كيف نحمي أنفسنا من أخطاء تراثنا االجتهادي

بقلم
أ.د /الرشيف حاتم بن عارف العوين
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املقدمة
احلمد هلل َّ
كل احلمد  ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد  ،وعىل أزواجه وذريته ما
الزمان وامتدّ .
استمر
ُ
أما بعد :
فقد حان األوان – وتأخر  -لكي نحاسب أنفسنا عىل تقصرينا يف حق ديننا  ،ولكي
جزء كبري من مشكلة اإلسالم يف العرص احلارض  ،فيجب
نعرتف – نحن املسلمني  -بأننا ٌ
أن نكون اجلزء األهم  ..بل األوحد يف حلها !
لقد أخطأنا يف حق ديننا  :فلم تقترص خمالفتنا لإلسالم يف خمالفة تعاليمه التي نعرف
أننا نخالفها فقط  :كرت ك الفرائض وفعل املوبقات  ،ومل تقترص عىل خمالفة األخالق
اإلنسانية التي يتفق البرش عىل إعالء شأهنا = بل جتاوزنا ذلك إىل نسبة ٍ
جرائمهم
كثري منا
َ
إىل اإلسالم ! نسبوا عدواهنم عىل اإلنسانية وعىل القيم احلضارية وعىل األخالق السامية
إىل رشيعة اإلسالم ! فكانوا أخطر عىل اإلسالم من غري املؤمنني باإلسالم  ،بل كانوا أعظم
صا ٍّد لغري املسلمني عن رؤية حقيقة اإلسالم .
واحلقيقة  :أن ما نُسب إىل اإلسالم من غالب تلك التشوهات الفكرية واخلطايا
التفقه ّية ليست من بنات أفكار املعارصين  ،فعامتها يستدل هلا اإلرهابيون والغالة
املدون يف بعض مصادر العقيدة والفقه والتفسري
املتشددون بنصوص من تراثنا االجتهادي
ّ
ورشح احلديث  ..ونحو ذلك من تراثنا االجتهادي البرشي .
كثري مما
فكيف نتهم خصوم اإلسالم إذا اهتموا اإلسالم بام يتهمونه به إذا ما كان ٌ
يتهمونه به موجو ًدا يف بعض تراثنا ؟!
كثري من
وكيف نلوم الغالة املتشددين إذا ما اهتمناهم بعدم فهم اإلسالم  ،إذا كان ٌ
ُفهومهم مست ّلة من بعض مؤلفات تراثنا  ،ونحن نرفض املساس بتلك املؤلفات بنقد أو
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ختطيء ؟!
لزاما ملن أراد أن يصحح حال املسلمني اليوم من أن يسعى ملراجعة ذلك
لذلك كان ً
ٍ
ٍ
حيف له بالتعصب خلطئه قبل
حيف عليه  ،وال
الرتاث بأصول علمية صحيحة  ،من غري
صوابه !
وكان لزاما أن نسعى للتفريق :
 بني أمرين  :األول هو  :الدليل املن ّزه من اخلطأ (يف القرآن الكريم والسنة الثابتةواإلمجاع القطعي)  ،والثاين هو  :ما سواه من االجتهادات البرشية غري املعصومة
من اخلطأ .
ً
خطأ  ،فاخلطأ جاء من فهم
 وبني أمرين آخرين  :األول هو  :اجتها ٌد برشي ُفهمٌ
خطأ يف نفسه  ،ومل
املستدلني به  ،ال منه  ،والثاين هو  :اجتها ٌد برشي آخر هو
خيطئ الغال ُة املتطرف ون يف فهمه  ،بل فهموه عىل وجهه  ،فأخطؤوا ؛ ألنه كان هو
ً
خطأ .
لذلك جاءت هذه املقالة لتصحيح املوقف من هذا االجتهاد البرشي اخلاطئ  ،الذي
أصبح َ
معول هد ٍم لإلسالم  ..وبيد بعض أبناء اإلسالم  ..مع األسف البالغ !!
نت هبذه املقدمة املرا َد بالرتاث االجتهادي الذي جيب أن نحمي أنفسنا من
وقد ب ّي ُ
أخطائه :وأنه هو الرتاث البرشي يف مصدره  ،وغري املعصوم  :كفهم بعض العلامء
واملؤلفني للنص الرشعي وللدليل الرشعي  ،أو كإثبات النص الظني (كالسنة الظنية
أيضا يف إثبات الدليل  :كام
واإلمجاع الظني)  .فاخلطأ كام يقع يف فهم النص  ،فقد يقع ً
يف جانب السنة اآلحادية  :التي منها الصحيح واحلجة  ،ومنها الضعيف واملقطوع ببطالنه ،
وكام يف جانب ا ّدعاء اإلمجاع الظني  :ومنه ما تصح دعواه  ،ومنه ما ال تصح .
ٍ
مقرتحات حلامية أنفسنا وأبناء املسلمني
وسأضع يف الصفحات التالية – بإذن اهلل -
من أخطاء تراثنا االجتهادي :
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املقرتح األول
االعرتاف بوجود األخطاء
ال يمكن أن نحمي أنفسنا من أخطاء ننكر وجودها أصال  ،هذه بدهي ٌة عقلية ال خيتلف
فيها اثنان  ،بل ال يشك فيها عاقل واحدٌ !
َّ
حمل اتفاق بني العقالء
ولذلك فقد ُيقال  :ما أمهية التأكيد عىل هذا املقرتح  ،ما دام
كلهم؟!
الواقع أن جمرد التنظري هلذه البدهية ال يكفي لتفعيلها واقعيا ! فعىل مر التاريخ
اإل سالمي السني مل يوجد من يدعي العصمة ألئمة السنة (كأيب حنيفة ومالك والشافعي
التعصب
وأمحد وابن تيمية)  ،مل يقل أحدٌ بعصمة واحد من هؤالء حرف ًّيا  ،ورغم ذلك كان
ّ
املقيت واملعارك املذهبية قد وصلت حدّ االقتتال بني املسلمني يف وقائع كثرية  ،وبسبب
رفض التخطيء !!
وك م سمعنا من يدعي أنه ال يقول بعصمة فالن من املعظمني لديه  ،ثم ال يقبل ختطيئه،
ال بسبب خطأ التخطيء  ،بل بسبب انغالق عقله عن حماولة فهم دليل التخطيء! ألن تعصبه
لذلك العامل يرفض انفتاح العقل والفهم الحتامل ختطيئه أصال !
ال شك أن هذا احلد من التقليد األعمى ومن العصبية هي صورة من صور اعتقاد
العصمة يف املعظمني  ،وإن كان صاحبها ال يرصح بالعصمة  ،وربام كان ال يعتقدها
رصاح ًة شفاف ًة يف نفسه  ،لكنها مغ ّلفة بتعظيم استدالل ذلك العامل الذي يعظمه .
أيضا لتنبيه بعض أبناء املسلمني ممن ال
ثم تأيت أمهية التأكيد عىل هذه البدهية ً
لشخص أو مل ٍ
ٍ
ذهب  ،فهم حقا ليسوا متعصبني ؛ لكن قلة علمهم  ،مع قلة
تأرسهم عصبي ٌة
التنبيه عىل وجود األخطاء يف تراثنا االجتهادي = جعلهم يثقون يف كل كالم جيدونه يف
ٍ
كتاب كان قد ألفه عامل ٌ مسلم مما
الرتاث  ،يظنون أن جمرد وجود ذلك الفهم لإلسالم يف
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ٍ
بدليل من الكتاب
جييز هلم تل ّقفه والعمل به واإلفتاء بمضمونه ! فإذا ما استدل ذلك العامل ُ
اإلمجاع  ،فلن يرت ّدد أولئك املسلمون من التمسك به عىل أنه هو
والسنة  ،أو لو أنه ا ّدعى
َ
دين اإلسالم ! مع أنه قد يكون كالما غل ًطا  ،واإلسالم منه بريء  ،واستدال ُله ٌ
خطأ  ،وإن كان
يف أحد كتب عامل من علامء املسلمني  ،فعلامء املسلمني ليسوا معصومني ! هذا إن كان
ذلك املؤلف عاملا حقا  ،فكيف إن كان داعي ًة واعظا ليس معدو ًدا يف أهل العلم والفقه
اجلهل والتعصب للمدرسة إىل مصاف العلامء  ،وهو ليس منهم يف ٍ
ُ
عري
أصال  ،وإنام رفعه
وال نفري!
إن التأكيد عىل هذه البدهية ينبّه أبناء املسلمني عىل أن ما جيدونه يف تراثنا جيب
يتعجلوا العمل
التوقف منه وقفة حتليل ونقد  ،قبل اعتقاد صوابيته والعمل بام فيه  ،لكي ال ّ
ٍ
جر الويالت عليهم يف الدنيا واآلخرة  ،وكانوا بذلك أعوانا خلصوم اإلسالم وهم
بخطأ ربام ّ
حيسبون أنفسهم أعوانا لإلسالم !
انتشارا واسعا  ،وكان هذا
وسأرضب يف هذا املبحث مثاال خلطأ كبري منترش يف تراثنا
ً
اخلطأ هو السبب يف تفريق كلمة املسلمني ويف سفك دمائهم واستباحة أعراضهم
وأمواهلم  :إنه جريمة التكفري .
والذي أريده من هذا التقرير هو التأكيد عىل انتشار اخلطأ يف التكفري يف تراثنا
يربرون به أحكامهم
اإلسالمي االجتهادي  ،فلن يعجز التكفرييون من أن جيدوا يف تراثنا ما ّ
ٍ
استباحة للدماء واألعراض .
بالكفر  ،وما يستتبع ذلك من
قديام وحدي ًثا :
وقد ن ّب َه عىل كثرة التكفري الباطل عد ٌد من أهل العلم
ً
فقد قال اإلمام الغزايل (ت505هـ) حتت باب بعنوان (بيان ما جيب تكفريه من
مبالغات وتعص ٍ
ٍ
الفرق)« :اعلم  :أن ِ
ِ
بات  ،فربام انتهى ُ
بعض الطوائف إىل
للفرق يف هذا
ّ
ْ
َ
تكفري كل فرقة  ،سوى الفرقة التي يعتزي إليها ( ...إىل أن قال)  :فإن أكثر اخلائضني يف
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ّباع اهلوى  ،دون التص ُّل ِ
ب للدِّ ين»(. )1
ـح ِّـركُهم
ب وات ُ
التعص ُ
ُّ
هذا إنام ُي َ
وقال كذلك يف كتابه (فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة) « :كل فرقة تك ّفر خمالفتها،
وتنسبها إىل تكذيب الرسول (صىل اهلل عليه وسلم) :
 فاحلنبيل يك ِّفر األشعري  :زاعام أنه ّكذب الرسول(صىل اهلل عليه وسلم) يف إثبات
الفوق هلل تعاىل  ،ويف االستواء عىل العرش .
 واألشعري يك ِّفره  :زاعام أنه مش ِّبه َّ ،وكذب الرسول (صىل اهلل عليه وسلم) يف أنه
ليس كمثله يشء.
 واألشعري يك ّفر املعتزيل  :زاعام أنه ّكذب الرسول (صىل اهلل عليه وسلم) يف
جواز رؤية اهلل تعاىل ،ويف إثبات العلم والقدرة والصفات له تعاىل .
وتكذيب
تكثري للقدماء ،
 واملعتزيل يك ّفر األشعري  :زاعام أن إثبات الصفاتٌ
ٌ
للرسول (صىل اهلل عليه وسلم) يف التوحيد»(. )2
فإن قال اإلمام الغزايل هذا وهو يف القرن اخلامس اهلجري  ،ورأى أن أكثر كالم
ّباع اهلوى  ،دون
ـح ِّـركُهم
ب وات ُ
التعص ُ
ُّ
اخلائضني يف التكفري إىل ذلك الزمن « إنام ُي َ
التص ُّل ِ
ب للدِّ ين»  ،وتلك كانت قرونًا حوت أعلم العلامء  ،وكان كالم أهل اجلهاالت فيها
ٍ
بأضعاف مضاعفة = فامذا نقول ؟! وقد تضاعفت أعداد
أقل بكثري من كالم أهلها بعدها ،
بتعص ٍ
ب واتبا ٍع للهوى خالل تسعة قرون َت َلت اإلمام الغزايل !!
اخلائضني ّ
بل هذا اإلمام اخلطايب (ت388هـ)( ،)3املتوىف قبل الغزايل بقرنني  ،يعيب عىل

( )1االقتصاد يف االعتقاد (. )302-303
( )2فيصل التفرقة – حتقيق حممود بيجو . )27( -
( )3اإلمام اخلطايب من كبار أئمة الفقه واحلديث  ،هو أول شارح لصحيح البخاري  ،وأول شارح
للسنن أليب داود  ،وهو صاحب (غريب احلديث) الذي ذيل به عىل كتاب ابن قتيبة .
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التعج َل بالتكفري  ،فيقول « :إن أهل احلديث قد ُيرسع قو ٌم منهم
مجاعة من أهل احلديث
ُّ
إىل تكفري من [تأ ّول]( )1األحاديث يف الصفات  .وما هم عند العلامء وعامة الفقهاء بكفار ،
ّ
وحتل
ولكنهم من أهل البدعة  .وكيف ُيك َّفر من تُقبل شهادته ؟! وجيوز مناكحته ؟!
ذبيحته؟! وقد جاء يف احلديث من هذا النوع  ،وهو قوله (صىل اهلل عليه وسلم)  " :من ترك

أيضا صاحب كتاب "الغنية عن الكالم وأهله"  ،الذي بسببه قال عنه ابن رجب يف كتابه فتح
وهو ً
الباري (« : )237 /7وكذلك ذكره اخلطايب يف رسالته يف "الغنية عن الكالم وأهله"وهذا يدل
عىل أن ما يؤخذ من كالمه يف كثري من كتبه مما خيالف ذلك ويوافق طريقة املتكلمني فقد رجع
عنه ،فإن نفي كثري من الصفات إنام هو مبني عىل ثبوت هذه الطريقة»  .قال ابن رجب هذا تعليقا
عىل موقف اخلطايب من دليل احلدوث  ،الذي ذكره يف رسالة " الغنية عن الكالم وأهله" .
والواقع أنه ال تناقض بني كالم اخلطايب يف كتابه "الغنية عن الكالم وأهله" وبقية مؤلفاته يقتيض
هذا االدعاء  ،ويعرف ذلك من عرف عقيدة السلف حقا  ،وفهم كالمه كام يدل عليه لفظه  ،ال بام
ٍ
معان يريد أن حيمل كالم الناس عليها !
استقر يف نفسه من
لكن املهم  :أن اخلطايب كان سلفيا (باملعنى الصحيح للسلفية)  ،وفاقا للرسالة املطبوعة بعنوان
" اإلمام اخلطايب ومنهجه يف العقيدة" حلسن بن عبد الرمحن العلوي والتي قدم هلا محاد
صاحب الرسالة (العلوي) ـ
األنصاري (رمحه اهلل)  .التي اعتربته سلفيا يف اجلملة ! وإن كان
ُ
وكالعادة -قد وصف اإلمام اخلطايب باالضطراب الكبري يف باب (األسامء والصفات) وباخلطأ
املخالف للسلف يف قليل غريها (وإنا هلل) !
بني أن اخلطايب مل
واللطيف أن صاحب هذه الرسالة تضمن
تقريره ر ًّدا عىل كالم ابن رجب ! حيث ّ َ
ُ
حمصور فيه ،
ُيبطل دليل احلدوث  ،لكنه حذر منه لصعوبته  ،وعاب من ادعى أن طريق معرفة احلق
ٌ
كام ستجده يف الرسالة املذكورة (. )107- 93
أقصد من هذا أن أؤكد أن اإلمام اخلطايب أحد أئمة املسلمني عقيد ًة وعلام وعمال (وإنا هلل وإنا إليه
راجعون ! عىل زمن أصبح أئمة املسلمني حمتاجني منا إىل تزكية هلم) !!!
( )1يف املصدر ( :تناول)  ،ولعل الصواب هو ما ذكرته .
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الصالة فقد كفر"  ،واملراد من هذا  :التنكري والتغليظ عليهم»(.)1
اخلطايب إىل توجيه هذا النقد إىل مجاعة من أهل احلديث اإلما ُم ابن
وقد سبق اإلما َم
َّ
املنذر (ت318هـ)  ،لكن يف مسألة أخرى !
ٍ
طائفة من أهل احلديث كانت تُك ِّفر اخلوارج  ،وذلك بعد
رأي
ابن املنذر َ
فقد استنكر ُ
جموزي أخذ أموال اخلوارج
أن نقل خالفا بجواز غنيمة أموال اخلوارج  ،مما يعني أن
ّ
غنيم ًة كانوا يك ّفروهنم  ،ثم قال متع ّق ًبا « :هذا قول طائفة من أهل احلديث  ،وال أعلم أحدً ا
وافقهم عىل هذه املقالة(. )3(»)2
وهذا اإلمام املازَري املالكي (ت536هـ) حيكي اختالف الفقهاء يف تكفري ما
ُيشكل كونه ُك ْف ًرا  ،كمذهب املعتزلة (حسب قوله)  ،ونسب إىل اإلمام مالك الترصيح
أيضا ما يقطع بأنه كان ال ُيك ِّفرهم  ،أي  :إنه حكى عن اإلمام مالك
بالتكفري  ،ونسب إليه ً
قولني متناقضني !ثم حكى عن القايض أيب بكر الباقالين أنه وصف مسألة التكفري هبذه
مشريا
والتهود بأهنا من الدقائق  ،ثم قال املا َزري
التنرص
املسائل التي ال تبلغ حد رصاحة
ّ
ّ
ً
إىل اإلمام مالك  « :فأنت ترى اضطراب قوله (رمحه اهلل) يف هذه املسألة  ،وهو إمام
الفقهاء( ! )4كام اضطرب فيها رأي القايض أيب بكر ،وهو إمام املتك ّلمني ! وهذا يشعرك بام

( )1الغنية يف الكالم أليب القاسم َس ْلامن بن نارص األرغياين النيسابوري (ت512هـ) - 659/2( :
. )660
خيرجهم عن أهل الفقه املعترب بخالفهم ؛ ألن قوله « ال أعلم أحدا وافقهم»
( )2تعبريه يدل عىل أنه ُ
يعني أهنم ليسوا من أهل ِ
الوفاق واخلالف  ،وإال فهم (آحا ٌد) ومجاعات قد وافقوا أنفسهم !
( )3اإلرشاف عىل مذاهب الفقهاء (. )225 /8
قلت  :لو أنه قال عن اإلمام مالك « :فأنت ترى اضطراب النقل عن اإلمام مالك» ،لكان أوىل
()4
ُ
بمنصب اإلمام مالك ! وألن النقل عنه حيتمل من اخلطأ أكثر من ثبوت هذا التناقض عنه .
لكن املازري أبى أن يعتذر  ،وأتى هبا رصحي ًة واضحة  ،فهي إن صدرت من مالك  ،فهي عنده
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قلناه من إشكاهلا»(.)1
فانظر إىل أي حدٍّ بلغت كثرة االختالف يف هذا الباب !
باب خطري َ ،أقد َم عليه
وقال اإلمام أبو العباس القرطبي (ت656هـ) « :باب التكفري ٌ
ف فيه ال ُف ُ
كثري من الناس فسقطوا  ،و َتو ّق َ
حول َف َسلِ ُموا  ،وال َن ْع ِد ُل بالسالمة شي ًئا»(. )2
ٌ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :ويف احلنبلية أيضا مبتدعة  ،وإن كانت البدعة يف

غريهم أكثر  ،وبدعتهم غالبا يف زيادة اإلثبات يف حق اهلل  ،ويف زيادة اإلنكار عىل
خمالفهم بالتكفري وغريه»(.)3
أيضا « :أما السلف واألئمة فلم يتنازعوا يف عدم تكفري " املرجئة " و " الشيعة "
وقال ً
املفضلة ونحو ذلك  ،ومل ختتلف نصوص أمحد يف أنه ال ُي َك َّفر هؤالء  .وإن كان من
أصحابه من حكى يف تكفري مجيع أهل البدع  -من هؤالء وغريهم – خال ًفا عنه أو يف
ٌ
غلط عىل مذهبه( ،)4وعىل
مذهبه  ،حتى أطلق بعضهم ختليد هؤالء وغريهم  ،وهذا
الرشيعة( .)5ومنهم من مل ُيك ِّفر أحدً ا من هؤالء  ،إحلا ًقا ألهل البدع بأهل املعايص  ،قالوا:
فكام أن من أصول أهل السنة واجلامعة أهنم ال يك ِّفرون أحدا بذنب  ،فكذلك ال يكفرون
أحدا ببدعة.

ِ
املج ّل لإلمام مالك !!
علمه  ،وما أقوى َن َف َسه ! وهو املالكي
اضطراب وخطأ !! فام أشجع َ
( )1رشح التلقني (. )685 /2
( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي – رشح حديث اخلوارج «خيرج يف هذه
األمة قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم. )111 /3( - »..
( )3جمموع الفتاوى (. )186 /20
( )4فها هو ابن تيمية يؤكد أن من أتباعه من نسب إليه التكفري الباطل  ،فلم يكتفوا باخلطأ يف التكفري ،
حتى نسبوه لإلمام أمحد .
ابن تيمية هذا اخلطأ  ،بجزمه أنه ٌ
خطأ عىل الرشيعة .
( )5وهكذا ُينكر عليهم ُ
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واملأثور عن السلف واألئمة  :إطالق أقوال بتكفري " اجلهمية املحضة "  ،الذين
ُينكرون الصفات( ،)1وحقيقة قوهلم( :)2أن اهلل ال يتكلم وال يرى؛ وال يباين اخللق؛ وال له

( )1ظاهر هذا الكالم أن ابن تيمية ينقل إمجاع السلف عىل تكفري أعيان اجلهمية  ،لكنه قال يف موطن
أعيان اجلهمية  ،وال كل من قال إنه جهمي َك َّفره  ،وال كل من وافق
آخر « :مع أن أمحد مل ُي َكـ ِّفر
َ
اجلهمية يف بعض بدعهم  ،بل َص َّلـى خلف اجلهمية الذين َد َع ْوا إىل قوهلم وامتحنوا الناس
وعاقبوا من مل يوافقهم بالعقوبات الغليظة  ،مل ُيك ِّفرهم أمحد وأمثاله  ،بل كان يعتقد إيامهنم
واحلج والغزو معهم واملنع من
وإمامتهم  ،ويدعو هلم  ،ويرى االئتام َم هبم يف الصلوات خلفهم
َّ
اخلروج عليهم ما يراه ألمثاهلم من األئمة  .و ُينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم ،
وإن مل يعلموا هم أنه كفر؛ وكان ينكره وجياهدهم عىل رده  ،بحسب اإلمكان  .فيجمع بني طاعة
اهلل ورسوله يف إظهار السنة والدين وإنكار بدع اجلهمية امللحدين  ،وبني رعاية حقوق املؤمنني
من األئمة واألمة  ،وإن كانوا جهاال مبتدعني وظلمة فاسقني»  .جمموع الفتاوى (.)507 -506 /7
وتبني بذلك أن اجلهمية كغريهم من املتأولني  :ال ُيك َّفرون ؛ إال من ثبت عنه الناقض القطعي
ّ
للشهادتني  ،كالقرامطة املعلنني بالكفر  .فال أدري ملاذا حيكي ما يوهم اإلمجاع عىل تكفري
األعيان  ،ثم يف موطن آخر ينقض هذا القول .
رصح بااللتزام به  .ويشهد
( )2إن قصد أن هذا مآل قوهلم  ،فال يصح التكفري باملآل والالزم  ،حتى ُي َّ
تكفري اجلهمية  ،وهم املعطلة
هلذا قوله  « :املشهور من مذهب اإلمام أمحد وعامة أئمة السنة :
ُ
لصفات الرمحن؛ فإن قوهلم رصيح يف مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب  ،وحقيقة قوهلم :
جحو ُد الصانع  ،ففيه جحود الرب  ،وجحود ما أخرب به عن نفسه عىل لسان رسله»  .جمموع
الفتاوى ( . )485 /12وال أدري  :هل قوله هنا «(وعامة) أئمة السنة» قيدٌ ينقض اإلمجاع  ،كام هو
الظاهر؟!
رص َح بالتكذيب
وإن قصد أن هذا هو رصيح مقاهلم  :فهذا ال يكاد يصح عن أحد منهم ؛ إال من َ َّ
َ
القول بأن اهلل ليس بعاملٍ وال
فمن ِمن أهل الشهادتني الذي ُيطلق
منهم ونقض الشهادتني  .وإال َ ..
ٍ
حي ؟!
قادر وال ٍّ
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علم وال قدرة وال سمع وال برص وال حياة  ،بل القرآن خملوق  ،وأهل اجلنة ال يرونه  ،كام ال
نزاع
يراه أهل النار  ،وأمثال هذه املقاالت .وأما اخلوارج والروافض  :ففي تكفريهم ٌ
و َتر ُّد ٌد( )1عن أمحد وغريه  ،وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم َ :فـ َكـ َّفـ ُروهم  ،وملا
ُي َك ِّفروا من أثبت العلم ومل ُيثبت َخ ْل َق األفعال»(. )2
وهذا تاج الدين السبكي الشافعي األشعري (ت ، )771وهو املوصوف بتعصبه
حي ُّطون من األشعرية ويضعون منهم  ،عطف عىل
لألشعرية  ،ملا أن ذكر بأن غالب احلنابلة َ
ِ
غالب األشعرية من هؤالء احلنابلة  ،فقال َّ « :
َ
وقل أن ترى أشعر ًّيا من
موقف
بني
ذلك بأن َّ َ
رصح بتكفريهم ! وإذا كان
الشافعية واحلنفية واملالكية إال ويبالغ يف الطعن عىل هؤالء ،و ُي ِّ
األئمة املعتربة كالشافعي وأيب حنيفة ومالك وأمحد واألشعري عىل أنا ال نك ّفر أحدا من
التعصب؟! وما لنا ال نسكت عن أقوام مضوا إىل رهبم ،ومل ندر عىل
فلم هذا
ُّ
أهل القبلة َ ،
ماذا ماتوا؟! وإن ُي ْب ِد لنا أحدٌ بدع ًة قابلناه  .وأما األموات  :فلم ُتنبش عظ ُامهم؟! هذا واهلل ما ال
ينبغي»(.)3
وقال الكامل ابن اهلامم احلنفي (ت861هـ) بعد ر ّده عىل من ك ّفر اخلوارج  ،وبعد
كثري  ،ولكن
حكاية إمجاع الفقهاء عىل عدم كفرهم « :يقع يف كالم أهل املذهب
تكفري ٌ
ٌ
ليس من كالم الفقهاء الذين هم املجتهدون  ،بل من غريهم ،وال عربة بغري الفقهاء»(.)4
وبني
وملا ذكر البقاعي (ت885هـ) أقواال عديدة بالتكفري عن بعض أئمة احلنفية َ َّ ،
( )1فإن صح َتر ُّد ُد اإلمام أمحد يف تكفري اخلوارج والروافض كام يقول  ،فهذا يعني وقوع االضطراب
فيهم منذ ذلك اجليل  ،حسب تقرير ابن تيمية !
( )2جمموع الفتاوى (. )352 -351 /3
( )3معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكيى – حتقيق  :حممد عيل النجار  ،وأبو زيد شلبي ،
وحممد أبو العيون. )88- 87( -
( )4فتح القدير للعاجز الفقري للكامل ابن اهلامم (. )334/5
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خطأها  ،نقل عن شيخه احلافظ ابن حجر العسقالين  ،أنه قال « :كان الشيخ عالء الدين
ِ
كلامت الكفر يف هذه املواضع ليس
البخاري احلنفي( )1يعتذر عن مشاخيهم  :بأن إطالقهم
ُ
التغليظ إراد َة التنفري»(. )2
عىل بابه  ،بل املراد منه
أصحاب [أيب
وس َع
ُ
وقال ابن حجر املكي اهليتمي الشافعي (ت974هـ) « :وقد َت َّ
حنيفة] يف املك ِّفرات  ،و َعدُّ وا منها ُجـ َم ًال مستكثر ًة جدًّ ا  ،وبالغوا يف ذلك أكثر من بقية أئمة
ت
وح ُر َم ْ
املذاهب ! مع قوهلم  :بأن الردة ُتـحبط األعامل  ،وبأن من ارتدَّ بانت منه زوج ُته َ
فتعني عىل كل ذي ُم ْسكة
عليه  .فمع هذا التشديد العظيم بالغوا يف اال ّتساع يف املك ِّفرات َ َّ ،
من دينه أن يعرف ما قالوه  ،حتى جيتنبه»(.)3
ويف هناية القرن اهلجري الثالث عرش  :يقول أبو احلسنات اللكنوي احلنفي
(ت1304هـ) « :وإين أتعجب من أرباب الفتاوى ،كيف ال حيتاطون يف أمر التكفري ؟! مع
قوهلم  :من كان يف كالمه مائ ٌة إال واحد حممال يوجب تكفريه  :ال ُيـكَـ َّفر .
وقد التزم صاحب البحر الرائق أن ال ُيفتي بيشء من ألفاظ التكفري املنقولة يف
الفتاوى ،إال أنه خرج عن التزامه  ،ونيس ما قدّ مت يداه يف بعض املسائل ؛ كمسألة تكفري

( )1هو اإلمام عالء الدين حممد بن حممد بن حممد ال ُبخاري احلنفي  ،أحد أكابر أئمة احلنفية يف
َحرزه من التكفري املحكي عنه يف النص املع َّلق عليه ؛ إال أنه هو الذي
عرصه (ت841هـ)  .ومع تـ ُّ
كان ُيك ِّف ُر من وصف تقي الدين ابن تيمية بـ(شيخ اإلسالم) ،وهو الذي صنَّف ابن نارص الدين
الدمشقي ر ًّدا عليه بكتابه (الرد الوافر عىل من زعم أن من أطلق عىل ابن تيمية أنه شيخ اإلسالم
أيضا ،
كافر) ! ويف املقابل  :فقد كان من أكثر الناس تقريرا لكفر ابن عريب احلامتي الصويف ً
و ُيشدِّ ُد عىل من مل يك ِّفره من العلامء  ،إىل حد تكفريه من مل يك ِّفره!
( )2النكت والفوائد عىل رشح العقائد للبقاعي – حتقيق  :إحسان الدوري  .الطبعة األولة 1433 :هـ .
املكتبة العرصية  :بريوت – (. )757
( )3الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليتمي – الكبرية األوىل . )46 /1( -
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سب الشيخني ُك ْفر  ،وأمثالِه  .ومل يفهم أن هذه
الروافض  ،فإنه مال إىل تكفريهم  ،بقوهلم ُّ :
األمور التي صدرت عنهم هي لشبهة عرضت هلم  ،فتكون مانع ًة من التكفري  .كام ح ّققه ابن
وغريه .
اهلامم يف "حترير األصول"
ُ

ٍ
بيشء من ألفاظ التكفري املنقولة يف
التزمت أنا – بعون اهلل تعاىل – أن ال ُأفتي
وقد
ُ

الفتاوي يف موضع من املواضع إن شاء اهلل تعاىل .
ولوال أنه جيوز محل كالمهم عىل التهديد والتشديد  ،وهو لكالمهم حممل سديد =
لكان إطالق الفقهاء عليهم غري سديد ؛ فإن الفقيه من يتد ّبر ويتفكّر  ،ال من يميش عىل
الظاهر وال يتد ّبر .
ب واليابس  ،ال يأخذ بكل
الر ْط َ
ولنعم ما خطر بخاطري  :الفتاوي كالصحاري  :جتمع َّ
ما فيها إال ناعس»(. )1
ويف العرص احلديث يقول العالمة مجال الدين القاسمي (ت 1332هـ) يف (حماسن
الترس ُع من الفقهاء بالتكفري
التأويل)  « :وقد كان من مجلة البالء يف القرون الوسطى
ُّ
التعص ِ
كثري منه بقارئ التاريخ »(.)2
دماء يف سبيل
ُّ
والزندقة  .وكم ُأريقت ٌ
ب لذلك  ،كام يمر ٌ
حيكم بكُفر من رصفها لغري اهلل ،
ويف موضوع رشك العبادة  ،ومتى يكون العمل عبادة ُ
وهو املوضوع الذي كان حمور اخلالف العلمي بني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
وخمالفيه من العلامء  ،ال نستغرب وقوع الشيخ يف خطأ مفهومه عن العبادة إذا كان إمامان
من كبار األئمة قد خفي عليهام ضابط التفريق بني العبادة وغريها !!
فهذا اإلمام القرايف (ت684هـ) يرصح بإشكال املسألة عنده  ،وحيكي عن شيخه

( )1إحكام القنطرة يف أحكام البسملة للكنوي – حتقيق  :صالح حممد سامل أبو احلاج  .الطبعة
األوىل 2002 :م  .دار البشري َ :عامن .)190( -
( )2حماسن التأويل للقاسمي (. )513/8
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سلطان العلامء العز ابن عبد السالم (ت660هـ) تو ُّق َفه فيها أيضا !!
فيقول يف كتابه (الفروق) « :اتفق الناس عىل أن السجود للصنم عىل وجه التذلل
تعظيام له وتذلال أو يف حق
والتعظيم له كفر  ،ولو وقع مثل ذلك يف حق الولد مع والده
ً
األولياء والعلامء مل يكن كفرا  ،والفرق عسري .
فإن قلت  :السجود للوالد والعامل يقصد به التقرب إىل اهلل تعاىل  ،فلذلك مل يكن
كفرا ،قلت :وكذلك السجود للصنم فقد كانوا يقولون {ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل
زلفى} [الزمر ، ]3 :فقد رصحوا بقصد التقرب إىل اهلل تعاىل بذلك السجود .
فإن قلت  :اهلل تعاىل أمر بتعظيم اآلباء والعلامء ومل يأمر بتعظيم األصنام بل هنى عنه ،
فلذلك كان كفرا  ،قلت  :إن كان السجودان يف املسألتني متساويني يف املفسدة استحال
يف عادة اهلل أن يأمر بام هو كفر يف بعض املواطن لقوله تعاىل {وال يرىض لعباده الكفر}
[الزمر ، ]7 :أي  :ال يرشعه دينا  ،ومعناه أن الفعل املشتمل عىل فساد الكفر ال ُيؤ َذ ُن فيه وال
ُيرشع  ،فال يقال :إن اهلل تعاىل رشع ذلك يف حق اآلباء والعلامء دون األصنام.
وحقيقة الكفر يف نفسه معلومة قبل الرشيعة  ،وليست مستفادة من الرشع  ،وال تبطل
حقيقتها بالرشيعة  ،وال تصري غري كفر  .فحينئذ الفرق مشكل ! وقد كان الشيخ عز الدين بن
عبد السالم يستشكل هذا املقام  ،و ُي َع ِّظ ُم اإلشكال فيه»(.)1
ولذلك فقد تعقبه ابن الشاط  -قاسم بن عبد اهلل بن حممد بن الشاط األنصاري
رس عليه الفرق !
(ت723هـ)  -بقوله  « :قلت :أغفل الوصف
ِّ
املفرق َ ،ف َع ُ َ
املفرق  :أن سجود من سجد لألصنام مل يسجد هلا ملجرد التذلل
والوصف
ِّ
والتعظيم ،بل لذلك مع اعتقاد أهنا آهلة  ،وأهنا رشكاء هلل تعاىل  ،ولو وقع مثل ذلك مع

( )1الفروق للقرايف – حتقيق  :عمر حسن القيام  .الطبعة األوىل 1424 :هـ  .مؤسسة الرسالة  :بريوت
. )293 -292 /1( -
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الوالد أو العامل أو الويل لكان ذلك كفرا ال شك فيه  .وأما إذا وقع ذلك  ،أو ما يف معناه  ،مع
الوالد  ،ملجرد التذلل والتعظيم  ،ال العتقاد أنه إله ورشيك هلل عز وجل  :فال يكون كفرا ،
وإن كان ممنوعا ؛ سدا للذريعة»(.)1
وقال ابن الشاط عن تعظيم القرايف هلذا اإلشكال  « :قلت :إغفاله ما نبهت عليه أوقعه
يف هذا اخلبال وعظم عنده وعند شيخه أمر اإلشكال وقد تبني احلق يف ذلك عىل الكامل
واحلمد هلل الواقي من الضالل»(.)2
ومع هذا التعقب املوفق من ابن الشاط ؛ إال أن الترصيح بإشكال املسألة عىل عاملني
كبريين يف قضية بأمهية هذه املسألة التي سيرتتب عليها حكم بكفر وإسالم = يؤكد
الواجب عىل أهل التخصص الرشعي يف قراءة الرتاث قراءة فاحص ناقد جريء بالعلم
وأدواته عىل أن ال ينخدع بقول غري مربهن بدليله القائم بإثباته .
ومن هذه النصوص  -وغريها كثري  -نعلم أن االعتامد عىل تكفري مسلم بمجرد وجود
كال ٍم لعاملٍ يدل عىل ت كفريه  ،سيؤدي إىل انتشار التكفري الباطل  ،ما دام التكفري الباطل
منترشا يف تراثنا هذا االنتشار الذي جعل هؤالء العلامء – رغم تقادم أزماهنم – حيذرون
ً
منه!
إن تراكم األخطاء يف تراثنا جيب أن ال يكون جمال نقاش أصال  ،بل جيب أن يكون
جمال النقاش هو ما هي طريقة التنقية  ،ومن هو مؤهالت الذي يقوم بالتنقية .
فمن يشك أن هذا الرتاث االجتهادي تكاثر فيه التشديد والتن ّطع وال ُبعد عن السامحة

( )1املصدر السابق (حاشيته) .
( )2املصدر السابق (حاشيته) .
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النبوية بامتداد الزمن وبال ُبعد عن زمن الرسالة املحمدية ؟!
خذوا مثال  :حتديد كبائر الذنوب ومتييزها عن الصغائر :
ومن معلوم ومشهور اخلالف يف تعريف الكبرية  ،وأن لذلك أثرا يف تعدادها  ،لكن من
َضخم ما كان معدودا من
تنامى مع مرور الزمن ! وت َّ
املستغرب أن عدد الكبائر ما زال َي َ
الصغائر عند املتقدمني فأصبح من الكبائر عند املتأخرين !!
وأما ما روي عن ابن عباس (ريض اهلل عنه) أنه ُسئل عن الكبائر  :أسبع هي ؟ فقال
للسائل « :هي إىل السبعامئة أقرب  ،غري أنه ال كبرية مع استغفار  ،وال صغرية مع إرصار » ،
فهو شاذ عنه  ،واألصح عنه (ريض اهلل عنه) أنه سئل عنها  :أسبع هي  ،فقال « :إىل السبعني
أقرب»  .وذلك أن ابن عباس كان خيشى من التهاون يف الصغائر  ،حتى ثبت عنه أنه كان
يقول ملن سأله عن الكبائر « :هي كل يشء عيص اهلل فيه  :فهو كبرية» .
وسأعرض هنا طرفا من مراحل نمو الكبائر وتزايد أعدادها :
 -1فاحلافظ الربدجيي (ت301هـ) وهو صاحب أول كتاب مصنف يف الكبائر يصل
إلينا  ،بلغ عدد الكبائر عنده ثالث عرشة كبرية فقط(. )1
 -2وزاد عليه الضياء املقديس (ت643هـ) يف تذييله عليه  :ثالثا فقط  ،لتكون ست
عرشة كبرية(.)2
 -3وأما ابن جرير الطربي (ت310هـ)  :فقد حرص الكبائر يف تسع كبائر فقط(! )3

( )1الكبائر للحافظ الربدجيي (مع الزيادات عليه :للضياء املقديس) – حتقيق  :د /حممد بن تركي
الرتكي  .الطبعة األوىل 1426 :هـ  .دار أطلس اخلرضاء  :الرياض . -
( )2املصدر السابق .
( )3قال الطربي يف تفسريه  « :وأوىل ما قيل يف تأويل الكبائر بالصحة  :ما صح به اخلرب عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم  ،دون ما قاله غريه  ،وإن كان كل قائل فيها قوال من الذين ذكرنا أقواهلم  ،قد
اجتهد وبالغ يف نفسه  ،ولقوله يف الصحة مذهب  .فالكبائر إذن  :الرشك باهلل  ،وعقوق الوالدين ،
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 -4ثم أبو طالب املكي (ت386هـ) وقد حرصها يف (قوت القلوب) يف سبع عرشة
كبرية(. )1
 -5وأما الرافعي (ت 623هـ) والنووي (ت676هـ)  ،وابن الرفعة (ت710هـ)  :فقد
بلغ جمموع ما عده ثالثتهم من الكبائر أربعني كبرية  ،كام يف نقل أيب زكريا ابن
النحاس عنهم يف (تنبيه الغافلني عن أعامل اجلاهلني)(. )2
 -6وأما اإلمام الذهبي (ت748هـ) يف كتابه الشهري (الكبائر)  ،فقد بلغت الكبائر يف
كتابه (ويف نسخته الصحيحة)  :ستا وسبعني كبرية(. )3
 -7وأما ابن قيم اجلوزية (ت751هـ)  :فقد بلغت عنده الكبائر نحوا من مائة وثالثني
كبرية  ،أدخل فيها مقاالت املذاهب العقدية كتأويل الصفات ونحو ذلك(. )4

وقتل النفس املحرم قتلها  ،وقول الزور  ،وقد يدخل يف قول الزور  ،شهادة الزور  ،وقذف
املحصنة  ،واليمني الغموس  ،والسحر .ويدخل يف قتل النفس املحرم قتلها :قتل الرجل ولده
من أجل أن يطعم معه  ،والفرار من الزحف  ،والزنا بحليلة اجلار .
وإذ كان ذلك كذلك صح كل خرب روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف معنى الكبائر ،
وكان بعضه مصدقا بعضا  ،وذلك أن الذي روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :هي
سبع» يكون معنى قوله حينئذ «هي سبع» عىل التفصيل  ،ويكون معنى قوله يف اخلرب الذي روي
عنه أنه قال« :هي اإلرشاك باهلل  ،وقتل النفس  ،وعقوق الوالدين  ،وقول الزور» عىل اإلمجال ،
إذ كان قوله« :وقول الزور» حيتمل معاين شتى  ،وأن جيمع مجيع ذلك :قول الزور»  .تفسري
الطربي – طبعة دار هجر – (. )658 -657 /6
( )1قوت القلوب أليب طالب املكي – طبعة دار صادر – (. )288/2
( )2تنبيه الغافلني عن أعامل اجلاهلني وحتذير السالكني من أفعال اجلاهلني البن النحاس (-135
. )172
( )3وهي التي بتحقيق  :حميي الدين مستو .
( )4إعالم املوقعني البن القيم (. )584 -569 /6
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 -8ثم جاء أبو زكريا ابن النحاس (ت814هـ)  ،فوصلت الكبائر عنده يف كتابه تنبيه
الغافلني  :إحدى وسبعني ومائة كبرية(! )1
 -9ثم جاء ابن حجر املكي اهليثمي الشافعي (ت947هـ)  ،فبلغت الكبائر عنده
( )466كبرية ! حتى كادت أن تكون عامة املعايص عنده كبائر(!!)2
-10

ومع أن ابن نجيم احلنفي (ت970هـ) معارص له فقد حرص الكبائر يف تسع

وثامنني ،وتوسع يف عدها  ،حتى ذكر أن جمرد تفضيل عيل بن أيب طالب عىل
الشيخني من الكبائر  ،وذكر يف الكبائر أيضا  :عيب الطعام  ،واالستمناء  ،واللعب
بالشطرنج ،ونحو ذلك من املعايص التي ال تبلغ حد الكبائر). (3
إن تزايد أعداد الكبائر مع امتداد الزمن وتناقص العلم مما يستوجب التحليل
واملناقشة :ما هو سببه ؟
لن يكون السبب  :هو زيادة التد ّين والتقوى لدى املتأخرين قطعا !!
ولن يكون كذلك هو  :مزيد التحرير العلمي والرتاكم املعريف  ،فهذا من أضعف
التعل يالت ؛ ألن حتديد الكبائر مرتبط بباب قبول الشهادة لدى القضاة وإثبات العدالة هلم ،
فهو مرتبط بأمر عميل حيتاج حتريرا مهام ألحكام القضاء منذ وجود القضاء يف الدولة
اإلسالمية .
فإن مل يكن الرتاكم املعريف هو سبب تزايد عدد الكبائر  ،فام هو سبب تزايد
أعدادها؟!

( )1تنبيه الغافلني عن أعامل اجلاهلني وحتذير السالكني من أفعال اجلاهلني البن النحاس (-135
. )309
( )2وذلك يف كتابه الشهري  :الزواجر عن اقرتاف الكبائر .
( )3انظر رشح رسالة الصغائر والكبائر البن نجيم .
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ال أشك أن خلال ما وراء هذا التشديد  ،وهو خيالف مراد اهلل تعاىل عندما أهبم الكبائر
أو حرصها يف عدد حمصور (عىل قولني ألهل العلم) !
وهذا يؤكد أننا يف حاجة حقيقية إىل نخل الرتاث بعلم وتدقيق  ،قبل أن نبني عليه !
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املقرتح الثاين
حماكمة االستدالل ولو كان استدالال بالكتاب والسنة
فقد ال يكون املتلقي من ُكتب الرتاث متعص ًبا  ،بل قد ال يرى التقليد  ،ويظن نفسه يتّبع
الدليل من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس  .فيجد تقريرا يستدل صاح ُبه بالكتاب والسنة ،
فال يرت ّدد يف االنقياد إليه  ،وال يشك يف صحته  ..ما دام صاحبه ال يقرر تقريرا إال ويقول
بعده أو قبله  :قال اهلل تعاىل  ،و :قال رسول اهلل . 
هل نسينا أنه ما من فرقة ضلت يف اإلسالم  ،وما داعية ضالل = إال وكانت دعاوى اتباع
الكتاب والسنة هي مطية ضالهلم ؟!
هؤالء اخلوارج الذي خرجوا عىل عيل بن أيب طالب  ، كانوا من أكثر الناس
استدالال بالقرآن الكريم  ،فام كان جمرد استدالهلم بالقرآن الكريم بالعاصم هلم من أن
يكونوا من أضل الفرق ورشها عىل اإلسالم واملسلمني .
بل هذا املنهج  :منهج االستدالل عىل الضالالت بشعارات احلق أو بنصوص من
ّبع عند كل فرق الضالل منذ أقدم العصور .
منهج
احلق
مشهور مت ٌ
ٌ
ٌ
ولذلك ملا رفع اخلوارج شعار « :ال حكم إال هلل»  ،وهو شعار حق ال ريب فيه  ،قال
عيل بن أيب طالب  عبارته الشهرية « :كلمة حق أريد هبا باطل»(.)1
فيجب أن ال ننخدع بكل شعار  ،ولو كان حقا  ،حتى نعلم ما حتت هذا الشعار من
تفاصيل ،وهل هي من احلق أم من الباطل ؟ أو ما نسبة الباطل الذي فيها بالنسبة للحق ؟!
خالصا  ،لكنه يكون كافيا ملعاداة فكرة من رفعوا شعار احلق !
حمضا
فقد ال يكون الباطل
ً
ً
فيجب أن ال خيدعنا ُ
بعض احلق الذي عند أهل الباطل  ،فال يلزم لتكون معدودا من جند

( )1أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه (رقم. )1066
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يشء من احلق !
الباطل أن ال يكون عندك ٌ
أي ٍ
فال يصح أن يتل ّقف ُ
مدو ٍن يف كتاب  ،ملجرد أن مؤلفه
رأي ّ
بعض أبناء املسلمني َّ
ّ
استدل عليه بالكتاب والسنة  ،كام نشاهده اليوم ؛ ألن الدليل وإن كان صحيحا يف نفسه ثابتا
وفهمه هو
(كاآلية من القرآن الكريم والصحيح من سنة النبي  ،)فقد يكون االستدالل به
ُ
اخلطأ والباطل .
ِ
مستد ٍّل بالكتاب والسنة  ،ولو كان استدال ُله
ومما فاقم من خطر هذا اخللل يف اتّباع كل
ُ
وتسهيل شأن
شيوع دعاوى نبذ التقليد  ،بال ضوابط وال رشوط ،
من أوضح اخلطأ =
ُ
كثري من طلبة العلم أن التمكن من
االجتهاد (يف مقابل إغالق بابه عند آخرين!)  ،حتى ظن ٌ
أمر ٌ
سهل  ،وأن االستنباط من القرآن الكريم ومن احلديث
االستدالل بالكتاب والسنة غال ًبا ٌ
أمر يف مقدرة كل أحد  ،أو يف مقدرة عامتهم  ،أو يف مقدرة صغار طلبة العلم أو
الرشيف ٌ
املستقل هو خاصي ُة ِ
ّ
أئمة االجتهاد  ،وأن له أصوال
كبارهم  .وما علموا أن االستنباط الدقيق
وقواعد يف غاية العمق والدقة  ،وأنه يستلزم آل ًة من العلوم اإلسالمية ومن امللكات ال تتوفر
يف غالب املؤلفني ،فضال عمن يأخذ عن املؤلفني !
وهنا يأيت السؤال  :فام العمل ؟! هل نرتك كل من دعانا إىل ما يستدل عليه بالكتاب
والسنة ؟!
واجلواب  :ال  ..بالتأكيد  ،فمن دعاك لفعل الطاعات وترك املنكرات والرب باخللق
واإلحسان إليهم وإىل صلة الرحم وإتقان العمل والوفاء بالعهود  ،وحثك عىل ذلك بالكتاب
والسنة = فال ترت ّدد يف قبول قوله ! أما من دعاك إىل متزيق األمة بالتكفري والتبديع  ،وإىل
قتل األبرياء – مسلمني كانوا أو غري مسلمني  ، -وإىل الغدر باسم عملية استشهادية  ،وإىل
اخليانة باسم االنتقام من شعب ظلمتك حكومته  ،أو إىل ترك األسباب والتواكل باسم
التوكل  ،أو إىل العزلة السلبية وترك التفاعل اإلجيايب باسم الفرار بالدين  ،أو إىل ترك
إعامر األرض وإصالحها باسم الزهد  ،واستدل عىل ذلك مجيعه بالكتاب والسنة = فيجب
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سأتبني أمري  ،ثم اجتهدْ يف معرفة الصواب ؛ فإنك لن َت ْعدَ َم أن
عليك أن تقول له  :حس ُبك !
ّ
فهام  ،أو
جتد كتا ًبا َي ُـر ُّد عىل تلك األفكار  ،وبأدلة الكتاب والسنة األنصع استدالال واألصح ً
َ
خطل تلك املقوالت وأخطاءها يف االستدالل  .املهم أن ال
يبني لك
لن تفقد عاملًا
ً
ناصحا ّ
تنقاد لكل داع (ولو كان تاليا للقرآن  ،راويا للسنة) ؛ إال بعد التثبت الذي يربئك عند اهلل
تعاىل !
أخوف ما أخاف عليكم
ويف حديث حذيفة بن اليامن  عن النبي  أنه قال « :إن
َ
ٌ
يت هبج ُته عليه ،وكان ِر ْد ًءا لإلسالم  ،انسلخ منه  ،ونبذه وراء
رجل قرأ القرآن  ،حتى إذا ُرئِ ْ
ظهره  ،وسعى عىل جاره بالسيف  ،ورماه بالرشك»  ،قال حذيفة  :قلت  :يا نبي اهلل  ،أهيام
أوىل بالرشك :الرامي ،أو املرمي؟ قال (صىل اهلل عليه وسلم) « :بل الرامي»(.)1
ويف حديث عقبة بن عامر  عن النبي  أنه قال « :إنام أخشى عىل أمتي الكتاب
واللبن» قالوا :يا رسول اهلل ،وما ختشى عليهم من الكتاب واللبن؟ قال« :يقرؤون الكتاب :
فيتأولونه عىل غري ما أنزل اهلل ،وحيبون اللبن َ :فـ َيـ ْب ُعدون بحبه من اجلامعات(. )3(»)2

( )1أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ( ، )301/4والبزار يف مسنده حمسنا إسناده (رقم، )2793
والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار (رقم ، )365وابن حبان يف صحيحه (رقم . )81وهو صحيح ،
وقد توسعت يف الكالم عنه يف كتايب املرسل اخلفي (. )947-974/2
( )2أي خيرجون إىل البوادي  ،فال يتعلمون من ُ
اجلمع واجلامعات ومن حماضن العلم .
( )3أخرجه اإلمام أمحد (رقم  ، )17415 ،17318وابنه عبد اهلل عن أبيه اإلمام أمحد يف كتاب العلل
(رقم  ، )5918 ،5917والروياين يف مسنده (رقم  ، )240 ،239والطرباين يف الكبري
(3921-3920/11رقم ، )818-815واحلاكم وصححه (رقم  ، ) 3417والبيهقي يف شعب
اإليامن (رقم  ، )2703وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله (رقم  ، )2361 ،2359وغريهم
بأسانيد ثابتة  ،تصحح احلديث  ،وقد صححه احلاكم – كام سبق  -واأللباين يف سلسلة األحاديث
الصحيحة (رقم  ، )2778وهو كام قاال .
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أمر قد ّ
حذرنا منه رسول اهلل ! 
إذن  :اخلشية ممن يستدل بالقرآن عىل ما ال يدل عليه ٌ
ِ
مستد ٍّل به  ،حتى نثق من صحة استدالله !
نغرت بكل
فكان جيب أن ال ّ
وسأرضب مثاال الستدالل بالقرآن  ،وهو استدالل خاطئ :
تقرير أن اليهود والنصارى مجيعهم يعادون املسلمني  ،وأن عداوة غري املسلمني
للمسلمني لن تزول أبدً ا حتى يرتك املسلمون دينهم  ،ويستدلون لذلك بآيات من القرآن
الكريم :
 بنحو قوله تعاىل { َو َل ْن ت َْر َىض َعن َْك ا ْل َي ُهو ُد َو َال الن ََّص َارى َحتَّى َت َّتبِ َع ِم َّلت َُه ْم} .
ِ ِ
 وبنحو قوله تعاىل { َلت ِين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذ َ َ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
رشكُوا} .
َّاس َعدَ َاو ًة ل َّلذ َ
ين أ ْ َ
أمور عديدة :
والذي ّ ُ
يبني خطأ هذا الفهم ٌ

وأبدأ أوال باآلية األوىل َ { :و َل ْن ت َْر َىض َعن َ
ْك ا ْل َي ُهو ُد َو َال الن ََّص َارى َحتَّى َت َّتبِ َع ِم َّلت َُه ْم} ،

فهي ال تذكر العداوة  ،وإنام تذكر عدم الرضا  ،وفرق كبري بني األمرين  .فال يلزم من عدم
الرضا معاداة  ،فكم من شخص ال ترضاه وال تعاديه .
فرسها ابن جرير الطربي بتفسري من وجه آخر يرد عىل ذلك الفهم اخلاطئ  ،فقال :
وقد ّ
ٍ
براضية عنك أبدا ،فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم،
«وليست اليهود يا حممد وال النصارى
وأقبل عىل طلب رضا اهلل يف دعائهم إىل ما بعثك اهلل به من احلق .فإن الذي تدعوهم إليه
من ذلك هلو السبيل إىل االجتامع فيه معك عىل األلفة والدين القيم .وال سبيل لك إىل
إرضائهم باتباع ملتهم؛ ألن اليهودية ضد النرصانية ،والنرصانية ضد اليهودية ،وال جتتمع
النرصانية واليهودية يف شخص واحد يف حال واحدة ،واليهود والنصارى ال جتتمع عىل
الرضا بك ،إال أن تكون هيوديا نرصانيا( ،)1وذلك مما ال يكون منك أبدا ،ألنك شخص

( )1أي  :يف آن واحد ،ال يمكن أن تكون هيود ًّيا نرصانيا م ًعا  ،فإما أن تكون هيوديا فقط  ،وإما أن تكون
نرصانيا فقط.
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واحد ،ولن جيتمع فيك دينان متضادان يف حال واحدة .وإذا مل يكن إىل اجتامعهام فيك
يف وقت واحد سبيل ،مل يكن لك إىل إرضاء الفريقني سبيل .وإذا مل يكن لك إىل ذلك
سبيل ،فألزم هدى اهلل الذي جلمع اخللق إىل األلفة عليه سبيل»(.)1
فاملنفي عند الطربي هو اجتامع اليهود والنصارى م ًعا عىل الرضا عن دينك  ،وال شك
أن هذا مستحيل ؛ ألنك إن كنت هيوديا مل يرض النصارى عن دينك  ،وإن كنت نرصانيا مل
يرض اليهود عن دينك .
وعىل هذا التفسري  :ال عالقة لعدم الرضا بالعداوة .
ِ ِ
وأما اآلية الثانية  ،وهي قوله تعاىل { َلت ِ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
ين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد
َّاس َعدَ َاو ًة ل َّلذ َ

َوا َّل ِذ َ َ
رشكُوا}  :فقبل الكالم عنها أنبه أن يف خامتتها رد عىل االستدالل باآلية السابقة ،
ين أ ْ َ
ِ ِ
ففي تتمتها يقول اهلل تعاىل { َلت ِ
ين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذ َ َ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
رشكُوا
َّاس َعدَ َاو ًة ل َّلذ َ
ين أ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َو َلت ِ
ين َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى َذلِ َ
ني َو ُر ْه َبانًا
ك بِ َأ َّن من ُْه ْم ق ِّسيس َ
ين َآمنُوا ا َّلذ َ
هب ْم َم َو َّد ًة ل َّلذ َ
َجدَ َّن َأ ْق َر َ ُ
َ
ون}  .ففي خامتة اآلية يفرق اهلل تعاىل بني حال النصارى وحال اليهود
ْرب َ
َوأ َّهن ُ ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
واملرشكني  ،فبني اهلل تعاىل أن النصارى أقرب مو ّدة من اليهود !
َأوليس يف وصف النصارى بأهنم قريبو املو ّدة من املؤمنني ما يعارض الفهم اخلاطئ
من قوله تعاىل { َو َل ْن ت َْر َىض َعن َ
ْك ا ْل َي ُهو ُد َو َال الن ََّص َارى َحتَّى َت َّتبِ َع ِم َّلت َُه ْم} .فها هم النصارى ،
ِ
ِ ِ
ين} .ثم إن اهلل تعاىل ّبني سبب ذلك :
وبنص القرآن ً
ين َآمنُوا ا َّلذ َ
هب ْم َم َو َّد ًة ل َّلذ َ
أيضا َ { :أ ْق َر َ ُ
ِ
ِ
ٍ
يسون
وهو أن منهم أصحاب
صدق يف التد ّي ِن والتع ُّبد – بحسب ما يدينون به – وهم الق ِّس ُ
ٍ
َ
ون} .ولذلك فهم أقرب
والرهبان  ،وأهنم ليسوا
ْرب َ
َ
أصحاب عناد واستكبار { َوأ َّهن ُ ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
ِ
ىل الرس ِ
ول ت ََرى َأ ْع ُين َُه ْم ت َِف ُ
يض ِم َن
للهداية إىل اإلسالم من غريهم َ { :وإِ َذا َسم ُعوا َما ُأن ِْز َل إِ َ َّ ُ
ون ربنَا آمنَّا َفا ْك ُتبنَا مع َّ ِ ِ
الدَّ م ِع ِ
ممَّا َع َر ُفوا ِم َن َْ
ين} .
الشاهد َ
ْ َ َ
احل ِّق َي ُقو ُل َ َ َّ َ
ْ

( )1تفسري الطربي (. )484/2
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ِ
ِ ِ
وال يمكن أن يكون املقصود بقوله تعاىل { َو َلت ِ
ين
ين َآمنُوا ا َّلذ َ
هب ْم َم َو َّد ًة ل َّلذ َ
َجدَ َّن َأ ْق َر َ ُ
َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى} من أسلم منهم خاصة :

ِ
ين َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى}  .بل يقول اإلمام ابن
أوال  :ألن اآلية رصحت بأهنم نصارى {ا َّلذ َ
ِ
أن املعارصين
ين َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى}  :إشارة إىل ّ
عطية (ت541هـ) « :ويف قوله تعاىل{ :ا َّلذ َ

ملحمد  من النصارى ليسوا عىل حقيقة النرصانية  ،بل كوهنم نصارى ٌ :
قول منهم
وزعم»(.)1
ٌ
ثانيا  :اآلية رصحت أن منهم قسيسني ورهبانا  ،وهذه أوصاف ملن مل يسلم من علامء
النصارى و ُع ّبادهم .
ثالثا  :ثم إن «حاصل هذا الكالم أن املؤمن أقرب مودة للمؤمنني من الكافر ،وذلك
ُ
ولغو ُين ّزه عنه كالم الفصحاء  ،فضال عن كالم
كالم ال يفيد معنى»( )2؛ ألنه
حتصيل حاصل ٌ ،
ّ
وجل ؛ فمن يشك أن املسلم أكثر حمبة للمسلمني من غري املسلمني! بل ال
اخلالق ع ّز
يكون املسلم مسلام حتى حيب املسلمني – لدينهم – أكثر من حب غريهم !!
ِ ِ
وأما قوله تعاىل عن اليهود وعن الوثنيني { َلت ِ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
ين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد
َّاس َعدَ َاو ًة ل َّلذ َ
َوا َّل ِذ َ َ
ُ
حتتمل وجوها من املعاين  ،وهذه الوجوه املحتملة مل
رشكُوا}  :فهي أوال
ين أ ْ َ
خيتلقها املعارصون ؛ حتت وطأة اهلزيمة النفسية  ،وال من أجل إرضاء الغرب أو الرشق ..
كام ُيدعى ذلك يف ٍ
كثري من األحيان  ،بل هي وجوه معلومة منذ أكثر من ألف سنة  ،منذ أن
كانت دولة اإلسالم وخالفة املسلمني قائمة وقوية !
وجوها:
فقد قال اإلمام أبو منصور املاتريدي (ت333هـ) يف تفسريه « :حتتمل اآلية
ً
قوما خمصوصني منهم.
 -حتتمل :أن يكون ما ذكر من شدة عداوة اليهود للذين آمنوا ً

( )1املحرر الوجيز البن عطية (. )232/3
( )2انظر  :تأويالت أهل السنة للامتريدي (. )573/3
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 وحتتمل :اليهود الذين كانوا بقرب رسول اهلل  -ص َّىل اهلل ع َل ِيه َو َس َّل َم  -وأصحابه هم
َ
َ
أشد عداوة هلم.
 وحتتمل :اليهود مجلة ،فهو  -واهللَّ أعلم  -عىل ما كان منهم من قتل األنبياءهلل  -ص َّىل اهلل ع َل ِ
يه َو َس َّل َم -
َ
وتكذيبهم إياهم ،ونصب القتال واحلرب مع رسول ا َّ َ
واملؤمنني ،وما كان منهم من قول الوخش يف اهلل  -سبحانه  -ما مل يسبقهم أحد
بمثل ذلك ما وصفوا اهلل َ -ع َّز َو َج َّل  -بالبخل والفقر ،وهو قوله  -تعاىل :-
ِ
ِ
ِ
اء) ،وغري ذلك من
َ
(و َقا َلت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللَِّ َم ْغ ُلو َل ٌة) ،وقالوا( :إِ َّن اهللََّ َفق ٌري َون َْح ُن َأ ْغن َي ُ
القول؛ وذلك لشدة بغضهم وعداوهتم وقساوة قلوهبم؛ فعىل ذلك كل من دعاهم
هلل تعاىل ،فهم له أشد عداوة ،وأقسى قل ًبا»(.)1
إىل دين ا َّ
واملعنى  :أن اآلية حتتمل أهنا نزلت يف قوم خمصوصني من اليهود واملرشكني ؛
موج ٌه إىل النبي  خاصة دون غريه َ { :لت ِ
َجدَ َّن}  ،ومل يكن
ألن اخلطاب يف ظاهره َّ
اخلطاب يف ظاهره لألمة إىل قيام الساعة  ،فلم يقل اهلل تعاىل « َلـت ِ
َجدُ ّن»  ،أو « :سوف
جتدون» .
ويشهد لكون اآلية خاصة ببعض من كانوا يف زمنه  : أهنا مل تذكر النصارى الذين
كانوا عىل الدين الصحيح  ،بل ذكرت اآلي ُة من كانوا يزعمون أهنم نصارى  .ويف ذلك يقول
ِ
ين َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى} :
اإلمام ابن عطية (ت541هـ) – كام سبق « : -ويف قوله تعاىل{ :ا َّلذ َ
أن املعارصين ملحمد  من النصارى ليسوا عىل حقيقة النرصانية  ،بل كوهنم
إشارة إىل ّ
نصارى ٌ :
وزعم»(. )2
قول منهم
ٌ
نصا قطعي الداللة عىل ما يريده املتعجلون !
وهي هبذه االحتامل يف داللتها ال تكون ًّ

( )1تأويالت أهل السنة للامتريدي (.)573/3
( )2املحرر الوجيز البن عطية (. )232/3

26

ثانيا  :يعارض ظاهر هذه اآلية قوله تعاىل بعد أن ذكر املجرمني من اليهود وغريهم من
أهل الكتاب ممن كفر وقتل األنبياء( ، )1ثم قال تعاىل َ { :ل ْي ُسوا َس َو ًاء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب ُأ َّم ٌة
ِ
ون
ُون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
ون * ُي ْؤ ِمن َ
َاء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
َقائِ َم ٌة َي ْت ُل َ
ون آ َيات اهللَِّ آن َ

ِ
ات و ُأو َلئِ َ ِ
ون ِيف َْ ِ
بِاملَْعر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن املُْ ْنك َِر َو ُي َس ِ
فبني اهلل
ار ُع َ
ني} َ ّ .
الصاحل َ
ك م َن َّ
اخل ْ َري َ
ُْ
ً
صاحلا ،
تعاىل أن أهل الكتاب قبل بعثة النبي  ليسوا صن ًفا واحدً ا  ،فمنهم من كان مؤمنا
وكثري منهم فاسقون .
ٌ

ك َو ِمن ُْه ْم َم ْن إِ ْن ت َْأ َمنْ ُه بِ ِدين ٍ
َاب َم ْن إِ ْن ت َْأ َمنْ ُه بِ ِقنْ َط ٍ
وقال تعاىل { َو ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ار ُي َؤ ِّد ِه إِ َل ْي َ
َار
ني َسبِ ٌ
ت َع َل ْي ِه َقائِ ًام َذلِ َ
َال ُي َؤ ِّد ِه إِ َل ْي َ
يل َو َي ُقو ُلو َن
ك إِ َّال َما ُد ْم َ
ك بِ َأ َّهن ُ ْم َقا ُلوا َل ْي َس َع َل ْينَا ِيف ْاألُ ِّم ِّي َ
ون} .
َع َىل ا َِّ
هلل ا ْلك َِذ َب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
هذا هو العدل املطلوب  :فبعض أهل الكتاب أهل أمانة  ،وبعضهم ليسوا كذلك .
وإذا كانوا كذلك قبل مبعثه  ، فسيكونون كذلك بعد مبعثه َ { : ل ْي ُسوا َس َو ًاء}،
والفرق فقط  :أن من بلغته احلجة الرسالية ببعثة النبي  لزمه اإليامن به واتباع رشيعته  ،وإال
كان َ
تضمن البشارة بالنبي . 
أول ما كفر به هو أنه كفر بكتابه الذي يؤمن به ؛ ألنه ّ
أمر دل عليه
إذن فوجود من يريد احلق وحيرص عىل اتباعه يف اليهود والنصارى ٌ
نفسه  .كام ّ
دل عليه الواقع املقطوع به  ،والفطرية البرشية التي ال تتبدّ ل  ،كام
القرآن الكريم ُ
سيأيت :
ثالثا  :ال يمكن أن تكون هذه اآلية عام ًة تشمل مجيع اليهود والوثنيني  ،ال يمكن ذلك

ِ
َ
َ
ون * ُ ِ
ت
رض َب ْ
ْرص َ
رضوك ُْم إِ َّال أ ًذى َوإِ ْن ُي َقات ُلوك ُْم ُي َو ُّلوك ُُم ْاأل ْد َب َار ُث َّم َال ُين َ ُ
( )1وذلك يف قوله تعاىل { َل ْن َي ُ ُّ
ب ِم َن اهللَِّ َو ُ ِ
اءوا بِغ ََض ٍ
الذ َّل ُة َأ ْي َن َما ُث ِق ُفوا إِ َّال بِ َح ْب ٍل ِم َن اهللَِّ َو َح ْب ٍل ِم َن النَّا ِ
َع َل ْي ِه ُم ِّ
ت َع َل ْي ِه ُم
رض َب ْ
س َو َب ُ
ون بِآي ِ
اء بِغ ْ ِ
ا َْ
َري َح ٍّق َذلِ َ
مل ْس َكنَ ُة َذلِ َ
ك بِ َام َع َص ْوا َوكَانُوا
ات اهللَِّ َو َي ْق ُت ُل َ
ك بِ َأ َّهنُ ْم كَانُوا َي ْك ُف ُر َ َ
ون ْاألَ ْنبِ َي َ
ون}.
َي ْعتَدُ َ
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قط ًعا ؛ ألن من آمن من اليهود والوثنيني كثريون جدا  ،بل عامة الصحابة (رضوان اهلل عليهم)
وعامة العرب الذين كانوا يف زمن بعثة النبي  كانوا وثنيني  ،ومع ذلك وجدناهم أسلموا ،
وكانوا هم جندَ اإلسالم األوائل وساد َة املسلمني من املهاجرين واألنصار  .وأسلم من
اليهود عد ٌد من الصحابة  ،من مثل  :أم املؤمنني صفية بنت ُحيي بن أخطب (ريض اهلل عنها)
 ،وعبد اهلل بن َس َالم – أحد املبرشين باجلنة( ، - )1وأسد بن عبيد ال ُقـ َرظي اليهودي  ،وزيد
بن سعنة  ،وثعلبة بن َس ْعية َ ،
وأسيد بن َس ْعية ،وأسد بن عبيد  ،ومتام بن هيودا  ،وميمون بن
يامني  ،وأبو مالك القرظي  ،وسعيد بن عامر  ،وعبد الرمحن بن سامك  :ريض اهلل عنهم
أمجعني  ،كلهم كانوا هيو ًدا  ،ثم أسلموا  ،ونالوا رشف صحبته . 
واملقصود من ذكر من أسلم من الوثنيني ومن اليهود هو بيان أن شدة العداوة لإلسالم
ال تشمل مجي َعهم  ،وال تشمل الواحد منهم يف كل حياته  ،فكم من مرشك وهيودي كان
عدوا لإلسالم  ،ثم الن قلبه له  ،حتى ربام أسلم .
وهذا أبو طالب (عم النبي  )كان مرشكا  ،ومع ذلك كان من أعظم املنارصين للنبي
 . فام كان مشموال بالعموم غري املراد الوارد يف قوله تعاىل {لَت ِ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
َّاس َعدَ َاو ًة
ِ ِ
ين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذ َ َ
رشكُوا}  ،مما ُي ِ
لز ُم بعدم ا ّدعاء العموم يف هذه اآلية  ،والبد من
ل َّلذ َ
ين أ ْ َ
ختصيصها أو تقييدها  ،لكي ال تعارض بقية النصوص :
فإما يقال  :إهنا نزلت يف قوم خمصوصني  ،كام سبق يف كالم اإلمام أيب منصور
املوج ِه للنبي َ { لت ِ
ِ
َجدَ َّن} .
اخلطاب
ظاهر
ووجهه  :هو
املاتريدي ،
ُ
َّ
ُ
وإما أن ُيقال  :إن املقصود يف اآلية  :األكثرية النسبية  ،فال يلزم أن يكون املقصود
األكثرية املطلقة  ،فضال عن الكل .

( )1قال سعد بن أيب وقاص « : ما سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول ألحد يميش عىل األرض:
إنه من أهل اجلنة ؛ إال لعبد اهلل بن سالم»  .أخرجه البخاري (رقم ، )3812ومسلم (رقم. )2483
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و سيكون املعنى بناء عىل هذا التقرير  :أن عداوة اليهود واملرشكني أكثر من عداوة
النصارى للمسلمني  ،كام كانت مودة النصارى أكثر من مودة اليهود والوثنيني  ،وال يلزم من
ذلك أن يكون غالب اليهود والوثنيني كذلك (أشد عداوة من كل النصارى)  ،وال أن ال
أيضا أن يكون غالب النصارى كذلك (أكثر مودة من كل
يكونوا كذلك  ،وال يلزم من ذلك ً
اليهود والوثنيني)  ،وال أن ال يكونوا كذلك  .وإنام تنحرص املوازنة يف يشء واحد  :هو
االختالف يف نسبة العداوة واملودة بني أتباع هذه امللل  ،فال تنحرص النسبة يف العدد
واألشخاص  ،لكي يلزم منها أن تدل عىل األكثرية الغالبة  ،كام ال تنفي حتققها يف األغلبية .
ويدل عىل ذلك :
أوال  :نبدأ ببيان أن إرادة الكلية من اليهود واملرشكني والنصارى غري مرادة (مع أنه قد
سبق االستدالل أن هذه الكلية ممنوعة رش ًعا وعقال وواق ًعا)  :إذ يقطع بأن اآلية ال تتحدث
عن الكل  :أنه كام كان يف النصارى من هو أقرب مودة (بنص اآلية)  ،فإن فيهم من هو أشد
أيضا  ،كمن كانوا يعذبون املسلمني وحيرقوهنم يف حماكم التفتيش اإلسبانية،
عداوة ً
أقرب مودة  ،بدليل الواقع القاطع = فكذلك جيب أن يكون اليهود
فليس النصارى مجي ُعهم
َ
والوثنيون  ،كام يوجد فيهم من هو أشد عداوة  ،فيوجد فيهم من هو دون ذلك أو هو أقرب
مودة من النصارى .
ثانيا  :أما ما يدل عىل أن اآلية تتحدث عن عداء نسبي ومودة نسبية  ،ال عن أعداد
ِ
املعادين وأعداد الوا ّدين غلب ًة وقل ًة  :فهو سياق اآلية نفسها  :فاآلية تتحدث عن أمر نسبي
أصال يف املودة والعداء  ،بدليل املوازنة بني  :اليهود واملرشكني من جهة  ،والنصارى من
اجلهة األخرى .ولذلك ن ّبـ َه عد ٌد من العلامء أن مو ّدة النصارى التي أثبتتها اآلية هو مو ّدة
نسبية  ،أي :بالنسبة لليهود واملرشكني  ،وليست مودة مطلقة  .كام قال العالمة املحقق يف
التفسري عبد احلق بن عطية األندليس (ت541هـ)  « :ومل يصف اهلل تعاىل النصارى بأهنم
أهل ود وإنام وصفهم بأهنم أقرب من اليهود واملرشكني ،فهو قرب مودة بالنسبة إىل
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متباعدين»(. )1
وهذا التقرير حق  ،ويثبته الواقع التارخيي  .وال عالقة له باعتقاد جواز نصب العداء
والقتال مع كل هيودي أو مرشك  ،كام أنه ال عالقة هلا بنصب الوالء واملحبة مع كل
نرصاين .
ٍ
حينئذ ميزان العداء واملودة مليزان العدل واإلحسان  :فمن عادانا عاديناه أو
وسريجع
وأنرص لدين اهلل تعاىل .
عفونا عن عدوانه  ،إذا كان هذا أصلح لإلسالم واملسلمني
َ
تبني أن من استدل بقوله تعاىل { َو َل ْن ت َْر َىض َعن َ
ْك ا ْل َي ُهو ُد َو َال الن ََّص َارى َحتَّى َت َّتبِ َع
وهكذا ّ
ِ ِ
ِم َّلت َُه ْم}  ،أو بقوله تعاىل { َلت ِ
ين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذ َ َ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
رشكُوا} =
َّاس َعدَ َاو ًة ل َّلذ َ
ين أ ْ َ
عىل وجوب أو جواز معاداة كل شخص غري مسلم = فقد فهم اآلي َة بخالف مراد اهلل تعاىل ،
بعضا  ،وختالفها الوقائع القطعية = فهو بذلك قد
وجعل اآليات تتناقض  ،ويكذب بعضها ً
شكك يف القرآن الكريم  ،وهو حيسب نفسه ينرصه ويعمل بام فيه !! فوق كونه قد ظلم من
االعتداء عليه  ،واهلل ال حيب املعتدين َ { :و َقاتِ ُلوا
ال جيوز ظلمه  ،واعتدى عىل من ال ُيباح
ُ
ِ
يل اهللَِّ ا َّل ِذين ي َقاتِ ُلو َنكُم و َال َتعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ َال ُ ِ
ِيف َسبِ ِ
ين} .
ب املُْ ْعتَد َ
حي ُّ
ْ َ ْ
َ ُ
أخريا  :سنجد يف األحكام القطعية املستمدّ ة من نصوص القرآن والسنة ما ال جييز
ً
محل اآليتني املدروستني عىل أهنا تعم كل اليهود والنصارى :
كن أو نرصانيات)  ،لقوله تعاىل
 فمن املجمع عليه جواز نكاح الكتابيات (هيوديات ِّ
ِ
َاب ِحل َلك ُْم َو َط َع ُامك ُْم ِحل َُ
هل ْم
{ا ْل َي ْو َم ُأ ِح َّل َلك ُُم ال َّط ِّي َب ُ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
ات َو َط َعا ُم ا َّلذ َ
ِ
ِ
َات واملُْحصن ُ ِ
َات ِمن املُْ ْؤ ِمن ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِك ُْم إِ َذا
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
َات م َن ا َّلذ َ
َ ْ َ
َواملُْ ْح َصن ُ َ
حني و َال مت ِ
ِ ِ
آ َتيتُموهن ُأجورهن ُ ْ ِ ِ
َّخ ِذي َأ ْخدَ ٍ
ان}  .فهل ُيمكن أن
حمصن َ
ْ ُ ُ َّ ُ َ ُ َّ
َري ُم َساف َ َ ُ
ني غ ْ َ
جييز الرشع الزواج بأشد الناس عداوة للمؤمنني  ،لو كان قوله تعاىل { َلت ِ
َجدَ َّن َأ َشدَّ

( )1املحرر الوجيز البن عطية (. )232/3
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ِ ِ
ين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذ َ َ
الن ِ
رشكُوا} تدل عىل أن كل اليهود أشد
َّاس َعدَ َاو ًة ل َّلذ َ
ين أ ْ َ
الناس عداوة؟!!
 ومن املجمع عليه  :أن أهل الذمة الذين هلم حق احلياة الكريمة واحلقوق اإلنسانيةالكاملة حتت احلكم اإلسالمي هم اليهود والنصارى واملجوس( ،)1ومجيع امللل
(عىل الراجح)( )2؛ فهل يمكن أن يكون مجيع اليهود والنصارى والوثنيني أشد

( )1أحكام أهل الذمة البن قيم اجلوزية (. )79-80/1
( )2وهو مذهب املالكية  ،وهو رواية عن أمحد ،وهو ترجيح شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،كام يف جمموع
الفتاوى ( ، )18-22/19وترجيح ابن قيم اجلوزية  ،كام يف أحكام أهل الذمة (. )87-111/1
وأما مذهب أيب حنيفة  :فرأى رضب اجلزية عىل أهل الكتاب واملرشكني مجيعهم ؛ واستثنى
خيريوا بني اإلسالم أو القتل  ،دون املرشكني من غريهم  ،فإن املرشك
مرشكي العرب خاصة  :بأن ُ
خيري بني اإلسالم أو اجلزية أو احلرب .
غري العريب – عند أيب حنيفة ُ -
انظر  :األصل ملحمد بن احلسن ( ، )546/7ورشح خمترص الطحاوي للجصاص ()11-12/7
 ،وخمترص القدوري ( ، )236واالختيار البن مودود املوصيل (. )137/4
وانظر  :املدونة لسحنون ( ، )333/1والنوادر والزيادات البن أيب زيد ( ، )43-46/3والكايف
البن عبد الرب (. )466-467/1
ويدل عىل دخول غري أهل الكتاب يف حكمهم  :قول النبي  عن املجوس ُ « :سنّوا هبم سن َة أهل
الكتاب»  ،أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ – حتقيق األعظمي ( -رقم  ، )968وهو مرسل .
ويف صحيح البخاري (رقم « : )3157-3156مل يكن عمر أخذ اجلزية من املجوس ،حتى شهد
عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل  أخذها من جموس هجر» .
ويف صحيح البخاري (رقم  : )3159من حديث املغرية بن شعبة  أنه قال لل ُفرس  ،وكانوا
جموسا « :أمرنا نبينا رسول ربنا  أن نقاتلكم حتى تعبدوا اهلل وحده ،أو تُؤ ُّدوا اجلزية» .
ً
فاملجوس مع كوهنم ليسوا أهل كتاب  ،وكانوا يعبدون النار  :مع ذلك ُرضبت عليهم اجلزية ،
كأهل الكتاب .
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أعدائنا – هكذا بإطالق – ثم جييز اإلسالم احرتام إنسانيتهم وحقوقهم وحيرم
االعتداء عليهم ؟!
إن مثل هذه األحكام املقطوع هبا من دين اإلسالم متنع نصب العداء املطلق جتاه كل
وتبني أن من فهموا من اآليتني املرضوب هبام املثل عىل
هيودي أو نرصاين أو وثني ّ ،
أهنام تبيحان معاداة كل كافر = فقد أجرم يف فهمه وأساء غاية اإلساءة إىل القرآن واإلسالم
وإىل فهم فقهائه احلقيقيني .
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املقرتح الثالث
الـم ْجتَـزَ أ إىل االستدالل الشامل
ر ُّد االستدالل ُ
إن من أكرب األخطاء التي يقع فيها العاجزون عن تنقية االجتهادات البرشية يف فهم
النص الواحد  ،دون استيعاب النظر إىل
الوحي من الكتاب والسنة هو الوقوع حتت أرس ّ
سياقه اخلاص  ،وإىل سياقه العام ضمن الوحيني كاملني .
ومن املعلوم يف أصول الفقه اإلسالمي التي عمل هبا فقهاء املسلمني مجي ُعهم تطبي ًقا
لقواعدها ومناهجها  ،منذ جيل الصحابة (رضوان اهلل عليهم) إىل يوم الناس هذا  ،والتي بدأ
تدوينها يف هناية القرن اهلجري الثاين  ،عىل َيدَ ي اإلمام الشافعي (ت204هـ) يف كتابه
تأثريا عىل فهم النص  ،وهي سياقات متعدّ دة  :تبدأ
"الرسالة" = أن السياق من أكرب األمور ً
بسباق اآلية ِ
وحلاقها (اآلية التي قبلها  ،والتي بعدها)  ،ومتر بسبب نزول اآلية  ،ثم بموضوع
ومرورا بزمن نزوهلا (مكي ًة كانت أو مدنية) إىل سياق القرآن كله يف االنطالق من
السورة ،
ً
منهجه
هدايته العامة وأهدافه الكربى( . )1وهذا يعني أن فهم نص الوحي ال يمكن أن يكون
ُ
صحيحا إذا أغفل النظر يف هذه السياقات مجيعها  ،وأن هذا اخللل املنهجي ُمـ َّتـ َفـ ٌق عىل
كونه ً
خلال لدى مجيع علامء األمة .
ٍ
مقتطعة عن تلك السياقات  ،سيقع غال ًبا يف خلل
يتبني أن من اكتفى بظاهر آية
ومن هنا ّ
منهجي يف فهم القرآن الكريم  .وعندها جيب عدم الرضوخ الجتهاد هذا املخطئ  ،مع أنه
يستدل الجتهاده بوحي اهلل تعاىل !
ومن أخطاء تراثنا التي غفلت عن هذه احلقيقة  :اخللل الذي وقع يف فهم قوله تعاىل
ِ
ِ
ِ
هلل َو َر ُسو ُل ُه
ون َما َح َّر َم ا َُّ
حي ِّر ُم َ
ين َال ُي ْؤ ِمن َ
عن اجلزية { َقات ُلوا ا َّلذ َ
ُون بِاهللَِّ َو َال بِا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َال ُ َ
( )1انظر كتايب  :تكوين ملكة التفسري (. )69-76
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اجل ْزي َة عن ي ٍد وهم ص ِ
ِ
ُون ِدين َْ ِ ِ
ِ
ون}.
اغ ُر َ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
احل ِّق م َن ا َّلذ َ
َو َال َيدين َ َ
وسأقترص يف هذا املوطن عىل نقاش اجلزء املتعلق باجلزية  ،وسأؤخر اجلزء
املتعلق بالقتال إىل مبحث الحق بإذن اهلل تعاىل  .أعني قوله تعاىل { َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ
اجل ْز َي َة َع ْن
ي ٍد وهم ص ِ
ون} ،وما املقصود بالصغار الوارد يف اآلية ؟
اغ ُر َ
َ َ ُ ْ َ
ُعرفَ
وقبل بيان اخللل الذي وقع يف تراثنا يف فهم هذا اجلزء من اآلية  ،نريد أن ن ِّ
بـ(اجلزية)  ،ما هي اجلزية يف اإلسالم ؟
احلاكم املسلم
قدر من املال يفرضه
ُ
إن (اجلزية) يف اإلسالم  :هي ٌ

()1

عىل غري

إجحاف هبم(،)2
إرضار وال
املسلمني الذين يعيشون يف بالد املسلمني  ،ال يكون فيه
ٌ
ٌ
واملقصود من فرضها عىل غري املسلمني  :أن تكون دلي ً
ال عىل رضوخهم حلكم دولة
اإلسالم(.)3
ٍ
وجه آخر  :تشبه الرضائب يف الدولة العرصية  ،وهي املال الذي
كام أن اجلزية من
يقدمه القادر من املواطنني إىل الدولة مقابل بعض اخلدمات التي ُتقدمها هلم  .واملسلمون
يف الدولة اإلسالمية جتب عليهم الزكاة  ،وجيب عليهم محاية الدولة والدفاع عنها ،
ُ
وأسقط ذلك عن غري املسلمني  ،فجاءت اجلزية عىل غري املسلمني لتكون مقابال ماد ًّيا
لقاء محايتهم ولقاء متتعهم باملنافع التي تقدمها الدولة اإلسالمية لرعاياها من مجيع
إعالن خلضوعهم للدولة اإلسالمية
األديان( ،)4مع ما فيها من معنى رمزي :وهو أهنا
ٌ
( )1فتقديرها اجتهادي  ،عىل الراجح  ،وليس توقيف ًّيا  ،وهذا هو ترجيح شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،كام يف
جمموع الفتاوى (. )253/19
( )2انظر :أحكام أهل الذمة البن القيم (.)39 - 34/1
الذمة البن القيم (.)23-24/1
( )3انظر :أحكام أهل ّ
( )4قال أبو الوليد ابن رشد املالكي (ت520هـ) عن اجلزية  « :جزاء عىل تأمينهم وإقرارهم عىل
عدوهم  ،وال يلزمهم ما يلزم
دينهم ،يترصفون يف جوار املسلمني وذمتهم آمننيُ ،يقاتَل عنهم ُّ
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وألحكامها .
إرضارا هبم  ،فإهنا ال تؤخذ أص ً
صبي
ال من
الذمة
ّ
ً
ولكون اجلزية مل تُرضب عىل أهل ّ
ٍ
الذمة ُيرزق من
وال امرأة وال من جمنون( ،)1وال تؤخذ اجلزية من الفقري ،بل إن الفقري من أهل ّ
بيت مال املسلمني( ،)2وال تؤخذ اجلزية من شيخ ٍ
ٍ
رجى ُب ْرؤه:
فان وال أعمى وال
مريض ال ُي َ
حتى وإن كانوا مجي ًعا أغنياء( ،)3وال تؤخذ اجلزية من الرهبان املنقطعني للعبادة( ،)4وال
تؤخذ من الفالّحني الذين ال ُيقاتلون(.)5
ومع أنني لست يف سياق رشح ترشيع اجلزية ومعناها  ،لكن إنام ذكرت املخترص
(الصغار) الذي ورد يف اآلية  ،لبيان صورة من صور اخلطأ
السابق عنها متهيدً ا لبيان معنى َّ
الذي وقع يف بعض تراثنا االجتهادي يف فهمه  ،وكيف يمكن تصحيحه ؟ وكيف وقف
العلامء من هذا االجتهاد اخلاطئ .
إذن ما هو معنى (الصغار) الذي جاء يف قوله تعاىل { َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ
اجل ْز َي َة َع ْن َي ٍد َو ُه ْم

ص ِ
ون}؟
اغ ُر َ
َ

لقد ذهبت بعض اجتهادات علامئنا السابقني أن املقصود بـ(الصغار) القهر

املسلمني  .فهي عليهم بإزاء الزكاة عىل املسلمني ،غري أهنا تؤخذ منهم عىل وجه الذلة والصغار،
املمهدات (. )372/1
وتؤخذ الزكاة من املسلمني تطهريا هلم وتزكية»  .املقدمات
ّ
وسيأيت بيان معنى الصغار .
( )1وعىل ذلك اإلمجاع ،كام يف أحكام أهل الذمة ( ،)42/1واإلمجاع البن املنذر (رقم.)230
( )2أحكام أهل الذمة البن القيم (.)48-49/1
( )3أحكام أهل الذمة البن القيم (.)49/1
( )4أحكام أهل الذمة البن القيم (.)50/1
( )5أحكام أهل الذمة البن القيم (.)51/1
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صور مل ّ
يدل عليها دليل من
واإلذالل( ،)1ولذلك رصحوا بصور من هذا اإلذالل  ،وهي
ٌ
الكتاب والسنة  .ولذلك ر ّد عليهم فقهاء آخرون  ،وب ّينوا أن تلك الصور ليست من دين اهلل
تعاىل يف يشء  ،وأن املقصود بالصغار الوارد يف اآلية  :هو الرضوخ حلكم اإلسالم ..
فقط!
ٍ
َّ
لفظة من آية
نظرهم يف
فانظر كيف وقع بعض العلامء يف خطأ الفهم  ،ملا
استقل ُ
(وهي لفظة الصغار)  ،واجتزؤوها من بني نصوص الوحي وقواعده الكلية  ،وذهلوا عن
تطبيقات النبي  وخلفائه الراشدين (ريض اهلل عنهم)  ،وذهلوا عن نصوص كثرية تويص
بأهل الذمة وحترم إهانتهم وإذالهلم .
فإن هلم
خرياّ ،
فقد قال  « :إنكم ستفحتون أرض ًا ُيذكر فيها القرياط ،فاستوصوا بأهلها ً

ِ
محا » (.)2
ذ ّم ًة ور ً

وقال عمر بن اخلطاب  يف وصيته للخليفة من بعده  « :وأوصيه بذمة اهلل ،وذمة
رسوله صىل اهلل عليه وسلم  :أن ُي ِّ
وىف هلم بعهدهم ،وأن ُيقاتِل ِمن ورائهم  ،وأن ال ُيـك َّلفوا
فوق طاقتهم» (.)3
حيِ َّل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب ؛ إال بإذن،
وقال  « :إن اهلل عز وجل مل ُ
رض َب نسائهم ،وال َ
أكل ثامرهم ،إذا أعطوكم الذي عليهم»(.)4
وال َ ْ
فأين هذه النصوص الواضحة التي تنهى عن ظلم أهل الذمة وعن إذالهلم ممن متسك

( )1انظر االختالف يف ذلك يف تفسري الطربي ( ، )406-408/11وانظر  :البحر الرائق رشح كنز
الدقائق البن نجيم ( ، )121/5وحاشية ابن عابدين – رد املحتار – ( . )201/4واجلامع ملسائل
املدونة البن يونس (. )128/4
( )2أخرجه مسلم (رقم .)2543
( )3أخرجه البخاري (رقم .). )3052 ،1392
خيتلف فيه  ،لكنه عندي حسن .
( )4أخرجه أبو داود (رقم  ، )3050بإسنا ُ
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بظاهر لفظة من آية  ،ليجعلها دالة عىل ما خيالف مثل هذه النصوص ؟!
تفسريا موافقا لالستدالل الشامل غري
فانظر أوال بامذا فرس اإلمام الشافعي هذا الصغار
ً
ت َعدَ ًدا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم
املجتزئ  :حيث قال اإلمام الشافعي يف كتابه (األم)َ « :و َس ِم ْع ُ
ي َع َل ْي ِه ْم ُحك ُْم ْ ِ
اإل ْس َال ِم»(.)1
َي ُقو ُل َ
جي ِر َ
ونَّ :
َار) َ :أ ْن َ ْ
(الصغ ُ
فالصغار عند اإلمام الشافعي ليس هو إذالهلم  ،بل هو خضوعهم ألحكام الدولة التي
ارتضوا العيش فيها  ،وارتضوا احرتام قانوهنا اإلسالمي العام  ،مع حفظ حقهم هم يف :
حرية البقاء عىل دينهم (حرية االعتقاد)  ،ويف التزام أحكام دينهم فيام بينهم (حرية ممارسة
الشعائر فيام بينهم).
وهنا ينقل اإلمام الشافعي ال َفهم املستقر عند ٍ
عدد من علامء السلف (من أتباع التابعني)
ّ
ْ َ
ُ
ِ
َصو َرهم الفقهي للمراد منه  .ثم يرتيض اإلمام
نص اآلية ،
ويذكر ت ُّ
لـ(الصغار) الوارد يف ّ
َّ
ُ
الشافعي هذا التفسري والتصور منهم  ،بل ال حيكي فيه خال ًفا عن ٍ
أحد من علامء السلف ،
َّ
مما ّ
يدل عىل أن هذا هو الفهم الشائع املشتهر املستقر يف ذلك اجليل الفاضل .
فرس ُ
الصغار بأنه الذل
بعض علامء الشافعية (منهم اإلمام الغزايل)
ولذلك ملا ْ
َ
أن ّ
الشافعي اإلمام أبو َعمرو ابن الصالح (ت641هـ) بقوله  « :ما ذكره
واإلهانة ،تع ّقبه الفقي ُه
ُّ
خالف
أيضا
خالف
(الصغار) هو عند صاحب التهذيب وغريه :
األصح  ،وهو ً
ُ
ُ
ِّ
من تفسري َّ
يان أحكام اإلسالم عليهم»(. )2
(الصغار) هو َ :ج َر ُ
نص عىل أن َّ
نص الشافعي  ، فإنه ّ
ِّ
تتضم ُن إذالال للذمي ،
وعندما ذكر بعض العلامء هيئ ًة خمصوص ًة لتسليم اجلزية
ّ
ُور ُة َأ َّو ًالَ :ال َن ْع َل ُم َ
تَ :ه ِذ ِه َْ
هلا َع َىل
تع ّقب اإلما ُم النووي هذه اهليئ َة بقوله ُ « :ق ْل ُ
اهل ْي َئ ُة املَْ ْذك َ
ِ
ور
َه َذا ا ْل َو ْج ِه َأ ْص ًال ُم ْعت ََمدً اَ ،وإِن ََّام َذك ََر َها َطائِ َف ٌة ِم ْن َأ ْص َحابِنَا
اخلراسان ِّي َ
نيَ ،و َق َال ُ ْ
مج ُه ٌ
َ

( )1األم للشافعي (. )186/4
( )2رشح مشكل الوسيط البن الصالح (. )73/7
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اجل ْز َي ُة بِ ِر ْف ٍق  ،ك ََأ ْخ ِذ الدُّ ُي ِ
اب :ت ُْؤ َخ ُذ ِْ
ْاألَ ْص َح ِ
ون .
اب َْ
رت َع َهاَ ،و َ
اجلزْ ُم بِ َأ َّن َه ِذ ِه َْ
مل ْ ُينْ َق ْل َأ َّن النَّبِ َّي 
اهل ْي َئ َة َباطِ َل ٌة َم ْر ُدو َد ٌة َع َىل َم ِن ْ
الص َو ُ
َف َّ
اخ َ َ
ِ ِ
و َال َأحدً ا ِمن ُْ ِ
ين َف َع َل َش ْيئًا ِمن َْها َ ،م َع َأ ْخ ِذ ِه ِم ِْ
الرافِ ِع ُّي -
الراشد َ
َ
َ
َ
اجل ْز َي َةَ .و َقدْ َق َال َّ
اخل َل َفاء َّ
ِ
ِ
َاب ِْ
(الصغ ِ
اجل ْز َي ِة ْ :األَ َص ُّح ِعنْدَ ْاألَ ْص َح ِ
مح ُه اهلل ِ -يف َأ َّو ِل كِت ِ
َار) بِا ْلتِزَا ِم َأ ْحكَا ِم
اب َ :ت ْفس ُري َّ
َر َ
ِ
ِ
الصغ ِ
ِْ
حيك ََم َع َل ْي ِه بِ َام َال َي ْعت َِقدُ ُه ،
اإل ْس َال ِم َو َج َر َياهنَا َع َل ْي ِه ْمَ ،و َقا ُلواَ :أ َشدُّ َّ
َار َع َىل املرء َأ ْن ُ ْ
َو َي ْض َط َّر إِ َ
احتِ َاملِ ِه»(. )1
ىل ْ
ويف ذلك يقول اإلمام القرايف (ت684هـ) « :إن َع ْقد ِّ
الذمة يوجب حقو ًقا علينا هلم؛
ألهنم يف جوارنا ويف خفارتنا ،وذم ِة اهلل تعاىل ،وذم ِة رسوله ِ ،
ود ِ
ين اإلسالم ،فمن اعتدى
ّ
ّ
عليهم ولو بكلمة سوء ،أو ِغيبة يف ِع ْرض أحدهم ،أو نوع من أنواع األذ ّية  ،أو أعان عىل
وذمة رسوله  وذمة دين اإلسالم » (.)2
ذمة اهلل تعاىل ّ
ذلك ،فقد ض ّي َع ّ
يتبني  :أن من وسائل تنقية الرتاث  :إرجاع اجتهاداته التي تعتمد استدالال
وهكذا ّ
جمتز ًَءا إىل بقية نصوص الرشع وقواعده القطعية .

( )1روضة الطالبني للنووي (. )504/7
( )2الفروق للقرايف (.)15 - 14/3
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املقرتح الرابع
حماكمة االجتهاد الرتاثي بقواعد الرشيعة القطعية
ال شك أن للرشيعة اإلسالمية قواعد كُلية  ،مستنبطة من عرشات أو مئات النصوص
الرشعية يف الكتاب والسنة  ،ولذلك فهي قطعية يقينية ال تقبل املساومة عليها بظنون األفهام
املستنبطة من ظواهر بعض األدلة .
إن هذه القواعد هي بمثابة احلكمة الكامنة وراء كل ترشيع إسالمي  ،وهي روح
فهم وتُط َّبـق .
األحكام اإلسالمية التي هبا جيب أن ُت َ
فكان لزاما ملن أراد تنقية الرتاث االجتهادي أن يتحاكم إليها  ،وأن جيعلها هي معيار
التخطئة والتصويب  :فام وافقها ُ :يرجى له الصواب  ،وما خالفها  :فال شك يف خطئه .
فمن يشك مثال أن العدالة قيم ٌة ُعليا يف اإلسالم  ،بل يف الفطرية البرشية كلها ؟!
هل نحتاج أن نذكر األدلة عىل فرضية العدل يف اإلسالم ؟! وهي مما قامت عليه
ان} ؟!
الس َام َء َر َف َع َها َو َو َض َع املِْي َز َ
السموات واألرض { َو َّ
َات و َأ ْن َز ْلنَا معهم ا ْلكِتَاب واملِْيز َ ِ
وقال تعاىل { َل َقدْ َأرس ْلنَا رس َلنَا بِا ْلبين ِ
َّاس
َان ل َي ُقو َم الن ُ
َ َ
َ
َ َُ ُ
َ ِّ
ْ َ ُ ُ
بِا ْل ِقس ِ
ط} .
ْ
قال تعاىل { ُق ْل َأمر ريب بِا ْل ِقس ِ
ط} .
َ َ َ ِّ
ْ

ِ
هلل ي ْأمركُم َأ ْن ت َُؤدوا ْاألَمان ِ
ني الن ِ
َات إِ َ
َّاس َأ ْن
ىل َأ ْهل َها َوإِ َذا َحك َْمت ُْم َب ْ َ
ُّ
َ
قال تعاىل {إِ َّن ا ََّ َ ُ ُ ْ
حتك ُُموا بِا ْل َعدْ ِل} .
َْ
َاء ِذي ا ْل ُقربى وينْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
ان وإِيت ِ
وقال تعاىل {إِ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو ْ ِ
اء
ْ
َْ ََ َ َ
اإل ْح َس ِ َ
ون} .
َواملُْنْك َِر َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
وقال تعاىل { ي َاأهيا ا َّل ِذين آمنُوا كُونُوا َقو ِامني بِا ْل ِقس ِ
ط ُش َهدَ َاء هللَِّ َو َل ْو َع َىل َأ ْن ُف ِسك ُْم َأ ِو
َّ َ
ْ
َ َ
َ ُّ َ
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ِ
ني} .
ا ْل َوالدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِ َ

ِ ِ
ِ
ِ
َ
َآن
جي ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
ين َآمنُوا كُونُوا َق َّوام َ
هيا ا َّلذ َ
ني هللَِّ ُش َهدَ َاء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
وقال تعاىل { َياأ ُّ َ
َق ْو ٍم َع َىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى} .
ويف احلديث القديس الصحيح  ،قال اهلل تعاىل « « :يا عبادي إين حرمت الظلم عىل
نفيس ،وجعلته بينكم حمرما ،فال تظاملوا»(. )1
فإذا كانت العدالة هبذا الثبات والوضوح يف دين اإلسالم  ،فسيكون أي رأي يبيح الظلم
فهو مقطوع ببطالنه .
فإذا جاء شخص يبيح قتل غري املسلمني  ،وإن مل يعتدوا علينا  :فسيكون هذا ظلام

عدوان علينا  ،فكيف نستجيز قتل من مل يعتد علينا .
ظاهرا؛ ألن اختالف الدين ليس فيه
ٌ
هذا التقرير كان جيب أن ال يكون ّ
حمل اختالف  ،لكن اخلالف وقع !
جمرد اختالف الدين  ،واحتجوا
نعم  ..فقد ُوجد يف تراثنا من ادعى جواز القتل عىل ّ
ِ
ِ
ِ
ون َما َح َّر َم
حي ِّر ُم َ
ين َال ُي ْؤ ِمن َ
لذلك بنحو قوله تعاىل { َقات ُلوا ا َّلذ َ
ُون بِاهللَِّ َو َال بِا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َال ُ َ
ِ
ِ
ُون ِدين َْ ِ
ِ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ
اجل ْز َي َة َع ْن َي ٍد َو ُه ْم
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
احل ِّق م َن ا َّلذ َ
اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َو َال َيدين َ َ

ص ِ
ون} .
اغ ُر َ
َ

مل ْ ِ ِ
احل ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ُْ
وقوله تعاىل { َفإِ َذا ان َْس َل َخ ْاألَ ْش ُه ُر ُْ
ني َح ْي ُ
وه ْم
رشك َ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َجدْ متُ ُ ُ
ٍ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َُ
الص َال َة َوآت َُوا ال َّزكَا َة َفخَ ُّلوا َسبِي َل ُه ْم إِ َّن
هل ْم ك َُّل َم ْر َصد َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َق ُاموا َّ
رص ُ
َو ْ
اح ُ ُ
ِ
يم }  ،وهي املسامة بآية السيف .
ور َرح ٌ
اهللََّ َغ ُف ٌ
ِ
ين هللَِّ}  ،قالوا  :والفتنة هي
ُون فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
وه ْم َحتَّى َال َتك َ
ُون الدِّ ُ
وقوله تعاىل { َو َقات ُل ُ
الكفر(.)2

( )1صحيح مسلم (رقم . )2577
( )2تفسري الطربي (. )299/3
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أيضا بقوله ُ « : أمرت أن أقاتل الناس  ،حتى يشهدوا  :أن ال إله إال اهلل ،وأن
واستدلوا ً
حممدا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة  .فإذا فعلوا ذلك  :عصموا مني دماءهم
وأمواهلم ؛ إال بحق اإلسالم ،وحساهبم عىل اهلل»(.)1
ولكي نطبق مقرتحنا هنا عىل هذه االستدالالت  ،نقول ألصحاب هذه االستدالالت :
هل قتل من مل يقاتلنا – حتى لو اختلف دينُه – ٌ
عدل أم ظلم ؟
فإن قالوا  :هو ظلم  ،فقد انتهوا من حيث بدؤوا ! أي  :إهنم قد حكموا عىل
استدالالهتم السابقة باخلطأ ؛ ألن الظلم مقطوع بمنعه وجتريمه رشعا .
وإن قالوا  :هو عدل ؟
ٍ
إكراه أعظم من التهديد
قلنا  :ما وجه العدالة فيه ؟! وهو إكراه عىل الدين !! إذ أي
بالقتل ملجرد اختالف الدين !!
ثم هل جييز اإلسالم اإلكراه عىل الدين ؟!
هذه مسألة أخرى من قطعيات الدين  :أنه ال إكراه يف الدين !
قال تعاىل { َال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
ْت
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي}  ،وقال تعاىل { َف َذك ِّْر إِن ََّام َأن َ
ين َقدْ َت َب َّ َ
ني ُّ
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِني} ،
ت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْيطِ ٍر}  ،وقال تعاىل { َأ َف َأن َ
ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
اف و ِع ِ
ار َف َذك ِّْر بِا ْل ُق ْر ِ
ْت َع َل ْي ِه ْم بِ َج َّب ٍ
آن َم ْن َ َ
يد} ،
ون َو َما َأن َ
وقال تعاىل { ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َام َي ُقو ُل َ
خي ُ َ
ِ
وقال تعاىل {و ُق ِل َْ ِ
شاء َف ْل َي ْك ُف ْر}(. )2
َ
شاء َف ْل ُي ْؤم ْن َو َم ْن َ
احل ُّق م ْن َر ِّبك ُْم َف َم ْن َ
وسرية النبي صىل اهلل عليه وسلم كلها ودعوته قاطع ٌة بعدم إكراه أحد عىل تغيري معتقده

( )1أخرجه البخاري (رقم ، )25ومسلم (رقم ، )36من حديث ابن عمر . 
( )2ومع كون التخيري هنا جاء عىل وجه التهديد والوعيد  ،ال عىل وجه اإلباحة ؛ إال أنه هتديدٌ ووعيد
بعقوبة اآلخرة  ،ال بعقوبة دنيوية عاجلة من البرش  ،مع ترك حرية اختيار املصري األخروي لإلنسان
يف الدنيا  .ولذلك يصح االستدالل باآلية عىل أهنا تبني حرمة اإلكراه عىل الدين .
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 ،وعىل استعامل إقامة احلجة واجلدل بالتي هي أحسن واملوعظة احلسنة يف الدعوة إىل
اإلسالم  .وهذا كله أمر يت ناقض مع منهج اإلكراه كل املناقضة  ،وال يمكن ملنهج جيعل
من اإلكراه طريقة يف نرش مبادئه أن تكون إقامة احلجة واجلدل بالتي هي أحسن واملوعظة
ك بِ ْ ِ
ىل َسبِ ِ
احلسنة هي أدواته يف الدعوة والبالغ  .قال تعاىل { ا ْد ُع إِ َ
يل َر ِّب َ
احلك َْم ِة َواملَْ ْو ِع َظ ِة
احلسن َِة وج ِ
اد ُْ
هل ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم
َْ َ َ َ
ِ
ين } .
بِاملُْ ْهتَد َ
إذن اإلكراه عىل الدين ظلم واعتداء  ،وهذا ما قطعت به تلك النصوص .
يتبني أن اإلسالم ال جييز القتل ملجرد اختالف الدين .
وهبذا ّ
وهنا يأيت السؤال  :فام هو معنى اآليات السابقة التي حيتج هبا املخالفون ؟
ِ
مكان يف القبول  ،بل
بيقني خطأ فهمهم  ،فلم يعد لفهمهم
فنذ ِّك ُر أوال  :أننا قد خرجنا
ٌ
أي ٍ
قدر من الوجاهة !
مل يعد له ُّ

ِ
ِ
ين َال ُي ْؤ ِمنُو َن بِاهللَِّ َو َال
أما اآلية األوىل التي استدلوا به  ،وهي قوله تعاىل َ { :قات ُلوا ا َّلذ َ
ِ
ِ
ُون ِدين َْ ِ
ِ
ِ
َاب
ون َما َح َّر َم ا َُّ
حي ِّر ُم َ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
احل ِّق م َن ا َّلذ َ
هلل َو َر ُسو ُل ُه َو َال َيدين َ َ
بِا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َال ُ َ
اجل ْزي َة عن ي ٍد وهم ص ِ
ون}  :فآخر اآلية ير ّد عليهم  :فاآلية متنع من قتل
اغ ُر َ
َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
الكفار إذا ما دفعوا اجلزية  ،مما يعني أن اآلية ال تأمر بالقتل ملجرد اختالف الدين  ،وإال ملا
ملجرد أنه دفع اجلزية  .بل اجلزية تعطيه حق البقاء عىل دينه  ،وحق
منعت من قتل الكافر
ّ
ممارسة شعائره  .فقد سبق أن اجلزية حتفظ لغري املسلم حقه الكامل باحلياة اإلنسانية
الكريمة يف املجتمع املسلم ،وحتفظ له حقه يف التد ّين .
(الصغار) الذي ورد يف اآلية  ،فقد سبق وبينا أن معناه  :الرضوخ حلكم الدولة
وأما َّ
اإلسالمية  ،وليس معناه  :اإلذالل واإلهانة .
ومما يدل عىل أن القتل ليس الختالف الدين  :وصي ُة النبي  جليوشه ووصي ُة اخللفاء
حياربون  :كالنساء والرهبان  .فرغم عدم
الراشدين من بعده هلم  ،بعدم قتل الكفار ممن ال ُ
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إسالمهم  ،بل رغم أن الرهبان والقساوسة هم رجال الدين املخالف لدين اإلسالم  :ينهى
اإلسالم عن قتلهم  ،مما يقطع بأن القتل عىل اختالف الدين ظلم واعتداء .
فعن أنس بن مالك  أن رسول اهلل  قال« :انطلقوا باسم اهلل ،وباهلل ،وعىل ملة رسول
اهلل  .وال تقتلوا شيخا فانيا ،وال طفال  ،وال صغريا  ،وال امرأة ،وال تغلوا ،وضموا غنائمكم،
وأصلحوا {وأحسنوا إن اهلل حيب املحسنني}»(. )1
ويف حديث عبد اهلل بن عمر  : أن امرأة ُوجدت يف بعض مغازي النبي صىل اهلل عليه
وسلم مقتولة« ،فأنكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قتل النساء والصبيان»(.)2
النهي قتل الرهبان والنساء والصبيان(. )3
الصدّ يق  للجيوش :
ويف وصية أيب بكر ِّ
ُ
إذن فهذه األحكام تبني أن القتل ليس عىل اختالف الدين  ،وإنام هو عىل االعتداء .
احلرم َفا ْق ُت ُلوا املُْ ْ ِ ِ
ني َح ْي ُ
ث
رشك َ
وأما آية السيف  :وهي قوله تعاىل { َفإِ َذا ان َْس َل َخ ْاألَ ْش ُه ُر ُْ ُ ُ
ٍ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َُ
الص َال َة َوآت َُوا
هل ْم ك َُّل َم ْر َصد َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َق ُاموا َّ
رص ُ
وه ْم َو ْ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
َو َجدْ متُ ُ ُ
اح ُ ُ
ِ
يم }  :فإهنا باإلمجاع ليست يف أهل الكتاب
ال َّزكَا َة َفخَ ُّلوا َسبِي َل ُه ْم إِ َّن ا ََّ
ور َرح ٌ
هلل َغ ُف ٌ
واملجوس وكل من تصح منه اجلزية  ،كام سبق تقريره  .إذن فالعموم الوارد فيها ال يمكن
أن يكون يف كل املرشكني ؛ ألنه سيعارض اإلمجاع املستند إىل قوله تعاىل { َقاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َْ
احل ِّق ِم َن
حي ِّر ُم َ
ون َما َح َّر َم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َو َال َيدينُو َن د َ
َال ُي ْؤمنُو َن بِاهللَِّ َو َال بِا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َال ُ َ

( )1أخرجه أبو داود (رقم ، )2614وهو حديث حسن  ،فخالد بن ال َفزر راويه يف آخر مراتب القبول ،
كام قال أبو حاتم عنه إنه « :شيخ»  .فانظر التهذيب البن حجر ( ، )112/3وللحديث شواهد ،
جتد بعضها يف ختريج سنن أيب داود .
( )2أخرجه البخاري (رقم ، )3014ومسلم (رقم. )1744
( )3ورد من وجوه يصح بمجموعها األثر  :فانظر موطأ اإلمام مالك – حتقيق األعظمي – (رقم)1627
 ،واملصنف لعبد الرزاق (رقم ، )9375واملصنف البن أيب شيبة (رقم،33799 ،33793
 ، )33806والسنن الكربى للبيهقي البيهقي (. )152-153/9
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اجل ْزي َة عن ي ٍد وهم ص ِ
ِ
ِ
ون}  ،واملستند إىل غريه من أدلة
اغ ُر َ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
ا َّلذ َ
السنة .
فإذا كان العموم املستفاد من ظاهر قوله تعاىل { َفا ْق ُت ُلوا املُْ ْ ِ ِ
ني َح ْي ُ
وه ْم
رشك َ
ث َو َجدْ متُ ُ ُ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َُ
هل ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد } غري مراد  ،فام هو معنى اآلية ؟
رص ُ
وه ْم َو ْ
َو ُخ ُذ ُ
اح ُ ُ
لن خيرج معناها عن أحد احتاملني اثنني :
األول  :أهنا خاصة بمرشكي جزيرة العرب  ،وسياقها يدل عىل ذلك  ،حيث إهنا واردة
يف الرباءة التي أعلنها رسول اهلل  للعرب يف عام تاسع من اهلجرة  ،فقد قال تعاىل {
ِ
ِ
ض َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َوا ْع َل ُموا َأ َّنك ُْم غ َْري ُم ْع ِ
يحوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ج ِزي اهللَِّ َو َأ َّن اهللََّ ُ ْ
ين *
خم ِزي ا ْلكَاف ِر َ
َفس ُ
ُ
مل ْ ِ ِ
احل ِّج ْاألَك َ ِ
ىل الن ِ
يء ِم َن ا ُْ
َّاس َي ْو َم َْ
هلل َو َر ُسولِ ِه إِ َ
ني َو َر ُسو ُل ُه َفإِ ْن
ان ِم َن ا َِّ
َو َأ َذ ٌ
رشك َ
ْرب َأ َّن اهللََّ َب ِر ٌ

هلل وب ِّ ِ ِ
ين َك َف ُروا بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم *
رش ا َّلذ َ
ُت ْبت ُْم َف ُه َو َخ ْ ٌري َلك ُْم َوإِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم َفا ْع َل ُموا َأ َّنك ُْم غَ ْ ُري ُم ْع ِج ِزي ا َِّ َ َ
اهروا ع َليكُم َأحدً ا َف َأ ِ
ِ
مل ْ ِ ِ
ِ
اهدْ ت ُْم ِم َن ا ُْ
مل ْ َينْ ُق ُصوك ُْم َش ْيئًا َو َ
ني ُث َّم َ
مت ُّوا
رشك َ
مل ْ ُي َظ ُ َ ْ ْ َ
ين َع َ
إِ َّال ا َّلذ َ
ِ
ىل مدَّ ِهتِم إِ َّن اهللََّ ُ ِ
ني * َفإِ َذا ان َْس َل َخ ْاألَ ْش ُه ُر ُْ
احل ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا
ب املُْتَّق َ
حي ُّ
ْ
إِ َل ْي ِه ْم َع ْهدَ ُه ْم إِ َ ُ
املُْ ْ ِ ِ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َُ
ني َح ْي ُ
هل ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد} .
رشك َ
رص ُ
وه ْم َو ْ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َجدْ متُ ُ ُ
اح ُ ُ

الثاين  :أهنا جتويز لقتل املعتدي أو لقتل من رفض اإلسالم ورفض تقديم اجلزية
أيضا  :ألن املعتدي املحارب جيوز قتله وقتاله  ،وهذا من العدل ؛ وألن التخيري بني
ً
اإلسالم أو اجلزية ليس فيه إكراه عىل الدين وال فيه ظلم .
وسياق هذه اآليات تدل عىل أهنا يف املعتدين من مرشكي العرب  ،فقد قال تعاىل
اج الرس ِ
ول َو ُه ْم
عقب اآلية السابقة ببضع آيات { َأ َال ُت َقاتِ ُل َ
مهوا بِإِ ْخ َر ِ َّ ُ
ون َق ْو ًما َن َك ُثوا َأ ْي َام َهن ُ ْم َو َ ُّ
ِِ
خت َْش ْو َهن ُ ْم َفاهللَُّ َأ َح ُّق َأ ْن َ
َبدَ ُءوك ُْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َأ َ
ني} .
خت َْش ْو ُه إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن َ
وقد دلت آيات كثرية أن القتال ال يرشع إال يف حق املعتدي ومن منع دعوة اهلل أن تصل
لألسامع وصدّ الناس عن معرفة دين اإلسالم :
ِ
مل ْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم ِيف الدِّ ِ
ين َو َ
ين َ
مل ْ ُ ْ
خي ِر ُجوك ُْم ِم ْن
كام يف قوله تعاىل { َال َين َْهاك ُُم اهللَُّ َع ِن ا َّلذ َ
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ِ
ِ ِ
هلل ُ ِ
ِ ِ
َ
ين
ني * إِن ََّام َين َْهاك ُُم ا َُّ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ا ََّ
ب املُْ ْقسط َ
هلل َع ِن ا َّلذ َ
حي ُّ
َرب ُ
د َيارك ُْم أ ْن ت َ ُّ
اه ُروا َع َىل إِ ْخ َر ِ
ين َو َأ ْخ َر ُجوك ُْم ِم ْن ِد َي ِ
َقا َت ُلوك ُْم ِيف الدِّ ِ
اجك ُْم َأ ْن ت ََو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن َيت ََو َُّ
هل ْم
ارك ُْم َو َظ َ
َف ُأو َلئِ َ
ون}  .فهي آية رصحية بأن الرب والعدل مطلوب جتاه كل من مل يقاتلنا
ك ُه ُم ال َّظاملُ ِ َ

ومل يعتد علينا  ،وأن الرب واملواالة حمرم ٌة علينا جتاه من قاتلنا واعتدى علينا .
كام قال تعاىل {و َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ ِ
ني كَا َّف ًة ك ََام ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم كَا َّف ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللَ َم َع
رشك َ
َ
ِ
ني}  ،فعلل اهلل تعاىل جتويز قتال املرشكني بقتاهلم هم للمسلمني  ،وأنه مقابلة للمثل
املُْتَّق َ
باملثل .
ِ
هلل َال ُ ِ
يل ا َِّ ِ
وقال تعاىل { َو َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
ين
ين ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم َو َال َت ْعتَدُ وا إِ َّن ا ََّ
ب املُْ ْعتَد َ
حي ُّ
هلل ا َّلذ َ
* وا ْق ُت ُلوهم حي ُ ِ
وه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ث َأ ْخ َر ُجوك ُْم َوا ْل ِف ْتنَ ُة َأ َشدُّ ِم َن ا ْل َقت ِْل َو َال
وه ْم َو َأ ْخ ِر ُج ُ
ث َثق ْفت ُُم ُ
َ
ُ ْ َْ
ِ ِ
ِ
ِ
وه ْم ِعنْدَ املَْ ْس ِ
ج ِد َْ
وه ْم ك ََذلِ َ
َاء
احل َرا ِم َحتَّى ُي َقات ُلوك ُْم فيه َفإِ ْن َقا َت ُلوك ُْم َفا ْق ُت ُل ُ
ُت َقات ُل ُ
ك َجز ُ
ِ
ِ
ِ
هلل
ين َِّ
ُون فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
وه ْم َحتَّى َال َتك َ
ُون الدِّ ُ
يم * َو َقات ُل ُ
ا ْلكَاف ِر َ
ور َرح ٌ
ين * َفإِ ِن ا ْنت ََه ْوا َفإِ َّن اهللََّ غَ ُف ٌ
ِ
ني} .
َفإِ ِن ا ْنت ََه ْوا َف َال ُعدْ َو َ
ان إِ َّال َع َىل ال َّظامل َ
ِ
ين هللَِّ
وه ْم َحتَّى َال َتكُو َن فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
ُون الدِّ ُ
وهذه هي اآلية الثالثة التي ذكرناها سابقا { َو َقات ُل ُ

}  ،وقد ظهر من سياقها  :أهنا عىل الضد من استدالل املستدلني عليها عىل جواز القتال
يل ا َِّ ِ
مطلقا  .فقد بدأت بقيد رصيح { َو َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
ين ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم َو َال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ َال
هلل ا َّلذ َ
ِ
ُِ
ين}  ،وظاهرها  :أن القتال ابتداء  ،بال سابق قتال من الكفار  :اعتداء  .وأكّد اهلل
ب املُْ ْعتَد َ
حي ُّ
ِ
ان إِ َّال َع َىل
هذا املعنى بقوله { َفإِ ِن ا ْنت ََه ْوا َفإِ َّن ا ََّ
يم}  ،وقوله {إِ ِن ا ْنت ََه ْوا َف َال ُعدْ َو َ
ور َرح ٌ
هلل غَ ُف ٌ
ِ
ني}  .وللعلامء يف تفسري االنتهاء هنا قوالن :
ال َّظامل َ

األول  :أنه االنتهاء عن االعتداء  ،ولو بقوا عىل دينهم  ،ويقطع به ترشيع اجلزية .
والثاين  :أنه االنتهاء عن االعتداء وعن الكفر م ًعا  ،أي  :إذا دخلوا يف اإلسالم وتركوا
االعتداء عىل املسلمني فهؤالء هم الذين ُينهى عن قتاهلم  .وهذا ال يصح إطالقه إال يف
مرشكي جزيرة العرب عند مجاعة من أهل العلم ؛ إلمجاع العلامء عىل ترشيع اجلزية عىل
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غريهم.
وخالصة هذا التقرير  :أن الدول غري اإلسالمية اليوم ال جيوز أن تُبدأ بقتال ؛ لسببني :
األول  :أهنا ما دامت غري حماربة  :لنا فال جيوز َبدْ ؤُ ها بقتال  ،بدليل األدلة السابقة .
والثاين  :أن املعاهدات الدولية معها  ،واملربمة يف ميثاق األمم املتحدة  :مما يمنع
ِ
اهدْ ت ُْم ِم َن
ين َع َ
من قتاهلا ،ما مل تعتد هي عىل بالد املسلمني  .كام قال تعاىل {إِ َّال ا َّلذ َ
اهروا ع َليكُم َأحدً ا َف َأ ِ
ِ
املُْ ْ ِ ِ
مل ْ َينْ ُق ُصوك ُْم َش ْيئًا َو َ
ني ُث َّم َ
متُّوا إِ َل ْي ِه ْم َع ْهدَ ُه ْم إِ َ
ىل ُمدَّ ِهتِ ْم
رشك َ
مل ْ ُي َظ ُ َ ْ ْ َ
حيِب ا ُْ ِ
ني} .
ملتَّق َ
إِ َّن اهللََّ ُ ُّ
وهبذا اتضح خلل من متسك بظواهر بعض النصوص الستباحة دماء غري املسلمني
وتبني هذا اخلالل بإرجاع تلك النصوص لقواعد إسالمية قطعية ،
ملجرد عدم إسالمهم ّ ،
منها األمر اليقيني بالعدل وعدم االعتداء .
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املقرتح اخلامس
تقدير منطلق كالم العامل  :هل هو التحرير العلمي ؟ أم غريه ؟
فيجب التفريق بني نوعني من كالم علامء املسلمني :
 النوع األول  :الكالم العلمي الذي يكون املقصود منه التحرير العلمي بقيودهورشوطه .
 والنوع الثاين  :الكالمي الظريف أو االنطباعي أو العاطفي  ،والذي ال خيلو منه أحد .ٌ
ومنقول يف كتب الرتاث  .فيجب عدم اخللط بني
وكال النوعني وار ٌد يف كالم علامئنا ،
هذين النوعني !
أرأيت قول عمر الفاروق  وهو عىل فراش املوت  « :وددت أين نجوت منها كفافا :
ذكرت من
ال يل وال عيل»( ، )1وقوله  ملن برشه باجلنة وهو يف ساعة االحتضار « :أما ما
َ
ِ
عيل ،وأما
صحبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ورضاه :فإنام ذاك َمن من اهلل تعاىل َم ّن به ّ
ِ
عيل  ،وأما ما ترى
ما
َ
ذكرت من صحبة أيب بكر ورضاه :فإنام ذاك َمن من اهلل تعاىل َم ّن به ّ
الفتديت به
من جزعي  :فهو من أجلك وأجل أصحابك ،واهلل لو أن يل طِالع األرض ذهبا
ُ
من عذاب اهلل عز وجل ،قبل أن أراه»( ، )2ويف رواية  « :أما تبشريك إياي باجلنة ،فواهلل لو أن
الفتديت به من هول ما أمامي  ،قبل أن أعلم اخلرب .وأما قولك يف أمر
يل الدنيا بام فيها ،
ُ
ذكرت من صحبة نبي اهلل
عيل  ،وأما ما
َ
املؤمنني ،فواهلل لوددت أن ذلك كفافا  :ال يل وال ّ
صىل اهلل عليه وسلم فذلك»( = )3فهل يمكن أن يكون هذا الكالم صادرا عن قصد حترير

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه (رقم . )7218
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه (رقم . )3692
( )3أخرجه اإلمام أمحد (رقم  ، )322وهو صحيح عنه .
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علمي ؟! أال يعلم عمر  بثناء النبي  عليه الثناء العظيم  ،وبتبشريه باجلنة ؟!
واستشعار الذل
التواضع هلل تعاىل
إذن فهذا الكالم جاء يف حلظة َيـ ْح ُس ُن فيها
ُ
ُ
واالنكسار بني يديه  ،وليست هي ساعة تقرير علمي بحت .
هذا مثال من أمثلة الكالم الظريف والعاطفي الذي قد يرد يف تراثنا .
كنت شجر ًة تُعضد»(.)1
ذر « : يا ليتني ُ
ومن هذا الكالم العاطفي اإليامين قول أيب ّ
فلو جئت حتاكم هذا الكالم إىل العلم  ،لكان كالما يف غاية اإلشكال ! فكيف يعرتض
املسلم عىل قضاء اهلل ؟! وكيف يرفض كرامة اهلل تعاىل بأن جعله من بني آدم { َو َل َقدْ ك ََّر ْمنَا
ات و َف َّض ْلنَاهم ع َىل كَثِ ٍري ِ
ِ
ِ
ِ
مح ْلن ُ ِ
مم َّ ْن َخ َل ْقنَا
ُ ْ َ
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َب َ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َبني آ َد َم َو َ َ
َاه ْم يف ا ْل َ ِّ
َت ْف ِض ًيال}؟! وكيف يقول أبو ذر  هذا الكالم يف فضله ورشفه يف اإلسالم ؟!
وإنام تزول هذه اإلشكاالت كلها  :إذا محلناها عىل ساعة ضعف ووجل من اهلل تعاىل
استولت عىل قلبه  ، وما دام هذا الوجل مل يصل حدّ اليأس والقنوط وت َْر ِك العمل  :فليس
مذموما  .وكأنه يقول بذلك  :ليتني بال ذنوب  ،كالشجرة التي تُعضد !
كثريا يف كالم السلف  ،خاصة املنقول
وقد ُوجد نحو هذا الكالم العاطفي أو الظريف ً
ّ
حمل
دونوه يف كتبهم ؛ حيث إن التدوين والتأليف غالبا ما يكون
عنهم شفاهة  ،ال الذي ّ
تدقيق وحترير  ،بخالف الكالم املنقول شفاهة يف مواقف متعدّ دة هلا ظروفها اخلاصة
وتأثرياهتا يف نفس املتحدّ ث منهم.
ومن ذلك  ،ومما شاع وانترش بني املسلمني  :الذم املطلق للدنيا ونعيمها  ،حتى كتب
أحد العلامء كتابا سامه بكتاب (ذم الدنيا)  ،وهو أبو بكر ابن أيب الدنيا (ت282هـ) .

( )1أخرجه اإلمام أمحد (رقم  ، )21516الرتمذي  ،وقال «حسن غريب» (رقم  ، )2465وابن ماجه
(رقم ، )4190ووكيع يف الزهد (رقم  ، )159وابن أيب الدنيا يف املتمنني (رقم  ، )23واحلاكم
وصححه – طبعة امليامن ( -رقم. )8847 ، 3927
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وما أكثر ما استدلوا هلذا الذم املطلق للدنيا بنصوص من الكتاب والسنة وكالم السلف
شوه ال تصور اإلسالمي احلقيقي عن الدنيا يف نفوس عامة املسلمني ! فصارت الدنيا
 ،مما ّ
بالء جيب التخلص
يف نفوسهم مبغوضة مكروهة  ،يتأثمون فيها من غري مأ َث ٍم  ،وحيسبوهنا ً
منه !!
ومن أرضار هذا التصور  :عدم عامرهتا باحلضارة واإلصالح والتقدم العلمي ؛ ألن
شخص فيام يكره  ،ولن ُيبدع إال العشاق املتيمون
اإلبداع ال يكون إال مع احلب  ،فلن ُيبدع
ٌ
فيام يعملون عليه اكتشا ًفا واخرتاعا وإبداعا .
ومن أرضار هذا  :التخ ّلف العلمي الذي يعيشه عامة املسلمني  ،مما جعلهم من
أضعف األمم اقتصاديا وعسكريا  ..وثقافيا  .فأين هذا من األمر باإلعداد الذي أمر اهلل تعاىل
هلم ما اس َت َطعتُم ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
ِ
اط َْ
هلل
ون بِ ِه َعدُ َّو ا َِّ
اخل ْي ِل ت ُْر ِه ُب َ
به يف قوله سبحانه { َو َأعدُّ وا َُ ْ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ
َو َعدُ َّوك ُْم}  .ومن املعلوم أن القوة اليوم هي القوة التقنية والعلمية  :فام األسلحة إال تقنية
واخرتاعات حديثة تعتمد عىل العلوم  ،وما اإلعالم واملؤثرات يف العقول والنفوس إال
صنعة علمية تقنية متطورة ؛ فأين يبيح لنا اإلسالم التأخر عن املنافسة يف ذلك ؟! وأنى
يمكننا أن ننافس يف أمر نحن نستأثم منه  ،ونراه ليس من شأن املؤمنني باليوم اآلخر ؟!!
ومن أرضار ذلك  :التع ّبد هلل باملوت  :بال غاية  ،ومتني املوت عىل احلياة  ،ما دامت
الدنيا هبذا السوء يف نفوسهم !! فأين سيكون روح األمل  ،مع هذه النفسية ؟! أين الصرب
ُ
الطويل أج ُله من أجل املنافسة يف
عىل النضال  ،مع هذا اليأس ؟! أين سيكون التخطيط
التقدم وللرقي العلمي للوصول إىل إصالح األرض بعد فسادها  ،وإىل نرش سامحة اإلسالم
التعجل ملفارقة احلياة الدنيا ؟!
ورمحته  ،أين سيكون  :مع كل ذلك
ّ
ولست هنا من أجل استعراض كل ما يستدلون به عليه لرتسيخ ذلك املعنى  ،فقد
استعرضت آيات القرآن الكريم كلها الذي أومهتهم ذلك الذم املطلق للدنيا  ،فام وجدت
هلم دليال واحدً ا صحيحا !
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 فهي بني ذم ملن قدّ م الدنيا عىل االخرة  ،أو ساوى بني الدنيا واآلخرة  .أي  :هو ذمهلا بنقصها وفنائها  ،أمام كامل نعيم اآلخرة وخلوده  .وهذا ال شك يف ذمه ؛ ألن
من فعل ذلك فقد قدّ َم الفانية عىل الباقية  ،وقدم الناقص عىل التام .
حمرم  .ففتنته الدنيا ،
 وذ ٍّم ملن فرط يف حق اهلل ألجل الدنيا  ،برتك واجب أو فعل ّفلم يكتف فيها بام ّ
أحل اهلل  ،حتى ركب ما حرم !
وأما الذم املطلق للدنيا  :فلم يرد يف القرآن والسنة أبدً ا !
نعام  ،وأمرنا بشكره عىل تلك
وكيف يذم اهلل الدنيا وقد أنعم هبا علينا  ،وسامها سبحانه ً
املكرمني  ،وهي رش وبالء ؟!
نعام  ،نشكر اهلل عليها شكر
َ
النعم ؟! أفتكون ً
وكيف يذم اهلل الدنيا وقد أباح لنا منها ما أباح ؟! أفيبيحها لنا  ،ثم تكون من
املبغوضات؟!
ومن أمثلة ما نحن بصدده  ،من صدور كالم من بعض السلف عىل وجه عاطفي أو
ظريف ،وليس علميا  :ما ُيروى عن احلسن البرصي (ت110هـ) أن تال قول اهلل تعاىل { ُز ِّي َن
ِ
ِ
ِ ِ
الذ َه ِ
لِلن ِ
ب َوا ْل ِف َّض ِة َو َْ
ني َوا ْل َقنَاطِ ِري ا ُْ
مل َق ْن َط َر ِة ِم َن َّ
ب َّ
اخل ْي ِل
الش َه َوات م َن الن َِّساء َوا ْل َبن َ
َّاس ُح ُّ
املُْسوم ِة و ْاألَ ْنعا ِم و َْ ِ ِ
مل ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َواهللَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن ا َْ
َاع َْ
آب}  ،فقال احلسن :
احل ْرث َذل َك َمت ُ
َ َّ َ َ َ َ
ذما من خالقها»( ، )1وهو يعني بذلك  :أن الذي زينها للناس هو
«من ز ّينها ؟! ما أحدٌ أشدُّ هلا ًّ
الشيطان(! )2
وهذا الذي ذهب إليه احلسن البرصي خيالف ظاهر كالم اهلل تعاىل يف غريما موطن :
ض ِزينَ ًة َ ِ
َ
 أمل يقل اهلل تعاىل { إِنَّا َج َع ْلنَا َما َع َىل ْاألَ ْر ِهي ْم َأ ْح َس ُن َع َم ًال} ،
هلا لنَ ْب ُل َو ُه ْم أ ُّ ُ
فالذي جعل ما عىل األرض زينة هو اهلل تعاىل  ،بنص اآلية .

( )1أخرجه الطربي يف تفسريه ( ، )254/5وابن أيب حاتم يف تفسريه (رقم . )3249
( )2انظر املحرر الوجيز البن عطية (. )170/2
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ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
الر ْز ِق ُق ْل
 أمل يقل اهلل تعاىل { ُق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اهللَِّ ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده َوال َّط ِّي َبات م َن ِِّ ِ ِ
ين َآمنُوا ِيف َْ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا}  .فيسميها اهلل تعاىل «زينة اهلل»  ،فكيف نقبل أن
ه َي ل َّلذ َ
ُيقال عنها زينة الشيطان ؟! بل يسمي اهلل تعاىل حالهلا «طيبات»  ،فكيف نستخبث
ما ط ّيبه اهلل تعاىل لنا ؟!
ثم انظر إىل الفهم الصحيح هلذه اآلية عند الفاروق عمر بن اخلطاب  :فقد ثبت عنه أنه
ِ
ِ
ِ ِ
قال  « :اللهم إنك ذكرت هذا املال وقلت ُ { :ز ِّي َن لِلن ِ
ب َّ
ني
الش َه َوات م َن الن َِّساء َوا ْل َبن َ
َّاس ُح ُّ
الذ َه ِ
َوا ْل َقنَاطِ ِري ا ُْ
مل َقنْ َط َر ِة ِم َن َّ
ب َوا ْل ِف َّض ِة}  ،وقلت { :لِ َك ْي َال ت َْأ َس ْوا َع َىل َما َفا َتك ُْم َو َال َت ْف َر ُحوا
زينت لنا ،اللهم إين أسألك أن ننفقه يف
بِ َام آتَاك ُْم }  ،اللهم إنا ال نستطيع إال أن نفرح بام
َ
حقه ،وأعوذ بك من رشه»(. )1
نعم  :فاملز ّي ُن هو اهلل تعاىل  ،والفرح بام زينه اهلل تعاىل لنا مطلوب  ،لكن عىل أن ال
الفرح إىل كسب املال من حرام  ،أو إنفاقه يف حرام !
يؤدي بنا هذا
ُ
ونخلص من هذا  :أن ما انطبع يف نفوس الناس من كراهية الدنيا خطأ كبري  ،وينبغي
عليهم أن يرصفوا تلك الكراهية ملساواة الدنيا باآلخرة  ،وما حرمه اهلل تعاىل من الدنيا .

( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (رقم ، )34474وأبو داود يف كتاب الزهد (رقم ، )74وابن أيب
حاتم يف تفسريه (رقم  ، )3251وغريهم بإسناد جيد .
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املقرتح السادس
حترير مسائل العلم مقدّ ٌم عىل توجيه اجتهادات العلامء
فمن األخطاء يف التعامل مع الرتاث  :االنشغال بتحرير أقوال العامل املضطربة أكثر من
االشتغال بتحرير املسألة التي اضطرب فيها قو ُله  ،بل ُيشتغ َُل بالدفاع عن مقالة العامل قبل
حترير املسألة يف ذاهتا .
والواجب العكس  :وهو حترير املسألة بأدلتها  ،ثم فهم كالم العلامء من خالل هذا
وج ْعل هذا التحرير هو ميزان الصواب واخلطأ .
التحريرَ ،
والتجرد للحق ال حيتمل منافسة
التجرد للحق ،
إذ موضوعية البحث العلمي تستوجب
ّ
ّ
هدف آخر  ،وهو الدفاع عن رأي اجتهادي أو عن عامل جمتهد .
فكثريا ما تتع ّثر حماولة تنقية الرتاث بعقبة العصبية لكاتبه والجتهاد صاحب االجتهاد
ً
املختص للرتاث بأهنا
فيه ،فيتيح ذلك الفرصة للمرت ّبص بحق وبباطل أن يصف دعوى تنقية
ّ
متس ُصلب العملية الواجبة .
عملية ترقيعية  ،ال ُّ
تتبني أمهية التأهيل العلمي القوي ألصحاب التخصصات الرشعية  ،التأهيل الذي
وهنا ّ
جيعلهم أهل حترير حقيقي  ،وليسوا جمرد َن َق ٍ
لة عمن سبقهم  .حيث إن عملية تنقية الرتاث
هي يف صورهتا الواضحة عملية جتديد للدين  ،أي  :عملية جتديد ملا خفي من معامل
الدين  ،بسبب ركام األخطاء وبسبب اجلهل  .فمع كون التجديد ليس هو التبديل  ،وليس
املقصود منه  :تغيري أحكام اإلسالم وخمالفة هداية اهلل تعاىل  ،إال أن القيام به ليس يف قدرة
كل أحد ؛ ألهنا منزلة تستوجب علوما وملكات تتيح للمجدّ د النظر االجتهادي املستقل
ملسائل الرشع .
ولألسف الشديد أن أغلب الباحثني الرشعيني أبعد ما يكونون عن منزلة التجديد ،
يبني عجزهم عن عملية خطرية ،
وعامة بحوثهم وأطروحاهتم فيها من اجلمود والتكرار ما ّ
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كعملية تنقية الرتاث .
ويف مثال عميل لذلك :
يعج باملغالطات منذ
وحجيته  ،نجد عامة تراثنا األصويل ُّ
إذا جئنا إىل مسألة اإلمجاع ُ
حلظة تعريف اإلمجاع  ،إىل مسألة االحتجاج حلجيته بأدلة أحسن ما يمكن ُيقال عنها إهنا
أدلة ظنية (دالل ًة أو ثبوتًا)  ،ثم ُيراد من هذه األدلة الظنية أن تُثبت أصال قطعيا كاإلمجاع !!
وجتد عامة البحوث حول اإلمجاع منشغلة بحرص املقاالت فيه  ،وبأدلتها  ،قبل النظر
يف ذات املسألة استقالال  ،وقبل حتريرها  ،لذلك جتد أكثر البحوث املعارصة حول
اإلمجاع :
 إن كانت تقليدية  :مل تزد عىل مجع املتفرق  ،لكنها مل تُـجب عن إشكال  ،والر ّدت عىل اعرتاض .
 وإن كانت متحررة  :خرجت بنقض حجية اإلمجاع  ،هكذا هبذا اإلطالق  ،أو بتقييدرفض احلجية باإلمجاع السكويت  ،الذي هو عامة اإلمجاعات املحكية أصال .
وقد ناقشت أحد هذه البحوث يف مقال منشور  ،بعنوان (خواطر متناثرة حول كتاب
" ُسلطة اإلمجاع" للدكتور محادي ذويب)(.)1
ولن ينتهي هذا العبث من الطائفتني (طائفة اجلامدين وطائفة املراهقني فكريا) إال
بوجود من يكون قادرا عىل حترير املسألة استقالال  ،ليجيب عن استشكاالت هذا الباب ،
ويبني حجية اإلمجاع احلقيقية .
ّ

ِ
اق ِق الرس َ ِ
أما أن يستمر االحتجاج له بقوله تعاىل { ومن ي َش ِ
ني َل ُه ُْ
اهلدَ ى
ول م ْن َب ْعد َما َت َب َّ َ
َّ ُ
ََ ْ ُ
ِِ
ِِ
َري َسبِ ِ
ني ن َُو ِّل ِه َما ت ََو َّ
اء ْت َم ِص ًريا}  ،مع ما يكتنف هذا
يل املُْ ْؤمن َ
ىل َون ُْصله َج َهن ََّم َو َس َ
َو َي َّتبِ ْع غ ْ َ

( )1انظر موقعي الشخيص :
http://www.dr-alawni.com/articles.php?show=195
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االستدالل من ٍ
ظنية واضحة يف الداللة  ،وأن يستمر االحتجاج له بحديث «ال جتتمع أمتي
ظني الثبوت ال
عىل ضاللة»  ،مع اخلالف يف صحته أصال  ،ولو صح فلن يزيد أن يكون َّ
قطعي فال يكفي لالحتجاج به عىل أهم صورة
االحتجاج به عىل قطعي  ،ولو كان
يصح
ُ
َّ
وأن يستمر اجلامدون يف تكرار
خمتلف فيها من صور اإلمجاع  ،وهو اإلمجاع السكويت ْ ،
در من اجلمود نكاد نعذر معه
هذا النوع من االحتجاج رغم هذه الثغرات مجيعها = فهذا َق ٌ
مراهق َة املراهقني فكريا من أدعياء التحرر وتنقية الرتاث بال أهلية .
وإنام أيت هؤالء اجلامدون من عجز علمي  ،نشأ عن أسلوب التعليم الذي يعتمد
التلقني والتحفيظ  .لذلك كانوا ُأ َرس َاء املنقول ؛ َ
فأنـَّى هلؤالء أن يكونوا قادرين عىل تنقية
الرتاث  ،وهم عاجزون عن فهمه !!
****
هذه نامذج مما أحببت التنبيه عليه مما جيب ختليص تراثنا االجتهادي من أخطائه ،
وهو ٌ
غيض من فيض .
ولكن يف هذه التنبيهات ما أرجو أن يقوي احلاسة النقدية لدى املتلقني من أبناء
املسلمني ،وأن يعلموا أن الرجوع باإلسالم إىل صفائه يف زمن النبوة ومن صاحبها ليس
كثريا من األخطاء ُربام است ّ
وكثريا منها ُينسب
ُدل هلا بالكتاب والسنة ،
ً
ً
أمرا سهال  ،وأن ً
وكثريا منها ُيزعم أنه هو تقرير أهل السنة واجلامعة = وال يلزم من كل
للسلف الصالح ،
ً
تلك الدعاوى واالستدالالت أن تكون صحيحة !! مما يوجب احلذر يف عدم االنسياق
لكل مقالة لقائل  ،مهام ظننته قوي احلجة  ،مهام اعتمد عىل من تظنه أحد العلامء أو ال
خيطأ يف فهم كالمهم  ،كام
تشك يف إمامته ؛ إذ ال خيلو عامل من زلة  ،كام أن العلامء ُ
خيطأ يف فهم كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله . 
ُ
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