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 بسم الله الرحمن الرحيم

محمد وآله ومن وااله،  سيدناالحمد لله، وصلى الله وسلم على 
 وبعد.

ة اللجنسعدني أن أقدم عظيم شكري وامتناني للقائمين بيف
أدب حول موضوع العلمي مؤتمر على اإلعداد لهذا ال الشرعية

عسى الله تعالى أن ينفع به، ويشكر ، (خرواآلنحن )الحوار بعنوان 
 القائمين عليه. جهود

 األمل المرجو من إقامة المؤتمرات العلمية:

الذي أتمناه، وأرجوه، وألح عليه، أن ال يكون حظُّنا من إقامة 
ـ كغيره من كثير من  خرالحوار مع اآلحول  هذا المؤتمر العلمي،

ـ هو هنا وهناك المؤتمرات المشابهة، التي تعقد في أماكن كثيرة 
مجرد اإلسهام ببحوث علمية ودراسات نظرية، نثري بها جانبا من 
جوانب تراثنا اإلسالمي، وتجعلنا نحّس بمزيد من النشوة والفخر 

صي كما جرت العادة واالعتزاز بانتمائنا إلى هذا التراث، ونو
بطباعة البحوث المقدمة في كتاب يصدر باسم هذا المؤتمر أو ذاك، 
ثم ينتهي كل شيء، فال نرى استفادة في الواقع العملي مستخلصة 

اتهم، وذلك بتحويلها إلى من نتائج دراسات الباحثين ومشارك
ف ظ  و  تُ تُْستثمر في بناء دراسات فقهية معاصرة،  عمل مشاريع
، ح األخطاء، وتصل الحاضر بالماضيّح  ص  تُ نفع المسلمين للخير و

 .تتبناها وتتابع تنفيذها الجهة المشرفة على المؤتمر

العلمية الذي بحوث وال لقاءاتاالنتفاع بالالسبيل إلى  هذا هو
بدون ذلك، نكون و، حضر في الشرق والغربجرى عليه العالم المت

 ، ونفعه قليل.ا أوقاتنا وجهودنا فيما ثمنه باهظقد بددن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-4- 

 :لموضوعأهمية ا

ن خطاب مع اآلخرين في القضايا الدينية مالاالعتناء بموضوع 

الخطاب الديني، الذي ال تخفى أهميته  ضمنلدخوله ، األهمية بمكان

ه، فبإحسانه ومراعاة ؤهذه األيام، وقد تكالب على اإلسالم أعدا

ى األُ وت  ، لباته تجتمع الكلمةطمت ةْقو  ف، وينسّد باب ويقل الخال، م 

صار معروفا لدى كل ما لرمي أهله بيتذرع منه أعداء اإلسالم 

 للتنكيل بالمسلمينمنصف بأنه أكذوبة العصر، ما يسمى باإلرهاب، 

 والتسلط عليهم وسلب خيراتهم.

وعدم مراعاة مع اآلخر إحسان هذا الخطاب وباإلعراض عن 

عصر ب الاكيووحقق مصلحة المسلمين بما يمتطلباته الشرعية 

ألعداء اإلسالم المسلمون عطي ي، ويحافظ على الثوابتوالتغيرات، 

واجتياح ديارهم وبالدهم الواحدة  ، مم عليهمالكاذب لتأليب األ العذر

 .خرىبعد األ

ش تُّت ت  تفرق المسلمين وتزايد كذلك فإن ما نشاهده اليوم من 

ي التساهل، ط فّر  ف  ط في التشدد ومُ ر  فْ مُ إلى ، شباب األمة المتدين

ما هو إال ثمرة مرة ، جماعات وانتماءات يعادي بعضها بعضاوإلى 

الذي ابتعد عن الوسطية، من ثمرات الخلل في الخطاب مع اآلخر، 

 .وجنح إما إلى إفراط أو تفريط

لتحسين الذي نحتاج إلى وضع ضوابط له الخطاب مع اآلخر و

اب خط؛ نينوعيتنوع إلى  صور التواصل وتعزيز الوسطية،
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 .المجتمعات اإلسالميةوخطاب  ،جتمعات غير اإلسالميةمال

 سلمينمخطاب غير الـ النوع األول 

 :التقيد بالثوابتالمرونة مع التجديد و

التقيد في  :سلمينفي خطاب غير الم ثوابتبالبالتقيد  المراد

مع الرجوع في  ،الكتاب والسنةجاء النص عليه في بما  خطابال

ال أن ، من سلف األمةكالم األئمة المتقدمين ب االستعانة فهمهما إلى

د يعول على الرأي المجرد الذي ال يتق، وييضرب به ع رض الحائط

 .بقواعد العلم

يجب على كل ناظر في : )مه الله تعالىرح ييقول الشاطب

ما فهم منه األولون، وما كانوا عليه في  الدليل الشرعي مراعاةُ 

 .(1)( في العلم والعمل قومُ وأ ،العمل به، فهو أحرى بالصواب

في التقيد بالثوابت في الخطاب على مر العصور لهم ناس الو

 :ثالثة اتجاهاتوعدم التقيد، التجديد  وأالديني، 

لتزاما خطاب الديني افي البالنصوص اتجاه التزم  األول: االتجاه

 ،ظًّاواألزمان واألعراف ح   أحوال الناستغير لعط ولم يُ  ،حرفيا

ن في الكتبوبالمُ  ،دليلبحرفية ال التشبث وأغرق في مهما كان  ،د و 

مدرسة أهل  ،ل ف هذا الفريق فيما ذهب إليهوس   ،بعيدا عن الواقع

                                                 
  .3/22الموافقات  (1
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 .(1)القياسالرأي والتي ترفض  الظاهر

 ،ثوابتال ، وتركاتجاه أعرض عن النصوص :االتجاه الثاني

والليونة  شطر المعاصرة والحداثةفي الخطاب ل ى وجهه وو  

فليس في الشريعة عنده حكم ثابت ـ في غير التعبدات  ،والمساهلة

ـ التي ال يعيرها هذا الفريق كبير اهتمام من أركان الدين المحضة 

تبعا مع غير المسلمين والخطاب  ،تقبل التغيير هبل كل األحكام عند

ولو كان  ،في كل أمر مجاملةواللذلك عنده يقبل التلوين والمصانعة 

 ،أصول الدينالخطاب عدوانا على في ير المسلمين غ الصادر من

 ،عاقاطا في نصوص الوحي صريحا نطعالمتنازع فيه األمر و

المشركين  طاوعةفي مهذه الدعوى العريضة الخطيرة بررون وي

 ،ف ي غليالوال ت شْ  ،بعمومات ال تنهض دليال على المرادومصانعتهم 

في وقوله  (،تنفروا تعسروا وبشروا وال يسروا وال) :$كقول النبي 

وإلى عمومات  ،(2)( أ ْنتُْم أ ْعل ُم ب أ ْمر  ُدْني اُكمْ ) :مسألة تأبير النخل

صالحية الشريعة لكل زمان ومراعاة المصالح والمفاسد ك ،أخرى

يصادمون و ،وأن الشريعة تقوم على رفع الحرج واليسر ،ومكان

حرم الله لتي الثوابت افي الوحي  منبتلك العمومات األدلة الخاصة 

ومعلوم أن العمل بالعمومات  فيما  ،في الخطابالمداهنة  فيها ىتعال

 ،والملةإذ قد أطبق أهل الشرع  ،نخطأ بيّ  ،قاطعفيه دليل خاص 

                                                 

 1/11و 1، 5/2اإلحكام في أصول األحكام  (1
  .2323مسلم حديث رقم  (2
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 .أنه ال اجتهاد مع النص ،وكذلك أهل القانون والوضع

وهو  ،المحققيناتجاه الجمهور من العلماء  :االتجاه الثالثـ 

ويرى هذا الفريق  ،وعليه المعول ،األرجحواالتجاه األصوب 

بالنصوص في الثوابت من في خطاب اآلخرين وجوب التمسك 

فهذه  ،قاطعاألحكام الشرعية التي جاء فيها من الوحي نص صريح 

وال باختالف  ،بتغير العصور والدهورالخطاب فيها تغير يال 

على  مثل االعتداء ،والعقول والثقافاتواألشخاص  الزمان والمكان

 من ما هوأو التدخل بالتغيير في ،التوحيد والدين واألنبياء والرسل

مثل  ،لقطعيةوتحريم المحرمات ا ،إيجاب الواجباتك ،دين المسلمين

واالعتداء  ،وانتهاك الحرمات ،وكشف العورات ،تحريم الربا والزنا

وليس  ،وال يتبدلهذا ال يتغير حكمه ف ،على الدماء واألعراض

وال  ،إال وجه واحدوتعدى على المسلمين ه تدى فياع اب منطلخ

ٍ  الدار دار إسالم أ ،يتغير الخطاب فيه بتغير أحوال الناس و كون 

في هذا الباب غاية ال ألن مراضاة غير المسلمين  ،البتة أو كفر

ما هم عليه واتباع   ،من الحق لمسلمينتدرك إال بترك ما عليه دين ا

لن ترضى عنك اليهود وال النصارى و :كما قال تعالى ،من الباطل

مثال واضح في سورة القلم عندنا في القرآن و ،حتى تتبع ملتهم

المشركين في  داهنةعلى حكم مفيه تكلم الله تعالى  ،لهذا األمر

 .عندما يتعلق األمر بثوابت الدين ،الخطاب

من الدهان وهو الذي  ،كالموالمداهنة المالينة والمصانعة في ال

أحبوا ورغبوا قد وكان المشركون  ،ستر باطنهالشيء وي   ظهر علىي  
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ومسايرة لهم على باطلهم أن يكون من الرسول مالينة وعرضوا 

ويظهرون له التسامح  ،هامثلمداهنة هم أيضا بجاملونه ومعتقداتهم في

ويقبل  وافقهمفنهاه الله سبحانه أن ي ،في معتقدهة طفوالرفق والمال

 ،فال تطع المكذبين) :ب صارم قاطعفي خطاوقال له  ،منهم ذلك

ودوا لو تدهن فيدهنون وال تطع كل حالف مهين هماز مشاء بنميم 

عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا ير معتد أثيم خمناع لل

وهذه اآليات وإن نزلت في  (،ليه آيتنا قال أساطير األولينعتتلى 

من الصفات التي  فيه ،افإن في كل عصر وليد ،الوليد بن المغيرة

أوضح منها ليس في القرآن سورة كاملة و ،تعالى في اآليةذكر الله 

فيما   داراةوتبري المسلمين منهم دون م ،في مصارحة الكافرين

ال أيها الكافرون  قل يا :الىالله تع قال ،رض مع ثوابت الدينيتعا

م وال وال أنتم عابدون ما أعبد وال أنا عابد ما عبدت أعبد ما تعبدون

 .أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

لذي يمثل جمهور أهل العلم وهو ويجوز عند هذا الفريق ـ ا

والمالينة فيه ومد  الخطاب تغير ـإن شاء الله الحق والصواب 

جسور التواصل مع غير المسلمين لتحقيق مصالح الدنيا وسياسة 

االطالع على  والتعايش معهم ومنح شعوبهم وأممهم فرصة ،الخلق

من أعراف وتقاليد وثقافات وتعاليم وثوابت  ،المسلمين عند ما

مقدسا ال يقبلون من أحد  عاليم تمن هذه ال ما يعدتبيين و ،ومتغيرات

 ،منه وما ال يعد كذلك ءوال التنازل عن شي ،المساس به بحال

معهم مرغب فيه ومطلوب في التعاون بالحسنى ل إليهم أن يوصّ و
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وال  ،ستهزأ بهايُ في دينهم  مقدساتحيث لم تكن  ،يندين المسلم

في كل يكون وذلك التعاون  ،عليها ىعتديُ  قاطعةنصوص صريحة 

غير  من شؤون الحياة وسياسة الدنيا التي ال يعرض دُّ ج  ما ي  

 ونعامليف ،هم باالنتهاكوثوابت المسلمين فيها إلى معتقدات المسلمين

بما وإظهار التسامح ي الخطاب فوالرفق والعدل  برفي ذلك كله بال

في ذلك رسل هداية المسلمون كون يل ،المسلمين بهم فيما عندّغ  ر  يُ 

على هذا الوجه معهم وفي التواصل والتالقي  ،لألمم قاطبة

 :للمسلمين نفعان

إتاحة الفرصة بتبليغ دعوة اإلسالم ألهل األرض قاطبة ـ  1

بلغوا  :$وقوله  ألنذركم به ومن بلغ :ا ألمر الله تعالىذتنفي

 .عني

يدفع المسلمين على النحو السابق  ـ تمكينهم من التواصل مع 2

كما هو  (صدام الحضارات)وال أقول يجنب  ،عن المسلمين أذاهم 

تسرب من اإلعالم وعمم الذي هذا التعبير على ف ،مستعمل اآلن

حيث يجعل ما عند  ،تحفظـ من العلماء والدعاة  خدامهحتى شاع است

ن وهداية البشر مساويا لما عليه آمسلمين من الحق والوحي والقرال

ما عند األمم كلها مسلمين وغير  وأن ،أمم األرض من الباطل باقي

مم ما ل من األب ،ز بينهاميُّ ال يعدو أن يكون حضارات ال ت  مسلمين 

لها من الحضارات بمفهومها الدنيوي اليوم ما يعلو حضارات 

له تعالى األديان التي حرفت وأهلها وبين وقد ذكر ال ،المسلمين

 .فهذا هو استعمال القرآن إن الدين عند الله اإلسالم :باطلها ثم قال
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كف ط بشروموالتواصل معهم  سلمينغير الم فالتعايش مع

في سورة هذا األصل وقد بين الله تعالى لنا  ،لمسلمينا أذاهم عن

لله عن الذين لم يقاتلوكم ال ينهاكم ا :أتم بيان قال تعالىالممتحنة 

في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 

 .الله يحب المقسطين

والبر المأذون فيه حسن المعاملة وحسن الكالم والتواصل في 

لون به العدل في المعاملة بمثل ما يعام  ـ والقسط إليهم  ،المعروف

أسسته هذه اآلية في الذي  المبدأف ،من التقرب والتعاون والتوافق

حظا وافرا  ،جمع مع التقيد بالثوابت ،سلمينغير الم خطاب ومعاملة

استعمال لغة العصر ووسائل التعايش والمرونة في القول بمن 

 ،تفكيره ه وأسلوب  ه وعلم  ثقافت  واإلقناع التي تراعي حال المخاطب 

ن االجتماعي وما إلى ذلك م هط  يمحوعاداته و ،حياته ونمط  

مراعاة ما ذكر متعين ف ،المتغيرات التي تختلف من مجتمع آلخر

لمن يريد توصيل الخطاب إلى عقل اآلخرين فيما يُعرض من 

وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين  :قال الله تعالى ،قضايا

فإن المعنى القريب المتبادر من اآلية هو كالم الرسول بلغة  لهم

لكنه يشمل أيضا الطريقة والمنهج  ،غيرهم المرسل إليهم ال بلغة

 ،ل إليهمالذي يكون به الخطاب وتصل به الرسالة إلى عقل المرس  

 ،بحيث تراعى أحوالهم ومناهجهم في اإلقناع وطريقة تفكيرهم

عرض في قبولها إلى كبير والتدرج بهم بالمسلمات التي ال يحتاج المُ 

ولذلك  ،خطاب في اآليةإذ القبول واإلقناع هو الغاية من ال ،عناء
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أي يجدون الكالم بينا في الحجة ال  ليبين لهمجاء قوله تعالى فيها 

وفي صحيح  ،نفكاك عنهيقدر السامع المنصف على صده واال

فُون  ) :الله عنهالبخاري عن علي رضي  ا ي ْعر  ثُوا الن اس  ب م  ّد  ح 

ُسولُهُ  ر  بُّون  أ ْن يُك ذ ب  اللهُ و   .(1)( أ تُح 

لكفره ال تمنع  مجاملته في الخطاب الذي  غير المسلموكراهية 

دفعا ألذاه أو وصوال إلى نفع للمسلمين  ،ال ينقص من قدر الدين

 :من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالتففي الصحيح  ،منه

بن العشيرة أو ارجل فقال ائذنوا له فبئس  $استأذن على النبي )

يا رسول الله  :فقلت له ،أالن له الكالمفلما دخل  ،بئس أخو العشيرة

إن شر الناس  ،أي عائشة :فقال ،قلت ما قلت ثم ألنت له في القول

وذكر  ،(2)( منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه

ر في وجوه أقوام وإن ش  كْ ن  إنا ل  ) :البخاري عن أبي الدرداء قوله

سنان وأكثر ما يطلق عند ظهور األ :الكشر) ،(3)( قلوبنا لتلعنهم

 .(4)(الضحك

ومداهنته ال تجوز ألن مداهنته ال تكون  ،فمداراة الكافر جائزة

المداراة بذل الدنيا لصالح ) :قال القاضي عياض ،إال مع بذل الدين

والمداهنة  ،وربما استحبت ،وهي مباحة ،الدنيا أو الدين أو هما معا

                                                 
 .122حديث رقم البخاري  (1
 .5213حديث رقم البخاري   (2
 .5/2221البخاري   (3
 .13/521فتح الباري   (4
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 .(1)( ترك الدين لصالح الدنيا
المداراة من أخالق ) :في شرح الحديث السابقطال بن باقال 

المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك اإلغالظ لهم 

وظن بعضهم أن المداراة  ،وذلك من أقوى أسباب األلفة ،في القول

 ،والمداهنة محرمة ،ألن المداراة مندوب إليها ،فغلط ،هي المداهنة

ٍ  والفرق أن المداهنة من الدهان وه ظهر على الشيء و الذي ي 

وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا  ،ويستر باطنه

والمداراة هي الرفق بالجاهل في  ،بما هو فيه من غير إنكار عليه

وترك اإلغالظ عليه حيث ال  ،وبالفاسق في النهي عن فعله ،التعليم

 ال سيما إذاو ،واإلنكار عليه بلطف القول والفعل ،يظهر ما هو فيه

 .(2)( احتيج إلى تألفه

حسنوا أإذا هذا هو الحكم مع غير المسلمين في التعايش معهم 

ت بالدين أو مداهنتهم إذا أضرّ  أو اإلغالظ عليهم وتحريم ،وسالموا

 اليوم معهم يا المسلمين فما هو واقع ،هكت حرمات المسلمينانتُ 

البر والمعايشة ترى؟ وأي األمرين إذا تواصلوا معهم يقعون فيه؟ 

 أم المداهنة المحرمة؟  ،المأذون فيها

إذا نظرنا إلى غير المسلمين حكومات نجد من بينها ما عداؤه 

ل تحالف وتكتُّ  ،إقامة دليل سافر ال يحتاج إلى برهان أوللمسلمين 

                                                 
 .13/454فتح الباري   (1
 .13/521فتح الباري   (2
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حياز نوا ،عسكري واقتصادي وسياسي في المحافل الدولية ؛عدائي

بل  ،ين يجاهرون به وال يخفونهكامل إلى حلفائهم من غير المسلم

فقد شاهدنا عندما استخفت صحيفة واحدة بنبي  ،ل إعالمي أيضاتكتّ 

 ،الغربي معها ونشر تلك الصوراإلعالم  الفحكيف ت ،$ المسلمين

تواجه احتجاج  ،حتى ال يتركوا تلك الصحيفة وحدها في الميدان

غير ناهيك عما تقوم به هذه الحكومات  ،ومقاطعاتهمالمسلمين 

من تدمير لم يسبق له نظير  تحزبالمسلمة في تحالف دولي م

تحت  ،بلد من بالد المسلمينأكثر من وتقتيل وتعذيب مشين في 

ما تقوم به هذه ناهيك ب ،أسماء مزيفة هم أنفسهم ال يلبثوا أن يكذبوها

سفك دماء  المة لليهود فيما نراه كل يوم منالحكومات من مساندة ظ

هم وتجويع ،هموأعراض همموالأوانتهاك  همدياروتخريب المسلمين 

فهل أبقى هذا النمط من الحكومات غير   ،وتمزيقهم شر ممزق

لقد  ،المسلمة حجة لمسلم يتذرع بها في التعايش معهم والتواصل

أن طلبوا من عليهم ن المسلمين اوهو وصلت بهم الجرأة واالستهانة

 ىمن علمائها لتتولعض الدعاة بعض بلدان المسلمين أن تسلم لهم ب

في الوقت الذي يدافعون فيه  ،!التنكيل بهغير المسلمة  ةهذه الحكوم

تستهزؤوا باألديان  ال :عن حرية الرأي ضد من احتج عليهم

هل و ،مة األشخاص! وسيادة الدول وحرياتهاروالمقدسات فأين ح

مقرراتهم الدراسية ومن بينها التدخل في خصوصيات المسلمين 

رية الفكر حن ال يتعارض مع ون وما ال يقرؤقرآمن الوما يقرؤون 

واالعتراض على االستهزاء باألنبياء يتعارض  ،عندهم !والرأي 
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وما أمر الصور المشينة من التعذيب وانتهاك أعراض  ،معها

ندى له جبين يمما غير المسلمين  المسلمين والمسلمات في سجون

 اك للحريات والحرماتهل بعد هذا االنتهف ،اإلنسانية بخاف عن أحد

من صدر منه أقل مع التعامل الذي يحكم حكم ال شك أن ال ،انتهاك

كم في نهاكم الله عن الذين قاتلوإنما ي :الله تعالىول قمن هذا هو 

  الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

 فهل نحن أعلم أم الله ؟!! ،ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون

تحددت إذا المعالم بكتاب الله في معاملة المسلمين للحكومات 

ما بال  :بقي القول ،غير المسلمة التي تكتلت وتحالفت عليها

الشعوب ال ناقة لها فيما  ،بلم ال يكون التعايش مع الشعو ؟شعوبها

بالد تختار حكامها الجواب إن الشعوب في تلك ال ،يجري وال جمل 

يوما بعد وال تزال تقول له  ،غلبية للحاكم نعمالت األقد وق ،باألغلبية

ولو تغاضينا وأعطيناهم  ،وهم يرون ما يفعلونه بالمسلمين ،نعميوم 

فرصة للتواصل وأعذرناهم كما عذرنا األقلية منهم التي عارضت 

إن يحرك الغافلين منهم  ،ال يكون مفيدا مالتواصل معهف ،حكامها

المسلمون قبل التواصل وأثناءه  إال إذا استعمل ،زعمنا أنهم غافلون

ما يملكون من وسائل الضغط االقتصادي واإلعالمي والتكتل 

ركاتهم عاني مؤسساتهم وشفحين ت ،السياسي ضد مصالحهم

منع تتقفل أسواقهم وو ،الكساد في السلعس والفاإلالتجارية 

ويجد الواحد منهم نفسه فقد  ،عنهم ما نملك منعهبضائعهم ونمنع 

يبحث عن اللقمة من شظف  ،متشردا ،حا من العملرّ مس ،النعيم
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ويعيش مآسينا وجوع ويفكر يشعر بقضيتنا قط فحينها  ـ العيش

ليجد لنفسه مخرجا مما  ،ويغير حكامه وسياسات حكامه ،أطفالنا

أما أن نمد له  ،لبه شفقة عليناقإن لم يجد بعد في  ،فيههو ع قو

المسلمين  ءامطخة بديد حكامه ملو ،ونتملقه بالمصالحة ،الورود

عات الرأي التي تكاد يواصل دعمهم في استطالوهو  ،وأعراضهم

الوة على أنها سياسة خاسرة ألنها فهي ع   ،ويقول نعم ،تكون يومية

 .منصفمخالفة لحكم الله ال يفعلها 

فلنجعل أيدينا تمتد إلى غير المسلمين لتأليفهم والتعايش معهم 

علينا عداؤهم صباح مساء يتواصل لكن ليسوا أولئك الذين 

لنول وجهنا شطر المسالمين لنا ف ،وال يبالونتنا بمقدسا ونستخفوي

 رهم واإلقساطبنهنا الله تعالى عن الذين لم ي ،من غير المسلمين

ونعرض عن  ،قأيدينا بالتواصل على نحو ما سب هميولتمتد إل ،إليهم

ننا االقتصادي لم ال نبني تعاو ،فإن اتباع أمر الله أرشد ،المعاندين

ر معها أينما والسياسي والثقافي على مصالحنا الحقيقية ونجعله يدو

إذا استعملناه كان لمد أيدينا للتعايش مع ثقال  ألمتنافإن  ،دارت

دون بو ،ولمقالنا معهم أذن صاغية ،المجتمعات غير المسلمة تقبل

 افافواستخوتضييعا لحقوقنا ذلك ال يزيد قربنا منهم إال إذالال لنا 

حترم فالذي يعرض التعايش وهو قوي يملك التأثير يُ  ،مقدساتناب

والذي يعرضه متجردا من كل تأثير يملكه هو  ،قدر قدرهرضه ويُ ع  

 .وما يغني استجداء المتكبرين؟ ،د  جْ ت  سْ مُ 
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 سلمخطاب الم

 ،الحرص على الحق وسالمة الدين علم من ظاهر حالهيُ الذي  

سلوكه دابه وآوتكلم فيه وفي  ،عظيماه اعتناء اعتنى أهل العلم ب

وابن  ،وسفيان  وأبي حنيفة  ،والشافعي ،كمالك ؛األئمة الكبار

يأتي ذكر بعض وس ،وعمر  بن عبد العزيز وأضرابهم ،الُمب ارك

توسعوا ف ،صارت قواعد لمن أتى بعدهم من الفقهاء عباراتهم التي

ذه ه وممن أفرد ،كتبهم ضمنبمباحث بتآليف ووأفردوها  ،فيها

 الحفاظ وأعالمجماعة من مباحث موسعة ضمن كتبهم اآلداب ب

)الفقيه  هـ(  في 423لخطيب البغدادي )ت امنهم الحافظ  ،الفقه

هـ( في )جامع بيان العلم  423 توالحافظ ابن عبد البر ) ،والمتفقه(

في هـ(  323)محمد بن الحسين البغدادي ت ي ّر  واآلجُ  ،وفضله(

أدب المفيد والمستفيد( المعيد في علموي في )وال ،)أخالق العلماء(

 243 الشيخ ابن  الصالح )تك،وغيرهم ممن كتبوا في آداب الفتوى

ي وزكرياء النو يوالشيخ أب ،(يوالمستفت يهـ( في )أدب المفت

في )المجموع( والشيخ أحمد بن حمدان الحراني  ،هـ( 222 )ت

 ،ستفتي(( في )صفة الفتوى والمفتي والمهـ 215الحنبلي )ت 

والشيخ إبراهيم  ،هـ( في )أدب الفتيا( 111والحافظ السيوطي )ت 

 .هـ( في )منار أصول الفتوى(1341اللقاني المالكي )ت

باسم  تولى مخاطبة الناسمن يوكان الخلفاء والحكام يتعاهدون 

يلجؤون أحيانا إلى كان األمراء بل  ،مف حون أحوالهويتص   ،الدين

ون تعدده على خالف األصل في أوقات وال يقبلتوحيد الخطاب  
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 حينوذلك  ،يرون أن كلمة المسلمين ال تجتمع إال به عندمامعينة 

 .عند وجود من يحسنه ،تفرق بتعدده ممن ال يحسنهاليخشى 

 يال يُفت   :في موسم الحج ىكان يناد   :يقول الحافظ البغدادي

بي فإن لم يكن فعبد الله بن أ ،الناس إال عطاُء بن أبي رباح

مات في أول  ،وعطاء هذا  تابعي من الطبقة الوسطى ،(1)+جيحن  

وأعالم الفتوى واالجتهاد يجتمع منهم في الموسم الجم  ،المائة الثانية

ولكن ُخص  عطاء دونهم لمزيد اعتنائه وشهرته بعلم  ،الغفير

 .ولئال يضطرب الخطاب الديني  ويختلف الناس ،المناسك

من  ،وسائل العصر المختلفةعبر خطاب أما اليوم فإن بث ال

 ،وعبر الشبكات االلكترونية ،النشرات الصوتية والمقروءة

ٍ  المسافات ،على مدار الساعة ،والقنوات الفضائية  ٍ  ٍ  ،واختصار 

وهذا الخطاب  ،إلى أقصاه كالقرية الصغيرة هر العالم من أقصاصي  

لك وبذ ،واحدةأو رقابة علمية  ،خضع إلى ضوابطيبّث ال يُ  ذيال

متشدد والمتساهل ومنه ال ،واختلفت مناهجه ،تعددت مشاربه

والقول  ،جمع الغث والسمينف ،والقوي والضعيفط ر  فْ ط والمُ ّر  ف  والمُ 

 ،وأكثره اجتهادات فردية ،ويمنع اآلخر ،يأذن هذا ،وخالفه

 ،فيضطرب القول على سامعه ويتناقض ،والمرجعية مفقودة

ثم  ،ى نزاع وتعّصبالخالف إلوينمو  ،ويحصل االختالف والتباين

  .تجريح وتبغيض وفرقة

                                                 

 .2/154الفقيه والمتفقه   (1
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 :اإلصالح وتالفي الخلل

وما نتج  ،متشددين أو متهاونين ؛المسلمينإصالح الخطاب مع 

 ،عن التشدد فيه من اآلثار السلبية على ضعف األمة وتفرقها

ورمي اإلسالم  ،ووقوعها تحت الضربات الموجعة من أعدائها

مكن الوصول إليه بمراعاة يصالح إلاهذا بالتعصب واإلرهاب ـ 

 :ما يليأمور متعددة من أهمها في تقديري 

المتوقف  قضاياعندما يكون الخطاب من ال ،ـ سالمة االجتهاد 1

 .معرفة حكمها على اجتهاد

حتى ال يتشعب الخالف  ،ـ تحرير محل النزاع مع المخالف 2

 .فيما ال خالف فيه

 .ـ سالمة المنهج في خطاب اآلخرين 3

 .واآلداب الشرعية للخطاب الديني التقيد بالشروطـ  4

 ،باالعتناء باالجتهاد الجماعي اأما سالمة االجتهاد فضمانه

 .وتوجيه الناس إليها ،أقواله في العلمواعتماد  ،ودعم مؤسساته

المتنازع االعتناء بالمضمون فيكون ب ،وأما تحرير محل النزاع

منها الخالف اللفظي الذي  بحيث يسقط ،قريب شقة الخالفوتفيه 

تختفي عند قياس  ،ضخمه التعصب لآلراء بمبارزات كالمية

 .أثرفال يبقى للخالف  ،الخالف بالنتائج

مسلك أئمة  فبإتباع ،وأما سالمة المنهج في خطاب اآلخرين
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 .السلف المتقدمين في التعامل مع المخالف

 :وفيما يلي تفصيل ما أجمل

 :االجتهاد الجماعيأوال ـ 

وما  ،خرين في القضايا الدينيةمع اآل خطابالتضارب في ال

 ،فقد المرجعيةسبابه جوهر أترتب على ذلك من التشدد والتعصب 

في  ،الجتهاد الجماعي لم يأخذ بعد مكانه من األهمية والتطبيقوأن ا

ووجوده ال يزال حبيس  ،دوائر البحوث والفتوى في بالد المسلمين

وضعف دعمها  ،وهي على قلة إمكاناتها ،امع الفقهيةجعدد من الم

تضم ل   ،من توسيع قاعدتهاحتى يمكنها  الذي ال ،المالي والمعنوي

لين والباحثين ـ هي أيضا ال تتعامل إال ه  المؤ  من تحتاج إليه من كل 

ال تتصل بحل المشكالت اليومية لعامة  ،محدودة جدانوازل مع 

ا بتوصيات من النخبة ترفع إليه ،ج قضايا خاصةلوإنما تعا ،الناس

ـ التي لها التأثير المباشر وبذلك بقيت النوازل اليومية  ،والخاصة

ونشأ عنها ما نراه من  ،لالجتهادات الفرديةفي حياة المسلمين ـ 

عظيم الذي كان منه أثر  األمر ،ي الخطابف لتشددواالتضارب 

تعدد  فرقفقد  ،وتفككنا االجتماعي ،الضرر على حياتنا العلمية

وأفسد ذات  ،شباب األمةخطاب الديني مع اآلخرين مشارب ال

 .وأعطى ألعداء اإلسالم ذريعة تأليب األمم عليه والكيد  ألهله ،البين

وتوسيع قاعدة االجتهاد الجماعي إذا أردنا أن نعطيه دوره 

 ،يوضح أسسه ،يكون بوضع منهج شامل قابل للتطبيق ،المؤمل
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 ئزه  ما يلي:ومن أول أسسه وركا ،ويضمن نجاحه

لمؤسسات في دعمه المادي ـ صدق النية من الحكومات وا 1

 ،وإعطاء آرائه ومشوراته الصالحيات اإلدارية والمالية ،والمعنوي

ومستشاري  ،التي تعطى في الوقت الحاضر لإلدارات القانونية

وال مؤسسة من  ،بحيث ال تخلو إدارة في الدولة ،القانون الوضعي

 .مستشار شرعي

ى لتشرف عيتكون في كل بلد عدد من المجالس العلمية ـ  2

اختيار أعضائه  يقوم ،طاب الديني في القضايا المهمةخال توجيه

بحيث  يسير  ،على أساس متين من األمانة والدين والكفاية العلمية

بما يوافق ويالئم  ،قضايا المطروحةأعضاؤه على منهج واحد في ال

 ،الدليل والثوابت الشرعية وال يتعارض مع ،أعراف ذلك البلد

يرفع إليه ما لم يمكن  ،ويرأس هذه المجالس مجلس علمي أعلى

من للمجالس األولى وال للمستشارين الشرعيين في األقاليم البث فيه 

 .قضايا

ـ يتكون مجلس علمي أعلى على مستوى العالم اإلسالمي  3

ث أعضاؤه متفرغون للبح ،بدعم قوي من جميع البالد اإلسالمية

والقضايا المرفوعة  ،والنظر في القضايا الكبرى المصيرية لألمة

وبذلك يجد  ،عليا في البالد المختلفةإليه من المجالس العلمية ال

المهتمون بالخطاب المتعدد المشارب مرجعية يطمئنون إليها تختفي 

 .معها كثير من صور التشدد والخالف
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 :عثانيا ـ تحرير محل النزا

 ،بين الجماعات اإلسالمية الذي نشاهده اليومكثير من النزاع 

نجده عند التحقيق وقياس الخالف بالنتائج والمضمون ال بالمالسنة 

 ،ضخم ويتولديُ  ،يخرج عن أن يكون جدال لفظيا والتصاول ـ ال

في خطب ومطبوعات وأشرطة  ،ويترعرعويتفرع  ،ويتشققوينمو 

في ا ما نظرنا إذال نزاع وال اختالف في الواقع حيث  ،تسجيالت

اختالف  يإنما هكل هذه المعارك الخطابية و ،والمضمون حقيقةال

 ،مشاحة في االصطالحات ال :اوقديما قال أسالفن ،في مصطالحات

المتناسلة  ،خير كل من العقيمة  ساجالتليجنبونا مثل هذه الم

 .والشر لفرقةثرة بااالمتك

توحيد  ولنضرب على ذلك مثاال بمسألة تقسيم التوحيد إلى

ر وكأنها أمر جديد في التوحيد صو  التي تُ  ،وتوحيد الربوبية األلوهية

لم من ال يقول به وال يعنونه بهذا العنوان و ،لم يعرفه السابقون

 :(1) يعرف التوحيد

شاع استعمال هذا المصطلح في اآلونة األخيرة على قلة فقد 

 ،عاصرينواستعماله أثار جدال بين الم ،استعماله عند األقدمين

شأنه شأن كثير من  ،وأضاف مادة ألسباب الخالف القائم بينهم

 جدلاها التعصب والذمسائل الخالف في تراثنا الفكري التي غ

 .ولم يحرر فيها محل النزاع ،الفكري
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ناتج عن عدم إنعام النظر في فالخالف في هذه القضية خالف 

 .هوالوقوف عند التقسيم ومبنا ،مدلول هذا اللفظ ومعناه

ن ذكره من القدامى والمحدثين في  فتوحيد األلوهية ال يختلف م 

واستحقاقه إياها دون  ،أن معناه هو تخصيص الله تعالى بالعبادة

ونطقت به  ،وهذا المعنى في التوحيد مما أجمعت عليه األمة ،سواه

لمسلمين اوال يختلف عليه من  ،وجاء به دين اإلسالم ،آيات القرآن

 .اثنان

االعتقاد بأن الله تعالى وحده خالق كل  :لربوبية يراد بهوتوحيد ا

خشى وال يُ  ،رجى إال نفعهال رب سواه  ال يُ  ،رهومليكه ومدبّ  ،شيء

الذي بيده  ،الضار النافع المغيث ،فهو الخالق الرازق ،هإال ضرُّ 

ما من حركة وال سكون في األرض وال في السماء إال  ،هاألمر كلُّ 

ال يختلف عليه أهل أيضا توحيد لله تعالى وثبوت هذا ال ،بإذنه

فعالم النزاع  ،اإلسالم من صرح منهم بهذا التقسيم ومن لم يصرح

 ؟!! إذا

 :خطاب اآلخرينثالثا ـ سالمة المنهج في 

 ،ويكون ذلك باتباع قواعد األئمة السابقين في أدب االختالف

ى أذكر منها ما وقع بسبب اإلخالل به أثر مباشر عل ،وهي كثيرة

 :في واقعنا المعاصر خطابال

 ـ االعتراف باختالف العلماء: 6

أو  ،اختالف العلماء في المسائل االجتهادية التي يحتملها النص
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وليس في مقدور أحد فرض قول  ،أمر ثابت ،التي ال نص فيها

فإن ذلك من  ،واحد على أهل الكرة األرضية في مسألة اجتهادية

رسول الله  عليه الناس على عهدومخالفة ما كان  ،العنت والحرج

 .واألئمةُ من بعدهم $

ن بعدهم  والتطبيق القولي والعملي عن الصحابة والتابعين وم 

 .وأنه محل اتفاق بينهم ،يدل على صحة ذلك وسالمته

والقاسم بن  ،اجتمع عمر بن عبد العزيز) :قال ابن عبد البر

قال فجعل عمر يجئ بالشيء  ،فجعال يتذاكران الحديث ،محمد

فقال  ،حتى تبين فيه ،وجعل ذلك يشق على القاسم ،مخالفا فيه القاسم

وقال عبد  ،له عمر: ال تفعل فما يسرني أن لي باختالفهم ُحْمر النعم

الرحمن بن القاسم بن محمد: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: 

لو كانوا قوال  ألنه ،لم يختلفوا $ما أحب أن أصحاب رسول الله 

فلو أخذ رجل  ،وإنهم أئمة يُقتدى بهم ،واحدا كان الناس في ضيق

واألصل في هذا اختالف الصحابة  ،(1)( بقول أحدهم كان في س عة

ْيظ ة  ): $في فهم حديث النبي  ٌد الع ْصر  إ ال ف ي ب ن ي قُر  ي ن  أ ح  لّ   ( ال يُص 
 .لعمل الطائفتين $وإقرار  النبي  ،(2)

التي تعددت اليوم  ،تالف داخل جماعات المسلمينواالخ

والتعامل  ،يجب تقبله من حيث المبدإ ،وانقسمت لعدم سالمة المنهج
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وليس  ،فهو اختالف اجتهاد وفتوى ،معه بأدب االختالف وإن أخطأ

ينزع  ،إذ كل فريق من هذه الجماعات طالب للحق ،اختالف  بغي

وسلف  ،رة أصحابهوسي ،$وسنة رسوله  ،كتاب الله تعالى من

ن رأينا منه الحرص  ،وله في فهم األدلة طريق واستنباط ،األمة وم 

فال نطالب  ،بصدق ظاهر $على االقتداء واالهتداء بهدي النبي 

: $قال  ،فذلك عمل أهل البدع ،ونتهمه فيها ،بالتفتيش على سريرته

ال) ْر أ ْن أ ْنقُب  ع ْن قُلُوب  الن اس  و   .(1)( أ ُشق  بُُطون ُهمْ  إ نّ ي ل ْم أُوم 

لم ومن أخطاء عدم االعتراف باختالف العلماء أن الصدور 

فيها من قبلنا  اختلف ،تتسع للخالف في مسائل من مواضع االجتهاد

وال يُحتج  ،فليس في االجتهاد تحجير ،من أهل العلم بأدلة وحجج

وله وليس للعالم أن يُكره الناس على اتباع ق ،باجتهاد على اجتهاد

إال إذا كانت فتوى المخالف  ،وال أن يُشنّ ع على من خالفها ،وفتواه

فليس  ،ما إذا كانت الفتوى يحتملها الدليلأ ،شاذة ال يحتملها الدليل

وال أن يُلزمهم  ،لمن رأى خالفها من أهل العلم أن ينكر على أهلها

 .بترك ما عندهم إلى ما عنده

هذا الذي نحن فيه = :عالىوفي هذا يقول أبو حنيفة رحمه الله ت

 ،وال نقول يجب على أحد قبوله بكراهية ،رأي ال نُجبر أحدا عليه

ويقول سفيان الثوري  ،(2)فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأت به+
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ما اختلف فيه الفقهاء فال أنهى أحدا من إخواني  :رحمه الله تعالى

 . (1)أن يأخذ به

الك أن يضع له كتابا يحمل وأراد الخليفة المنصور من اإلمام م

إن  ،مال ك إلى ذلك سبيل( :فقال له ،الناس في كل البالد عليه

فعند كل أهل  ،افترقوا بعده في األمصار فحدثوا $أصحاب النبي 

 .(مصر علم

 ،ليس ألحد أن يُلزم غيره باتباع قوله فيه) :ويقول ابن تيمية

يتكلم فيه بالحجج ولكن  ،وليس له وال لغيره أن يُشنّ ع على المخالف

... ثم إنه إذا فرض أن الدليل الشرعي ) :ويقول أيضا  ،(2)( العلمية

وال يُنفّر عنه ألجل  ،يوجب الرجحان لم يُعب على من فعل الجائز

 .(3)( ذلك

كالما  ،وأرباب المناهج المعاصرة ،وال أعلم في كالم التربويين

من كلمة  ـ العلموالتجرد والتسامح في  ،أبلغ في التوجيه واإلنصاف

وددت أن الناس تعلموا هذا ) :حين قال ،الشافعي رحمه الله تعالى

 ،(4)( يحمدوني وأوجر عليه وال ،يُنسب إلّي شيء منه وال ،العلم

 .(ظهر الحق على يديهما ناظرت أحدا إال دعوت الله أن يُ ) :وقوله
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 مهما ادعى قائلها ،وما عداه ال يقبلوالدعوة إلى القول الواحد 

 ،هي دعوة إلى العودة إلى فرض التقليد ،من التمسك بالكتاب والسنة

األمر إلى القول الذي تتفق ويذلك يعود  ،وقفل باب االجتهاد

 .األطراف كلها على عدم صوابه

 ـ طالب الحق مأجور أخطأ أو أصاب وال يعنّف: 2

في الوصول إليه مأجور على اجتهاده  طالب الحق المجتهدُ 

وال يفّسقونه  ،وما كان السلف يبّدعون من أخطأ ،أخطأ أو أصاب

والدليل على ذلك  ،بل يكتفون بتخطئته وال يزيدون ،وال يكفّرونه

ان  ): $قول النبي  اب  ف ل هُ أ ْجر  د  ثُم  أ ص  ُم ف اْجت ه  اك  م  اْلح  ك  إ ذ ا  ،إ ذ ا ح  و 

د  ثُم  أ ْخط أ  ف ل هُ أ ْجرٌ  ك م  ف اْجت ه  أيضا ما جاء في  ويدل له ،(1)( ح 

 $ب ع ث  الن ب يُّ  :الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

نُوا أ ْن  ْسالم  ف ل ْم يُْحس  ة  ف د ع اهُْم إ ل ى اإل  يم  ذ  ل يد  إ ل ى ب ن ي ج  ال د  ْبن  اْلو  خ 

ب أْن ا ،ي قُولُوا أ ْسل ْمن ا ب أْن ا ص  ع لُوا ي قُولُون  ص  ع ل  خ   ،ف ج  ْنُهْم ف ج  ال ٌد ي ْقتُُل م 

ُر  ي أْس  ْمن ا ع ل ى الن ب ّي  …. و  ت ى ق د  ف ع  الن ب يُّ  ،ف ذ ك ْرن اهُ  $ح  هُ  $ف ر   ،ي د 

 : ال دٌ ))ف ق ال  ن ع  خ  ا ص  م  ُ إ ل ْيك  م  أ ت ْين   ،الل ُهم  إ نّ ي أ ْبر  ر  ((م 
فإن خالدا  ،(2)

وهم  ،عن اإلسالم اإلعراض   ،(صبأنا)اجتهد وفهم من قولهم: 

وإذا  ،وعذره وتحّمل دية من قُتل $ولم يعاقبه النبي  ،أرادوا أسلمنا

فمن باب أولى المجتهد  ،كان الجاهل قد ُعذر بجهله في العقيدة
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 .المتأّول في الفروع

ن بعدهم من أهل القرون الخيّرة كانوا يختلفون  ،والصحابة وم 

وما كانوا  ،في كل مسألةوما كانوا على قول واحد  ،في مسائل العلم

بل كانوا  ،يعنفون من خالفهم لو أخطأ أو يجرحونه لمجرد المخالفة

امتثاال لما علمهم  ،ويعذرونه ويترحمون عليه ،يكتفون ببيان خطئه

يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا  ، رحماء بينهمالقرآن: 

ا ربنا إنك رؤوف بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنو

 .(1)رحيم

في إعذار بعضهم أن الواحد منهم كان  سلفال ولقد بلغ من حال

 ،بل ليجد به لمخالفه العذر ،يتعلّم من العلم ما ال يحتاج إلى العمل به

إني ألسمع الحديث فأكتبه وما من رأيي أن  :يقول ابن المبارك

إن  ،حابيولكن أتّخذه عدة لبعض أص ،وال أن أحّدث به ،أعمل به

 .(2)عمل بالحديث :عمل به أقول

 ـ التنزه عن تصنيف الناس باالنتماء إلى المذاهب: 3

شاع في اآلونة األخيرة على ألسنة بعض طلبة العلم ـ وأخذوه 

 ،عن طريق التسجيالت الصوتية المسموعة ،يوخهمشمن 

تكفيُر أو تبديع كثير من الجماعات والطوائف  ،والنشرات المكتوبة

 .القديمة والمعاصرة على حد سواء ،لفة لمنهجهمالمخا
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الوة على خطئه وبطالنه ومخالفته للسُّنة ولما كان عليه  ،وهذا ع 

وأشاع  ،األئمة عند التنازع واالختالف ـ فإن شيوعه أفسد ذات البين

ترتب عليها رّد  ،وسبّب نُفرة من قائله ،الفتنة والفرقة بين المسلمين

خالفوه أيضا ال يقبلون منه صرفا وال فصار م ،ما معه من الحق

بسبب  ،فأورث ذلك كراهية للحق ذاته ،قوالوال علما وال  ،عدال

 .وخلل المنهج ،األحكام الخاطئة

كما شاع أيضا بين بعض هذه الجماعات امتحان الناس 

بدل المنزلة في العلم والتقوى  ،وتصنيفهم باالنتماء إلى الشيوخ

فهو على الحق  ،لى فالن ومذهبهفمن انتمى إ ،والعمل الصالح

فهو مبتدع وال يؤخذ عنه  ،ومن كان على مذهب آخر ،لهسمع قويُ و

 .يقبل له خطابعلم وال 

تصنيف  ،وليس في الكتاب والسنة تصنيف الناس باالنتماء

واتفقت األمة على أن  ،(1)إن أكرمكم عند الله أتقاكم :القرآن للعباد

والكمال عزيز كما  ،$رسول الله  كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إال

فلم يبق إال  ،والخطأ ال يسلم منه أحد عدا المعصوم ،يقول العلماء

 .(2)التعصب

 :ـ ال يترك علم الرجل لخطئه 4

وال ربا فيما كان  ،ال ربا إال في النسيئة :كان ابن عباس يقول
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وما بّدعه أحد من  ،(2)وكان يليّن في متعة النساء ،(1)يدا بيد

ن بعدهمالصحا وال  ،وال أشاعوا في البالد أنه ضال ،بة وال م 

ال يسمعوا له في حّرضوا طالب العلم على أال يأخذوا منه العلم و

 بأنه  ،اقوله هذعن له واعتذروا  ،بل نزلوه منزلته ،غير تلك النازلة

 .لم يبلغه النهي

كيحيي بن سعيد  ،وكان من المتكلمين في الرجال متشددون

حتى إنهم ضعّفوا  ،وأبي حاتم الرازي ،الحسن القطان وأبي ،القطان

بل منهم من تحامل لعداوة أو غيرها فتكلم في أئمة  ،بعض الثّ قاة

وكما تكلم النسائي في أحمد  ،كما تكلم ابن أبي ذئب في مالك ،أعالم

رّد أهل العلم أقوالهم فيما تعنّتوا فيه  ،بن صالح المصري الحافظ

وبينوا أنه ال  ،و منافسة مما ال يسلم منه البشرلعداوة أ ،وتحاملوا به

وبقيت أقوالهم فيما عدا ذلك مرجعا  ،وال يعّول عليها ،يُلتفت إليها

ولم يحذروا  ،فلم يشوهوا صورتهم في أعين الناس لخطئهم ،وحجة

 .ألنه ال معصوم إال من عصمه الله ،منهم

 ،عةودواوين السنة اشتهرت فيها الرواية عن كثير من المبتد

 .(3)ورّدوا عليهم ما ابتدعوه ،فأخذوا عنهم ما علموا صدقهم فيه
اق ع  ي ْعل ُم ق ْطعًا أ ن  )يقول ابن القيم:  الو  ْلٌم ب الش ْرع  و  ْن ل هُ ع  م  و 
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ن ةٌ  س  آث اٌر ح  ال ٌح و  ْسالم  ق د ٌم ص  ي ل هُ ف ي اإل  ل يل  ال ذ  ُجل  الج  ْن  ،الر  ُهو  م  و 

أ   ْسالم  و  ك ان  اإل  ل ةُ  ،ْهل ه  ب م  الز  ةُ و  ْفو  ْنهُ اله  ْعذُورٌ  ،ق ْد ت ُكوُن م  ا م   ،ُهو  ف يه 

ال ي ُجوُز أ ْن تُْهد ر   ه  ؛ ف ال ي ُجوُز أ ْن يُتْب ع  ف يه ا ، و  اد  أُْجوٌر الْجت ه  م  ب ْل و 

ين   ْن قُلُوب  الُمْسل م  ل تُهُ م  ْنز  م  تُهُ و  ام  إ م  ان تُهُ و  ك   .(1)(م 

ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة )يقول الذهبي: و

لقّل من يسلم من األئمة  ،الحق أهدرناه وبّدعناه إلتباعإيمانه وتوخيه 

 .(2)( معنا

لعوقب أهل العلم  قولهولو عوقب المخطئ من العلماء بترك 

فإنه ما منهم من أحد إال وله  ،بل لعوقب جميع المسلمين ،جميعا

فلو عاقب الله  ،وهو مخطئ فيها ،أو قلد فيها ،أقوال اجتهد فيها

 .(3)المخطئ لعاقب جميع الخلق

 االختالف في واقعنا المعاصر:

في واقعنا المعاصر  في الخطاب جانب كبير من االختالف 

 ليس بين عامة المسلمين أفراد ،يجري على غير الصواب

على حين أن  ،بل بين العلماء والمصلحين أيضا ،وجماعات فحسب

أن يجري  ،العالمين بشرعه ،الذي تقتضيه مسؤولية العاملين لله

 ،ومنهج المجتهدين ،على سنن المهتدين ،الخالف بينهم إن جرى

                                                 
  .3/223إعالم الموقعين  (1
  .14/322سير أعالم النبالء  (2
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 .منهج االستدالل المضبوط بقواعده العلمية

 ،القويم هأخطأ سبيلفي أيامنا  علمأهل الكثير من االختالف بين 

 ،البه من المحاذيرولم يسلم في غ ،الذي كان عليه أئمة المؤمنين

والشيخ والجماعة والتعصب للرأي  ،محاذير االنتصار للنفس

قسموا العلماء  ،وأنفة الرجوع إلى الحق ،ومغالبة الخصم ،والطائفة

تحزبوا  ،على نحو ما قسمت غالة الطرق شيوخهم ورؤساءهم

وحلت أخوة االنتماء إلى الشيخ والجماعة  ،تحزب الطوائف الجاهلة

دخل بينهم  ،يمان التي ال يعرف القرآن أخوة غيرهامحل أخوة اإل

 ،وهذا غير رباني ،هذا عالم رباني ،التصنيف الذي هو داعي الفرقة

كل ذلك  ،وهذا مرجئ ،لوهذا معطّ  ،وهذا إخواني ،وهذا مبتدع

الذي أصابه  ،أو باسم الوالء والبراء ،باسم هجران صاحب البدعة

ثار آوانعكست  ،صاب غيرهد وعدم سالمة التطبيق ما أمن التشدّ 

 .ورميه بالغلو والتطرف ،ذلك كله على الخطاب الديني  سلبا

أن تتجه الهمة إلى إحقاق  ،مأمول من أهل العلم عند االختالفال

وما ينفع  ،والتعاون على ما فيه مصلحة األمة ،وجمع الكلمة ،الحق

مور والتماس العذر للمخالف في األ ،والعاقبةالدنيا  الناس في أمور

كما  ،إن كان مخطئابالحسنى والنصح بعد بيان خطئه  االجتهادية

 .الحال عند سلفنا الصالحكان 

خطاب من المتصدين للاإلخالص والعمل لله ابتداء ودواما و

أراد فمن  ،وتحقيق األهداف ،ضروري لسالمة النتائج الديني
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وال  ،سهل عليه ترك ما لنفسه من أجل إصالح غيرهاإلخالص 

حتى ال يقال  ،حميّة وأنفة ،هومن انقطع دون ،ها إال الصابرونيلقّا

ذهب عمله أدراج  ،دون مباالة بالنتائج واألهداف ،أُفحمُغلب و

 .الرياح

 :خطاب الدينيـ التقيد بالشروط واآلداب الشرعية لل رابعا

بفقدها وآدابه الشرعية ـ التي الديني  خطابمن أهم شروط ال

ـ  حصل قبول الخطاب من اآلخرينا يبمراعاتهو ،يتحرك الخصام

 :ما يلي

 :ـ تأهل المتكلم للخطاب6

ال ت ألهل العلم  خطاباإلخالل بهذا الشرط في الكم جر  ز 

ج به أركان الدنيا خطابتسمع من وقت آلخر ب حيث ،وهفوات  ،تض 

أهل العلم  وينكره ،مع سكان األرض في ساعاتك مساصُ يو

ي؟ولكن أنى لن ،ويغضب له أهل الدين  .ا بمن ينتهي إذا نُه 

 :االعتناء بالدليل ـ2

الذين ال  نتسبين إلى العلمعلى أيدي بعض الم خطابعاني اليُ 

صون   ،وينابذونه منابذة كلية ،يلتفتون إلى الدليل والالقول يُمّح 

ما وال يرجعون في ،أو يطالبهم به ،وينكرون على من ينبههم إليه

ن في المصاحتى إلى ما دُ  يقولون در األولى المعتمدة من أمهات ّو 

بل يقنعون  ،التي تذكر صحيح العلم وال تجرد الفقه من األثر ،الكتب

في مسائل غريبة حذر المتأخرة بما تنفرد به بعض الحواشي أحيانا 
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 ،معرضين عنه ،زاهدين في الدليل ،منها المحققون من المتقدمين

تقلدوه بأنه وفوه ل ال يبالون أن يطلقوا على العمل المخالف لما ألب

 .ولو كان ثابتا عند المخالف بسنة صحيحة ،بدعة

انتقد ابن عبد البر الفقهاء الذين يلتزمون المسائل المجردة وقد 

 ،وال يستدلون عليها باآلثار ،ويرون أنها منتهى غايتهمعن الدليل 

 ،وزهدوا فيها ،طرحوا علم السنن واآلثار)فقال عنهم إنهم: 

وال فرقوا بين  ،يعرفوا اإلجماع من االختالف فلم ،وأضربوا عنها

لوا على حفظ ما ُدّون لهم من الرأي  ،التنازع واالئتالف بل ع و 

وكان األئمة  ،العلم والبيان واالستحسان الذي كان عند العلماء آخر  

ويودون أن حظهم السالمةُ  ،يبكون على ما سلف وسبق لهم فيه

 .(1)( منه

في الوقت خطاب ليل بالكلية في العن الدوقد أوجد اإلعراض 

ي تسليما وقبوال ،علمالحاضر طبقة جامدة من المنتمين إلى ال  ،تُعط 

من أقوال  ،الحواشي المتأخرةبعض بل تفضيال لكل ما ُوجد في 

 ،وتُفتي به مهما كانت مخالفته واضحة للكتاب والسنة ،غريبة

ن في مصادره األو ،المعتمدةوألصول المذاهب  وال  ،لىوما ُدّو 

دخيل على  الغريب الذي تفردت به هذه الكتب يشك عاقل في أن

ب إليه من الكتب التي تعت ،الفقه مد في األحكام الشرعية تسر 

حتى إنك لو قلت ألحدهم هذا الحكم ذكره  ،كراماتالخواطر وال
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وجعله  ،والتزم به ،أو حاشية كذا لوقف عنده ،فالن في شرح كذا

أو قول رسول  ،ا مخالف لقول الله تعالىأما لو قلت له هذ ،حجة

مالك كأبي حنيفة أو  ،إمام المذهب نفسه الذي يتقلدهأو لقول  ،$الله 

ذلك المصدر في غريبا ويتعلق بما وجده  ،فإنه يتحير ،أو الشافعي

 ،وال في دواوينهم ،مما ال أصل له عند األئمة المتقدمين المتأخر

 ،أخرة مخالفا لصحيح العلمويتأول لما وجده في هذه الكتب المت

ب دأعطى بذلك لكل من ف ،ال يقبلها عقل وال نقل ،بتأويالت متكل فة

وهب ومن لم يتأهل من الفريق المقابل في النزاع ذريعة للحط من 

فقه األئمة واالنتساب إليهم واالستخفاف بهم بحجة العمل بالكتاب 

ألول في الدليل فالتفريط من الفريق ا ،والسنة والتحاكم إلى الدليل

قوبل من الفريق  ،واعتمادهم من المصادر في العلم ما لم يعتمد

 .الثاني باإلفراط والتسفيه للتراث الفقهي الذي هو مفخرة للمسلمين

ه من المحققين من االعتماد في الفتوى وقد حذر القرافي وغيرُ 

تحرم الفتوى من الكتب ) :فقال ،على ما انفردت به الكتب المتأخرة

حتى تتظافر عليها الخواطر ويُعل م صحة ما  ،غريبة التي لم تشتهرال

ـ ويقصد حديثة بالنسبة إلى  ،وكذلك الكتب الحديثةُ التصنيف ،فيها

ما فيها من النقول إلى الكتب  عصره ـ إذا لم يشتهر عزوُ 

 ،أو يُعلم أن مصنّفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة ،المشهورة

الكتب تحرم الفتوى  إن حواشي  ) :ويقول ،(1)( وهو موثوق بعدالته

                                                 
  .222األحكام في تمييز الفتاوى من األحكام ص  (1
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ومراده إذا كانت الحواشي غريبة  ،(لعدم صحتها والوثوق بها ،بها

د ذلك ابن فرحون في التبصرة بعد أن نقل كالم كما قيّ  ،النقل

 .(1)القرافي

ينبغي أن يُحذّر مما وقع في )وقال أيضا في شرح المحصول: 

التي  ،وى من الكتب الغريبةزماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفت

وال قام مقام  ،ليس فيها رواية المفتي عن المجتهد بالسند الصحيح

 ،عظيمة تمنع من التصحيف والتحريف بسبب الشهرة ذلك شهرةٌ 

وبالغ بعضهم في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية في كتاب أفتى 

األصل كان )وقال:  ،(2)( وهذا عدم دين وبعٌد شديد عن القواعد ،بها

يقتضي أال تجوز الفتوى إال بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد 

كما تصح األحاديث  ،الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي

وغير هذا كان ينبغي  ،ألنه نقل لدين الله في الوصفين ،عند المجتهد

فصاروا يفتون  ،غير أن الناس توسعوا في هذا العصر ،أن يحرم

 ،وهو خطر عظيم في الدين ،لعونها من غير روايةمن كتب يطا

 .(3)( وخروج عن القواعد

ال يجوز لمن كانت فتواه نقال لمذهب إمام ـ إذا  :وقال النووي

وبأنه مذهب  ،اعتمد الكتب أن يعتمد إال على كتاب موثوق بصحته

فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن  ،ذلك اإلمام

                                                 
  .21انظر تبصرة الحكام ص  (1
  212، وانظر الجواهر الثمينة ص 1/4111نفائس األصول في شرح المحصول  (2
  .221األحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام ص  (3
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فإن لم يجد إال في  ،ةندة فليستظهر بنسخ منها متقهذه النسخة معتم

فإن وجده موافقا  ،ينظر ،قال ابن الصالح ،نسخة غير موثوق بها

ألصول المذهب ـ وهو أهل لتخريج مثله في المذهب ـ فله أن يفتي 

 .(1)وإن لم يكن أهال لتخريج مثله فال يجوز له ذلك ،به

 :لنصوصـ االعتناء بفقه الدليل ومراعاة مقاصد ا 3

حتى  ،التجمل بالدليل ورفع شعارهب اآلخرين في خطاال يكفي 

والتوجه إلى االعتناء بمقاصد  ،تنضم إليه الرغبة في فقه الدليل

دون الوقوف عند حرفية بعضها بما  ،وإعمالها مجتمعة ،النصوص

  يتضارب مع نصوصها األخرى

من أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير ) :يقول ابن عبد البر

فمكروه عند  ،وال تدبّر لمعانيه ،أهل عصرنا اليوم دون تفقّه فيه

الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين ) :ويقول ،(2)( جماعة أهل العلم

والمكثر ال يأمن موافقة  ،دون تفقه وال تدبر ،وعلمائهم ذم اإلكثار

 .(3)( $الكذب على رسول الله 

رفعت و ،نت بالدليلاعتكان التجاه الصحوة اإلسالمية التي وقد 

كان له أثره النافع في  ،راية العمل بالكتاب والسنة جهد عظيم القدر

وهو  ،وضوعالموتنقيته من الدخيل و ،االهتمام بتراثنا اإلسالمي
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 ،جهد مبارك مشكور مأجور بفضل الله تعالى كل من أسهم فيه

ألنه نصر لدين  ،فرح قلب كل مؤمنيُ  ،مخلصا لموالهوسعى إليه 

سيئة األثر في  ،ولكنه ترك سلبيات بارزة ،$وكتابه وسنة نبيه  الله

 مهيعن انتسبوا إلى هذ المعند جماعات منشأت  ،خطاب اآلخرين

وتلقي العلم عن  ،بسبب انعدام الُمربّ ي ،عن الخطأ في المنهجالقويم 

وبسبب االكتفاء  ،والتأدب في الطلب بأدب العلماء ،الشيوخ

عن المطوالت  ،غيرة في مسائل العلمبالخالصات والنشرات الص

 ،التعصب وضيق الع ط نوأد ى هذا الخلل إلى  ،وأمهات الكتب

 ،باإلعراض عن مقاصدها ،وتسطيح المفاهيم الشرعية للنصوص

وغلو   ،عظيماهذه الجماعات فيما بينها انقساما بعض انقسام أتباع و

 ،يهوالتشدد فيه والتعصب إلبما عندها  كل طائفة في التشبث

ال رفضا مطلقا ال يقبل المراجعة و ،خطاب اآلخرينورفض 

تشنيع والتضليل والرفض بل ال ،وال يُعذر فيه مجتهد باجتهاد ،النظر

ولم ي ْسل م من  ،القدامى والمحدثينفي الخطاب من مخالف  لكل

مطاعنهم حتى األئمة المشهورون الذين شهد لهم أهل اإلسالم 

وهم  ،واإلصابة في العمل ،صحة العلمو ،قاطبة بالعدالة واألمانة

عند هذه  قولقبل يوال  ،ومن طريقهم وصلت إلينا السنن ،العمدة

في الجماعات إال ممن كان على مسلكهم في رفض المخالف 

التي  ،والحرفيةواإلغراق في الظاهرية  ،هوالطعن في ،الخطاب

بحجة العمل بالكتاب كل ذلك  ،تضارب معها نصوص الوحيت

داب نشأ عن عدم التقيد بشروط وآوهو دون شك خلل  ،والسنة
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 .الخطاب

حملوا  ،من هذه الجماعات طلبة علملتوجيه الخطاب ى صدّ وت  

بحجة إحياء  ،من أهل العلمهجورة على أقوال شاذة مأحيانا الناس 

أحد األعياد التي بعض البالد في كما حدث في  ،تروكةمسنن 

صالة العيد عن الظهر حين أفتوا باالكتفاء ب ،معةجوافقت ال

وأسقطوا فرضا مجمعا  ،فلم يصلوا ظهرا وال جمعة ،والجمعة معا

وال يقبلها  ،بشبهة ليس عليها أثارة من علم ،عليه من أركان اإلسالم

من أركان ضيعوا بذلك ركنا ف ،بزعم إحياء سنة ،إال سقيم الفهم

 .الدين

د ى بعضأيضا وكما حدث مؤخرا  ت هذه الجماعا عندما ت ص 

 ،إلفتاء بإلزام إفطار الناس يوم عرفة بعد أن عقدوا صومهإلى ا

إلى في فتواهم استنادا  ،خالفا لجمهور أهل العلم ،ألنه وافق السبت

تُخالف عددا من  ،وفي متنه نكارة ،حديث مختلف في صحته

 .األحاديث الثابتة المتفق على صحتها

المخالف والخطأ في هذه الفتوى ليس من جهة األخذ بالقول  

وإن وافق يوم عرفة ـ  ،للجمهور الذي ال يرى صوم السبت مطلقا

وإنما من جهة عد هذه الفتوى الصوم  في ذلك اليوم منكرا يجب 

وهذا دون شك خطأ نشأ  ،وإلزام من عقد صومه بالفطر ،تغييره

 .ال من اتباع الدليل على قواعد أهل العلم ،عن التعصب

هذه األيام لعدم د المسلمين في كثير من بالوتعاني المساجد 
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من انقسام في صفوف المصلين  خطابالمرجعية الموحدة في ال

من  ،منها الغريب عن صحيح العلم ،متضاربةأقوال بسبب 

من المناصرين للدليل  حرفيةومنها المغرقة في ال ،المنابذين للدليل

في مسائل خالفية أو مما يدخل في خالف أكثره و ،عن غير فقه

وحدة المسلمين مقدمة على التعلق به  ،مندوب أو المكروهنطاق ال

إلى أن يتعلم الفريقان من السنن ما يرجع بهما  ،لمن له فقه وبصيرة

والحل عندي في هذه وفي مثلها من المسائل العالقة  ،إلى الصواب

 .االجتهاد الجماعي على النحو الذي تقدملى تحاكم إإنما يكون بال

 :منهجه ومذهبه للمخاطب علمتكلم في البيان الم ـ4

ال يبينون في اإلعالم  يبث لهم الخطاب الدينيمعظم الذين 

ثّ قونه ،مناهجهم وال مذاهبهم ال يبالون و ،وال يعزون العلم وال يُو 

وصار العزو إلى أهل العلم ومذاهبهم كأنه ي ُحط من  ،بهذا األمر

مصادر  بعد أن كان التوثيق والتأصيل والرجوع إلى ،عالمقدر ال

فع توير ،الذي يعلو به قدره ،عالمة  التثبت ،العلم ومذاهب األئمة

صار عدم العزو إلى المذهب والتثبت في نسبة األقوال إلى  ،ذكره

في نظر أنصاف وأنه  ،تكلم في الدينأصحابها شهادةً بعلو كعب الم

أقوال ال يحتاج إلى  ،رأسايأخذ من الكتاب والسنة  ،مجتهدالمتعلمين 

وهذا خالف ما عليه  ،أو العزو إليها ،وال إلى ذكرها ،العلمأهل 

ثّ ق  ،فمن ال يرجع إلى المصادر ،لتحقيق منهماالعلماء وذوو  وال يُو 

 .عندهم علمهال يُوث ق ب ،علمه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-43- 

 :ذ العلم من أجل الدنيااوش ذكر الضعيف تجنب  ـ 5

ألن  ،واجب ال راجح لعمل بالراجح من أقوال أهل العلما

 ،تتقوى معه غلبة الظن على أن ما دل عليه هو الحقالرجحان 

ألن خالفه اتباع  ،والعمل بما غلب على الظن أنه الحق واجب

 .(1)"فََماَذا بَْعَد اْلَحّقِّ إِّالَّ الضَّالَل  "قال تعالى:  ،للهوى

ولم  ،... أنه متفق عليه)ن العمل بالراجح: يقول الشوكاني ع 

ومن نظر في أحوال الصحابة  ،هب يختلف في ذلك إال من ال يعتدّ 

وجدهم متفقين على العمل بالراجح  ،والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم

ويدل على وجوب العمل بالراجح حديث معاذ  ،(2)( وترك المرجوح

والسنة  ،ففيه النص على تقديم القرآن على السنة ،في ترتيب األدلة

 .فال تجوز الفتوى بضعيف األقوال ،على الرأي

 :المنصب واإلعالم ريأثت ـ  1

ر  آدابه وخطاب اإلخالل بشروط المما يدخل في إطار   أن ي ْنج 

أو المنصب والوظيفة ـ إلى تنازالت  ،تحت تأثير اإلعالم ،عالمال

 الذي يقوده في الغالب ،أو اإلعالم ،إرضاء للمنصب ،يداهن فيها

مثل  ،في قضايا العصر غريبة أقوالدار وذلك بإص ،دينيونالال

وغير ذلك من  ،وقضايا األموال والبنوك ،والربا ،لمرأةا

تصدر هذه اآلراء للجمهور عن طريق وأحيانا  ،موضوعات العصر
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باسم التيسير ورفع الحرج  ،المرئي أو المسموع ،اإلعالم المباشر

 .دون روية وت أ ّن  

على أصحابها بعيدا عن تأثير  قوالولو ُعرضت تلك األ 

لرأوا فيها رأيا  ،أو تأثير السلطة والمنصب ،اإلعالم والرأي العام

تتجه وال تقوم إال  أنها اليجد  ،قلّ بهاحين يُ  ناظرحيث إن ال ،آخر

ة ل  مجام  خطاب هو أنها و ،يُخفي نفسه ال ،واحد واضح يءشعلى 

الذي هو في نظرهم متّهم  ،الملتزمين باإلسالم إلرضاء غير

 .بالجمود في طرحه لقضايا العصر

  :ي المسائل الكالميةف توسعالعدم   ـ 7

للعامة التوسع في المسائل الكالمية  خطاب الدينيمن محاذير ال

وال هي  ،ق بل لهم بها مهم في تفصيالت من مسائل العقيدة الاحوإق

كالتفصيل في متشابه صفات الرب  ،واجبة عليهم لتصحيح إيمانهم

ثارة ال فائدة لهم من الخوض فيها سوى إإذ  ،وكالمه ،عز وجل

إذ ال شك في صحة اإليمان المجمل على ما  ،الجدل ووقوع الشُّب ه

وهو الذي  ،وهو الذي يطيقونهجاء في حديث جبريل عليه السالم 

كما د ل ت عليه  ،يقبله من أصحابه حين إسالمهم $كان رسول الله 

وحديث  ،وخالد بن الوليد ،ذر وإسالم أبي ،أحاديث إسالم األعرابي

 .هم من الصحابةوغير   ،هز بن حكيمب  

ل ل $لم يكن ف مسائل راغبا في اإلسالم منهم من يأتيه يفّص 

يكتفي منه بالتصديق والتسليم كان بل  ،أو كالم الله تعالى ،الصفات
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وتعليمه أركان  ،بالشهادتين والنطق   ،إجماال بما يجب اإليمان به

 .ليعمل بها ،الظاهرةاإلسالم 

قُْلُت ي ا ن ب ي  الله )جده أنه قال:  هز بن حكيم عن أبيه عنروى ب  

ْيه  ـ أ ْن ال آت ي ك   اب ع  ي د  ص 
ن  ـ أل  ه  ْن ع د د  ل ْفُت أ ْكث ر  م  ت ى ح  ا أ ت ْيتُك  ح  م 

ين ك   ال آت ي  د  ن ي الله ع ز   ،و  ل م  ا ع  ْيئًا إ ال م  أً ال أ ْعق ُل ش  إ نّ ي ُكْنُت اْمر  و 

ُسولُهُ  ر  ل  و  ج  إ   ،و  ْحي  اللهو  بُّك   ،نّ ي أ ْسأ لُك  ب و   :ق ال   ،إ ل ْين ا ؟ب م ب ع ث ك  ر 

ْسال ْسال :قُْلتُ  ،م  ب اإل  ا آي اُت اإل  م  ي  :ق ال   ،م  ؟و  ْجه  أ ْن ت قُول  أ ْسل ْمُت و 

ل ْيتُ  ،إ ل ى الله ت خ  تُق يم  الص الة   ،و  ك اة   ،و  تُْؤت ي  الز   .(1)( و 

ر إلى إسالم أبي بكر وعمر ظ  ن   نْ إنه م  )ابن عبد البر:  ولقي

المهاجرين  وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر  

ٍ   ،واألنصار أن  م  عل   ،الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا وجميع 

 ،فه واحد منهم إال بتصديق النبيين بأعالم النبوةعر  الله عز وجل لم ي  

وال  ،وال من باب الكل والبعض ،ةل حركب  ن ق  ال م   ،الرسالة ودالئل  

ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم  ،من باب كان ويكون

 ،أضاعوه ما ،والتشبيه ونفيه الزما ،وفي الجسم وفي نفيه ،واجبا

وال أطنب  ،نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولو أضاعوا الواجب ما

من  ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو ،في مدحهم وتعظيمهم

هروا بالقرآن كما شُ  ،روا بهه  ولشُ  ،الستفاض عنهم ،أخالقهم معروفا
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 .(1)( والروايات

ما يدل  ،سرى وغيرهما من الملوكقل وك  ر  إلى ه   $كتبه وفيما 

لم يزد في دعاء المشركين إلى اإلسالم  $وأنه  ،على ذلك ويؤكده

 فمن ،ويصدقوه فيما جاء به ،على دعوتهم أن يؤمنوا بالله وحده

 .(2)ل منهب  فعل ذلك ق  

ني في الخطاب الديواالمتناع عن تفصيالت مسائل العقيدة 

 ،وأئمة المذاهب الذين هم محل القدوة ،هو سبيل سلف األمةللعامة 

أهل البدع الذين يتكلمون في )قال:  ،سئل اإلمام مالك عن أهل البدع

ما وال يكفون ع ،وكالمه وعلمه وقدرته ،أسماء الله تعالى وصفاته

وقال للسائل عن االستواء:  ،(3)( سكت عليه الصحابة والتابعون

ونقل  ،أخرجوه :وقال ،(اإلقرار به واجب والسؤال عنه بدعة)

الحافظ ابن عبد البر االمتناع عن الكالم في كل ذلك عن الفقهاء 

وإنما خالف  :قال ،والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى

 .(4)في ذلك أهل البدع

الكالم في صفات الباري يستبشعه أهل ) :ابن عبد البر يقول

فما أشكل علينا من مثل هذا الباب  ،وقد سكت عنه األئمة ،السنة

ولم  ،وآمنا به كما نصنع بمتشابه القرآن ،بشبهة أمررناه كما جاء
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 ،ألن المناظرة إنما تسوغ وتجوز فيما تحته عمل ،نناظر عليه

 ،(1)( جائز في صفات الباري تعالى والقياس غير ،ويصحبه قياس

أدركت أهل هذا البلد ويعني ـ المدينة ـ وهم ) :كان مالك يقول :وقال

يريد مالك ـ  :قال ،يكرهون المناظرة والجدال إال فيما تحته عمل

وال يجوز عنده  ،رحمه الله ـ األحكام في الصالة والزكاة والطهارة

 .(2)( تحته أكثر من االعتقاد مما ال عمل ،الجدل فيما تعتقده األفئدة

يكفي في صحة إيمان المسلم أن ) :ومن كالم البن عقيل الحنبلي

وهو الذي كان عليه  ،وال يخوض فيه ،يقول القرآن كالم الله

فإن  ،فيسكت عما سكتوا عنه ،والتابعون $أصحاب رسول الله 

ومن ) ،(الصحابة ماتوا وما خاضوا في القرآن وال في الصفات

طريقة المتكلمين أجود من طريق أبي بكر وعمر فبئس  رأى أن

 .(3)( االعتقاد

واستُْفت ي  الغزالي رحمه الله تعالى في صفة كالم الله تبارك 

وأما الخوض في أن كالمه تعالى حرف  :فكان من جوابه ،وتعالى

وكل من يدعو العوام إلى  ،أو ليس كذلك فهو بدعة ،وصوت

لّ ين ،لدينالخوض في هذا فليس من أئمة ا  ،وإنما هو من الُمض 

 ،(4)ومثاله من يدعو الصبيان الذين ال يُحسنون السباحة إلى البحر
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الصواب للخلق إال الشاذ النادر الذي ال تسمح ) :ويقول أيضا

األعصار إال بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في اإليمان 

وأخبر به رسوله  ،المرسل واإليمان المجمل بكل ما أنزله الله تعالى

( ففيه شغل شاغل ،واالشتغال بالتقوى ،من غير بحث وتفتيش $
(1). 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله  ،والحمد لله أوال وآخرا

 .وصحبه وسلم

 ق بن عبد الرحمن الغريانيالصاد
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