهللا ابن باز     
ن القليل جـداً أن يشـذ       هذا القول نجد أن الكثيرين يلتزمون به قلباً وقالباً وم         . )  1 (لها أن تظهره  

فمثالً الشيخ محمد بن محمد الشنقيطي،      . عنه أحد أو يعارضه من طلبة العلم المعروفين بالسلفية        
والشيخ محمد حسان، محمد بن صالح العثيميين والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ أبـو               

برازي، والشـيخ محمـد    إسحاق الحويني، والشيخ حامد بن عبد اهللا العلي، والشيخ محمد فؤاد ال           
وغيرهم  الكثير من أرباب هذا االتجاه، فال يكاد صاحب العقل والبصـيرة أن              ... صالح المنجد   

وهناك الكثير من اآلراء التـي      . )2(يفرق بين فتاويهم فكلها مجتمعه على عدم كشف وجه المرأة         
تحت ظل هذا االتجاه    تعتبر بمثابة األمر المسلم عندهم، ومن األمور التي تحتم على من انضوى             

كحلـق اللحيـة    . أن يسير وفقها وإال ال يعتبر من أصحاب هذا االتجاه، بل يعتبر صاحب بدعة             
وهم يضعون بعض القواعد يحكمون من خاللها على من يطلق عليه أنـه             . مثال و إسبال الثوب   

وبـين غيـرهم    سلفي أم أنه حزبي كما يقولون فيجعلون هذه النقاط العشرة المتبناة فوارق بينهم              
 :ويطلقون عليها كواشف

 .الموقف من االعتقاد في صفات اهللا:  األول الكاشف
 .الموقف من الشركيات:  الثاني الكاشف
 .الموقف من اإلمامة:  الثالث الكاشف
 .الموقف من الجماعة:  الرابع الكاشف
 .الموقف من الجهاد: الخامس الكاشف
 .ومة باإليمان واألمان من الدماء المعصالموقف: السادس الكاشف
 الموقف من العلماء، ومن هم العلماء؟:  السابع الكاشف
 .الموقف من البدعة وأهلها:  الثامن الكاشف

                                                
 http://www.binbaz.org.sa/index.php -  رحمه اهللا- العزيز بن عبد اهللا ابن بازموقع الشيخ عبد )1(
تقول مثل ما ورد في فتواه فهذا داللة إن روح ) السلفية(فهناك العديد من المواقع العلمية والتي تعبر عن هذا االتجاه  )2(

لمعروفة وأقوال علمائهم المنثورة هنا وهناك التبني موجود فعالً وإن لم يكن له تأصيل خطي أو منهجي في أدبياتهم ا
ــطالع      ــن االضــ ــد مــ ــعها لمزيــ ــع أضــ ــن المواقــ ــدد مــ ــذا عــ  :وهــ

net.almoslim.www://http،net.liveislam.www://http،com.islamway.www 

http://www.binbaz.org.sa/index.php
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 .الموقف من التكفير:  التاسع الكاشف
 .)1(الموقف من عقيدة الوالء والبراء:  العاشر الكاشف

أنه ال يجـوز   : تتعلق باإلمامة مثال  فمثالً لو استعرضنا بعضا من هذه الكواشف في القضايا التي           
الجهاد إال بإذن ولي األمر، وأنه ال يجوز الخروج على اإلمام حتى ولو كـان فـاجرا فتجـب                   
طاعته والصالة خلفه والحج والجهاد، وأن حكام اليوم هم والة أمور وأئمة،فال يصح الخـروج               

 .)2( اتفاق أئمة أهل السلفعليهم وأن من تكلم بالخروج هو اعتزالي وخارجي وهذا كما يقولون
، هي جماعة أهـل السـنة       ةوعلى صعيد الموقف من الجماعات؛ فإنه ال يوجد إال جماعة واحد          

والجماعة، أي جماعة الصحابة والسلف الصالح، وهم الفرقة الناجية وما عـداها مـن أحـزاب        
ن المسـلمون  كـاإلخوا :فتحزبها محرم، وال يصح وال يجوز، وأنها جماعات بدعية وتفرق األمة      

 .)3(وحزب التحرير، وجماعة التبليغ إلى غيرها من الجماعات
فال تجـد   . فليس هناك مجال لذكر كل كواشفهم فأحببت أن أضع بعض النماذج على ما يقولون               
وهذا فـي   . سلفيا ممن ينتسبون إلى هذه الجماعة إال ويحمل تلك األحكام و يحاول أال يشذ عنها              

وأيضاً نجد أن العديد من الحركات الصوفية أخـذت         . ني كما مر سابقاً   حقيقة األمر هو روح التب    
بروح التبني، وإن لم يذكروه صراحة، ومن المعروف أن الطرق الصوفية لها شـيخها المعتبـر    

فمثال على سبيل التمثيل ال الحصر الطريقة المهدوية التـي  . الذي يؤسس ويرسي مبادئ الطريقة 
 في السودان حيث كان شيخها، والمعبر عن جوهر         ي بن عبد اهللا    أحمد المهد  محمدأسسها الشيخ   

حيـث  : )4(هذه الجماعة وكان يعتبر نفسه اإلمام المهدي المنتظر، فقد الزم اتباعه ببعض األفكار            
بالمذاهب الفقهية   العملقام بإلغاء جميع الطرق الصوفية في البالد واإلبقاء على طريقته، وأوقف            

 في الدين، وأقر كذلك كتـاب كشـف         االجتهادل بعلم الكالم، وفتح باب      المختلفة، وحرم االشتغا  
، ومـن   الجاللـين  البيان للبيضـاوي، وتفسـير     حوتفسير رو الغمة للشعراني، والسيرة الحلبية،     
 :األفكار التي ألزم أتباعه بها أيضا

 . كفَّر المهدي من خالفه أو شك في مهديته ولم يؤمن بهلقد -1

 . الجاهلية أو الفترةزمان قبله  سمى الزمان الذي-2
 . كالتارك لها جزاؤه أن يقتل حداالصالة جعل المتهاون في -3
 . يؤدب حتى يتوب أو يموتالتنباك أفتى بأن من يشرب -4
 . الصوفية مجرد قنوات تصب في بحره العظيموالطرق جعل المذاهب الفقهية -5

                                                
، 22 رمزان آل طامي، الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات السياسية البدعيـة، ص             الهاجري، محمد بن   )1(

 .مكتبة سحاب السلفية
 .47-46نفس المصدر، ص )2(
 .92 ص-91نفس المصدر، ص )3(
 http://www.alsoufia.comانظر موقع الصوفيه، الطريقة المهدوية،  )4(

http://www.alsoufia.com
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 .ة لبيت المال تملك إذ أنها محجوزال منع حيازة األرض ألنها -6
 .ر ولي وال مهبال نهى عن زواج البالغة -7

فهؤالء يدعون لمذاهب مشايخهم المعـروفين وطـرقهم،   . وهذا إلى حد كبير هو التبني بأم عينه      
ونجد أن معظم طلبة العلم الذين      . فهذه األحكام يجب التزامها والعمل بها وتعليمها وحملها للناس        

ومثل ذلك أيضا الشيعة    . جون على مسألة واحدة من مسائل علمهم      تتلمذوا على أيديهم بالكاد يخر    
على اختالف مشاربهم وعلى األخص الفرق التي هي حتى اآلن والتي تعتبر المراجع، أو كمـا                
يسمونها الحوزات العلمية المرجع في كل أمر وخالف، وهم الذين يفصلون في األمـور كلهـا،                

قضـية اإلمامـة   :  الشيعة إلى السنة فمن أحكامهم الملزمة فمثالً الطائفة الزيدية وهي أقرب فرق     
التعيين، وثانياً الترشيح أو االختيار، فالتعيين يقصـد        :أوالً. فتضع شروط خاصة لمن يكون إماماً     

منه أن تقتصر اإلمامة في آل لبيت،والترشيح معناه أن يختار من آل البيت ممـن تتـوفر فيـه                   
أيضاً قامت الفرقة الزيدية بنقد فكرة التقيـة عـن           . ) 1(سينشروط اإلمامة من أبناء الحسن والح     

وغيرها الكثير من الحركات التـي كـان   . )  2(الشيعة االثني عشرية، أو اإلمامية وعدم األخذ بها 
لفكرة التنبي الحضور الواضح في أدبياتها وسلوكها والتعامل مع أفرادهـا ولكنـه ظهـر جليـاً      

ن جماعة حزب التحرير، ولهذا سنتناول بعضا من آرائهـم   وواضحاً وذا تأصيل علمي واضح ع     
 .ومما قالوا لمناقشتها وتبيان طبيعة هذا المفهوم

بأنه جاء نتيجة حالة العجز والتردي التي       :  بداية يعلل وفق نظر القائلين به      "التبني"فالحديث عن   
 وزاويـة  سادت المجتمع اإلسالمي، وغياب التكتل الصحيح الذي يتمركـز فكـره فـي بوتقـة             

صحيحة، ونظام صحيح متكامل، وأنه ال بد أن تكون هناك جماعة تسعى في مجموعهـا العـام              
 أصـاب إلنهاض هذه األمة فتبني لنفسها آراء خاصة وتتبنى أحكاماً معينة، وأن الخلـل الـذي                

 الحركات األخرى هو عدم التناغم الصحيح بين الفكر والطريقة؛ ألنها لم تتخذ لنفسها مبدأ معينا              
 طارئة لم تتمكن مـن خاللهـا   فوال أحكاماً تتبناها، وأن وجود تلك الجماعات كان نتيجة لظرو       

وحـدث الخلـل أيضـا    . من تصوير وتقعيد فكرها في إطار عام، ومنهجية محددة فحدث الخلل          
بسبب عدم التوازن في خط سير العمل فلم تبن لنفسها أفكـاراً محـددة؛  فوقعـت فـي حالـة                     

ان ال بد من إيجاد جماعة متكاملة متناسقة، قائمة على أساس فكـرة كليـة              اضطراب وتفكك، فك  
 .)3(تكون لها أحكام متبناة حتى تضبط حركتها وتصرفاتها

 
                                                

 .309م، ص1974رقة الزيدية، مطبعة اآلداب النجف، الشامي، فضيلة عبد األمير، تاريخ الف )1(
 .192 القاهرة، ص\أبو زهرة، محمد، اإلمام زيد، دار الفكر العربي  )2(
 15ص-11 ، ص 5 ص -1 وما بعدها، النبهاني، تقي الدين، التكتل الحزبي ص        13كتاب مفاهيم حزب التحرير ص     )3(

 .وما بعدها
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 :التبني في أصوله يرجع إلى األصول األولى للدعوة اإلسالمية: المطلب الثاني
 :النتائج منهافقد جاء هذا التبني بعد عدة بحوث حسب القائلين به، وبسبب عدد من 

 نتيجة للدراسة الواعية والدقيقة لتاريخ األمة اإلسالمية بدأ بانطالق الدعوة اإلسالمية علـى      :أوالً
 ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين مـن بعـدهم مـن             - محمد صلى اهللا عليه وسلم     -يد النبي 

صلى اهللا عليـه    -لرسولالتابعين، وكيفية حملهم للدعوة  لبناء المجتمع اإلسالمي وكيفية تطبيق ا          
 . والخلفاء من بعده لهذا المبدأ-وسلم
 إليه مـن    ا وإلى ما أرشد   - صلى اهللا عليه وسلم    - إلى كتاب اهللا وسنة رسوله      وبالرجوع :ثانيـاً

 هـذه   . بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال األئمة المجتهدين      وباالستنارةإجماع الصحابة والقياس،    
ب ألفكار وآراء وأحكام تفصيلية  تتعلق بالفكرة اإلسالمية وبطريقـة            أدت إلى تبني الحز    ةالنتيج

تنفيذها، وهي أفكار إسالمية خالصة، وال يوجد فيها شيء غير إسالمي، فهـي معتمـدة علـى                 
وقد تبنت هذه الجماعة اآلراء واألحكام الشرعية في نظامهـا وفـق            . أصول اإلسالم ونصوصه  

 :قاعدتين أساسيتين
 .ل قوة الدلي:أوالً
ويقصدون بذلك أميـر الجماعـة عنـدهم، وهـو          ( تأتي قوة الدليل حسب الفهم واالجتهاد        :ثانياً

وهذه اآلراء حسب هذه النظرة التأصيلية يعتبرونها صـحيحة وفيهـا   .  األول في الحزب دالمجته
 .)1()قابلية للخطأ

 
  :مبررات وجود فكرة التبني في الحزب أو الجماعة وفق نظرتهم: المطلب الثالث

إن قيام الحزب على الفكرة بكل ما فيها من اختالفات  في األصول والفروع أمر               : فهم يقولون 
 )2(أصحابه الذين علـى رأيـه،  : غير ممكن، وال ينطبق على مسمى الحزب، فحزب الرجل  لغة   

ومن هنا كان لزاماً على الحزب أن يتخذ لنفسه أحكاما ممثلة بفكرة التبني التي تضـمن الحفـاظ    
تلك األحكام الخاصة بالتكتل الحزبي، ولهذا كانت من أولى مواصـفات حـزب التحريـر               على  

كحزب مبدئي هو التبني، ثم إن هذا التبني هو الذي جعل هذا الحزب متماسـكاً كمـا يقولـون                   
ويعللون ذلك األمر بأن أي حزب ال يكون حزباً إال إذا كان له رأي واحد، في كل فكر أو رأي،                    

ألن غياب وحدة الفكر سوف يعني عدم وجود الكتلة المتماسـكة،           ،  ن ملزماً أو حكم شرعي يكو   
وسيؤدي حتما إلى االختالف في األفكار واآلراء واألحكام وتفرقها في الحزب ويـؤدي بـدوره               

                                                
 .6منهج حزب التحرير في التغيير، ص )1(
 .، البراعم لإلنتاج الثقافي56الرازي، اإلمام محمد ابن أبي بكر، معجم مختار الصحاح، ص )2(
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، وتفكك الحزب، وتمزقه وانشطاره إلي أحزاب وكيانات، ولـن يصـبح            بأيضاً إلى تفرق القلو   
إننا تكتـل  : ويقولون في نهاية المطاف.  للقيام به وبما ندب نفسه إليهبمقدوره القيام بما أهّل نفسه   

متماسك، كلِّ فكري، شعوري، وهذا الكل الفكري الشعوري ال يتأتى إال بتوحيد التبني، وتوحيده              
ال يتأتى إال بإسناد صالحية التبني لواحد فقط، لتفادي الخـالف فـي اآلراء، وبالتـالي التفكـك        

 .)1(واالنشطار
 :أدلة القائلين بالتبني: طلب الرابعالم

 - منـذ عهـد الصـحابة       األولى للدعوة اإلسالمية   األصولاستدل القائلون بالتبني بالرجوع إلى      
 والتابعين، حيث كان الصحابة يستنبطون األحكام الشـرعية بأنفسـهم مـن     -رضوان اهللا عليهم  

ايا المختلـف عليهـا يفصـلون     وكان القضاة حينما يفصلون بين الناس في القض       . الكتاب والسنة 
وكـان  .باجتهادهم وما توصلوا إليه من استنباط لألحكام الشرعية في القضايا المتنـازع عليهـا             
أن أبـا   : الحكام واألمراء يقومون بأنفسهم باستنباط األحكام الشرعية، فيقولون على سبيل المثال          

 الشرعية ويحكمـان  محكا وشريح كانا قاضيين يستنبطان األ   - رضي اهللا عنه   - األشعري   ىموس
 صـلى اهللا  - والياً في أيام والية الرسـول  – رضي اهللا عنه    -وكان معاذ بن جبل     . باجتهادهما
 رضـي اهللا    -وكان أبو بكـر وعمـر     .  يستنبط األحكام ويحكم في واليته باجتهاده      -عليه وسلم 

 نعاوية وعمرو ب  وكان م .  يفعالن ذلك يخرجان أحكامها وفق اجتهادهما ثم يحكمان بذلك         -عنهما
 واليين، وكان كل واحد منهما يستنبط األحكام بنفسه ثم يحكم الناس            - رضي اهللا عنهما   -العاص  

 إيقاع الطالق الثالث    - رضي اهللا عنه   -ومثال ذلك أيضا تبني أبي بكر     . بما استنبطه من اجتهاده   
ـ واحدة،وتوزيع المال على المسلمين من غير نظر إلى القدم في اإلسـالم أو غ     ذلـك فـاتبع   ري

 رضـي  -ولما جاءت خالفة عمـر . المسلمون منهجه هذا في التبني، وسار عليه القضاة والوالة 
 تبنى رأيا في هاتين الحالتين خالفا لرأي أبى بكر، فألزم وقوع الطالق الثالث ثالثـاً،                -اهللا عنه 

منهجـه وسـار    ووزع أيضا المال حسب القدم والحاجة بالتفاضل ال بالتساوي، واتبع المسلمون            
 تبنى جعل األرض التي تغـنم  - رضي اهللا عنه-عليه القضاة والوالة، ثم يقولون أيضا أن عمر     

في الحرب غنيمة لبيت المال في يد أهلها، وال تقسم على المحاربين، فاتبعه في ذلك المسـلمون                 
كمـا  ) ةأي إجمـاع الصـحاب   (إلجمـاع   فكان ا . وسار الوالة والقضاة على هذا الحكم الذي تبناه       

أن اإلجمـاع أي إجمـاع   : فخالصة قولهم. يقولون منعقداً على أن لإلمام أن يتبنى أحكاماً معينة       
 .)2( معمول عليه اآلنوالصحابة يشير بشكل صريح إلى منهج التبني كما ه

 
                                                

: م ، انظر قائمـة المالحـق  1967\11\11حزب التحرير، نشرة من نشرات الحزب بعنوان سؤال وجواب، بتاريخ      )1(
 ).1(ملحق رقم 

 .، بيت المقدس87ص_ 86النبهاني، تقي الدين، نظام اإلسالم، ص )2(
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 :كيفية التبني: المطلب الخامس
ني وما هـي مواصـفاته؟      من له حق التب   : الفرع األول : إن الحديث عن كيفية التبني من فرعين      

 من يفرض عليه هذا التبني؟ وما هي واجباته تجاه المتبنى؟: والثاني
فهو األمير العام للجماعـة     : أي الذي تستند إليه صالحية التبني     : الفرع األول من له حق التبني     

 أما من هو هـذا :" فيقولونمالذي تأهل لرتبة االجتهاد، فهم ينصون على ذلك بصراحة في أدبياته   
الواحد الذي تستند إليه صالحية التبني، وصالحية تعديله وتغييره، وصالحية اتخاذ القـرارات،             

 أن يكون غيره؛ وذلك ألنه أمير، واألميـر هـو صـاحب األمـر     زفالشك أنه األمير، وال يجو 
مـن المـادة التاسـعة مـن     " ج"وقد ورد في بند . األخير، والكلمة األخيرة، وإال ال يكون أميراً    

تتولى لجنة القيادة إدارة أعمال الحزب وقيادته، وتحمل الدعوة، وتشرف علـى        : نون اإلداري القا
سير عملها، وتحدد مفاهيم الحزب، ووجهة نظره في جميع القضايا والشؤون، وتضـع دسـتور               

من المادة التاسعة من القـانون اإلداري الحـالي فـي        ) 3(وورد في بند رقم     . الحزب والقوانين 
من المـادة الثالثـة     " ب"وورد في بند  . تبني اآلراء واألفكار واألحكام والقوانين    : يرصالحية األم 

ال يعدل هذا القانون إال من قبـل لجنـة   :عشرة في صالحيات األمير في القانون اإلداري السابق     
   . )1("القيادة

 أو أي  من قبـل الخليفـة،  ن تكو إن الشورى وأخذ الرأي في اإلسالم: ذلك بقولهم ىواستدلوا عل 
 إبـداء الـرأي لمـن لـه         أما أي صاحب صالحية رئيساً كان أو قائداً فإنه كله أمير،            وأمير، أ 

 في الدنيا حسب فكـرهم  ءالصالحية من قبل األمير أو الحاكم هو من باب النصيحة، ثم إن اآلرا         
 :والتي قد تكون في محل تبني هي ال تعدو كونها أربعة آراء ال خامس لها، وهي

 .ما أن يكون هذا الرأي حكما شرعيا أو رأيا تشريعيا إ: أوالً
أن يكون تعريفا ألمر من األمور، فقد يكون تعريفا شرعيا، كالحكم الشرعي مثال وما              :  ًثانيـا

 .هو تعريفه؟ أو تعريفا للواقع، كتعريف العقل،وتعريف المجتمع وما شاكل ذلك
لى فكر في أمر فنـي يدركـه أهـل           أن يكون رأيا يدل على فكر في موضوع، أو ع          : ثالثـاً

 .االختصاص
 .أن يكون رأيا يرشد إلى عمل من األعمال للقيام به: ورابعاً

                                                
 ).1(ملحق رقم : م، انظر قائمة المالحق1967\11\11سؤال وجواب بتاريخ : حزب التحرير نشرة بعنوان )1(
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وهذه اآلراء األربعة هي واقع الحال بالنسبة لمن أراد أن يبني عقليته علـى أمـر معـين، ثـم                 
ي يطرحون عدة تساؤالت حول منهجية الشورى المطبقة بالنسبة لألمير مع أفراده وكيف يجـر             

هل تقع الشورى في هـذه    : وأول هذه التساؤالت  . تداول الحكم أو الرأي من حيث إلزامه وعدمه       
وهل يرجح فيها رأي األكثرية، دون النظر إلى الخطأ والصواب، أم يـرجح             . اآلراء أم بعضها؟  

بدايـة يؤكـدون أن     . فيها جانب الصواب دون االلتفات إلى رأي األكثرية أو األخـذ بـرأيهم؟            
 .)1()وأَمرهم شورى بينهم: (تقع في اآلراء كلها ألن اآلية تقولالشورى 
 والكالم هنا عام، فكلمة أمرهم تعني أمر المسلمين، وهو عام في كل             )2()وشاِورهم ِفي اَألمرِ  (وتقول  

م أل فيها للجنس، أي من جنس األمر والقاعدة األصولية المعروفة أن العـا            " األمر"أمر، وكلمة   
يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، وهنا لم يرد دليل يخصص الشورى فـي شـيء                  

أما بالنسبة للتساؤالت السابقة مـن حيـث رأي األكثريـة أو            . معين، فتبقى اآلية على عمومها    
األغلبية، والنزول عند رأيهم أو أخذ جانب الصواب وإن خالف رأي األكثرية، فهناك أدلة تـدل                

رأي األغلبية، وهناك أدلة تدل على عدم األخذ برأي األغلبيـة، وتـرجيح جانـب               على األخذ ب  
 .الصواب ولو خالف األكثرية، بل وتُجعل لصاحب الصالحية

فإنه ) وشاِورهم ِفي اَألمرِ  : (قوله تعالى : من الكتاب : أوال: أما األدلة على األخذ برأي األغلبية فهي      
ثـم تتمـة   .  بأن يرجع إلى المسلمين في أخذ رأيهم     -عليه وسلم  صلى اهللا    -أمر من اهللا إلى نبيه    

وهذا الخطاب للنبي   (أي إذا قطعت على شيء بعد الشورى        ). فإذا عزمت فتوكل على اهللا    (اآلية  
. ، فتوكل على اهللا في إمضاء أمرك نحو األمـر األرشـد واألصـلح             )- صلى اهللا عليه وسلم    -

 للمسـلمين   –عز وجـل    -هو مدح وثناء من اهللا      ) م شورى بينهم  وأَمره: (واآلية الثانية قوله تعالى   
بأنهم ال يتفردون برأي حتى يتشاوروا به، وهو كالم مجمل حسب اعتبارهم تفصله السنة النبوية               

 - صلى اهللا عليـه وسـلم  – حيث يقول الرسول - صلى اهللا عليه وسلم-المطهرة بأقواله وأفعاله 
 – فـألزم النبـي      )3("اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما    لو  :"-نهما رضي اهللا ع   -ألبى بكر وعمر  

 لم  - صلى اهللا عليه وسلم    -وهنا يتبين أن الرسول     .  نفسه بعدم مخالفتهما   –صلى اهللا عليه وسلم     
يخالف رأي األكثرية فهما اثنان وهو واحد، وأيضا في معركة أحد حينما تشـاور النـاس فـي                  

 يرى أنه من األفضـل      - صلى اهللا عليه وسلم    -فكان الرسول قضية الخروج لمالقاة المشركين،     
التحصن في المدينة وهذا الرأي كان رأي عبد اهللا بن سلول رأس المنافقين، وأيضا رأي كبـار                 

 وكان رأي الفتية وذوي الحمية والذين حرموا من الخروج في           - رضوان اهللا عليهم     –الصحابة  
                                                

 .38سورة الشورى، آية )1(
 .159سورة آل عمران، آية  )2(
، ضعفه الشيخ األلباني في السلسلة الضـعيفة، المجلـد          17309رواه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، رقم الحديث        )3(

 1008، رقم الثالث
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 عند رأي   – صلى اهللا عليه وسلم      -نة فنزل الرسول    بدر أن يخرجوا لمالقاة عدوهم خارج المدي      
األغلبية، وترك رأيه ورأي كبار الصحابة ألنهم أقلية، حتى إن بعضهم شعر بالندم فقـد ظنـوا                 

: فقـالوا لـه   .  علـى النـزول عنـد رأيهـم        - صلى اهللا عليه وسلم      –أنهم استكرهوا الرسول    
فرفض أن يرجـع لرأيـه أو       . ) 1(" عليك استكرهناك ولم يكن لنا ذلك فإن شئت فاقعد صلى اهللا         "

 .رأي كبار الصحابة التزاما برأي األكثرية
ولكنه في بدر نزل عند الرأي الصواب واكتفى بأخذ رأي واحد حين وجد الصواب، حيث أخـذ                 

 في النزول عند ماء بدر لقطع إمدادات المشركين من          -رضي اهللا عنه  -برأي الحباب بن المنذر     
 لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنـه؟        س اهللا؛ فلي  هيا رسول اهللا أهذا منزل أنز لك      ": الماء فقال المنذر  

بـل هـو الـرأي      : – صلى اهللا عليه وسـلم       –قال الرسول   . أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟    
فمـا لبـث   ، يا رسول اهللا إن هذا ليس بمنزل، ثم أشار إلـى مكـان           : والحرب والمكيدة، فقال  

 . )2(" إال أن قام ومن معه واتبع رأي الحباب-صلى اهللا عليه وسلم–الرسول 
 رأيه ولم يرجع لرأي الجماعة بل اتبع        - صلى اهللا عليه وسلم      -وفي هذا الحديث ترك الرسول      

 صـلى   -، قال عنه الرسول     )مكان الحرب (الصواب، واكتفى بأخذه من واحد في هذا الموضوع       
 صلى اهللا   –وة الحديبية تمسك الرسول     وفي غز ". هو الرأي والحرب والمكيدة   : "-اهللا عليه وسلم  

 برأيه منفرداً وضرب برأي أبى بكر وعمر عرض الحائط بل ضرب برأي جميـع               -عليه وسلم 
إنـي  " المسلمين والزمهم جبرا النزول عند رأيه رغم معارضتهم وسخطهم وتذمرهم، وقال لهـم  

 .)3("رسول اهللا، ولست أعصيه وهو ناصري
إن : فيقولـون . لتي مرت اتضحت منهجية معينـة فيمـا سـبق         ومن هنا ومن خالل الروايات ا     

 تمسك برأيه منفرداً، وضرب بجميع اآلراء عـرض الحـائط،   - صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول  
، ورجـع إلـى     األكثريـة ونجده رجع إلى الصواب، وأخذ من الواحد منفرداً وترك رأيه ورأي            

 . في أحدةالصواب في بدر، ورجع إلى األكثري
 : وهي- صلى اهللا عليه وسلم -اك طريقة معينة في أخذ الرأي، حسب فعل الرسولفأصبح هن

                                                
وابـن  . 223، ص1 بيروت، ج\، ورواه ابن حبان في الثقات، دار الفكر 128، ص2رواه الحاكم في المستدرك، ج  )1(

، عن ابن إسحاق الزهري وغيره مرسال وقد وصله اإلمام احمد من طريق أبي 128-126، ص2ج/هشام في سيرته
ر مدلس وقد عنعنه ولكن له شاهد من حـديث ابـن         الزبير عن جابر ونحوه وسنده على شرط مسلم، غير أن الزبي          

انظر الغزالي، محمد،فقه / 2609"عباس الذي أخرجه البيهقي بسند حسن فالحديث صحيح وقد رواه احمد أيضاً برقم       
 .269السيرة وتخريج أسانيدها، ص

 سلمة أنهم ذكروا فحدثت عن رجال من بني:"حديث رواه ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق حيث قال ابن إسحاق            )2(
وفيه الكلبي وهو كذاب، فقه السيرة ... وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين إسحاق والرجال من بني سلمة" الحباب

 .241ونقد أسانيدها للشيخ محمد الغزالي، ص
، 2732،  2731: رواه اإلمام البخاري في كتاب الشرط، باب الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقـم الحـديث                )3(

 .464، ص5العسقالني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار مصر للطباعة الجديدة، ج
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 .الرجوع إلى الدليل الشرعي وهو الوحي كما في صلح الحديبية: أوالً
 .الرجوع إلى الرأي الصواب كما في بدر: ثانياً
 بـل   الرجوع إلى رأي األكثرية والقاعدة كما في غزوة أحد، بغض النظر عن الصـواب،              :ثالثاً

 .عدم اعتباره مطلقا
ثم إن هذه الطريقة التي توصلوا إليها في تقعيد الرأي تطبق على الرأي الذي يمكـن أن يتبنـى                   

 :فحين تطبيقها ستؤدي إلى ثالث حاالت
إن الحكم الشرعي إنما تُرجح فيه قوة الدليل فقط؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم رجح فيه                 : أوالً

 غيره رفضاً قاطعاً، ثم إن هذا الدليل يكـون مـأخوذا مـن الكتـاب     ما نزل به الوحي، ورفض  
والسنة ، وقوة هذا الدليل ليست عند الناس وال فيما اصطلحوا عليه، وال فيما فهموه، بـل قـوة                   
الدليل عند المستدل به فحسب، ولو كان وجه االستدالل فهما له وحده، أو اصطالحا له وحـده،                 

، ما دام مستنداً إلى شبهة دليل ألن قوة الـدليل  ) ما يسمى بالتبنيوهنا إشارة خفية إلى اصطالح   (
تختلف باختالف نظرة الناس إلى الدليل الشرعي نفسه وفهمهم للغة وللشرع، وقوة هـذا الـدليل           
الشرعي ال تعتمد على قوة الحديث فقط، بل قوة الكتاب والسنة وتعتمد قوتها على مقدار الدراية                

 .عتبار وهذا مما ال خالف فيه بين المسلمينوالرواية والفهم، واال
إن الرأي الذي يدل على فكر معين يرجح فيه جانب الصواب، ويمثلون بـذلك كمسـألة           : ًثانيـا
هل تكون باالرتفاع الفكري أم االرتفاع االقتصادي؟ هل الرأي الـدولي بجانـب تلـك              . النهضة

لتحاليل السياسية التي يطرحونها، وهـي  الدولة أو تلك إلى غيرها من هذه األطروحات العقلية وا        
 صـلى اهللا عليـه      –في مجملها كما يقولون ال تعدو كونها أموراً تندرج تحت حديث الرسـول              

وهذه أمور إجتهادية يـرجح فيهـا الـرأي إلـى            . )  1("بل هو الرأي والحرب والمكيدة    :" وسلم
 .الصواب

 
كنـزول  . ل يـرجح فيـه رأي األكثريـة       إن الرأي الذي يرشد للقيام بعمل من األعمـا        : ثالثـاً

 صـلى اهللا عليـه   –وقول الرسول .  عند رأي األكثرية في أحد  - صلى اهللا عليه وسلم    -الرسول
، ثم تظهر نتائج هـذه النقطـة        )2("لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما     :"وسلم ألبى بكر وعمر     

جانب األكثرية، مثـل انتخـاب   الثالثة بأن كل رأي يرشد إلى القيام بعمل من األعمال يرجح فيه  
إن رأي األغلبيـة ملـزم،      : فيقولـون .  مشروع، أو ما شاكل ذلك     إقراررئيس أو عزل واٍل،أو     

األخـذ بـرأي    (وهذه الحالة حسب فهمهـم      . ويجب اتباعه، بغض النظر عن كونه صوابا أم ال        
 فـي غـزوة   يؤكدون أن الرأي فيها يكون ملزما إذا كان من جنس الرأي الذي اتخـذ          ) األكثرية

                                                
 59ص.حديث سبق تخريجه )1(
 57ص.حديث سبق تخريجه )2(
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أحد،وهو الرأي الذي يرشد للقيام بعمل من األعمال، وما عداه من اآلراء ال يكون ملزمـا، وال                 
خالصة القول في هذا األمر أن الرأي الذي يرجح فيه رأي األغلبية            . يجب العمل برأي األكثرية   

 .في العالم اليوم يكون محصوراً في ما يرشد إلى عمل من األعمال للقيام به
 أمر فني فإنـه ال يلتفـت إلـى رأي           والنسبة للحكم الشرعي والرأي الذي يؤدي إلى فكر أ        أما ب 

األكثرية فيهما، وإنما يلتفت في الحكم الشرعي إلى قوة الدليل، ويلتفت في الرأي الذي يؤدي إلي                
 .فكر أو أمر فني إلى ما كان من نوع الرأي والحرب والمكيدة، وإلى الصواب ليس غير

كل بتبيان األمر الصواب حينما تتعدد اآلراء ويكثر الجدل، يقولون أنـه صـاحب   والشخص المو 
الصالحية، وهو الذي يفصل في األمور، وهو أمير القوم أو رئيسهم، ألنه هـو الـذي يجـري                  

وحينما تتخذ الجماعة الشورى منهجا لها يحتم األمر حينما تتخذ رأيا تسير            . التشاور مع الجماعة  
أن تتخذ أميراً، فيكون هو صاحب الصالحية في األمر الذي جـرى التشـاور              على هداه، عليها    

 صـلى اهللا  –بشأنه، فيكون المرجح للصواب هو رئيس القوم، والشورى حصلت  من الرسـول    
 وهو رئيس المسلمين وقد جعل اهللا األمر إليه بعد االستشارة ينفذ ما يعزم عليـه،                -عليه وسلم   

وكذلك األمر مماثل مع رئـيس كـل قـوم أو         .  المرجح للصواب  أي ما يراه صواباً، فيكون هو     
 بـل هـو أمـر عـام لجميـع           - صلى اهللا عليه وسلم    –جماعة؛ ألن هذا ليس خاصاً بالرسول       

أن األصل في خطاب الرسول هو خطاب ألمته        "المسلمين، ويستدلون بالقاعدة الشرعية التي تقول     
 .)1("  ما لم يرد دليل التخصيص

، - صلى اهللا عليه وسلم    –لم يرد أي دليل يخصص العمل بكونه خاصاً بالرسول          وفي هذا المقام    
ثم إن األمر يحتم على الجماعة أن تختار واحداً بعينه ليختار ليكون هو الفاصـل فـي الـرأي                   
المتبع، والمرجح للصواب وفق فهمهم ومعاييرهم، فال يصح للجماعة أن تختار أكثر من واحـد،      

 اختيار الصواب، فاختيار الصواب يكون فقط من صـالحية واحـد      فيكون هو صاحب الحق في    
وال يجب اتباع رأي األكثرية، فاألكثرية ممكن أن تقول الصواب واالثنين كـذلك، ولكـن فـي                 
النهاية كما يعللون أن المسألة ليست أين يكون الصواب؟ بل مـن هـو صـاحب تـرجيح رأي              

، واألكثرية غيـر الصـواب، وهمـا أمـران          الصواب هل هو الواحد؟ أم االثنان؟ أم األكثرية       
متقابالن، فيعمل باألكثرية بغض النظر عن الصواب، ويعمل بالصـواب بغـض النظـر عـن                

 .األكثرية
والشيخ تقي الدين النبهاني بعد سرده لكل تلك اآللية في اتخاذ الرأي يعلل سبب رجوح جانـب         

  :الصواب بواحد وعدم جواز أن يكون اكثر من واحد بما يأتي
                                                

 قد خصه اهللا بأشياء؛كهبة المرأة نفسها - وسلمهصلى اهللا علي–ورسول اهللا : " هذه القاعدة تكلم اإلمام الشاطبي حولها فقال  .  1
ه،وتحريم نكاح أزواجه من بعده، والزيادة على أربع، فلذلك لم يخرجه عن شمول األدلة فيما سوى ذلك المستثنى،فغيره أحق أن ل

، "تكون هذه األدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم، وإن لم يكن لها صيغ عموم، وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة
 .40ص\3 الشريعة،جالشاطبي،الموافقات في أصول
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 إن واقع الصواب يحتم أن يكون واحداً ال غير، ويستدل على ذلك بمنطق عقلـي بحـت،                  :أوالً
فحسب وجهة نظره أن األمر لوترك لرأي ألكثر من واحد فإنه حتما سيقع خالف، فلـو حكـم                  
اثنان، أو ثالثة، أو أكثر فإنهم سيختلفون، ويرجعون إلـى رأي اثنـين أو واحـد، والمطلـوب                  

أي الذي يرجح الصواب هـو واحـد ال         . واب، فيحتم األمر الرجوع إلي واحد     الرجوع إلي الص  
 .أكثر، ورأي األغلبية هو تحكيم لألكثرية ال للصواب، والمراد تحكيم الصواب وليس األكثرية

إن صاحب الصالحية هو الذي يتولى زمام األمور، في ترجيح جانـب الصـواب؛ ألن               : ثانيـاً
 سيعرض التنفيذ لعدم وجوده علـى       مان في أساليب التنفيذ، واختالفه    االثنين أو أكثر حتما سيختلف    

 .أرض الواقع، فصاحب الصالحية هو واحد، والمرجح للصواب هو واحد
 يستعرض مفهوم التبني في األحكـام       - رحمه اهللا    -ثم نجد أن الشيخ تقي الدين النبهاني      : ثالثـاً

م للمسلمين فقد أعطى الصـالحيات مـن حيـث    بالنظر إلى اعتباره عند الخليفة، وهو القائد العا    
ترجيح حكم على حكم في التبني،وجعله ينفرد بقوة الدليل، وجعل له الحق وحـده فـي إبـرام                  
الصلح، وإعالن الحرب، وتحديد العالقات مع الدول الكافرة إلى غير ذلك  من األمـور التـي                  

 كان هذا األمر حاصالً في حـق        فحاول الشيخ أن يعطي فكرة مفادها أنه إذا       . يتولى زمام أمرها  
 -الخليفة  وهو عمل  -الخليفة وهو رأي الواحد الذي يمضي ال غيره فما دون هذا العمل الخطير            

 .)1(ترجيح الصواب من قبل واحد أولى
هذه هي منهجية هذه الجماعة حينما تتخذ اآلراء المتبناة من هرم القيادة حتى تصل إلـى آخـر                  

ذ هذه اآلراء المتبناة وتوضع في مقام القانون الملزم والمسلم بـه           عنصر عندهم في القاعدة، تؤخ    
الذي ال يشذ عنه أحد حسب ما جاء في اعتباراتهم السابقة من طريقة الرأي الذي يتم تبنيه على                   

 .مستوى الجماعة
 

ال شك أنهم عناصر وأفراد الحـزب، أو الجماعـة          : من يفرض عليه التبني   : أما الفرع الثاني  
أمـا تبنـي   : "فيقولون في أحد نشراتهم بالنص الحرفي    . ون السواد األعظم من الحزب    الذين يمثل 

الحزب فهو تبني لكل عضو من أعضائه، فهو ليس قراراً من الحزب يطلب من شبابه أن ينفذوه                 
 فيه ليست قـراراً     ةفالمسأل. ولو خالف رأيهم، بل هو تبن للحزب، فهو تبن لكل شاب من شبابه            

  والحزب هو مجموع الشـباب، ومجمـوع   . طلب تنفيذه، بل هو رأي للحزب كله     يتخذ،وال أمرا ي
. وتعريف الحزب هو أنه تكتل يقوم على مبدأ آمن أفراده به، يراد إيجاده في المجتمـع               .األجهزة

فالتكتل هو تجمع أشخاص على فكرة، فما يتبنى لهذا التكتل يتبنى لكـل شـخص مـن هـؤالء                
، بل ال تَِرد فيـه      ))ولو خالف رأيي  : ((كرة،فال يِردُ فيه موضوع   األشخاص الذين تكتلوا على الف    

مسألة الموافقة والمخالفة مطلقا؛ ألن الرأي الذي تم تبنيه للتكتل هو رأي لكل فرد موجـود فـي          
                                                

 .، بيت المقدس257_255، ص1النبهاني، تقي الدين، الشخصية اإلسالمية، ج )1(
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التكتل، ولكل شخص من أفراد التكتل أن يناقش فيه، وفي صحته، وقوة دليله، وانطباقـه علـى                 
فإذا أدرك وجه التبنـي     . شة باعتباره رأيه؛ ألن رأي الحزب هو رأيه       الواقع، وأن يواصل المناق   

وقوة الدليل كان رأيه، وكذلك إذا لم يدرك وجه التبني وقوة الدليل كان رأيه أيضا وعليه تـرك                  
من خالل ما سبق يتبين أن الحزب في التبني انتهج سياسـة   . )1("رأيه، واتخاذ هذا الرأي رأيا له     

تبنيه، وحتى لو خالف قناعة العاملين فيه، فيجب أن يؤخـذ الـرأي المتبنـى               اإللزام بكل ما تم     
محمل التنفيذ، سواء أرضي األعضاء أم لم يرضوا فهذا واقع تنظيمي تفرضـه طـريقتهم فـي                 
العمل، ثم يقولون بالحرف الواحد حول قناعة الشخص وطبيعة فكره تجاه الرأي المتبنـى أنـه                

ي المتبنى؛ ألن مجرد دخوله للحزب يتبنى بشكل آلي كل مـا            يجب أن يترك قناعته لصالح الرأ     
بل أنـه أيضـاً   . حواه الحزب من ثقافة وآراء، بغض النظر هل ثقافته تسمح بمعرفة الرأي أوال           

فالشاب : "يجب عليه أن يعطي قسمه على االلتزام باآلراء المتبناة كما ورد في النشرة التي تقول              
، وعرف بعض ثقافته، وبعض أفكار المتبناة، فرضي بهـا،     حين يدخل الحزب اطلع على عقيدته     

 سواء أكان ذلك عن قناعة تفصيلية أم عن قناعة إجمالية في الحزب             بقسمه،وسلم بها، والتزمها    
فبعد دخوله الحزب تبنى طبيعيا وآليا كل ما تبنى الحزب من آراء قبـل دخولـه، سـواء                  . ككل

فالمسألة ليست القناعـة بكـل      .اه الحزب في المستقبل   أعرفها أم لم يعرفها، وتبني كل رأي سيتبن       
فالقضية ليست قضية تقليد، وال قضية اتبـاع،  . رأي، وال القناعة بآراء معينة، بل القناعة بالرأي     

وال قضية اجتهاد حتى يبحث فيها أخذ الرأي وتبنيه على صعيد القناعة وعدم القناعة، أو علـى                 
 قضية تكتل يدخل فيه بشرط أن يتبنى ما يتبنـاه، فـإن              وضعف الدليل، بل القضية    لصعيد الدلي 

 .)2(قبل الشرط التزم به، وإن رفضه ال يدخل الحزب
يتضح مما سبق أن الرأي بداية هو رأي غير خاضع للنقاش فمجرد دخول الفرد الحزب أصـبح         

 وال اتباعـا،    تلقائيا متلقيا لكل األفكار  بالقبول التام الخالي من المعارضة، فاألمر ليس اجتهادا،            
ـ              ، وإيحاءاتـه،   ةوال حتى تقليدا، بل هو التزام تام بالرأي المتبنى بكل تفصيالته السابقة والالحق

والتزام بقرار التبني بشكل حرفي ودقيق وأمين من قبل األفراد، وهذا هو في النهاية كما يقولون                
 .شرط دخول الحزب والبقاء فيه

أال يحق لشباب الحزب أن يناقشـوا أمـراً         : ه وهو أنه  ولكن السؤال الذي يبقى دائما يطرح نفس      
ولذلك فـإن لكـل   : "فهم يعلقون حول هذا األمر في نشرة أخرى.  الشك بشأنه؟  ممعيناً قد ساوره  

، ومخالفتـه   هشاب أن يناقش الحزب في كل فكر، وكل رأي،وكل حكم ال يقتنع به، أو يرى خطأ               
 األحكام الشرعية، وليس ذلـك ممنوعـاً        للنصوص الشرعية، أو للواقع إن كان موضوعه غير       

عليه، بل عليه أن يناقش حتى يقتنع، أو يقنع الحزب، فإن استطاع أن يقنع الحزب بمـا توصـل       
                                                

 ).3( ملحق رقم: انظر قائمة المالحق. م1967\8\14نشرة بعنوان جواب وسؤال بتاريخ  )1(
 .49 ص-48نفس النشرة، وأيضا كتاب الطريقة الستئناف الحياة اإلسالمية، ص )2(
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إليه وجب على الحزب أن يرجع عن رأيه، وأن يتبنى الرأي الذي أقنعه بـه الشـاب، وإن لـم                   
أي الذي توصـل إليـه بـين        يستطع الشاب أن يقنع الحزب بما توصل إليه فعليه أن يطوي الر           

جوانحه، وأن يبقى ملتزما برأي الحزب،حمالً وتحدثاً، وعمالً، وال يجوز أن يتحـدث برأيـه ال               
ولذلك فالحزب يمنع وجود حالة جماعية في مناقشة المتبنى، فـال  ... بين الشباب وال بين غيرهم    

اب بـالمتبنى يقتضـي أن   يسمح بمناقشة شابين معاً أو أكثر للحزب في رأي مخالف، فالتزام الش 
يلتزم بطريقة المناقشة، ويجب أن ال يحدث ما يشِْعر أدنى شعور بوجود شـلل، أو تيـارات، أو             

وعلى الشاب نفسه أن يحرص على أن ال يعلم أحـدا مـن             . كيانات، أو جماعات داخل الحزب    
 .)1(...الشباب بما عنده من رأي مخالف

 
 :غيير المتبنىالمسوغات الشرعية لت: المطلب السادس

 عن الرأي وتغييـر المتبنـى،   لتضع قيادة هذه الجماعة بعض األمور التي بموجبها يمكن التناز       
 في اجتهاده ضعيف،    ه أن الدليل الذي استند إلي     هإذا ظهر ل  :أوال: "والعمل بالرأي الجديد فيقولون   

لحكم الذي أداه إليه    ففي هذه الحالة يجب عليه ترك ا      . وأن دليل مجتهد آخر غيره أقوى من دليله       
اجتهاده في الحال، وأخذ الحكم األقوى دليال، ويحرم عليه البقاء على الحكم األول الذي أدى إليه                

 .اجتهاده
إذا ظهر له أن مجتهدا آخر َأقدر على الربط، أو أكثر اطالعاً على الواقع وأقوى فهمـا                 : ثانيـاً

غير ذلك فرجح في نفسه أن يكون هـو أقـرب      لألدلة، أو أكثر اطالعاً على األدلة السمعية، أو         
إلى الصواب، في فهم مسألة معينة، فإنه يجوز له أن يترك الحكم الذي أداه إليه اجتهـاده ويقلـد     

 .ذلك المجتهد الذي يثق باجتهاده أكثر من ثقته باجتهاد نفسه
ه الحالة يجب عليـه      أن يتبنى الخليفة حكما يخالف الحكم الذي أداه إليه اجتهاده، ففي هذ            :ثالثـاً

 .ترك العمل بما أداه إليه اجتهاده، والعمل بالحكم الذي تبناه الخليفة
أن يكون هناك رأي يراد جمع كلمة المسلمين عليه لمصلحة المسلمين، فإنه فـي هـذه                : رابعـاً

الحالة يجوز للمجتهد ترك ما أدى إليه اجتهاده وأخذ الحكم الذي يراد جمـع كلمـة المسـلمين                  
 بشكل أكثر تفصيالً ، و أوضح لغة حـول تغييـر األمـر              م ويقولون في أحدى نشراته    )2("عليه

ـ       :" والمتبنى ومتى يتم التنازل عنه بشكل أخص       : يوأما المسوغات الشرعية لتغيير المتبنـى فه
 وهنـا   والثقة بعلم وقدرة غيره،   ، وهنا يجب تغيير المتبنى، ويجب العمل بالجديد،         ضعف الدليل 

، وهنا يجوز تغيير    وإذا أريد جمع كلمة المسلمين لمصلحة     متبنى والعمل بالجديد،    يجوز تغيير ال  
وإذا انفردت الكتلة، المبرئة للذمة في نظره، واشترطت أن يترك رأيه           المتبنى والعمل بالجديد،    

                                                
 ).1(ملحق رقم: م، انظر قائمة المالحق1998|7|14حرير بتاريخ نشرة لحزب الت )1(
 .223 ص-222، ص1النبهاني، تقي الدين، الشخصية اإلسالمية، ج )2(
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 مثل أن يشترط حزب التحرير على من يريد االنتماء إليـه أن يتـرك تبنيـه                 ويتبنى ما تتبنى،  
فرض استمراره في تبني رأيه السـابق، وفـرض         : ناه الحزب، فيكون بين فرضين    ويتبنى ما تب  

انتمائه للحزب المبرئ للذمة، فيقدم فرض االنتماء على فرض االستمرار في تبنيه السابق، لكون              
فرض االنتماء للحزب آكد، ألن هذا الحزب يسعى إلقامة الخالفة الستئناف الحيـاة اإلسـالمية               

 من  )1(."وهنا يجب تغيير المتبنى   .رض مقدم على فرض دوام التبني السابق      وحمل الدعوة،وهذا ف  
، فهـم   )الخالفـة ( اإلسالمية   ربط قضية التبني باستئناف الحياة    خالل ما سبق نالحظ أن هناك       

يربطون بين واجب إقامة الخالفة، وبين وجوب التبني لذلك األمر، ويتضح ذلك جليا في كتـب                
لك كان ال بد لكل حزب سياسي مبدؤه اإلسالم أن يتبنى من األفكار             لذ:" أحد مفكريهم حيث يقول   

واألحكام واآلراء اإلسالمية، ما يلزم لحمل الدعوة من أجل استئناف الحياة اإلسـالمية بإقامـة               
 .)2("فيتبنى في الحكم واالقتصاد واالجتماع والسياسة الخارجية وغيرها.الخالفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).1(م، انظر قائمة المالحق، ملحق رقم 1967\11\11نشرة للحزب بتاريخ  )1(
 .49ر النهضة اإلسالمية، صعبد اهللا، محمد حسين، الطريقة الشرعية الستئناف الحياة اإلسالمية، دا )2(
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 المبحث الثاني
 :اذج من اآلراء المتبناةنم

 
 :كان هناك العديد من اآلراء التي تم تبنيها سواء

 على صعيد األحكام العقائدية -1
 .األحكام الشرعية -2
ـ         -3  هوأيضا على مستوى التعريفات للمصطلحات التي تم تبنيها أيضا، حيث جعل الحزب ل

اإلضافة إلى مـا يصـدر   عددا من الكتب المتبناة التي تدرس في الحلقات الحزبية لدى األفراد، ب     
 الحـزب  ضـمن  وقـد "من نشرات، ووثائق من قيادة الحزب فهي أمور متبناة مثلها مثل الكتب،    

 .)1(" ونشرها للناسأصدرهامجموع ما تبناه من أفكار وآراء وأحكام في كتبه ونشراته الكثيرة التي 
 : ما يأتي الكتب التي أصدرهاومن هذه

 . كتاب نظام اإلسالم- 1
 .اب نظام الحكم في اإلسالم كت- 2
 . كتاب النظام االقتصادي في اإلسالم- 3
 . كتاب النظام االجتماعي في اإلسالم- 4
 . كتاب التكتل الحزبي- 5
 . كتاب مفاهيم حزب التحرير- 6
 . كتاب الدولة اإلسالمية- 7
 . كتاب الشخصية اإلسالمية في ثالثة أجزاء- 8
 .حرير كتاب مفاهيم سياسية لحزب الت- 9

 . كتاب نظرات سياسية لحزب التحرير- 10
 . كتاب مقدمة الدستور- 11
 . كتاب الخالفة- 12
 . كتاب كيف هدمت الخالفة- 13
 . كتاب نظام العقوبات- 14
 . كتاب أحكام البينات- 15
 . كتاب نقض االشتراكية الماركسية- 16
 . كتاب التفكير- 17

                                                
 .8حزب التحرير، ص )1(
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 . كتاب سرعة البديهة- 18
 .فكر اإلسالمي كتاب ال- 19
 . كتاب نقض نظرية االلتزام في القوانين الغربية- 20
 . كتاب نداء حار- 21
 . السياسية االقتصادية المثلى- 22
 .)1( كتاب األموال في دولة الخالفة- 23
 

 :ففي هذا المبحث قمت بتقسيمه إلي أربعة مطالب
 .اآلراء في العقيدة: المطلب األول
 .األصوليةالقواعد : المطلب الثاني
 .التعاريف المتبناة: المطلب الثالث
 .بعض من األحكام الشرعية المتبناة: المطلب الرابع

 
 : اآلراء في العقيدة: المطلب األول

كان لهم منهج معين في تناول العقيدة اإلسالمية فهم يعرفونها حسب ما جاء في كتـبهم المتبنـاة     
سله، واليوم اآلخر، والقضاء، والقدر خيرهما وشـرهما        اإليمان باهللا ومالئكته، وكتبه، ور    : "بأنها

 .)2("ومعنى اإليمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل. من اهللا تعالى
فمن خالل ما تم طرحه في تناولهم للعقيدة ومنهجهم المتبع، يرى الناظر  ألفكارهم فـي مجـال            

لها طرح األفكار في مجاالت العقيدة بكافـة       البحث العقائدي وطريقتهم المنهجية التي يتم من خال       
، وخصوصـاً فـي منطـق    يعطون العقل جانبا كبيراً من األهميـة  : بدايةمحتوياتها، يرى أنهم    

: يقول الشيخ تقـي الـدين النبهـاني رحمـه اهللا          . االستدالل على اإليمان واالعتقاد في األشياء     
 العقلية في كل ما جـاء بـه، فاإلسـالم    فاإلسالم هو أحكام على وقائع فال بد أن تجري العملية       "

باعتباره أفكاراً أساسه العقل واألداة التي تفهمه هي العقل، ومن هنا كان العقل وحده هو األساس                
الذي يقوم عليه اإلسالم، واألساس الذي نفهم به نصوص اإلسالم، فاإليمان بـه متوقـف علـى        

 الموجودة في أي بحث ال      األفكارر من   وهو كأي فك  . العقل، وفهم ما جاء به متوقف على العقل       
بد أن يدرك وجود واقعها بالعقل، أو يدرك وجود واقع أصلها الذي نبحث عنه بالعقـل، وال بـد    

                                                
 .9 ص-8حزب التحرير، ص )1(
 .29، ص1النبهاني، تقي الدين، الشخصية اإلسالمية، ج )2(
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مـن  . ) 1("في نفس الوقت أن يكون نصها الذي حوى أفكارها مما يفهمه العقل ويدرك معانيـه              
م عدة أحكام عقائديـة تـم تبنيهـا         خالل هذا المنهج وهذه الطريقة في تناول العقيدة انبنى عنده         

وإدراجها في نظم األحكام المتبناة والتي بموجبها ال يجوز للحزبـي العـدول عنهـا، أو تبنـي                  
غيرها، أو انتهاج منهج غير هذه المنهج ألنه أمر متبنى، وملزم في حق جميع أفراد الحزب، أو                 

 .الجماعة
: ولى من العقيدة المتبناة هي كمـا يقولـون        والقاعدة العريضة عندهم في العقيدة في المرحلة األ       

فإنه يجب أن يكون دليلها قطعياً وال يجوز أن يكون ظنياً بحال من األحوال، فالعقائد ال تؤخـذ                  "
فما كان دليله مقطوعاً به يجب أن يعتقد به ويكفر منكره، وما كـان دليلـه ظنيـاً          . إال عن يقين  

 .)2 (" على المسلم أن يعتقدهميحر
 : على ذلك بعدة أمور تدعم متبناهم منهاواستدلوا

إن دليل أي مسألة هو برهان إلثباتها وال يكون البرهان  قد قام على إثبـات شـيء إال إذا       : أوالً
 .كان هذا اإلثبات مقطوعا به،فلو كان هذا اإلثبات مظنونا لم يسع البرهان إلثباته

 الجازم المطابق   قفالعقيدة التصدي . بهيجب أن يكون مقطوعا     : إن كون الشيء عقيدة يعني    : ثانياً
للواقع عن دليل، فالشيء حتى يكون عقيدة ال بد أن يكون تصديقاً جازماً حتى يكون محـل                 
تصديق،فإذا انتفت عنه صفة التصديق الجازم ال يكون عقيدة، فمن أبسط األمـور إن هـذا                

ي، فعدم القطعية تعني    التصديق الجازم ال بد أن يستند على برهان جازم قائم على دليل قطع            
 .إنتفاء صفة العقيدة عن هذا الشيء

 :ذم اهللا الذين يتبعون الظن في العقائد بآيات كثيرة، منها قوله تعالى: ثالثاً
 الظَّن وما تهوى الْأَنفُس   ِإنْ ِهي ِإلَّا أَسماء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه ِبها ِمن سلْطَاٍن ِإن يتِبعونَ ِإلَّا               (

 .)3()ولَقَد جاءهم من ربِهم الْهدى
  )4()وما يتِبع أَكْثَرهم ِإالَّ ظَناً إَنَّ الظَّن الَ يغِني ِمن الْحق شيئاً ِإنَّ اللّه علَيم ِبما يفْعلُونَ: (وقوله تعالى

يرة، فألجل هذه األسباب ال يجب أن يكون دليل العقيدة ظنياً، بل يجب             إلى غيرها من اآليات الكث    
  )5(أن يكون قطعيا

                                                
 .40النبهاني، نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير، ص )1(
بنـاة والتـي تـدرس فـي     ، وهي من الدوسيات المت4دوسية خاصة بحزب التحرير بعنوان معلومات للشباب، ص       )2(

 .الحلقات
 .23سورة النجم، آية  )3(
 .36سورة يونس، آية  )4(
 .5ص-4معلومات للشباب، ص )5(
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حيـث يقـول الشـيخ تقـي الـدين         . في العقائد  عدم االحتجاج بحديث اآلحاد   وهذا أدى بهم إلى     
ال يصلح خبر اآلحاد دليال على العقيدة؛ ألنه ظني والعقيـدة يجـب أن              : "- رحمه اهللا  -النبهاني
 .)1("نيةتكون يقي

أن العقيدة يجب أن يكون دليلها قطعيـاً        :  بما استدل به سابقاً حول     - رحمه اهللا    -واستدل الشيخ   
فال داعي لتكراره هنا، وهذا األمر أدى بهم إلى عدم األخذ ببعض األمور العقائدية، على اعتبار                

 التأصـيلية فـي     أن دليلها هو ظني وال يرقى إلى مرتبة التصديق الجازم وفق رؤيتهم ونظرتهم            
إن التصديق بخبر اآلحاد ال يجوز ألنه ظني        : "العقائد كما مر سابقا، ويقولون في إحدى نشراتهم       

ويحرم االعتقاد به، وأما العمل بخبر اآلحاد فواجب ألن األدلة تضافرت على وجوب العمل به،               
وعليـه  . لى العقيـدة ولذلك كان الدليل الظني دليالً على الحكم الشرعي، ولكنه ال يصلح دليال ع          

 التصديق به وعدم التصديق، ولكـن       هفان إنكار حديث اآلحاد ال يجعل المنكر كافرا، إذ يجوز ل          
 .)2("عدم العمل بخبر اآلحاد يوجد األثم؛ ألنه عدم العمل بفرض ألن العمل بخبر اآلحاد فرض

لـيس بعقيـدة وال     فمثال حديث عذاب القبر، أو حديث المسيح الدجال، أو حديث اإلمام المهدي             
: يعتبر تصديقا جازما ألنه ثبت بدليل غير مقطوع أال وهو خبر اآلحاد فقد جاء في أحد نشراتهم                

 -قال رسـول : "فعن أبى هريرة قال) ... حديث اآلحاد(والحرام هو االعتقاد بها، أي الجزم بها      "
من عـذاب  :اهللا من أربعإذا فرغ أحدكم من التشهد األخير فليتعوذ ب :" -اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

: وعن عائشة . )3("جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات،ومن شر المسيح الدجال          
 اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبـر  :" كان يدعو في الصالة- صلى اهللا عليه وسلم     -أن النبي   

ت،اللهم إني أعـوذ    وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،وأعوذ بك من فتنة المحيا و فتنة المما            
فهذان الحديثان خبر آحاد وفيهما طلب فعل أي طلـب القيـام بهـذا        . )4("بك من المغرم والمأثم   

الدعاء بعد الفراغ من التشهد، وما جاء فيهما يجوز تصديقه، ولكن الذي يحرم هو الجزم به أي                 
 فحينئذ يجب االعتقاد    االعتقاد به مادام قد جاء في حديث آحاد، أي بدليل ظني، فإن جاء بالتواتر             

 .)5(به
هذا هو المتبنى الرئيس عندهم في العقيدة إلى جانب العديد من التحليالت حول القضاء والقـدر                

 .وغيره والذي ال يتسع هذا البحث لعرضها
                                                

 .191، ص1النبهاني، الشخصية اإلسالمية، ج )1(
 ).4(ملحق رقم: انظر قائمة المالحق. م1990\6\22نشرة بعنوان سؤال وجواب، بتاريخ  )2(
بيروت، كتاب المساجد ومواضع الصالة فيـه، بـاب         \، دار إحياء التراث العربي    النيسابوري، مسلم، صحيح مسلم    )3(

 .410، ص1استحباب الذكر بعد الصالة، ج
 .411، ص1نفس المصدر، ج )4(
 ).5( انظر ملحق رقم". العقيدة ال تؤخذ إال عن يقين" م بعنوان1965نشرة لحزب التحرير في شهر رمضان سنة  )5(
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 ):1(القواعد األصولية : المطلب الثاني

 ل إال بعد معرفة حكمه في األفعال التقيد بالحكم الشرعي فال يقام بفعاألصل قاعدة:  قاعدة-1
 . اإلباحة ما لم يرد دليل التحريماألشياءواألصل في 

 . ال يتم الواجب إال به فهو واجبما :وقاعدة -2
 . األصلاستصحاب :وقاعدة -3
 . الخير ما أرضى اهللا وأن الشر ما أسخطهأن :وقاعدة -4
 . الحسن ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرعأن :وقاعدة -5
 العبادات والمطعومات والملبوسات والمشروبات واألخالق ال تعلل ويلتزم فيهـا    أن :وقاعدة -6

 .بالنص
 

 :أما التعاريف المتبناة: المطلب الثالث
 : بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، ومثل تعريف الواجـب          : الشرعي الحكممثل تعريف   

 ما نهـي عنـه نهيـاً    : والحرام. وعوقب على تركه، أو ما أثيب على فعله، جازماًطلباًما طلب  
 : ومن التعاريف األخرى عندهم ما عوقب على فعلهأوجازماً 

 الواقع إلى الدماغ بواسـطة اإلحسـاس مـع     نقل : واإلدراك بمعنى واحد وهو    والعقل الفكر -1
 . سابقة يفسر بواسطتها هذا الواقعمعلومات

هي الطريقة التي يعمل فيهـا      وري بها عقل األشياء،      الطريقة التي يج   هي :العقلية الطريقة -2
 األفكار، أي هي الكيفية التي يجري بحسبها إنتاج العقل لألفكار فهي            إلىالعقل في الوصول    

 هي منهج معين في البحث يسـلك للوصـول إلـى            : العقلية التفكير  وطريقة .التفكيرطريقة  
 بالواقع، بواسطة الحـواس إلـى    عنه عن طريق نقل الحسيبحثمعرفة حقيقة الشيء الذي   

وهـذا  .  بواسطتها الواقع، فيصدر الدماغ حكمه عليـه       يفسرالدماغ ووجود معلومات سابقة     
 .العقليالحكم هو الفكر، أو اإلدراك 

 منهج معين في البحث يسلك للوصول إلى معرفة حقيقة الشيء الـذي             هي :العلمية الطريقة -3
الشـيء، وال تكـون إال فـي بحـث المـواد             تجارب على    إجراءيبحث عنه، عن طريق     

 فهي خاصة بالعلوم التجريبيـة، وهـي تكـون          األفكار،المحسوسة، وال يتأتى وجودها في      
 وعواملها األصـلية، ومالحظـة الظـروف        ظروفهابإخضاع المادة لظروف وعوامل غير      

                                                
 16تحریر،صالتحریر،حزب،حزب ال) ( 1
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 ماديـة   من هذه العملية على المادة حقيقـة تستنتجوالعوامل األصلية، والتي خضعت لها، ثم   
 .المختبراتملموسة، كما هي الحال في 

فهم مجموعة  .  مجموعة من الناس تربطهم أفكار ومشاعر واحدة ونظام واحد         هو :المجتمع -4
 العالقات، وليس مجموعة الناس فقط فمجموعة الناس جماعة، وليسـت           فيهممن الناس بما    

يقته التفصيلية هو أناس وأفكار     والمجتمع في حق  .  المجتمع هو العالقات   يكونمجتمعاً، والذي   
 وإصالحه يكون بإصالح أفكاره ومشاعره وأنظمته، وبالعالقات وحلولهـا       وأنظمة،ومشاعر  

 .رأسمالي مجتمع إسالمي، أو مجتمع شيوعي، أو مجتمع : فيقالالمجتمعاتتتمايز 

شكال الماديـة  أما المدنية فهي األ.  مجموع المفاهيم عن الحياة  هي الحضارة: المدنيةو الحضارة -5
 . في شؤون الحياةتستعملالمحسوسة التي 

 عـن  . اإلسالم الطريقة التي ينصب بها الخليفة بأنها البيعة      حدد وقد:  الخليفة بينصت طريقة -6
 :يقـول  -صلى اهللا عليـه وسـلم   - رسول اهللاسمعت : لي عمرقال :قالنافع عن ابن عمر   

 : قـال  الصـامت وعن عبادة بـن      . )1("هلية مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جا        ومن"
 السمع والطاعة في المنشط والمكـره، وأن ال         على صلى اهللا عليه وسلم     رسول اهللا  بايعنا"

وفـي   .)2(" حيثما كنا ال نخاف في اهللا لومة الئم        الحقننازع األمر أهله وأن نقوم أو نقول        
ديث صـريحة الداللـة بـأن       فهذه األحا  . )3(" اآلخر منهما  فاقتلوا بويع لخليفتين    إذا"حديث  
 . كما انعقد إجماع الصحابة على ذلكالبيعةب الخليفة هي ينصتطريقة 

 في اإلسالم، الذي هو نظام الخالفة هو نظام وحدة، لدولـة            الحكم نظام:  الخالفة دولة وحدة -7
 .اتحادياًواحدة، وليس هو نظاماً 

 : ودار الكفراإلسالم دار -8

 ويكـون   ، تطبق فيها أحكام اإلسالم على جميع شؤون الحياة والحكم         هي الدار التي  : اإلسالم دار
 . بأمان اإلسالم ولو كان أكثر أهلها من غير المسلمينأمانها
 بأمان هي الدار التي تطبق فيها أحكام الكفر على جميع شؤون الحياة، ويكون أمانها               :الكفر ودار

 دار كفـر،  أوالدار من كونها دار إسـالم  فالعبرة في . الكفر، ولو كان جميع أهلها من المسلمين    
 .)4( أهلهابدينوليست العبرة . باألحكام التي تطبق عليها، وباألمان الذي تكون آمنة به

                                                
 .3441: رواه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم الحديث )1(
 .6532:  النبي سترون بعدي فتنا تنكرونها، رقم الحديثلرواه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قو )2(
 .3444: إلمارة، باب إذا بويع لخليفتين، رقم الحديثرواه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب ا )3(
 حيث هناك العديد من التعاريف الشرعية وذكرنا بعضا منها كمثـال            20 ص وما بعدها،     -15حزب التحرير، ص   )4(

 .على التبني عندهم
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وغيرها من التعريفات في الجوانب االقتصادية، والسياسية، والفكرية، كانـت هـذه التعريفـات              
جماعـة، فكـل تحلـيالتهم فـي        عبارة عن ركائز فكرية، ومناهج في طرق التفكير لدى هذه ال          

الجوانب المختلفة من االقتصاد، أو االجتماع، أو السياسة، ال تتجاوز هذه التعريفات الموضـحة              
أعاله وتدور في فلكها سلباً وإيجاباً، بحيث تكون هذه التعريفات أو القواعد اآلنفة الذكر عبـارة                

لتقعيد معظم األمور وفق رؤية     عن جيوب فكرية يستظل في رحاها من انتسب إلى هذه الجماعة            
 .هذه التعريفات أو القواعد المتبناة

 
 

 : بعض األحكام الشرعية المتبناة:المطلب الرابع
فقد كان لهم عدة متبنيات فقهية في جميع االتجاهـات فـي العبـادات والمعـامالت والنـواحي       

ذكر منها على سـبيل  وسن. االجتماعية والعقوبات وغيرها، والتي تدرس في الحلقات كأمر متبنى    
 :المثال ال الحصر

حيث كانت متبنياتهم العديدة تطرح على شكل أسئلة وهذا ما سوف نلحظـه             : في العبادات : أوالً
 :من خالل عرض العديد من النماذج المتبناة

 حينما جربت عليه الطرق العديدة لتنقيته وخصوصاً مـا يسـمى       حكم استعمال الماء النجس   -1
هل هذا الماء نجس باقية عليه صفة النجاسة أم انه طاهر؟ فجاء جوابهم على              بطريقة الترشيح، ف  

أن ماء النجاسة ال يطهر مطلقا فهو نجس وليس متنجساً، فهو ماء عينه نجسـه ال انـه تـنجس         
بغيره، فمهما استعمل فيه من مواد أو من تكرير أو ترشيح فإنه يبقى نجسا، فال يصح أن تـزال                 

  )1(. يصح أن يتطهر به وإذا وقع على شيء فإنه ينجسهالنجاسة بهذا الماء وال
 أما من يكون على سطح القمر أو في داخل عربة الفضاء            :حكم الصالة والصوم في الفضاء    -2

أي المقصود بالسبب هنـا كمـا   (فإنه يكون خارج الكرة األرضية، وال يتأتى فيه حصول السبب    
ك ال يصلي، وكذلك ال يصـوم، إال إذا رجـع           ، ولذل )يعللون بأنه دخول الوقت للصالة والصوم     

 .)2(أثناء الوقت وأثناء الشهر فإنه حينئذ يجب عليه ألن السبب يكون حاصالً بالنسبة إليه

، على اعتبار أن وقت الصالة لـم        ن أنه ال تجب الصالة في القطبي      :حكم الصالة في القطبين   -3
ة تحقيق الوقت الذي هو سبب لـدخول        يحصل، فستة أشهر ليالً، وستة أشهر نهاراً تجعل استحال        

 .)3(الصالة، فال تجب الصالة على ساكن القطبين
                                                

 .24التحرير، حزب، الدوسية الفقهية، ص  )1(
 .24الدوسية، ص/ حزب التحرير  )2(
 .25نفس المصدر، ص )3(
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أيضا تبني عدم اختالف المطالع في ثبوت شهر رمضان المبارك فال عبرة في اختالف المطالع،               
 .)1(فمتى ثبت الرؤية في أي بلد إسالمي وجب الصوم، ألن هذه الرؤية ملزمة للجميع

 :حوال الشخصيةالمعامالت واأل: ثانيا
فهم يقسمون الحياة من حيث عالقة الرجل بالمرأة إلى حياة خاصـة وحيـاة              : نشوز المرأة  -1

عامة، فمتى تعلق األمر بالحياة الخاصة كالطعام والشراب وستر عورتها أمام الرجال األجانب،             
لخاصة وتعتبـر   ، فهذا من الحياة ا    ...أو غسل ثيابه أو عدم فتح النوافذ، أو أن ال تخرج من بيته            

 في شؤون الزوجية فيما     اناشزاً إذا لم تطعه في ذلك؛ ألن النشوز هو عدم طاعة الزوجة لزوجه            
 للزوج أن يمنعها من أداء الحياة العامة        سأما على صعيد الحياة العامة فلي     .يتعلق بالحياة الخاصة  

: ها منهـا فيقولـون    على أكمل وجهها فيما هو من الحياة العامة الذي ليس للزوج الحق أن يمنع             
ولبس الزوجة للجلباب هو من الحياة العامة وليس من الحياة الخاصة، وهو مثل صلة الـرحم،                "

ومثل الحج، ومثل الزكاة، ومثل االنتساب إلى حزب، كله فرض عليهـا ولـيس فرضـاً علـى           
لعامـة  الزوج، أن يجعلها تقوم به، وكذلك لبس الباروكة ولبس البنطال، وكل ما هو من الحياة ا               

سواء أكان مباحا، أو مندوباً، أو حراماً، أو فرضاً، ال فرق فـي ذلـك،إذا كـان مـن الحيـاة                     
 الزوجية، فان الزوج ال يجب عليه أن يأمرها بشيء منه، أو ينهاهـا     نالعامة،ولم يكن من الشؤو   

لـى  عن شيء من ذلك، فإذا أمرها أو نهاها ولم تطعه لم تكن ناشزاً، وال حق له بأن يعاقبهـا ع           
 .)2("عدم طاعته

فهم يجيزون للمرأة   : السكنى في بيت واحد وطبيعة تستر المرأة أمام الرجال األجانب         .2
بأن تظهر أمام ساكني البيت الواحد، فال يجب عليها التستر؛ ألنها في حياتهـا الخاصـة      
خصوصاً إذا كانت تلبس ثيابها المبتذلة أو ثياب المهنة، ووجب على الرجال أن يغضوا              

 أَيها الَِّذين   يا: (حيث استدلوا باآلية الكريمة في سورة النور في قوله تعالى         " أبصارهم   من
آمنوا ِليستأِْذنكُم الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم والَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ مراٍت ِمن قَبِل صلَاِة الْفَجِر                

 ِثيابكُم من الظَِّهريِة وِمن بعِد صلَاِة الِْعشاء ثَلَاثُ عوراٍت لَّكُم لَيس علَيكُم ولَـا علَـيِهم                 وِحني تضعونَ 
ـ                . )3()يمجناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَى بعٍض كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم الْآياِت واللَّه عِليم حِك

وهذا صريح بأنه في غير هذه الحاالت الثالثـة يـدخل           " فيعلقون على هذه اآلية بقولهم    
... ، أي وهن متبذالت وفي ثياب المهنة        نالصبيان وعبيد النساء على النساء بغير استئذا      

أي ألنهم طوافون عليكم،أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم، وهذه العلة موجـودة فـي    
ي الخادم، وكل من هو مثلهم، وعلى هذا فإن المرأة في الحياة الخاصة             العبد وموجودة ف  

                                                
 .21نفس المصدر، ص )1(
 .106التحرير، حزب، الدوسية الفقهية، ص )2(
 .58سورة النور، آية  )3(
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 أشـياء زيـادة     رأي يقصدون بذلك ظهو   (ال يجب عليها ستر ما يزيد عن الوجه والكفين        
على الوجه والكفان كظهور الذراعان والشعر، وظهور شيء من السـاقين والرقبـة أو              

 إال إذا كانت عريانة أو شبه عريانة        )الصدر ومما شكل ذلك من ثياب المهنة كما يقولون        
 لغير  نأنه ال بد من االستئذا    : ثم يقولون   . )1("أي إال الحاالت الثالثة أو الساعات الثالث      

 ويجب عليه غـض البصـر       نهذه األصناف التي ذكرتهم اآلية الكريمة فيكفي االستئذا       
نب، في سـاكني البيـت   عنها، وال يهم إن كانت المرأة في ثيابها غير الساترة أمام األجا         

 .)2( وأولي اإلربة التي ذكرتهم اآلية السابقةنالواحد ألن حكمهم حكم العبيد والغلما

جواز نوم المرأة مع الرجال األجانب في غرفة واحـدة، بشـرط عـدم االنكشـاف                .3
 .)3(، فلو حصل انكشاف يحرم عليها النوم)لجسمها(

 يصح، أما الحلقات الحزبية فيجـوز، ألن        االختالط في الجامعات والتعليم الثانوي ال     .4
واقعها هو غير واقع الجامعات، أو المدارس، ومع ذلك الحزب اشترط عدم ضـرورته،         

 .)4(أي االختالط، للمحافظة على الحزب

 .)5(جواز مصافحة المرأة األجنبية.5

 لبس الباروكة ال تندرج تحت حكم الواصلة ألن الواصلة من تصل شعرها بشـعر غيرهـا،                .6
ويختلف حكمها باختالف البلدان، فهو في بلدان عدة كبيروت أو دمشق أو بغداد، يعتبـر عاديـاً          
كالطاقية العادية فالشيء فيه أما إذا كان يعتبر تبرجاً في بلد كالدمام مثال أو قلقيلية فإنه ال يجوز                  

 وأن كـان ال     تبرجا، أي إذا كان ينطبق عليه واقع التبرج فهو حرام، وان غطى الشعر             باعتباره
 .)6("يعتبر تبرجاً أي ال ينطبق عليه واقع التبرج فهو جائز

 .)7(جواز قتل المرأة التي وجدها زوجها تزني من باب الحفاظ على العرض. 7

 فال شيء في ذلك، وهذا جائز ويـدخل         ةيجوز أن تتحول المرأة إلى رجل والرجل إلى امرأ        . 8
:  تحريمها فيقولون بالنص الحرفـي علـى ذلـك         في عمومات أدلة األفعال، ولم يرد نص على       

 والمرأة إلى رجل لم يرد فيها دليل على التحريم فتـدخل            ةوكذلك عملية تحويل الرجل إلى امرأ     "
 .)8("تحت عمومات المباحات فهي جائزة

                                                
 .110الدوسية، ص  )1(
 102 نفس المصدر،ص) 2(
 .124، حزب، الدوسية الفقهية، صرالتحري )3(
 .125نفس المصدر، ص )4(
 .140نفس المصدر، ص )5(
 .140نفس المصدر، ص )6(
 .176نفس المصدر، ص )7(
 .177نفس المصدر، ص )8(
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عمليات التجميل جائزة فال تدخل تحت الحديث الذي ينهى عن الوشم أو الـنمص أو               .9
 . تغيير خلق اهللافلج األسنان أو تحت باب

يجوز استئجار بيت أو مخازن إذا كانت ملكيتها عائدة لكنيسة أو ديـر ألنـه هـذه                 .10
 . معاملة وليس عمالً من أعمال الكفر

 .ال يجوز لمالك األرض أن يؤجر أرضه للزراعة ويحرم عليه أن يفعل ذلك.11

ن عـذر   إنه يجوز بيع الطعام في رمضان، للشخص الذي يفطر في رمضان بـدو            .12
 .ألنه ال فرق في بيع الطعام بين الكافر والعاصي. شرعي ليأكل

كون اليهود محاربين ال يجعل سرقتهم أو نهبهم حالال، فأموال اليهود في فلسـطين              .13
 .أو الضفة الغربية سرقتها حرام

يجب على الدولة اإلسالمية حماية أي بلد خاضع لها، وإذا كان غير خاضـع لهـا                .14
ر قادرين عن الدفاع عن أنفسهم فوجب نجدتهم إال أن يكون بـين الدولـة     وكان أهله غي  

المهاجمة والدولة اإلسالمية معاهدة حسن جوار، فحينها ال يجب نقض هـذه المعاهـدة،          
ِإنَّ الَّـِذين آمنـواْ وهـاجرواْ       :(بمساعدة ذلك البلد اإلسالمي ونجدته، واستدلوا بقوله تعالى       

 وواْ ِبأَمداهجو              الَّـِذينٍض وعاء بِليأَو مهضعب لَـِئكواْ أُورصنواْ وآو الَِّذينِبيِل اللِّه وِفي س أَنفُِسِهمو اِلِهم
ـ                  يكُم آمنواْ ولَم يهاِجرواْ ما لَكُم من والَيِتِهم من شيٍء حتى يهاِجرواْ وِإِن استنصروكُم ِفي الـديِن فَعلَ

ِصريلُونَ بمعا تِبم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإالَّ ع رص1()الن(. 

 .)2(الشركة المساهمة هي شركة باطلة وال تصح وال تجوز.15

 .)3(يجوز معايدة النصارى و اليهود في أفراحهم وأتراحهم وأعيادهم ألنه بر.16

نصراني يشتم اإلسالم فال يجب أن يحرض المسلمين عليه ولكـن           إذا سمع أحد من     .17
 .)4(يقتص هو بنفسه من النصراني

 
 
 

ـ             .18  ولـيس  ةيجوز أن يكون قائد الجيش اإلسالمي ذمياً فهو مجرد موظف عنـد الدول
 ...أميراً

 
ـ             : في العقوبات : ثالثاً ى لقد كان كتاب نظام العقوبات في اإلسالم لعبد الـرحمن المـالكي المتبن

 : التي تم إفرازها وتبنيهاتاألول في هذا المجال وسنستعرض هنا جانباً من بعض العقوبا
                                                

 .72سورة األنفال، آية  )1(
 .199التحرير، حزب، الدوسية الفقهية، ص )2(
 .285نفس المصدر، ص )3(
 .285نفس المصدر، ص )4(
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كل من طلق زوجته طالقاً بائناً، وظل يعاشرها معاشرة األزواج يعاقب بالسجن مدة خمـس               -1
 .)1(سنوات

كل من تزوج بمحرم عليه حرمة مؤقتة كأخت زوجته وعمتها وخالتها وهـو يعلـم بحكـم                  -2
 .)2(قب بالجلد ويسجن مدة ثالث سنواتالتحريم يعا

من دخل بيتاً ألجل السرقة، أسواء سرق أو لم يسرق، وسـواء دخلهـا لـيالً أم نهـاراً، أو        -3
 .)3(استعمل الكسر أو الخلع، فإنه يعاقب من ثالثة شهور إلى سنتين

 
ه سنبين بعضـاً مـن هـذ      " مناقشة بعض من آراء التبني    :" وفي الفصل القادم في مبحث بعنوان     

اآلراء بعد مناقشتها نقاشا علمياً حتى يستطيع المسلم أن يكون فكرة عن طبيعة مفهـوم التبنـي،            
وااللتزام بالرأي في ظل االلتزام بهذه اآلراء المتبناة ومدى تأثيرها على المجتمع وعلى الفـرد،               

نسـبة لهـذه    وحتى يستطيع القارئ أيضاً أن يكون فكراً سليماً خالياً من االختالط في الفهـم بال              
فهـذه األحكـام التـي      . األحكام الشرعية التي يراها غريبة أحيانا عن الفقه والحس اإلسـالمي          

ذكرناها والتي تم تبنيها هي أمثلة حية على واقع التبني عند هذه الجماعة وهنـاك العديـد مـن                  
ة للحـزب،   والنشرات الخاص- رحمه اهللا    -األحكام المتبناة والمبثوثة في كتب الشيخ تقي الدين         

ولكن كما كان هنـاك تبنيـا فـي األحكـام الشـرعية،             . والتي ال مجال لذكرها في هذا المقام      
والتعاريف، والعقيدة كان هناك أيضا تبنيا في الوسائل واألساليب، والقانون اإلداري الذي يـنظم              

 في ظل   المجموع التنظيمي الكلي، فهذا التكتل له قوانين معينه، تهدف إلى تسيير شؤون الحزب            
 زفال بد من تبني جهـا  : "فيقولون بشكل حرفي. الواقع الذي ترزخ تحت أنقاضه هذه الجماعة

 ثـم .بشكل ناجح يؤدي إلى تحقيق المطلوب الدعوة إداري أو هيكلية تنظيمية يمكنها إدارة أعمال
ـ ؛فيه كل جسم الحزب والحركة  ينتظم يأتي بعد هذا تبني قانون إداري ر،  يحدد صالحيات األمي

وما هي حدود .  المناطق أو الوالياتمسئوليومن يعين . اختياره يتم وكيف يدير الحزب، وكيف
 .الذي ينظم إدارياً كل عمل الحزب ويعين حدود صـالحيات الجميـع   القانون فهو. صالحياتهم

 .حكم األسلوب والوسائل التي تلزم لتنفيذ األحكـام الشـرعية المتعلقـة بالعمـل     يأخذ هذا وكل
األميـر   طاعـة   ألن؛اإلدارية المتبنّاة تكون واجبة االلتزام ما دام األمير يراها الزمة ساليبواأل

ثم يجدر بالذكر أن الحزب أيضا يفرض عقوبات على كل من حاول الخـروج علـى        .)4("واجبة
 المعروفة ونظرتها إلى واقع األمـور؛ ألن الخـروج   مالمتبنيات، أو أي أمر تم تبنيه وفق أدبياته  

                                                
 .، بيت المقدس95المالكي، عبد الرحمن، نظام العقوبات، ص  )1(
 .95نفس المصدر، ص  )2(
 .99نفس المصدر، ص )3(
 . بيروت\، دار النهضة 25عوة اإلسالمية، صمحمود، أحمد، الد )4(
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 :" نهجهم في الطرح هو ضوء َأحمر وأمر غير مقبول في الحزب فيقولون بشـكل صـريح                عن
. اإلدارية يجب أن يطال الجميع من األمير حتى أصغر عضـو فـي الحركـة    العقوبات ووجود
 أو فمن خالف في األحكام الشرعية المتبناة. هي على المخالفة لكل ما هو متبنى العقوبات وهذه

 حـدود  وجود الجهاز اإلداري أو القـانون اإلداري، أو خـرج عـن    يراعفي األساليب، أو لم 

 .)1("صالحياته، يجب أن تطاله المحاسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .26نفس المصدر، ص )1(
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 المبحث الثالث
 موازنة بين التبني والتقليد

إن المدقق لما يطرحه أصحاب اتجاه التبني في حديثهم عن التبني يجد أنهم يمزجون بين مفهوم                
فالمجتهد يتبنـى الحكـم     . والناس قسمان مجتهد ومقلد   :"فهوم التقليد واالجتهاد فيقولون   التبني وم 

وبعد التبني يصير هذا الحكم هو حكم اهللا        . الذي يستنبطه هو، والمقلد يتبنى حكما استنبطه غيره       
وصار غيره من األحكام ليس حكم اهللا في حقه، وعليه أن يعمل بمـا تبنـاه،                . في حق من تبناه   

ففي هذا المبحث سـأحاول بيـان أوجـه     . ) 1 ("علمه ويدعو له، إذ أن هذا هو معنى التبني   وأن ي 
الشبه بين التبني وبين التقليد واألمور المتعلقة به كاالجتهاد، واالتباع، والمـذهب الواحـد إلـى              

 :فقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب. غيرها من األمور ذات العالقة بهذا األمر
 .واقع التقليد ومفهومه وأصوله: طلب األولالم

 .االجتهاد والفتوى: المطلب الثاني
 .حكم االلتزام بمذهب معين والتقيد به: المطلب الثالث
 .اوجه الشبه واالفتراق بين التبني والتقليد: المطلب الرابع

 
 :واقع التقليد: المطلب األول

احل التي مرت بها األمة اإلسالمية      إن الحديث عن التقليد يتطلب الحديث عن بعض المر         
في بعض فتراتها الثقافية، بعدما اختلفت وسائل وأدوات الفقهاء في بعض الجوانب وخصوصـا              
حينما ضمر مفهوم االجتهاد في الفقه اإلسالمي، وخصوصاً بعد القرن الثالث واقتصر في الفقـه             

 فتاريخ التشريع اإلسـالمي مـر       على ما قاله األولون والمجتهدون في العصور الذهبية السابقة،        
 :)2(بعدة مراحل ووقفات منها

 فهو األصل الذي يرجع إليـه عنـد     – صلى اهللا عليه وسلم    –التشريع في عهد الرسول   :  أوالً
 .االختالف وهو مصدر الفتوى

 -التشريع في عهد كبار الصحابة واستمر هذا العهد حتى انتهـاء الخلفـاء الراشـدين      :  ثانيـاً
 . عليهمرضوان اهللا 

التشريع في عهد صغار الصحابة ومن سار على دربهم من التابعين وهذا العهد ينتهي              :  ثالثـاً
 .بانتهاء القرن األول من الهجرة أو بعد ذلك بقليل

                                                
 .1ملحق رقم : انظر قائمة المالحق. م1967\11\11نشرة بعنوان سؤال وجواب بتاريخ  )1(
 .4الخضري، محمد، تاريخ التشريع اإلسالمي، ص )2(
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التشريع الذي صار فيه الفقه علما معتبرا من العلوم، فظهر نوابغ الفقهاء وأرباب العلم              :  رابعـاً
سدت إليهم مقاليد الزعامة الدينية، وتالميـذهم الـذين حملـوا    الشرعي المتين، والذين و  

آراءهم وبنوا عليها، من غير أن يكون لهؤالء التالميذ نسبة في استقاللهم الفقهي عمـن               
 .وينتهي هذا الدور بانتهاء القرن الثالث. سبقهم من شيوخهم

ل لتحقيق المسائل المتلقـاة     التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية دور الجد         :  خامساً
فقد ظهرت المؤلفات الكبيرة والمسائل الكثيرة، لمعظم المذاهب، وينتهي هذا          . من األئمة 

 .العهد بانتهاء الدولة العباسية من بغداد، وإغارة التتار على ممالك اإلسالم
 .وهو ما بعد العهد السابق حتى اآلن: في عهد التقليد المحض: سادساً

 
د الجزئي ثم التقليد الكلي الحقا وكان له أسـباب عديـدة سـاعدت علـى ظهـوره                  فظهر التقلي 

ولقـد   :"- رحمـه اهللا   -كمصطلح وكمفهوم جديد في ثقافة الفقهاء، يقول الشيخ محمد أبو زهرة          
راعى الناس ذلك العمل الفقهي الجليل بعد عصر األئمة، وكان لكل إمام تالميذه اتبعوه ونهجـوا                

م من درسوا تلك اآلراء المروية، وهكذا أخذ اإلتّباع يسود التفكير الفقهي،            نهجه،ثم جاء من بعده   
ومن وراء اإلتّباع كان التقليد، فالتقليد سار من القرن الرابع الهجري، ولكنه كان تقليـداً جزئيـاً             

 )1(".ابتداء، ثم أخذ نطاقه يتسع، حتى صار تقليداً كلياً في آخر العصور
 :إلى التقليدوتضافرت أسباب عديدة دعت 

إتباع التالميذ لشيوخهم ثم توالي هذا االتباع وهذا األخذ في الفتوى جيال بعـد جيـل،                :  أوالً
 .وكان للقدماء الحظ األوفر في اتباع فتواهم ومنهجهم

القضاء، فالقضاء يستلزم منهاجا معينا يسير على القضاة ويتبع، فعدم وجود القضـاء             :  ثانيـاً
 حالة من عدم االنضباط، فالصحابة والتابعون والجيـل الـذي           الموحد يؤدي إلي وجود   

تالهم لم يكن هناك تقييد للقضاء وذلك بسبب التقى، وعلو المدارك، ولكن في العصـور               
التي تلتهم فقدت أكثر هذه األمور، مما أدى إلى االلتزام بمذاهب معينة، فقد كانت الدولة               

ى أن صار المذهب الحنفي مذهب الدولـة        العباسية تختص في القضاء بفقه العراقيين إل      
 .الرسمي، والمالكي في األندلس والمغرب والشافعي في الشام

وجود ثروة فقهية هائلة وضخمة أنتجتها العقول المنيرة وجهابذة الفقهاء والمجتهـدين            :  ثالثـاً
ب لها  في القرون الثالثة األولى مما جعل أكثر الوقائع، والمسائل الفقهية تكاد تجد الجوا            

 .من هذه القرون السابقة؛ ألنهم بحثوا معظم القضايا الفقهية
                                                

 لندن\دار الحديث. 302أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص )1(
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التعصب المذهبي الذي ساد بعد القرون الثالثة األولى، فقد كثرت المجادالت الفقهيـة             :  رابعـاً
 .)1(.واحتدم النزاع الفقهي بين المذاهب المختلفة، كالمذهب الحنفي والمذهب الشافعي

 

والقالدة ما جعل في العنق يكون لإلنسان وغيـره         . ي جمعه في الحوض   قلد الماء أ  : لغةفالتقليد  
وتقول العرب قلدته أمري وألقيـت إليـه مقاليـده إذ     . وقلد فالن عمل فالٍن تقليدا    . والقلد السوار 

 .)2(ألزمته إياه
وهـذا التعريـف هـو تعريـف جمهـور          " هو العمل بقول الغير من غير حجـة       : "واصطالحاً
أن المقلد يأخذ ويتلقى الفتوى من المجتهد دون النظر إلـى           :  التعريف معناه  ، وهذا )3(األصوليين

ولكـن  . )4(أصل الدليل؛ أي انه يأخذه مسلما به دون النظرة التفصيلية إلى أصله الذي أخذ منـه               
 الـذي  لرأي علماء اإلسالم حول مسألة التقليد والعمل به انقسم إلى آراء كثيرة، وطبيعة المجـا      

ليد، فعلماء األمة بداية يقسمون األمور التي يمكن أن يقلد فيها المقلد إلى عدة أمور               يفسح فيه التق  
 :ويعطون حكم التقليد فيها

  والتوحيد   -سبحانه وتعالى -كصفات اهللا   :  واألصول العامة والثوابت   العقيدة اإلسالمية  في   :أوالً
ال يجوز التقليد فيها؛ ألنهـا       وجميع ما قطع به العقل، أو ثبت بالنقل، ف         -عز وجل -ومعرفة اهللا   

أن :"عقائد، والعقائد ال تقلد إنما تؤخذ عن يقين واقتناع، والفرق بـين الفـروع وبـين العقائـد                 
المطلوب في العقائد العلم، والمطلوب في الفروع الظن، والتقليد قريب من الظن، وألن العقائـد               

 .)5 ("أهم من الفروع والمخطئ فيها كافر
على الذين يقلدون في العقائد وخصوصا أنهـم يعطلـون ملكـات العقـل              واهللا عز وجل عاب     

وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَواْ ِإلَى ما أَنزلَ اللّه وِإلَـى          :(واإلدراك وهذا مناٍف لبشرية وفطرة اإلنسان، فقال تعالى       
فذم قوما قلـدوا  ." )6()آباؤهم الَ يعلَمونَ شيئاً والَ يهتدونَ الرسوِل قَالُواْ حسبنا ما وجدنا علَيِه آباءنا أَولَو كَانَ          

                                                
 .303نفس المصدر، ص )1(
 .221 ص3الفائق،ج. 365،ص3ابن منظور ،لسان العرب،ج )2(
، مطبعـة السـنة     298، البعلي، علي بن عباس، القواعد والفوائد األصولية، ص        390الشوكاني، إرشاد الفحول،ص   )3(

، 158ص) الجميليد موفق عبد اهللا : تحقيق(القاهرة، الشهروزي، عثمان بن عبد الرحمن، أدب المفتي والمستفتي، /
 بيـروت،   \، دار الكتاب العربي   227، ص 4بيروت، اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج      / مكتبة العلوم والحكم  

 دمشق،بدران، عبد \، دار القادري122عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، ص/ الباني، محمد بن سعيد بن عبد الرحمن
د : تحقيـق (، 472، مؤسسة الرسالة، الغزالي، المنخول، ص388ل، صالقادر، المدخل لمذهب اإلمام أحمد بن حنب   

عبد الحميد أبـو  : تحقيق(، 95دمشق، الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا، االجتهاد، ص  \، دار الفكر  )محمد حسن هيتو  
 .دمشق\ر، دار الفك57ص: سليمان، محمد بن محمد بن حسن، التقرير والتحبير.  بيروت\، دار العلوم الثقافية )زنيد

 .112، ص 4اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج. 390الشوكاني، إرشاد الفحول، ص )4(
 .565، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )5(
 .104سورة المائدة، آية رقم  )6(
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العقـل،  ) العقيـدة (وألن طريق معرفة األصـول . آباءهم في أديانهم، فدل على أن ذلك ال يجوز      
 .)1("والعقالء كلهم يشتركون في العقل، فال يجوز لبعضهم تقليد بعض 

فهوم أي عدم التقليد فـي العقائـد، إال بعـض الفـرق     ولم يشذ من جمهور العلماء حول هذا الم  
 .فقد قالوا بجواز ذلك كما سيأتي الحقا. )3(، والتعليمية)2(كالحشوية 

من األمور البديهية فالحسن والقبح أمران معلومان شرعاً وعقالً، فدور العالم التنبيـه             األخالق  و
. كير، واإلرشاد، فال يصح التقليـد فيهـا       إليهما وتبليغ الجاهل على سبيل التعليم، والرواية، والتذ       

وكل ما علم من األمور بالدين بالضرورة من جميع التكاليف الشرعية التي فرضها اهللا علينا من                
صالة وصوم وزكاة وحج وعدد الصلوات وركعاتها واألمور المحرمة شرعاً كالزنا والسـرقة،             

ثابت بالنصوص القطعية المتواترة التـي  واألمور المحللة لنا كالبيع والزواج، ونحو ذلك مما هو          
 .يكفر جاحدها

 الذي ذكرناه أي أنها ال تعتبر مـن األمـور الثابتـة    قأما األمور التي لم تثبت على الوجه الساب     
 ظنية الداللة قطعيـة الثبـوت أو   ووالمتداولة والمتعارف عليها، بل كانت ظنية الداللة والثبوت أ  

لتقليد، ككثير من الواجبـات واألركـان والشـروط والسـنن           العكس فهذا هو مجال االجتهاد وا     
 .)4(.، والمحظورات مما أسيغ فيه االجتهاد والتقليدتواآلداب والمكروها

أن األمور التي فيها مجال للتقليـد واالجتهـاد   : فكما مر سابقاً  : التقليد في األمور الفرعية   : ثانياً
حول شرعية التقليد في األحكام الفرعيـة علـى     هي األحكام الفرعية الظنية، وقد اختلف الفقهاء        

 :ثالثة أقوال
 وأنه يجب االجتهاد وال يجـوز التقليـد         )5(المانعون من التقليد كالظاهرية وبعض المعتزلة     : ًأوال

والتقليد حرام وال يحل ألحـد أن       : ")6(فيقول اإلمام ابن حزم   . وعلى كل شخص أن يجتهد بنفسه     
                                                

 آل تيمية، أحمد بـن    .  بيروت \، دار الكتب العلمية   236الشيرازي، إبراهيم بن علي، التبصرة في أصول الفقه، ص         )1(
. 229.، ص 4 القاهرة، اآلمدي، اإلحكام فـي أصـول األحكـام، ج          \، دار المدني    410عبد الحليم، المسودة، ص   

 .وغيرهم
هي من الفرق الضالة التي تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى التجسيم في صفات اهللا عز وجل حيث يجـرون   : الحشوية )2(

 الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كالما فقال ردوا هؤالء     آيات اهللا على ظاهرها، وسموا بذلك ألنهم كانوا في حلقة         
 .124إلى حشاء الحلقة فهم حشوية بفتح الشين، الباني، عمدة التحقيق، 

من الفرق الباطنية التي قالوا انه في كل عصر ال بد من معلم معصوم يعلم غيره ما بلغه من العلم، وبهذا       : التعليمية )3(
ابن . ، دار األندلس)كامل عياد. جميل صليبا، د. د: تحقيق (42ي،المنقذ من الضالل، صاألمر أوجبوا التقليد، الغزال
 .3، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط93الجوزي، تلبيس ابليس، ص

 .121الباني، التقليد والتلفيق، ص  )4(
 .562، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )5(
 األندلسكان في .  في عصره، وأحد أئمة اإلسالماألندلسعالم : محمدعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو  )6(

وكانت له وألبيه من قبله رياسة الوزارة وتـدبير         . ولد بقرطبة ). الحزمية( مذهبه، يقال لهم     إلىخلق كثير ينتسبون    
 من الكتاب   األحكامالمملكة، فزهد بها وانصرف على العلم والتأليف، فكان من صدور الباحثين فقيهاً حافظاً يستنبط               
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اتِبعواْ ما أُنِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم والَ تتِبعواْ ِمن دوِنِه          : (ان ذلك قوله تعالى   وبره، يأخذ بقول أحد بال برهان    
والَِّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنابوا ِإلَى اللَِّه        ( وقال مادحا لقوم لم يقلدوا       )1()أَوِلياء قَِليالً ما تذَكَّرونَ   

  ماِد    لَهِعب رشى فَبرشلُوا            } 17{الْبأُو مه لَِئكأُوو اللَّه ماهده الَِّذين لَِئكأُو هنسونَ أَحِبعتلَ فَيونَ الْقَوِمعتسي الَِّذين
 قد صح إجماع جميع الصحابة رضى اهللا عنهم أولهم عن آخـرهم وإجمـاع جميـع                 )2()الْأَلْباِب

م عن آخرهم على االمتناع والمنع؛ من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم، أو                التابعين أوله 
فليعلم من أخذ بجميع قول أبى حنيفة أو جميع قول مالك، أو جميع قـول               . ممن قبلهم فيأخذه كله   

 ممن يتمكن من النظر ولم يترك مـن  - رضى اهللا عنهم   -الشافعي، أو جميع قول أحمد بن حنبل      
 غيره أنه قد خالف إجماع األمة كلها عن آخرها سبيل المؤمنين نعوذ بـاهللا مـن               اتبعه منهم إلى  

 .)3("هذه المنزلة
حرام أولها عن أخرهـا  : ولم يقف ابن حزم عند هذا األمر بل وصف التقليد في كل الشرائع بأنه   
 .)4(من التوحيد والوعيد واإلمامة والقدر واإليمان وجميع العبادات واألحكام

من أجازوا التقليد مطلقاً في العقائد وغيرها، فقالوا كما يجوز في الفروع يجوز في              ناك  وه: ثانياً
 ) 5(وهم الحشوية والتعليمية وقد تم ذكرهم سابقاً) العقائد(األصول 

أنه يجوز التقليد، وإلى هذا ذهب أكثر علماء المذاهب الفقهية واألئمة           : ً مذهب أهل التفصيل   :ثالثا
ليد هو واجب في حق العامي الذي لم يملك أهلية االجتهاد، وليس فـي حـق                األربعة، وهذا التق  

 .)6(المجتهد الذي توفرت له أهلية االجتهاد فال يجوز له التقليد
 :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة

 أَهـلَ الـذِّكِْر ِإن كُنـتم الَ    وما أَرسلْنا قَبلَك ِإالَّ ِرجاالً نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُواْ   :(قوله تعالى : الكتاب:  أوالً
وما كَانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقَـٍة مـنهم طَآِئفَـةٌ               :(وقوله تعالى . )7()تعلَمونَ

                                                                                                                                         
وانتقد كثيراً من العلماء والفقهاء، فتماألوا على بغضه، وأجمعوا على تضليله وحذروا       . والسنة، بعيداً عن المصانعة   

) من بالد االندلس( بادية لَبلة إلىسالطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو منه، فأقصته الملوك وطاردته، فرحل 
 مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين 400 نحو تأليفهبنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من رووا عن ا. فتوفي فيها
 .643، ص1، الزركلي، األعالم جألف ورقة

 .3سورة األعراف، آية )1(
 .18، 17سورة الزمر، آية )2(
 .بيروت/ ، دار الكتب العلمية71ابن حزم، علي ابن أحمد بن سعيد، النبذة الكافية، ص )3(
 .بيروت\، دار الفكر295، ص6ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، المجلد الثاني، ج )4(
 .236الشيرازي، التبصرة، ص )5(
الغزالـي، المستصـفى،   . 212، ص 4، اآلمدي، اإلحكام في أصول اإلحكام، ج      394الشوكاني، إرشاد الفحول، ص    )6(

علي بن  : ، لمؤلفه اإلمام  269، ص 2إلبهاج، ج وباألخص هنا معتزلة بغداد كما ذكر ذلك صاحب كتاب ا         . 372ص
 .بيروت\عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية

 .7سورة األنبياء، آية )7(
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        لَع ِهمواْ ِإلَيعجِإذَا ر مهمواْ قَونِذرِلييِن وواْ ِفي الدفَقَّهتونَ لِّيذَرحي مفاآلية األولى أمر العـوام      )1()لَّه 
واآلية الثانية أمر بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم ولـوال              . )2(بسؤال العلماء 

 .)3(أن اهللا أمر بالرجوع إليهم لما كان في النذارة من معنى
 والتابعون يفتـون  –ليهم  رضوان اهللا ع  -فقد كان الصحابة    :إجماع الصحابة والتابعين  :  ثانيـاً

الناس،في معظم الحوادث التي يسألون عنها،دون أن نجد أحداً منهم يعيب على السـائل،     
 .)4(أو ينكر عليه

حديث الشجة وهو الحديث الذي فيه أن رجال أصابته جراح في رأسه فأصـبح              :  السنة ثالثـاً
وه بغير علم، فـأمروه    فأجاب- صلى اهللا عليه وسلم     -جنباً فسأل  بعض أصحاب النبي       

قتلـوه قـتلهم      :"فقال    -صلى اهللا عليه وسلم    -فبلغ ذلك النبي    بالغسل، فاغتسل ومات    
 .)7(فهذا الحديث دل على جواز التقليد.  )6("السؤال  )5(اهللا ألم يكن شفاء العي

ـ                : رابعـاً تنباط المعقول حيث إنه ال يمكن أن يكون كل الناس مجتهدين ولهم القـدرة علـى اس
أحكام الشرع من أدلته التفصيلية، فإن ذلك سـيؤدي إلـي انقطـاع الحـرث والـزرع          
والمعاش، فالعوام ال يستطيعون ذلك فال بد لهم من سؤال العلماء وتقليدهم فالعامي يجب              

واإلجماع منعقد على أن العامي مطالب باألحكام الشـرعية      . عليه استفتاء واتباع العلماء   
وهذا هو المـذهب الـراجح      . )8(مذهب العامي هو مذهب مفتيه    هو ضرب من المحال و    

 .الذي ينبغي السير فيه ألنه ارجح المذاهب، وأكثرها حاجة للعصر الذي نحياه
 

                                                
 .122سورة التوبة، آية  )1(
 .367الغزالي، المستصفى، ص )2(
 .564، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )3(
 .وغيرهم.  الكويت\، دار القلم4دلة االجتهاد والتقليد، ص، الشوكاني، القول الفيد في أ373الغزالي، المستصفى، ص )4(
ويطلق أيضاً على الجهل والتعب، المعجم الوسيط، . 215، ص15األحمق كما جاء في شرح اإلمام النووي لمسلم، ج )5(

 .642ص
بع العلمي،  فواز أحمد زمرلي وخالد الس    : تحقيق(،  210، ص 1الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، ج         )6(

 بيروت قال عنه البيهقي هذا أصح حديث روي في هذا الباب مع اختالف في أسناده، الزيلعـي،     \دار الكتب العلمية  
 مصر، وقالوا أيضاً ذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله \، دار الحديث 187، ص1عبد اهللا بن يوسف، نصب الراية، ج

ه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث شداد بن أوس             شاهد في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر روا         
ومن حديث عمار بن ياسر ومن حديث علي بن أبي طالب، الكناني، أحمد بن أبي بكر إسماعيل، مصباح الزجاجة،            

 . 2 بيروت، ط\دار الكتب العربية) محمد المنتقى الكشناوي: تحقيق(، 81، ص1ج
 .564، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )7(
 .372الغزالي، المستصفى، ص )8(
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 :االجتهاد والفتوى: المطلب الثاني
إن المتتبع لالجتهاد في تاريخ التشريع اإلسالمي يدرك إدراكاً واعياً كم أولى المسلمون األوائـل            

صطلح أولوية خاصة وجعلوا له قواعد أصول وأدوات يجب على كل مجتهـد أن يلتـزم       هذا الم 
 عصراً منيراً   - رضوان اهللا عليهم   -لقد كان عصر الصحابة     .بها ويستظل بنورها ويسير بدربها    

ويمثل نقاء المصدر والتلقي، ولكن االجتهاد لم يتضح بوضوح في تلك الحقبة من الزمن كأصـل   
ن المرجع الذي يرجع إليه الصحابة و الذي يحكم فـي الخـالف فـي ذاك    متعارف عليه، بل كا   

، وعلماء األمة اختلفوا فـي وقـوع ذلـك          - صلى اهللا عليه وسلم      –الزمان هو الرسول محمد     
االجتهاد في عصر الصحابة فمنهم من يجوز ذلك االختالف عقالً وشـرعاً وبعضـهم يمنعـه،                

 الدنيا أن االجتهاد هـو ضـرورة اجتماعيـة          وعلى كل حال يجب أن يعرف كل مسلم في هذه         
وفرض كفاية لإلنسان المسلم وباألخص الذي تأهل لرتبة االجتهاد وملك ملكة النظر في األحكام              
الشرعية بما توفر معه من علم وأدوات االجتهاد ورسوخ في المعرفة الشرعية وأحاط بمـدارك               

. )  1(لحديث والعلم بالعربيـة وغيرهـا     الشرع وأسرار التشريع من علم بعلم أصول الفقه وعلم ا         
وإذا حكم  أجران إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله :"حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 األحكام الشرعية مـن أدلتهـا   طهو عملية استنبا: "فاالجتهاد هو. )2(" أجرثم أخطأ فله فاجتهد
 الشرعية ويستخلصها من أدلتها التفصيلية       األحكام ن فالمجتهد يبحث ع   )3("التفصيلية في الشريعة  

على اختالف أنواعها، ولكن ال بد أن يحوز رتبة االجتهاد وشروطه التي تؤهلـه للنظـر فـي                  
 :األحكام الشرعية مثل

 و التي يستدل بهـا      نمعرفة نصب األدلة وشروطها التي من خاللها تصير األدلة والبراهي         : أوالً
 فيها على المسائل،واألدلة ثالثة أنواع منها مـا هـي           المجتهد على المسائل التي يجتهد    

، )4(عقلية لذاتها ومنها ما صارت أدلة بوضع الشرع ومنها  وضعية وهي األدلة اللغوية              
 .وقد تم ذكر بعض هذه األدلة اللغوية في الفصل األول من هذه الرسالة

ون لـه القـدرة علـى        معرفة اللغة والنحو ولسان العرب ومواضع خطاباتهم بحيث تك        : ثانيـاً
 بين صريح الكالم وظاهره، ومجمله ومفصـله، وعامـه وخاصـه، وحقيقتـه              زالتميي

ومجازه، ومنهم من قال أنه يكفيه من اللغة أن يعرف غالبيـة المسـتعمل وال يشـترط                 
                                                

 . القاهرة\، دار الحديث 21زايدي، عبد الرحمن، االجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه، ص )1(
 الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطـأ،        ررواه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أج           )2(

 .452، ص13العسقالني، ابن حجر، فتح الباري، ج
 .1067الزحيلي، أصول الفقه، ص )3(
 .، دار الحديث القاهرة424الخضري، أصول الفقه، ص )4(



 91

 يكفيه مثال من النحو ما يصح به التمييز في ظاهر الكالم، كالفاعل             االتبحر في النحو إنم   
 .)1(افض والرافع والعطف واإلضافاتوالمفعول والخ

أي انـه ال بـد أن يعـرف آيـات           : أن يكون له اطالع على نصوص الكتاب والسنة       :  ثالثـاً
األحكام ومواضعها وخصوصا حينما يستدل على مسائله المجتهد فيها،فال يشـترط لـه             

ورة معرفة جميع الكتاب، حتى قال بعضهم أنها خمسمائة آية من اآليات المحكمة المـذك             
في القرآن الكريم، والسنة مثل ذلك أي طلب ألحاديث األحكام فال بد للمجتهد ان يكـون           

 .)2(- صلى اهللا عليه وسلم–له اطالع واسع على كتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه 
 .)3(أن يكون عالماً بمواضع اإلجماع حتى ال يفتي بخالفه:  رابعـاً
 فالقيـاس قاعـدة     ) 4(. وأحكام وأقسـام   ط من شرائ  أن يحوي المجتهد علم وجوه القياس     : خامساً

 .االجتهاد ومن  ال يعرف القياس ال يتمكن من االستنباط
 حتى ال يعتمد المجتهد على أمر قـد         )5(معرفة الناسخ من المنسوخ من القرآن والسنة      :  سادساً

 .فيصبح اجتهاده باطالً. انتهى حكمه وانتسخ
 فاألحكام الشرعية ودالئلها لغويـة كانـت أو شـرعية     )6(أن يكون عالما بأصول الفقه    :  سابعاً

ومدار األحكام من نهي أو إباحة أو إلزام أو نهي أو كراهة وقواعد أصولية مختلفة، قد                
تكفل علم األصول بتوضيحها وبيان ما يحتاجه المجتهد من أمور، فهو علم يؤسس علـم      

 .االجتهاد للمجتهد
المية فالشريعة اإلسالمية مبنية على اعتبار المصالح مـن         العلم بمقاصد الشريعة اإلس   :  ثامناً

حيث جهة الشارع وليس من حيث إدراك المكلف، والمصالح حسب وقتها وزمانها فقـد              
فمثال عملية جمع الحديث فـي أول       . تكون في زمن ما مصلحة وفي زمن آخر مضرة          

م وانتشـار مبادئـه،    عهد النبوة كان ينظر إليه أنه أمر ال يجوز لكن مع استقرار اإلسال            
كالمصالح الحاجيـة، والمصـالح   : وأحكامه أصبح ضرورة ال بد منها، والمصالح أنواع  

الضرورية، والمصالح التكميلية، فكلها ال بد لمن أراد أن يبلغ رتبة االجتهاد أن يضـعها    
 .)7(في حسبانه

                                                
 .492، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )1(
 .490، ص4نفس المصدر، ج )2(
 .1375، ص4الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج )3(
 .350الباني، عمدة التحقیق في القلید والتلفیق،ص )4(
 .344المستصفى، صالغزالي،  )5(
 .373الشوكاني، إرشاد الفحول، ص )6(
 .88، ص4الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج )7(
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تهاد فـي موضـعه     أن يكون  لديه المعرفة بشؤون العصر حتى يكون قادراً على االج           :  تاسعاً
إن االجتهاد الـذي ننشـده   :" الصحيح ويقول الدكتور يوسف القرضاوي حول هذا األمر       

 يمثل حججة،بل ضـرورة لحياتنـا اإلسـالمية،         -بقيود وشروطه الشرعية  -وندعو إليه 
 فـي   -وعالج مشكالتنا المعاصرة وإال أصيبت حياتنا بالجمود والعفن،أو بحثت ألدوائها         

غير صيدلية اإلسالم،فإن جمودنا ووقوفنا في موضعنا، ال يوقف          عن عالج من     -الغالب
 .)1(!"حركة األفالك عن الحركة، وال األرض عن الدوران

 
 

فهذه جملة من الشروط التي وضعها علماء المسلمين لمن أراد أن يكون مجتهداً بحق ولكن هـل        
ن المجتهـدين ومـراتبهم،   كل المجتهدين على نفس المرتبة واالجتهاد؟ فنجد أن هناك تفاوتاً بـي          

فمنهم من تحلى بقوة النظر؛ فكانت مظاهر النبوغ ظاهرة وجلية في اجتهاده، ومنهم من انحصر               
 .عمله في بعض المسائل، أو في بعض التخريجات الفقهية على المذاهب المعتبرة

 :و مراتب  المجتهدين وطبقاتهم خمسة مراتب
هو الذي استقل بوضع قواعده لنفسه وهـو مسـتقل          و): المطلق(المجتهد غير المستقل  :  أوالً

ـ ةألنه يستقل باألدلة وال يقلد أحداً وغير مقيد بمذهب أحد من األئمة  كاألئم     و األربعة أب
 . )2(حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن عاصرهم، ثم ققدت بعدهم هذه المرتبة

 حاز رتبة االجتهـاد المطلـق إال   أي أن هذا المجتهد مع أنه قد: المجتهد غير المستقل  :  ثانيـاً
 .)3( وتخريج األحكامطأنه منتسب إلى مذهب إمامه سائر على طريقته في االستنبا

وهو المجتهد الذي تقيد بمذهب إمامه فهو مجتهـد         : المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج    :  ثالثـاً
 فهماً جيـداً  في أقوال هذا اإلمام وفي فتاويه وما توصل إليه من أصول ومعارف، فهمها       

بحيث يقيس المسائل وفقها ويقعد األحكام حسب وجهة نظر ورؤية إمامـه، فهـو أوال                
 .)4(وأخيراً يسلك طريق إمامه في التخريج، واالستنباط، ومعالجة الوقائع، واألحداث

وهو المجتهد الذي لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنـه فقيـه حـافظ            : مجتهد الترجيح :  رابعـاً
مه عالم بأدلته يصور، ويحرر، ويقرر، ويمهد، ويرجح إال أنه افتقـد بعـض        لمذهب إما 

إما بسبب قصوره في حفظ المذهب، أو الصعوبة فـي االسـتنباط، أو معرفـة          : األمور
                                                

 17بیروت،ص\المكتب االسالمي\ ، یوسف، االجتھاد المعاصر بین االنضباط والتفریط،القرضاوي)  (1
 .دمشق\، دار الفكر42، ص1النووي، مقدمة شرح المجموع، ج )2(
 .42ر، صنفس المصد )3(
 .76ابن القيم الجوزية، أعالم الموقعين، ص )4(
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األصول ونحوها، وهذه صفة كثير من المتأخرين أواخر القرن الرابع الهجـري الـذي              
 .)1(شاع فيه مفهوم التلقيد

، ولكن عند هذا المجتهد     تيا وهو الذي يقوم بنقل المذهب وتوضيح اإلشكاليا       مجتهد الفت :  خامساً
ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهو يعتمد على النقل في فتواه حيث ينقل أقـوال إمامـه                  

 .)2(والمجتهدين في المذهب وتفريعاتهم المختلفة، ونقل معنى لم يك منقوال ولكن ألحقه بالمنقول
 

خبار عن حكم اهللا تعالى في إلزام أو إباحة جوابـا لسـؤال أو بيانـا للحكـم                  هي إ : "والفتوى
وللفتوى أصول معتبرة الزمة لكل من أراد أن يتصدرها أن يلم بهـا ويضـعها فـي               . )3("ابتداء

حسبانه، فليس كل من أراد أن يسمي نفسه مفتياً كان مفتياً، فـاألمر لـيس متروكـاً ألصـحاب      
- رحمـه اهللا   -بية، أوالحزبية، أو للجهال من الناس، وقد قال النووي        األهواء، أو النعرات العص   

اعلم أن اإلفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل ألن المفتي وارث األنبياء صـلوات اهللا                :"
وهذه األصول منهـا مـا يتعلـق         . )4 ("وسالمه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ       

المفتي نفسه ومن هو أهل للفتيا فبعض العلمـاء جعـل شـروط             بصفات المفتي ومنها بشروط     
االجتهاد التي مر ذكرها هي نفسها شروط للمفتي يجب أن يلتزم بها من علم باإلجماع، والناسخ                

 .)5(والمنسوخ، والقدرة على االستنباط
 :)6(وبعض العلماء يطلقون شروطاً استحبابية أخرى منها

 مخلصاً فـي نقـل      - سبحانه وتعالى  -صد في فتواه وجه اهللا    النية فالمفتي يجب أن يق    :  أوالً
 .العلم قاصداً بذلك وجه اهللا تعالى وليس لألجر السمعة والرياء وطلب المال

فيجب عليه أن يكون حليماً واسع الصبر صبوراً علـى مـن            : الحلم والوقار والسكينة  :  ثانيـاً
 وان يكون قدوة للنـاس فـي   يطلب الفتوى ال يضج وال يضجر ألنه في مكان مهم جداً،   

أعماله حتى يكون مهاباً بين الناس، وأن يتجنب خوارم المروءة، غير مفرط فـي حـب       
 .الدنيا وملتصٍق بفتاتها الزائل

                                                
 .44، ص1النووي، المجموع، ج )1(
 .44، ص1نفس المصدر، ج )2(
 .، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت5الحكيمي، علي بن عباس، أصول الفتوى، ص )3(
 .دمشق\كر، دار الف)بسام عبد الوهاب الجابي: تحقيق(، 13النووي، آداب الفتوى، ص )4(
، المكتـب   )الشيخ محمد ناصر الدين األلبـاني     : تحقيق(،  13الحراني، أحمد بن حمدان النمري، صفة الفتوى، ص        )5(

 . بيروت\اإلسالمي
 . وما بعدها467، ص2ابن القيم، أعالم الموقعين، ج )6(
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الكفاية ويقصد بها أن يكون مستغنيا عن الناس ومترفعاً عن سؤالهم وطلـب المعونـة    :  ثالثـاً
مد على الناس واحتاج إليهم مـات علمـه         منهم، وأن يكون عفيف النفس، فالعالم إذا اعت       

 .ومضغه الناس
ومن صفات المفتي أيضاً أن يكون قوياً على ما هو فيه، قائمـا بـالحق رغـم كـل                   :  رابعـاً

الظروف غير متساهل فيه ألنه في منصب عظيم ومهم جداً، وخطير ال يستهان به فـال            
 .)1(يخشى في اهللا لومة الئم

 
 :ذهب معين حكمه وضوابطهااللتزام بم: المطلب الثالث

 في حكم التنقل من مذهب آلخر على قولين  فأباح ذلك قول ومنـع ذلـك اآلخـر ولـم                     فٌأختل
 :)2(يجوزه

 المنع ألن قول كل إمام مستقل عن اآلخر بآحاد المسائل، ثم أن التنقل من مذهب                :المذهب األول 
بع الرخص والتشهي فـي أخـذ   آلخر هو في حقيقته ال يعدو كونه إال من التالعب في الدين وتت           

 .األيسر
 لم يوجبوا علـى العـوام       - رضوان اهللا عليهم     - يجوز وهو األصح فالصحابة      :المذهب الثاني 

تعيين مجتهدين لهم ليأخذوا منهم بأعيانهم الفتوى دون االلتفات إلى غيرهم والسبب في ذلك وهو               
قلد يأخذ كل شيء في المذهب ألنه غيـر         أهلية المقلد للتقليد عام بالنسبة إلى أقواله بحيث أن الم         

مؤهل في النظر والبحث في األدلة فإلزامه في مذهب معين قد يضيق عليه ويأخذ آراء ضعيفة،                
أو قد يقع في الحرج مثال حينما يفعل مسألة معينة ناسـياً أو  . وعند غيره آراء أقوى وأصح منها 

 ال يرى ذلك، فهـذا      هالطالق ثالثاً وغير  جاهالً كحلف الطالق ثالثاً، فإن كان مذهب إمامه يرى          
 .مخرج ونوع من التخفيف على الناس فيجوز أخذ عدم التطليق وال بأس به

فكثير من علماء المذاهب قد يحوز علما ال يحوزه آخرون فاألدلة الظنية كمـا هـو معـروف                  
تهـاد  ومدرك للجميع أنها المجال الرحب الذي يكثر فيها االختالف، وهي محـل النظـر واالج              

فكثير ما يحدث وينشأ الخالف إما لعدم العلم بالنص والرجوع فـي االسـتنباط إلـى                . والنزاع
. وإما االختالف في رواية النصـوص وداللتهـا       . القواعد العامة، أو القياس المختلف في حجيته      

وكان علماء المسلمين ابتداء متفقين على أن من خالف مضمون نص لم يبلغه، أو معنـى نـص         
عي الداللة لم يظهر له، أو بذل جهده ووسعه في استبانه مراد الشارع في مسألة فترجح                غير قط 

فاإلمام أحمد كان يرى الوضوء مـن الحجامـة         . عنده فيها شيء فعمل فيها مخطئا فهو معذور       
والفصد فسئل عمن رأى إماما احتجم وقام إلى الصالة ولم يتوضأ أيصلى خلفه؟ فقـال كيـف ال    

                                                
 .42الحكيمي، أصول الفتوى، ص  )1(
 .597، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )2(
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؟ وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خـروج          )1(سعيد ابن المسيب  أصلي خلف مالك و   
 رأى هارون الرشيد احتجم وصلى ولم يتوضأ وكان مالك أفتاه بأنـه ال              )2(الدم، ولكن أبا يوسف   

وضوء عليه إذا هو احتجم فصلى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصالة فهذا يدل داللة واضـحة أن                  
ولـيس  . محدث وغير ملزمة في اتباعها والسير وفـق نواميسـها  فكرة المذاهب ما هي إال أمر      

فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبى حنيفة أو جميـع          :" أصدق مما قاله فيها اإلمام ولي اهللا الدهلوي       
 ولم يترك قـول     - رضي اهللا عنهم     - جميع أقوال أحمد     وأقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أ      
ول غيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسـنة غيـر             من اتبع منهم، أو من غيرهم إلى ق       
أنه قد خالف إجماع األمة كلها من أولها إلى آخرها بيقين ال            :صارف  ذلك إلى قول إنسان بعينه      

 .)3("إشكال فيه
فالواجب ما أوجبه اهللا ورسوله وهذه المذاهب لم يأمر اهللا وال رسوله بوجوب اتباعها ولزوميتها               

لست ملزماً، وال أي إنسـان      :"ذا يقول الدكتور سفر الحوالي حول لزومية المذهب       فيما تقول، وله  
 وسلَّم، وما عليك إال أن تسأل أهل الذكر، وأن تسأل العلماء            علَيِهملزم إال باتباع محمد صلَّى اُهللا       

 لديـه ان  الصحيح وتعمل به، أما إذا كان اإلنسان ال يستطيع التبحر في العلم، أو ك        الدليللتعرف  
كتب من كتب الفقه في الفروع على أي مذهب من المذاهب ويريد أن يعرف بعـض األحكـام                  

 الكتـاب،  بها، فال بأس إن شاء اهللا، لكن إذا عرف أن حديثاً صحيحاً يخالف ما في هذا                  ويستنير
. يِه وسـلَّم  اُهللا علَصلَّىأو ما عليه هذا المذهب، فليترك ما في المذهب، وليلتزم بكالم رسول اهللا           

 بكالمـي إذا خالف كالمي أو مـذهبي الحـديث فاضـربوا    ":  واحد من األئمة األربعة قال     وكل
                                                

سعيد بن المسيب اإلمام شيخ اإلسالم فقيه المدينة أبو محمد المخزومي أجل التابعين ولد لسنتين مضتا من : مامهو اإل )1(
خالفة عمر وسمع من عمر شيئا وهو يخطب وسمع من عثمان وزيد بن ثابت وعائشة وسعد وأبي هريرة رضي اهللا 

لحق فقيه النفس روى أسامة بن زيد عن نافع أن بن    عنهم وخلق وكان واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة قواال با          
عمر قال سعيد بن المسيب هو واهللا أحد المفتين وقال احمد بن حنبل وغيره مراسالت سعيد صحاح وقال قتادة مـا             
رأيت أحدا أعلم من سعيد بن المسيب وكذا قال الزهرى ومكحول وغير واحد وصدقوا قال علي بن المديني ال اعلم       

ن أوسع علماً من سعيد هو عندي أجل التابعين وقال العجلي وغيره كان ال يقبل جوائز السلطان وله أربع             في التابعي 
مائة دينار يتجر فيها بالزيت وغيره قال سعد بن إبراهيم سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أحد أعلم بقضاء قضـاه                 

، 54، ص1، ج)دي عبد المجيد إسماعيل السلفيحم: تحقيق(القيسراني، محمد بن طاهر،تذكرة الحفاظ،   ./ رسول اهللا 
 .1هـ، ط1415. الرياض\دار الصميعي

صاحب اإلمام أبي حنيفة، وتلميذه؛ : ب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسفو يعق:هو اإلمام )2(
 حنيفة، اديث والرواية، ثم لزم أبولد بالكوفة، وتفقه بالح. كان فقيهاً عالمة، من حفاظ الحديث   .  مذهبه نشروأول من   

. ومات في خالفته، ببغداد، وهو على القضاء. وولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد) الرأي(فغلب عليه 
؛ وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، علـى          !قاضي قضاة الدنيا  : ويقال له ) قاضي القضاة (وهو أول من دعي     

 الزركلي،  مسند،) اآلثار(و) الخراج(من كتبه   . اسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب     وكان و . مذهب أبي حنيفة  
 .365، ص2األعالم، ج

 .148الدهلوي، ولي اهللا، اإلنصاف، ص )3(



 96

 الحـديث،  علىقدموا رأيي :  ولوال ذلك ما عظمهم المسلمون، ولو أن أحدهم قال    "عرض الحائط 
 عـن أمـر فقـرأ       -  اهللا تعالى عنـه    رضي - الشافعيما عظمهم أحد، ولذلك لما سئل اإلمام        

أتراني في كنيسـة، أتـرى علـي    ": للرجل فقال -بعد أن قرأ الحديث   -الحديث، فقيل وما رأيك     
ال رأي أبـداً مـع      ، ف "ما رأيك أنت  :  وسلَّم وتقول  علَيِهقال رسول اهللا صلَّى اُهللا      : زنار، أقول لك  

 والذي يتبين لي رجحان المذهب األول       .)1(- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    - اهللا رسولكالم اهللا ومع كالم     
 بمذهب معين؛ هو قول ال دليل عليه  إنما هو ضرب من التعصب الذي               مو أن المذهبية وااللتزا   

 .ال مبرر له،وتقييد للعقول، والحد من التجديد واالبتكار
 فـي التبنـي بشـيء مـن         مفي الفصل القادم حول مناقشة فكرة التبني سنناقش منهجية اللزو         و

 .التفصيل، والتي تشبه إلى حد كبير لزومية المذهب
 
 

 :أوجه الشبه واالفتراق بين التبني والتقليد: المطلب الرابع
بينهمـا فـي بعـض       التبني والتقليد ليدرك أن هناك نوعاً من التناغم          نإن المدقق لكال المفهومي   

الوجوه، فالتبني بداية كما مر سابقاً ال بد أن يصدر عن مجتهد، وهذا المجتهـد هـو المسـؤول            
 فالرأي رأيه وهو الذي يعمـل بـه، وإن خـالف رأي      )2(التنظيمي األول في الحزب أو الجماعة     

من ثم جعلـه  األغلبية، فالكل يخضع لما يقول وال مجال للمناقشة في ظل األمر الذي تم تبنيه، و   
ولذلك كان تبني كل    :" أمراً نافذاً إلى حيز الوجود؛ ألنه في النهاية كما يقولون في إحدى نشراتهم            

فرد من أفراد هذا التكتل لكل فكر من األفكار التي تبناها الحزب ولكل حكم من األحكـام التـي              
 .)3("تبناها أمراً الزماً لزوم الروح للحياة

حكم من المجتهد أو المفتي ويعمل به دون النظر إلى الدليل، فـإلى حـد          أما المقلد فيأخذ كذلك ال    
كبير هناك تشابه بينه وبين التبني، فالمتبني يجب أن يترك رأيه، ويتبنى سلفاً ما تبناه المجتهد أو                 

ولكن من  . األمير الحزبي، والمقلد يأخذ األمر أيضاً مسلماً به فمذهبه مذهب مفتيه إذا كان عاميا             
ى دقائق األمور في كال المفهومين يجد أن هناك فروقا شاسعة بينهما، بل وأموراً مغايرة               ينظر إل 

 :تجعل من كال المفهومين في واديين مختلفين
. التبني يحتاج إلى جسم عضوي تكتلي ويكون ملزماً لمن انضوى تحت إطار هذا الحزب             : فأوالً

 الحزب وعامالً تحت لوائه فيقولون في     فالتبني يصنع في داخل الحزب ثم يعمم على من كان في          
ال وجود لجزئية الفرد في الكتلة بدون أن يتبنى الفكرة التي قام عليها التكتل أي               : "إحدى نشراتهم 

                                                
  http://www.alhawali.comموقع الدكتور سفر الحوالي، قسم الفتاوي، )1(
 ").كيفية التبني"يراجع المطلب الخامس ( )2(
 ).3(ملحق رقم: ، انظر قائمة المالحق14/8/1967ة بعنوان جواب وسؤال، بتاريخ، نشر )3(

http://www.alhawali.com
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تبناها التكتل، ولذلك يجب على كل فرد يريد أن يكون جزءاً من في هذا التكتل أن يتبنى المبـدأ                   
 .)1("أساسي وضرورة حيوية لجعله جزءاً من الكتلةأو الفكرة التي يتبناها التكتل وذلك كشرط 

 :"فالرأي عندهم يمر بثالثة أدوار
 . الدراسة-1
 . التفكير-2
 البحث والتتبع، ثم يخرج للناس بعد هذه األدوار الثالثة فكراً متبنى، فيصل للشـاب، وهـو                 -3

 .)2 (.."بدوره يأخذه ويفهمه
منضوياً تحت فكرة معينة، أو مذهب محـدد حتـى          والتقليد بشكل عام ال يحتاج أن يكون المقلد         

 بمذهب معين كما مر سـابقاً  مفااللتزا. يقلد، فقد يقلد إماماً في مسألة ويقلد آخراً في مسألة أخرى   
ـ                   بليس بملزم وليس من الواجب، أو حتى من المندوب أن يلتزم ويتقيد بمذهب مـا، أو التعص

اهب األربعة أو غيرهـا، فلـيس بواجـب وال          وأما اتباع مذهب من هذه المذ     . "لرأي دون آخر  
فدين اإلسالم دين واحـد، وال طـرق    .... مندوب، وليس على المسلم أن يلتزم واحداً منها بعينه        

 -)4(، وقال الشافعي للمزني   )3(."-صلى اهللا عليه وسلم   –يجب اتباعها إال طريق محمد رسول اهللا        
وكـان  . ي كل ما أقول، وانظر لنفسك فإنه ديـن        يا أبا إبراهيم ال تقلدني ف     : "-رحمهما اهللا تعالى  

 وإن – صـلى اهللا عليـه وسـلم      –ال حجة في قول أحد دون رسول اهللا         :" رضي اهللا عنه يقول   
 .)5("كثروا، وال في قياس وال في شيء وما ثم إال طاعة اهللا ورسوله بالتسليم

 
ال حجة بعكس أفراد من يلتزمون       يأخذ القول أو الحكم المفتى به ب       -كما مر معنا  -المقلد  : ثانيـاً

بمنهج التبني فإنهم في كثير من األحيان يلتزمون بذكر الدليل حتى لو كان عقلياً، كما مر معنـا                  
فمثال من يطالع ويتصفح الدوسية المتبناة عند هذه الجماعـة،          . في مبحث نماذج من آراء التبني     

ين نماذج عديدة، وكثيرة ، وسوف نـذكر       والتي تعنى بشؤون الفقه، واألحكام المتبناة، يلحظ ويعا       
مثاالً بسيطاً رغم أننا ذكرنا العديد من األمثلة، لكن لكي ترسخ الفكرة أكثر وأكثر نـذكر مثـاالً                  

                                                
 ).3(ملحق رقم: انظر قائمة المالحق. 14/8/1967نشرة بعنوان جواب وسؤال، بتاريخ،  )1(

 
 ).6(ملحق رقم : انظر قائمة المالحق. م8/9/1967نشرة بعنوان جواب وسؤال، بتاريخ  )2(
، )الشيخ سليم الهاللـي   :وتعليق: تحقيق(ن المعصومي، هل المسلم ملزم بإتباع مذهب معين،         الخنجدي، محمد سلطا   )3(

 .مركز الدراسات المنهجية السلفية
هو اإلمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري الشافعي، وهو فقيه مجتهد صـحب       )4(

الجامع الكبير، : ،له العديد من اآلثار والكتب مثل)هـ264(ي سنةوتوف) هـ175(اإلمام الشافعي وحدث عنه ولد سنة
ابن خليكان،  . 383، ص 1كحالة، معجم المؤلفين، ج   . والجامع الصغير ومختصر الترغيب في العلم وكتاب الوثائق       

 .89، ص1وفيات األعيان، ج
 .158الدهلوي، اإلنصاف، ص )5(
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طاعة األمير واجبـة ،سـواء     : بسيطاً عن متبنى التزم مجتهدهم ببيان الحكم الشرعي فيه، فمثالً         
ومن يطـع األميـر   : " التي تدل على ذلك مثل حديث      ة أو خليفة أو والياً، لعموم األدل      اًأكان حاكم 

 .)1("فقد أطاعني ومن يعص األمير فقد عصاني
فهذا الحديث كما يقول مجتهدهم يدل داللة واضحة على طاعة األمير الخاص كما يقول لعمومه               

 .)2(واألمير الخاص وقد يكون أمير الحزب) الخليفة(األمير العام 
 واضحا بذكر األدلة فحالة من يفرض عليه التبني تشبه إلى حـد        من خالل ما سبق نرى االلتزام     
ولكـن مـع   . )3("سلوك طريق المتبع واإلتيان بمثل ما أتى بـه : "كبير حالة االتباع واالتباع هو  

وهذا مع العلـم أن لهـم       . الفارق بعدم اإللزام في االتباع فال أحد يفرض على أحد اتباع منهجه           
 .ما يفصلون نظرية اللزوم في التبني كما مر سابقاًتحفظاً على فكرة االتباع حين

 
 :تنازل المجتهد عن اجتهاده أو ترجيح اجتهاد على اجتهاد آخر: ثالثـاً

لقد أفاض علماء األصول حول هذه المسألة كثيراً من األقوال بين منكر ومتوسط والغ للفكـرة                
ن المقلد إن وجد جماعة مـن  من أصلها، ولكن قبل أن نفصل في األقوال ووجهات النظر نقول إ       

المجتهدين له أن يقلد من يشاء منهم وال أحد يلزمه بتقليد معين منهم حتى لو كان بعضهم أعلـم                   
من بعض، بل من عرف بالعلم والعدالة، فليس ألحد أن يقول أنه يجب أن يقلد األفضل ويتـرك                  

ف بـالعلم والدالـة   ، بل من عـر - رضوان اهللا عليهم -المفضول وهذا يخالف إجماع الصحابة   
والتقوى يتم تقليده حتى لو كان هناك من هو أعلم منه، فالمفضول أيضا مـن أهـل االجتهـاد،                   
فزيادة الفضل ال تؤثر في التقليد، بل يتبع المقلد ظنه ويقلد من يغلب على ظنـه أنـه يسـتحق                    

تبع ما قـال لـه      التقليد، فالتقليد ليس بالتشهي وليس له أن ينتقي أطياب المسائل والرخص، بل ي            
ويجدر بالذكر في هذا المقام أنه ال بد من التحذير من حالة التلفيـق وتتبـع الـرخص                  . )4(إمامه

فبعض الناس يعمد إلى التحايـل      . )5("تتبع الرخص عن هوى   : "واألسهل، والمقصود بالتلفيق هنا   
 علـى   ةوال المرجوح وتتبع نوادر العلماء وأقوالهم الشاذة والتي تدعى بزالت العلماء، وتتبع األق          

، بحيث يتبعون الرخص في كل مذهب بدون عذر بل لمجـرد التشـهي وضـعف           يسبيل التشه 
 .)6(اإليمان في نفوسهم، وقد حرم العلماء هذا األمر سداً لذرائع االنحالل من التكاليف الشرعية

                                                
ة، في كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية حديث رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن أبى هرير )1(

 .223، ص12مسلم بشرح النووي، ج. 3417وتحريمها في المعصية، رقم الحديث 
 .47الدوسية، ص )2(
 .454، ص1ابن القيم الجوزية، أعالم الموقعين، ج )3(
 .273 ص-272الغزالي، المستصفى، ص )4(
 .236البركتي، قواعد الفقه، ص )5(
 .224 ص-223الباني، عمدة التحقيق، ص )6(
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يجـوز  فحين نطالع أدبيات الحزب كما مر سابقاً، وكما سيمر معنا نالحظ بشكل واضح أنـه ال                
وال يحل ألي أحد انضوى تحت هذه الجماعة أن يخرج على أي متبنى من المتبنيات التي قد تم                  
تبنيها، مهما بلغت رتبة االجتهاد في هذا الشخص، فحتى لو كان مجتهداً مطلقاً وجب عليـه أن                 
 يتنازل عن رأيه لصالح أمير الحزب، وإال يعتبر نفسه خارجاً من إطار الحزب ال قيمـة لرأيـه            

وحتى لو أن الحزبي مجتهد مطلق، وتبنى الحزب رأياً خالف رأي           ": فيقولون في إحدى نشراتهم   
هذا المجتهد المطلق، فإن عليه أن يترك رأيه فوراً، ألنه بمجرد تبني الحزب رأياً صـار هـذا                  
الرأي الذي تبناه الحزب هو رأيه ال الرأي الذي استنبطه، وإذا لم يترك رأيه فعليـه أن يتـرك                   

لحزب فوراً، ألنه خرج عن جزئية الحزب ولو بمفهوم واحد، إذ خرج عن مفهوم التبنـي مـن       ا
حيث هو، فال يوجد للحزبي رأي وللحزب رأي آخر، بل رأي الحزب هـو رأي الحزبـي وال                  

من خالل ما سبق نرى أن المجتهد تنازل عن اجتهـاده           . )1("رأي له غيره وال بوجه من الوجوه      
أو بمعنى آخر نقض اجتهاده، فالعلماء قديما بحثوا هذه القضية ووضـعوا            لصالح أمير الجماعة    

الضوابط التي من خاللها يتم نقض االجتهاد، ولكن يجب أن يكون معلوماً أن المجتهد إنما يجتهد               
فالشارع الحكيم أعطاه تلـك     . في األحكام الفرعية الظنية والتي هي محل االجتهاد كما مر سابقاً          

 إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله :"- صلى اهللا عليه وسلم –ل الرسول الرخصة، حيث يقو

، فحتى لو أدى االجتهاد إلى الخطأ فهو معذور غير )2(" أجرثم أخطأ فله وإذا حكم فاجتهد أجران
 األشـاعرة وبعـض     نمآخذ كما دل عليه النص، حتى إن بعض المذاهب كجمهور المتكلمين م           

، )3(، ولكن العلماء اتفقوا على فساد هـذا القـول  ببأن كل مجتهد مصيالمعتزلة ذهبت إلى القول   
 :وتعليل ذلك يرجع إلى عدة أمور منها

  إن المكلف لم يكلف بإصابة االجتهاد لخفائه وغموضه فلذلك كان المجتهد المخطئ:أوالً
 .-رحمهما اهللا-معذوراً وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة

إن المجتهد مأمور بتحصيل وطلب االجتهاد أوال، فإن أخطأ وغلب علـى ظنـه شـيء         : ثانيـاً
 .آخر، فهناك يتعين التكليف ويعمل بمقتضى ظنه ويسقط عنه اإلثم تحقيقاً

 .)4(إن المجتهد كما مر مطلوب منه االجتهاد حتى لو أخطأ فال يعاقب على خطئه: ثالثـاً
 أن كل مجتهد مصيب، إال أن أحدهم يصيب الحق من عند            المختار:"وما أجمل المقولة التي تقول    

 .)5("اهللا، واآلخرين يصيبون الحق من عند أنفسهم
                                                

 ).3(ملحق رقم: انظر قائمة المالحق. 14/8/1967: نشرة بعنوان جواب وسؤال، بتاريخ )1(
 .حديث سبق تخريجه )2(
 .1377، ص4الرازي، المحصول، ج )3(
 .1381، ص4نفس المصدر، ج )4(
 .536، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )5(
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ولكن هل ينتقض حكمه أو قضاؤه؟ أو بمعنى آخر يترك رأيه، هذا ما فصل فيه العلمـاء، فقـد                   
ـ                 ال خاض فيه علماء األصول كثيراً وبينوا متى يترك المجتهد رأيه ومتى يحرم عليه ذلـك، فق

أن االجتهاد ينتقض إذا خالف حكما قطعيا كمن أفتي بخالف  اإلجماع،أو خـالف              ": األصوليون
  . )1("ظنيا كنص ظاهر، أو قياس جلي، أو تبين النسخ

 
 :حاالت نقض االجتهاد

واعلم أن قضاء القاضـي     :" - رحمه اهللا  -)2(حيث يقول األمام الرازي   :  مخالفة نص قطعي   :أوالً
 .)3(" ال يخالف دليالً قاطعاً، فإن خالفه نقضناهال ينتقض، بشرط أن

 
 حقيقية وظاهرة للعيان، وال يوجد لها معـارض         ةمخالفة خبر الواحد بحيث تظهر مخالف     : ثانيـاً

وعلى الجملة الحكـم    :" - رحمه اهللا  –)4(قوي، فينتقض االجتهاد بذلك، حيث يقول اإلمام الغزالي       
 ليس حكما برد الخبر مطلقاً وإنما المقطوع به كون           واحد على خالف الخبر    رفي مسألة فيها خب   

 .)5(" فال يقطع فيها بحكملالخبر حجة على الجملة، أما آحاد المسائ
فالقياس يقسم إلى قسمين جلي وخفي فـالجلي مـا ال يحتمـل إال              : مخالفة القياس الجلي  : ثالثـاً

اس يحتاج إلى علـة وهـذه   ومن المعروف أن القي. معنى واحد، وهو أيضا استند إلى دليل قاطع 
العلة تحتاج إلي أصل حتى يلحق الفرع به، فبالتالي هي علة منصوص عليها مما يقوى القيـاس             
بسببها، كاإلجماع على أن الحد للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد عن حد               

                                                
 .137، االجتهاد، صزايدي، عبد الرحمن )1(
. وهو قرشي النسب. األوائل زمانه في المعقول والمنقول وعلوم أوحد.  المفسر اإلمام: يزفخر الدين الرا  هو اإلمام    )2(

خوارزم وما وراء النهر إلي رحل ) ابن خطيب الري( من طبرستان، ومولده في الري واليها نسبته، ويقال له      أصله
مفاتيح (من تصانيفه . وكان يحسن الفارسية.  الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاقبلأ. وخراسان، وتوفي في هراة

معالم (و ) - اهللا تعالى والصفات     أسماءلوامع البينات في شرح     ( و ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم،     ) الغيب
، 2، الزركلي، األعـالم، ج   )ين والمتكلم ءوالحكما المتقدمين والمتأخرين من العلماء      أفكارمحصل  (و  )  الدين أصول

 .1028ص
 .1399، ص4الرازي، المحصول، ج )3(
هو اإلمام البحر حجة اإلسالم أعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمـد الطوسـي                      )4(

ة جماعـة مـن     الشافعي الغزالي صاحب التصانيف والذكاء المفرط تفقه ببلده أوال ثم تحول إلى نيسابور في مرافق              
الطلبة فالزم إمام الحرمين فبرع في الفقه في مدة المساجد ومهر في الكالم والجدل حتى صار عين المناظرين وأعاد 
للطلبة، وله تصانيف كثيرة منها اإلحياء في علوم الدين، المستصفى في األصول، والمنخول والمنقذ من الضـالل،            

 .322، ص19الذهبي،سير أعالم النبالء، ج
 .137زايدي، االجتهاد، ص. 368الغزالي، المستصفى، ص )5(



 101

احداً، فينتقض االجتهاد   الحر، فهذا النوع من القياس ال مجال لمخالفته؛ ألنه ال يحتمل إال معنى و             
 .)1(إذا خالف هذا القياس، بخالف القياس غير الجلي الذي يحتمل أكثر من معنى

 في كتابه الفروق، حيث جعل من       )2(كما ذكر ذلك اإلمام القرافي    : مخالفة القواعد الكلية  :  رابعـاً
 نض الـراجح أل   جملة ما ينقض الحكم مخالفة القواعد الكلية السالمة عن المعارض، أي المعار           

 .)3(القواعد إن كانت أصولية فهي قابلة للتخصيص وإن كانت فقهية فهي قابلة لالستثناء أيضاً
فقد يخطئ المجتهد في النازلة التي بحث فيهـا إمـا ألن دليلـه    : الخطأ بتحقيق المناط  :  خامساً

ات العقلية التـي    النصي الذي اعتمد عليه في غير محله أو أن الحكم قد يكون راجعاً إلى المقدم              
اعتمد عليها في إصدار الحكم كالحاكم الذي اعتمد على قول الشهود ثم تبين له بعد ذلـك أنهـم                   

يقول . )4(وكالقسمة بين الشركاء ثم تبين له بعد ذلك ببينة أن قسمته غير عادلة أو بغلطة              . كاذبون
حكمه، وكذلك إذا تنبهنـا   فإن اخطأ النص نقضنا     : " حول هذا األمر   - رحمه اهللا    -اإلمام الغزالي 

ألمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعا بطالن حكمـه                
 .)5 ("فينتقض الحكم

نالحظ فيما عرضناه سابقاً الظواهر المختلفة التي تؤدي إلى بطالن الحكم لكن يبقى اآلن إذا لـم                
فهل يطالب المجتهد بتقليد مجتهد آخـر أو        .  في النقض  تتوافر تلك الظواهر التي تم ذكرها سابقاً      

التنازل عن رأيه لصالح مجتهد آخر حتى أي مسمى من المسميات المعروفة سواء أكانت حزبية               
الخ، فحينما نطالع أقوال أهل العلم وأهل األصول منهم ندرك أن هذا أمر قد طال               ... أم تنظيمية   

 .لذلك ومنهم من منع ذلك مطلقاًفيه النقاش بين من يضع شروطاً معينة 
وإذا حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده فحكمه باطل ألنـه       : "- رحمه اهللا  –ويقول اإلمام الشوكاني    

متعبد بما أدى إليه اجتهاده وليس له أن يقول بما خالفه وال يحل له أن يقلد مجتهداً آخـراً فيمـا                  
كان اجتهد في المسألة وأداه اجتهاده إلى حكم وال         يخالف اجتهاده بل يحرم عليه التقليد مطلقاً إذا         

 .)6("خالف في هذا
                                                

 .99الشيرازي، اللمع في األصول، ص )1(
 هـ626  ( أبو العباس المالكيبن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين القرافي البهنسي الصنهاجي أحمدهو اإلمام  )2(

وأصـوله، واللغـة    الفقه تبحره فيكبار فقهاء عصره، مولده ووفاته في مصر، كان إضافة إلى  من): هـ684 -
، ومن كتبه األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة رداً فيها علـى   وعلومها ملما بصناعة الساعات والتماثيل المتحركة     

القسطنطيني، محمد بن عبـد اهللا، كشـف        . النصارى وادعاءاتهم، ومن كتبه أيضا تنقيح الفصول في علم األصول         
 . بيروت\تب العلمية ، دار الك11، ص1الظنون، ج

 .137 بيروت، زايدي، االجتهاد، ص\، دار المعرفة 40، ص4القرافي، الفروق، ج )3(
 . الكويت\وزارة األوقاف والشؤون الدينية . 93، ص1الزركشي، المنثور في القواعد، ج )4(
 .367الغزالي، المستصفى، ص )5(
 .389الشوكاني، إرشاد الفحول، ص )6(
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: إن هللا تعـالى حكمـين     :" - رحمه اهللا  ) 1(- يقول الشيخ ابن دقيق العيد     عوفي االجتهاد في الفرو   
مطلوب باالجتهاد ونصب عليه الدالئل واإلمارات فإذا أصيب حصل أمـران أحـدهما             : أحدهما

وجوب العمل بما أدى إليه االجتهـاد وهـذا متفـق        : جتهاد، الثاني أجر اإلصابة واآلخر أجر اال    
 .)2("عليه

فمن تأهل للعلم واالجتهاد وبلغ مرتبة المجتهدين واجتهد في مسألة من المسائل فال يحل له تقليد                
غيره من العلماء وترك نظره فيما توصل إليه اجتهاده، وقد اتفق العلماء على عدم جواز تقليـد                 

 .)3(ماءغيره من العل
 فيمن لم يجتهد بعد هل يقلد أم ال؟ أي بمعنى آخر قد ملـك ملكـة االجتهـاد                  ءوقد اختلف الفقها  

 أحد عشر مذهباً بين من يحرم عليه التقليد كما ذكر سـابقاً وبـين   ىوأدواته فاختلفوا في ذلك عل   
وبـين  . م فالأن التقليد فقط يجوز للصحابة والتابعين وما عداه       : من يجوز مطلقاً، وبين من يرى     

يقلد المجتهد من هو أعلم منـه  : وقال آخرون. من ينظر إلى من هو من الصحابة أرجحهم نظراً     
التقليد يجوز فيما يخص نفسه به وليس مما يفتي به اآلخرون، ونظـر آخـرون               : وآخرون قالوا 

قـوال  ولكن من خالل النظر إلـى األ       . )4(أنه إذا خيف فوات الوقت للمجتهد أن يقلد غيره        : إلى
 .)5(المختلفة والوجهات المتنوعة؛ نجد أن أرجحها دليالً أنه ال يحل له التقليد أبداً 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 دقيق العيد اإلمام الفقيه الحافظ المحدث العالمة المجتهد شيخ اإلسالم تقي الدين أبو الفتح محمد بـن                 هو اإلمام ابن   )1(

علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي صاحب التصانيف ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة وحدث               
اإللمام واالقتراح في علوم الحديث عن ابن الجميزي وسبط السلفي وعدة وصنف شرح العمدة واإلمام في األحكام و          

واألربعين التساعية، وكان من أذكياء زمانه واسع العلم مديماً للسهر مكباً على االشتغال ساكناً وقوراً ورعاً إمام أهل 
زمانه حافظاً متقناً قل أن ترى العيون مثله وله يد طولى في األصول والمعقول ولي قضاء الديار المصرية وتخرج           

 . بيروت\، دار الكتب العلمية 516، مات في بنو سنة اثنتين وسبعمائة، السيوطي، طبقات الحفاظ، صبه أئمة
 .544، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )2(
 .1160، ص2الزحيلي، أصول الفقه، ج )3(
 .568، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج )4(
 .568، ص4نفس المصدر، ج )5(
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  الفصـل الرابـعالفصـل الرابـع

  

  مناقشـة فكـرة التبنـيمناقشـة فكـرة التبنـي
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 :مناقشة فكرة التبني
مما سبق يتضح أن أصحاب هذا االتجاه اتخذوا منهج التبني كأمر حتمي في خط سير دعـوتهم،           

 أمر ال مجال للتخلي عنه، بل انبروا في الدفاع عنه دفاعاً قوياً، وساقوا البراهين والحجـج                 وهو
التي ذكرناها سابقاً، في سبيل إعطاء فكرة التبني األصل الشرعي لما يقومون به مـن أعمـال                  
داخل الجماعة، فكل حركة وكل سكنة في تصرفاتهم وأفعالهم ال بد أن يكـون للتبنـي حيزفـي            

ر عنها؛ ألنه يمثل القانون العام للجماعة بل المقوم األساسي الذي يضبط حركـة األفـراد                التعبي
ففي هذا الفصل سـأقوم بمناقشـة فكـرة التبنـي         . وهو األساس لبقائها واستمرارها كما يدعون     

وسأعرض آراء للعديد من الكُتّاب والمثقفين وغيرهم حول فكرة التبني، وقد قمت بتقسـيم هـذا                
 : أربعة مباحثالفصل إلى

 التبني ووحدة الجماعة:  المبحث األول
 مناقشة أدلة التبني وأصوله المعتبرة عند الجماعة:  المبحث الثاني
 الشورى مفهومها وأهميتها:  المبحث الثالث
 مناقشة بعض آراء التبني :  المبحث الرابع
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 المبحث األول
 التبني ووحدة الجماعة

 حرص على وحدة الجماعة، وقوى بنيانها كما يقول أصحاب فكرة التبني، واستطاع             إن التبني قد  
فكان من أهم المبررات التي دعمت وساعدت علـى شـيوع   . أن يحفظ هيبة الحزب من الضياع 

فكرة التبني هو الحفاظ على الجو التنظيمي العام للحزب من خالل فرض فكـرة التبنـي علـى               
 :للرأي المعارض، وقد قمت بتقسيم المبحث إلىجميع أفراد الحزب، فال مجال 

 .التبني واالنشقاق:  المطلب األول
 .ذرائع الذين خرجوا على مفهوم التبني:  المطلب الثاني

 
 :التبني واالنشقاق: المطلب األول

إن من األمور المهمة التي تذرع بها أصحاب اتجاه التبني كما الحظنا في منشـوراتهم وكتـبهم               
 علـى وحـدة     ظا سابقاً في المبحث األول من الفصل الثالث هو أن التبني يحـاف            التي تم عرضه  

تماسك الكتلة أو الجماعة، ووحدة الكيان من االنشقاق، ولوال هذا المفهوم لما بقي حزب التحرير               
 سوف تحدث حالة من التشـرذم       ممحافظاً على كيانه وفكره وأفراده، وأنه في غياب هذا المفهو         

بعثر الفكري؛ بسبب عدم تبني مفهوم واحد يلزم الجميع، ألن تعدد األفهام فـي              في الجماعة والت  
وهذا القول وهذه الذريعة أو الحجة التي تذرع بها أصـحاب  . الجماعة عادة يؤدي إلى االختالف    

هذا االتجاه تجانب الصواب وغير واقعية، فأي فكرة في الدنيا سواء كانت صغيرة أو كبيرة إنما                
ن خالل طرحها الجيد والمعبر الذي يعالج الواقع، ومن خالل أدائهـا التطبيقـي،     تكتسب قوتها م  

وفي قوة األدلة التي تستند عليها في سبيل إعطاء إجابات شافية عن األمر الذي تعالجه، ولـيس                 
من خالل ما يفرض من أنظمة وقوانين ألجل المحافظة عليها من الضياع؛ ألن الفكرة هي التي                

ون، وليس القانون هو الذي يحافظ عليها فقط، فالفكرة بشـكل عـام إذا كانـت                تحافظ على القان  
مرهونة بقانون ما، وأن مثل هذا القانون هو المبرر لوجودها، فهي ال شك فكرة ضعيفة تحتـاج                 
من كل العاملين والمنضوين تحت لوائها التفكير ملياً في سبيل تقويتها، وتجديدها وصياغتها من               

لجماعات والحركات واألحزاب التي لم تأخذ بفكر التبني ولم تلتفت إليه أصـالً      فكثير من ا  . جديد
 أصولها، وما زالت مستمرة في عملها دون انقطاع، فهاهي حركة اإلخـوان          ىما زالت قائمة عل   

المسلمين مازالت معطاءة ماضية في عملها رغم كل ما أصابها خالل سنوات عديـدة، وكـذلك                
إلسالمية في الباكستان، وجماعة الدعوة والتبليغ، والسلف وغيرهم مـن          الحال بالنسبة للجماعة ا   

فالتبني ال يمكن أن يحافظ على الحزب بمقدار ما تحـافظ عليـه أفكـاره،      . الحركات واألحزاب 
ومدى صالبتها وقوتها في التصدي للواقع ومواجهة مهمات التغيير المنشودة، وهذا في صـلب              

والقانون الذي يحافظ على هذه الفكرة ال بـد أنـه           . والتغييرأبجديات أي جماعة تسعى للنهوض      
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وتصـور انهيـار    . "سيمر عليه يوم ويتغير فماذا ستفعل الفكرة حينما يتحطم سـياج القـانون؟            
الجماعة بترك التبني تصور غير صحيح، ألنه أصالً وإن كان موجوداً عند البعض كقانون، إال               

 نوجوده لم يقض على الجماعة ولم يفقـدها لونهـا، إ          أنه غير موجود من ناحية واقعية، وعدم        
كثيراً من الجماعات الموجودة في العالم إسالمية وغير إسالمية ليس عندها تبن بـالمرة، ومـع                
ذلك فهي قائمة وموجودة على أن الذين يقولون بالتبني لهم آراء ليست متبناة يتفاعلون بها مـع                 

ن رأيهم وغير متبنى بتفاعلها مع النـاس، وال تظهـر   الناس، وال يظهر أي أثر لما كان متبنى م   
عليهم البلبلة وال االرتباك حين يتفاعلون مع اآلخرين بغير المتبنى، فما هي قيمة التبني إذن خال                

 .)1(."التضييق على الناس بل وتضييق الجماعة نفسها
ة كما قالوا، بل نجـد   لكن المالحظ لتاريخ دعاة التبني أن هذا التبني لم يحافظ على وحدة الجماع            

أن هنالك العديد من القيادات والتي كان لها دور كبير في تأسيس الحـزب قـد خرجـت مـن                    
داود حمدان، ونمر المصـري،     : صفوفه، فالعديد من قيادات الحزب قد خرجت من الحزب مثل         

" ر  وهذا األخي ) صاحب كتاب نقض االشتراكية   (والدكتور عبد العزيز الخياط والشيخ غانم عبده        
و من الرعيل األول في     . م وهوأحد الموقعين على طلب تأسيسه     1965ترك صفوف الحزب سنة     

الحزب، ومن المقربين جداً من الشيخ تقي الدين، وجاء تركه للحزب بسبب خالفات في الـرأي                
 :مسألتان هما: حول بعض المسائل من أهمها

 .طلب النصرة  -1
تركه صفوف الحزب إال أنه بقي يحظى بـاحترام         وخوض االنتخابات البرلمانية، ورغم       -2

 .)2(" له، فغانم عبده شخصية تحريرية تاريخيةنالتحريريي
وفي هذا الصدد قد يقال أن تلك القيادات خرجت كما يخرج أي قيادي مـن أي جماعـة أو أي                    
حزب فما الضير في ذلك؟ ولكن األمر ليس كذلك فقد يكون أحد تلك القيادات قد خرج بصـفته                  

فردية ولم يحاول إنشاء جماعة ولكن غيره خرج وانشأ جماعة، فاألمر يتعدى من الفردية إلـى       ال
الجماعية، أي أنهم انشقوا انشقاقاً ولم يخرجوا كما يخرج أي فرد ال يلـوي علـى شـيء، بـل       

 تكتالً مغايراً لتكتلهم المعهود يختلف كلياً عنه، وهو بعبـارة        اخرجوا على األمر المتبنى، وأسسو    
و أخرى نوع من التجديد الفكري الذي حصل بعد جمود طال أمده وهو داللة واضحة ال مـراء    أ

فيها على أن التبني لم يحافظ على جسم الحزب كما يزعمون فها هو الشيخ عمر بكـري أحـد                   
مؤسسي حزب التحرير في بريطانيا، والذي أسس ألفكار الحزب هناك، حيث قالت عنه صحيفة              

في بريطانيا التي وصـلها بعـد طـرده مـن           م   1986ش بكري منذ عام     ويعي" األوسط   قالشر
 الشيخ النبهاني في القدس     أسسه أسس الجناح البريطاني لحزب التحرير الذي        أنوبعد  . السعودية

                                                
 .80، ص1 بيت المقدس، ط\أنصار الخالفة :  حمل الدعوة، الناشرونادعيس، أنور خليل، نظرات في )1(
 .71العبيدي، عوني جدوع، حزب التحرير دراسة تاريخية ودراسة عامة، دار اللواء للصحافة والنشر، ص )2(
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وأيضـا  . )1()"المهاجرون حركة ( ليؤسس1996، عاد بكري وانشق عن الحزب عام     1953عام  
وهو خطيب المسجد األقصى الذي شارك في تأسـيس          - رحمه اهللا  -الشيخ أسعد بيوض التميمي   

حزب التحرير حيث كان من الذين أتصل بهم الشيخ تقي الدين في بداية تأسـيس الحزب،حيـث         
 فـي  - رحمه اهللا–بدأ العمل لتشكيل الحزب في مدينة القدس، حيث كان يعمل الشيخ تقي الدين       "

جال آنذاك منهم الشيخ احمد الـداعور       محكمة االستئناف الشرعية هناك، وقد اتصل بعدد من الر        
من قلقيلية، والسيدان نمر المصري وداود حمدان من اللد والرملة، والشيخ عبد القديم زلوم مـن          
مدينة الخليل، وعادل النابلسي، وغانم عبده، ومنير شقير، والشـيخ أسـعد بيـوض التميمـي،                

: الشيخ أسـعد بيـوض التميمـي    حول حياة   يوجاء في المركز اإلعالمي الفلسطين    . )2("وغيرهم
 قدم استقالته من وزارة التربية والتعليم وتفرغ للعمل السياسي والحزبـي      1954وفي مطلع سنة    "

وترشح لعضوية مجلس النواب عن حزب التحرير ثالث مرات واعتقل في سجن الجفـر سـنة                
يفـة   سـلك الوظ   إلى انفصل عن حزب التحرير وعاد       1958وفي سنة   .شهرأ لمدة تسعة    1955

 الصـناعية واسـتمر فـي هـذه        اإلسالمية األيتام القدس ثم نقل مديراً لدار       ألوقاففعين مديراً   
 .)3("الوظيفة حتى تسليم القدس

 بيـت  - رحمه اهللا أسـس حركـة الجهـاد اإلسـالمي    –والذي يهمنا في األمر أن الشيخ أسعد   
كة الجهاد اإلسالمي بيـت      فهناك العديد من المقاالت والتي تحمل اسمه باسم أمير حر          -المقدس
 .)4(المقدس

هذه بعض النماذج التي تم عرضها على سبيل التمثيل مع أن هنالك العديد ممن خرجوا بسـبب                 
 واحد يعبر عن إرادة المجموع      يمفهوم التبني واصطدموا بجداره الصلب الذي ال يسمح إال لرأ         

 .وال صوت إال صوت واحد، وهو الرأي المتبنى
 هذا األمر بل تجاوز إلى خروج جماعة أيضا انشقت عنهم وصفهم الحـزب              ولم يقف الحد عند   

بالناكثين ألن مفهوم التبني قد أحدث أشكاالً في بعض األمور، والقسم الذي اقسموه حينما دخلوا                
إنهم عزلوا أمير الحزب وهـم حتـى اآلن يعتبـرون           :  قالوا - أي الناكثين  -الحزب وهم أنفسهم  

 وأن مـا    - رحمـه اهللا   -ذي يسير على نهج الشيخ تقي الدين النبهاني         أنفسهم الحزب الحقيقي ال   
: عداهم من حزب التحرير الحالي؛ هو حزب قد خرج على األمر المتبنى وهؤالء يقودهم الشيخ              

واسمه موجود في دوسـيات أصـحاب االتجـاه الـذي سـموا      "( محمد نافع عبد الكريم صالح   "
                                                

 www.asharqalawsat.com .هـ1426 رجب،من عام 3، بتاريخ 9749جريدة الشرق األوسط، العدد رقم  )1(
 .54، صالعبيدي )2(
 http://www.palestinianforum.net  لألعالم، الصفحة االلكترونية،يموقع المركز الفلسطين )3(
 والذي يديره الدكتور هاني السباعي حيث يوجد العديد من المقاالت المؤرخـة             ةموقع المقريزي للدراسات التاريخي    )4(

:  انظر قائمـة المالحـق  html.index/com.almaqreze.www://http : الجهاد اإلسالمي بيت المقدسأميرباسم 
 ).7(ملحق رقم 

http://www.asharqalawsat.com
http://www.palestinianforum.net
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عبد : "تم اإلعالن عن عزل األمير السابق لحزب التحرير       وفي نهاية المطاف      . ) 1() باالناكثين
 على يد هؤالء ، والذي كان حينها أميراً عاماً للحزب ألنـه حسـب               - رحمه اهللا    -"القديم زلوم 

لوحظ في المناقشات التـي     "فهمهم كان قد خرج على متبنيات الحزب فيقولون في أحد نشراتهم            
ؤقتة عزل عبد القديم زلوم عن إمـارة الحـزب أنهـا    دارت بين الشباب، عقب إعالن القيادة الم   

... طاعة األمير، واستحقاق األمير للعزل وآلية عـزل األميـر  :جرى فيها خلط بين ثالث مسائل 
وواقع الحال إن الحزب في ظل القيادة المعزولة لم يعد متلبساً بالعمل            : "الخ، ثم يتابعون فيقولون   

وهو أمر لم يكن يخفى على معظم الشـباب،         .  األخيرة الذي من شأنه تحقيق الغاية في السنوات      
ويكفي اإلشارة في هذا المقام إلى إشـغال        . ناهيك عن المطّلعين على بواطن األمور في الحزب       

ممـا  تبناه الحـزب،    القيادة السابقة الشباب فيما أصدرته من كتب ونشرات مخالفة للشرع ولما            
ومع ذلك فإن هناك أسباباً أخـرى    . ل في األمة  جعل الحزب يتقوقع على نفسه، وينشغل عن العم       

وجعلت قرار العزل أكثر إلحاحـاً وهـذه األسـباب          ) أي عزل األمير  (تضافرت مع هذا السبب     
موضحة أيضاً في البيان ومن بينها تبني أحكام وأفكار أدخلت على الطريقة التي تبناها الحـزب                

  .)2 ("ما يخالف الشرع، ويتناقض مع صفائهما ونقائهما
 

 :ذرائع بعض الذين خرجوا على التبني: المطلب الثاني
في هذا الصدد نؤكد أن هنالك العديد من القيادات التي خرجت على المتبنـى وأسسـت أحزابـاً        
جديدة، حيث إن فكرة التبني كما مر سابقاً تلغي شخصية الفرد وتجعله طائعاً لكل جزئيـة مـن                  

لقانون العام والحد الفاصل الذي ال يجوز االقتـراب         جزئيات الحزب وال رأي له، والمتبنى هو ا       
منه وليس أوضح من ذلك ما قامت به مؤخراً جماعة تطلق على نفسـها الحركـة التصـحيحية       
لحزب التحرير اإلسالمي والذين خرجوا من الحزب وحددوا بعض الذرائع التي قادتهم لمخالفـة        

وأكدوا أنهم قاموا بهذا العمـل نتيجـة لـبعض          فكرة التبني والتي تعتبر في حقهم قانوناً قاسياً،         
األمور التي اعتبروا أنها مجحفة بسبب قانون التبني الذي طالماً جعلهم مجـردين مـن أي رأي              
سوى رأي الحزب، وال قيمة لرأيهم الخاص ضمن إطار الحزب، فأسسوا تكتالً مغايراً للحـزب               

ورة عارمة على مفهوم التبني، ثـم       اسمه الحركة التصحيحية في حزب التحرير وهو بحد ذاته ث         
تبلورت تلك الحركة إلى ما يسمى جماعة أنصار العمل اإلسالمي الموحد وهـذا نـص البيـان                 

 "الموقع باسمهم
                                                

 من منشورات. م 1997\10\22 دوسیة  خاصة بجماعة الناكثین كما یطلق علیھم  تحمل عنوان ما صدر بعد ) 1
 وهم قسم من أقسام حزب التحرير الذين سـموا          هـ1418 شعبان   2ا،  2/12/1997: نشرة لحزب التحرير بتاريخ    )2(

 لم يخرجوا من الحزب بل هم الذين يحافظون على خط الحزب مبالناكثين ألنهم خرجوا على الحزب وهم يقولون أنه
 ).8(ملحق رقم : انظر قائمة المالحق
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بيان من الحركة التصحيحية لحزب التحرير
 أنـا   :نعلن لألمة ولشباب حزب التحريـر     : نحن في الحركة التصحيحية لحزب التحرير      

 . التالية،حتى يكون الحزب مجزءاً ومبرءاً للذمةرتنازلنا عن األفكا
تنازلنا عن إنكارنا لصحبة معاوية بن أبي سفيان، وعن شتمنا وجرحنا له، ولمـن معـه         -1

 .من الصحابة

تنازلنا عن كون القرشية شرط أفضلية ال شرط انعقاد، لوجود اإلجماع القطعي والحديث              -2
 .ط انعقادالمتواتر على كونها شر

تنازلنا عن الروايات التاريخية التي ذكرها الطبري وغيره عن بيعة عثمان ألنها كـذب               -3
 .متفق على ضعف اثنين من رواتها، أبي مخنف، وعبد العزيز بن ثابت

تنازلنا عن حديث معاذ في كيفية قضائه؛ ألنه ضعيف باتفاق أهل الجرح والتعـديل ألن                -4
 .فيه مجاهيل

ال يحل لثالثة في فالة مـن األرض إال أمـروا علـيهم             : "ج بحديث تنازلنا عن االحتجا   -5
؛ لضعفه من جهة ابن لهيعة، فقد ضعف الحـزب وجمهـور العلمـاء، وهنـاك           "أحدهم

 .أحاديث صحيحة تصلح لالحتجاج عوضا عنه

أن االستخالف هو ترشيح، ألن هذا المعنى لالستخالف لم يرد وال في            : تنازلنا عن قولنا   -6
 .أن يجعله خليفة في حياته ثم يخلفه بعده: لذي ورد أن االستخالفقاموس، وإنما ا

بأن والية العهد بدعة؛ ألنه ثبت أن أبـا بكـر فعلهـا، وأن العلمـاء                : تنازلنا عن قولنا   -7
 .أقروها، وادعوا عليها اإلجماع

تنازلنا عن وصفنا للمغيرة بن شعبة باإلجرام؛ ألنه أيد معاوية بن أبي سفيان في توليـة                 -8
لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِمِنني ِإذْ يباِيعونك تحـت  (زيد، فاهللا، يقول عن أهل بيعة الرضوان،  ابنه  

 .)1()الشجرِة فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَنزلَ السِكينةَ علَيِهم وأَثَابهم فَتحاً قَِريباً

بأنه كذب على الصحابة حين قال بأنهم       : -نه   رضي اهللا ع   –تنازلنا عن وصفنا لمعاوية      -9
بايعوا ابنه، وإنه لم يبايعه أحد، واعتمد الحزب في ذلك على روايـات تاريخيـة كـذب      

 بايع،وأنـه   - رضي اهللا عنـه    –تخالف ما في صحيح البخاري ومسلم مع أن ابن عمر           
 .رفض خلع يزيد

                                                
 .18سورة الفتح، آية  )1(



 110

سلطة بأنهم جبناء علما بـأن      تنازلنا عن وصفنا للعلماء الذين ال يريدون قتال مغتصب ال          -10
مسألة عدم قتال المغتصب إذا أدى إلى فتنة متفق عليها،كما ذكر ذلك ابن حجـر وقـد                 

 .أورد الحزب هذا اإلجماع في مقدمة الدستور

تنازلنا عن فكرة التجسس على شباب الحزب، ولو كان بحجـة الحفـاظ علـى جسـم                  -11
 .الحزب

لمين؛ ألن له حق الطاعة عليهم، وله أمـرهم  تنازلنا أن يكون الكافر قائدا في جيش المس        -12
أن له والية عليهم، وال يجوز أن تكون للكافر على المسلم واليـة،             : ونهيهم، وهذا يعني  

فقد منع الحزب ما هو أدنى من ذلك لهذا السبب، فقد منع الكافر مـن أن يكـون أميـر         
 .ماعيسفر، ومنع الكافرة من حضانة وكفالة اليتيم، كما في النظام االجت

تنازلنا عن فكرة طاعة األمير واتباع المتبنى ولو كان خطأ؛ ألن فيـه تكمـيم ألفـواه،                  -13
 .وسكوت عن المنكر، واألصل أن ال يكون المرء إمعة

 فكر في الهجـرة مـن مكـة إلـى       - اهللا عليه وسلم   -أن النبي صلى  : تنازلنا عن القول   -14
ف لتوقيفية الطريقـة، ومخالفـة   المدينة، وأن هجرته كانت بناء على تفكيره، ألن فيه نس 

 . ال ينطق عن الهوى، وخصوصاً فيما يتعلق بالشريعة- عليه الصالة والسالم-لكونه

تنازلنا عن القول بأن القتال جائز مع الحاكم العميل ولو كان تنفيذاً لخطة دولة كافرة ما                  -15
في سبيل تنفيذ خطة    دام قتاالً للكفار؛ ألن القتال مقيد في سبيل اهللا ال على إطالقه، وهذه              

لدولة كافرة، فلم يعد قتاالً مشروعاً، ثم هل تنفع المسلمين هذه الخطة وال تؤذيهم ويكفي               
أذى أن يموت المسلمون في سبيلها ولو كانوا أفراداً وأحزاباً، فالوسـيلة إلـى الحـرام                

 .حرام

 اإلسالم يسبب   تنازلنا عن التبني في العقائد وبعض العبادات، فإذا كان إجبار الكفار على            -16
فليترك المسلمون وما يعتقدون حسـب مـذاهبهم        . لهم حرجا، فمن باب أولى للمسلمين     

 .واجتهاداتهم

 وال  - عليه السالم  -تنازلنا عن قولنا أنه ال يحوز اإليمان بعذاب القبر، وال بعودة عيسى            -17
المسلمين بظهور المهدي والدجال؛ ألننا بهذا القول نكون قد خالفنا سبيل المؤمنين، فكل             

يؤمنون بتلك القضايا، ثم ما الفائدة التي يجنيها الحزب من ذلك سوى معاداة المسـلمين               
 .له بسبب ذلك

أن يتبنى ما يتبناه الحزب، وأن يترك رأيه لـرأي          : تنازلنا عن طلب من يلتحق بالحزب      -18
الحزب، ولو لم يكن مقرا بصحته، أو لو كان على يقين من خطأ الحزب، ولو كان هـذا    

شخص مجتهداً، وخصوصاً في الفروع الظنية؛ ألن هذا معناه حمل الناس علـى رأي              ال
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واحد، ولم يحصل ذلك على مر العصور إال للخليفة فقط وتنفيذاً دون الدعوة إليه، كمـا                
 .وأن الحزب ليس الخليفة

 صـلى اهللا    –تنازلنا عن عدم قبول الشكوى الجماعية ضد المسؤول، فقد قبلها الرسول             -19
 من وفد بني قيس ضد العالء بن الحضرمي، ثم الشكوى الجماعية نوع من              -لمعليه وس 

أنواع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس مقيدا بفـرد أو جماعـة بـل علـى                 
 .اإلطالق

تنازلنا عن القرار اإلداري بمقاطعة التاركين ولو في الدعوة ، ألنـه يخـالف تحـريم                  -20
 . في الدعوة وغيرهاإطالقه تدابروا على المقاطعة والتدابر وال تقاطعوا وال

تنازلنا عن الروايات التاريخية التي في الكراسة بشأن معاوية بن أبـى سـفيان، وابنـه                -21
يزيد؛ ألنه فوق كونها روايات تاريخية ال يعتمد عليها، فهي كذب ولم يصح منها شيء،               

ـ               موا أمـراء   وتخالف ما جاء في الصحاح من عدالة معاوية وابنه، ويكفـيهم أنهـم تس
 .المؤمنين

بأن المسألة هي كل ما يسأل عنها ويدخل تحت أركانهـا وشـروطاً             : تنازلنا عن القول   -22
وأجزائها وأسبابها وموانعها وغير ذلك لئال تخرج الشباب، فيقلدوا في جـزء المسـألة              
 ويقلدوا غيره في الجزء اآلخر، فيقعوا في مخالفة للمتبنى القائل بعدم تقليد أكثر من فقيه              
في المسألة الواحدة، والحزب لم يتبين في كل أجزاء المسألة في مسائل كثيـرة اتصـل                

 .عمل الشباب بها، كالصوم، والقضاء، والمواريث، والزكاة، وغير ذلك

تنازلنا عن فكرة تحريم النقابات والجمعيات الخيرية، وتحريم اشتراك الشباب فيها؛ ألنه             -23
أما مخالفة المتبنـى    .  تجيزها، كعموم أدلة الرعاية    ال يوجد دليل يحرمها، بل هنا ك أدلة       

أما القول بأنهـا تطيـل أمـد        . فليس دليالً على التحريم سيما وأنه ليس قائماً على أدلة         
 فليس عليه دليل، ثم هناك مؤسسات كثيرة، كالجامعات، والمدرس،          - أيضا   -االستعمار

قوانينها حتى وأن تسمت هـذه      والمستشفيات، وربما تخدم األنظمة القائمة في مناهجها و       
المؤسسات بأسماء إسالمية، غير أن هذا ال يعني عدم التعامل معها بل ال يتأتى ذلك، ثم                

 !.أنه حرام بحجة أنه متنفس للجهود عن إقامة الخالفة؟: هل يقال عن بناء المساجد

و بحجـة   تنازلنا عن فكرة عدم إطعام األيتام والمساكين بحجة أننا لسنا جمعية خيرية، أ             -24
 قومه وهم حينئذ على الشرك،      - صلى اهللا عليه وسلم    –مخالفة المتبنى، وقد أطعم النبي      

في سبيل إيصال الدعوة لهم فكيف بإطعام المسلمين ففيه أنه عمل خير ويمكن االستفادة              
 .فقد جلبت النفوس على حب من أحسن إليهم. منه في حمل الدعوة وإيصالها للناس

ام اآلخرين بالخيانة أو العمالة من غير بينة لمجرد الشبهة أو بحجة            تنازلنا عن فكرة اته    -25
بأنه يجوز شرعاً التعامل مع الدول الكافرة كشراء السالح منها          : التعاون مع الكفار علما   
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 حينما اسـتعار    - صلى اهللا عليه وسلم    –أو حتى إستعارته، وهذا ما حصل مع الرسول         
 إضافة إلـى أن     -شرك، وقد كان رئيس قبيلة     وهو يومئذ م   -سالحا من صفوان بن أمية    

وبهـت  ": وذكـر منهـا  " خمس ليس لها كفـارة : " قال – صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  
إذا رأيت  :"رواه أحمد وفي رواية البخاري جعلها من الكبائر، وروي عنه أيضا          " المؤمن

ى االجتهـاد   أن اتهام أي مسلم من غير بينة اعتماداً عل        : وهذا معناه " كالشمس وإال فدع  
والتحليل السياسي، فإنه ال يجوز؛ ألنه مظنة الخطأ، فيكون بهتاً غير أن هذا ال يعني أن                

 . الشرعاال ينكر عليهم أحد إن خالفو

تنازلنا عن حمل الناس على آرائهم وإنزالهم عندها ولو قسراً، كما حصل فـي مسـألة                 -26
الخالفة ال من عمل األفراد     وحدة المطالع في الصوم واإلفطار؛ ألن هذا من عمل دولة           

ولو كانوا أحزاباً وجماعات، غير أن هذا ال ينفي أن وحدة المطالع هو الـرأي الـراجح     
 .عند المسلمين، ولكن يتعذر تطبيقه بسبب تعدد دولهم وحكامهم

لقد مضى على وجود الحزب أكثر من خمسين عاماً لم يحقق فيها شيئاً يذكر في سـبيل                  -27
ع األمة في شيء سوى بعض التحليالت السياسـية هنـا وهنـاك،             نهضة األمة، ولم ينف   

وحتى اآلن لم يعد فيها ما يشفي، لذا ال بد من إعادة النظر في المتبنـى وفـي هيكليـة                  
 قد أشار إلى أن الدعوة ال تحتاج إلـى          – رحمه اهللا    –الحزب سيما وأن الشيخ المؤسس      

حزب خمسة عقود لم يثمر شيئا      أكثر من ثالثة عقود حتى تثمر، وقد مضى على نشأة ال          
بل أخفق وفشل في أكثر من مكان، كأفغانستان، والباكستان، وتركيا، ومصـر وسـوريا     

 .وازباكستان وغيرها

ال بد من االهتمام والتركيز على النواحي الروحية لدى شباب حزب التحريـر لصـقل                -28
 وإلـزامهم أداء  نفسياتهم وإعدادهم، ليكونوا مستحقين للنصر، كإلزامهم قـراءة القـرآن         

 .النوافل وعدم تركها

تنازلنا عن كل فكر أو رأي ليس له عالقة بالطريقة وبأحكام السـير كحكـم الكالونيـة                  -29
والسبيرتو والقبلة والمصافحة والنظر إلى الصور العاريـة، وروث الحيـوان وأحكـام             
 الطوافين وعورة الرجل والمرأة وأحكام اإلجارة واالستصـناع والشـركات والبيـوع            

 ولي، ومسألة سجن ناكح محارمـة  روالنظر إلى المخطوبة والنقاب والنكاح بولي أو بغي       
بدل من قتله، ومسألة اإليمان يزيد وينقص، ومسألة الجاسوس وسائر األحكام العقائديـة             
إلى غير ذلك من األفكار التي ال يقدم وجودها وال يؤخر عـدمها فـي سـير الحـزب              

يقه وتشغله في جدل مذهبي أو فقهي له أول ولـيس لـه     السياسي مطلقا، بل يمكن أن تع     
آخر كما هو حاصل بين الشباب، وبينهم وبين أبناء الحركات األخرى، فليترك الشـباب              

 .وما يتمذهبون وليترك معهم طالما ال يؤثر على أحكام السير وطريقة إقامة الدولة
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ره رابطـاً دون العقيـدة      تنازلنا عن اعتبار المتبنى رابط بين أفراد الحزب؛ ألن اعتبـا           -30
اإلسالمية، فيه دعوة إلى الطبقية، وهذا ما جعل األمة تجفانا وتخالفنا في معظم ما تبنـاه        

فمرة أخرى وأخرى نجد أن األمر المتبنى من خالل ما تم           . )1("الحزب إن لم يكن جميعه    
ـ                 ن عرضه هو في حد ذاته من فرق الجماعة ومزقها ،ولم يحافظ عليها بل جعل حالة م

االضطراب تدب فيها، وعمل على شطرها مرات عديدة ومتتالية مما يلغي كليـاً فكـرة          
 .محافظة التبني على وحدة الجماعة والكلمة الواحدة في الحزب

فهذه األمور المطروحة هي متبنيات جعلها أصحاب اتجـاه التبنـي قـوانين ال يجـوز                 
في رفضها خروجاً عن الحزب وأفكـاره  مخالفتها ألي فرد انتمى للحزب أو حتى مناقشتها، ألن    

 .ويشكك في االنتماء الحزبي للفرد إن هو خالفها كما سيأتي الحقاً في مناقشة مفهوم التبني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 والتي انفصلت عن عضوية الحزب وأسسـت         هـ، 1424 رمضان   12نشرة للحركة التصحيحية لحزب التحرير،       )1(

ملحق رقم  . وقد ذكرتها كاملة في قائمة المالحق     . تكتالً مغايراً للحزب اسمه جماعة أنصار العمل اإلسالمي الموحد        
)9.( 
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 حث الثانيالمب
 :مناقشة مفهوم التبني وأصوله

 
ا بها علـى     واألدلة التي ساقوها والذرائع التي تذرعو      يإن المدقق لما طرحه أصحاب اتجاه التبن      

ما يقولون يكشف مدى عمق تحميل األمور في غير محلها وتحميل الكثير من النصوص مـا ال                 
إن قانون التبني هو قانون جاء يلبـي حاجـات          : ونستطيع أن نقول  . تحتمل وفي غير موضعها   

حزبية أكثر منه رغبة في حاجات تفيد األمة بشيء فهو أمر يتناقض مع بديهيات العقل السـليم                  
فالحريـة الفكريـة ضـمنها اإلسـالم     . وي، بل أوقع الناس والعباد في حرج وضيق عظيم والس

 ومع إبداء الرأي وإعطائه قيمتـه الحقيقيـة    لووضع لها الضوابط والقواعد ولم يحجر على العق       
 ومبادئ الشـرع الحنيـف والمنصـهرة بضـمير          -  تبارك وتعالى   -ق إرادة الح  نوالمعبرة ع 

"  والتي تعبر بدورها عن صفاء اإلسالم ومكامن العقل السليم، ولهذا          ةقيالشخصية اإلسالمية الحقي  
جاءت تعاليم اإلسالم تشرع لحرية الرأي ال على أساس أنها حق مباح من حقوق المسلم فحسب،              

ولكثرة ما جاء فيها من طلب مشدد يمكـن أن نعتبرهـا            . بل على أساس أنها واجب عليه أيضاً      
وقد تقرر في التعاليم اإلسالمية أن حرية الرأي هي المـدخل           . رعيةترتقي في سلم المقاصد الش    

المعتبر إلى اإليمان الحق، فال يكون اإليمان بالعقيدة إيماناً كامالً في ميزان الدين إال إذا انبنـى                 
على حرية فكرية تتيح التدبر الذاتي في غير توجيه من مؤثرات خارجية من موروثات اآلباء أو                

 : وقد قسمت هذا المبحث إلى)1("ن وتثمر اقتناعا مبنيا على حرية النظرتوجيهات اآلخري
 .التبني ونظرية اللزوم:  المطلب األول
 .نظرة في أدلة التبني:  المطلب الثاني
 .ربط التبني بالخالفة:  المطلب الثالث

 
 :التبني ونظرية اللزوم: المطلب األول

من أصل التبني ومفهومه، أن نالحـظ بشـكل         نستطيع من خالل ما عرضناه في الفصل الثالث         
جلّي أنه أمر محدث وأمر طارئ جديد، ولم يؤصل له أحد من العلماء كعلم معتبر وإن كانت له                  
بعض اآلثار هنا وهناك ولكن بشكل عام هو أمر محدث، ولم يكن في العصور السـابقة، أو أي                  

 إلزام حديدي وبشكل كبيـر لألفـراد        حقبة تاريخية عرفتها األمة اإلسالمية في ماضيها، بل وتم        
 :باألمر المتبنى وهذه اللزومية يمكن أن توصف بأمرين

                                                
يا  فرجين\عبد المجيد، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي . النجار، د )1(

 .46ص-45م، ص2006-هـ1427الواليات المتحدة األمريكية، 
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يجعـل   هـذا   أحد من قبل أن يلزم بها أتباعه، وقولهمؤن هذا اللزوم بدعة جديدة لم يجرإ -1
 الحزب وأفراده هو صورة جديدة لمذهب جديد فيه من التعصـب مـا يفـوق تعصـب    

 .ألئمتهم المذهبيين

 قرر أن هذا اللزوم جاء لخصوصية الصالحيات التي وسدت للقيادة وليس لمزاياالحزب ي -2

 وعقلية، وهذا قول غريب عجيب يكفي أن يرده المسلم متى تصوره وفهمه فهمـاً  علمية

 .)1("صحيحا
 

 وإلزام الناس بالرأي هي ضرب من التعصب كما مر معنا في الفصل الثاني من               مإن فكرة اللزو  
في األحكام الشرعية، ناهيك أنها تقتل روح اإلبداع في األمة وتضـفي فكـرة              طبيعة االختالف   

الجمود، وتلغي اآلخر، فمن يملك من األمة أن يجبر فالناً أن يتبع قوله ورأيه ويسير وفق هواه،                 
فهذا أمر محدث وأمر يدل على حالة من السطحية في الفهم وعدم التبصـر بأسـرار التشـريع                

 - أراد أن يجعل من كتاب اإلمام مالك         – رحمه اهللا    -ة أبو جعفر المنصور   وهاهو الخليف . الحكيم
 الموطأ قانوناً شامالً ومتبنى ومرجعاً يرجع إليـه فـي جميـع األقضـية الفقهيـة                 -رحمه اهللا   

والمنازعات، ويوزع على كافة األمصار، وبقاع الدولة اإلسالمية، فما كان من اإلمام مالـك إال               
قد عزمت أن   :  المنصور قال لمالك   جولما ح "ض ذلك رفضا شديداً وقاطعاً،      أن ثارت ثائرته ورف   

آمر بكتبك هذه التي صنفتها، فتنسخ ثم أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منهـا نسـخة،                
يا أمير المؤمنين ال تفعل هـذا فـإن         : "وآمرهم بأن يعملوا بما فيها، وال يتعدوه إلى غيره، فقال         

 روايات وأخذ كل قوم بما سـبق إلـيهم،       األقاويل، وسمعوا أحاديث وروو   الناس قد سبقت إليهم ا    
 .)2("وأتوا به من اختالف الناس، فدع الناس وما أختار أهل كل بلد منهم ألنفسهم

فقد أدرك اإلمام مالك بقريحته الفقهية وبفهمه المستبصر لألحكام واألصول ومنـاهج االسـتنباط    
 على رأي فرعي واحد وخصوصا فـي مسـائل الظنيـات            أنه من االستحالة بمكان جمع الناس     

واألحكام الفرعية والتي يكثر فيها الخالف؛ ألن ذلك سيسـبب حرجـاً وضـيقاً شـديداً لألمـة          
وللفقهاء، والذين سيضطرون مكرهين للتنازل عن آرائهم وأدلتهم، مما يضـفي جـواً متـوتراً،               

ويقول الدكتور فتحـي    . تطيراً ال تحمد عقباه   ويكون مالذاً خصباً للنزاع، ومرتعاً للفتنة وشراً مس       
وأخطأ حزب التحرير حينما التزم بفكرة تبني األحكام واألفكار بشكلها التعميمـي حيـث              :" يكن

أعطى لكل سؤال جواباً، وتبنى لكل قضية حكماً، إن هذا األمر يبدو فـي ظـاهره وألول مـرة          
، ولكنه في نتائجه وأبعاده من شـأنه        ةالميجميالً ورائعاً وبخاصة للشباب المحدودي الثقافة اإلس      

أن يمسخ الثقافة اإلسالمية، ويضيق الفكر اإلسالمي ويحجر عليه ضمن دائـرة الكتـب التـي                
                                                

 .، مكتبة التوحيد والجهاد55أبو عمر، عمر محمود، نظرة جديدة في الجرح والتعديل، ص )1(
 .270، دار الكتب العلمية، لبنان، ص1الدهلوي، حجة اهللا البالغة، ج )2(
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أصدرها دون سواها، إن فكرة التبني في األمور الخالفيـة الكبـرى والمصـيرية الهامـة ذات           
ل كل شأن من شؤون التشريع      االنعكاس الحركي والسياسي جيد ومفيد، ولكن إطالقها بحيث تشم        

فإلزام الناس بفكرة معينة أو مذهب معين كما مر سابقاً في مبحث موازنة بين              . )1("سيء ومخيف 
التبني والتقليد، ال يجوز وال يصح وأمر ال دليل عليه ال من الكتاب وال من السـنة وهـو أمـر        

 رحمه -مام ولي اهللا الدهلوي  مبتدع وال حظ له من الفكر اإلسالمي السوي، وما أجمل ما قاله اإل            
 وفليعلم من أخذ بجميع أقوال أبى حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقـوال الشـافعي أ       : "-اهللا

 ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلـى قـول              - رضي اهللا عنهم     -جميع أقوال أحمد    
أنه قـد  :  قول إنسان بعينهغيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى      

وتاريخ األمة اإلسـالمية    . )  2("خالف إجماع األمة كلها من أولها إلى آخرها بيقين ال إشكال فيه           
حافل باألمور التي تدل على مخالفة التالميذ في األحكام االجتهادية حتى لكبـار معلمـيهم فقـد                 

، )4(ام أبا حنيفة في ثلث المـذهب       اإلم )3(أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني     : خالف اإلمامان 
فرغم انتساب العديد من العلماء إلى مذاهب معينة لم يمنعهم التعصب أو االنتساب المذهبي مـن              

وهاهو اإلمام النووي يخالف الشافعية، بل والمذهب الشافعي برمتـه  . اتّباع الحق أينما وجد وبان 
 ونرى أن اإلمام الشـافعي عـد لـه          ليس هذا فحسب بل   . )  5(في مسألة الوضوء من لحم اإلبل     

حول هذا  ) 7(ويقول اإلمام أبو مظفر السمعاني    . )6(أصحابه سبع عشرة مسألة فيها قوالن مختلفان      
وهو قول كثير من المتكلمين وإنما جـاز        ) رأيان في مسألة واحدة   (وأما عندنا فهو جائز     : "األمر

                                                
 .18، صيكن، فتحي، نحو حركة إسالمية عالمية، مؤسسة الرسالة )1(
 .128الدهلوي، االنصاف، ص )2(
 محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد اهللا الشيباني الكوفي العالمة فقيه العراق، صاحب أبي حنيفـة، ولـد                    هو اإلمام    )3(

 .بواسط ونشأ بالكوفة

سمع . شقإمام بالفقه واألصول، وهو الذي نشر فقه أبي حنيفة رحمه اهللا تعالى، أصله من قرية حرستا في غوطة دم
العلم من أبي حنيفة، وغلب عليه مذهبه مع اجتهاده بمسائل عديدة تخالف المذهب، ولي القضاء للرشيد بعد القاضي          

الشافعي فأكثر، وأبو عبيد، وهشام     : وأخذ عنه . أبي يوسف وروى عن مسعر، واألوزاعي، ومالك بن أنس وغيرهم         
في فـروع  " المبسوط: "كتب كثيرة في الفقه واألصول، منهابن عبد اهللا، وأحمد بن حفص فقيه بخارى، وغيرهم له        

توفي سنة تسع وثمـانين     .، وغيرها "السيرة"و  ، "اآلثار"و، "الجامع الصغير "و  ، "الجامع الكبير "و، "الزيادات"الفقه، و 
 .136 ص-134، ص9الذهبي، ج. رحمه اهللا تعالى رحمةً واسعةً. ومائة بالري

 .هـ1386، 2 بيروت، ط\، دار الفكر 63، ص1دين، جأمين، محمد، حاشية ابن عاب )4(
 .بيروت/ ، دار الفكر 60_59، ص2النووي، محمد شرف الدين،المجموع، ج )5(
 .، دار الكتب العلمية بيروت132الشيرازي، إبراهيم بن علي، اللمع في األصول، ص )6(
بن الحافظ تاج اإلسالم معين الدين أبي بكر محمد   السمعاني الحافظ البارع العالمة تاج اإلسالم أبو سعد عبد الكريم            )7(

بن العالمة المجتهد أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر التميمـي السـمعاني           
المروزي صاحب التصانيف ولد في شعبان سنة ست وخمس مائة، توفي في ربيع األول في أوله سنة اثنتين وستين            

 .1316، ص4القيسراني، تذكرة الحفاظ، ج.  وله ست وخمسون سنةوخمس مائة بمرو
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ل ونجد العديد من النماذج من هذا القبيل        ب. ) 1(التخيير بينهما على وجه البدل دون الجمع ألمرين       
والتي تدل على مخافة التالميذ لعلمائهم وأمرائهم وأساتذتهم، يقول شـيخ اإلسـالم ابـن القـيم                 

ومن تأمل أحوال هؤالء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم        : "الجوزية حول اتباع المذاهب وعلمائهم    
فهم لهم أظهر من أن ينكـر، وإن كـان مـنهم            لم يكونوا مقلدين ألئمتهم في كل ما قالوه، وخال        

بل مطلوب من اإلنسان المسلم والفقيه عدم  التوقف وعدم التحجر عنـد     .)2(" المستقل والمستكثر 
رأي معين إن علم خالفه، وهذا ليس عيباً، أو مثلبة في علمه، أو نقصاً في شخصيته، بـل هـو           

 -نجد أن الكثير مـن الصـحابة الكـرام        ف. من أرقى أنواع الورع وأعف أنواع العلم وأصدقها       
 كانت تجتمع فيهم هذه السمة الطيبة، وهم خير القرون وأصحاب رسـولنا             -رضوان اهللا عليهم    

 -حيث لقي عمر بـن الخطـاب        .  والمشهود لهم بالخير والبركة    - صلى اهللا عليه وسلم    -الكريم
كذا، قال لـو كنـت أنـا        قضى علي وزيد بكذا و    : ما صنعت قال  :"  رجالً فقال  -رضي اهللا عنه  

 كنت أدرك إلى كتاب اهللا أو سنة نبيه صـلى           وفما منعك واألمر إليك؟ قال ل     : لقضيت بكذا، قال  
 )3(".اهللا عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك، فلم ينقض ما قاله علي وزيد               

ـ               ه أو يفـرض أمـره      فنجد أن عمر رضي اهللا عنه ومع أنه خليفة المسلمين لم يتحجر عند رأي
باعتباره أميراً للمؤمنين أو أميراً عاماً للسواد األعظم لهذه األمة وهذا يدل علـى متانـة العقـل        

فقـد  . السليم الذي تربى على منهج النبوة وسالمة الحس الخالي من أي تعصب أو تقليد أعمـى               
د تكـون خاطئـة     كان الصحابة حينما يتكلمون ويفتون بشيء يحذرون الناس من آرائهم والتي ق           

هذا ما رأى اهللا ورسـوله      : "وعرضة للزلل، فهم غير معصومين، فكتب كاتب لعمر بن الخطاب         
هذا ما رأى عمر، فإن يك صواباً فمن اهللا، وإن يـك  : بئس ما قلت، قل: "ورأى عمر، فقال عمر   

 مـا   فال يوجد قدسية في الـرأي، فغالبـاً         . )4("خطأ فمني ومن الشيطان، واهللا ورسوله بريء      
يتعرض الباحث أو العالم للزلل والخطأ وعدم الفهم السليم في بعض جوانب التشريع فـال قيمـة      
للرأي إذا لم يكن مستنداً على أصول اإلسالم المعتبرة والفهم الدقيق لروح التشـريع الحنيـف،                

؟ فمتى عرف الدليل وتبينت قوته وصحته أخذ به، دون النظر هل هذا األمر يرضي أميراً حزبياً               
أو جهة معينة؟ أو أناساً تربطهم به رابطة معينة، فالدين ليس بمـا وافـق الهـوى والنـزوات                   

فقـال  .  ابن عباس عـن الصـرف      )5(وسأل أبو الجوزاء  . والغرائز بل الدين اتباع وليس ابتداع     
                                                

محمد : تحقيق( بيروت، \السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع األدلة في األصول، دار الكتب العلمية  )1(
 .334، ص2، ج)م1997(، 1، ط)حسن إسماعيل الشافعي

 .479 ص-478، ص2ابن القيم الجوزية، أعالم الموقعين، ج )2(
 .53، ص1ابن القيم الجوزية، أعالم الموقعين، ج )3(
 .58، ص1نفس المصدر، ج )4(
أوس بن عبد اهللا الربعي أبو الجوزاء البصري تابعي سمع عبد اهللا بن عمرو روى عنه بديل بن ميسرة قال يحيـى            )5(

ر بن سليمان عن عمرو بن مالك       بن سعيد قتل أبو الجوزاء سنة ثالث وثمانين في الجماجم وقال لنا مسدد عن جعف              
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وزنـا  :" ثم حج أبو الجوزاء مرة أخرى، فجاء ابن عباس فسـأله فقـال            ". يداً بيد ال بأس به    :"له
فقـال ابـن    ". أفتيتني اثنتين بواحد،فلم أزل أفتي به منـذ افتيتنـي         : " ، فقال أبو الجوزاء   "بوزن
، - صلى اهللا عليـه وسـلم     - الخدري يحدث عن النبي    دكان ذلك عن رأي، وهذا أبو سعي      :عباس

: وفي رواية أخرى قال ابـن عبـاس       . )1(-فتركت رأيي لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
 صـلى اهللا عليـه      –يحدث عن رسول اهللا     " دأبو سعي "ما كان رأيا رأيته، وهاهو      أتوب إلى اهللا إن   

 .)2("-وسلم
فمتى اتضح الرأي السليم والحجة القوية فال حرج من أن نتنازل عن رأينا لصالح الحق والمنهج                
المعتبر الذي يستند إلي أصل شرعي وال نجعل أهواءنا هي التي تسيرنا وتجعلنا رهائن لهـا، أو          

 كما ألمحـوا بـذلك   -رد أن األمير قال هذا األمر ال يجوز ألحد أن يخالفه، أو حتى مناقشته     لمج
 مر سابقاً يصرحون أنه متـى طلبـت الكتلـة           افكم.  وكأنه أمر مقدس   -وصرحوا في نشراتهم    

المبرئة للذمة أن يترك رأيه فيجب أن يفعل؛ ألنه كما علّلوا ذلك بأنه مخير بين فرضين فـرض                  
 ومـرة  )3(بين فرض االنتماء للحزب، فيقدم فرض االنتماء على فرض تبنيه الشخصيتبنيه هو و 

أخرى تختلط األوراق في الفهم فمن قال أن الكتلة مبرئة للذمة؟ ومن أعطاها هذه البراءة؟ لتجبر                
الناس على ترك آرائهم قسراً، ومن قال بأنه ألجل أن هذه الكتلة تسعى إلقامة واستئناف الحيـاة                 

وهذا في حقيقتـه تجـٍن علـى    ! ية أصبح االنتماء إليها مبرئاً للذمة وموجباً لتبني أقوالها      اإلسالم
. الحكم الشرعي وطمس واضح لمعالم الفكر اإلسالمي الصحيح ونوع من التضييق على األمـة             

كل يأخذ من قولـه ويـرد   : "فهذا اإلمام مالك رحمه اهللا يشير إلى أن الرأي ال يملكه أحد ويقول           
، وبالنظر فـي  م صلى اهللا عليه وسل-وأشار إلى قبر النبي محمد    . )4(" صاحب هذا القبر   عليه إال 

 بعد أن عمل في الدور األول على إفهـام          -السيرة النبوية نجد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم        
الصحابة أفكار اإلسالم وتجسيدها في أشخاصهم وبعد أن عمل على تكتيلهم حول هذه األفكار ال               

خاص، بعد كل ذلك فإنه لم يسع في الدور الثاني ألن يجعل من أفراد الكتلة أمثلة يقلدها                 حول أش 
الناس، بل كان سعيه لجعل هذه األفكار نفسها التي تجسدت في أعضاء الكتلة قوة دافعة تـؤمن                 
بها الجماهير، وتفهمها، وتحملها، وتنافح في سبيل تطبيقها، وهذا يرشدنا أنـه وإن كـان ال بـد             
                                                                                                                                         

النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس عائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إال سـألتهم عنهـا،                 
. 16، ص 2 بيروت، ج  \دار الفكر \) هاشم الندوي : تحقيق(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، التاريخ الكبير         

أوس بن عبد اهللا الربعي بصري تابعي ثقة : "عجلي الكوفي صاحب كتاب معرفة الثقاتوقال عنه اإلمام أبو الحسن ال
، مكتبـة  )عبد العليم عبد العظيم البسـتوي : تحقيق(، الكوفي، أبو الحسن العجلي، معرفة الثقات،  "وهو أبو الجوزاء  

 ).م1985-هـ1405 (1، ط237، ص1 المدينة المنورة، ج\الدار
 . بيروت\، دار أحياء الكتب العلمية 138فقيه والمتفقه، صالبغدادي، الخطيب، ال )1(
 .283، ص1ابن القيم، إعالم الموقعين، ج )2(
 . مسوغات ترك التبني فيراجع هناكثالمطلب السادس من الفصل الثال )3(
 .85، دار الوفاء، ص14ابن تيمية، الفتاوي، ج )4(
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الم أن يسري في جسد حامل الدعوة مسرى الدم في العروق بحيث يصبح إسالماً يعيش بين              لإلس
الناس، إال أن ذلك ليس من أجل أن يقلّد هو ويتبع هو، ويتأسى به هـو، ويكـون هـو القـدوة                  
والمثال، ألن من بديهيات اإلسالم أن االتباع ال يكون إال للشرع، وشرع اهللا جاء به محمد صلى                 

 .)1( وسلم فيكون هو وحده القدوة والمثالاهللا عليه
فال عبرة بقول فالن من الناس إن لم يتبع المنهج المتكامل في المعارضة والترجيح بين األدلـة،                
الذي أصله علماء األصول والذي يعتبر جزءاً من عمل المجتهد، والذي يلزمه تلقائيـاً وبشـكل                

 المسائل المختلف فيها ، حتـى يـدرك مـدى     ملح أن ينظر في أدلة أقرانه الذين يعارضونه في        
 حـول   )2(حيث يقول العالمة ابن بدران الدمشقي     . رجاحة القول عند غيره، وتستقيم لديه األمور      

عقد نفيس في ترتيب األدلة والترجيح اعلم أن هذا العقد          : " عند العلماء  حمنهج التعارض والترجي  
عية متفاوتة في مراتب القـوة فيحتـاج        من موضوع نظر المجتهد وضروراته؛ ألن األدلة الشر       

المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر لئال يأخذ باألضعف منها مع وجود األقـوى فيكـون       
كالمتيمم مع وجود الماء وقد يعرض لألدلة التعارض والتكافؤ فتصير بذلك كالمعدومة فيحتـاج              

ألحكام فهذا العقد مما يتوقف عليـه       إلى إظهار بعضها بالترجيح ليعمل به وإال تعطلت األدلة وا         
فكما مر سابقاً يتوقف االجتهاد على هذا المبـدأ         . )3("االجتهاد توقف الشيء على جزئه أو شرطه      

توقف الشيء على جزئه أو شرطه وبدونه ال يصح االجتهاد، والمستغرب           ) التعارض والترجيح (
رراً لمخالفة المتبنى، وخصوصـا إذا      بعد كل هذا حتى لو كان الدليل قوياً وصحيحاً فال يعتبر مب           

ألنه قد تبنى الرأي فصـار ملزمـاً بالعمـل والتعلـيم            : "تبنى الرأي، فيقولون في أحد نشراتهم     
والدعوة، وليس ملزماً بهذا العمل فقط، ألنه تبن وليس طاعة فحسـب، حتـى لـو رأى حـديثاً         

هم، فإن عليه شرعاً أن يترك      صحيحاً فهم منه الحكم الشرعي خالف ما تبناه غيره ممن تبنى رأي           
إذا : " فهاهو اإلمام الشافعي يقول    .)4("فهمه للحديث وأن يعمل بالحكم الذي تبناه ويعلّمه ويدعو له         

إذا صح الحديث عن النبي صـلى اهللا  : "وقال أيضا" صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط     
 .)5("حديثعليه وسلم وقلت أنا قوالً فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك ال

                                                
 .76 محفوظة للمؤلف، صالمحمد، أحمد، حمل الدعوة اإلسالمية، حقوق الطبع )1(
 ولد في قرية    القادر بن أحمد بن مصطفى، المعروف بابن بدران الدمشقي رحمه اهللا            العالمة الشيخ عبد   :هو اإلمام  )2(

دوما بحلب يعتبر من الفقهاء الكبار والمحدثين البارزين ساعد في نشر مذهب اإلمام احمد له أكثر من ثالثين مصنفا 
الزركلي، . هـ1346بن قدامة وشرح نونية ابن القيم وشرح فرائض الخرقي، توفي سنة          مثل كتاب روضة النظر ال    

 .267، ص1خير الدين، األعالم،ج
 .95ابن بدران، عبد القادر، المدخل لمذهب اإلمام أحمد، ص )3(
 رقـم   ملحق: انظر قائمة المالحق  . 7/2/1962: هـ، الموافق 1381 رمضان 3نشرة بعنوان أجوبة أسئلة، بتاريخ،       )4(

)10.( 
 .495، ص2ابن القيم، أعالم الموقعين، ج )5(
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إن آراءهـم  :  منهجـاً قـالوا  -كما مر سـابقاً -ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل هم يضعون    
، فأين  )1(المتبناة صيغت وفق قاعدتين أساسيتين هي قوة الدليل أوالً وثانياً قوة الدليل حسب الفهم             

 لقوة الـدليل    ةذهبت هذه المنهجية في التعارض والترجيح؟ فال يوجد أي اعتبار أو وزن أو قيم             
وليس هذا فقط بل يضعون قوة الدليل كنوع من أنواع الترجيح ثم فهم هذا الدليل ثم بعد كل ذلك                   

والمصلحة هـي التـي تقـرر    . )2(يراعى مبدأ المصلحة وباألخص إذا أريد جمع كلمة المسلمين    
مصـالح  والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنه أي نـوع مـن ال  . بعدها هل يترك التبني أم ال يترك   

يمكن أن تعتبر؟ هل هي المصالح المرسلة؟ أم مصلحة الحزب ؟ أم مصلحة األمة بمجموعهـا؟                
أي خيـر  ": فـي األمـر مصـلحة   : فالمصلحة لغة مأخوذة من الصالح، وهو ضد الفساد ويقال     

المصالح وأسـبابها، والفـرح     :  الفقهاء بمعنى  ةوالجمع المصالح، وترد كلمة المصلحة على ألسن      
 .)3(" المفسدة التي تعني األلم وأسبابه، والغم وأسبابهوأسبابه ضد

فمعلوم عند أهل األصول أن الوصف المناسب لألحكام الشرعية من حيث اعتبار الشـارع لـه                
 :يقسم إلى ثالثة أمور

هو ما شهد له الشارع بوضع أحكام تفصـيلية لـه           ) المصالح المعتبرة  (:المناسب المعتبر  . 1
: ي جاءت لتحافظ على المقاصد الخمس للشريعة اإلسالمية وهـي    للداللة عليه كاألحكام الت   

فالجهاد وقتل المرتد شرع للحفاظ علـى       . حفظ الدين، والعقل ،والنسب، والعرض، والمال     
مبدأ الدين والتوحيد، وتحريم المسكرات لصيانة العقول، وقطع يد السارق للحفـاظ علـى              

نساب وصيانتها من التالعب واخـتالط      المال، وتحريم الزنى وحد الزاني للحفاظ على األ       
 .)4(.األنساب وحفظا للعرض، والقصاص لحفظ النفس

هو ما شهد الشرع بإنهائه بان وضع أحكاماً تدل عليه          ) المصالح الملغاة : (المناسب الملغي  . 2
فهذه األمـور  .  بالربا وقتل المريض اليائس من الحياة وعدم الرهبانية في اإلسالم    لكالتعام

 .)5( وأزالها؛ ألنها تتصادم مع الشرعنها الشرع من حياة المسلميوغيرها ألغا

هو الوصف الذي لم يرد في الشرع على اعتبـاره          ) المصالح المرسلة  (:المناسب المرسل  . 3
أو إلغائه ال بنص أو إجماع أي بمعنى آخر ال يوجد أي حكم شرعي يوافقـه أو يخالفـه                   

 .)6(وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة
                                                

 .6منهج حزب التحرير في التغيير، ص )1(
 .هذا الكالم ذكرته في فصل مفهوم التبني المبحث األول المطلب السادس )2(
 .300، ص3 القاهرة، ج\محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات الفقهية، دار الفضيلة . عبد المنعم، د )3(
 .752، ص2الزحيلي، وهبة، أصول الفقه، ج )4(
 .754، ص 2نفس المصدر، ج )5(
 .754، ص2نفس المصدر ج )6(
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نا في هذا البحث هو المصالح المرسلة والتي يتمسك بها الكثير من الناس وخصوصاً              والذي يعني 
وهناك أحكام عدة شـرعت بمقتضـى المصـالح         . أرباب الدعوة اإلسالمية في طريق دعوتهم     

المرسلة كجمع القرآن في مصحف واحد من قبل أبي بكر، وتدوين الدواوين من قبل عمر بـن                 
خاذ الصحابة السجون وقتل الجماعة بالواحد، وتضمين الصناع         وات - رضي اهللا عنه     -الخطاب  

ما يهلك بأيدي الناس من أموال، وحق الخليفة المسلم فرض ضرائب على األغنياء عند الحاجـة          
 .)1(والضرورة

 يقول الشيخ تقـي الـدين       ثولكن نرى أن ثقافة الحزب ال تلتقي مع ثقافة المصالح المرسلة حي           
وحينئذ ال تعتبر المصالح المرسلة حجة شرعية لعدم وجود دليل يـدل           : "- رحمه اهللا    -النبهاني  

فإن من دراستها يتبين أنهـا دليـل        . وهذا وحده كاف لعدم اعتبارها دليالً شرعياً      . على حجيتها 
 .)2("شرعي فاسد

ونحن هنا لسنا بصدد البحث في حجية المصالح المرسلة أو عدمها مع أنها تعتبر دليالً شـرعياً                 
 .)3( به وفق ضوابط معينة ذكرها علماء األصوليستدل

والغريب في هذا األمر مع أنهم ينكرون حجيتها كدليل شرعي، نالحظ في نفـس الوقـت أنهـم        
ولو قال قائل منهم هذه مصـلحة  . جعلوها كأمر مساند للتبني يلزم من خاللها ترك الرأي وعدمه     

؟ ومن الذي أعطاه وأواله التصـريح  الجميع أي األمة فهل مصلحة الحزب تساوي مصلحة األمة 
من خالل ذلك يتبين لكل ذي لب وعقل منير مدى التناقض الواضـح             . أن يكون ناطقا عن األمة    

حتى في منهج التخلي عن الرأي، الذي ابتداء ال رأي إال رأي واحد وليضرب الجميع آراءهـم                 
ل معـه التجديـد     فمنهج اللزوم في التبني مرض خطير، وداء عضال يسـتحي         . بعرض الحائط 

واالبتكار وتنقيح العقول من رواسب التحجر بل هو تكرير لنفس العينات التي تصب في قالـب                
واحد معد لها مسبقاً لتكون نماذج تكرر نفسها على مدار الزمان والمكان بين جـداري التبنـي،                 

ـ                اك، فكـل  مما يحدث أزمة فكرية بالغة في المجموع العام للجماعة، بل ويدخلها في حالـة إرب
الجماعات اإلسالمية عرضة ألن تقع في الخطأ، وعدم االجتهاد الصحيح، ولكن محاسبة الـذات              

 . والتقويم، والوقوف عند الخطأ من أجمل قيم وثمرات العمل اإلسالمي
 

 -فهم يعترفون أن التبني ضد اإلبداع وال يساعد على االجتهاد فيقولون في كتاب ميثـاق األمـة       
إن تبني األحكام الشرعية يحد من البحث واإلبداع، وال يشجع علـى            : "-متبناةوهو أحد الكتب ال   

                                                
، 5هــ، ط 1419-1998 بيـروت،  \زيدان، عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، مؤسسـة الرسـالة        )1(

 .170ص
 .434ص-433، ص3النبهاني، الشخصية اإلسالمية، ج )2(
-358 الفحول، صد، الشوكاني، محمد بن علي، إرشا190د القادر ،المدخل لمذهب اإلمام أحمد، صابن بدران، عب )3(

 .360ص
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، والحكم إنما يسـتنبط  هاالجتهاد، ألنه يلزم الناس بالحكم المتبنى، إذ ال يجوز لهم أن يعملوا بغير       
للعمل به، ال لمجرد العلم والمعرفة، فإذا كان العمل به ال يجوز فإن المجتهـد حينئـذ ال يـرى                

ستنباط، ألن مجرد العلم ال يحفز على االجتهاد، كما يحفز داعي العمل، وبذلك يحد من               حاجة لال 
ومن هنا كانت األحكام التي تبناهـا الخلفـاء قليلـة           . البحث واإلبداع، وال يشجع على االجتهاد     

جدا،بل نادرة، ومن أجل هذا نصح اإلمام مالك الخليفة أبا جعفر المنصور أن ال يتبنـى كتـاب                  
: ويل لالتباع من عثـرات العـالم، قيـل   : " رضي اهللا عنهما   –ويقول ابن عباس    . )1 (..."أالموط

 صـلى اهللا عليـه   -يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول اهللا        :"وكيف ذلك؟ قال  
 .)2("، فيترك قوله ذلك، ثم يمضي االتباع-وسلم

 
 :نظرة في أدلة التبني: المطلب الثاني

تجاه التبني قد نصبوا األدلة على مفهوم التبني واعتمـدوا علـى بعـض اآلثـار                إن أصحاب ا  
والروايات التاريخية وحاولوا إطالق تلك الروايات التاريخية على مفهوم التبني، والتـي تتعلـق              
بالخليفة أو اإلمارة العامة فطبقوها على اإلمارة الخاصة على اعتبار أنها أدلة عمومية ونظـرة               

األمير الخاص واألمير العام وساروا وفقها وفي مدارج هذه النظـرة أصـلّوا مـا               شاملة تشمل   
يسمى بالتبني كأمر ممنهج في الحزب وساروا عليه وعلى هداه يضعون األحكـام، ويفصـلون،            
ويعللون ويحللون، وكان الصحابة كما يقولون يتنازلون لبعضهم البعض في اآلراء فعمـر كـان     

 وكذلك عثمان لعلي، كذلك فقد اسـتدلوا بالروايـات التاريخيـة            -ا رضي اهللا عنهم   -ينزل لعلي 
والتي تتعلق بتولي عثمان رضي اهللا عنه وبيعته وتوليه لمقاليد الحكم كأمير عام لألمة اإلسالمية               

 وخصوصاً حينما احتدت المنافسـة بـين     - رضوان اهللا عليهم   -واعتبروها إجماعاً من الصحابة   
 ألن ذلك حصل على مسامع ومـرأى الجميـع،          -ضي اهللا عنه  ر–عثمان رضي اهللا عنه وعلي      

والرواية التاريخية التـي رواهـا اإلمـام         . )3(فكان إجماعاً على جواز النزول عن الرأي للغير       
فقد جاء فـي تـاريخ الطبـري        . وغيره استدل بها أرباب التبني على ما يقولون         . )  4(الطبري

                                                
 .40التحرير، حزب، ميثاق األمة، ص )1(
ـ 1421(، 2 القـاهرة، ط \ابن تيمية، تقي الدين أحمد، مجموعة الفتاوي الكبرى، دار الوفـاء           )2( ، 6، ج)م2001-هـ

 .96ص
 .87ص-86نظام اإلسالم، صالنبهاني، تقي الدين،  )3(
محمد بن جرير الطبري اإلمام المفسر أبو جعفر شيخ اإلسالم وصاحب التصانيف الباهرة ومـن أئمـة            : هو اإلمام  )4(

هـ، قال الخطيب كان أحد األئمة يحكم بقوله ويرجـع إلـى رأيـه              310هـ توفي   224اإلسالم المعتبرين ولد سنة   
اركه فيه أحد من أهل آالف فكان حافظا لكتاب اهللا بصيراً بالمعاني فقيهـا     لمعرفته وفضله جمع من العلوم ما لم يش       

في أحكام القرآن عالماً بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين بصيراً 
لرحمن بن أبي بكر، طبقات     له تاريخ اإلسالم والتفسير الذي لم يصنف مثله، السيوطي، عبد ا           مبأيام الناس وأخباره  

 .310، ص)هـ1403(، 1 بيروت، ط\الحفاظ، دار الكتب العلمية 
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يما للفائدة والوقف على بعـض مـا جـاء فيهـا            وسأقوم برواية بعض أطراف هذه الرواية تتم      
حدثني عمرو بن شيبة، قال حدثنا علي بن محمد، عن وكيع، عن األعمـش، عـن                : "ومناقشتها

 األنصاري، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بـن حوشـب              بن عبد اهللا   دإبراهيم ومحم 
عن عبيـد اهللا بـن      وأبي مخنف، عن يوسف بن يزيد، عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالة،              

أن عمر بن الخطاب لمـا طعـن   : عمر بن يونس بن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون األودي   
 حيـا   ح؟ لو كان أبو عبيدة بن الجـرا       فمن أستخل : قال! يا أمير المؤمنين، لو استخلفت    : قيل له 

الم مـولى  ، ولو كان س"إنه أمين هذه األمة: "سمعت نبيك يقول  : "الستخلفته، فإن سألني ربي قلت    
فقال ".إن سالما شديد الحب هللا    :"سمعت نبيك يقول  :" أبي حذيفة حيا استخلفته،فإن سألني ربي قلت      

كيـف  ! قاتلك اهللا، واهللا ما أردت اهللا بهذا، ويحك       : "أدلك عليه؟ عبد اهللا بن عمر، فقال      :"له رجل :
غب فيهـا ألحـد   ال أرب لنا في أموركم، ما حمدتها فأر! استخلف رجالً عجز عن طالق امرأته   

أنهم مـن    : "- صلى اهللا عليه وسلم    -من أهل بيتي، عليكم بهؤالء الرهط الذين قال رسول اهللا           
علـي وعثمـان   : ، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم، ولست مدخله، ولكن الستة          "أهل الجنة 

 بـن   ، والزبيـر  - صلى اهللا عليه وسـلم       –ابنا عبد مناف وعبد الرحمن وسعد خاال رسول اهللا          
 وابن عمته، وطلحة الخيـر بـن عبيـد اهللا           - صلى اهللا عليه وسلم    –العوام حواري رسول اهللا     

 –فليختاروا منهم رجالً وخرج عبد الرحمن بن عوف وعليه عمامته التي عممه بها رسـول اهللا         
عه  متقلداً سيفه، حتى ركب المنبر، فوقف وقوفاً طويالً، ثم دعا بما لم يسم             -صلى اهللا عليه وسلم   

أيها الناس، إني قد سألتكم سراً وجهراً عن إمامكم فلم أجـدكم تعـدلون   : "ثم تكلم، فقال . الناس
إما علي وإما عثمان، فقم إلي يا علي، فقام إليه علي، فوقف تحت المنبر،              :بأحد هذين الرجلين  

أبـي  فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيده، فقال هل أنت مبايعي على كتاب اهللا وسنة نبيه وفعـل           
قم إلـي  : اللهم ال ولكن علي جهدي من ذلك وطاقتي، قال فأرسل يده ثم نادى    : بكر وعمر؟ قال  

هل أنت مبايعي   : فقال - وهو في موقف علي الذي كان فيه       -يا عثمان، فقام عثمان فأخذه بيده     
اللهم نعم قال فرفع رأسـه إلـى سـقف    : على كتاب اهللا وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال       

اللهم اسمع واشهد إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلـك            : جد، ويده في يد عثمان، ثم قال      المس
وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه عند المنبر فقعد عبد الرحمن           : قال. في رقبة عثمان  

 من المنبر وأقعد عثمان على الدرجة الثانية، وتلكأ علي          – صلى اهللا عليه وسلم      –مقعد النبي   
فَمن نكَثَ فَِإنما ينكُثُ علَى نفِْسِه ومن أَوفَى ِبما عاهـد علَيـه اللَّـه فَسـيؤِتيِه أَجـراً            : (د الرحمن فقال عب 

 .)2(!"خدعة وأيما خدعة:، فرجع علي يشق الناس حتى بايع وهو يقول)1()عِظيماً
                                                

 10سورة الفتح، آية  )1(
 .239 ص-227، ص4م، ج1967– مصر \الطبري، ابن جرير، تاريخ األمم والملوك، دار المعرفة  )2(
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 - رضي اهللا عنهـا -بن العاصوعلّل بعضهم قول علي خدعة إنما هو بسبب مالقاة علي لعمرو  
 والتي جلس المسلمون ليـالي طـواالً يسـتطلعون آراء      -في ليالي الشورى التي  سبقت البيعة        

إن عبد الرحمن رجل مجتهد وإنـه متـى أعطيتـه           :  فقال عمرو  -الصحابة حول من يختارون   
رغب له فيك،  كان ازهد له فيك ولكن الجهد والطاقة فإنه أ       - كرم اهللا وجهه   -العزيمة يقصد علي  

ثم لقي عثمان، فقال إن عبد الرحمن رجل مجتهد وليس واهللا يبايعك إال بالعزيمة فاقبل، فلـذلك                 
 .)1("خدعة: "قال علي

وفي لفظ آخر للبيعة كما ذكرها مصنفوا التاريخ اإلسالمي، قال عبد الرحمن بن عوف  عليـك                 
أرجـو أن أفعـل   : يفتين من بعده، قالعهد اهللا وميثاقه لتعملن بكتاب اهللا وسنة رسوله وسنة الخل  

نعـم فبايعـه عبـد      : مثل ما قال لعلي فقال    : وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي، ودعا عثمان فقال له       
 .)2 (...."الرحمن بالخالفة

فهذه الروايات واآلثار استدل عليها أصحاب مفهوم التبني، فأحببت أن أذكرها بالسند وبعضا من              
 : التي ذكرت يجب أن ندرك منها عدة أمور منهاتواياأطرافها تتميما للفائدة، فالر

أن الحزب في ثقافته المعتبرة ال يعتبر للتاريخ وزناً أو قيمة في استدالالته بل يعتبـر                :  أوالً
أن التاريخ ال يساعد في نهضة األمة وأن الكثير من التاريخ فيه الدس والخطأ،و يقـول الشـيخ                  

ومن األخطاء الشائعة ما يزعمه الكثيرون بأن للتاريخ أهمية          ":- رحمه اهللا    –تقي الدين النبهاني    
كبرى في نهضة األمم، وأن معرفة الماضي تلقي ضوءاً على الحاضر وتفتح الطريق للمسـتقبل             
وهذا تخليط وهو قياس للحاضر المحسوس على الغائب المجهول، وقياس للقطعي اليقيني الـذي              

يكون صحيحاً وقد يكون خطأ، وقد يكون صـدقاً وقـد           نراه على الظني الذي أخبرنا عنه، وقد        
 .)3("والحق أنه ال يجوز أن يتخذ التاريخ أساساً ألية نهضة بل وال ألي بحث . يكون كذباً

 في تقعيد األحكام الشرعية؟ مع أن كثيـراً مـن هـذه          ةفكيف يعتمد على هذه الروايات التاريخي     
دث عن منهج البيعـة فيهـا الكثيـر مـن الـدس       اإلمام ابن كثير والتي تتح   أشارالروايات كما   

والتحريف وانتصار األطراف كل منهم على هذه الروايات في سبيل تصريف حجتـه وأحقيتـه               
باإلمامة والخالفة له، حيث نرى أن علياً كرم اهللا وجهه قال لعبد الرحمن ابن عوف خدعة وأيما                

مخالفة لما ثبت في الصـحاح فهـي        غير ذلك من األخبار ال    : "خدعة حيث يقول اإلمام ابن كثير     
والمظنون بالصحابة خالف ما يتوهم كثير من الرافضـة  . مردودة على قائليها وناقليها واهللا أعلم    

                                                
 .239، ص4نفس المصدر، ج )1(
 .24، ص2، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ج)الدولة األموية( ية الخضري، الشيخ محمد، تاريخ األمم اإلسالم )2(
 -355، ص 1م، بيروت، ج  2003-هـ1424النبهاني، تقي الدين الشخصية اإلسالمية، دار األمة للنشر والتوزيع،           )3(

 .356ص
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وأغبياء القصاص الذين ال تمييز عندهم بين صحيح األخبار وضعيفها، ومسـتقيمها وسـقيمها،              
 .)1("ومرادها وقويمها، واهللا الموفق للصواب

 من الرواة الذين رووا هذه الرواية يعتبره الحزب مـن الـرواة الـذين ال           ) 2(حتى أن أبا مخنف   
إنه كان يروي عن    : وقد طعن فيه كثير من المحدثين وقالوا      : "يوثق بهم بل ويروي عن مجاهيل     

وهذا بالفعل يتناقض مع منهجية الحزب في اعتبار الـرواة وعـدم              . )3("جماعة من المجهولين  
: - رحمـه اهللا   –من حيث الجرح والتعديل، حيث يقول الشيخ تقي الـدين           اعتبارهم في الرواية    

يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عادالً ضابطاً لما يرويه وتثبت عدالة الـراوي باشـتهاره                "
بالخير والثناء عليه، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل ونحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه                

غني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً، ويعرف كون الراوي ضـابطاً             بالثقة واألمانة است  
 .)4(."بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط واإلتقان

 ال تصح أبداً وخصوصاً أن أحاديث البيعة        تفأين ذهبت هذه المنهجية في التعامل مع هكذا روايا        
 -ت المختلقة كما ذكر ذلك سابقاً شيخ اإلسالم ابن كثيـر          وتولي الخالفة تعج بالعديد من المرويا     

 . بالءا، وهي من األمور الحساسة التي عصفت بتاريخ األمة فزادته-رحمه اهللا
 رضي اهللا   -فلو سلمنا بصحة تلك الروايات التاريخية، نجد أن عبد الرحمن بن عوف             :  ثانيـاً
  - رضـي اهللا عنـه     –ر بن الخطـاب      قد وكّل ليكون حكماً في اختيار من ينوب عن عم          -عنه

وأراد أن ينهي هذا األمر وبسرعة مخافة اضطراب صفوف المسلمين أو تفرقهم، بـل ومكـث                
األيام والليالي يستشير وينقب ويمحص في سبيل الخروج من هذا األمر بنتيجة وبسرعة؟ وليس               

: ثمان، ثـم قـال    أدل على ذلك حينما بايع عثمان ورفع رأسه إلى سقف المسجد، ويده في يد ع              
اللهم اسمع واشهد إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان، فعبد الرحمن بن عـوف    

                                                
محمـد بيـومي وعبـد اهللا    : خالشي: تحقيق( مصر \ابن كثير، أبو الفداء  إسماعيل، البداية والنهاية، مكتبة اإليمان          )1(

 .149، ص7، ج)المناري
مخنف بن يحيى الكوفي صاحب تصانيف وتواريخ روى عن جابر الجعفي ومجالد بن سعيد وصقعب بـن زهيـر                    )2(

، بن يحيى أبو مخنف قال يحيى ليس بثقة وقال مرة ليس 7/301ج/ الذهبي سير أعالم النبالء\وطائفة من المجهولين 
 146م الرازي متروك الحديث وقال الدارقطني إخباري ضعيف كتاب الضعفاء والمتروكين ص           بشيء وقال أبو حات   
 وكذلك قال الـذهبي وغيـرهم       28 ص 3ج\الضعفاء والمترروكين البن الجوزي     ( ابن الجوزي    \مؤسسة الرسالة،   

 حمـاد ثنـا     بن يحيى أبو مخنف كوفي حدثنا محمد بن أحمد بن         (،  507، ص   5ميزان االعتدال في نقد الرجال، ج     
عباس عن يحيى قال أبو مخنف  ليس بشيء وهذا الذي قاله بن معين يوافقه عليه األئمة فإن بن يحيـى معـروف                      
بكنيته وباسمه حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين وال يبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي محتـرق صـاحب                    

م له من األحاديث المسندة ما أذكره وإنما له من األخبار أخبارهم وإنما وصفته ال يستغنى عن ذكر حديثه فإني ال أعل
، فهذه طائفـة    93، ص 6عبد اهللا بن عدي الجرجاني، ج     \الكامل في ضعفاء الرجال   ) المكروه الذي ال أستحب ذكره    

 .معتبرة من العلماء وغيرهم ممن ضعفوا أبى مخنف مما ال يدع ريب أو شك في رده
 .353، ص1 جالنبهاني، الشخصية اإلسالمية، )3(
 .326، ص1النبهاني، تقي الدين، الشخصية اإلسالمية، ج )4(



 126

لو بايع عليا لبايعه الصحابة كذلك دون تردد؛ ألنه موكل بحسم النزاع في هـذا األمـر ولـيس                
لجليلين أبي   يرفض أحكام اإلمامين ا    - كرم اهللا وجهه   -العبرة بطبيعة اللفظ، فال نتصور أن عليا      

 لمجرد التشهي؛ ألنه من غير المعقول أن يرفض اإلمـام علـي   - رضي اهللا عنهما  -بكر وعمر 
أحكام أبي بكر وعمر ألنهما من أحكام اإلسالم ولكنه في نفس الوقت مجتهد ومن حقه أن يجتهد                 

يتوصل إلـى  ، فيمكن أن - كما مر معنا سابقاً في االجتهاد والتقليد واجتهاد المجتهد         -وليس مقلداً 
أحكام تخالف ما توصل إليه أبو بكر من اجتهادات فلكل مجتهد نصيب وحظه من النظر، وهـذا               
هو المنهج العلمي المعتبر عند العلماء والعارفين كما فصلناه سابقاً، ومن زاوية أخرى فإن قيـل                

ه؛ ألنـه   فهي تهمة لعلي رضي اهللا عن     "كما أسلفوا أن هذا األمر لصالح األمة ومصلحة جماعية          
 كان له في الشرع اعتبار ال يكـون مباحـاً           ن جمع كلمة المسلمين إ    -ومثله ال يرفض  -رفض،  

 فـي مثـل   - رضي اهللا عنه     - مندوباً، وال يتخلف عنهما علي     وأبداً، وهو إما أن يكون فرضاً أ      
 .)1("ذلك الموقف

لغـي مـا أقـره    فليس مطلوبا أو يجب من أي أمير عام كان، أو خاص حين يتولى اإلمارة أن ي  
سلفه من قوانين، وأفكار، أو مناهج، فيجوز له أن يبقيها حتى وإن خالفـت أمـره، ويجـوز أن                
يلغيها وال يعتبر هذا في أي حال من األحوال تنازالً عن الرأي، بل المفـروض عليـه تسـيير                   
األمور ورعاية الشؤون وما مضى منها وما جد برأيه، وواجب عليه أن يلتزم تسـيير أمـوره                 
الجديدة، وليس واجباً عليه االلتزام بما مضى من األحكام االجتهادية السالفة وأن يسـير وفـق                 
نسقها، فهو كغيره من آحاد المسلمين يسري عليه ما يسري عليهم من تلك األحكـام والقـوانين                 
التي يجب الخضوع لها حين تطاله، وله أيضاً أن يخالفها في الدراسة، والتثقيف، ومـا توصـل                 

 رضي اهللا   - حينما قبل شرط عبد الرحمن بن عوف       - رضي اهللا عنه   - من اجتهاد، وعثمان   إليه
 - هو من قبيل هذا األمر وليس من باب جمع كلمة المسلمين؛ ألنه كما أسلفنا تهمة لعلي                -عنهما

بل ونجد عثمان رضي اهللا عنه غير معظم التركيبة اإلداريـة           .  وهو منها براء   -رضي اهللا عنه  
 فعزل الكثير مـن الصـحابة، الـذين    - رضي اهللا عنه-لى زمن عمر بن الخطاب  التي كانت ع  

فـأين  . كانوا يديرون الشؤون مما أثار حفيظة الكثير من أبناء الصحابة وكانت مدخالً إلى الفتنة             
ذهب التزامه بفعل أبى بكر وعمر لو كان هذا هو المقصود من البيعة؟، فالمقصود قـول عبـد                  

ـ  - رضي اهللا عنهما     –بايع عثمان وعلي    الرحمن بن عوف حينما       أو سـنة الخليفتـين     ا بفعلهم
وأما المقصود من سنة الشيخين فـي مبايعـة عبـد الـرحمن             : "ويقول الدكتور وهبة الزحيلي   

لعثمان،فهو التزام العدل واإلنصاف بين الناس والبعد عن حب الدنيا، وليس المراد هـو اتبـاع                 
 .)2("اديةالشيخين في األخذ باألحكام االجته
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نالحظ أنهم ساقوا على بيعة عثمان إجماع الصحابة كدليل على جواز التنـازل عـن               :  ثالثـاً
الرأي لصالح الغير، وعثمان من خالل رضاه مبايعة عبدالرحمن بن عوف على فعل أبي بكـر                

.  معناه حسب فهمهم أنه تنازل عن رأيـه، واإلجمـاع علـى ذلـك              - رضي اهللا عنهما   -وعمر
ن هذا القول يجانب الصواب؛ ألن اإلجماع هذا يؤول أن األمر المرجوح حسب هـذا               والحقيقة أ 

الفهم قد صار عليه دليل وهو اإلجماع القطعي من قبل الصحابة وهذا أمر من شأنه أن يعطـي                  
. نقضاً عاماً لمفهوم التعارض والترجيح عند علماء األصول برمتهم وال عبرة بـالرأي الـراجح       

فإجمـاع الصـحابة   .  لروح اإلبداع وإضفاء جو التعصب واالستبداد بالرأي    وهذا في حقيقته قتل   
معناه أنه غطى حالة قضية التقليد المرجوح، فال يقال ذلك ألن إجماع الصحابة حين يدل علـى                 
حل شيء معين أو حرمته، فإنه يعمل به، أما حينما يدل بغلبة الظن على شرع من قبلنا مثالً؛فال                  

طعيا في الداللة عليه، وإن كان أصله قطعياً، وإن ذلك ال يعتبر دليالً كافيـاً     يعمل به؛ ألنه ليس ق    
تقليد المرجوح فالمقطوع به أن شرع من قبلنا ليس دينـا           : على الموضوع، ومثل شرع من قبلنا     

في حق من كان عنده مرجوحا، فحتى يقلد ذلك ال بد أن يكون هناك دليالً قطعياً دل على هـذا                    
وقد تمسك بعضـهم هاهنـا      : " رحمه اهللا  –س أدل على ذلك ما قاله اإلمام اآلمدي         ولي. )1(التقليد

بطريقة أخرى فقال إنه لو انعقد إجماع األكثر مع مخالفة األقل فإما أن ينعقد اإلجماع عليه فيلزم                
منه ترك ما علمه بالدليل والرجوع إلى التقليد وذلك في حق المجتهـد ممتنـع وإن لـم ينعقـد                    

ه فال يكون اإلجماع حجة مقطوعاً بها فإنه لو كان مقطوعاً به لما ساغت مخالفتـه                اإلجماع علي 
بل حتى هذا المنهج لم يأخذ به من جاء بعدهم في البيعة بل اتبعوا طرقاً مختلفـة                 . )2("باالجتهاد

وهذا يدل على أن األمر لو كان فيه درجـة القطعيـة وهـو              . ومسالك عدة في انتخاب الخليفة    
 كان من المسلمين من يتخلف ؛ ألن األمر برمته حادثة كان الهدف منهـا الخـروج      اإلجماع لما 

، واإلسراع في تولية من يدير شؤون       -رضي اهللا عنه  -من أزمة الفراغ السياسي بعد مقتل عمر        
األمة ويرعى مصالحها، فالمسلمون كانوا يراعون الطرق والوسائل المناسبة في اختيار الخليفـة        

 هو الذي كان يحتم طرق اختيار الخليفة لمنهج البيعة، وطريقة تنصيب الخليفة،             بمعنى أن الواقع  
لهذا نجد أن للمسلمين على اختالف مدارات الزمان طرقاً عديدة في اختيار الخليفة، فدل األمـر                

 –على عدم وجود أسلوب واضح، وطريق معينة في اختيار الخليفة مع أن عمر رضي اهللا عنه                 
 رضـي اهللا  -ال يجعلها نظاماً توريثياً حيث استبعد ابنه عبد اهللا بن عمر       حرص كل الحرص أن     

 من واقع النظام السياسي وجعله مجرداً من األهلية التي تؤهله ليقوم بمهام الخالفة حتـى                -عنه
يكون هنالك أصل االنتخاب الحر و بحيث ال تطغى صفة العصـبية أو القرابـة علـى واقـع                   

الخالفة الراشدة عبارة عن مؤسسة قائمة على المبايعة الحرة، قائمة          المسلمين، وبشكل عام كانت     
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حتى ولو اختلفت الرؤيا في شـكلها       . )1(على مبدأ واحد ال يشذ عنه أحد، أال وهو االختيار الحر          
وطريقتها إال أن مستندها األصلي كان االختيار الحر، ومن جاء بعدهم غير وبدل مع أنهم كانوا                

فهاهو عبد اهللا بن عمر وهو يعتبر من الصحابة الـذي وكّلـه أبـوه               . تصحابة، وعدول، وثقا  
 في االنتخاب والشورى في أمر من ينـوب  - رضي اهللا عنهما -الخليفة الراشد عمر بن الخطاب    

قال رسول اهللا صلى اهللا     :  حينما أراد أهل المدينة خلع بيعة يزيد قال        -بعده، فيقول ألهله وولده     
يقصد يزيد ابـن  (، وإنّا قد بايعنا هذا الرجل )2("ادر لواء يوم القيامـة ينصب لكل غ": عليه وسلم 

وإنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيع اهللا ورسوله، وإني ال أعلم غدراً أعظم من أن نبـايع                  ) معاوية
وإني ال أعلم أحداً منكم خلعه وال بالغ في هـذا           . رجالً على بيع اهللا ورسوله ثم ننصب له القتال        

فإذا كان هناك إجماع للصحابة في البيعة فلماذا يخـالف          . )  3(" كنت الفيصل بيني وبينه    األمر إال 
 ؟ وهو الذي وسد إليهم التفويض في مباشرة اختيـار  - رضي اهللا عنهما  -ذلك عبد اهللا بن عمر      

الخليفة كما دلت الروايات السابقة التي استدلوا بها، كما قال ابن جرير الطبري على لسان عمـر     
فحكّموا عبـد اهللا بـن عمـر فـأي          : " وهو في ساعاته األخيرة    - رضي اهللا عنه   –ن الخطاب   ب

الفريقين حكم له فليختاروا رجالً منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد اهللا بن عمر فكونوا مـع الـذي                   
فهذا يدل داللة   " . )4(فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع الناس عليه            

 في األمر هو عبد الرحمن بن عوف بل أمر واضـح مـن              لحة كما أسلفنا سابقاً أن الفيص     صري
الخليفة باتباع حكمه وفصله في النزاع وأمر الخليفة نافذ وهو يرفـع الخـالف كمـا يقولـون                  

 صار الصـحابة  - رضي اهللا عنه-وعلى هذا الهدى وهذا المنهج في اختيار عثمان . ويصرحون
 أن يعتمد مقياساً    - بعد ذلك  –وكان على عبد الرحمن بن عوف       ." -ميعا رضوان اهللا عليهم ج    -

أبي بكر  (اجتهادياً للترجيح كي ال يبقى األمر معلقاً فكان أن طرح فكرة االلتزام بسيرة الشيخين               
فقاده اجتهاده إلى موقف ووجد عبد الرحمن بـن     ) علي وعثمان (فاجتهد كل من الرجلين     ) وعمر

لمكثفة التي بذلها، وبعد أن آذنت شمس اليوم الرابع بالشروق،أن يحسـم            عوف بعد تلك الجهود ا    
 .)5(األمر، فأشار بأن اختياره وقع على عثمان

                                                
 .61ص_60م، ص1998 \القاهرة\فؤاد عبد الجواد، البيعة عند مفكري أهل السنة، دار قباء . عبد المجيد، د )1(
 .6694: ، رقم الحديث2603، ص6 قال ثم فوم شيئا فخرج بخالفه، جاالبخاري، كتاب الفتن، باب إذ )2(
 .71، ص13العسقالني، ابن حجر، فتح الباري، كتاب الفتن، ج )3(
 .228، ص4اريخ األمم والملوك، جالطبري، محمد بن جرير، ت )4(
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هو اتفاق جميـع المجتهـدين فـي        : "وهو طبيعة مفهوم اإلجماع والقائلين به، فاإلجماع      :  رابعاً
. )1( فـي واقعـة   على حكم شرعي- صلى اهللا عليه وسلم-عصر من العصور بعد وفاة الرسول  

 .)2(وهذا هو تعريف جمهور أهل األصول
 عبـارة  - رضي اهللا عنه-فعلي رضي اهللا عنه خالف منهج ابن عوف في البيعة ولفظها، وعلي           

عن مجتهد مطلق ويعتبر من كبار الصحابة، ومن أهل الشورى والحل والعقـد، والـذي كـان                 
_ تب عمر إلى أبى موسى األشعري       ، وك - رضي اهللا عنهم   -يرجع إليه أبو بكر وعمر وعثمان       

وقايس علي بن أبي طالب وزيد بـن        . اعرف األشباه واألمثال وقس األمور    : "رضي اهللا عنهما  
وال شك أن القياس هنا يحتاج إلى نظر وإلى رجل توفرت فيـه صـفات                . )3("ثابت في المكاتبة  

 التـي   -ي أحدى المرات  وقال عمر لعلي وزيد بن ثابت ف      . المجتهدين العارفين بأصول االجتهاد   
، وفـي   )4("لوال رأيكما ال جتمع رأيي ورأي أبي بكـر        : "  قال لهما  -تدل على نبوغ اإلمام علي    

 استشار علـي بـن أبـى        - رضي اهللا عنه   -نفس الرواية التاريخية التي استدلوا بها أن عثمان         
 )6(والهرمـزان ،  )5( في مسألة عبيد اهللا بن عمر بعد قتل عبيد جفينـة           - رضي اهللا عنه   –طالب  

                                                
 .45خالف، أصول الفقه، ص )1(
، عبـد  ، الجويني91، الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص  350، ص 1االسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، التمهيدج      )2(

المقدسي، ابن قدامة، روضة النـاظر،   . 24، ص ) العبد دعبد اللطيف محم  . د: تحقيق(الملك بن عبد اهللا، الورقات،      
 .وغيرهم من أهل األصول. 130ص

 .51، ص1ابن القيم الجوزية، أعالم الموقعين، ج )3(
 .52، ص1ابن القيم الجوزية، أعالم الموقعين، ج )4(
رى الحيرة كان في عهدة سعد ابن أبي وقاص أحضره للملح فقتله عبيد اهللا حينما سمع          وهو رجل نصراني من نصا     )5(

أن عبد الرحمن بن أبي بكر يحدث أنه حينما قتل عمر مر على أبي لؤلؤة ومعه جفينة والهرمزان فحينما رأوا عبد                     
ر بن الخطاب رضي اهللا عنه الرحمن بغتة تفاجأوا فسقط الخنجر الذي تنطبق أوصافه على الخنجر الذي قتل فيه عم    

فما كان من عبيد اهللا إال أن استدرجهم واحداً تلو اآلخر حتى قتلهم جميعا، بن منيع، محمد بـن سـعد، الطبقـات                       
 .355، ص3 بيروت، ج\الكبرى، دار صادر 

ثم أتى هرمزان وكان من أهل فارس فلما انقضى أمر جلوالء خرج يزدجرد من حلوان إلى أصبهان     : الهرمزان هو  )6(
إصطخر ووجه الهرمزان إلى تستر فضبطها وتحصن في القلعة ومعه األساورة وجمع كثير من أهل تستر وهي في        
أقصى المدينة مما يلي الجبل ظاهرا محيط بها ومادة تأتيهم من أصبهان فمكثوا كذلك ما شاء اهللا وحاصرهم أبـو                     

لى حكم عمر فبعث أبو موسى بالهرمزان إليه ومعه اثنا     موسى سنتين ويقال ثمانية عشر شهراً ثم نزل أهل القلعة ع          
عشر أسيراً من العجم عليهم الديباج ومناطق الذهب وأسورة الذهب فقدموا بهم المدينة في زيهم ذلك فجعل النـاس           
يعجبون فأتوا عمر فلم يصادفوه وجعلوا يطلبونه فقال الهرمزان بالفارسية قد ضل ملككم فقيل لهم هو في المسـجد                  

هذا ملككم قالوا هذا الخليفة قال أما له حاجب وال حارس قالوا            : خلوا فوجدوه نائماً متوسداً رداءه فقال الهرمزان      فد
أعوذ باهللا مـن   : هذا الملك الهنيء ونظر عمر إلى الهرمزان فقال       : اهللا حارسه حتى يأتي عليه أجله فقال الهرمزان       

تكلموا وإياي وتشقيق الكالم واإلكثار فقـال  : اإلسالم وقال عمر للوفدالحمد هللا الذي أذل هذا وشيعته ب : النار ثم قال  
الحمد هللا الذي أنجز وعده وأعز دينه وخذل من حاده وأورثنا أرضهم وديارهم وأفاء علينا بأموالهم                : أنس بن مالك  

ل أما ميراثي عـن  ما مالك قا: وأبنائهم وسلطنا عليهم نقتل من شئنا ونستحيي من شئنا فبكى عمر ثم قال للهرمزان           
آبائي فعندي وأما ما كان في يدي من مال الملك وبيوت األموال فأخذه عاملك قال يا هرمزان كيف رأيت الذي صنع 
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 رضـي اهللا  -وهذا يدل على مكانة علـي "  اقتله)1(: "وابنة أبي لؤلؤة فقال له علي بن أبي طالب     
فاإلجماع هنا غير متحقق البتة ودعوى اإلجماع فـي         . - رضوان اهللا عليهم   -عنه بين الصحابة  

:" األمـر ويقول اإلمام ابن حزم الظاهري حول هـذا         . هذا المقام  على هذه األلفاظ غير صحيح       
 .)2("وال يجوز إجماع واختالف في مسألة واحدة؛ ألنهما ضدان ال يجتمعان

وال عبرة هنا باألكثرية وهي ليست المعتبرة في هكذا أمر، واإلجماع المعتبر هو اتفـاق الكلمـة    
حول الحادثة، والموضوع المجمع عليه، وال مجال لوجود مخالف ألنه ال يعتبر حينئذ إجماعـاً،               

، و ابن جرير    )3(اله جمهور أهل األصول، ولم يشذ إال أبو الحسين الخياط من المعتزلة           وهذا ما ق  
 .)5(، )4(الطبري، وأبو بكر الرازي

فحوادث كثيرة وقعت في زمن الصحابة تبين لنا بوضوح تام وبشكل ال يقبـل النقـاش أن رأي                  
 مانعي الزكاة وخـالفهم     األغلبية لم يعتد به في اإلجماع فجميع الصحابة أجمعوا على ترك قتال           

 خالفه غير معتد به بل لما ناظروه رجعوا         ن وحده فيه ولم يقل أحد إ      - رضي اهللا عنه   -أبو بكر 
 .)6(. إلى قوله

 ،  وتحليل المتعة وأنه ال       )7(وكذلك خالف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول           
ولزيـد بـن    . يما انفرد به في مسائل الفرائض     وكذلك خالفهم البن مسعود ف    . ربا إال في النسيئة   

 .)1(....وألبي موسى في قوله النوم ال ينقض الوضوء). بيع العينة(أرقم في مسألة العينة
                                                                                                                                         

اهللا بكم فلم يجبه قال أو لست حيا فاستسقى الهرمزان ماء فقال عمر ال نجمع عليك القتل والعطش ثم اسلم بعد ذلك                     
 .89، ص5، جى، الطبقات الكبرفأطلق عليه عمر اسم عرجفة، بن منيع

 ولكن الخليفة عثمان رضي اهللا عنه لم يفعل ما أشار عليه علي بـل           239، ص، 4الطبري، تاريخ األمم ولملوك، ج     )1(
 .عمل برأي عمرو بن العاص حينما قال له مات أبوه البارحة واليوم يقتل ابنه، فاخرج عثمان عنه الدية

 .21ابن حزم، النبذة الكافية، ص )2(
هو شيخ المعتزلة البغداديين له الذكاء المفرط والتصانيف المهذبة وكان قد طلب الحديث وكتب عن يوسف بن موسى  )3(

القطان وطبقته وهو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان وكان من بحور العلم له جاللة عجيبة ثم المعتزلة                    
تاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة وكتاب نقض نعـت  وهو من نظراء الجبائي صنف كتاب االستدالل ونقض ك 

 .220، ص14الحكمة وكتاب الرد على من قال باألسباب، الذهبي،سير أعالم النبالء، ج
هو اإلمام أبو بكر الرازي الحافظ اإلمام محدث نيسابور أحمد بن علي بن الحسن بن شهريار صاحب التصـانيف                    )4(

دارمي ومنه أبو علي وابن حمدان وأبو أحمد الحاكم قال ابن عقدة كان من الحفاظ     سمع أبا حاتم وعثمان بن سعيد ال      
 .422، ص1مات بالطابران سنة خمس عشرة وثالثمائة ،السيوطي، تذكرة الحفاظ، ج

 .872، ص3الرازي، فخر الدين بن محمد، المحصول في أصول الفقه، ج )5(
 .872، ص3نفس المصدر، ج )6(

ى الزهري عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن عباس قال أول من أعال الفرائض عمر بن والعول هو مارو)    (7
واهللا ما أدري أيكم قدم اهللا وال أيكم أخر وكان امرأ ورعا :"الخطاب لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا قال 

ى كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة فقال ما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص وأدخل عل
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي في بنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسعا وكذلك رواه الحكم بن عتيبة عنه "

وهو قول عبداهللا وزيد بن ثابت وقد روى أن العباس ابن عبدالمطلب أول من أشار على عمر بالعول قال عبيد اهللا بن 
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فلو كان إجماع األكثر حجة، لبادروا بإالنكار       "فاألكثرية ال تعتبر وال يعد لها وزن في اإلجماع،          
صور لم يكن إنكار تخطئة، بل إنكار مناظرة في         وما وجد منهم من اإلنكار في هذه ال       . والتخطئة

مأخذ االجتهاد، كما هي عادة المتناظرين المجتهدين بعضهم مع بعض، ويؤكده أنه ظل الخالف              
 .)2("قائماً إلى وقتنا هذا

فمهما قّل عدد المخالفين وكثر عدد المتفقين فال يسمى إجماعاً؛ ألنه قد وجد اختالف مما يـؤدي              
الخطأ والصواب في جانب، فال يكون اتفاق األكثر حجـة شـرعية قطعيـة              إلى احتمال وجود    

 .)3(ملزمة
 فيما بعد لعثمان تتميما للكـل؟  - رضي اهللا عنه  -لكن يرد السؤال الذي يقول أال تعد مبايعة علي        

بمعنى أنها انهت عملية المخالفة وصار الكل مجمعاً فال عبرة اآلن برأي علي ألنه صـار مـن                  
 .جملة المجمعين

وإن علمنا أن اتفاق أهل العصر إال الواحد وعلمنا أنه كانت له حالة موافقة فـإن علمنـا أنـه                    "
وافقهم ثم خالفهم ثبت اإلجماع وإن علمنا أنه خالف تلك المقالة قبل أن يجتمعوا لم يثبت اإلجماع                 

ما قال بـذلك  وإن لم نعلم هذا التفصيل فاألولى أن ال يثبت اإلجماع؛ ألنه لم يؤمن أن ال يكون إن              
 .)4 ("القول قبل أن يقولوا به ثم خالفه قبل أن يتفقوا عليه

                                                                                                                                         
 قال ابن عباس أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم اهللا لو قدم من قدم اهللا لما عالت فريضة فقيل له وأيها عبداهللا

التي قدم اهللا وأيها التي أخر قال كل فريضة لم تزل عن فريضة إال إلى فريضة فهي التي قدم اهللا وكل فريضة إذا زالت 
خر اهللا تعالى فأما التي قدم اهللا تعالى فالزوج والزوجة واألم ألنهم ال يزولون عن فرضها لم يكن لها إال ما بقي فهي التي أ

من فرض إال إلى فرض والبنات واألخوات نزلن من فرض إلى تعصيب مع البنتين واإلخوة فيكون لهن ما بقي مع 
كانوا عصبة، قال عبيد اهللا بن الذكور فنبدأ بأصحاب السهام ثم يدخل الضرر على الباقين، وهم الذين يستحقون ما بقي إذا 

إنه كان أمرا مهيبا ورعا، قال ابن عباس ولو كلمت فيه عمر لرجع وقال : فهال راجعت فيه عمر فقال: عبداهللا فقلنا له
الزهري لوال أنه تقدم ابن عباس إمام عدل فأمضى أمرا فمضى وكان أمرأ ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل 

مد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس ذكر الفرائض وعولها وروى مح. العلم
فقال أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال قسمه نصفا ونصفا وثلثا فهذا النصف وهذا النصف فأين موضع 

ئا لو مت أو مت قسما ميراثنا على ما الثلث قال عطاء فقلت البن عباس يا أبا عباس إن هذا ال يغني عنك وال عني شي
فإن شاؤا فلندع أبناءنا ،وأبناءهم، ونساءنا ،ونساءهم، وأنفسنا، وأنفسهم ثم، نبتهل؛ : عليه القوم من خالف رأيك ورأيي قال

 الجصاص، أحكام: انظر" بالمباهلة" فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين ما جعل اهللا في مال نصفا ونصفا وثلثا     وسميت
 .22،ص3بيروت،ج\القرآن للجصاص،دار التراث العربي

 .295، ص1اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج )1(
 .519، ص1الزحيلي، وهبة، أصول الفقه، ج )2(
 .46خالف، عبد الوهاب، أصول الفقه، ص )3(
 .145، ص2بيروت، ج/ البصري، محمد بن علي الطيب، المعتمد، دار الكتب العلمية )4(
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وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمع عليه جميع الصحابة رضى اهللا             : "ويقول اإلمام ابن حزم   
عنهم دون خالف من أحد منهم إجماعاً متيقناً مقطوعاً بصحته فانه إجماع صحيح ال يحل ألحـد     

 .)1("خالفه
أنه لو انعقد اإلجماع من األكثر مع مخالفة األقل فإما أن ينعقد اإلجمـاع              : "مام اآلمدي ويقول اإل 

عليه، فيلزم منه ترك ما علمه بالدليل والرجوع إلى التقليد، وذلك في حق المجتهد ممتنـع، وإن                 
ت لم ينعقد اإلجماع عليه فال يكون اإلجماع حجة مقطوعاً بها، فإنه لو كان مقطوعاً به لما سـاغ      

 .)2("مخالفته باالجتهاد
فإذا أجمعت الصحابة علـى  : "فحتى لو كان هناك إجماعاً وتراجع بعضهم عنه فال يعتبر إجماعاً          

 .)3("حكم من األحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل اإلجماع
 
 

إن قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول فهو إجمـاع، وإن تمـادى   : ")4(ويقول اإلمام الجويني 
 .)5(خالف فيه ثم اتفقوا فليس بإجماعال

نالحظ من خالل أطروحاتهم أنهم يعتبرون أن عدد البيعـة الخاصـة فـي أي بيعـة            :  رابعـاً
للخالفة قد جاء مطلقاً فال عبرة بالعدد ويكفي ألن يكونوا عدوال ويكفي النعقادها خمسة أشخاص               

 وأين ذهب اإلجمـاع الـذي       )6(،وعلى هذا فالحكم العباسي واألموي ومنهجهم في البيعة صحيح        
ساقوه؟ أال يعتبر اإلجماع على البيعة حسب رأيهم قطعياً، فكيف تكون إمـارة التغلـب والقهـر            
شرعية حسب رأيهم فمسألة البيعة وقع فيها إجماع كما يقولون فهل يجوز أن نشذ عن اإلجماع؟                

 بيعة الخليفة فكيف بخمسة وما    فلماذا اختلفت اآلن رؤيتهم للمسألة؟ مع أنهم مع رأي األكثرية في          
 ! .فوقهم يبايعون؟ فيكون خليفة للمسلمين

                                                
 .20ن حزم، النبذة الكافية، صاب )1(
 .312، ص1اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج )2(
 .290آل تيمية، أحمد بن عبد الحليم وآخرون، المسودة، ص )3(
عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد العالمة إمام الحرمين ضياء الـدين أبـو                      : اإلمام )4(

ي محمد الجويني رئيس الشافعية بنيسابور مولده في المحرم سنة عشرة وأربعمائة وتفقه والـده         المعالي بن الشيخ أب   
 غيـاث :( وأتى على جميع مصنفاته وتوفي أبوه وله عشرون سنة فأقعد مكانه، له العديد من المؤلفات والمصنفات

فـي  ) اإلرشاد(أصول الفقه، و  في) اتالورق(و ) التلخيص(و ) الشامل(في الفقه، و ) النهاية(في العقيدة، و ) األمم
  توفي رحمه اهللا وغيرها،،)الرسالة النظامية(الشافعية، و  في فقه) نهاية المطلب في دراية المذهب(أصول الدين، و 

. د: ، شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي، طبقات الشافعية، تحقيقهـ478تعالى في نيسابور سنة  
 .هـ1407، 1 بيروت، ط\يم حان، عالم الكتب الحافظ عبد الحل

 .290خالف، أصول الفقه ص )5(
 ).11(ملحق رقم : م، انظر قائمة المالحق1971\4\4، بتاريخ أسئلةنشرة للحزب بعنوان أجوبة  )6(



 133

أقوال كثيرة للعلماء ال مجال لذكرها حول هذا الجانب، ولكن الذي أريد أن أوضحه أن أصحاب                
وغيرهـا أرادوا  ) - رضي اهللا عنـه -مبايعة عثمان (ةاتجاه التبني حينما أوردوا ذكر هذه الحادث 

ن التنازل عن الرأي أصله الشرعي وخصوصـاً إذا كـان يعـارض رأي              بذلك إعطاء مفهوم أ   
األمير أو مسؤول الجماعة فمتى تكلم األمير برأي وتبناه وجب النزول عند رأيه؛ ألن اإلجمـاع                

 .وهذا كما تم ذكره سابقا يجانب الصواب بشكل جلي وواضح. منعقد على ذلك
 

 :تبني الخليفة: المطلب الثالث
إن الخليفة مقيد في التبنـي  : يفة كثيراً ما يتردد على ألسنة هذه الجماعة فيقولونإن لفظ تبني الخل 

 اًباألحكام الشرعية وإنه يحرم عليه أن يتبنى أحكاماً لم تستنبط من األدلـة الشـرعية اسـتنباط                
صحيحاً فهو مقيد بما تبناه وبما التزم به من طريقة االستنباط فال يجوز لـه أن يتبنـى حكمـا                    

ريقة االستنباط الخاصة به التي تبناها وسار عليها، وال أن يعطـي أحكامـاً تنـاقض                يخالف ط 
إن الخليفـة مقيـد   : األولاألحكام التي تبناها وهو مقيد بهذين األمرين ويستدلون علـى األمـر      

 بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم       فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر       : (باألحكام بالتبني قوله تعالى   
وتسيير األعمال بحسب األحكام الشرعية يحتم على الخليفـة         . )1()حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً    

 وأيضـاً . أن يتبنى، حينما تتعدد األفهام وإلرادة حكم واحد من عدة أحكام يوجب العمل والتبني              
 أن الخليفـة منصـوب      :وثالثاً الخالفة تنص على وجوب العمل بالكتاب والسنة         نص البيعة في  

 .)2(لتنفيذ أحكام الشرع فهو مقيد بها
إذ "فالخليفة ابتداء حينما يتم انتخابه ال يتبنى في األحكام الشرعية وغير واجـب عليـه التبنـي                  

 أجمعوا على أن    -ليهم رضوان اهللا ع   –األصل في التبني أنه مباح وليس بواجب؛ ألن الصحابة          
لإلمام أن يتبنى ولم يجمعوا على أن تبني الخليفة فرض وعلى هذا فالتبني من حيث هـو يأخـذ            

وإنما يتبنى في األحكام المتعددة الفهم التي يختلف فيها الناس، والتي يمكن أن             . )  3("حكم اإلباحة 
 فواجب عليـه أن يقـول       تسبب ضرراً لألمة، أي بمعنى آخر يفصل في األمور المختلف فيها،          

كلمته على اعتبار أنه أمير الدولة وصاحب القرار ومطلوب منه حماية وصيانة الدولة اإلسالمية              
رضي اهللا عنـه    _ من التمزق والفرقة واالختالف، كقضية حروب الردة فقد فصل فيها أبو بكر             

 بدايـة األمـر،      وأوجب قتال هؤالء المرتدين مع أن غالبية الصحابة امتنعت عن حربهم في            -
                                                

 .65سورة النساء، آية  )1(
، 1ط/ بيـروت \والنشر والتوزيـع    ، دار األمة للطباعة     )في الحكم واإلدارة  (التحرير، حزب، أجهزة دولة الخالفة       )2(

 .47 ص-46، ص)م2005-هـ1426(
 .350م، ص1983الخالدي، د محمود، قواعد نظام الحكم في اإلسالم، جامعة اليرموك، الطبعة الثانية،  )3(



 134

موضوعة لخالفة النبوة فـي حراسـة الـدين وسياسـة           : " العام لإلمامة فهي   دوهذا هو المقصو  
 .)1("الدنيا

 .)2("الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس:" - رحمه اهللا–ويقول اإلمام أحمد بن حنبل 
وإقامة الحـدود، والـذب   ومن الشروط المعتبرة في اإلمام أن يكون قيماً بأمور السلم، والحرب،    

 .)3(عن األمة ال تلحقه رأفة في هذه األمور
وهذا أمر طبيعي في صالحيات اإلمام، وهو أن يحمي كلمة المسلمين ويصدر أحكـام تفصـل                
النزاع في هذه األمة إن وجد فكالمهم عن التبني ابتداء للخليفة خطأ محض، فاآلية التي استدلوا                

ية تشعر بأنه ال بد للناس من إمام يحكم بينهم وقد دلت األدلـة أن               بها على تبني الخليفة فهذه اآل     
 .)4(الحكم إلمام المسلمين، ويقضي بينهم بما وافق الشرع

فليس التبني هو القيد كما حاولوا أن يدمجوه باألحكام، إنما القيد هو الحكم بما أنزل اهللا والحكـم                  
مور فاأللوهية ال تعني فقط أن هللا الرزق والخلق         إلى اهللا ابتداء وهذا األمر يعتبر من بديهيات األ        

وأن له التقدير، والتدبير، لكن األلوهية تعني أن هللا الحكم، واألمر والتشريع، فـال نتصـور أن                 
هناك حكما بدون الشرع واعتبار الشرع ابتداء، وشريعة اهللا هي العليا، وهي الحاكمـة، وهـي                

يتحتم عليه أن يتبنى إال إذا وجد هنـاك حالـة مـن             فال  . )5(المسيطرة، وال توجد شرائع سواها    
 قراراً وأمراً حكيماً يضـبط األمـور        - كما أسلفنا سابقاً     -النزاع والخصام في األمة تستوجب      

فإذا سير الخليفة أعمال األمة وسير شؤونها فليس من الضروري أن           . ويرد الحقائق إلى نصابها   
 .عتياديةيتبنى إذا كان هناك وضعاً طبيعياً وحياة ا

فهم يقولون إن الخليفة مقيد في تبنيه لألحكام بطريقة استنباطه لألحكام كمـا مـر               :واألمر الثاني 
 ال يجـوز العـدول إلـى       - حسب فهمهم  –معنا فلو كانت طريقته تعتمد على المصالح المرسلة         

يرى أن  وهكذا، والذي يدقق النظر ويتتبع مناهج المجتهدين وطرقهم في االستنباط،           . االستحسان
األئمة المجتهدين قد سلكوا عدة طرق، ومناهج في استنباط األحكـام الشـرعية، فبدايـة اتفـق            

الكتاب والسنة واإلجماع والقياس من حيث هـي        : جمهور العلماء على اعتبار المصادر األربعة     
 أدلة أحكام مع اختالفهم في فهم كثير من المسائل الجزئية التي تضمنتها هذه المصـادر، سـواء           
حول صحة الحديث، أو بعض التركيب، والمفردات وغيرها، التي تحتمل أكثر من معنـى ممـا          

                                                
الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، دار الكتـب العلميـة،        )1(

 .5بيروت، ص
ـ  : تحقيق( بيروت   \الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين، األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية             )2( )  الفقـي  دمحمد حام

 .19ص
 .20نفس المصدر، ص )3(
 .119م، ص1989-هـ1418، 1 بيروت، ط\السايس، محمد علي، تفسير آيات أحكام، دار الكتب العلمية  )4(
 .14، ص1 القاهرة، ط\الشريعة اإلسالمية، دار غريب جريشة، علي، أصول  )5(
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وهناك مصادر تبعية لم يجمع عليها  الفقهاء ولـم          . )1(أدى إلى اختالف األفهام في بعض األمور      
يتفق  جمهور المسلمين على االستدالل بها، بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي، ومنهم                

االستحسان، والمصلحة المرسلة،   : ر ذلك االستدالل بها، وأشهر هذه األدلة في االستدالل        من أنك 
واالستصحاب، والعرف، وسد الذرائع، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، وإجماع أهل المدينة            

 الكتاب، والسنة، وعمل أهـل المدينـة،        - رحمه اهللا  –فاعتمد اإلمام مالك    . )2(وغيرها من األدلة  
 رحمـه   -واعتمد اإلمام أبو حنيفـة    . لصحابي والمصالح المرسلة، والقياس، وسد الذرائع     وقول ا 

ومصـادر  .  الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، والقياس، واالستحسان، واإلجماع والعـرف         -اهللا
 :-رحمه اهللا- الشافعيماإلما
 الكتاب والسنة :  أوالً

 .اإلجماع:  وثانياً
  قوالً ال يعلم له مخالف - صلى اهللا عليه وسلم –ول أن يقول أصحاب الرس:  وثالثاً
 . في ذلك-صلى اهللا عليه وسلم –اختالف أصحاب النبي :  ورابعاً
 .القياس:  وخامساً

 : يعتمد المصادر التالية-رحمه اهللا– واإلمام أحمد 
 . النصوص:أوالً 
 .ما أفتى به الصحابة: ثانياً  
 .صحابة حين اختالفهم ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة أنه كان يتخير من أقوال ال:ثالثاً 
وهو ماسقط من آخر إسناده من بعد التابعي، كقـول التـابعي      :" األخذ بالحديث المرسل  : ورابعاً 

  .) 3( من دون ذكر الصحابي- صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا
 .)4(القياس:وخامساً 

ـ .  الطرق ثابتة في منهج استدالل هؤالء؟ولكن السؤال الذي ينبغي اإلجابة عنه هل هذه     القد رأين
وعاينا أن لكل مجتهد من هؤالء أصوال واضحة في االستنباط وطرقـاً محـددة  فـي البحـث                   

ـ        االسـتنباط،  ةواالستقصاء، ولكننا في الوقت ذاته نجد أن ذاك اإلمام أو المجتهد ال يقدس طريق
 رحمه  -فقد كان اإلمام الشافعي   . كم يطرأ عليه  وال يجعلها حاجزاً أمام أي معرفة جديدة أو أي ح         

ومع ذلك نجد أنه استحسن فقـد  " من استحسن فقد شرع: " ينكر االستحسان أشد نكير ويقول     -اهللا
نقل عنه العديد من المسائل التي تعتبر استحسانا واضحا فقد استحسن في ثبوت الشفعة للشـفيع                

                                                
عبد العظيم إبراهيم، الفقه االجتهادي اإلسالمي بين عبقرية السلف ومآخذ ناقديه، مكتبة وهبة، القاهرة،    . المطعني، د  )1(

 .28ص
 .22خالف، أصول الفقه، ص )2(

 .109 القاھرة،ص\ الدمام ،دار ابن عفان\ القیممحمد، طارق بن عوض بن عبداهللا،المدخل إلى علم الحدیث،دار ابن)  (3
 .528، ص460، ص 423، ص376، محمد، تاريخ المذاهب اإلسالمية، صةأبو زهر )4(
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 فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت، فأجـاز  إلى ثالثة أيام، ورأى فيمن سرق وقدم لقطع اليد   
فكيف استحسن اإلمام الشافعي مع نكيره      . قطع اليسرى استحسانا وإن كان القياس أن تقطع يمناه        

له؟ فنقول إن اإلنكار لالستحسان الذي يكون بالهوى والرأي، ال بالدليل القـوي األثـر ولـذلك                 
  .)1( هو عن دليل األحناف والمالكية والحنابلةنالحظ أن اإلمام الشافعي قال باالستحسان الذي

فطريقة المجتهد االستنباطية ليست مقدسة، فمتى عرف الحق وجب عليه اتباعه، وكذلك الحـال              
ـ  )2(بالنسبة لإلمام، فهاهو الخليفة العباسي المأمون    المعتزلـة ومنـاهجهم فـي    ة قد تبنـى طريق

قول بخلق القرآن وأنه مخلوق بل وجعله أمـراً         االستنباط ونظرتهم للوقائع، وأجبر الناس على ال      
 )4(، والواثـق )3(مسلماً به وأمراً نافذاً ال يجوز ألحد أن يقول بغيره، ومن جاء بعـده كالمعتصـم       

أيضاً ساروا على نهج المأمون، وتصدى له العلماء وأكدوا خطأه وخطأ المنحـى الـذي نحـاه،         
 أشد التعذيب لمخالفته أمر المـأمون المتبنـى          والقى - رحمه اهللا  –ومنهم اإلمام أحمد بن حنبل      

 .)5(ورفض تبنيه، ألن اجتهاد الخليفة خاطئ وطريقته أيضاً في االستدالل خاطئة
فاإلمام وإن كان أمام المسلمين ليس هذا معناه أنه ال يخطئ، أو أنه معصـوم بـل قـد تخونـه         

فهاهو الخليفة العباسـي    . ضعهاطريقته في االستنباط أحيانا، فيتبنى أحكاماً خاطئة وفي غير مو         
 كان يميل إلى جارية جميلة قد شغفته حباً، وشغلت قلبه، فأمر بإغراقها حتـى ال                )6(عضد الدولة 

تشغله عن تدبير الملك، واستدل على المصالح في تنفيذ هذا الحكم وال شك أن هذا خطـأ فـادح        
                                                

، )هـ1411-م1991(، 1عمان، ط\ والتوزيع رعبد العزيز، المدخل إلى الفقه اإلسالمي، دار الفكر للنش     . الخياط، د  )1(
 .58ص

هـ واله أبوه العهد وسنه     170 المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي، ولد سنة           عبد اهللا : هو الخليفة العباسي   )2(
هـ واستمر خليفة إلى أن توفي غازيا في        189محرم سنة   25 سنة بعد أخيه األمين بويع بالخالفة العامة بتاريخ          13
 محاضـرات فـي   هـ فكانت خالفته عشرين سنة وخمسة أشهر وثالثة أيام، الخضري، محمد، 218 رجب سنة    19

 .174بيروت، ص\، دار المعرفة)الدولة العباسية(تاريخ األمم والملوك 
هـ وكان أخيه المأمون يميل 179أبو إسحاق محمد بن الرشيد بن المهدي بن المنصور ولد سنة: هو الخليفة العباسي )3(

 ربيع األول 18تى توفي سنةهـ ح128 رجب سنة    19إليه لشجاعته فواله عهده وترك ابنه تولى زمام الخالفة سنة           
 .229هـ، الخضري، محاضرات في تاريخ األمم والملوك، ص227

 8هـ وبويع بالخالفة سنة     168أبو جعفر هارون الواثق باهللا بن المعتصم بن الرشيد ولد سنة            : هو الخليفة العباسي   )4(
 خالفته خمس سنوات وتسـعة      هـ فكانت مدة  232هـ وبقي في الخالفة إلى أن توفي في سنة        227ربيع األول سنة    

 .348أشهر وخمسة عشر يوما، الخضري، محاضرات في تاريخ األمم والملوك، ص
 .160، ص1م، ط1966 المدينة المنورة، \البدري، عبد العزيز، اإلسالم بين العلماء والحكام، المكتبة العلمية  )5(
 ابن السلطان ركن الدولة حسـن بـن بويـه    عضد الدولة السلطان عضد الدولة أبو شجاع صاحب العراق وفارس        )6(

هـ تملك بفارس بعد عمه عماد الدولة ثم كثرت بالده واتسعت ممالكه مات في شوال سـنة                 331الديلمي ولد سنة    
الذهبي،سير أعالم النـبالء،  . هـ ببغداد وحمل في تابوت ونقل فدفن بمشهد النجف وعاش ثمانياً وأربعين سنة         372

 .249، ص16ج
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وهذا هو الجنون المطبـق     "  رحمه اهللا  )1( –وطريقته في االستنباط خاطئة حتى قال ابن الجوزي       
 .)2("فال مصلحة فيما يخالف الشرع...ألن قتل مسلم بال جرم ال يحل

فهذا . فالقول بلزوم اإلمام طريقة معينة في االستنباط قول غير مسلم به، وفيه تضييق على األمة              
اية  يناقش الصحابة رضوان اهللا عليهم في قضية األراضي المفتوحة، فبد          - رضي اهللا عنه   -عمر

 كان عنده طريقة معينة في االسـتنباط        - رضي اهللا عنه   - عمر نمن المعروف أن أمير المؤمني    
ذكرها ابن القيم أن عمر رضي اهللا عنه كان ينظر في الكتاب والسنة فإن وجد ما يقضـي بـه                    

هل كان ألبي بكر فيه قضاء؟ فان أعياه جمـع رؤسـاء النـاس              : قضى به، فان أعياه ذلك سأل     
 .)3(ستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى بهوعلماءهم فا

فعمر رضي اهللا عنه ناقش الصحابة في األراضي التي فتحت عنوة، كسواد العـراق وأراضـي        
مصر فهل توزع على الفاتحين كقسمة باقي الغنائم أم ال؟ لقد احتدم النقاش والخالف حول هـذه                 

أبى بكر الذي قسمها بين المجاهـدين بـل         وإلى رأي   . المسألة ولكن لم يلتفت إلى رأي األكثرية      
تريدون أن يأتي آخـر النـاس       : "التجأ إلى المصالح حفاظاً على حق األجيال القادمة وكان يقول         

ليس لهم شيء، فما لمن بعدكم؟ ولوال آخر الناس ما فتحت قرية إال قسمتها كما قسم رسـول اهللا         
 .)4("صلى اهللا عليه وسلم  في خيبر

 أنـه  حه نراه لم يتبع طريقته المعهودة في استنباط األحكام بل كان من الواضفعمر رضي اهللا عن  
االتجاه الحكيم من عمر في التمييز بين الغنائم الحربية المنقولة، وبين األراضي إنما كان تمسـكا   
بدالئل النصوص وجمعا بينها، وإعماال لكل منهما بتزيلّه على منزله الذي يرشـد إليـه النظـر             

ديد، فعمر لم يخالف في هذه المسألة نصوص الشريعة ولكن استدل أيضاً بالنصوص             الجامع الس 
وما أَفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنهم فَما أَوجفْتم علَيِه ِمـن خيـٍل ولَـا              : ( كقوله تعالى  )5(القرآنية واقنع مخالفيه  

      لَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَِكنِركَاٍب و      ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشـِل   } 6{ن يأَه وِلِه ِمـنسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم
                و اء ِمنكُمالْأَغِْني نيولَةً بكُونَ دلَا ي ِبيِل كَيِن الساباِكِني وسالْمى وامتالْيى وبِلِذي الْقُروِل وسِللرى فَِللَِّه وـا  الْقُرم

                                                
 أستاذ دار الخالفة محيى الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي القرشي البكري الحنبلي            العالمة )1(

هـ، وسمع من أبيه ويحيى بن بوش وأبي منصور عبد السالم وذاكر ابن كامل وابـن              580ولد في ذي القعدة سنة      
الجاللة ذا سمت وهيبة وعبـارة فصـيحة   كليب، درس وأفتى وناظر وتصدر للفقه ووعظ وكان صدراً كبيراً وافر         

روسل به إلى الملوك وبلغ أعلى المراتب وكان محمود الطريقة محبباً إلى الرعية بقي في األستاذ دارية سائر أيـام    
ـ 656المستعصم، ضربت عنقه على أيدي التتار وهو وسبعون من أعيان بغداد حينما قابلوا التتار وتوفي سنة                . هـ

 .372، ص23لنبالء، جالذهبي، سير أعالم ا
ـ 1414(، 3 بيروت، ط\ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، تلبيس إبليس، مؤسسة الكتب الثقافية       )2( ، )م1994 -هـ

 .119ص
 .50، ص1ابن القيم، أعالم الموقعين، ج )3(
 . وما بعدها141 بيروت، ص\ابن سالم، أبي عبيد القاسم، كتاب األموال، دار التراث العربي  )4(
 .181م، ص1998-هـ1408 دمشق، \الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم  )5(
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والَِّذين : (إلى قوله تعالى  . )1()آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ            
مياِن ولَا تجعلْ ِفي قُلُوِبنا ِغلّاً لِّلَِّذين آمنوا ربنـا          جاؤوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِبالْإِ          

  ِحيمر وفؤر كما أرى هذه اآلية إال قـد  - رضي اهللا عنه  -وحول اآلية األخيرة يقول عمر    . )2()ِإن 
 .)3(عمت الخلق كلهم حتى الراعي بكداء

ـ    ولم يفرض عليهم األمر أيضا فرضا، بل ناقشهم وأقنعهم          الحكـم فـي هـذه       ى بقوة الدليل عل
إن الصحابة كانوا يتنازلون لبعضـهم الـبعض وهـذا       :  يقول - كما مر سابقاً   -فالحزب. المسألة

، )4(جائز، ولكن هذا كالم غير صحيح، فهناك خلط واضح بين النزول عن الرأي وتغيير الـرأي            
 علمياً أقوى من دليلي فاقنع بـه        فقد أحمل رأيا ويأتي أحد ويناقشني فاقتنع برأيه ألنه يملك دليالً          

 رضي  –ولقد رأينا قضية األراضي المفتوحة إذ كان بإمكان عمر          . وأعمل به، وهذا أمر بديهي    
 وبكل سهولة وهو أمير المؤمنين أن يقول كلمته وال يحتاج إلى الرجـوع إلـى أحـد       –اهللا عنه   

 سديد وغير علمـي البتـة؛   وهوغير مجبر أن يناقش أحدا في هذه المسألة، ولكن هذا منهج غير     
 هو منفذ ألحكام الشرع وتحت حكم الشرع أيضا، وينطبق عليه مـا             -ألن عمر رضي اهللا عنه      

ينطبق على المجتهدين من الخطأ والصواب، ولهذا كان عمر يقول حينمـا اجتهـد فـي هـذه                  
ـ        . )5("هذا رأي : "األراضي وناقش الصحابة   الل بمعنى آخر أنه عرضة للخطأ والصواب، وكان ب

:  مع مجموعة من الصحابة الذين عارضوه، كان عمر يقول عـنهم           - رضي اهللا عنه   –بن رباح   
 علـى تـرك رأيـه       - رضي اهللا عنه   -ولم يفكر في حمل بالل      . )  6(اللهم اكفني بالالً وصحبه   "

 ففي فتنة خلـق     - رضوان اهللا عليهم   –فالدليل الراجح هو المتبع وهو الذي كان يتبعه الصحابة          
السابقة لم يكن العلماء يرضون بذلك الحكم من قبل الخليفة المأمون وكان سكوتهم سكوت              القرآن  

فاإلمام يحكم بـالحكم الملـزم      . )7(إكراه مخافة أن يطالهم العذاب وليس أنهم راضون عن التبني         
متى وجد في ذلك فتنة وخصومة قد تأخذ أبعادها وليس خالفاً فقهياً معهوداً كالعبادات وغيرهـا                
وقوله في المسألة ال يعد فتوى وليس حكماً في خصام أو رد مظلمة، ولهذا يقول اإلمام القرافـي        

اً هللا تعالى فإنـه ال يتصـور فيـه          إن حكم الحاكم وكان حكم    : " حول هذه المسألة   - رحمه اهللا  -
األحكام الخمسة، فإن مقصوده إنما؛ هو سد باب الخصومات ورد الظالمات، بل يتصور فيه مـا       

                                                
 .6،7سورة الحشر، آية  )1(
 .10سورة الحشر، آية  )2(
 وكداء من أعلى جبال ومناطق مكة المكرمة، الحموي، ياقوت بن عبد اهللا، 141ابن سالم، أبوعبيد اهللا، األموال، ص )3(

 .441، ص4 بيروت، ج\ الفكرمعجم البلدان، دار
 .66خليل، أنور، نظرات في حمل الدعوة، ص )4(
 .15_14هـ، ص1302أبو يوسف، القاضي يعقوب بن إبراهيم، الخراج، مطبعة بوالق،  )5(
 .15نفس المصدر، ص )6(
 .489أبو زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص )7(
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كالحكم بوجوب النفقة للمطلقة البـائن      : وهو الوجوب ) أي سد باب الخصومات   (يكون سبباً لذلك    
ال ما وقع مما يتـوهم أنـه عقـد    كالقضاء بفسخ النكاح، فإن معناه إبط    : عند من يراه، والتحريم   

نحو القضـاء بـرد األرض   : يسبب اإلباحة، ورد المرأة إلى ما كانت عليه من التحريم واإلباحة       
وكذلك الصيد والنحل والحمـام     . مطلقا مواتا مباحة بعد زوال األحياء عند مالك ومن يرى رأيه          

 على سبيل الفتوى ال     م من الحاك  وأما الندب والكراهة فإنما يقع    . إذا توحش ونحوها فإنها إباحات    
:  ونحوها فإذا قـال الحـاكم  -عند الحاكم المالكي -على سبيل الحكم، نحو أمره بالمتعة للمطلقة     

األحسن لك أن تفعل كذا، أو يكره لك أن تفعل كذا، فإنما هو فتوى من الحـاكم ال حكـم يـدرأ                   
قد تستوجب األمور أحكاماً معينة     وهذه هي طبيعة األحكام التي تصدر عن الحاكم ف        . )1(."الخصام

 رحمـه اهللا    -ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      . الهدف منها رفع حالة الخصام والتنازع بين الناس       
وأيضاً فيعلم أن هذا إما أن يتعلق بالحاكم أوال فإن تعلق           : " حول الدعاوي وطبيعة قول الحاكم     -

ن بل يجب إلـى مـن يحكـم بـالعلم           به لم يكن للخصم المدعى عليه أن يختار حكم حاكم معي          
، وأيضا يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق مثل قتل أو قذف أو مال ونحوه بـل                 .. والعدل

في مسائل العلم الكلية مثل التفسير والحديث والفقه وغير ذلك وهذا فيه ما اتفقت عليـه األمـة                  
 حكم خبري أو طلبي لم يكـن  وفيه ما تنازعت فيه واألمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث أو     

صحة أحد القولين وفساد اآلخر ثابتاً بمجرد حكم حاكم فإنه إنما ينفذ حكمه في األمور المعينـة                 
 هـو  )2()يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء: (دون العامة ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى         

 يلزم جميع الناس قوله أو يحكم بـأن اللمـس فـي قولـه               الحيض واإلطهار ويكون هذا حكماً    
والمباشرة فيما دونه أو بأن الذي بيده عقدة النكـاح هـو             وهو الوطء    )3()أَو الَمستم النساء  :(تعالى

الـرحمن علَـى    : (الزوج أو األب والسيد وهذا ال يقوله أحد، وكذلك الناس إذا تنازعوا في قولـه              
 وتِش اسربنفسه وذاته فوق العرش ومعنى االستواء معلوم، ولكن كيفيته          ههو استواؤ :  فقال )4()ىالْع 

وقال قوم ليس فوق العرش رب، وال هناك شيء أصالً ولكن معنى اآلية أنه قدر على                . مجهولة
 .)5(" ...العرش ونحو ذلك، لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد اآلخر مما فيه فائدة 

                                                
عبـد  : تحقيق(مييز الفتوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، القرافي، أحمد بن أدرس المالكي، اإلحكام في ت   )1(

 .69م، ص1995 -هـ1416، 2 حلب، ط\، مكتب المطبوعات اإلسالمية )الفتاح ابوغدة
 .228سورة البقرة، آية  )2(
 .43سورة النساء، آية )3(
 .5سورة طه، آية )4(
 .239 ص- 238، ص3ابن تيمية، شيخ اإلسالم أحمد ، مجموع الفتاوي، ج )5(
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أيها الناس إن الـرأي     : " على المنبر فقال للناس    - رضي اهللا عنه   – عمر بن الخطاب     وقد خطب 
 مصيباً؛ ألن اهللا كان يريـه، وإنمـا منـا الظـن     - صلى اهللا عليه وسلم–إنما كان من الرسول    

 .)1(."والتكلف
 بعسفان فقد   - رضي اهللا عنه   – للخليفة عثمان بن عفان      - رضي اهللا عنه     –وأيضا خالف علي    

 ينهى عن التمتع والعمرة ،وعلي  على خالف مـن ذلـك، فقـال    -رضي اهللا عنه  -ن عثمان   كا
إني ال أستطيع أن ادعك، فلما أن رأى علياّ ذلك أهّل بهـم  : "، فقال علي  "دعنا منك : "عثمان لعلي 

فعثمان وحتى لو كان خليفة المسلمين ليس هذا معناه أن يتفرد بالحكم وفق مـا يشـاء            . )2(جميعا
-ما يريد فمناظرة اإلمام علي كرم اهللا له تأتي ضمن سياق المناقشة العلمية وبيان العلـم            ووفق  

 من حيث التعارض والترجيح وعثمان يدرك ذلك فلم يلتزم برأيه باعتبـاره             -الذي ذكرناه سابقاً  
 .الخليفة أو أن حكمه هو الملزم والذي يجب أن يتبع ويأخذ به

ففيه إشاعة العلم وإظهـاره ومنـاظرة       : "  حول هذه الحادثة   - رحمه اهللا  -ويقول اإلمام النووي    
 علت منزلة األمير    فمهما )3("والة األمور وغيرهم في تحقيقه، ووجوب مناصحة المسلم في ذلك         

 -رضي اهللا عنه  -او الحاكم ليس هذا معناه تفرده في الرأي أو الحكم على هواه فهاهو ابن عمر                
، فبين للسائل أن عمر لـم يـرد   "أتخالف أباك؟:" ل له السائليسأل عن متعة الحج فيأمر بها،فيقو   

أكتاب اهللا أحق أن يتبع أم عمر؟ إن عمـر لـم يقـل              : "ذلك، فلما أكثروا عليه في السؤال، قال      
 .)4(ذلك

فالكل يدخل تحت دائرة النص، والنص هو الذي يحكم على الجميـع حتـى لـو كـان خليفـة                    
تأمرنا بالعمرة في هؤالء العشرة ولـيس       : "وة بن الزبير  وهذا ابن عباس يقول له عر     . المسلمين

فـإن أبـا بكـر      : " أوالً تسأل أمك عن ذلك؟ فيقول له عروة       : فيهن عمرة؟ فيقول له ابن عباس     
هذا الذي أهلككم، واهللا ما أرى إال سيعذبكم اهللا، إنـي           : وعمر لم يفعال ذلك، فيقول له ابن عباس       

 .)5(" وتحدثوني بأبي بكر وعمر-سلم صلى اهللا عليه و–أحدثكم عن النبي 
وهناك أمر يجب االلتفات إليه أن الخليفة ال يجب عليه التبني في العبادات وال في العقائد ولـيس      
مطلوباً منه ذلك ابتداء وال انتهاء كما أشار إليه قول ابن تيمية السابق فما الفائدة المرجـوة مـن             

؟ فأي فائدة علمية ترجى من هذا األمر؟ بـل ذلـك            تبني أحكام العبادات أو تبني القضاء والقدر      
 .تضييق على األمة ووضعها في زاوية ضيقة

                                                
 .164، ص2 بيروت، ج\ابن عبد البر، يوسف، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية  )1(
 .202، ص8النووي، يحيى بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووي، ج )2(
 .202نفس المصدر، ص )3(
محمد عبـد القـادر   : حقيقت(بيروت / البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، سنن البيهقي، مكتبة دار الفكر          )4(

 .21، ص5 كان متمتعا، ج– صلى اهللا عليه وسلم –، باب من اختار إلى الحج وزعم أن النبي )عطا
 .145، ص1بيروت، ج\البغدادي، الخطيب، الفقيه والمتفقه، دار الكتب العلمية )5(
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اعلم أن العبادات كلها على اإلطالق ال يدخلها الحكم البتة،          : "يقول اإلمام القرافي حول هذا األمر     
ـ            تبل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من اإلخبارا         ذه  فهي فتيا فقط، فليس لحاكم أن يحكـم بـأن ه

الصالة صحيحة أو باطلة، وال أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا، فيحرم على المالكي بعـد                 
ذلك استعماله، بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيا إن كانت على مذهب السامع عمل بها وإال فلـه                     

 . )1(تركها والعمل بمذهبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
رحون المالكي، تبصرة الحكام في     ، المالكي، وانظر أيضاً حول هذا األمر قول ابن ف         4، ج 49القرافي، الفروق، ص   )1(

ـ 1416،  1بيـروت، ط  \أصول االقضية ومناهج األحكام، تحقيقك الشيخ جمال وعشلي، دار الكتب العلميـة              -هـ
 .78، ص1م، ج1995
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 المبحث الثالث
 ها في الرأيمفهوم الشورى ودور

الشورى هي بطبيعتها ضرب من االجتهاد، و استشارة اآلراء بحثا عن الحكم في مسألة حادثـة                
ما، فإذا كانت تلك المسألة منصوصاً عليها أي بمعنى أنه مقطوع بحكمها فال اجتهاد وال شورى                

لـة هـو    في موضع النص، وهذا األمر متعارف عليه عند أهل العلم؛ ألن االجتهاد في هذه الحا              
اعتداء على النص، وهذا هو بعينه التقدم بين يدي اهللا ورسوله الذي نهى اهللا عنه فـي سـورة                   

يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلِه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّـه سـِميع                 : (الحجرات في قوله تعالى   
ِليم1()ع(. 

لذي ال تكون معه شورى هو النص القطعي في دالالته العري عن خصوصية الزمـان              والنص ا 
أو المكان أو الحالة أو الشخص؛ وذلك ألن الصحابة اجتهدوا مع وجود النص عندما تبين لهـم                 

ويصلح مثاال لهذا تعليق القطع بحكم يد السارق وعدم تنفيـذه           . أن النص مقيد بظرف، أو زمان     
ليق سهم المؤلفة قلوبهم حينما اشتد عود الدولة اإلسـالمية وال يعـد هـذا    في عام المجاعة، وتع  

. )  2(التعليق إلغاء للحكم، بل دورانا مع غايته وعلته وحمال له على الظروف المناسبة لتطبيقـه              
فالشورى لها أهمية بالغة ومهمة في الحياة العامة على اختالف أطيافها، السياسية، واالجتماعية،             

وكما حاول أصحاب اتجاه التبني جعلها حسب رؤيتهم تصب وفـق منظومـة           . وغيرهاوالثقافية  
اتخاذ القرار كما لوحظ سابقاً، وكما سأبينه، ولست في هذا المقام أبحث فـي الشـورى بشـكلها        
العام بمقدار ما أسلط الضوء على ما يلزم لمناقشة رأيهم في الشورى وطبيعة اتخاذهم للرأي من                

 :ورية ففي هذا البحث قمت بتقسيمه إلىخالل العملية الش
 . الشورى أهميتها ومفهومها وأدلتها: المطلب األول
 .مجاالت الشورى ودور الشورى في اإللزام بالرأي:  المطلب الثاني
 .اإلمارة الخاصة والشورى:  المطلب الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .1سورة الحجرات، آية  )1(
 .3، ص1ج، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، عمان، )المقدمة(مؤسسة آل البيت، الشورى في اإلسالم  )2(
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 :الشورى أهميتها ومفهومها وأدلتها: المطلب األول
 . )1(عني إبداء الشيء وإظهاره وعرضه، وتعني أيضا أخذ الشيءت: الشورى لغة

هي االجتماع على األمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما : "أما الشورى اصـطالحا  
 . )2(عنده

. )3("استطالع الرأي من ذوي الخبرة فيه، للتوصل إلى أقـرب األمـور           : "وعرفها آخرون بأنها  
ر التي يحتاجها المجتمع اإلسالمي والتي بدورها تعبر عن حالـة           وتعتبر الشورى من أهم األمو    

االرتقاء الفكري لدى المسلمين سواء على صعيد المسلمين أنفسهم كأفراد في المجتمـع أو بـين                
فاإلمام وإن كان إماماً ليس هذا معناه أن يتفرد ويصر على رأيه، فاألحكام             . الحاكم والمحكومين 

تعتبر من قبل اإلمامة والسياسة الشرعية وليست األحكام التي قامـت       التي يستشار فيها هي التي      
عليها أدلة صريحة من الكتاب أو السنة أو اإلجماع فهذه ال مجـال ألن تطـرح فـي مجـالس               
الشورى إذ ال اجتهاد في معرض النص، فواجب اإلمام حيال ذلك النوع من األحكام أي اإلمامة                

 .)4(زان النظر، واالجتهاد مستعينا بمجلس الشورىوالسياسة الشرعية أن يطرحها في مي
 لولي األمر عن المشاورة     غنى ال: "- رحمه اهللا  –ويقول حول هذا األمر شيخ اإلسالم ابن تيمية         

 أصحابه، وليقتدي به من بعـده، وليسـتخرج مـنهم           قلوبإن اهللا أمر بها نبيه لتأليف       : وقد قيل 
وب، واألمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صـلى اهللا          الحر أمرالرأي فيما لم ينزل فيه وحي، من        

 أو ،رسوله  أو سنة اهللا،، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتابةعليه وسلم أولى بالمشور
 .)5(" وال طاعة في خالف ذلك،إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك

 وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بيـنهم وِممـا         والَِّذين استجابوا ِلربِهم  :(واألصل في الشورى قوله  تعالى       
فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضـواْ ِمـن               : (وقوله تعالى . )6()رزقْناهم ينِفقُونَ 

و ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوحكِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللِّه ِإنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِور7()ش(. 
وهذا ثناء من اهللا عز وجل على المسلمين بعدم التفرد في الرأي حتى تتم المشاورة فيـه وهـو                   

 .)8(حث صريح على الشورى
                                                

، دار الفكر للطباعـة     )عبد السالم محمد هارون   : تحقيق(القزويني، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة           )1(
 .226، ص)شور(، مادة 3، ج)م1979-هـ1399(والنشر والتوزيع 

 .389، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، المكتبة السلفية، القاهرة، ج )2(
 .14حمن، الشورى في ظل نظام الحكم اإلسالمي، صعبد الخالق، عبد الر )3(
ـ 1401بيـروت،   \البوطي، محمد سعيد رمضان، على طريق العودة لإلسالم، مؤسسة الرسالة          )4( ، 1م، ط 1981-هـ

 .57ص
 .32ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، ص )5(
 .38سورة الشورى، آية  )6(
 .159 عمران، آية ل آسورة )7(
 .251، ص4ابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبد اهللا، أحكام القرآن الكريم، ج )8(
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مرا شوريا؛ ألن الحكم اإلسالمي وأجهزته فـي أصـله          فحتى في اختيار الخليفة البد أن يكون أ       
 .)1(ووضعه هو حكم مبني على قاعدة الشورى

 حينما كان يشاور أصحابه في قضايا شتى كما فـي غـزوة      -صلى اهللا عليه وسلم   -وفعل النبي   
 أصحابه في مكان المعركـة      - صلى اهللا عليه وسلم    –بدر وغزوة أحد، ففي بدر شاور الرسول        

 أن ينزل أدنى ماء بدر، فأشار عليه الحبـاب بـن            - صلى اهللا عليه وسلم    –لرسول  حينما رأى ا  
 اهللا، فلـيس لنـا أن       هيا رسول اهللا أرأيت هذا المنزل، أمنزال أنزل       : "فقال- رضي اهللا عنه   -منذر

بل هو الـرأي والحـرب   : قال الرسول. نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟       
 يا رسول اهللا إن هذا ليس بمنزل، ثم أشار إلى مكان، فما لبث الرسول إلى أن قام                  فقال. والمكيدة

وأيضا موقفه في أحد حينما نزل عند رأي األغلبية، والحديبية          . ) 2("ومن معه واتبع رأي الحباب    
 على معاهدة الصلح فقال لهـم       - رضي اهللا عنهم     -أيضاً حينما احتج عمر و ونفر من الصحابة       

 .)3("اهللا، ولست أعصيه وهو ناصريإني رسول "
 تدل بوضوح تـام علـى مشـاورة         - والتي ذكرت سابقاً في فصل التبني      -وهذه األدلة وغيرها  

 في القضايا التي تحتاج إلى شورى فهي تدل بوضوح أن النبـي  - صلى اهللا عليه وسلم –الرسول
 :اآلتية واحدا من األمور -كما مر -صلى اهللا عليه وسلم ال بد أن يكون فعله 

 كما في   ى برأيه منفردا ولم يتبع اآلراء األخر      - صلى اهللا عليه وسلم    –تمسك الرسول   :  أوالً
 ).الوحي(غزوة الحديبية بل رجع إلى قوة الدليل

 .نجده رجع إلى رأي الصواب وأخذ رأيه من الواحد منفرداً كما في بدر:  ثانيـاً
ى األكثرية في أحد بغض النظر عن الصواب          إل – صلى اهللا عليه وسلم      –رجع النبي   :  ثالثـاً

 .)4(بل عدم اعتباره مطلقا
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .135أبو زهرة، محمد، المذاهب اإلسالمية، ص )1(
 59ص.حديث سبق تخريجه )2(
 59ص.حديث سبق تخريجه )3(
 .91 ص،1م، ط1984-هـ1404بيروت، \الخالدي، محمود، الشورى، دار الجيل  )4(
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 :مجاالت الشورى: المطلب الثاني
إن العملية الشورية مهمة في كل شؤون الحياة ألي تنظيم كان أو جماعة مـن الجماعـات بـل             

تجعل األفـراد   ىركيزة مهمة لكل دولة راقية تنشد لرعاياها األمن والسالمة والطمأنينة؛ فالشور     
 هذا الحق الذي أعطـاه اهللا لهـم،         ميشعرون بإنسانيتهم، فهم يحققون ذواتهم من خالل ممارسته       

فتبرز الكفاءات العلمية، والقدرات المختلفة في كافة المجاالت، ويتعرف الناس عليهـا فيوضـع              
ـ - كما أسلفنا سابقاً-فالشورى. )1(الرجل المناسب في المكان المناسب    ت النصـوص   مجالها ليس

الثابتة فالنص القطعي ال تكون معه شورى العاري عن خصوصية الزمان او المكان او الحالـة                
او الشخص حيث إن الصحابة اجتهدوا واستخدموا قاعدة الشورى مع وجود النص حينما تبـين               
لهم أن النص مقيد بظرف أو زمان أو حال كما حدث في تعليق قطع يـد السـارق فـي عـام                      

 وبشكل عـام الشـورى تقـع فـي األمـور      -رضي اهللا عنه- عمر بن الخطاب المجاعة زمن 
االجتهادية وهذا هو مجالها وأكثر الموضوعات التي كانت تستشار هي األمور التي تتعلق حول              

 هـذه   -رضـوان اهللا علـيهم      -وقد أدرك الصحابة    . الخبرة اإلنسانية كالمعاش وأمور الحرب    
ورة كما حدث في غزوة الخندق وبدر والحديبية حينما توقفـوا           المجاالت المأذون لهم فيها بالمشا    

و إمام المسلمين يجب عليه المشاورة أيضا في كل مـا ال  . )2(عند دائرة  النص ولم يتجاوزه أحد   
نص فيه عن اهللا ورسوله وال إجماع صريح يحتج به أو ما فيه نص اجتهادي غير قطعـي، وال            

لى أساس المصلحة العامة وكذا تنفيذ طرق النصـوص إذ          سيما أمور السياسة والحرب المبنية ع     
هي تختلف باختالف الزمان والمكان فهو ليس حاكماً مطلقاً كما يتوهم الكثيرون بل مقيد بأدلـة                

 .)3(الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين العامة وبالمشاورة
قلـت  : " قال -هللا عنه  رضي ا  - وهو داء عضال، فعن علي     ح وال يص  زفاالستبداد بالرأي ال يجو   

شاوروا فيه الفقهـاء    : "يا رسول اهللا إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر وال نهي فما تأمرني قال               
فحينما يحدث أمر معين في الجماعة أو الحـزب ال          . )4("والعابدين وال تمضوا فيه رأي الخاصة     

باره األمير لهذا التكتـل     بد أن يستشير أولى الرأي والخبرة وال يتصلب لرأيه ويفرض رأيه باعت           
أو ذاك الحزب فحينما يكون هناك مجال للشورى وخصوصاً في مجال الفتـوى فـال بـد مـن            

                                                
م، مطبـوع   1989عبد القادر، ارتباط الشورى بالفتوى وقضايا االجتهاد الجماعي، مؤسسة آل البيت          . ، د سأبو فار  )1(

 .995، ص3ضمن مجموعة من البحوث والدراسات لعدد من العلماء والباحثين، ج
، مـن  )لباحثين والمـؤلفين مجموعة كبيرة من ا(أبو فارس، محمد، الزحيلي، وهبة، وآخرون، الشورى في اإلسالم      )2(

 .101، ص1م، ج1989 األردن، \إصدارات مؤسسة آل البيت 
 .36، ص2م، ط1988-هـ1408رضا، محمد رشيد، الخالفة، الزهراء لإلعالم العربي، مصر،  )3(
 والحكم، ، مكتبة العلوم)حمدي بن عبد المجيد السالفي: تحقيق( أيوب، المعجم الكبير، ن أحمد بنالطبراني، سليمان ب )4(

ورجاله موثوقون من رجال الصحيح، الهيثمي، علـي  : ، قال عنه اإلمام الهيثمي  2م، الموصل، ط  1983-هـ1404
 .178، ص1 القاهرة، ودار الكتاب العربي بيروت، ج\ ثبن بكر، مجمع الزوائد، دار الريان للترا
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ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب الرسـول         : "وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه     . المشاورة
ـ     : وقيل. صلى اهللا عليه وسلم    أمر اهللا كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في األمر شق علـيهم ف

ولكن " . )1(رسوله صلى اهللا عليه وسلم بمشاورة أصحابه لئال يثقل عليهم استبداده بالرأي دونهم            
السؤال الذي يطرح هل تشمل الشورى مجال الفتوى؟ وهذا األمر اختلف فيه العلمـاء حيـث إن    

ـ     ح الشارع الحكيم لم يحدد مجاال معينا للشورى في ظل غياب النص بل ترك دون تحديـد واض
 نوبين، بل بعض العلماء اقتصر منهج الشورى في مجال الحرب والـرأي والمكيـدة والشـؤو              

 .الحربية وحصرها فيها
ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجلـه أمـر   : "... - رحمه اهللا-وقال اإلمام الطبري  

 أن يشاورهم فيـه      أن يشاورهم، وما المعنى الذي أمره      -صلى اهللا عليه وسلم   -تعالى ذكره نبيه    
فقال بعضهم أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم بقوله وشاورهم في األمر بمشاورة أصحابه فـي                 
مكايد الحرب وعند لقاء العدو تطييباً منه بذلك أنفسهم وتألفا لهم على دينهم وليروا أنـه يسـمع                  

سياسته إيـاه وتقويمـه      قد أغناه بتدبيره له أموره و      -عز وجل -منهم ويستعين بهم وإن كان اهللا       
 أن يشاور أصحابه في األمور وهو يأتيه الوحي من السماء ألنه            -صلى اهللا عليه وسلم     -أسبابه  

وقال آخرون إنما أمره اهللا بمشاورة أصحابه فيما أمره بمشاورتهم فيه مع إغنائه             . أطيب ألنفسهم 
 فيما حزبهم مـن أمـر ديـنهم         بتقويمه إياه وتدبيره أسبابه عن آرائهم ليتبعه المؤمنون من بعده         

ويستنوا بسنته في ذلك ويحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في حياته من مشاورته في أمـوره مـع                  
المنزلة التي هو بها من اهللا، وأصحابه واتباعه في األمر ينزل بهم مـن أمـر ديـنهم ودنيـاهم       

ذا تشاوروا في أمور ديـنهم    فيتشاوروا بينهم ثم يصدروا عما اجتمع عليه ملؤهم؛ ألن المؤمنين إ          
متبعين الحق في ذلك لم يخلهم اهللا عز وجل من لطفه وتوفيقه للصـواب مـن الـرأي والقـول      

فبعض العلماء من خالل ما مر اقتصر على مفهـوم الشـورى فـي مجـال الحـروب           . )2("فيه
 .والشؤون الحربية واإلدارة بعيداً عن األحكام الشرعية ومجال الفتوى

 كما مر تكـون  دحكام واألمور التي لم تثبت بنص قطعي والتي فيها مجال لالجتها      ففي نوازل األ  
الشورى كما كان يحدث مع عمر رضي اهللا عنه حينما تنزل به نازلة ليس عنده فيها نص فكان                  

 .)3(يشاور الناس ويأخذ بما صار إليهم رأيهم وإجماعهم
هله وال ينفرد به واحد وقد مـدح اهللا     ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أ          "

 .)4("سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم
                                                

 .365، ص3 بيروت ج\الزمخشري، تفسير الكشاف، دار إحياء التراث العربي )1(
 .152، ص4هـ، ج1405بيروت، \ جرير، تفسير الطبري، دار الفكر نالطبري، محمد ب )2(
 .50، ص1ابن القيم، أعالم الموقعين، ج )3(
 .50، ص1نفس المصدر، ج )4(
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فالرأي المختار هو أن الشورى تكون في كل المجاالت؛ ألن الشارع الحكيم لم يحدد مجاالً بعينه                
لتكون الشورى في دائرته ولعل هذا الرأي هو الذي يالئم طبيعة هذا الدين وينسجم مع مقاصـد                 

 .)1(ع بل يكون ضمن دائرتها وال يتعداهاالتشري
 :وخالصة مجاالت الشورى أنها تكون في عدة أمور منها

 .حيث ال يوجد نص في القضية المطروحة على بساط البحث: المجال االجتهادي:  أوالً
  مجال فهم النصوص الظنية والتي بمعظمها عبارة عن نصوص الكتاب والسنة والتي: ثانيـاً

 .في تناولها وفي فهمها واستنباط األحكام الشرعية منهايختلف الناس 
 .)2(مجال كيفية تطبيق األحكام الشرعية المنصوص عليها بدليل قطعي الداللة:  ثالثـاً

فعلى . ويتضح لنا من خالل العرض السابق أن الشورى تشمل شؤون الفتوى واألحكام الشرعية            
لمه ودينه وال يستقل بالجواب تكبراً أو ترفعاً عن          كان عنده من يثق بع     نالمفتي أن يشاور الثقة إ    

 أثنى على   - سبحانه وتعالى  –السؤال واالستعانة بأهل العلم وهذا الترفع هو من الجهل، ألن اهللا            
وشـاورهم فـي   : (صلى اهللا عليـه وسـلم  –المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم وقال تعالى لنبيه    

 .)3()األمر
 إلى أن الشورى عبارة عن منهج أخالقي في قرارات السلطان أو            وفي هذا المقام  يجب االلتفات     

في عالقات المجتمع، وهي منهج يتداول فيه الرأي والذي يؤدي إلى الوفاق الذي تم بين عدد من              
المتشاورين أو السواد األعظم حيث إن الشورى تقوم علـى اسـتنباط اآلراء، والمؤمنـون إذا                

تهوا إلى وفاق ال يشذ عنهم أحد، مطمئنين هـادئي البـال،            اجتمعوا للشورى يجتهدون إلى أن ين     
 .)4(خارجين من الشورى بروح من العزيمة، والتماسك

 أصحابه في األحكـام فعـن       -صلى اهللا عليه وسلم   –فحوادث  كثيرة تدل على مشاورة الرسول        
تم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجـواكُم       يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ناجي     " (ثم لما نزلت  : علي بن أبي طالب قال    

           ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِجدت فَِإن لَّم رأَطْهو لَّكُم ريخ قَةً ذَِلكدصـلى اهللا عليـه      - قال لي النبـي      )5()ص 
م قلت شعيرة قال     ما ترى ديناراً قال ال يطيقونه قال فنصف دينار قلت ال يطيقونه قال فك              -وسلم

أَأَشفَقْتم أَن تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَاٍت فَِإذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَِقيموا             (إنك لزهيد قال فنزلت     
         عا تِبم ِبريخ اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ولُونَالصصلى اهللا عليه وسـلم – قال النبي   )6()م - :

                                                
 .34، ص)م2003-هـ1424(، 1بيروت، ط/ أبو سمرة، خالد أحمد، الشورى في اإلسالم، دار ابن حزم  )1(
، )م1988-هـ1408(، 1عمان، ط/  القادر، حكم الشورى في اإلسالم ونتيجتها، دار الفرقان    ، محمد عبد  سأبو فار  )2(

 .12ص
 .178، ص1ابن القيم، أعالم الموقعين، ج )3(
 .64م، ص2000، 1بيروت، ط/ الترابي، حسن، المصطلحات السياسية في اإلسالم، دار الساقي  )4(
 .12سورة المجادلة، آية  )5(
 .13، آية سورة المجادلة )6(
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فقد شـاور  "وأيضا مشاورته صلى اهللا عليه وسلم في األسرى، . )  1(فبي خفف اهللا عن هذه األمة  
النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر وفي مصالحة الكفار يوم الخندق وفي لقـاء                 

 ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          الكفار يوم بدر وروي ما كان أحد أكثر مشاورة        
 بكر الناس في ميراث الجدة وعمر في دية الجنـين وشـاور الصـحابة فـي حـد                   ووشاور أب 

 .)2("الخمر
وفي هذا المسألة قد تبرز قضية إلى السطح مفادها هل فرائض األحكام من حالل وحرام تدخلها                

كن يشاور في الفرض والحرام بمعنى أن        لم ي  -صلى اهللا عليه وسلم   -الشورى؟ فالرسول محمد    
يفعل وأن ال يفعل؛ ألن هذا األمر ال يطرح للتشاور فقد تعين حكم الشرع فيه فال يشاورهم فـي               
عدد الصلوات وال شهر الصوم وال أنصبة الزكاة أو في حكم الزنا أو حكم شرب الخمر وحكـم                  

ل والترك فهو خطاب اهللا تعـالى        وهو حكم شرعي، وهو ما استوى فيه الفع        المباحأما  . السرقة
إمـا الفعـل، وإمـا      : على جهة التخيير فهنا تقع المشورة ألن الحكم هنا متعين ولكن في أمرين            

وليس أدل على ذلك ما وقع في غزوة الحديبية مـن           . )3(الترك أما الفرض فال شورى في تركه      
 صـلى اهللا عليـه   –استغراب الصحابة من عدم مشاورتهم في أمر الصلح حيث عودهم النبـي         

إنـي  : " أن يأخذ برأيهم ورأي األغلبية وحتى لو خالف رأيه ولكنه انفرد بالرأي قائال لهم  –وسلم  
 .)4(" أمره ولن يضيعنيأخالفعبد اهللا ورسوله ولن 

 هنا  ى أو الشور  د إنما فعل هذا بأمر اهللا وال مجال لالجتها        -فبين لهم النبي صلى اهللا عليه وسلم        
 .)5( النافذ أمر اهللاىوفي هذا المجال تتوقف الشورى ويبقففي هذا األمر 

 
 
 

                                                
أحمـد  :تحقيـق  ( عيسى، سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا،من سورة المجادلة           نالترمذي، محمد ب   )1(

 حسنه اإلمام الترمذي، قال اإلمـام ابـن    406، ص 5بيروت، ج / ، دار إحياء التراث العربي    )محمد شاكر وآخرون  
ا السياق عن علي أخرجه الترمذي وابن حبان وصـححه          حجر رحمه اهللا هذا مرسل رجاله ثقات وجاء مرفوعاً هذ         

وقال اإلمام الذهبي عن علي بـن  . ، ص11ابن حجر، فتح الباري، ج. وابن مردويه من طريق علي بن علقمة عنه 
الذهبي، شمس  . علقمة الذي روى عن اإلمام علي في باقي السند قال اإلمام البخاري عنه انه كوفي في حديثه نظر                 

عادل أحمد عبد   : علي محمد معوض والشيخ   : تحقيق الشيخ ( أحمد، ميزان االعتدال في نقد الرجال،        الدين محمد بن  
 .177، ص5م، ج1995، 1بيروت، ط/ ، دار الكتب العلمية )الموجود

 .99، ص10المقدسي، عبد اهللا بن أحمد بن قدامه، المغني، ج )2(
 .58الخالدي، محمد، الشورى، ص )3(
 57ص.حديث سبق تخريجه )4(
 .135، ص)م1984-هـ1404 (1عمان، ط/، محمد عبد القادر، غزوة الحديبية، دار الفرقانسأبو فار )5(
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واألمور التي تدخلها الشورى غالباً ما يكون الحق والمصلحة فيها مظنونـة مـن الجميـع وال                 
يستطيع أحد أن يجزم به وقد يعلم الحق في بعض أمور الشورى إذا كان عند أحد المستشـارين                  

 .)1(نص واضح جلي من الكتاب أو السنة
 إلى الشام وكان مرض الطاعون قد استشرى وانتشر هنـاك،  - رضي اهللا عنه  -فحينما قدم عمر  

فطلب منه البعض أن ال يدخلها بل يرجع وبمن معه، وكان عمـر قـد استشـار النـاس مـن                     
أفراراً من قـدر  : "المهاجرين، واألنصار فلم يختلف عليه أحد، وقالوا له ارجع فقال له أبو عبيدة        

وما زال النقاش دائراً حتـى جـاء عبـد    " نفر من قضاء اهللا إلى قضاء اهللا  : ه عمر فقال ل " اهللا
:" الرحمن بن عوف فقال عندي من هذا علم، إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول                

. ) 2("إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فـرارا منـه      
فعمر ومن معه تشاوروا وحاولوا الخروج بمفهوم معين ولكـن          . )   3(انصرففحمد اهللا عمر ثم     

 .حينما جاء النص قطع األمر وبانت األمور واتبع عمر النص ومن معه وعادوا أدراجهم
 

 :اإلمارة الخاصة والشورى: المطلب الثالث
ا تعدت  من خالل ما تم عرضه نرى كيف كانت المشورة الواضحة من الصحابة الكرام حتى أنه              

إلى بعض األحكام التي تبنى عليها بعض مدارك الشرع، ولكن هناك أمر ينبغي االلتفـات إليـه              
وهو أننا نتحدث اآلن في الشورى التي تتم داخل إطار جماعة خاصة وليس جماعـة المسـلمين       
أي أننا نتحدث عن أمير خاص لجماعة مخصوصة وليس عن جماعة المسلمين فيقع الخلط بـين   

 لإلمامة العامة وبين ما هو حق للجماعة الخاصة ومدى حدوديتها في العمل حيث إن               ما هو حق  
 :اإلمارة بشكل عام تقسم إلى

 :إمارة عامة وهي بدورها تقسم إلى قسمين:  أوالً
وهي التي تعقد عن اختيار أي يتوالها األمير برضى من الخليفـة واختيـاره              : إمارة استكفاء .1

نظيم الجيوش وتقليد القضاء وقبض الصدقات وإقامـة الحـدود          فيقوم بوضع خطط الحروب وت    
 .وتسيير الحج وجهاد األعداء

                                                
م، 1975،  1عبد الخالق، عبد الرحمن، الشورى في ظل نظام الحكم اإلسالمي، دار الدعوة السـلفية، الكويـت، ط                 )1(

 .6ص
 ابن حجـر، فـتح   5727رض ال تالئمه، برقم، كتاب الطب، باب من خرج من أ/رواه اإلمام البخاري في صحيحه     )2(

 .252، ص10الباري، ج
دار الكتـب  ) محمد زهري النجار: تحقيق(الطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك، شرح معاني اآلثار،     )3(

 .303، ص4هـ، ج1399، 1 بيروت، ط\العلمية 
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وهي التي تعقد عن اضطرار أي أن األمير يأخذها كرها وفي هذه اإلمـارة              : وإمارة استيالء . 2
يستبد األمير بالسياسة و التدبير ويترك للخليفة وحده األمور التي تتعلق بالدين واألمور الروحية              

 .رعاية للرمز الديني الذي يمثله الخليفة
إمارة خاصة فيكون صاحبها مقتصراً على تدبير الجيوش وسياسة الرعية وليس له أي             : ثانيـاً

 .)1(صالحية في أن يتعرض للقضاء أو األحكام أو الجباية أو الخراج فليس ذلك من صالحياته
جماعة المسلمين العامة أي بشـكل      : إلىأما من حيث الجماعة التي تتم فيها الشورى فأنها تقسم           

 :أدق تعبيراً اإلمامة العامة، والجماعات الخاصة التي بدورها تقسم إلى
وهي الجماعة التي سبب وجودها إهمال أولياء األمور الحكـم بشـريعة اهللا             : جماعة الدعوة . 1

 ظهـور أجيـال   وتحكيم كتابه ومجاهدة أعدائه مما أطمع األعداء في هذه األمة ومما ساعد على     
تسودها حالة من الجهل بأحكام الدين وبطبيعة رسالته، فتعاونت هذه الجماعة فيما بينهـا علـى                
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث إن الفرد باعتباره الفردي ال يسـتطيع أن يسـد هـذه          

واْ علَـى الْـرب     وتعـاون : (الثغرات والقيام بهذه التكاليف فكان البد من التعاون كما قال تعـالى           

 .)2()والتقْوى
وهم الذين يكون في ديار الغربة للحفاظ على دينهم وإيمـانهم، وتوحيـدهم،             :  جماعة الغربة  .2

 .كاتحادات الطالب في الغرب وغيرها وال يتأتى هذا إال بتنظيم الجماعة وتعيين األمراء
 سـفر  يإذا خرج ثالثة ف:"- وسلم صلى اهللا عليه-فاألصل فيها قول الرسول  :  جماعة السفر  .3

 .)4 (.)3("فليؤمروا أحدهم
:  حول طبيعة التكتل الجماعي الحاصل مـن اإلمـارة   - رحمه اهللا  –ولهذا يقول اإلمام الشوكاني     

هذا دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثالثة فصاعداً أن يؤمروا عليهم أحـدهم ألن فـي ذلـك                 "
آلف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعـل مـا         السالمة من الخالف الذي يؤدي إلى الت      

يطابق هواه فيهلكون ومع التأمير يقل االختالف وتجتمع الكلمة وإذا شرع هذا لثالثة يكونون في               
                                                

 .35بيروت،ص\ الكتب العلميةالماوردي، علي بن محمد بن حبيب، األحكام السلطانية، دار )1(
 .2سورة المائدة، آية  )2(
 وأيضاً روى مثل هذا الحديث    257، ص 5البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، باب من كانوا في سفر فليؤمروا أحدهم ج            )3(

حديث عبد اهللا بن عمرو وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ 
كنتم ثالثة في سفر فأمروا أحدكم ذاك أمير أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأخرج البزار أيضا بإسناد إذا 

صحيح من حديث عبد اهللا بن عمر مرفوعا بلفظ إذا كانوا ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم وأخرجـه بهـذا اللفـظ                      
هد بعضها لبعض، الشوكاني، علي بن محمد، نيل      الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح وهذه األحاديث يش         

 .157، ص9بيروت، ج\االوطار،دار الجيل 
ـ 1935/  الكويـت \عبد الخالق، عبد الرحمن، الشورى في ظل نظام الحكم اإلسالمي، الدار السلفية        )4( م، 1975-هـ

 .17ص
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فالة من األرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى واألمصار لمنع التظالم وفصل              
 .)1("التخاصم أولى وأحرى

ه التبني يطرحون القضية الشورية داخل التكتل الحزبي ويقسمون كما مر سـابقاً             وأصحاب اتجا 
 : وحسب فهمهم للروايات السابقة ونذكره هنا للتذكير بشكل مقتضباأن الشورى بمجموعه

 .الرجوع إلى الدليل الشرعي وهو الوحي كما في صلح الحديبية:  أوالً
 .درالرجوع إلى الرأي الصواب كما في ب:  ثانيـاً
الرجوع إلى رأي األكثرية والقاعدة كما في غزوة أحد، بغض النظر عن الصـواب،              :  ثالثـاً

 .بل عدم اعتباره مطلقاً
وبعد ذلك يقولون إن صاحب الصالحية هو الذي يفصل في النهاية في األمور كلها وخصوصـاً                

ـ              ة فيكـون هـو    حينما يحتدم الجدال ويكثر الخالف؛ ألنه هو الذي يجري التشاور مـع الجماع
 وهـو  - صلى اهللا عليـه وسـلم      –المرجح للرأي، ويستدلون أن الشورى حصلت من الرسول         

رئيس المسلمين وقد جعل اهللا األمر إليه بعد االستشارة ينفذ ما يعزم عليه، أي ما يراه صـواباً،                  
وكذلك األمر مماثل مع رئيس كل قوم أو جماعة، ألن هـذا لـيس   . فيكون هو المرجح للصواب  

أن : "اصاً بالرسول بل هو أمر عام لجميع المسلمين، ويستدلون بالقاعدة الشرعية التـي تقـول       خ
 هو خطـاب ألمتـه مـا لـم يـرد دليـل              - صلى اهللا عليه وسلم    -األصل في خطاب الرسول   

 فـاألمير   - صلى اهللا عليه وسلم    -فلم يرد أي دليل حسب فهمهم يخصصه بالرسول       " التخصيص
كون هو صاحب الحق في اختيار الصواب والصـواب يكـون مـن             له كذلك نفس الصالحية في    

اختيار واحد فاألكثرية ممكن أن تقول الصواب واالثنين كذلك، ولكن في النهاية كما يعللـون أن              
المسألة ليست أين يكون الصواب؟ بل من هو صاحب ترجيح رأي الصواب هل هو الواحـد؟ أم           

اب، وهما أمران متقابالن، فيعمل باألكثريـة بغـض   االثنان؟ أم األكثرية ؟ واألكثرية غير الصو 
 .النظر عن الصواب، ويعمل بالصواب بغض النظر عن األكثرية

 :فبالتالي توصلوا إلى نتيجة مفادها كما مر سابقاً
إن منطق الصواب يحتم أن يكون الرأي صادراً من واحد ورأي األكثرية هو تحكـيم               :  أوالً

 .تحكيم الصواب وليس األكثريةلألكثرية وليس للصواب والمراد 
إن الخليفة أعطى إمضاء رأيه وهو في موقع خطير فما دون هذا الموقع الخطير، لـو         :  وثانيـاً

صدر الرأي من أمير فإمضاؤه للصواب يكون أكثر شرعية؛ ألن العمل الذي أخطـر منـه تـم           
 الذي يكون أقـل     معاإمضاء الرأي فيه لواحد في موقع حساس، فما بال من هو أقل من األمير ال              

 .)2(خطورة في اتخاذ الرأي
                                                

 .157، ص9الشوكاني، محمد بن علي، نيل االوطار، ج )1(
 . وما بعدها255، ص1، الشخصية اإلسالمية، جالنبهاني، تقي الدين )2(
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 :فمن خالل قولهم نستطيع أن ندرك أن هناك عدة أمور تحتاج إلى وقفات ونقاش
 إن هناك أمراً مهما ينبغي االلتفات إليه وهو من يملك الصواب؟ هل رأي األمير هـو                 : أوالً

 من فرص الخطأ ويكـون      الصواب أم رأي األغلبية؟ وال شك أن اجتماع األمة على شيء يقلل           
ثم سألت ربي أربعاً فأعطاني ثالثاً      : " قال -صلى اهللا عليه وسلم   -فإن النبي   . أقرب إلى الصواب  

أن ال يهلكهم بالسنين    : وسألته. أن ال يجمع أمتي على ضاللة فأعطانيها      : ومنعني واحدة سألته  
.  مـن غيـرهم فأعطانيهـا     أن ال يظهر عليهم عدواً    : وسألته. كما أهلك األمم قبلهم فأعطانيها    

 .)1( "أن ال يلبسهم شيعاً وال يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها: وسألته
وهذا الحديث يدل داللة صريحة على صوابية الرأي الذي تتقادح فيـه األفكـار وتتبـادل فيـه                

 التفـرد فـي وجهـات       ووجهات النظر، وال يكون هناك مجاالً لالستبداد الشخصي في القرار أ          
جتماعهم حول أمر هو حق وأقرب للصواب منه للخطأ؛ ألن هذا الحديث يدل علـى أن  النظر، فا 

اجتماع المسلمين حق والمراد إجماع العلماء وال عبرة بإجماع العوام؛ ألنه ال يكون عن علـم،                
ويد اهللا مع الجماعة أي حفظه ورعايته لهم، ويعني أن جماعة أهل اإلسالم في كنف اهللا فأقيموا                 

 بين ظهرانيهم وال تفارقوهم ومن شذ أي انفرد عن الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل                في كنف اهللا  
لم يكونوا عليه شذ إلى النار أي انفرد فيها ومعناه انفرد عن أصحابه الذين هم أهل الجنة وألقـي      

فال مجال  للتفرد في رأي شخصي على اعتبار أنه يملك الصواب فمـن قـال إن                 . )  2("في النار 
، وهذا الحديث يدل حول معاني الحفـظ        ! يملك الصواب وحده وهو المرجع في االختالف       الواحد

أي حفظ علمائها عن أن تجتمع على ضاللة أي محرم ومن ثـم كـان               "اإللهي للكلمة المجتمعة    
إجماعهم حجة قاطعة فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى اهللا ورسوله إذ الواحد ليس بمعصوم بـل                 

وخصوصـاً فـي مجـال    . )  3("د عليه إال الرسول صلى اهللا عليه وسـلم        كل أحد يؤخذ منه وير    
 صلى اهللا   -االجتهاد وغياب النص، وليس هذا فحسب بل يظهر ذلك األمر في حديث رسول اهللا             

: - صلى اهللا عليه وسـلم – أن الرسول - رضي اهللا عنهما- فعن ابن بريدة عن أبيه-عليه وسلم 
 أوصاه في خاصته بتقوى اهللا، ومن معه من المسلمين خيراً،           إذا أمر أميراً على جيش أو سرية      "

ثم قال أغزو باسم اهللا في سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا، أغزو وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلـوا                    
وال تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثالث خصال أو خالل فـأيتهن مـا       

نهم ثم ادعهم إلى اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عـنهم ثـم              أجابوك فاقبل منهم وكف ع    
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين                

                                                
رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقـات رجـال      : "  قال عنه الهيثمي   280، ص 2الطبراني، المعجم الكبير، ج    )1(

 بمعناه 1301، ص2وأيضاً عن ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب العصبية، ج. 218، ص5مجمع الزوائد، ج" الصحيح
 .وغيره

 .322، ص6 بيروت، ج\كفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة االحوذي، دار الكتب العلمية المبار )2(
 .245، ص2هـ، ج1356، 1مصر، ط\المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير، المكتبة التجارية )3(
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وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسـلمين                
 يجري على المؤمنين وال يكون لهم في الغنيمة والفيء شـيء إال أن      يجري عليهم حكم اهللا الذي    

يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هـم       
أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اهللا وذمة نبيه فال                 

 ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفـروا ذممكـم      تجعل لهم ذمة اهللا وال    
وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اهللا وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فـأرادوك                
أن تنزلهم على حكم اهللا فال تنزلهم على حكم اهللا ولكن أنزلهم على حكمـك فإنـك ال تـدري                    

 .)1(."أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال
ذا الحديث يدل داللة واضحة على المنهج الصحيح الذي يجب أن يتبعه األمير الخـاص مـع                 فه

 :)2(وهناك بعض األمور التي تفهم من هذا الحديث. جماعته فيما أمر عليهم
 الخاص كأمير الجيش ونحوه وليس فقـط متوقفـاً علـى    رإن االجتهاد حق خاص لألمي   . 1

 .األمير العام للمسلمين

 صـلى اهللا عليـه      –مير الخاص أن يستشير أصحابه؛ ألن الرسـول         إنه يجب على األ    . 2
 .وليس حكم األمير فقط" فأنزلهم على حكمك وحكم أصحابك":  يقول-وسلم

 .إن األمير قد يصيب حكم اهللا وقد يخطئ وهو مأجور على كل حال . 3

ـ      . 4 م انه يجب عليه على األقل أن يتبع األكثر وأن يرضي العدد القليل باجتهاد العدد األعظ
 .الذي يوافق رأي األمير ويؤيده

أن من خرج في األمور االجتهادية عن رأي األمير وأصحابه فهو شـاذ منحـرف ألن                 . 5
األمور االجتهادية الخاضعة للمصالح والمفاسد يستحيل معرفة الصواب فيها على الفور           

 .وهذا هو الشاهد من هذا الحديث العظيم
 .)3("يب من الصواب ال من اإلصابةإن كل مجتهد مص: "ويقول اإلمام الشوكاني

فقد يغلب على ظنه أنه مصيب كما مر معنا في مبحث االجتهاد والتقليد ولكن لـه أجـر علـى                  
االجتهاد إذا كان مخطئاً وأجران إذا كان صائباً فال بدا للعملية الشورية أن تأخـذ مجراهـا وال                  

تبد واحد برأيـه، ويضـرب   وأي منطق في الصواب حينما يس    . يتعصب لرأيه ويدافع عن خطئه    
                                                

غتهم الدعوة تقدم األعـالم     رواه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب اإلغارة على األعداء الذين بل              )1(
، 3، ج)محمـد فـؤاد عبـد البـاقي    : تحقيـق ( بيروت \، دار إحياء التراث العربي 1731: باإلغارة، رقم الحديث 

 .1357ص
لجنة البحث العلمي جمعية إحياء      (تالكوي/ عبد الخالق، عبد الرحمن، أصول العمل الجماعي، مكتبة اإلمام الذهبي          )2(

 .8، ص)التراث اإلسالمي
 .232، ص8الشوكاني، محمد بن علي، نيل األوطار، ج )3(
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جميع اآلراء بعرض الحائط وخصوصاً حينما يغيب الدليل ويكون هناك مجال لالجتهاد وتبـادل              
 .اآلراء والخبرات

؟ وهل صح   متم طرح قضية قوة الدليل فهل صحيح أنهم اعتبروا هذا األمر في أدبياته            :  ثانيـاً
نهم؟ وهم الذين يقولون أنه لو كان مجتهـداً  عنهم أنهم تنازلوا يوم أو تنازل أميرهم لصالح فرد م    
ً، بل يتبنى تلقائيـاً وبشـكل       -كما مر سابقا  -مطلقاً يجب التنازل عن رأيه لصالح الرأي المتبنى         

تلقائي كل أفكار الحزب حتى لو خالفت رأيه فأين ذهبت قوة الدليل؟ وأين العملية الشورية فـي                 
خرين وإضفاء قيمة الـذات علـى حسـاب ذوات          هذا المجال؟ فهذا نوع من الكبت الحقيقي لآل       

اآلخرين، وحينما تكبت حرية التعبير عن الرأي فإن العقل يرتد إلى ذاته لينشط مقاييسه الذاتيـه                
في البحث والحكم في غيبة مقتضيات الواقع التي ينبغي أن تكون ميزاناً لألحكـام، إذ أن اآلراء                 

الخارجي الذي يحاكمها إلى معطيـات الموضـوع   ستبقى في حدود اإلنسان ذاته وال تبسط للنقد         
 يفسح الحرية ألصحابه جميعاً ليلقي كّل بما عنده مـن  - صلى اهللا عليه وسلم–وقد كان الرسول  

حكم فيبسط على ميزان الموضوعية، ويخلص من شوائب الذاتية ويكون ذلك تربية فكرية تثمـر    
 .)1(بالدأب الموضوعية في الفكر

 قوماً ممن يرجى إيمانهم بالغنـائم يـوم   - إيثار النبي صلى اهللا عليه وسلم     ومن األمثلة على ذلك   
حنين، فوجد األنصار أنهم أقل منهم حينما أعطاهم  الغنائم ولم يعطهم، وحدثت أنفسهم حول هذا                

المؤلفة قلوبهم أعطاهم ليؤلف قلـوبهم علـى        (الصنيع واستئثار النبي أناساً دون غيرهم بالغنائم        
دأت عقول اآلخرين الذين لم يحظوا بالغنيمة تظن الظنون وتحلل التحاليل، فـأدرك             ، وب )اإلسالم

 ذلك فأفسح لهم إبداء رأيهم في هذا المجال وفي هذه القضـية           – صلى اهللا عليه وسلم      –الرسول  
وطرح عليهم وجهة نظره انطالقاً من المعطيات الواقعية لما فعل فرجع الناس إلى وجهة نظـره       

 .)2( كبتت آراؤهم لكان لهم شأن آخرالموضوعية،فلو
وليس هذا فحسب فالناس في العلم يتفاوتون ويكون أحدهم في مسائل مـا أعلـم مـن         :  ثالثـاً

 صـلى اهللا    – حيث يقول الرسول     - رضوان اهللا عليهم   –غيره، وهذا كان شأن الصحابة الكرام       
مر وأصدقهم حياء عثمـان     ثم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر اهللا ع          : "-عليه وسلم 

وأقرؤهم لكتاب اهللا أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحالل والحرام معـاذ بـن                 
 .)3 ("...جبل أال وإن لكل أمة أمينا أال وإن أمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح

                                                
 .63النجار، عبد المجيد، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ص )1(
 .63نفس المصدر ص )2(
د الغفار سليمان البنداري وسيد     د عب : تحقيق(بيروت،  \النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية           )3(

، 5، ج -صلى اهللا عليه وسـلم    -، كتاب المناقب، مناقب أصحاب الرسول     )م1991-هـ1411(،  1ط) كسروي حسن 
 .126، ص7قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، فتح الباري، ج. 67ص
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لى قـدر  فهذا الحديث يدل صراحة وبشكل واضح على تفاوت األفهام وأنه ليس كل المجتهدين ع     
هذا يرجـع   "- رحمه اهللا  - )1(واحد من الفهم والدراية واالستنباط؛ ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي         

إلى قول بعض السلف كفى بخشية اهللا علماً وكفى باالغترار بـاهللا جهـالً وهـذا بـاب واسـع          
وال من لم يشتغل بكثرة المسائل التي ال توجد مثلها فـي كتـاب اهللا               : المطلوب استقصاؤه فنقول  

سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم بل اشتغل بفهم كالم اهللا ورسوله وقصده بذلك امتثال األوامـر                 
 في هذا الحديث وعمل     -صلى اهللا عليه وسلم   -واجتناب النواهي فهو ممن امتثل أمر رسول اهللا         

قد تقـع  بمقتضاه، ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل اهللا على رسله واشتغل بكثرة توليد المسائل              
 خشي عليه أن يكون مخالفاً لهذا الحديث مرتكباً لنهيـه           بمجرد الرأي وقد ال تقع وتكلف أجوبتها      

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي ال أصل لها في الكتاب والسنة إنما هـو مـن                 . تاركاً ألمره 
راد أن يعمـل  ترك االشتغال بامتثال أوامر اهللا ورسوله واجتناب نواهي اهللا ورسوله فلو أن من أ     

عمال سأل عما شرع اهللا في ذلك العمل فامتثله وعما نهى عنه فيه فاجتنبه وقعت الحوادث مقيدة                 
بالكتاب والسنة وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شـرعه           

 .)2 (.."اهللا 
جماعة وفيما عداه ال يؤخذ برأيهم  فليس كل من ملك أهلية االجتهاد أصبح هو الحاكم األول في ال           

عليـه  -وقال  : حيث يعلق اإلمام اآلمدي حول هذا الحديث      . مع أنهم أقل مرتبة منه في االجتهاد      
أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعرفكم بالحالل والحرام معاذ بن جبل وكان            : "-الصالة و السالم  

ع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة        فيهم العوام ومن فرضه االتباع للمجتهدين واألخذ بقولهم وم        
والسلف تكليف العوام االجتهاد في أعيان المجتهدين وال أنكـر أحـد مـنهم اتبـاع المفضـول           
واالستفتاء له مع وجود األفضل ولو كان جائزا لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكـاره            

. ) 3("نجوم بأيهم اقتديتم اهتـديتم    أصحابي كال : "والمنع منه ويتأيد ذلك بقوله عليه الصالة السالم       
 .)1(..."ولوال إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى

                                                
 بن الحسن بن محمد بن مسعود هو اإلمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب              )1(

السالمي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، ولد في بغداد في ربيع األول سنة ست وثالثين وسبعمائة وسمع من أبي الفتح 
الميدومي وعدة وأكثر االشتغال حتى مهر وصنف شرح الترمذي وشرح علل الترمذي وشرح قطعة من البخـاري                 

خمس وتسعين وسبعمائة للهجرة، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات         وطبقات الحنابلة مات في رجب سنة       
 .540الحفاظ، ص

 .265ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص )2(
، )عبد الرحمن عميرة  . د: تحقيق( بيروت،   \الحكيم الترمذي، محمد بن علي بن الحسن، نوادر األصول، دار الجيل           )3(

 حديث ضعيف، قال اإلمام الحافظ ابن حجر حول راوي الحديث وهو جعفر بن     ، وهو 62، ص 3، ج )م1992(،  1ط
قال سعيد بن عمرو البردعي ذاكرت أبا زرعة بأحاديث سمعها من جعفر بن عبد الواحد فأنكرها وقال  : "عبد الواحد 

 الرواة عن وأخرجه الدار قطني في غرائب مالك والخطيب في... ال أصل لها وقال في بعضها أنها باطلة موضوعة
مالك من طريق الحسن بن مهدي بن عبدة المروزي عن محمد بن أحمد السكوني عن بكر بن عيسى المروزي أبي                
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 أمر آخر قد جرى فيه الخلط وهو عدم التفريق بين ما هو حق خالص لإلمام وبـين مـا    :ثالثـاً
 :هو حق لألمير الخاص أو أمير جماعة معينة، فحدث عندهم الخلط في عدة أمور

عة األمير العام أي الخليفة مقيدة بأن ال يأمر بمعصية وطاعة األميـر الخـاص               فطا.1
النـاس  :" طاعة عرفية شرطية فيما تعارفوا عليه كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم            

 فقد دخل ضمن شروط اختيارية وافق عليها إذا كانت ال تخالف. )  2("على شروطهم
 في اإلمارة الخاصة ضمن ما تعارف عليه أصحاب         فالطاعة مقيدة . )3( الكتاب وال السنة  

 .هذه الجماعة وفي حدود الشرع

ولكن ما الذي يحدث؟ نجد أن هذه الجماعة قد صاغت لنفسها نوعاً من البيعة والعهد               .2
يظلله قسم عظيم يقسم من خالله الفرد الذي يريد أن يدخل وينضم تحـت لـواء هـذا                  

  - وأحكام كما مر معنـا سـابقاً       -ب من أفكار  الحزب على الطاعة بكل ما جاء به الحز       
، ففي أحد نشـراتهم يقولـون       !فهل يحتاج االلتزام باألحكام المتبناة إلى مثل هذا القسم؟        

أن القسم إذا كان من أجل القيام بفرض وال يتوصل للقيام بـه         : "ويعلقون على هذا األمر   
أنه إذا كان التحلل منه يـؤدي       إال به فهو واجب أما التحلل منه فإنه وإن كان مباحاً إال             

،إن كـان   )الوسيلة إلى الحرام حـرام    (إلى ترك القيام بالواجب كان حراماً عمالً بقاعدة         
اليمين لمجرد التأكد من صدق من يطلب السير معهم، أما إن كان مـن أجـل حمايـة                  

ئذ جماعتهم من أن يكون فيها من يفرقها أو للمحافظة على قوة جماعتهم وقوتها فإنه حين              
أما التحلل من القسم أي ترك الجماعة بعد        . يصبح واجبا عليها أن ال تقبل أحداً إال بقسم        

. )4("القسم فانه ترك للقيام بالواجب كان التحلل من القسم حراماً ولو كفر عـن اليمـين                 
فهل يحتاج األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قسم؟ أم أنهم يريدون أن يبنوا دولة               

 مع شدة حاجته إلى -صلى اهللا عليه وسلم   – على مثل هذا القسم؟ فالرسول محمد        اإلسالم
االتباع والمناصرين للدعوة لم يفرض على أصحابه أو اتباعه مثل هذا القسـم أو حتـى       
أي شيخ أو أي طريقة، فحتى الخليفة واألمير العام لجماعة اإلسالم لم يشترط مثل هـذا               

باطل وال أساس له من الصحة، فهل يقسـم علـى أن   الشرط لمبايعته فال شك أنه شرط      
                                                                                                                                         

االعسقالني، ابن حجر، لسـان الميـزان،   . يحيى عن جميل به قال الدار قطني ال يثبت عن مالك ورواته مجهولون            
 .137، ص118، ص2ج، )م1986-هـ1406(، 3 بيروت، ط\مؤسسة االعلمي للمطبوعات 

 .244، ص4هـ، ج1404، 1ط) سيد جميلي: تحيقي(بيروت، \اآلمدي، اإلحكام لآلمدي، دار الكتب العربية  )1(
، 3الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، باب ما ذكر عن النبي، صلى اهللا عليه وسلم في الصلح بين الناس، ج        )2(

المسلمون على شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو " يث بتمامه وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح والحد304ص
 ".حرم حالال

 .17عبد الخالق، عبد الرحمن، أصول العمل الجماعي، ص )3(
 ).3(ملحق رقم : انظر قائمة المالحق. م1967\8\14نشرة بعنوان أجوبة وأسئلة، بتاريخ  )4(
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يلتزم بأحكام اإلسالم مع أن اإلنسان المسلم ملتزم بها أصالً، وال يحتاج إلى هذا الشرط،               
ويقـول ابـن عبـد    . فال نجد في تاريخ األمة في سالفها وحاضرها من قال بهذا الشرط    

اطل وهذا أصح ما فـي      فكل شرط ليس في حكم اهللا وحكم رسوله جوازه فهو ب          " )1(البر
فيدل كالمهم على عدم الثقة بالمتبوعين، وإال فما العبرة بقولهم خوفاً مـن      . )2("هذا الباب 

أن يفرقهم يقسم هذا القسم فهل القسم سيحافظ على الجماعة، أم إن الفكـرة هـي التـي               
ستحافظ عليهم، لقد أوقعوا أنفسهم في تناقض عجيب، فقد قالوا أن الفكـرة هـي التـي                 

حافظ على الحزب ونجدهم اآلن يجعلون رابط القسم هو الذي يحافظ عليهم خوفاً مـن               ت
الضياع والتفرق، فإذا ما حصل أمر شوري اصبح الزماً على كل فرد أن يطيع؛ ألنـه                
مقسم ابتداء على ذلك فال مجال للمناقشة وإال يعتبر نفسه ناكثاً كما حصل مـع جماعـة          

زب، فلو استقرأنا حتى أحاديث البيعة نجد فيهـا قـول           الناكثين الذين تم فصلهم من الح     
الحق وعدم الرضى بالقهر واالستبداد بالرأي وأخذ األمور كمسـلمات بديهيـة تحـت              

 - صلى اهللا عليـه وسـلم      -مسوغات هذا الشرط البدعي، فحينما بايع الصحابة الرسول       
سـر والمنشـط    بايعنا رسول اهللا على السمع والطاعة فـي العسـر والي          : "كانوا يقولون 

والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن ال ننازع األمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا                
وال : "فنجد أنها بيعة على قول الحق أيضاً كما في قولـه          . )3("ال نخاف في اهللا لومة الئم     

 .وليس التسليم بكل شيء وإلغاء شخصية الفرد والمتعلم. )4("نخاف في اهللا لومة الئم
أن نتصور بوضوح المهمة الملقاة على عـاتق كـل          : "ألصعب من ذلك أنهم يقولون    وا

شاب حتى يعطى هذه المهمة ويفي بهذا الحق ويكون مـن الـذين يوفـون بالعهـد وال       
 مـن   - تعالى –ينقضون الميثاق حتى ينجو بل ننجوا جميعاً يوم الحساب من عذاب اهللا             

 )5("ه وأوضحه هو من مفاهيم الحزب المتبناة      تقصير قصرناه أو ذنب ارتكبناه بأن ما أنقل       
فهم يجعلون نقض العهد وعدم طاعة الحزب توجب عذاب اهللا وهذا أمر خطير وخلـط               
جديد بين صالحية إمام المسلمين وبين أمير الجماعة الخاص فيما أمر عليه ويعطونـه              

ل أن نوع من القدسية أو العصمة التي يستحق أن يعاقب عليها من اهللا كـل مـن حـاو               
                                                

ر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري اإلمام بن عبد البر شيخ اإلسالم حافظ المغرب أبو عم     )1(
القرطبي ولد سنة ثمان وستين وثالث مائة في ربيع اآلخر، من علماء الحديث وفقهه في األندلس وكان سيد زمانه له 
 عدة مؤلفات منها كتاب االستيعاب وكتاب االستذكار وهو اختصار التمهيد، والكافي على مذهب اإلمام مالـك فـي        

خمسة عشر مجلدا، وكتاب جامع بيان العلم وفضله وغيرها من الكتب توفي في ربيع اآلخر سنة ثالث وستين وأربع 
 .1128، ص3مائة واستكمل خمساً وتسعين سنة وخمسة أعوام، القيسراني، محمد بن طاهر، تذكرة الحفاظ، ج

 .170 ص،18ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللا، التميد البن عبد البر، ج )2(
 .1470، ص3رواه مسلم، كتاب األمارة، باب وجوب طاعة األمراء، ج )3(
 .113م، ص1993-هـ1414، 3 الرياض، ط\النحوي، عدنان علي رضا، العهد والبيعة، دار النحوي  )4(
 ).12(ملحق رقم : م، انظر قائمة المالحق13/9/1967نشرة بعنوان رجل الدولة بتاريخ  )5(
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ولما كان القائد السياسي المبـدع      : " يتابعون فيقولون  مينقض اليمين، وليس هذا فحسب ث     
هو الذي يفرض نفسه على جماعته ثم على مجتمعه، وال ينتخب انتخابا، ولكن عمليـة               

 .)1 ("االنتخاب تظهر من خالل فرض نفسه على غيره وتعطيه مشروعية القيادة
ام إمام للمسلمين يصول ويجول ويقعد األحكام وفق مـا يـراه            ووفق نظرتهم تلك نجد أنفسنا أم     

ويفرض استبداده الواضح وما الشورى إال قشور رقيقة تسقط تحت ستار مفهوم تمركز السـلطة         
: في يد فرد بحسبه، وليس هذا فقط بل ويعطون أفرادهم الحق في رعايـة الشـؤون فيقولـون                 

ا إذا اقتصرنا على طريقة جعل الشباب سياسـيين     فصار البد أن يقوم األفراد بأعمال الحزب هذ       "
وهي أن يقوموا بأعمال عالوة أن الحزب قد أمرهم برعاية الشؤون وأمرهم أن يحللوا األخبـار                

وهم الذين ينكرون على الجمعيات الخيرية التي تسعى لسـد رمـق الفقـراء ألنهـا                ". السياسية
 عملها هو تسـيير الشـؤون، وتسـيير         جمعيات ترقيع وأنها ال تجوز، بحجة أن هذه الجمعيات        

إأن رعاية الشـؤون  :"الشؤون من عمل الخليفة وليس من عمل الجمعية فنجدهم في كتبهم يقولون  
فال يحل إقامـة    . هي من خصائص الدولة ومن صالحيات الدولة وال صالحية ألحد غير الدولة           

 .اقض عجيب وغريبوهذا تن. )2("جمعية أو جماعة أو شخص أيا كان ليقوم برعاية الشؤون
ويتضح أنهم يريدون للفرد الحزبي أن يكون متلقياً صرفاً فهو وعاء بحاجة ألن يمأل ال غير فال                 
يجوز أن يفتي أو يكون مفتياً وأن المسؤول المباشر عنه هو الذي يثقفه ويجره نحـو المعرفـة،                 

ن من الظلم أن يقـال      ولذلك كا " ويعدون غير ذلك انحرافاً وانحطاطاً فقد ورد في أحدى نشراتهم         
عن الحزبي أنه مفت، ومن االنحراف أن يصبح الحزبي مفتياً، صحيح انه ال مـانع أن يجيـب                  
سائال عن حكم شرعي في عمل خاص، ولكن يثقفه بالحكم المسؤول عنه ويجره نحو المعرفـة                

التصـدي  واالستنارة فيتخذ السؤال مناسبة للتثقيف ويعطي الجواب ثقافة ال فتوى فالخطر كامن ب            
ومن هنا تظهر فظاعة أن ينقلب الحزب إلى مفتي وأن يصبح شباب الحزب مفتين فـإن             . لإلفتاء

ذلك هو الهالك المحقق ال للشباب فحسب وال للحـزب وحـده وإنمـا لالمـة التـي يقودهـا                    
 .)3(..."الحزب

ـ    دوسـيتهم   تفقد فسروا بعد جهد جهيد الماء بالماء إذ يعتبرون الفتوى جزءاً من الثقافـة أوليس
المعروفة تمتلئ بل تعج بالعديد والمئات من الفتاوى المتنوعة وفي شـتى المجـاالت؟، فسـواء            
أكانت فتوى أم ثقافة فهي في حقيقتها ال تخرج عن كونها إخبار عن حكم اهللا فـي مسـألة مـا،       

بـا  هي إخبار عن حكم اهللا تعالى فـي إلـزام، أو إباحـة، أو جوا              : "والفتوى كما مر معنا سابقاً    
                                                

 .م13/9/1967نفس النشرة،  )1(
 .59الدوسية، ص )2(
 ).13(ملحق رقم : م انظر قائمة المالحق26/6/1970نشرة بعنوان جواب وسؤال بتاريخ  )3(
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، فما المشكلة في تسميتها فتوى؟ أو حتى بيانها للناس ولماذا هذا            )1("لسؤال، أو بياٍن للحكم ابتداء    
التعقيد الذي ال مبرر له إال أنه يرهق العقول ويساعد على نزف الطاقات، من أجـل أشـياء ال                   

فهمهـم؟،  بل هل المفتى يعتبر منحرفاً حسـب  . مبرر لها ولن توحد المسلمين بحال من األحوال    
وهل من الفظاعة أن يصبحوا كذلك؟، أوليسوا هم مفتون في دوسياتهم وأفكـارهم التـي تعـالج      
مئات القضايا حسب وجهة نظرهم؟ بل ويقعدون األحكام ويطلقون األوصاف الشرعية من حالل             

 !!. هذا هو في حد ذاته إفتاء؟سوحرام أو لي
ألن : "بية فقد ورد في إحـدى نشـراتهم       وليس هذا فحسب بل يعاقب كل من يخالف اآلراء الحز         

الحزب يعاقب على السلوك المخالف لألفكار المتبناة حسب ذلك الفكر، وال يعاقب على مخالفـة               
الفكر غير المتبنى، فالحزب قد تبنى حكماً معيناً في الشركات المساهمة والتـأمين والجمعيـات               

شأن من يتعامل مع شـركات المسـاهمة؛    التعاونية، وذلك من جملة التبني للحكم ولكنه لم يتبن ب         
ألن ذلك متعلق بالجمهور وليس بالدولة، فإذا خالف أحد من شبابه ما تبناه مثل المسـاهمة فـي                  
الشركات المساهمة عاقبه ألنه حكم متبنى، أما إذا خالف أحد شبابه غير ما تبناه الحزب فتعامـل     

عاقب شاباً على فعل غير متبنى، فهو لـم         مع شركة مساهمة فإنه ال يعاقبه، ألنه ال يحق له أن ي           
يعاقب على حرام ألنه حرام فقط، بل ألنه متبنى، ولم يترك العقاب على حرام آخر تركاً للعقاب                 

 .)2("على حرام بل تركاً للعقاب على فعل غير متبنى، فالعقوبات تكون على فعل غير متبنى
هم بداية جعلوا ألنفسـهم الصـالحيات       وهذا في حقيقته تجني على الدين وعلى مفهوم الشريعة ف         

-بأن يعاقبوا من يشاءون بحجة هذا القانون المسمى بالتنبني وارتفعوا بأنفسهم إلى مرتبة الدولة               
في الحديث عن الفعـل المتبنـى الـذي         " ألن ذلك متعلق بالجمهور وليس بالدولة      : "-كما قالوا 

الشيء المستغرب في طـرحهم والـذي   يستحق العقاب وغير المتبنى الذي ال يستحق العقاب، و       
يثير الدهشة والحيرة في آن واحد أنهم يعاقبون على المتبنى ويبيحون التعامل معه بمعنى انهم ال               

 يعاقـب   يعاقبون عليه، فمثلهم كمثل من يقول إن السرقة ال تجوز ولكن التعامل معها جـائز ال               
 بـأن نتركـه   - عـز وجـل  -به وأمرناعليه، فهم ال يعاقبون على شيء ألنه حرام وتعبدنا اهللا       

لـم  : "ونجتنبه، بل ألنه أصالً غير متبنى، وهذا في حقيقته دين جديد وتشريع جديد فكما قـالوا               
بمعنى أنه إذا لم يكن متبنى ففيه نظر، فاعتبـار  " يعاقب على حرام ألنه حرام فقط بل ألنه متبنى      

ذا يؤدي بهم إلـى مخالفـة أصـول         التبني عندهم أعظم من اعتبار الشرع ولألسف الشديد، وه        
 .الدين

: وهم ينصون على ذلك بصراحة حول قياس أميرهم على األمير العام للدولة اإلسالمية فيقولون             
، ولذلك ال يقال إن هذا األمـر        صالحية ويقاس عليه كل صاحب   ألن أمر اإلمام يرفع الخالف،      "

                                                
 .5الحكيمي، علي بن عباس، أصول الفتوى، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، ص )1(
 ).14(ملحق رقم : م انظر قائمة المالحق2/6/1971نشرة أسئلة أجوبة، بتاريخ،  )2(
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م، ال يقال ذلك ألن هذا يعتبر       يخالف اإلسالم في حين أن صاحب الصالحية يرى أنه من اإلسال          
تمرداً بل يجب أن يطاع األمير ما دامت له شبهة دليل أنه من اإلسالم، وظنه صاحب الصالحية                 
: وأعطى األمر به على هذا األساس، والتمرد عن طاعة صاحب الصالحية إثم لقـول الرسـول           

ـ  )1(" فقد أطاعني ومن عصى األمير فقد عصاني رمن يطع األمي  " ة اختـاروا أميـرا    وكـل ثالث
 فاألمارة هنا وخصوصاً في السفر فيما أمر األمير عليه وهو السفر، فلو كانوا              )2("فطاعته واجبة 

في السفر وأراد منهم الجهاد فهل يلزمهم بذلك؟ سيما أن تلك األحاديث تـدل بصـريحها علـى               
 .الخليفة المسلم وليس على أمير الجماعة

إن خليفة المسلمين يجب أن يكون من حزب التحريـر      : قالواولم يقفوا عند هذا األمر فحسب بل        
فوصول الحزب إلى الحكم هو تسلم      "فقالوا في إحدى نشراتهم     . حتى يضمن تطبيق أفكار الحزب    

بعض أفراده زمام السلطة من أجل تطبيق أفكار الحزب، فالذي وصل إلى الحكـم هـو فكـرة                  
المظهر المادي لهذه الفكرة الحسان تطبيقهـا   الالحزب ال أفراده، وما تسلم بعض األفراد للحكم إ 

ال بد أن يكون الخليفة من الحزب وال بد أن يكون المعاونون من الحزب وال بد أن يكـون           فكان
فهذه األجهزة الثالثة من جهاز الحكم ال بد أن تكون من الحزب ليتأتى             ،  أمير الجهاد من الحزب   

ا عدا ذلك من أجهزة الحكم فإنه يجـوز أن تكـون     تطبيق الفكرة وليضمن إحسان تطبيقها، أما م      
من الحزب ويجوز أن تكون من خارج الحزب، والخط العريض هو التأكد من تطبيـق فكـرة                  

وهذا في حقيقته بكل بساطة ضرب من ضروب التعصب المقيـت وإعطـاء هالـة               ". )3(الحزب
سف هذا مرض خطيـر  مقدسة للحزب والمتبنيات ترتفع إلى مرتبة يفوقها التصور البشري، ولأل       

ويقـول الـدكتور يوسـف      . وتحزب جلّي، ونزعة مذهبية واضحة يجب أن يتراجعـوا عنهـا          
ووجه الخطأ عنـد هـؤالء أن اهللا لـم          : " القرضاوي حول النزعة المذهبية والجمود في الرأي      

يتعبدنا بالتزام أقوال أحد من خلقه، إال ما جاء به النص الملزم من كتابـه وسـنة نبيـه، أمـا                     
 ولـو أن عصـر      - رضي اهللا عنـه    – البشر فيؤخذ منها ويترك كما قال اإلمام مالك          تجتهاداا

األئمة المجتهدين تأخر إلى زمننا فشهدوا ما شهدنا لغيروا كثيراً جدا مما ذهبوا إليه، كيـف ال،                 
وقد رجعوا عن كثير مما أفتوا به في عصرهم نفسه، لتغير البيئة، أو تغيـر الـزمن، أو تغيـر             

 –، أو تغير الحال أو لغير ذلك مما يغير االجتهاد، أيجوز لنا الجمود على اجتهاد معـين                  العرف
إن مثل هذا الجمـود     ! والدنيا حولنا تتغير واألفكار تتحول وتتطور والعالم يسير بسرعة البرق؟         

                                                
 91ص.حديث سبق تخريجه )1(
 .115،ص1دوسية الكتل الحزبي رقم  )2(
 .115،ص1دوسية الكتل الحزبي رقم  )3(
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 أن الذين جمدوا على األقـوال  تليس في مصلحة الشريعة وال في مصلحة المذهب المقلد وقد ثب  
 .)1("ذاهبهم ولم يقبلوا أي اجتهاد آخر من غيرها، تسببوا في غياب الشريعة كلهافي م
إن اإلنسان المسلم مطلوب منه أن يطمئن إلى        : في األمور المتعلقة بالشورى وبغيرها    :  رابعـاً

 صلى اهللا   -الحكم الذي أخذه عن غيره فعن وابصة بن معبد رضي اهللا عنه قال أتيت رسول اهللا               
استفت قلبك البر ما اطمأنـت      :" ، قال "نعم: "جئت تسأل عن البر واإلثم قلت     : فقال. -عليه وسلم 

واإلثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر وإن أفتـاك النـاس      . إليه النفس، واطمأن إليه القلب    
وما في معناه على الرجوع إلى القلوب ثم االشتباه مما سكن إليه            " فدل حديث وابصة  . )2("وأفتوك
فكيف . )3("، وانشرح إليه الصدر فهو البر والحالل، وما كان خالف ذلك فهو اإلثم والحرام             القلب

فعمله مـا   . بحجة التبني ! بمن يفرض عليه الرأي فرضا مسلما به من قيادة الحزب أو الجماعة           
 .هو إال إرضاء للقيادة ولألمير على حساب ما يعتقد به ويفهمه وليس دينا في حقه

 
 

                                                
، )هـ2001-هـ1422(، 1 بيروت، ط\القرضاوي، يوسف، الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد، مؤسسة الرسالة  )1(

 .58ص-57ص
فواز أحمد زمرلي، خالـد  : تحقيق( بيروت   \مي، دار الكتاب العربي     الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن، سنن الدار        )2(

رواه أحمد والطبراني وفي الصحيح طرف من أوله، ورجاله ثقات، . 320، ص2هـ، ج1407، 1، ط)السبع العلمي
 .175، ص1الهيثمي، مجمع الزوائد، ج

 .254ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد، جامع العلوم والحكم، ص )3(
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 عالمبحث الراب
 مناقشة بعض آراء التبني

إن آراء التبني عديدة وال مجال لمناقشتها وعرضها في هذا المبحث فإنما اكتفيت باإلشارة إلـى                
بعض منها لنعطي الرأي الشرعي حول بعض اآلراء المتبناة التي جعلها أصـحابها كقـوانين ال        

م أن يأخذوا بغيرها فقمت     يجوز تغييرها بحجة أنها أصبحت متبناة وال يجوز للحزبي أو ألفراده          
 :بتقسيمها إلى ثالثة مطالب

 .بعض آرائهم في العقيدة:  المطلب األول
 .بعض آرائهم في العبادات:  المطلب الثاني
 .بعض آرائهم في المعامالت:  المطلب الثالث

 
 :مناقشة بعض من آراء العقيدة: المطلب األول

قة ما يولون العقل أهمية كبرى فـي مجـال          إن الناظر إلى طبيعة عرضهم للعقيدة يجدهم بطري       
الطرح العقائدي كما مر معنا سابقا، ويتخذونه آلة في تقعيد الفكر لديهم ونجدهم يقدمون العقـل                
على النقل في الدعوة للعقيدة، فنحن هنا ال نريد أن نناقش العقل ومفهومه بمقدار مـا نريـد أن                   

م وسلوكهم، حيث يقول الشيخ تقـي الـدين         نسلط الضوء على طريقة تأثرهم بالعقل في مناهجه       
فاإلسالم هو أحكام على وقـائع فـال بـد أن           : " العالم اإلسالمي  ىالنبهاني في كتاب نداء حار إل     

ً أساسه العقل واألداة التـي      - باعتباره أفكارا  -فاإلسالم. تجري العملية العقلية في كل ما جاء به       
ألساس الذي يقوم عليه اإلسالم، واألساس الذي       تفهمه هي العقل، ومن هنا كان العقل وحده هو ا         

. نفهم به نصوص اإلسالم، فاإليمان به متوقف على العقل، وفهم ما جاء به متوقف على العقـل                
 الموجودة في أي بحث ال بد أن يدرك وجودها وواقعهـا بالعقـل، أو          األفكاروهو كأي فكر من     

د في نفس الوقت أن يكون نصها الـذي         يدرك وجود واقع أصلها الذي نبحث عنه بالعقل، وال ب         
ثم يتابع ويقـول والوصـول إلـى أن هـذه           . ... حوى أفكارها مما يفهمه العقل ويدرك معانيه      

المعالجة صحيحة أم ال، يحتاج إلى عملية عقلية أخرى يكون العقل هو دليل المعالجـة ولـيس                 
مع الكفر ال يمكن أن يحصل      وطبيعة الدعوة اإلسالمية وهي تصطدم      : "ويقول أيضاً . )   1("النص

أما الذي جعل الصراع يأخذ ناحيته العقلية، فإن القـرآن  . بينها وبين الكفر صراع ونقاش وجدال     
نفسه دعا إلى استعمال العقل، وجاء باألدلة العقلية، والبراهين الحسية، والدعوة إلى عقيدته إنمـا        

ل نجد الشيخ تقي الـدين يثنـي علـى          وليس هذا فحسب ب    .  )2 ("تعتمد على العقل ال على النقل     
                                                

 .51،ص40النبهاني، نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير، ص )1(
 50،ص1النبهاني،الشخصية االسالمية،ج )2(
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وعمـرو بـن     )1(عند ذكره لواصل بن عطاء    : "أصحاب المدرسة العقلية القديمة للمعتزلة فيقول     
لم يحصل منهم أي انحراف في العقائد علـى          ":قال و )4(والنظام،  )3(فوأبي هذيل العال  ،  )2(عبيد

 .)5(".اختالف معتقداتهم، فكلهم مسلمون مدافعون عن اإلسالم
؛ ألنهـا فـي     ت فمن الخطأ تقويته بالفروض والنظريا     لفإن ديننا يقوم على العق    :"يقولون أيضا و

الحقيقة تحوره وتضعفه، فإنه ال يوجد شيء أقوى مما يقوم على العقل، أي على اإلدراك الـذي                 
 .)6("أساسه الواقع

ـ               ة العقليـة   فنالحظ عبر عرض هذه المفاهيم أن هذا الحزب مال في طريقة تفكيره إلى المدرس
 وذلك مما دفع الحزب إلى أن حرم على أتباعـه االعتقـاد بعـذاب القبـر                 ،) 7(القديمة للمعتزلة 

رده العتقـاد مـا   : ومن تأثره بالمعتزلة وغيرهم من المتكلمين     . ونعيمه، وظهور المسيح الدجال   
 .)8(دصح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من طريق خبر اآلحاد في مسائل العقائ

د جعلوا للعقل مزية أكثر مما ينبغي، وليس هذا معناه أن ننفي مكانة العقل في اإلسـالم لكـن                  فق
ليس للعقل أن يحكم على الكتاب والسنة وإنما عليه أن يخضع لحكم الكتاب والسنة، وأخبارهما،                

كروا وما عليه إال أن يفهم ما جاء في الكتاب والسنة، ومن هنا كان انحراف المعتزلة قديماً، فـأن           
                                                

هـ بالمدينة إمام المذهب االعتزالي طرده 80هو اإلمام واصل بن عطاءالبليغ األفوه أبو حذيفة المخزومي ولد سنة     )1(
ال كافر بل هو منزلة بين المنـزلتين، فاعتزلـه هـو    الحسن البصري من مجلسه حينما قال عن الفاسف ال مؤمن و 

 .464، ص5الذهبي، سير أعالم النبالء، ج. هـ131وعمرو بن عبيد توفي سنة
هو عمرو بن عبيد بن باب مولى لبني تميم ويكنى أبا عثمان معتزلي صاحب رأي ليس بشيء في الحديث وكـان                      )2(

عين ومائة ودفن بمران على ليال من مكة طريق البصـرة،           كثير الحديث عن الحسن وغيره وتوفي سنة أربع وأرب        
 .273، ص7 بيروت، ج\الزهري، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، دار صادر 

هو رأس المعتزلة أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري العالف صاحب التصانيف الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب           )3(
ل وجاوز التسعين وتوفي في سنة سبع وعشرين ومئتين ويقال بقي إلى سنة خمس              النار ينتهي وطال عمر أبي الهذي     

 .542، ص10وثالثين، الذهبي، سير أعالم النبالء، ج
هو النظام شيخ المعتزلة صاحب التصانيف أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى ال الحارث بن عباد الضبعي البصري  )4(

وهو شيخ الجاحظ وله تصانيف جمة منها كتاب الطفـرة وكتـاب الجـواهر              المتكلم تكلم في القدر وانفرد بمسائل       
واألعراض وكتاب حركات أهل الجنة وكتاب الوعيد وكتاب النبوة وأشياء كثيرة ال توجد،  ورد أنه سقط من غرفة             

 ،10وهو سكران فمات في خالفة المعتصم أو الواثق سنة بضع وعشرين ومئتين الذهبي، سير أعـالم النـبالء، ح      
 .541ص

 .125، ص1النبهاني، الشخصية اإلسالمية، ج )5(
 .33، ص)معلومات للشباب(دوسية بعنوان  )6(

وهي قرفة أسسها واصل بن عطاء حينما أعتزل مجلس الحسن البصري حينما قال أن مرتكب الكبيرة ال : العتزلة) 7(
 اعتزال واصل لمجلس الحسن البصري، مؤمن وال كافر بل هو منزل بين المنزلتين، وسبب تسميتها بالمعتزلة هو

 .152 القاهرة،ص\صادق،حسن، الفرق اإلسالمية، مكنبة مدبولي

  13372: مركز الفتـوى علـى الشـبكة اإللكترونيـة، بإشـراف الـدكتور عبـد اهللا الفقيـه، فتـوى رقـم           )8(
http://www.islamweb.net 
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حقائق شرعية كثيرة ومهمة بسبب أنهم سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة، فحرفوهـا              
وبدلوا فيها وغيروا وبتعابير علماء السلف عطّّلوا نصوص الكتاب والسنة، واألمر الصحيح أنـه       
يجب إخضاع العقل المسلم لنصوص الكتاب والسنة، فالحاكم هو اهللا ورسوله، وليس الحاكم هـو     

 .)1(عقل البشريال
، العلـم   - تعـالى  -أجمعت على نفي صفات المعاني عـن اهللا       : "ومن المعلوم أن فرق المعتزلة    

والقدرة، والحياة، والسمع والبصر، والكالم، واكتفوا بإطالق كونه عالماً مريداً قادراً حياًٍ سـميعاً          
وقـد  ... يع هذه الصـفات بصيراً متكلماً، وهم بهذا مخالفون لطريق سلف األمة، الذين اثبتوا جم        

اجهد المعتزلة عقولهم في إثبات نفي هذه الصفات وتأثروا عموماً بمذاهب النصـارى واليهـود               
 .)2(..."وعلى األخص مذاهب الفالسفة 

والمعتزلة، والجهمية، والجبرية، والقدرية، وغيرهم، من الـذين        : "ويقول عنهم اإلمام الطحاوي   
 .)3("الضاللة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضالل وأردياءخالفوا السنة والجماعة، وحالفوا 

فهذه القضايا الجدلية وغيرها لم تظهر في تاريخ األمة اإلسالمية إال بعـد احتكاكهـا المباشـر                 
بالحضارات األخرى في أوائل القرن الثاني الهجري في نهايات الدولة األموية لتزدهـر وتنمـو          

 اإلسالمية لألفكار الدخيلة، فحدثت مرحلـة االخـتالط     في الصدر العباسي، حيث تصدت العقلية     
بعد العزلة كظاهرة اجتماعية، اختالطاً في المجالس والحديث، كما بدأت ظاهرة الجدل كظـاهرة     
مرافقة للرخاء االقتصادي وفتح الباب على مصراعيه مما أدى تدريجياً إلـى ذوبـان الطـابع                

الصافي فاضطربت اآلراء وانقسم الناس خصوصاً      الجنسي الواحد وذوبان وحدة الفكر اإلسالمي       
فيما يتعلق ببيان ذات اهللا وصفاته إلى فرق، وبدأت العقول تتضـارب فـي فهمهـا للنصـوص          
الواردة في هذا المجال، فكان من رؤوس هذه الفرقة واصل بن عطاء الذي أثار مسألة مرتكـب              

ل مجلس الحسن البصري وليس هـذا  الكبيرة أنه ليس بمؤمن بل هو بمنزلة بين المنزلتين واعتز         
 . )4(فحسب بل تأئر بمذهبه العديدين كآل البيت أمثال زيد بن علي

فدور العقل الحقيقي هو أن يكون في إطار النقل الذي من خالله يتم إدراك مقاصد الـوحي مـن    
وجود الحياة واإلنسان في عالم الشهادة وما تحويه فطـرة الكـون مـن عالقـات وارتباطـات       

ودور العقل هو علم الشـهادة بـإدراك   "نات في ظل الوحي ومعطياته حول الحياة وشأنها،         وإمكا
مقاصد الوحي من وجود الحياة واإلنسان في عالم الشهادة، وما تحويه فطرة الكون من طبـائع                
وعالقات وإمكانات في ضوء معطيات الوحي بشأن غاية الحياة ومعايير حركتها، ودور العقـل              

                                                
في حزب التحرير والجماعات التكفيرية لإلمامين ابـن بـاز   آل عبد العزيز، موسى بن عبد اهللا، المقاالت المنهجية     )1(

 .81 الرياض، ص\م، دار البحوث والدراسات المعاصرة والتراجم 2006-هـ1427، 1واأللباني، ط
 .88م، ص1980-هـ1400، 1عمان، ط\الكردي، راجح عبد الحميد، عالقة صفات اهللا تعالى بذاته، دار العدوي  )2(
 .520 بيروت، \، المكتب اإلسالمي )جماعة من العلماء: تحقيق(عز، شرح العقيدة الطحاوية، الحنفي، ابن أبي ال )3(
 .125، أبو زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص58نفس المصدر، ص )4(
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 عالم الشهادة والخالفة في هذا الكون على مقتضـى توجيهـات اإلرادة اإللهيـة               المسلم هو بناء  
وغاياتها تكامال مع ما أودع اهللا في النفوس والكائنات من فطرة وسنن بلوغاً إلى سـبل السـالم              
والى الصراط القويم، والعقل المسلم يستمد خطواته واستقامته بما لديه من علم الوحي وهو يعلم               

من علم الغيب بقدر ما لديه من علم الوحي، وهو عقل مؤمن راشـد مطمـئن غيـر           علم اليقين   
فدور الوحي الرباني هو إمداد العقـل       . مكابر وال جاحد وال مستكبر، وال يترك اليقين إلى الظن         

المسلم بحاجته من علم  عالم الغيب وتوضيح غايته الخيرة من خلق اإلنسان في عـالم الشـهادة       
وهذا ما كان عليه عهد السلف األول وهذا ما يكون عليـه العقـل              ... رضودوره في خالفة األ   

 الـوحي   ىالمسلم إذا استقام أمره وصلح أداؤه، أن غياب هذه الرؤية الحاسمة النيرة الشفافة لمعن             
الرباني اإللهي، ودور الوحي اإللهي في حياة البشر وعالم البشر، هـو الـذي سـمح بـالخلط                  

مي بين مفهومي الوحي والعقل والعالقة بينهما وطبيعة كـل منهمـا،            الخاطيء في الفكر اإلسال   
ففقدت الرؤية اإلسالمية ما اتسمت به من تمييز ووضوح مطلق، في موضع كل مـن الـوحي                 
والعقل ودور كل منهم وال مجال لالستبداد باسم العقـل تجـاهالً لغايـات الـوحي ومقاصـده                  

والقدسات بتصريف شؤون األمة على غيـر قناعـة         وتوجيهاته، وال مجال لالستبداد باسم الدين       
 .)1(..."منها ومشورة لها تمنح بها والءه

إدراك الحكم الشرعي في القياس أو       ":-وحتى في المسائل الفرعية وخصوصاً في مجال القياس         
دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية، وإن كان بالعقل،فالمراد به أن العقل مدرك للحكـم، ال            

 ).2(..." كمإنه حا
فمثالً نراهم في الجانب العقائدي والذي تطغى عليه الناحية العقلية بكثرة، نالحظ أنهم ال يجعلون               
خبر اآلحاد حجة في العقائد، وال يعتبر أصالً في منطق االستدالل، الذي يمكن أن تأخذ العقيـدة                 

إن التصـديق بخبـر     : "من خالله، ويحرمون أخذه في العقائد، حيث يقولون في إحدى نشراتهم          
وأما العمل بخبـر اآلحـاد فواجـب ألن األدلـة        . اآلحاد ال يجوز ألنه ظني ويحرم االعتقاد به       

تضافرت على وجوب العمل به، ولذلك كان الدليل الظني دليالً على الحكم الشرعي، ولكنـه ال                
ـ  يصلح دليال على العقيدة، وعليه فإن إنكار حديث اآلحاد ال يجعل المنكر كـافراً،     ه إذ يجـوز ل

التصديق به وعدم التصديق، ولكن عدم العمل بخبر اآلحاد يوجد اآلثم  ألنه عدم العمل بفرض؛                
 .)3("ألن العمل بخبر اآلحاد فرض

                                                
، )م1991-1412(ابو سليمان، عبد الحميد أحمد، أزمة العقل المسلم، المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي، ط،       )1(

 .121 ص-120ص
 .115، ص1الزركشي، البحر المحيط، ج )2(
 ).4(ملحق رقم : انظر قائمة المالحق. م22/6/1990نشرة بعنوان سؤال وجواب، بتاريخ  )3(
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فليس معنى تحريم االعتقاد رفض ما في هـذه األحاديـث، وعـدم             : "واألغرب من ذلك قولهم   
 األحاديث، أي التصـديق الجـازم هـو    التصديق بما جاء فيها، بل معناه عدم الجزم بما في هذه  

فكيف يحرم االعتقاد به والعمل به فرض في آن واحد؟ وكيف نفرق بين التصديق              . )   1("الحرام
والجزم، أوليس التصديق بأي مسألة اعتقاديه هو جزم بها سيما أن هذا القول لم يقل به أحد مـن   

علماؤنا بوضع تصديق القلـب للداللـة       أهل العلم فلم يضعوا لتعريف اإليمان الجزم إنما اكتفى          
 .)2(على اإليمان ولم يضعوا صفة الجزم فالتصديق بمسألة معينة هو جزم بها

فالحزب يحرم على أعضائه االعتقاد بعذاب القبر أو ظهور المسيح الدجال ويعتبر آثماً من يعتقد               
 .) 3(بذلك

 إليه ابـن حـزم ومـن قـال     والذي ترجحه األدلة الصحيحة ماذهب: "ويقول الشيخ أحمد شاكر 
من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في الصحيحين أم في غيرهما وهـذا    :بقوله

 الـرواة  لالعلم اليقيني علم نظري برهاني ال يحصل إال للعالم  المتبحر بالحديث العارف بـأحوا   
 " .)4(والعلل

فكر اإلسـالمي وفـي تـاريخ األمـة         لم تطرأ في ال   ) أي خبر اآلحاد  (وال شك أن هذه القضية      
 .)5(اإلسالمية إال في عهد المتأخرين الذين تأثروا بمذاهب علم الكالم الذين أنكروا ذلك

وهذا بحث يطول شرحه إال أنني سأقتصر في هذا األمر على بيان بعض من أقاويل أهل العلـم                  
 .حول حجية خبر اآلحاد

ور أهل العلم من جميع الطوائف علـى أن خبـر           لهذا كان جمه  : "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    
الواحد إذا تلقته األمة بالقبول تصديقا له أو عمالً به أنه يوجب العلم وهـذا هـو الـذي ذكـره                     
المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد إال فرقة قليلـة مـن                 

ا ذلك ولكن كثيـراً مـن أهـل الكـالم أو     المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكالم أنكرو   
 )6(أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر األشعرية كأبي اسحق             

                                                
 ).15(ملحق رقم : م، انظر قائمة المالحق1965نشرة بعنوان العقيدة ال تؤخذ إال عن يقين، بتاريخ  )1(
 .94رة شرعية، صأمين، صادق، الدعوة اإلسالمية فريضة وضرو )2(

  .70ص:في المبحث الثاني في المطلب االول"أصول التبني :"  راجع الفصل الثالث) (3
 .38، ص)الشيخ أحمد شاكر: تحقيق(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، الباعث الحثيث،  )4(
، 2، ط )زار وأنـور البـاز    عامر الج : تحقيق( مصر   \ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوي الكبرى، دار الوفاء            )5(

 .33، ص18، ج)م2001-هـ1421(
الحافظ الكبير أبو إسحاق القرشي الزهري العوفي المدني حدث عن أبيه قاضي المدينة وعن قرابته ابـن شـهاب                    )6(

هـ عن عمر خمسة 85هـ، وتوفي سنة  8ولد سنة   ... الزهري ويزيد بن الهاد والوليد بن كثير وصفوان بن سليم           
 .305، ص8اً الذهبي، سير أعالم النبالء، جوسبعين عام
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 فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبى المعالى وأبى حامد وابـن  )2(وأما ابن الباقالنى   )1(وابن فورك 
 .)5 (."... واآلمدى )4( وابن الجوزى وابن الخطيب)3(عقيل

ولو جاز ألحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع            : "-رحمه اهللا   -ويقول اإلمام الشافعي    
المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد واالنتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد             

فوا فـي تثبيـت خبـر        اختل مإال وقد ثبته؛ جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنه            
على العمـل   : ")7(ويقول الخطيب البغدادي  . )6("الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم        

بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلـى                
 دين جميعهم وجوبه،     عن أحد منهم إنكار لذلك وال اعتراض عليه، فثبت أن          اوقتنا هذا، ولم يبلغن   

 .)8("إذ لو كان فيهم من كان ال يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، واهللا أعلم
فنتيجة عدم المعرفة الحقيقية بالسنة النبوية وعدم اإلحاطة بها نجد أن الخلل والتيه يحـدث فـي                

 أعلم من علم السنن رغم أنه       وإنما دفع خبر اآلحاد بعض أهل الكالم، لعجزه واهللا        : "هذه المسألة 
                                                

اإلمام العالمة الصالح شيخ المتكلمين المحدث النحوي أبو بكر محمد الحسن بن فورك االصبهاني كان أشعريا رأسا        )1(
في الكالم صاحب التصانيف الكثيرة وبلغت مصنفاته قريبا من مئة مصنف توفي بالقرب من نيسابور واختلف فـي          

 .215، ص17هـ، الذهبي، سير أعالم النبالء، ج519نة س. موته فقيل
ابن الباقالني اإلمام العالمة أوحد المتكلمين مقدم األصوليين القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن  )2(

ارعا قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقالني صاحب التصانيف وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه وكان ثقة إماما ب                
صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن األشعري وقـد         

. يخالفه في مضائق فإنه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن أصحابه مات في ذي القعدة سنة ثـالث وأربـع مئـة        
 .190، ص17سير أعالم النبالء ج. الذهبي

لبحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد اهللا البغدادي الظفري الحنبلي           اإلمام العالمة ا   )3(
هـ، وكان غزير العلم، ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن 431المتكلم صاحب التصانيف، ولد سنة 

 .443، ص17ي، جهـ، الذهب513إيراده وبالغة كالمه وقوة حجته في التكلم، توفي سنة 
ولد ابن الخطيب سنة  )سلمان( لسان الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد بن عبد اهللا السلماني، نسبة إلى هو )4(

 وفيهم العالم باللغـة واألدب والعـالم بالفقـه          ، وبها تلقى علومه على كبار علمائها،      غرناطةهـ، ونشأ في    /713
هـ، الفاخوري، حنـا، تـاريخ األدب       /759فنهل من كل هذه العلوم و توفي سنة         . واألصول وفيهم العالم بالطب   

 .844العربي، المطبعة البوليسية، ص
 .30، ص18ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، ج )5(
 .هـ1358، القاهرة، )أحمد محمد شاكر: تحقيق(يس، األم، الشافعي، محمد بن إدر )6(
هـ، وهم مؤرخ عربي كبير أشهر 392هو اإلمام المحدث أحمد بن علي ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، ولد سنة )7(

 كتبه تاريخ بغداد وفقيه كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين، وله أكثر من مئة مصنف في مختلف العلـوم                  
هـ ببغداد، ابن خليكان، وفيات األعيـان،  463والفنون كالكفاية في علم الرواية والفقيه والمتفقه وغيرها توفي سنة         

 .184، ص1، ج)إحسان عباس: تحقيق( بيروت، \دار صادر 
 .31صالخطيب البغدادي، الحافظ أحمد بن علي بن ثابت، الكفاية في علم الرواية، دار الكتب العلمية، بيروت ،  )8(
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ال يقبل منها إال ما تواترت به أخبار من ال يجوز عليه الغلط والنسيان، وهـذا عنـدنا ذريعـة                    
 .)1(..."- صلى اهللا عليه وسلم–إلبطال سنن المصطفى 

والرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يرسل الرسل فرادى إلى أقوام معينة ليبلغهم كالم اهللا ،فهـل                 
 الرسل ليحصل به التبليغ والعلم؟، ودون أدنى شـك         نء األقوام يطالبون بعدد متواتر م     كان هؤال 

أن هؤالء الرسل كانوا يبلغون أحكام اإلسالم بمجموعها من عقائد وأحكـام وأخـالق، وخبـر                
الواحد إذا تلقته األمة بالقبول عمال وتصديقاً له فإنه يفيد العلم اليقيني عند جماهير األمـة وهـو               

 .)3( ولم يكن بين سلف األمة  في ذلك نزاع)2(سمي المتواترأحد ق
وهنا ال بد للعقل السليم الذي بني على فطرة اإلسالم الخالصة أن يدرك ذلك وهنا تكمن العمليـة            
العقلية السليمة في إدراك هذا األمر، ال أن نلغي أصالً تعارف عليه السلف والمخلصون من هذه                

فرت فيه صفات النقص والخلل كالمعتزلة و الفرق الباطنيـة، فقلـة            األمة ولم ينكره إال من توا     
االطّالع على معاني وأسرار التشريع، واإلحاطة بالسنن؛ جعلت كثيراً من هذه الفـرق تنحـدر               

 .خارج إطار أهل السنة والجماعة القائمة على أصول متينة وقوية
هو المحور األساسي، فمـثالً فـي       واألقوال كثيرة عندهم في هذا المجال الذي أصبح العقل فيه           

ودليل عصمة األنبياء دليل عقلـي ولـيس        : "مسألة عصمة النبوة يقول الشيخ تقي الدين النبهاني       
دليالً سمعياً؛ ألن ثبوت نبوة النبي ورسالة الرسول عقلية تثبت بمعجزة محسوسة، فكون النبـي               

األنبياء والرسـل، فـإن عصـمة       معصوماً ال بد أن يكون عقلياً؛ ألنه من مقتضيات ثبوت نبوة            
إال أن هذه العصمة لألنبياء والرسل إنما تكـون بعـد أن   ... األنبياء والرسل مسألة يحتمها العقل  

 .)4(..."يصبح نبياً أو رسوالً بالوحي إليه
وتجب لألنبياء العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة، وتجوز عليهم ما سوى ذلك              

 ليس فيها خسة، وهذا قول أكثر العلماء كما نقله غير واحد وعليه اإلمام أبـو                من الصغائر التي  
                                                

 .97، ص1الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، ج )1(
وأما عدة األحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر يراد به معان إذ المقصود : "ولهذا يقول شيخ اإلسالم )2(

رواه عدد كثير يكون العلم حاصـالً بكثـرة         من التواتر ما يفيد العلم، ولكن من الناس من ال يسمي متواترا إال ما               
عددهم فقط، ويقولون أن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد في العلم وهذا قول ضعيف، والصحيح ما       
عليه األكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصـل بقـرائن          

لعلم بجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة، وأيضاً فالخبر إذا تلقته األمة بالقبول            تحتف بالخبر، يحصل ا   
تصديقاً له أو عمالً بموجبه، يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى التواتر، لكن من النـاس مـن                    

ابن تيميـة، مجمـوع     ". ، وخبر واحد  متواتر، ومشهور : ، ويقسمون الخبر إلى   )الحنفية(يسميه المشهور والمستفيض  
 .30، ص18الفتاوى، ج

 .355الحنفي، شرح العقيدة الطحاوي، ص )3(
ـ 1424(، المعتمـدة    6ط/  بيـروت    \النبهاني، الشخصية اإلسالمية، دار األمة       )4( ، 134، ص 1، ج )م2003-هـ
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تصـح النبـوة    ) الشيخ تقي الدين النبهاني   ( فعلى قول زعيمهم    .الحسن األشعري رضي اهللا عنه    
فالعقـل  . )1(لمن كان لصا سارقاً نباشًا للقبور إلى غير ذلك من الرذاالت التي تحصل من البشر              

ن الرسول أو النبي ال بد أن يكون معصوما في فترة شبابه؛ ألن هذا األمر هو من                 الحقيقي يقر أ  
مقتضيات الدعوة ومن األمور المهمة التي ينظر الناس إليها وتساعد فـي قبـول الـدعوة ألن                 

تكون ) المعاصي(ماضيه كان سليماً من االنحراف ومن دواعي الفتنة، والتي بدورها إن وجدت             
إن اهللا قـد  : "لدعوة، وتأثر على قبول الدعوة، ويقول الدكتور محمـد البـوطي  دافعاً للنفور من ا  

عصمه مع ذلك من جميع مظاهر االنحراف وعن كل ماال يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيـأه        
فهو حتى عندما ال يجد لديه الوحي أو الشريعة التي تعصمه من االستجابة لكثيـر مـن                 . اهللا له 

 آخر خفياً يحول بينه وبين ما قد تتطلع إليه نفسه مما ال يليق بمـن                رغائب النفس، يجد عاصماً   
هيأته األقدار لتتميم مكارم األخالق، وإرساء شريعة اإلسالم ال جرم أن هـذه العنايـة اإللهيـة                 

 طريقاً دقيقاً من النور يمخر عباب ظـالم         - صلى اهللا عليه وسلم    –الخاصة جعلت لشباب النبي     
يات الدالة على معنى النبوة التي خلقه اهللا لها، وهيأه لحمل أعبائها، وعلى             الجاهلية، من أعظم اآل   

أن معنى النبوة هو األساس في تكوين شخصيته واتجاهاته، النفسية، والفكرية والسـلوكية فـي               
 أن يتبدى للناس من هذه العناية اإللهيـة بالرسـول مـا    -لعز وج–واقتضت حكمة اهللا    . الحياة

 .)2("اإليمان برسالته ويبعد أفكارهم عن عوامل الريب في صدقهيسهل عليهم أسباب 
: ثم ألم نجد في النقل ما يدل على انهم معصومون؟ ألم يقل رب العزة عن موسى عليه السـالم                  

ي وعدو لَّه وأَلْقَيت علَيك محبةً منـي        أَِن اقِْذِفيِه ِفي التابوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الْيم فَلْيلِْقِه الْيم ِبالساِحِل يأْخذْه عدو لِّ            (
 حتى قام بمهام النبوة والعنايـة اإللهيـة         -عليه السالم -فمنذ ميالد موسى    . )3()وِلتصنع علَى عيِني  

 . صغرهذتتغمده وتحرص عليه من
وكـان  . )4() رشده ِمن قَبلُ وكُنا ِبه عاِلِمني      ولَقَد آتينا ِإبراِهيم  : ( عليه السالم  –وقوله تعالى عن إبراهيم     

وقـال  . )5()قَالُوا سِمعنا فَتى يذْكُرهم يقَالُ لَه ِإبـراِهيم       : (ذلك في طفولته بدليل قول الكافرين فيما بعد       
 قَالَ ِإني   *كَانَ ِفي الْمهِد صِبياً     فَأَشارت ِإلَيِه قَالُوا كَيف نكَلِّم من       : (-عليه السالم -تعالى في شأن عيسى     

 وبراً * وجعلَِني مباركاً أَين ما كُنت وأَوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة ما دمت حياً           *عبد اللَِّه آتاِني الِْكتاب وجعلَِني نِبياً       
يا يحيى خِذ الِْكتاب ِبقُوٍة     : (، وقال أيضا في شأن يحيى عليه السالم       )6()ياًِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جباراً شقِ    

                                                
)1( htm.hizbultahrir/wahabies/info.sunna.www://ttph موقع أهل السنة والجماعة. 
 .51م، ص1998-هـ1419 ،5 مصر، ط\البوطي، محمد سعيد رمضان، فقه السيرة، دار السالم  )2(
 .39سورة طه، آية  )3(
 .51سورة األنبياء، أية  )4(
 .60سورة األنبياء، آية  )5(
 32.-29سورة مريم، آية  )6(
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 فقد أجمع العقالء على الثناء على األنبياء والرسل طوال فترة حياتهم قبـل              )1()وآتيناه الْحكْم صِبياً  
 .)2(النبوة إلى أن أكرمهم اهللا تعالى بها وأثنائها إلى أن قبضهم

دهم يخطئون أهل السنة في القضية التي أثارها المعتزلة قديماً حول خلق اإلنسان ألفعالـه               ثم نج 
ويجعلونها في مرتبة الفرق األخرى الضالة المنحرفة، حيث يرى المعتزلة إن اإلنسـان يخلـق               
أفعاله بنفسه وال دخل للقدرة اإللهية فيها، فانبرى أهل السـنة يـردون علـى أهـل االعتـزال              

وكذلك كانت جميع اآلراء التي جاءت      : "م وضالالتهم لكن أصحاب اتجاه التبني يقولون      افتراءاته
في القضاء والقدر خطأ محضاً سواء آراء المعتزلة أم آراء أهل السنة أم آراء الجبرية أم اآلراء                 
التي جاءت بعدها وأوغلت بالفروض والتخيالت، والرأي الصواب في المسألة كما وردت فـي              

 فنجد أنهم لألسف    )3("يونانية وهي أفعال العباد هل يقومون بها بإرادتهم أم جبرا عنهم؟            الفلسفة ال 
يجعلون فروض الفلسفة اليونانية وتساؤالتها هي التي ينبغي البحث حولها، وما عداها بحث فـي           

 .)4(غير محله ، كما أشاروا إلى ذلك في دوسيتهم
_ في العقائد كيفية نزول الوحي على الرسـول  حتى أنهم مع ذلك نجدهم يأخذون أحاديث اآلحاد      

أحياناً يأتيني مثل صلصة الجرس وهو أشد علـي فيفصـم    : " مثل حديث  -صلى اهللا عليه وسلم   
، وأيضـاً   )5("عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجالً فيكلمني فأعي ما يقول              

 صـلى اهللا عليـه    –ء رسـول اهللا     أول ما بـدي   :"  رضي اهللا عنها   –حديث الذي روته عائشة     
: وأيضا حـديث "  الصادقة في النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح   ا الرؤي -وسلم

، أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فـاتقوا اهللا                  )6("
ها في منطق االستدالل على      وغيرها من األحاديث التي يجعلون     )7("أيها الناس وأجملوا في الطلب    

 .)8(العقيدة ،وال شك في أنها أحاديث آحاد
                                                

 .12سورة مريم، آية  )1(
ـ 1418،  4بيـروت، ط  \ ةاأللباني، وهبي سليمان غواجي، أركان األيمان، مؤسسة الرسال        )2( -140م، ص 1997-هـ

 .141ص
 .34دوسية معلومات للشباب، ص )3(
 .31نفس المصدر، ص )4(
 .4، ص1 جالبخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، )5(
 .139، ص1النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، باب بدء الوحي، ج )6(
والحديث في أحد رواته ضعف يقول اإلمـام        . 166، ص 8الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، ج         )7(

، 72، ص4زوائـد، ج الهيثمـي، مجمـع ال  " رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف        :" الهيثمي
، 311، ص5والطرق األخرى أيضاً فيها ضعف كما أشار إلى ذلك اإلمام الذهبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، ج

 .وغيرهم من العلماء الذين لم يعتمدوا تلك الروايات بسبب ضعف أحد رواتها
 .138، ص1النبهاني، تقي الدين، الشخصية اإلسالمية، ج )8(
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 العبادات: المطلب الثاني
وهنا التبني في العبادات ال يصح كما ورد في أدبياتهم ومع ذلك نراهم يتبنون في مجاالت شتى                  

 .في العبادات بل ويعللّون أنهم يتبنون فيها ما يوحد األمة
 عن رجل الفضاء وساكن القطبين، وقالوا أن الوقـت سـبب مـن              فقد اسقطوا الصالة والصيام   

فالذي يكون على سطح القمر، أو في داخل عربة الفضـاء فإنـه             "أسباب أداء الصالة والصيام،     
ومـع  ... يكون خارج الكرة األرضية، وال يتأتى فيه حصول السبب، ولذلك ال يصلي وال يصوم         

كون حكمهم داخالً تحت الحكم الشرعي فإذا لـم         ذلك فإنه لو حصل أن سكن أناس القطب فإنه ي         
يحصل السبب أي سبب وجود الصالة ال يحصل المسبب، أي إذا لم يـدخل الوقـت ال تجـب                    

 .)1("الصالة وال يجب الصيام ولو فعلها يكون فعله باطال
وال شك أن هذه الفتوى تعتبر من أغرب الفتاوى وبعيدة كل البعد عن الحس الفقهي واإلسـالمي            

 تعجب فعجب قولهم، فمن يملك إلغاء الصالة والصـيام ويفسـرها تفسـيراً نظريـاً وفقـاً                  وإن
لمقتضيات الواقع وكأنها رموز رياضية تحتاج إلى حل رياضي أو إلى معادلة معينـة ينقصـها                
رمز هنا أو هناك، بعيداً عن أسرار التشريع وروح التشريع، فحينما سأل الصحابة رضـوان اهللا         

: قلنا يا رسول اهللا وما لبثه في األرض قال        : " عن الدجال  - صلى اهللا عليه وسلم    -عليهم الرسول 
أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسـول اهللا فـذلك    "

فهذا الحديث يدل صراحة على     . )2("اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم قال ال اقدروا له قدره           
، )3(الوقت إذ غم على اإلنسان وال يقال كما يقولون أن هذه األحاديـث مختصـة بالـدجال    تقدير  

فأصل مسألة البحث هنا هو الوقت والصحابة الكرام يسألون عن وقت الصالة حينما قـال لهـم                 
، فال توجد قرينة تخصصه     "يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة     : "-صلى اهللا عليه وسلم   _النبي  

 .خرج عن طبيعته ويصبح أمراً فوق الطبيعة المعتادة فال بد من تقدير الوقتفالوقت حينما ي
فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب فإذا ورد النص بصيغة عامة وجـب العمـل بـه                 
بالعموم الذي دلت صيغته عليه وال اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بنـاء عليه،سـواء    

، ألن الواجب على النـاس اتباعـه والسـير وفقـه، وال تعتبـر           أكان سبباً، أم واقعة، أم حادثة     
الخصوصية في السؤال، أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها؛ ألن عدول الشارع فـي نـص                 
جوابه، أو فتواه عن الخصوصيات إلى التعبير بصيغة العموم قرينة إلـى عـدم اعتبـاره تلـك         

يـا  :فقـالوا   .  عن ماء البحر   - عليه وسلم     صلى اهللا  -فقد سأل قوم النبي محمد      . الخصوصيات
فقـال  . رسول اهللا إنا نركب البحر، ولو توضأنا بما معنا خشينا العطش، أنتوضأ بمـاء البحـر؟     

                                                
 .24الدوسية، ص )1(
 .2934:رواه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم الحديث )2(
 .34الدوسية، ص )3(
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، فهذه الصيغة العامة تدل كل      )1("هو الطهور ماؤه الحل ميتته    : "-صلى اهللا عليه وسلم   –الرسول  
ة الضـرورة واالختيـار فيجـب العمـل         الداللة على أن ماء البحر مطهر كل التطهير في حال         

بالعموم، وال عبرة بكون السؤال ورد خاصاً عن التوضأ وال بكون السائلين سـألوا عـن حالـة     
 .)2(ضرورتهم إلى الماء خشية العطش

قالوا ولوال هذا الحـديث  ): "حديث الدجال( حول هذا الحديث  -رحمه اهللا–ويقول اإلمام النووي    
تصرنا فيه على الصلوات الخمس ثم األوقات المعروفة في غيـره مـن             ووكلنا إلى اجتهادنا الق   

قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل              ": أقدروا له " األيام ومعنى 
يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصـر فصـلوا العصـر، وإذا                   

ا وبين المغرب، فصلوا المغرب، وكذا العشاء، والصـبح، ثـم           مضى بعد هذا قدر ما يكون بينه      
الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقد وقـع فيـه صـلوات سـنة                   

وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليـوم األول           . فرائض كلها مؤداة في وقتها    
فالصالة ال تسقط بأي حال مـن األحـوال وهـي    . )3("أن يقدر لهما كاليوم األول على ما ذكرناه  

كما مـر   . فرض فالوقت ال دخل له في إزالة حكم اهللا إنما هو إمارة أو عالمة على بداية تنفيذه                
لهذا لم يعتبر في أداء الصالة قصر الوقت وطوله بـين           "معنا في الفصل األول من هذا البحث،        

م أو تطول ألن خرق العادة ال دخل لها في إزالـة            الزمان المعهود سابقاً أعم من أن تقصر األيا       
 .)4("حكم الشريعة

فلو فرضنا أن رجال سجن تحت األرض في زنزانة فهل تسقط عنه الصالة أو الصوم ؟ او مـن      
كان أعمى بعيدا عن العمران ماذا يفعل في هذه الحال؟ فهو معذور وليس قادراً كما هو الحـال                  

الذي يقتضيه أصول الشـرع وقواعـد   "ق بين المعذور والقادر،في الوضع الطبيعي فينبغي التفري 
الفقه في ذلك هو التفرقة بين المعذور والقادر، فالمعذور ال يجب عليه اإلعادة إذا لم ينسب إليـه            
تفريط وقد فعل ما أداه إليه اجتهاده وأصاب فهو كالمجتهد المصيب، وعلى هـذا فـإذا تحـرى                  

ه رمضان وهو يشك فيه فبان رمضان أو ما بعده أجزاه مع            األسير وفعل جهده وصام شهراً يظن     
كونه شاكا فيه وكذلك المصلي إذا كان معذوراً محتاجاً تعجيل الصالة في أول الوقت إما لسـفر                 
ال يمكنه النزول في الوقت وال الوقوف أو لمرض يغمى عليه فيه أو لغير ذلـك مـن األعـذار         

 أنه أوقع الصالة في الوقت لم يجب عليه اإلعـادة           فتحرى الوقت وصلى فيه مع شكه ثم تبين له        
                                                

، المكتـب اإلسـالمي   )محمد مصـطفى االعظمـي  . د: تحقيق(ابن جزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن حزيمة         )1(
، 1 ورجاله ثقات، الهيثمي، مجمع الزوائد، ج      هذا الحديث رواه احمد   . 59، ص 1، ج )م1970-هـ1390(بيروت،  \

 .57، ص1حديث حسن صحيح، الكناني، مصباح الزجاجة، ج: "، وقال الترمذي215ص
 .190ص-189خالف، أصول الفقه، ص )2(
 .66، ص18النووي، شرح صحيح مسلم، ج )3(
 .299كراتشي، ص\السيوطي، جالل الدين، وآخرون، شرح سنن ابن ماجه، دار قديمي خان )4(
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بل الذي يقوم عليه الدليل في مسألة األسير أنه لو وافق شعبان لم يجب عليه اإلعادة وهو قـول                   
الشافعي؛ ألنه فعل مقدوره ومأموره والواجب على مثله صوم شهر يظنه من رمضان وإن لـم                

بل ليس بتأخير من وقت إلـى وقـت         ... لعاجزيكنه والفرق بين الواجب على القادر المتمكن وا       
وإنما جعل الشارع وقت العبادتين في حق المعذور وقتاً واحداً فهو يصلي الصالة فـي وقتهـا                  
المشروع الذي جعله الشارع وقتاً لها بالنسبة إلى أهل األعذار فهو كالنائم والناسي إذا اسـتيقظ                 

لنسبة إليهما وإن لم يكن وقتـا بالنسـبة إلـى        وذكر فإنه يصلي الصالة حينئذ لكون ذلك وقتها با        
 .)1(..."الذاكر المستيقظ 

ونحن نعيش اليوم في عالم التقدم والصناعة وضبط الوقت، فلم يكن في عهد السـابقين صـعود            
إلى القمر وفي نفس الوقت لم يكن لديهم أيضا مدنية حديثة وحسابات تحسب الزمن بكل دقائقـه                 

إذا شك في دخول الوقت لم    : "قة واإلتقان ولهذا يقول اإلمام ابن قدامه      وأجزائه حسابا في غاية الد    
 صنعة جرت عادته بعمل شـيء       ويصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك مثل ما هو ذ            

مقدر إلى وقت الصالة أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه وأشباه هذا، فمتـى فعـل ذلـك              
والشك أن الوقت في أيامنا هذه يحسـب        . )2(..."الصالةوغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له        

 .بسهولة متناهية، فليس من الصعوبة بمكان تقديره أو وضع تقادير تدل على الوقت
 

 :المعامالت واألحوال الشخصية: المطلب الثالث
فمتبنياتهم في المعامالت كثيرة، سواء على صعيد النواحي المالية، أم علـى صـعيد العقوبـات                

 :ال الشخصية فمن متبنياتهم على هذا الصعيدواألحو
 .فهم يقسمون الحياة إلى حياة عامة، وحياة خاصة: قضية نشوز المرأة -1

ويضعون لكل منهما أحكاماً محددة تتعلق بسلوك المرأة في كل منهما ومـن خاللهمـا يقعـدون        
 .الحكم حول شرعية حكم النشوز بحق المرأة أو عدمه

 الرجل ونواهيه فيما يتعلق بالحياة الخاصة بل هو         رهو مخالفة أوام  : هوالنشوز حسب ما يعرفون   
عصيان الزوجة لزوجها وليس مخالفة أوامر اهللا ونواهيه فإن تعلقت أمور معينة بالحياة العامـة               

أن ينهاها أن تزور بيت أهلها أو نهاها عن صلة رحـم            : فال تجب إطاعته وال تعتبر ناشزاً مثل      
لمسجد في جماعة أو أن تحضر محاضرة عامة أو أن تـذهب لمهرجـان              أو أن تذهب للصالة ل    

 الحياة العامة فالنشوز هو ما كان متعلقاً بالشؤون الزوجية وماعدا ذلك            نخطابي إلى غير ذلك م    
                                                

، مكتبة نزار مصـطفى  )هشام عبد العزيز عطا وآخرون: تحقيق(الزرعي، محمد بن أبي بكر أيوب، بدائع الفوائد،    )1(
 . 791، ص3ج) م1996-1416(، 1مكة المكرمة، ط\الباز

 .430، ص1بيروت، ج\ابن قدامه، موفق الدين، المغني، دار الفكر )2(
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إنما هو عدم إطاعة الزوجة لزوجها فيما هو من حقه عليهـا            : فالنشوز. ")  1(فليس له حق عليها   
ولبس الزوجة الجلباب هو من الحيـاة العامـة         . لق بشؤون الزوجية  وهو الحياة الخاصة وما يتع    

وليس فرضاً على الزوج أن يجعلها تقوم به وكذلك لـبس الباروكـة             . وليس من الحياة الخاصة   
والبنطال وكل ما هو من الحياة العامة سواء كان مباحاً أو مندوباً أو فرضاً أو حرامـاً ال فـرق             

امة فال يجب عليه أن يأمرها بشيء منه أو ينهاها عن شيء مـن              في ذلك إذا كان من الحياة الع      
ذلك، إذا كان من الحياة العامة فإذا أمرها أو نهاها ولم تطعه لم تكن ناشـزاً وال حـق لـه أن                      

فالزوج يأمرها أن تلبس الجلباب فان لم تلبسـه ال تكـون ناشـزاً وال         . يعاقبها على عدم طاعته   
 .)2("يكون له أي حق عليها

هو المكان المرتفع من األرض وجمعه نشوز ومنها انشاز عظام          :  من النشز و لغة    وهشوز  والن
وانظُر ِإلَى الِعظَاِم كَيف ننِشزها ثُم نكْسوها لَحماً فَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَـم              : (الميت كما جاء في قوله تعالى     

     ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وتركيب بعضها على بعـض،      اأي رفع عظام الميت إلى مواضعه     . )3( )أَنَّ اللّه 
هي التـي عصـت زوجهـا،       " والمرأة الناشز . )4(ونشزت المرأة استعصت على بعلها وابغضته     

: واألصل في النشـوز قولـه تعـالى       . )5("وخالفت أمره، وامتنعت عن تأدية حقه وتطاولت عليه       
ما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعٍض وِبما أَنفَقُواْ ِمن أَمـواِلِهم فَالصـاِلحات قَاِنتـات               الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِ    (

 حاِفظَات لِّلْغيِب ِبما حِفظَ اللّه والالَِّتي تخافُونَ نشوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضـِربوهن فَـِإنْ                
ففي كالمهم أن للمرأة  حرية التصرف، حيث       . )6()أَطَعنكُم فَالَ تبغواْ علَيِهن سِبيالً ِإنَّ اللّه كَانَ عِلياً كَِبرياً         

تخرج بغير إذن زوجها فهي حرة في لبس الجلباب أو عدمه أو الباروكة أو البنطال أو حضـور        
الحياة العامة كما يدعون فماذا بقي للزوج مـن         المؤتمرات أو المهرجانات أو غيرها من أعمال        

كرامة؟ فهل مطلوب منه أن يعاشرها وأن يأكل ويشرب ثم تنتهي أموره عند هذا الحد؟ إن هـذه        
الفتوى هي تدمير لألسرة المسلمة وتفسيخ للعالقات الزوجية القائمة على المودة والرحمة، فهـل              

وامر اهللا ونواهيه؟ فكما أشاروا أن النشوز هو         أاعظم من أ   -حسب قولهم -أوامر الزوج ونواهيه    
 اهللا ونواهيه، فأين ذهبت معاني النشوز عن مثل هذا الكـالم؟   أوامرمخالفة أوامر الزوج وليست     

، )7( المرتفعة عن موافقة زوجها    يوالمرأة النشوز وه  : واإلمام القرطبي يعلق على النشوز فيقول     
                                                

 .106الدوسية، ص )1(
 .107ص-106نفس المصدر، ص )2(
 .259سورة البقرة، آية )3(
 .275، ص)نشر(الرازي، مختار الصحاح، مادة  )4(
ـ 1808(،  2القاهرة، ط \إسماعيل، محمد بكر، لفقه الواضح على المذاهب األربعة، دار المنار          )5( ، 2، ج )م1997-هـ

 .95ص
 .34سورة النساء، آية )6(
 .295، ص3قرطبي، دار الشعب القاهرة، جالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح، تفسير ال )7(
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أشتمل على المعاصي والنواهي فعـد اهللا سـبحانه   إن النشوز يتضمن أيضاً ما     ومن جهة أخرى    
يا أَيها الَِّذين آمنواْ    : (النشوز فاحشة وغيرها من الذنوب فهو أيضا يتضمنه كما جاء في قوله تعالى            

             ـوهمتيا آتِض معواْ ِبببذْهِلت نلُوهضعالَ تهاً واء كَرسِرثُواْ النأَن ت ِحلُّ لَكُمـٍة         الَ ينيبـٍة مِبفَاِحش ـأِْتنيِإالَّ أَن ي ن
فكما جاء فـي    . )1()وعاِشروهن ِبالْمعروِف فَِإن كَِرهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللّه ِفيِه خيراً كَِثرياً            

 فقال إال أن يأتين بفاحشة      عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء فرجع إلى النساء        : (تفسير الطبري 
مبينة والفاحشة العصيان والنشوز فإذا كان ذلك من قبلها فإن اهللا أمره أن يضربها وأمره بالهجر                

فكـل زوج امـرأة أتـت       . فإن لم تدع العصيان والنشوز فال جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها            
كتابـه والتضـييق    اهللا في   بفاحشة من الفواحش التي هي زنا أو نشوز فله عضلها على ما بين              

عليها حتى تفتدي منه بأي معاني فواحش أتت بعد أن تكون ظاهرة مبينـة بظـاهر كتـاب اهللا                   
 .)2("تبارك وتعالى وصحة الخبر عن رسول اهللا

والنشوز هو معصية؛ ألنه خروج عن أوامر اهللا وتدمير بنى الزوجية والهدف من التـدرج فـي    
 .)3(في المستقبل فبدأ بالسهل ثم األسهلعقوبة الناشز زجرها عن المعصية 

 العاصية لزوجها فمن امتنعت من فراشه أو من االنتقال معه إلـى مسـكن مثلهـا أو              والناشز" 
خرجت من منزله بغير إذنه أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر معه إذا لـم             

 .)4("تشترط بلدها فهي ناشز
، فحتى لـو أرادت أن تحـج أو أن         )5(ها وسفرها هو نشوز إال لعذر     فخروج المرأة بال إذن زوج    

فنرى أنـه   . )6(تعتمر بغير إذن زوجها فهي ناشز وحتى صوم النفل كذلك بغير إذن يعتبر نشوزاً             
فقـد  . حتى في باب العبادات وباألخص النوافل إذا قدمتها على حق زوجها فال يجوز لها ذلـك               

، وكلما دعاها الرجـل  لال له زوجة تصوم النهار، وتقوم اللي      أن رج : سئل شيخ اإلسالم بن تيمية    
إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صالة الليل، وصيام النهار على طاعة الزوج، فهل يجـوز ذلـك؟،       

ال يحل لها ذلك باتفاق المسلمين بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إليه بـالحق وذلـك      : "فأجاب
وصيام النهار فتطوع فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة         فرض واجب عليها وأما قيام الليل       

ال يحل للمرأة أن تصوم وزوجهـا شـاهد إال     : "حتى قال النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث        
                                                

 .19سورة النساء، آية  )1(
 .311، ص4الطبري، تفسير الطبري، ج )2(
، 5، ط)زهير الشـاويش : تحقيق(بيروت، \المقدسي، عبد اهللا بن قدامه، الكافي في فقه ابن حنبل، المكتب اإلسالمي           )3(

 .194، ص5، ج2 بيروت، ط\م، دار المعرفة ، الشافعي، محمد بن إدريس، األ137، ص3، ج)م1988-هـ1408(
، )هالل مصيلحي مصطفى هالل: تحقيق(بيروت، \البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع، دار الفكر         )4(

 .467، ص5ج
 .60، ص9بيروت، ج\النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي )5(
 .120بيروت، ص\ المعرفةنفس المؤلف، منهاج الطالبين، دار )6(
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فإذا كان النبي قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان       . )1(بإذنه وال تأذن في بيته إال بإذنه      
نع بالصوم بعض ما يجب له عليها فتجب طاعتـه وال يجـوز لهـا               زوجها شاهداً إال بإذنه فتم    
 .)2("مخالفة زوجها في أمر اهللا 

يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك أَدنى              :(  ثم يقول اهللا تعالى   
 فـاهللا أمـر   -صلى اهللا عليه وسلم– فهذا خطاب للنبي). 3() ن فَال يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً      أَنْ يعرفْ 

نبيه بأن يكلف زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب،  الذي فرضه اهللا تعالى عليهن صـيانة                
فإذا كان هـذا خطـاب      .  )4(وستراً،فيعرفن بالحشمة، والوقار، فال يتعرض لهن الفساق والفجار       

 ألزواجه بالحجاب وهن العفيفات الطاهرات؛ أليس  القول بأن          - صلى اهللا عليه وسلم    –الرسول  
الحجاب ليس فرضاً على الزوج أن يلزم زوجته به؛ هو بهتان وأجتراء على الشرع  وتحريـف               

اب الرسول هو   أن االصل في خط   :لكالم رب العالمين وأين ذهبت القاعدة األصولية التي ذكروها        
 5خطاب ألمته إال ما استثنى

فطاعة المرأة لزوجها هي طاعة حتمها الشرع الحنيف وجعل لها مثوبة وأجراً كبيـراً، ويقـول                
فإن اهللا قد أوجب حق الزوج عليهـا وطاعتـه وحـرم عليهـا               "- رحمه اهللا  –اإلمام ابن كثير    

لو كنـت   : " صلى اهللا عليه وسلم    وقد قال رسول اهللا   . معصيته لما له عليها من الفضل واإلفضال      
 .)6("آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها

 لقد ذكرنا طبيعة السكنى في بيت واحد حسب وجهة نظرهم في الفصل الثالث هم يجيـزون                 -2
 حياتهـا الخاصـة     للمرأة بأن تظهر أمام ساكني البيت الواحد، فال يجب عليها التستر؛ ألنها في            

خصوصاً إذا كانت تلبس ثيابها المبتذلة أو ثياب المهنة، ووجب على الرجال أن يغضـوا مـن                  
يـا أَيهـا الَّـِذين آمنـوا        : (حيث استدلوا باآلية الكريمة في سورة النور في قوله تعالى         " أبصارهم

      الَِّذينو كُمانمأَي لَكَتم الَِّذين أِْذنكُمتسونَ        ِليـعضت ِحنيِر ولَاِة الْفَجِل صاٍت ِمن قَبرثَلَاثَ م ِمنكُم لُموا الْحلُغبي لَم
ِثيابكُم من الظَِّهريِة وِمن بعِد صلَاِة الِْعشاء ثَلَاثُ عوراٍت لَّكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيِهم جنـاح بعـدهن طَوافُـونَ                    

 .)1()يكُم بعضكُم علَى بعٍض كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم الْآياِت واللَّه عِليم حِكيمعلَ
،أي وهن متبـذالت وفـي   نيدخل الصبيان وعبيد النساء على النساء بغير استئذا      :  فهذه األوقات 

وهذه العلة موجودة   ثياب المهنة؛ أي ألنهم طوافون عليكم، أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم،            
                                                

، رقـم  5البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعـا، ج               )1(
 .1993، ص4896: الحديث

 .274، ص32ابن تيمية، الفتاوي، الكبرى، ج )2(
 .59سورة األحزاب،آیة)  (3
 168،ص7ي،تفسیر القرطبي،ج، القرطب44،ص22،ج156،ص18الطبري،تفسیر الطبري،ج) (4

 62 راجع الفصل الثالث ص)  (5
 والحديث أخرجه اإلمام البيهقي وغيره في السنن الكبرى، كتـاب  493، ص1ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن، ج     )6(

 .309، ص4، قال عنه اإلمام الهيثمي رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ج291، ص7القسم والنشوز، ج
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في العبد وموجودة في الخادم، وكل من هو مثلهم، وعلى هذا فإن المرأة في الحياة الخاصـة ال                  
أنه : ثم يقولون . يجب عليها ستر ما يزيد عن الوجه والكفين إال إذا كانت عريانة أو شبه عريانة              

 ويجب عليـه  نكفي االستئذا لغير هذه األصناف التي ذكرتهم اآلية الكريمة في     نال بد من االستئذا   
غض البصر عنها، وال يهم إن كانت المرأة في ثيابها الغير مستترة أمام األجانب، فـي سـاكني         

 .)2( وأولي اإلربة التي ذكرتهم اآلية السابقةنالبيت الواحد ألن حكمهم حكم العبيد والغلما
ت الثالثة يدخل الصـبيان     وهذا صريح بأنه في غير هذه الحاال      : "فيعلقون على هذه اآلية بقولهم    

، أي وهن متبذالت وفي ثياب المهنة، أي ألنهم طوافـون       نوعبيد النساء على النساء بغير استئذا     
عليكم، أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم، وهذه العلة موجودة في العبد وموجودة في الخـادم،           

ليها ستر ما يزيـد عـن       وكل من هو مثلهم، وعلى هذا فإن المرأة في الحياة الخاصة ال يجب ع             
 لغير هذه   نأنه ال بد من االستئذا    : ثم يقولون " الوجه والكفين إال إذا كانت عريانة أو شبه عريانة        
 ويجب عليهم غض البصر عنها، وال يهـم   ناألصناف التي ذكرتهم اآلية الكريمة فيكفي االستئذا      

البيت الواحد؛ الن حكمهم حكم     إن كانت المرأة في ثيابها غير الساترة أمام األجانب، من ساكني            
 .)3(. وأولي اإلربة التي ذكرتهم اآلية السابقةنالعبيد والغلما

فهذا الكالم في غير محله وتأويل غير صحيح لآلية وإعطاء أحكام هي بعيدة كـل البعـد عـن                  
غـوا  معاني الشرع، فاهللا طلب من العبيد الذين ال بال لهم واألطفال الذين لم يبلغوا الحلم ولكن بل                

سناً يستطيعون من خالله التمييز وعقلوا معنى المكاشفة أن يستأذنوا أهليهم في هـذه األوقـات                
الثالثة، حيث إن هذه األوقات عادة تقتضي االنكشاف للراحة وغيرها، فالتكشـف غالـب فيهـا             

 صلى اهللا عليه وسـلم –ويروى أن الرسول . والتعري أيضاً ،والتجرد من الثياب للنوم وما شابه     
 فـدق عليـه   – رضي اهللا عنـه  –بعث غالماً من األنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب          

وددت أن اهللا   : "الغالم الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف شيء منه فقـال عمـر             
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إال بإذن، ثم انطلق إلى رسـول                 

 .)4( فوجد هذه اآلية قد أنزلت فخر ساجداً شكراً هللا-لى اهللا عليه وسلم ص-اهللا 
فنالحظ أن من يدخلون ويحق لهم الدخول هم العبيد الذين فقدت شهوتهم واألطفـال الـذين لـم              
يبلغوا سن االحتالم أو المراهقة فكيف لو كان معها أناس غير هذه األصناف فهل تخرج النسـاء         

وهل مطلـوب مـن     ! وهل حكمهم حكم العبيد أيضا؟    ! م السكان األجانب؟  بمالبسهن المتبذلة أما  
الرجال غض البصر أمام من هن متبرجات في هذا البيت وهو يسكنه وهن غير مطلوب مـنهن               
                                                                                                                                         

 .58لنور آية، سورة ا )1(
 .101الدوسية، ص )2(
 .102الدوسية، ص )3(
 .3613، ص6القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري، تفسير القرطبي، ج )4(
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 في تفسيره حول نزول هذه اآليـة     - رحمه اهللا  -فهذا قياس مع الفارق، فقد نقل القرطبي      ! الستر؟
أنها نزلت في امرأة يقال لها أسماء بنت مرثد، دخل عليها           إضافة إلى رواية عمر السابقة، حيث       

 .)1( فنزلت هذه االية- صلى اهللا عليه وسلم-غالم كبير، فاشتكت إلى رسول اهللا 
أن اهللا حليم رحيم بـالمؤمنين يحـب        : " رضي اهللا عنه حول تفسير هذه اآلية       –وقال ابن عباس    

فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمـة الرجـل   الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور وال حجال،  
والرجل على أهله، فأمرهم اهللا باالستئذان في تلك العورات، فجاءهم اهللا بالستور والخير، فلم أر               

فمطلوب من النساء أن يتسترن وأن يحتشمن ألنهـن عرضـة للنظـر             . )2("أحداً يعمل بذلك بعد   
اسا معينين في إبداء الزينة أمامهم وفق ضوابط        واالنكشاف فنهاهن اهللا عن إبداء الزينة وخص أن       

وقُل لِّلْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبِدين ِزينتهن          : (معينة كما جاء في قوله تعالى     
       وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن را ظَهِإلَّا م              أَو ـولَِتِهنعـاء بآب أَو اِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِإلَّا ِلب نهتِزين ِدينبلَا يو 

يمانهن أَِو التاِبِعني   أَبناِئِهن أَو أَبناء بعولَِتِهن أَو ِإخواِنِهن أَو بِني ِإخواِنِهن أَو بِني أَخواِتِهن أَو ِنساِئِهن أَو ما ملَكَت أَ                 
        ِفـنيخا يم لَمعِلي ِلِهنجِبأَر نِربضلَا ياء وساِت النرولَى عوا عرظْهي لَم اِل أَِو الطِّفِْل الَِّذينجالر ِة ِمنبِلي الِْإرِر أُوغَي

هِميعاً أَيوا ِإلَى اللَِّه جوبتو ِتِهنونَِمن ِزينفِْلحت لَّكُمونَ لَعِمنؤ3()ا الْم(. 
كوجههـا  :  خلقية ةزين: أوالًوالزينة هنا نوعان منها     "  ولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنها         :"فقوله تعالى 

 أن تضعه على نفسها     ةزينة مكتسبة وهي ما تحاول المرأ     : وثانياًفإنه أصل الزينة وجمال الخلقة      
ومن الزينة ما هو ظاهر وما هو خفي واالستثناء الظاهر          . ن الثياب والحلي والكحل والخضاب    م

أريد به أال يبيدين زينتهن للناظرين حـذراً مـن      "  ِإلَّا ما ظَهر ِمنها      : "هنا من الزينة في قوله تعالى     
الظهور فقال ابن   االفتتان والوقوع في المحظور، ثم استثنى ما يظهر منها واختلف في قدر ذلك              

: زاد ابن جبير الوجه وقال سعيد بن جبير واألوزاعي وعطـاء  : "مسعود ظاهر الزينة هو الثياب    
وأما ما بطن فال يحل إبداؤه إال لمن سماهم اهللا تعـالى فـي اآليـة،    . هو الوجه والكفان والثياب 

ي وأن تجتهـد فـي   ويظهر لي بحكم ألفاظ اآلية أن المرأة مأمورة بـأال تبـد        : "وقال ابن عطيه  
اإلخفاء لكل ما هو زينة، ووقع االستثناء فيما يظهر بحكم الضرورة حركة ال فيما ال بد منه، أو                  
إصالح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو                 

 .)4("ينوال يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكف: "وقال ابن كثير" عنه
                                                

 .3612، ص6نفس المصدر، ج )1(
، كتاب األدب، 4، ج)محمد محيي الدين عبد الحميد   : تحقيق(السجستاني، سليمان بن أشعث أبو داود، سنن أبو داود           )2(

 وقال عنه اإلمام ابن كثير في تفسيره هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، تفسـير بـن       349، ص 4ئذان، ج باب االست 
 .303، ص3كثير، ج

 .31سورة النور، آية  )3(
 .462، ص1، ابن كثير، ج124، ص18، الطبري، ج3، ص6القرطبي، ج )4(
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وليس هذا فحسب بل شدد الشرع اإلسالمي التقاء الرجال بالنساء في مكان واحد فقال صـلى اهللا   
 .)1("الغيرة من اإليمان والمذاء من النفاق: "عليه وسلم

هو : أن يجمع الرجال والنساء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضاً، وأخذ من المذي وقيل            : المذاء" و
وقُـل  : "ن قولهم مذيت فرسي إذا أرسلتها ترعى وقال اهللا عز وجـل           إرسال الرجال مع النساء م    

ومخطئ من يظن   . )2( "لِّلْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنها            
ينما تخرج المرأة في مالبسها المبتذلة      أن غض النظر وحده ال يكفي في درء الفتنة وخصوصاً ح          

والكاشفة للزينة كما يزعمون أمام األجانب في نفس السكنى، فطبيعة اإلنسان الذكرية واألنثويـة              
إن الفاطر قد خلق النـوع  : "تميل إلى صاحبها ولهذا يقول الشيخ أبو األعلى المودودي رحمه اهللا   

صنفين اثنين، يميل أحدهما إلـى اآلخـر، فهـذا     أزواجاً أي جعلهم     - كسائر األنواع    -اإلنساني
الميالن فيه ليس يحده حد وال يضبطه ضابط، فال يقيده وقت من أوقات الليل والنهار، وال فصل                 
من فصول السنة، ثم ليس في جبلته قوة وازعة تقف به عند حد بعينه، بل الرجل والمرأة يميـل                

يهما ما ال يعد وال يحصى من أسـباب الجـذب،           أحدهما إلى اآلخر ميال دائما أبدياً، وقد ركب ف        
أي الميـل   (واالنجذاب الصنفي، وأشربا في قلوبهما حب الجنس اآلخر، والولع به، ووضـعت             

في تركيب أجسامهما وفي تناسبها، وألوانها، وهيئتها، وملمسها وفي كـل جـزء مـن            ) الفطري
 بجانـب الشـهوة   –لمـرأة   أجزائها جاذبية الجنسين لبعضهما، وألجل ذلك قد ركب في طبـع ا           

 الحياء، واالحتشام، والصدود، واالمتناع، والفرار التي تتصف بها كل امرأة قلـيالً أو              -الجنسية
فطبيعة اإلنسان أن ينظر وهو ميل فطري فيه ولكن مطلوب منه في نفس الوقـت أن                 . )3("كثيراً

قد أمرهـا أيضـاً أن      يغض بصره ولكنه قد يقع نظره على شيء محرم نتيجة لتكرار المشهد، ف            
قال يغض مـن    : "تغض بصرها وتحتشم فيكون الفعل متبادالً بينهما، ولهذا يقول اإلمام الطبري          

بصره أن ينظر إلى ما ال يحل له إذا رأى ما ال يحل له غض من بصـره ال ينظـر إليـه وال                        
ل فـي  يستطيع أحد أن يغض بصره كله إنما قال اهللا قل للمؤمنين يغضوا من أبصـارهم والقـو   

قولـه  ..." وقُل لِّلْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبِدين ِزينـتهن          : " تأويل قوله تعالى  
                                                

وثقه النسائي وضعفه ابن معين وبقية رجال أخرجه اإلمام الهيثمي في زوائده عن أبي سعيد وفي إسناده أبو مرجوم            )1(
 مرسالً ورقم   411، ص 7، وذكره البيهقي في شعب اإليمان، ج      327، ص 4السند رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ج     

. د: تحقيـق ( المدينة المنورة، \، وذكره اإلمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصالة، مكتبة الدار         10797الحديث  
أيضاً ذكـره أبـو شـجاع،في    . 489، ورقم الحديث469هـ، ص1406، 1، ط)ار الفريوائيعبد الرحمن عبد الجب   

، 1 بيروت، ط\دار الكتب العلمية) السعيد بن بسيوني: تحقيق(الفردوس بمأثور الخطاب، لإلمام أبي شجاع الديلمي،  
، )أحمد القالش: يقتحق(ورواه أيضاً اإلمام إسماعيل بن محمد العجلوني في كشف الخفاء،     . 117، ص 3م، ج 1986

 .105، ص2، ج)هـ1405(، 1 بيروت، ط\مؤسسة الرسالة 
 .30سورة النور،آية  )2(
 .71المودودي، أبو األعلى، الحجاب، دار التراث العربي للطباعة والنشر، ص )3(
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تعالى ذكره لنبيه محمد وقل يا محمد للمؤمنات من أمتك يغضضن من أبصارهن عما يكـره اهللا               
ليه ويحفظن فروجهن يقول ويحفظن فروجهن على أن يراهـا          النظر إليه مما نهاكم عن النظر إ      

من ال يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم وقوله وال يبدين زينتهن يقول تعالى ذكـره            
 .)1("وال يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن

أة أن تبـدي  فحتى المحارم وهم محارمها قد وضع لهم الضوابط والتي من خاللها ال يحل للمـر       
زينتها وحتى أمام النساء مثلها كن مسلمات أو كافرات فينبغي للمرأة االحتراز والحذر، ويقـول               

لم يذكر العم وال الخال؛ ألنهما ينعتان ألبنائهما وال تضع خمارها، فأما الزوج             : "اإلمام ابن كثير  
سـائهن يعنـي تظهـر    فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما ال يكون بحضرة غيره وقوله أو ن           

بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئال تصـفهن لرجـالهن وذلـك وإن كـان                  
محذوراً في جميع النساء إال أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن ال يمنعهن من ذلك مـانع فأمـا                    

 ".)2(المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه
سلم المرأة أن ال تظهر زينتها أمام محارمها والذين تحصل مـن            وأمر الرسول صلى اهللا عليه و     

 صلى اهللا عليه وسلم زوجته سودة بأن تحتجب من غـالم            –جهتهم ريبة أو شبهة فقد أمر النبي        
 لما رأى به شبها بيناً بعتبة بن أبي وقاص وقد           - ألنه ولد على فراش أبيها     -وقد حكم أنه أخوها   

 بعدما قضـى  – صلى اهللا عليه وسلم – أخيه عتبة، فقال النبي ادعى سعد بن أبى وقاص أنه ابن   
 .)4(، )3("احتجبي منه:"أنه أخوها

 تتعلق بمثل هذه القضايا ذكرها العلماء خوفـا مـن           أصول وقواعد مهمة  وهنا ال بد من معرفة      
ن الوقوع في الفتنة وموجباتها ودواعيها وكل ما يوصل إليها، وقطعا لدابر الفتنة من أصولها فم               

الوسائل لها أحكام المقاصد، فماال يتم الواجب إال به فهو واجب وما ال يتم المسنون               : "القواعد
 المباح مباحه، ويتفرع عليها     ةإال به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيل         

 أن اهللا حـرم الفـواحش وحـرم         :توابع األعمال ومكمالتها تابعة لها، ومن فروع هذا األصل        
 ولهـذا قـال     قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة باألجنبية والنظر المحرم،          

من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعـى حـول   : "- صلى اهللا عليه وسلم  -النبي  
 .)1(، )5("الحمى يوشك أن يقع فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى اهللا محارمه

                                                
 .117، ص18الطبري،  تفسير الطبري،ج )1(
 .285، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )2(
 1948رقم الحديث. 724،ص2تاب البيوع ،باب تفسير المشبهات،جالبخاري،ك )3(
 .396 القاهرة، ص\سالم،كمال بن السيد، فقه السنة للنساء، المكتبة التوقيفية  )4(
، 1219، ص 3، ج 1599حديث متفق عليه، رواه اإلمام مسلم في صحيحه في باب أخذ الحالل وترك الشبهات رقم               )5(

 .28، ص1، ج52: في صحيحه، في باب من استبرأ لدينه، رقموأيضاً رواه اإلمام البخاري 
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رأة مع الرجال األجانب في غرفة واحدة بشرط عدم االنكشاف فلـو انكشـفت        جواز نوم الم   -3
 -فهل يعقل أن النائم يملك األهلية ليتصرف بها وهو نائم حيث يقول الرسول            . )2(حرم ذلك عليها  

ثم رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب             : "-صلى اهللا عليه وسلم   
 .)4("عن المجنون حتى يعقل: "وفي رواية أخرى. )3("وعن المعتوه حتى يعقل

فاإلنسان وهو في حالة النوم غير مكلف وتصدر منه أفعال ال إرادية، فقد يتكشف وقد تمتد يـده                
إلى حرام ونحو ذلك ألنه فاقد األهلية في النوم، والنوم يعتبر من العوارض السماوية التي تفقـد                 

كالجنون والعته والنسيان واإلغماء والمـرض      : كام الشرع المكلف األهلية فال يستطيع تطبيق أح     
فكلها عوارض تمنع اإلنسان من أداء الحكم علـى  . )5(والحيض والنفاس والموت والصغر والنوم    

وجهه الصحيح؛ ألنها خارجة عن إرادته وليست بمقدوره، فاإلنسان يكون عاجزاً عن اسـتعمال              
لعمل مع سالمتها واستعمال العقل مع قيامه، فيعجز        قدرته وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة من ا      

 .)6(المكلف عن أداء الحقوق
ونومها بجانب الرجل يعتبر شبهة كما أسلفنا ومن الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، وكما ورد في                

أن اهللا حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحـرم         : القاعدة التي تقول  
 ".جنبية والنظر المحرمكالخلوة باأل

 لبس الباروكة ال تندرج تحت حكم الواصلة؛ ألن الواصلة من تصل شعرها بشعر غيرهـا،                -4
فهو في بلدان عدة كبيروت أو دمشق أو بغداد، يعتبر عاديـاً            "ويختلف حكمها باختالف البلدان،     

ثال أو قلقيلية فإنه ال يجوز      كالطاقية العادية فالشيء فيه أما إذا كان يعتبر تبرجاً في بلد كالدمام م            
باعتباره تبرجاً، أي إذا كان ينطبق عليه واقع التبرج فهو حرام، وان غطى الشعر وإن كـان ال                  

 .)7("يعتبر تبرجاً أي ال ينطبق عليه واقع التبرج فهو جائز
                                                                                                                                         

محمد : الشيخ: تعليق(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة،  )1(
 .46، ص36 القاهرة، ص\مكتبة السنة ) بن صالح العثيمين

 .124الدوسية، ص )2(
روي عن ابن   : " وقال 32، ص 4ي، في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن ال يحد عليه الحد، ج            الترمذي، سنن الترمذ   )3(

تابعه بن نمير ووكيع وغيـر  : "عباس عن علي موقوفاً ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث، وقال الحافظ ابن حجر           
بن حبان من طريقـة     واحد عن األعمش ورواه جرير بن حازم عن األعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وا               

وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً لكن لم يذكر فيهما بن عباس جعله عـن أبـي    
 .393، ص9، فتح الباري، ج"ظبيان عن على ورجح الموقوف على المرفوع وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور

 .83، ص3ة، جالبيهقي، السنن الكبرى، باب من تجب عليه الصال )4(
 . وما بعدها109الخضري، أصول الفقه، ص )5(
 س.169، ص2التفتازاني، سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح، ج )6(
 .140نفس المصدر، ص )7(
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من خالل هذا الكالم يستطيع القارئ أن يستشف انهم يجعلون الواقع العرفي هو الفيصـل فـي                 
 وليس الشرع، فهم يعتبرون من تخرج بالباروكة، واعتباره تبرجاً أو عدمه إنمـا ينـدرج                الحكم

حسب اعتبار العرف االجتماعي له وليس حسب الشرع وأحكامه أليس لبس الباروكة هـو مـن               
 ! الزينة المنهي عنها؟ وهو كالشعر الحقيقي ومن يستطيع تمييزه عنه؟

، واألصـل فيـه عـدة      )1("عرها فمنع االنتفاع بـه      وهي التي تصل شعر غيرها بش     : "والواصلة
التي روته أسماء بنت    :  صلى اهللا عليه وسلم    –روايات وردت عن الرسول، منها حديث الرسول        

ثـم يـا    : " صلى اهللا عليه وسلم فقالت     -جاءت امرأة إلى النبي   : "قالت" أبي بكر رضي اهللا عنها    
لعن اهللا الواصـلة    : "؟ فقال " شعرها أفاصله  رسول اهللا إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمرق        

 صـلى اهللا عليـه      –فمع شدة الحاجة إلى وصل الشعر، فقد منعها رسول اهللا           . )2("والمستوصلة
 من الوصال، فالواصلة التي تصل شعرها والمستوصلة التي تطلب من يفعل بهـا ذلـك                -وسلم

 .)3(هاوهذا حرام على المرأة وان تساقط شعر" الباروكة"ومن هذا لبس
وفرق آخرون بين الشعر وغيره في الوصل فالعلة هنا الوصل بالشعر أما غيره مـن الخيـوط                 
الصوفية أو الحريرية أو الخرق مما ال يشبه الشعر فال بأس به فليس هذا بمقصود الوصل وإنما                 

 .)4(هو للتجميل والتحسين
وهـذا يـدخل فـي      يجوز أن تتحول المرأة إلى رجل والرجل إلى مرأة فال شيء في ذلك               -5

وكـذلك  : "عمومات أدلة األفعال، ولم يرد نص على تحريمها فيقولون بالنص الحرفي على ذلك            
عملية تحويل الرجل إلى مرأة والمرأة إلى رجل لم يرد فيها دليل على التحـريم فتـدخل تحـت      

 .)5("عمومات المباحات فهي جائزة
 رضي  -لوا أجناسهم فقد روى ابن عباس       فكالمهم هذا يشجع الشاذين والمنحرفين جنسياً أن يبد       

 ت المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشـبها     - صلى اهللا عليه وسلم    -لعن النبي : " قال -اهللا عنهما 
 المخنثـين مـن الرجـال       - صلى اهللا عليه وسلم    -لعن النبي : "، وفي رواية أخرى   )6("من النساء 

ذا يدل على شدة ذلك األمر وخطورته       وه. )7("والمترجالت من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم      
فإذا كان تشبه أحد الجنسين باآلخر في الهيئة، أو المشية أو اللباس يوجـب اللعـن                . "على األمة 

                                                
محمـد  : تحقيق( بيروت،   \الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن للجصاص، دار إحياء التراث العربي              )1(

 .371، ص5، ج)هـ1405(، )الصادق قمحاوي
صحيح مسلم، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصـة والمتنمصـة والمتفلجـات               )2(

 .2122: ورقم الحديث. 1676، ص3والمغيرات خلق اهللا، ج
 .413سالم، كمال بن السيد، فقه السنة للنساء، ص )3(
 .102، ص14النووي، شرح صحيح مسلم، ج )4(
 .176، ص177فس المصدر، صن )5(
 .5885: البخاري، باب المتشبهون بالنساء، رقم )6(
 .5886: نفس المثدر، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، برقم )7(
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سـبحانه  -الدال على حرمة الفعل وكونه كبيرة من الكبائر فكيف بمن تحـدى قـانون الخـالق             
والتحريم هنا يشمل الطبيـب القـائم        فأخذ يبدل ويغير في أصل الخلِّقة تغييراً جوهرياً،          -وتعالى

 .)1("بالفعل، ومن تجري له مثل هذه العمليات، وكل من يروج لها
وهنا البد من توضيح مسألة مهمة يخرج مما ذكر من تغيير الخلقة وهوما يسمى ويطلق عليـه                 

وهو التدخل الجراحي بالنسبة للخنثى من خالل معالجة أقرب صـفاته إلـى             ": باستجالء الجنس "
ذكورة أو األنوثة فمثل هذه العمليات توضح حالة ظاهرة الخنوثة من حيث الـذكورة واألنوثـة     ال

وتستأصل ما هو بحاجة إلى استئصال في سبيل تثبيت الجنس وتمييزه وحسـم حالـة الشـخص     
المتصف بها من ناحية الذكورة أو األنوثة، وهذه العمليات تجوز شرعاً؛ ألنه تدخل فـي بـاب                 

ج ومقصودها رد الخلقة إلى طبيعتها السوية وأصـلها ال تغييرهـا أو التالعـب               التدواي والعال 
فهم دائما يقولون ويستدلون بأن عموم األدلة تبيح ذلك، فليتهم قدموا لنا دليالً واحداً علـى        . )2(بها

 .ما يقولون ويتشبثون به
 .)3( معايدة  النصارى واليهود في أفراحهم وأتراحهم وأعيادهم ألنه بر يجوز-6

 صلى اهللا عليه وسـلم نهانـا   –هذه الفتوى هي تعبير عن عدم إلمام حقيقي بأمور الشرع فالنبي          
ال تبدأوا اليهود والنصارى بالسالم فإذا لقيتم أحدهم في طريق          : "عن مجرد بدئهم بالسالم فقال    

وقـد نهـى   ، فال يجوز تهنئتهم بأعيادهم؛ ألن في ذلك تعاوناً على اإلثم )4("فاضطروه إلى أضيقه 
، كما أن فيه تودداً إلـيهم وطلبـاً لمحبـتهم    )5()والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن: (اهللا عنه، قال تعالى   

وإشعاراً بالرضا عنهم وعن شعائرهم وهذا ال يجوز وال يقبل من المسلم بـل الواجـب إظهـار      
يشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة      العداوة لهم وتبين بغضهم،ألنهم يحآدون اهللا جل وعال و        

لَا تِجد قَوماً يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو                : (وولداً، قال تعالى  
      بكَت لَِئكأُو مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماءهنِري ِمـن            أَبجاٍت تنج مِخلُهديو هنوٍح مم ِبرهدأَيانَ والِْإمي ِفي قُلُوِبِهم 

. )6()تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هـم الْمفِْلحـونَ    
لمسلك الصحيح هو إظهار كفرهم وباطلهم ال أن نتابعهم في ضالالتهم، وغيهم، فقد قال تعالى               وا

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برءاؤا ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمـن                   : (عنهم
                                                

 القـاهرة، ط  \المبيض، محمد أحمد، مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيـع              )1(
 .334ص، )م2005-هـ1425(1

 .335ص_334نفس المصدر، ص )2(
 .285نفس المصدر، ص )3(
، 4، ج2167:  أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد علـيهم، بـرقم  ءرواه اإلمام مسلم في صحيحه، باب النهي عن ابتدا        )4(

 .1707ص
 .2سورة المائدة، آية )5(
 .22سورة المجادلة، آية  )6(
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فَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبداً حتى تؤِمنوا ِباللَِّه وحده ِإلَّا قَـولَ ِإبـراِهيم ِلأَِبيـِه                   دوِن اللَِّه كَ  
            ا وكَّلْنوت كلَيا عنبٍء رياللَِّه ِمن ش ِمن لَك ِلكا أَممو نَّ لَكِفرغتلَأَس    ِصـريالْم كِإلَيا ونبأَن كوعلـى   )2(،  )1()ِإلَي 

قولهم هذا فاألعياد البدعية كعيد األم وعيد الحب وعيد المرأة يجوز المشاركة والتهنئـة فيهـا،                
 .فالوسائل لها أحكام المقاصد كما جاء في القاعدة التي ذكرتها سابقاً

فالتحيـة تكـون بالسـالم شـفاها        : "تهم جواز تقبيل المرأة األجنبية فجاء في أحـد نشـرا          -7
وبالمصافحة باأليدي وبالتقبيل وباالحتضان وبقرع األنف باألنف، فإن دخولها تحـت عمومـات        

ما هو دليل إباحة التقبيل؟ وال ما هـو دليـل   : األدلة كاف لالستدالل على إباحتها، ولذلك ال يقال 
ليـل إباحـة المصـافحة؟؛ ألن هـذه      إباحة المص؟ وال ما هو دليل إباحة البصق؟ وال ما هو د           

وأمثالها تدخل تحت عمومات األدلة، وإنما إذا حرم شيء منها يحتاج هذا التحريم إلى دليل، فال                
يقال ما هو دليل إباحة تقبيل المرأة، وما هو دليل إباحة المصافحة، وال ما هو دليل الـتكلم مـع               

يدخل تحت عمومات األدلة، بل الـذي   المرأة، وما هو إباحة سماع صوت المرأة وغير ذلك مما           
يقال ما هو دليل تحريم تقبيل الرجل للمرأة فيقال دخول هذا التقبيل تحت باب تحريم الزنا يجعله                 

 صـلى اهللا    –ألم يسمعوا بحديث النبي     . )3 ("حراماً، فإذا لم يدخل يظل مباحاً حتى يثبت بدليل ما         
نصيبه من الزنـى مـدرك ذلـك ال محالـة           قال ثم كتب على ابن آدم       : " حيث قال  -عليه وسلم 

فالعينان زناهما النظر واألذنان زناهما االستماع واللسان زناه الكالم واليـد زناهـا الـبطش               
:" ، وفي رواية أخرى   )4("والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه         

جل يسأل عن رجل قبل أمة ليست له      ، وقال ابن عباس حينما جاءه ر      )5(" والفم يزني وزناه القبل   
وقد نهـى اإلسـالم الرجـل       . )6("زنى فوه   : "فقال كيف ترى في رجل قبل أمة فقال ابن عباس         

 .)7(والمرأة أن ينظر أحدهما إلى اآلخر بشهوة، أفال يحرم اإلسالم ما هو أعظم من ذلك؟
وهم الذين يقولون في نظـام  ! ؟أم أنهم يقصدون بذلك القبلة البريئة للمرأة التي ال يقصد منها زنا           

كل من تقوم بحركة مغرية من شأنها أن تثير شهوة في األمكنـة العامـة كـالطريق            : "العقوبات
                                                

 .4سورة الممتحنة، آية )1(
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكـة العربيـة   ( بن عبد الرزاق، فتاوي العقيدة اإلسالمية     الدويش، أجمد  )2(

 .531 القاهرة، ص\، مكتبة اإليمان)السعودية
 ).16(ملحق رقم : نشرة أجوبة أسئلة، انظر قائمة المالحق )3(
 .2074، ص4، ج2657يره، رقم رواه مسلم، صحيح مسلم ،باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغ )4(
 وقال عنه الحاكم حديث صحيح      ،247، ص 2أبو داود، سنن أبو داوود، ج     . 343، ص 2حنبل، أحمد بن، المسند، ج     )5(

على شرط البخاري ولم يخرجاه، النيسابوري، محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري، المستدرك علـى الصـحيحين        
 .510، ص2ج

ـ 1403(،  2 بيروت، ط  \د الرزاق ابن همام، مصنف عبد الرزاق، المكتب اإلسالمي          الصنعاني، أبو بكر عب    )6( ) هـ
 .417، ص7، ج)حبيب الرحمن االعظمي: (تحقيق

 .88أمين، صادق، الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية، ص )7(
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والدكان تعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وإذا كرر ذلك منها تزداد العقوبة إلى سـنتين وتعاقـب                 
أم أنه ال يعد من األمور      ! قبيل؟فإذا كانت مجرد الحركة المغرية لها عقوبة فما بال الت         . )1("بالجلد

 !التي تغري، أو تثير شهوة
فهم . )2( وليس أميراًة يجوز أن يكون قائد الجيش اإلسالمي ذمياً فهو مجرد موظف عند الدول          -8

وال يقـال   : "وهم الذين يقولون في كتاب النظام االجتماعي      . يجعلون للكافر والية على المسلمين    
لكافر على مسلم؛ ألن واقعها حضانة وخدمة وليست والية فال تنطبق           أن الكفالة والية فال تثبت      

فهم حتى والية الكافر البنه يرفضونها مع شدة الحاجة إليه فكيف بما هو             . )3("عليها أحكام الوالية  
وأميـر  ! أعظم وأخطر من هذا األمر أال وهو تمكين رقاب المسلمين لقائد كافر ينفذون أوامره؟             

وهـو أن  ...  أمير ويعتبر من اإلمارة العامة الخاصة في نفـس الوقـت   الجيش أو الحرب وهو  
يكون األمير مقصوراً باإلمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والـذب عـن               
الحريم، ويعتبر في والية هذه اإلمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليهـا               

ا تضمنتها من الوالية على أمور دينية ال تصح مـع الكفـر والـرق،               اإلسالم والحرية، لم  : هما
وشروط اإلمارة الخاصة تقصر عن شروط اإلمارة العامة بشرط واحد وهو العلـم ألنـه لمـن              

فأمير الجيش يكون عام الوالية خاص العمـل         .   )4("عمت إمارته وليس ذلك لمن خصت إمارته      
 ولكنها في عمل معين وهو العمل العسـكري والـدفاع           ألن واليته تخص الرقعة اإلسالمية كلها     

واإلسالم منع  . عن رقعة اإلسالم، فليس له أن يتعدى على صالحيات الخليفة، أو من ينوب عنه             
-أنه أتى النبـي    رضي اهللا عنه -االستعانة بالكفار بما فيهم أهل الكتاب فعن البراء بن عازب        

أسلم، ثـم   : يا رسول اهللا أقاتل وأسلم؟، قال     : فقال رجل  مقنع  بالحديد       -صلى اهللا عليه وسلم   
فمع .  )5(" عمل قليال وأجر كثيراً     :"  رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم      : قاتل، ثم قاتل فقتل فقال    

 إلى المقاتلين إال أنه رفض عرض هذا المقاتل قبل          – صلى اهللا عليه وسلم      –شدة حاجة الرسول    
ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم         :( وقوله تعالى أن يحقق شرط اإلسالم في القتال،       

 ()  قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه هو الْهدى ولَِئِن اتبعت أَهواَءهم بعد الَِّذي جاَءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي وال نِصري                     
أي المعنى ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من اآليات أن يؤمنوا بل، لو أتيتهم بكل ما                 )  ." 6

 فهـذه   ) 7(".يسألون، لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه، من اإلسالم، وأتبـاعهم             
                                                

 .202المالكي، عبد الرحمن، نظام العقوبات، ص )1(
 .287نفس المصدر، ص )2(
ـ 1424(،  4لبنـان، ط  \ني، تقي الدين، النظـام االجتمـاعي، دار األمـة للنشـر والتوزيـع             النبها )3( ، )م2003-هـ

 .171ص_170ص
 .39ص-38، ص37الماوردي، االحكام السلطانية، ص )4(

 .1034،ص3البخاري، صحيح البخاري،باب عمل صالح قبل القتال،ج) (5
 120سورة البقرة،آية ) (6

 .98 ص\2القرطبي،تفسیر القرطبي،ج)  (7
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طبيعتهم وآمالهم وأحالمهم اليمكن أن يرضوا عن أمة اإلسالم،  تحت أي ظرف من الظـروف                
تهزون الفرصة للنيل من األمة اإلسالمية متى توافرت لهم االجـواء المناسـبة كـاحتالل           ،بل ين 

العراق، وغيرها من بقاع العالم االسالمي ،فكيف نضعهم في المراكز الحساسة ؟ كإمارة الجيش              
 .وتدبير الشؤون العسكرية

فيجوز؛ ألن واقعهـا     االختالط في الجامعات والتعليم الثانوي ال يصح، أما الحلقات الحزبية            -9
هو غير واقع الجامعات، أو المدارس، ومع ذلك اشترط الحزب عدم ضرورته، أي االخـتالط،               

فهل االختالط مقصور على الحلقات الحزبية وحالل علـى الرجـال           . )1(للمحافظة على الحزب  
ى لـو   والنساء أن يحضروه، أما في حالة المدارس فال، فما وجه الفارق؟، فاالختالط اختالط حت             

 صلى اهللا عليه وسلم صـفوف الرجـال تتميـز عـن          –كان في المسجد، ثم ألم يجعل الرسول        
ولَقَد عِلمنا الْمسـتقِْدِمني    : (صفوف النساء حتى في الصالة؟ فجعلهن في آخر الصفوف فقال تعالى          

   أِْخِرينتسا الْمنِلمع لَقَدو كانوا يسـتأخرون فـي الصـفوف       وهذه اآلية تصف حالة أناس      . )2()ِمنكُم
ثـم  :" - رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم       -قال: ، فعن أبي هريرة قال    )3(األخيرة من أجل النساء   

، وهـذا  )4("خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها           
د األنصاري عن أبيه    وعن حمزة بن أبي أسي    . كله خوفاً من اختالط كال الجنسين أحدهما باآلخر       

 وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء         - صلى اهللا عليه وسلم      -أنه سمع رسول اهللا     
استأخرن فإنه ليس لكـن أن تحققـن        :" - صلى اهللا عليه وسلم      -في الطريق فقال رسول اهللا      

 بالشيء من   الطريق عليكن بحافات الطريق وكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق           
 . فهذا يدل صراحة على وجوب الفصل بين الرجال والنساء في كل شيء)5("الجدار من لصوقها

فهذا الكالم يرد بالعديد من الروايات الصحيحة التي تقـدح          : )6( مصافحة النساء األجنبيات   -11
 -  وال واهللا ما مست يد رسـول اهللا       : " رضي اهللا عنها قالت    –في صحة هذه الرأي فعن عائشة       

 - يد امرأة أنه يبايعهن بالكالم و قالت عائشة واهللا ما أخـذ رسـول اهللا                 -صلى اهللا عليه وسلم   
 - على النساء قط إال بما أمره اهللا تعالى وما مسـت كـف رسـول اهللا                 -صلى اهللا عليه وسلم     
، وفي  )7("قد بايعتكن كالماً  :  كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن         -صلى اهللا عليه وسلم   

                                                
 .125نفس المصدر، ص )1(
 .24سورة الحجر، آية )2(
 .26، ص14، تفسير الطبري، جيالطبر )3(
 .329، ص1، ج439مسلم، صحيح مسلم، باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم  )4(
أبو ورواه  . 55، ص )السيد هاشم الندوي  : تحقيق(بيروت،  \البخاري، محمد بن إسماعيل، الكنى للبخاري، دار الفكر        )5(

 .369، ص4داوود في سننه، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، ج
 .130الدوسية، ص )6(
 .1889، ص3مسلم، صحيح مسلم، باب المبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم، ج )7(
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فمـن  : "- رضي اهللا عنها–رواية البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها حول مبايعة النساء قالت          
كالماً يكلمها بـه   " قد بايعتك : "- صلى اهللا عليه وسلم    -أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول اهللا         

م عطيـة الـذي     وحديث أ  . )  1("واهللا ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إال بقوله            
بايعنا رسـول اهللا صـلى اهللا       : "استدلوا به فهو حديث ال يصح االحتجاج به فقد روت أم عطية           

.  )2(...""عليه وسلم  فقرأ علينا أن ال نشرك باهللا  شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يـدها          
ـ " أن امرأة منا قبضت يـدها     : "ووجه الداللة حسب قولهم من قول أم عطية        د أن األخريـات   تفي

بايعنه باليد، فيا امتنعت هذه المرأة من مد يدها للمصافحة، ولكن هذا الحـديث غيـر صـريح                  
 السـابق   - رضي اهللا عنها   –بالمصافحة وال يدل عليه، وقد ذهب أهل العلم إلى أن قول عائشة             

ـ    :"- رحمه اهللا  –رد على ما روي عن أم عطية فقد قال اإلمام ابن حجر              ارت وكأن عائشـة أش
 .)3("بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية

 كان أصحابها غير    ا حرمة الشركة المساهمة وحرمة التعامل معها، وإباحة التعامل معها إذ          -12
هذا كله إذا كـان     . وعلى هذا فان الشركة المساهمة حرام مباشرة عقدها واالشتراك به         "مسلمين  

إلسالم أما إذا كان أصحاب الشركات من الذين        أصحاب الشركة مسلمين أو تطبق عليهم أحكام ا       
نظامهم هو الرأس مالي كالشركات األوربية واألمريكية أو كان أصحاب الشركات مـن غيـر                
المسلمين الذين ال يطبق عليهم نظام اإلسالم، فإنه ال يحرم التعامل معهم وال تحرم التصـرفات                

 غير مسلمين مع عدم تطبيق أحكام اإلسالم        والعقود معهم ألنهم باعتقادهم النظام الرأسمالي وهم      
عليهم صاروا أهال للتصرف ولتولي أحد طرفي العقد فيكون التعاقد معهم جائزاً فيحل للمسلم أن               

وعلى ذلك لو أن مسلماً يعيش فـي الحجـاز ويريـد أن        . يباشر معهم جميع التصرفات والعقود    
 شـركة مسـاهمة مـن الشـركات         يسافر إلى مصر فإنه يجوز له أن يركب في طائرة تملكها          

األوروبية واألمريكية ألن التعاقد معها صحيح، ولكن ال يحل له أن يركب في طـائرة تملكهـا                 
شركة مساهمة أصحابها مسلمون؛ ألنها ال تكون أهال للتصرف،فيكون التعاقـد معهـا حرامـاً               

البالد تلقائياً للكافرين   وهم بطريقة أو بأخرى يمكنون اقتصاد       . )4("ويكون االنتفاع بالتذكرة حراما   
ولشركاتهم االقتصادية واالستثمارية بحجة عدم التعامل مع الشركات العربية أو اإلسالمية، وهذا            

مـع أن علمـاء     (الرأي المتبنى هو خطأ فادح فلو سلمنا معهم جدالً أن هذه الشـركات حـرام                
هو الحال عند النظـام     المسلمين وضعوا للشركة المساهمة في اإلسالم ضوابط عدة، وليس كما           

                                                
 .6425: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في اإلسالم واألحكام والمبايعة، رقم )1(
 4610:البخاري، صخيح البخاري،باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك،رقم الحديث )2(
 .363، ص8ابن حجر، فتح الباري، ج )3(
: ملحق رقم: انظر قائمة المالحق. م7/7/1970هـ، الموافق1390 جمادي األول سنة 4نشرة جواب سؤال، بتاريخ    )4(

)17.( 



 188

، وأن التعامل معها أو التعاقد معها حرام، فيستوي في ذلك أن يكون أصحابها مسلمين               ))1(الغربي
فالخمرة حرام في الشريعة اإلسالمية وبيعها وشراؤها حرام أيضا كذلك بنص القـرآن والسـنة               

ن مسلم خمراً، ويباح    واإلجماع ومن خالل فتاواهم المتقدمة فانه يحرم على المسلم أن يشتري م           
له أن يشتري  الخمرة من األمريكي والفرنسي؛ ألن هذا العقد صحيح عند األمريكـان، وهـذا                 

 .)2(منطق في غاية الغرابة
إن السينما ليست حراماً ولو     : " تحليل السينما وإن كان فيها أفالم إباحية فهي مجرد صورة          -13

ر إلى عورة المرأة ولـم يحـرم النظـر إلـى      عرضت األفالم الخالعية وذلك أن اهللا حرم النظ       
صورتها مهما كانت هذه الصورة فهي ورقة أو كرتونة، أو فلما فكلها صورة والصورة ليسـت                

وللرجل أن يذهب إلى السينما وحده وله أن يذهب هو وزوجته وأخته أو أي محرم مـن                 . حراماً
 والتي تـدمر بيـت الزوجيـة    ولألسف مرة أخرى نجد هذا الشذوذ في تلك الفتاوى    . )3("محارمه

 .وتخرج جيالً عديم الصالح واإليمان. والمجتمع، وتضفي جواً من الفساد والدمار على الناس
 والذي ينهى عن مجرد وصف المرأة المرأة        - صلى اهللا عليه وسلم    -ألم يسمعوا بحديث الرسول   

:  بن مسـعود قـال      ، فعن عبد اهللا    -مع أنه خيال وليس بحقيقة    -لزوجها وأنه حرام ومنهي عنه      
ثم ال تباشر المرأة المرأة كأنها تنعتها لزوجها أو تصفها           :" رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم      : قال

،  أن نتمعن كثيرا فيمـا       -عز وجل -وهذا األمر يحتاج إلى تقوى اهللا       . )4("لرجل كأنه ينظر إليها   
 .نقول ونتبنى

 :العقوبات: المطلب الرابع
جل الذي قتل زوجته حينما وجدها تزني من بـاب الحفـاظ علـى               سقوط القصاص عن الر    -1

، من باب الحفاظ على العرض، فقـد وردت         !فهم يجوزن قتل الرجل لزوجته الزانية     . )5(العرض
نصوص عامة في القتل وعقد الزواج ال يمنع من تنفيذ القصاص وال يخصص نص إال بـدليل                 

 النكاح ضرب من الرق كالم غير صحيح؛       والقياس في ذاته غير صحيح فالقياس على الرق وأن        
ألن عقد الزواج ال يثبت ملكاً للزوج وال شبهة ملك بل هما متكافئان يحد كل منهما حد القـاذف                   
إذا رمى اآلخر بالزنى فهي حرة وما ملك الزوج بالعقد إال حل االستمتاع وقـد ملكتـه أيضـا                   

                                                
 شـبير ، محمـد عثمـان،    153، ص 2بيـروت، ج \سالمية، مؤسسة الرسالةعبد العزيز، الشركات اإل  . الخياط، د  )1(

 .89، ص)م1996-هـ1416(، 1 عمان، ط\ النفائس روالمعامالت اإلسالمية المعاصرة دا
مصطفى كامل، الشركات المساهمة في الشريعة . ، وانظر أيضا، شاور، د161أمين، صادق، الدعوة اإلسالمية، ص )2(

 .34 الخليل، ص\ام للنشر والتوزيع اإلسالمية، دار االعتص
 ).18(نشرة من نشرات الحزب، انظر قائمة المالحق ملحق رقم  )3(

وانظر أیضا الترمذي،باب في كراھیة مباشرة الرجال الرجال .  689، ص9ابن حبان،صحیح ابن حبان،باب معاشرة الزوجین،ج) (4
 ...وغیرھم . 98،ص7ھقي،سنن البیھقي الكبرى،جوالبی. وقال عنھ حدیث حسن صحیح. 109،ص5والمرأة المرأة،ج

 .176نفس المصدر، ص )5(
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ذا هو الحق فالذين نسـبوا إلـى ابـن          والحقوق بينهما مشتركة، وماحق له إال كان لها مثله، وه         
 .)1(شهاب الزهري، والليث بن سعد

هذه الفتوى فيها موضع نظر ولم تثبت بطريق صحيح ال يتطرق إليه ريب لغرابته وشذوذه فـي             
. )2(الفقه اإلسالمي وغربته عن الفقه اإلسالمي، وهي نسبة غير صحيحة لهذين العالمين الجليلين            

أنـه  : عنة بين الزوجين؟ إذا كان الزوج سيقتل زوجته سلفا، فقد روي          ولماذا شرع اهللا حد المال    
أرأيت لو وجد أحـدنا امرأتـه    فقال يا رسول اهللا – صلى اهللا عليه وسلم   –جاء رجل إلى النبي     

على فاحشة ماذا يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قـال فسـكت        
ا كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قـد             يجبه، فلم   فلم - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  

فـتالهن   )3(" والَِّذين يرمونَ أَزواجهم  "فأنزل اهللا عز وجل هؤالء اآليات في سورة النور          . ابتليت به 
ال والـذي بعثـك   : قـال . عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة        

ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون مـن عـذاب         . هابالحق ما كذبت علي   
اآلخرة قالت ال والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باهللا إنـه لمـن               
الصادقين والخامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بـالمرأة فشـهدت أربـع                   

ين والخامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقين ثم فـرق             شهادات باهللا إنه لمن الكاذب    
 .)4("ابينهم

من دخل بيتاً ألجل السرقة، سواء أسرق أم لم يسرق، وسواء أدخلـه لـيالً أم نهـاراً، أو                    -2
 .)5( الكسر أو الخلع، فإنه يعاقب من ثالثة شهور إلى سنتينلاستعم

والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ أَيِديهما جزاء ِبمـا  : (لىفالسرقة سرقة ولها حد معلوم كما جاء في قوله تعا      
      ِكيمح ِزيزع اللّهاللِّه و نكَاالً ما نبفالقوانين الوضعية هي التي تنادي بهـذه العقوبـات مـن           . )6 ()كَس

ا وأخفقـت  الحبس وغيره وتعده تقدما فتجعل من الحبس عقوبة للسارق وهي عقوبة لم تلق نجاح           
كل اإلخفاق في محاربة الجريمة بشكل عام والسرقة بشكل أخص فعقوبة الحبس ال تجعل فـي                 

                                                
الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها أبو الحارث الفهمي موالهم األصبهاني األصل المصري،       : هو اإلمام  )1(

ه من مالـك  هـ حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري وابن أبي مليكة حتى قال بعضهم كان افق        94ولد سنة   
نفسه ولكن الحظوظ ذهبت لمالك كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث حسـن           

 .224، ص1هـ وعمره واحد ثمانون سنة، القيسراني، محمد بن طاهر، تذكرة الحفاظ، ج175المذاكرة توفي سنة 
 .388ص-387القاهرة، ص\مي، دار الفكر العربيأبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسال )2(
 .6سورة النور، آية  )3(
 .1130، ص2، ج1493: مسلم، صحيح مسلم، كتاب اللعان، برقم )4(
 .99المالكي، عبد الرحمن، نظام العقوبات، ص )5(
 .38سورة المائدة، آية  )6(
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نفس السارق دافعا ونازعاً دينياً فتتحول إلى عوامل نفسيه تصرفه عن السرقة فعقوبة الحـبس ال    
 .)1(تحول بين السارق والسرقة، أما عقوبة القطع فتحول بين السارق والسرقة

سب فالجرائم كثيرة تستحق أن يعاقبوا بأشد العقوبات والتي تصـل إلـى درجـة               وليس هذا فح  
اإلعدام، منها المعتادون على ممارسة الشذوذ الجنسي والمعتادون على سرقة المنازل وبصـفة             

  .)2(عامة أولئك الجناة الذين ال يمكن كف ضررهم عن المجتمع بعقوبة أخرى
ها معاشرة األزواج يعاقب بالسـجن مـدة خمـس          من طلق زوجته طالقاً بائناً وظل يعاشر       -3

 .)3(سنوات
العقد الذي يعطي لكل واحد     : "فالزواج أو النكاح في الشرع اإلسالمي يطلق كل واحد منهما على          

 .)4(من الزوجين حق االستمتاع باآلخر على الوجه المشروع
والمعاشرة بينـه    فهل يبقى للرجل حق االستمتاع       - وخصوصاً الطالق البائن   -فهل بعد الطالق    

 .ال شك أن أي عالقة بدون عقد الزواج هي عالقة محرمة وغير شرعية.وبين زوجته؟
وهناك الكثير من األحكام المتبناة في مجال العقوبة في كتبهم والتي تحتاج إلى تفصـيل كثيـر،                 

 .وذكرت هنا بعضا منها كنموذج لآلراء المتبناة في هذا الجانب من األحكام
                                                

 .653، ص1القاهرة، ج \عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي في اإلسالم، مكتبة التراث )1(
 .64ص-62، ص27، ص4حاشية ابن عابدين، ج )2(
 .205المالكي، ص )3(
 .11 المنصورة، ص\، مكتبة اإليمان )الموسوعة الفقهية الميسرة(الحفناوي، محمد إبراهيم، الزواج  )4(
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 الخاتمـة
 

عد عرض هذا البحث أحمد اهللا حمدا طيبا مباركا كما أمر واحمده على ما هداني إليه في هذه                  وب
الدراسة، وأسال اهللا عز وجل أن قد وفقت للصواب وللحق في التحري وتقصي األدلـة وبيـان                 
لألمور وفق مكانها وموضعها المعتبر، وأستغفر اهللا على كل زلة وقعت فيها من غيـر قصـد                 

 :ارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعدوصل اللهم وب
 

 :فإن أهم النتائج في موضوع التبني تتلخص فيما يأتي
إن موضوع التبني ال سوق له عند اإلنسان المسلم األصيل الذي تربى علـى عقيـدة                :  ًأوال

التوحيد وعلى الفكر اإلسالمي األصيل فهو أمر لم يتطرق إليه العلماء؛ ألنـه فكـرة ال                
 .ل لها في تاريخ التشريع اإلسالمي فهو أمر مبتدع ومحدثأص

 إن التبني يجعل أتباعه مذهبيين أكثر منهم سياسيين ويجعلهم منعـزلين عـن األمـة                : ثانيـاً
 .ومتقوقعين في دائرة النص المتبنى دون النظر إلى غيره من اآلراء

و األمير يحـد مـن حالـة         تبني األحكام وخصوصا من قبل واحد بعينه في الحزب أ          : ثالثـاً
اإلبداع واالبتكار ويضفي قيمة الذات على المجموع بمعنى أنه يكرس حالة احادية فـي              
الطرح تسيطر على اآلالف من االتباع مما يحدث حالة من اإلرباك والضـيق بـالرأي               
المتبنى، ويكرس حالة االستبداد الفكري بل ويجعل من توافرت فيه مراتب المجتهـدين             

وهذا ما لم يقبله العلماء قـديما وهـو أن          . عن اجتهاده لصالح الرأي المتبنى    بأن يحجم   
 .يتنازل مجتهد عن رأيه لصالح اجتهاد آخر وخصوصا إذا كان اجتهاده في محله

من خالل مناقشة أدلة التبني وأصوله ثبت أنها أدلة غير قوية وال تعطـي أصـحاب                :  رابعـاً
لتبني كأصل متعارف عليه ودعاوي التنازل عـن      التبني الحق في تأصيل مفهوم وفكرة ا      

الرأي من بعض الصحابة لغيرهم من الصحابة دعوى غير صحيحة بل هو تغيير للرأي              
 .وليس تنازال عن الرأي؛ ألنهم كانوا دائماً مع الدليل األرجح 

كان أن  إن التبني بحد ذاته وتطبيقه هو فكرة خيالية أكثر منها واقعية فمن المستحيل بم             :  ًخامسا
تجد أناساً معينين يجتمعون اجتماعا كليا على مسألة فرعية معينـة فحتـى فـي زمـن            

 صلى اهللا   - صلى اهللا عليه وسلم، كان الصحابة يفسرون ويفهمون كالم النبي          –الرسول  
بعدة تأويالت وأفهام كما في مسألة الصالة في خيبر، حيث أمرهم الرسول            -عليه وسلم   

ة، فصلى بعضهم في الطريق، وآخرون في نفس خيبر، وهـذه            صلى اهللا عليه بالصال    –
 .الفكرة تجد لها الكثير من المعارضين
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 تبني األحكام الشرعية لم يحافظ على وحدة الجماعة كما يقول أصحابه بل هـو ممـا                 : سادساً
مزق الجماعة وجعل جماعات أخرى تخرج من رحمها كجماعة أنصار العمل اإلسالمي            

 .اكثين وغيرهمالموحد وجماعة الن
 إن أصحاب التبني يجب أن تكون لهم نظرة في فقه االختالف؛ ألن االختالف رحمـة                : سابعـاً

وقيمة علمية تؤدي إلى تبادل اآلراء وتجديد العقول وتنقيح األفكـار وتبـادل الخبـرات         
 .وتقويم للذات

معنـوا النظـر وأن     أدعو كافة اإلخوة من أصحاب اتجاه التبني أن يفتحوا عقولهم وي          :  ثامنـاً
يدركوا أن هذا التبني ال حاجة لهم به الستئناف الحياة اإلسالمية وربطه بالخالفة ونسبه              
إليها حتى تقام نسبة غير صحيحة، وفي غير محلهـا فالمعلومـات التـي يعصـرونها                
ويصبونها في كتبهم هي موجودة أصال على أرض الواقع فما الفرق بين كتاب األحكـام      

مارودي وبين كتاب نظام الحكم في اإلسالمي للشيخ تقي الدين النبهـاني إال             السلطانية لل 
أنه يختلف من ناحية الصياغة الواقعية والمعلومات هي نفسها تكرر نفسها بنفسـها وإن              

 .اختلفت طريقة الطرح والعرض والصياغة 
لطاقات وانشغال   التبني ثبت أنه يؤدي إلى إرهاق العقول المتواصل والنزف المستمر ل           :ً تاسعـا

القيادة والقاعدة به مما جعلها تنشغل به، وفي إثباته، وفي تطبيقه مما يطغى على الهدف               
 . العام للجماعة، والتي أصال وجدت من أجله إال وهو استئناف الحياة اإلسالمية

أنهـم   التبني أدى بأصحابه إلى تبني أحكام ال عالقة لها باستئناف الحياة اإلسالمية مع               : عاشراً
يتشددون في أنهم يتبنون ما له عالقة باستئناف الحياة اإلسالمية و ما هو فـي صـالح                 
األمة ويصب في مصلحتها، فما هي الفائدة العلمية المرجوة من إجـازة المصـافحة أو               
القبلة، أو الصور، أو منع الصالة في القطبين، أو على سطح القمر والصوم كـذلك؟ أو                

، وغيرها من األحكام التي هي في حقيقتها فقـه افتراضـي و             عدم األخذ بحديث اآلحاد   
 .ترف فكري ال مبرر له

  نالحظ أنهم اليعتمدون وزناً للتربية والتوجيه وغرس الفضائل اإلسـالمية فـي              :الحادي عشر 
نفوس األفراد وأهتموا بالعمل السياسي اهتماما كبيراً حتى شغل كل وقـتهم وتفكيـرهم              

 الخالفة هي الحل لجميع المسائل لذا اغفلوا كثيراً مـن المسـائل             اعتقاداً منهم بأن دولة   
 .بدافع االشتغال بهذا األمر كالجهاد في سبيل اهللا

 موضوع النصرة واالستعانة بالغير إلحداث انقالب والوصول إلى سدة الحكم قـد             :الثاني عشر 
يتوقعونـه  أوقعهم في ابتالءات ومصائب لم يستطيعوا  تحقيق ما كانوا يصبون إليـه و             

وخصوصا بعد انقضاء المدة التي أعلنها الشيخ تقي الدين النبهاني إلعالن الخالفة وهي             
 .ثالثة عقود كما جاء في كتاب نداء حار من حزب التحرير إلى العالم اإلسالمي
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 توصيات
 :وفي نهاية البحث أوصى بعدة توصيات لحزب التحرير

اعة ألنه ال يقدم وال يؤخر فـي ميـزان          يجب إلغاء مصطلح التبني من ذاكرة هذه الجم        . 1
العمل في شيء والعديد من الجماعات  والتي لم تتبن ما زالت مستمرة في عملهـا بـل              

 .وتتكاثر ويزداد نفوذها يوما بعد يوم
 
ال يجب الخلط بين العملية اإلدارية واتخاذ القرار فاإلدارة مطلوبة وهـي تعتمـد علـى       . 2

متابعة، والتقويم، ولكن اتخاذ القرار يجـب أن ينحـى          التخطيط، والتنفيذ، واإلشراف وال   
منحى ما قاله العلماء من القواعد العلمية المختصة بهـذا الشـأن، كقواعـد التعـارض         
والترجيح وترجيح الرأي وفق الضوابط العلمية لذلك وليسـت لمصـلحة الحـزب، أو              

 .لصالح ما قاله األمير
 
ان هذا الرأي مستنداً إلى مقولـة الشـيخ   كلنا نصيب ونخطئ فال قداسة في الرأي ولو ك       . 3

الفالني وغيره فمتى عرف الحق عرف أصحابه، وتغيير الرأي هو قيمة علمية وثمـرة              
أدبية ينبغي التحلي بها والتحلل من عقدة األمر المتبنى  فالرجـال تعـرف بـالحق وال                 

 .يعرف الحق بالرجال
 
حاملي الدعوة لكي يكونوا صـفاً   إن األمة اإلسالمية بحاجة إلى كل المخلصين والى كل           . 4

منيعاً أمام التحديات التي تواجهها فمهما اختلفت وجهات النظر وطرائق التفكير والنظرة            
إلى الواقع وطرائق التغيير، فهذا ليس معناه أن نتدابر، أو أن نقطع أواصر القربى بـين              

ن قوله ويرد إال    االخوة من الجماعات المختلفة، بحجة هذا الرأي، أو ذاك فالكل يؤخذ م           
 .- صلى اهللا عليه وسلم–قول المعصوم 

 
 وفي نهاية المطاف ادعو اهللا بكامل جوارحي
 أن أكون وفقت للصواب وآخر دعواهم

 أن الحمد هللا رب العالمين
 

                      سالم عبد العزيز محمد عريقات
 هـ1428 رجب 29                          

 م2007\   1   \12                           
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 مسرد اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآليــة
آِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريلَةَ الصلَي 16 187 البقرة ................... أُِحلَّ لَكُم 

 11 188 البقرة ................................ والَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل
اسالن ثُ أَفَاضيح واْ ِمنأَِفيض 11 199 البقرة ....................................ثُم 

رحو عيالْب لَّ اللّهأَحاوبالر 15 275 البقرة ............................................ م 
 42 228 البقرة ...................... والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء

 11 283 البقرة ................................................... فَِإنْ أَِمن بعضكُم بعضاً
 16 75 آل عمران ............................ وِمن أَهِل الِْكتاِب من ِإن تأْمنه ِبِقنطَاٍر
 26 103 آل عمران ....................... واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تفَرقُواْ

مهاِورشو ملَه ِفرغتاسِرو56 159 آل عمران ...................................  ِفي اَألم 
سدا السمهناِحٍد مِه ِلكُلِّ ويوَألب17 11 النساء ................................. و 
 166 19 النساء ................................ الَ يِحلُّ لَكُم أَن تِرثُواْ النساء كَرهاً
 11 36 النساء ................................... واعبدواْ اللّه والَ تشِركُواْ ِبِه شيئاً

 131 43 النساء ............................................................. أَو الَمستم النساء
ي ىتونَ حِمنؤالَ ي كبرفَالَ ووككِّم125 65 النساء .............................. ح 
 174 2 المائدة .............................................. وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى

 179 38 المائدة ................................ والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ أَيِديهما
لَ اللّها أَنزاْ ِإلَى مالَوعت مِإذَا ِقيلَ لَه87 104 المائدة ................................ و 
 26 159 األنعام .................................. ِإنَّ الَِّذين فَرقُواْ ِدينهم وكَانواْ ِشيعاً

 80 3 األعراف ........................................  من ربكُماتِبعواْ ما أُنِزلَ ِإلَيكُم
 116 72 األنفال .................................. ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ

 66 36 يونس .................................................. وما يتِبع أَكْثَرهم ِإالَّ ظَناً
 126 109 يوسف ....................................... وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً
 10 23 اإلسراء .................................  فَالَ تقُل لَّهما أُف والَ تنهرهما

 11 32 اإلسراء ............................................................... والَ تقْربواْ الزنى
 166 12 مريم ............................................... يا يحيى خِذ الِْكتاب ِبقُوٍة

كَلِّمن فِه قَالُوا كَيِإلَي تار166 29 مريم ........................................ فَأَش 
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ابالِْكت اِنياللَِّه آت دبي ع166 30 مريم ....................................... قَالَ ِإن 
ا كُنتم نكاً أَياربلَِني معج166 31 مريم .......................................... و 
بلِْني جعجي لَمِتي واِلداً ِبورباًوِقي166 32 مريم ............................. اراً ش 
 196 5 طـه ............................................ الرحمن علَى الْعرشِ استوى

موِت فَاقِْذِفيِه ِفي الْياب160 39 طـه ............................. أَِن اقِْذِفيِه ِفي الت 
  150 51 األنبياء .................................................. قَد آتينا ِإبراِهيم رشدهولَ

مهذْكُرى يا فَتنِمع162 60 األنبياء ................................................ قَالُوا س 

نضضغاتِ يِمنؤقُل لِّلْم168 31 النور .................................................. و 
أِْذنكُمتسوا ِلينآم ا الَِّذينها أَي71 58 النور ......................................... ي 

 138 32 الروم ................................. ِمن الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعاً
مهنيى بورش مهرأَم90 38 الشورى ...................................................... و 
 67 58 الزخرف ....................................................... بلْ هم قَوم خِصمونَ

وا الطَّاغُوتبنتاج الَِّذين125 17 الزمر ................................................. و 
 106 23 النجم ............................................ ِإنْ ِهي ِإلَّا أَسماء سميتموها
ِمِننيؤنِ الْمع اللَّه ِضير 108 18 الفتح ............................................. لَقَد 

 127 6 الحشر ........................................  اللَّه علَى رسوِلِه ِمنهموما أَفَاء
وا ِمن ِدياِرِهمِرجأُخ الَِّذين اِجِرينهاء الْم29 8 الحشر ................. ِللْفُقَر 
رِي اللَِّه ودي نيوا بمقَدوا لَا تنآم ا الَِّذينها أَيوِلِهي133 1 الحجرات ........ س 

 127 7 الحشر ........................... ما أَفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن أَهِل الْقُرى
 40 4 المجادلة ............................... فَمن لَّم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن

 ا الَِّذينها أَييمتياجوا ِإذَا نن138 12 المجادلة .......................................... آم 
اكُموجن يدي نيوا بمقَدأَن ت مفَقْت138 13 المجادلة ............................. أَأَش 
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 مسرد األحاديث النبوي
 

 الصفحة الحـديث
 168 ......................................................................................................................احتجبي منه 

 144 ...........................................................................................................إذا أمر أمير جيش 
 69 .............................................................................................................يفتين إذا بويع لخل

 82 ....................................................................................................إذا حكم الحاكم فاجتهد 
 141 ..................................................................................................الثة في سفر إذا خرج ث

 140 ..................................................................................إذا سمعتم به بأرض فال تدخلوها 
 107 ..............................................................................................د إذا فرغ أحدكم من التشه

 145 ........................................................................................................ثم ارحم أمتي بأمتي 
 175 ..........................................................................................................أرأيت لو أن أحدنا 

 152 .................................................................................................أربعون يوما يوما كسنة 
 152 ......................................................................................................................استفت قلبك 

 64 ....................................................................................................................استقبال القبلة 
 161 ....................................................................................................................أقضاكم علي 

 35 .................................................................................................إنما كان يكفيك أن تفعل 
 32 .............................................................................................من أخوان الكهان إنما هذا 

 57 ........................................................................................................استكرهناك ولم يكن 
 146 .............................................................................................................أصحابي كالنجوم 

 161 ................................................................................................................أن روح القدس 
 129 .................................................................................................طيع أن ادعك إني ال است

 36 ...............................................................................................................انهم يبكون عليها
 57 .................................................................................................................اهللا إني رسول 

 169 ......................................................................................................أن الغيرة من األيمان 
 161 .................................................................................................ما بديء رسول اهللا أول 

 69 ..........................................................................بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 50 .......................................................................................................حطمتهم حمى يثرب 
 8 ..........................................................................................................رفع القلم عن ثالثة 

 16 .......................................................................................يان رفع عن أمتي الخطأ والنس
 136 ............................................................................................شاور فيه الفقهاء والعابدين 
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 42 ...........................................................................................................طالق األمة سنتان 
 51 ...............................................................................................................عمرة في رجب 

 175 ........................................................................................فالعينان تزنيان زناهما النظر 
 138 ................................................................................................فبي خفف عن هذه األمة 

 127 ..................................................................................................................قتلوه قتلهم اهللا 
 174 ............................................................................................ال تبدأوا اليهود والنصارى 

 17 .......................................................................................................ال ضرر وال ضرار 
 157 .................................................................................................ال يحل للمرأة أن تصوم 

 172 .......................................................................................لعن اهللا الواصلة والمستوصلة 

 167 ...........................................................................................لو كنت آمراً أحدا أن يسجد 

 34 .......................................................................................كان مذهبه أنه من أصبح جنبا 

 27 ...........................................................................................مثل ما بعثني اهللا من الهدى 

 27 .....................................................................................مروهم بالصالة وهم أبناء سبع 

 69 ................................................................................................من مات وليس في عنقه 

 160 .......................................................................................................من وقع في الشبهات 

 147 .......................................................................................................الناس على شروطهم 

 163 ..............................................................................................................هو الطهور ماءه 

 120 ....................................................................................................ينصب لكل غادر لواء 
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 :مسرد األعـالم
 

 الصفحة العـلم
 127 ...............................................................................................ابن الجوزي 
 156 ...............................................................................................ابن الخطيب 

 27 ..................................................................................ابن حجر العسقالني 
 79 .....................................................................................................ابن حزم 

 93 ...........................................................................................ابن دقيق العيد 
 146 .....................................................................................نبلي ابن رجب الح
 148 ..............................................................................................ابن عبد البر 

 154 ....................................................................................................ابن عقيل 
 157 ...................................................................................................ابن فورك 

 109 ...............................................................................................أبو الجوزاء 
 45 ...................................................................................أبو محمد بن عطاء 

 86 ..................................................................................................أبو يوسف 
 157 .................................................................................................أبي إسحاق 

 154 ......................................................................................أبي هذيل العالف 
 171 ..................................................................................................االصبهاني 

 9 ........................................................................................................اآلمدي 
 31 ........................................................................................أيوب السختياني 

 154 .....................................................................................................الباقالني 
 41 ........................................................................................................البيهقي 
 121 ...........................................................................................................جفينة 

 124 ......................................................................................................الجويني 
 24 ......................................................................................................الدهلوي 
 92 .......................................................................................................الرازي 

 33 ............................................................................................زياد بن حدير 
 86 .......................................................................................سعيد بن المسيب 

 108 ....................................................................................................السمعاني 
 7 ....................................................................................................الشوكاني 
 32 ......................................................................................................طاووس 
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 114 .......................................................................................................الطبري 
 58 .............................................................................................عامر الشعبي 

 154 .......................................................................................... عبيد عمرو بن
 60 ......................................................................................................العنبري 

 30 ............................................................................................................قتادة 
 53 .......................................................................................................القرافي 

 52 .....................................................................................................القرطبي 
 182 ......................................................................................................المأمون 

 117 ...........................................................................مخنف بن يحيى الكوفي 
 89 ........................................................................................................المزني 

 127 .....................................................................................................المعتصم 
 154 ..........................................................................................................النظام 

 71 ........................................................................................................النووي 
 121 ....................................................................................................الهرمزان 
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 :مسرد اآلثار
 الصفحة الـراوي األثـر

 31 أيوب السختياني .................................................. أجسر الناس على الفتيا
 111 الشافعي ........ض الحائط إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عر

 168 ابن عباس .......................................... أن اهللا حليم رحيم بالمؤمنين
 116 عمرو بن العاص .........................................إن عبد الرحمن رجل مجتهد 

 131 علي بن ابي طالب ................................................إني ال أستطيع أن ادعك 
 120 عمر بن الخطاب ................................هذا ما رأى عمر :بئس ما قلت،قل

 129 عمر بن الخطاب .................تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء 
 131 عروة بن الزبير ..................................تأمرنا بالعمرة في هؤالء العشرة 

 32 عامر الشعبي ......................................................... زين العلم حلم أهله
 115 عمر بن الخطاب ................................................فحكّموا عبد اهللا بن عمر 

 125 احمد بن حنبل ......................................................الفتنة إذا لم يكن إمام 
 169 ابن مسعود ................................................ ظاهر  الزينة هو الثياب
 117 عبد الرحمن بن عوف ....................................................عليك عهد اهللا وميثاقه 

 115 عمر بن الخطاب ............................................. عليكم بهؤالء الرهط الذين
 45 عثمان بن عطاء ........................................ سفتي النا يال ينبغي ألحد أن

 32 عطاء بن رباح ...........  شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علمآوىما 
 32 طاووس ................................. ما حمل العلم في مثل جراب حلم

 30 قتادة ................... من لم يعرف االختالف لم يشم الفقه بأنفه
31 ابي عروبة ........................ا من لم يسمع االختالف فال تعدوه عالم 

 140  الخطابعمر بن ................................... نفر من قضاء اهللا إلى قضاء اهللا
 131 ابن عباس .............................................................. هذا الذي أهلككم

 33 عمر بن الخطاب ............................................ هل تعرف ما يهدم اإلسالم
 109 ابن عباس .......................................................... كان ذلك عن رأي

 169 ابن عطيه ........... ويظهر لي بحكم ألفاظ اآلية أن المرأة مأمورة
 109 عمر بن الخطاب ................................................. وإنما منا الظن والتكلف

 168 ابن عباس ..........يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو اعلم منه 
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 مسرد المراجع والمصادر

 
 عبد الرحمن بن فوزي بن عبد اهللا، حجج السلف في بيان الفـرق              ,األثري، أب  . 1

ـ 1422،  3عمان، ط \بين مسائل االجتهاد ومسائل الخالف، مكتبة الفرقان         -هـ
 .م2001

مجمع اللغة العربيـة    ( إبراهيم، أنيس، منتصر،حليم، وآخرون، المعجم الوسيط        . 2
 .يا ترك\دار دعوى) مصر

 
 بيت  \أنصار الخالفة   : ادعيس، أنور خليل، نظرات في حمل الدعوة، الناشرون        . 3

 .م2004-هـ1425، 1المقدس، ط

إسماعيل، د محمد بكر، الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب األربعة،             . 4
 .م1997-هـ1417، 2 القاهرة، ط\دار المنار للتوزيع 

د محمد حسـن هيتو،مؤسسـة      :،تحقيق الحسن، التمهيد  ناإلسنوي،عبد الرحيم ب   . 5
 .ه1400بيروت،\الرسالة

، 1األردن، ط \األشقر، عمر سليمان، نظرات في أصول الفقـه، دار النفـائس             . 6
 .م1999-هـ1419

آل عبد العزيز، موسى بن عبد اهللا، المقاالت المنهجية فـي حـزب التحريـر                . 7
ـ 1427،  1والجماعات التكفيرية لإلمامين ابن باز واأللباني، ط       م، 2006-هـ

 . الرياض\دار البحوث والدراسات المعاصرة والتراجم 

 \األلباني، محمد ناصر الـدين، سلسـلة األحاديـث الضـعيفة، دار المعـارف            . 8
 .م1995-هـ1415الرياض، 

، 4بيروت، ط \ ةاأللباني، وهبي سليمان غواجي، أركان اإليمان، مؤسسة الرسال        . 9
 .م1997-هـ1418

عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر، و شـهاب          آل تيمية،مجد الدين أبو البركات       . 10
الدين أبو الحسن عبد الحليم بن عبد السالم، وشيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس          

محمد محي الـدين عبـد      : أحمد بن عبد الخليم، المسودة في أصول الفقه،تحقيق       
 . القاهرة\الحميد، مطبعة المدني

الشيخ عبد الرزاق   : كام، تحقيق اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام في أصول األح        . 11
 .م2003-هـ1424، 1 بيروت، ط\عفيفي، دار الصميعي ودار ابن حزم 
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أمين، صادق، الدعوة اإلسالمية فريضة وضرورة شرعية، جمعيـة المطـابع            . 12
 .م1978 عمان، \التعاونية 

 .هـ1386، 2 بيروت، ط\أمين، محمد، حاشية بن عابدين، دار الفكر  . 13

 . بيروت\األندلس  . 14

، هديـة العـارفين، دار إحيـاء        إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم       اباني،الب . 15
 التراث العربي

عمدة التحقيق في التقليد والتلفيـق، دار    / الباني، محمد بن سعيد بن عبد الرحمن       . 16
  دمشق\القادري 

 \هاشم الندوي دار الفكـر  : البخاري، محمد ابن إسماعيل، التاريخ الكبير، تحقيق       . 17
 .بيروت

 \هاشم الندوي دار الفكـر : ، محمد بن إسماعيل، الكنى للبخاري، تحقيق    البخاري . 18
 .بيروت

د مصطفى أديب البغا،    : البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق       . 19
 .م1987-هـ1407، 3ط

حلمي بن محمد   :  ابن بدران، عبد القادر، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد،تحقيق         . 20
ـ 1422، ، 1 اإلسـكندرية، ط   \يدة للتراث   بن إسماعيل الرشيدي، دار العق     -هـ

 .م2001
 

 \البدري، عبد العزيز، اإلسالم بين العلماء والحكام، منشورات المكتبة العلميـة             . 21
 .م1966.المدينة المنورة

بلشـز  \البركتي، محمد عميم اإلحسان المجددي، قواعد الفقـه، دار الصـدف             . 22
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 .بيروت\مصطفى هالل، دار الفكر



 204
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-م1985\5\9التحريــر، حــزب، مــنهج حــزب التحريــر فــي التغييــر،  . 37
 .هـ1405\شعبان20
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:  ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، الضعفاء والمتروكين، تحقيـق            . 44
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 .م1994-هـ1414، 3 بيروت، ط\الثقافية 

ابن الجوزية، شمس الدين أبى عبد اهللا محمد بن أبى بكر، إعالم الموقعين عـن        . 46
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 .هـ1408، 1المجيد أبو زنيد، دار القلم ودار العلم للثقافة بيروت، دمشق، ط

: الحاكم، محمد بن عبد اهللا النيسابوري، المستدرك على الصـحيحين، تحقيـق            . 54
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 ابن حبان، محمد ابن حبان بن أحمد أبو حامد التميمي البستي، مشاهير علمـاء           . 55
 م1959 بيروت، \األمصار، دار الكتب العلمية 

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان،               . 56
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 .م1992، 1، ط)د عبد الرحمن عميرة: تحقيق(بيروت، 

ـ            . 63  \ر  الحكيمي، علي بن عباس، أصول الفتوى، مؤسسة الريان للطباعـة والنش
 .م1999-هـ1420، 1 السعودية، ط\بيروت والمكتبة المكية

 . بيروت\الحموي، ياقوت بن عبد اهللا، معجم البلدان، دار الفكر . 64

 .مصر\ ابن حنبل، أحمد، المسند، مؤسسة قرطبة  . 65
 

 \، مكتبة اإليمان  )الموسوعة الفقهية الميسرة  (الحنفاوي، د محمد إبراهيم، الزواج       . 66
 .المنصورة

، )جماعة مـن العلمـاء    :تحقيق(أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية،      الحنفي، ابن    . 67
 .بيروت\المكتب اإلسالمي

، 2الخالدي، د محمود، قواعد نظام الحكم في اإلسـالم، جامعـة اليرمـوك، ط              . 68
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 .م1984-هـ1404بيروت، \الخالدي، د محمود، الشورى، دار الجيل  . 69
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 .م2003-هـ1424، 2بيروت، ط

 والتوزيع ،   رخياط، د عبد العزيز، المدخل إلى الفقه اإلسالمي، دار الفكر للنش          ال . 83
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 هـ1407، ،1 بيروت، ط\خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي 
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: الدهلوي، أحمد شاه والي اهللا، اإلنصاف في بيان أسـباب اإلخـالف، تحقيـق              . 88
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 .الثقافي
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 بيروت\دار المعرفةالزمخشري، الفائق في غريب الحديث، . 107
 .القاهرة\ أبو زهرة، محمد،اإلمام زيد، دار الفكر العربي . 108
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 .هـ1402
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 .م1987-هـ1407 فرجينيا، -اإلسالمي، الواليات المتحدة
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محمـد حامـد    : الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين،األحكام السلطانية، تحقيـق         . 173
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القرافي، أحمد بن إدريس بن شهاب الدين، اإلحكام في تميز الفتوى عن األحكام              . 178
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عمان، \، راجح عبد الحميد، عالقة صفات اهللا تعالى بذاته، دار العدوي            الكردي . 192
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 .1م،ج2003-هـ1424المعتمدة 
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