
 والفروع الـرد على من نسب إىل ابن تيمية رمحه هللا عدم التفريق بني اخلطأ يف األصول
 

  .يتعلق هبــا من أحكام شرعية هــذا تفصيل مطول ورائع حول هـــذه املسألة ومــا

كثري من الناس يف عصران هذا فهم كالم  يقول صاحب كتاب البــالغ املبني : ) ... أخطأ خلق
بني املسائل اخلربية واملسائل العملية وحنن هنا نضع   ترك التفرقة يف مسائل اخلطأشيخ اإلسالم يف

خبصوص هذه املسألة حىت يزول اإلشكال ابالستفصال، ومصدر  مجيع النقاط على مجيع احلروف
  .اخلطأ ثالث مواضع

  .املوضع األول: مسألة أصول الدين أو أصل الدين

  .واتر واملعلوم من الدين ابلضرورةوالت املوضع الثاين: مسألة القطع

اخلربايت واخلطأ يف العمليات إثباته مطلًقا أو نفيه  املوضع الثالث: مسألة الفرق بني اخلطأ يف
  .مطلًقا أو القول ابلتفصيل

 املسألة األوىل: أصول الدين أو أصل الدين

م أصل وفروع ويزيدون شيخ اإلسالم يقول ال يوجد يف اإلسال فيقول البعض افرتاء على الشيخ أن
والفروع فهو مبتدع، واحلقيقة: أن منكر ذلك هو املبتدع وأن  هم أبن من قال بوجود األصل

قرره مراًرا وتكراًرا وقال إن أصل الدين هو أن تعبد هللا وحده وال تشرك به  الشيخ مل ينكر ذلك بل
 د االعتقاد وأن هذا هو دينوأن أصل الدين هو توحيد العبادة املتضمن واملستلزم لتوحي شيًئا

يف حديثه  األنبياء وهو اإلسالم العام وهو الدين الواحد الذي ذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم
والشرائع املتنوعة هى  حنن معاشر األنبياء إخوة لعالت ديننا واحد، فالدين الواحد هو التوحيد

التوحيد وأما الشرائع فمتنوعة خمتلفة من  ومبثابة األمهات املختلفة، فالدين الواحد بني األنبياء ه
ما يشاء وحيرم ما يشاء ليعلم من خيافه ويطيعه ممن يعصيه  التوراة إىل اإلجنيل إىل القرآن حيل هللا

غريه هو التوحيد وإخالص العبادة هلل عزوجل وكما قرر شيخ اإلسالم  والدين الذي ال يقبل هللا
لتوحيد والنبوات والقدر واملعاد والصفات، أما األصول الكبار هى مسائل ا فإن مسائل األصول

 تكون أصواًل فهى ما ألزم به املعتزلة وغريهم من املتكلمني الناس بتعليمه وجعله من اليت أنكر أن

تعلمها  الدين الذي ال يصح اإلميان بدونه وهو من العقليات اليت مل يوجبها هللا ورسوله وال
  .أصحابه وال ألزموا هبا الناس

العقليات دون الشرعيات واملفروض أن يكون التكفري  األمر الثاين: تكفريهم خمالفيهم خبطئهم يف
وإمجاع األمة على أنه كفر... وهذه بعض النقول يف ذلك  مبا نصت عليه نصوص الكتاب والسنة
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  .بيانه مع أن هذا املوضوع قد سبق

وجوهكم عند كل  يب ابلقسط وأقيموايقول شيخ اإلسالم يف ذلك : ) وقوله تعاىل :" أمـر ر 
عبادة هللا وحده ال  : مسجد وادعوه خملصني له الدين " أمر مع القسط ابلتوحيد الذي هو

إن هللا ال يغفر أن يشرك  " :شريك له وهذا أصل الدين وضده الذنب الذي ال يغفر. قال تعاىل
مجيع الرسل وأرسلهم به إىل مجيع به  به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء " وهو الدين الذي أمر هللا

إال نوحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون " ،  االمم قال تعاىل : " وما أرسلنا من قبلك من رسول
رسواًل أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت " ، وقال تعاىل : "  وقال تعاىل :" ولقد بعثنا يف كل أمة

وحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وصى به نوحاً والذي أ شرع لكم من الدين ما
 وال تتفرقوا فيه ، وقال تعاىل :" اي أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً إين أن أقيموا الدين

صحيحه "  مبا تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأان ربكم فاتقون " وهلذا ترجم البخاري يف
اإلسالم العام الذي  ياء واحد"، وذكر احلديث الصحيح يف ذلك وهوابب ما جاء يف أن دين األنب

أكـون مـن املسلمني " ، ويف قصة  اتفق عليه مجيع النبيني قال نوٌح عليه السالم : " وأمـرت أن
العاملني ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب اي بين إن  إبراهيم :" إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

إال وأنتم مسلمون " ، وقال موسى: " اي قوم إن كنتم آمنتم ابهلل  الدين فال متوتنهللا اصطفى لكم 
 كنتم مسلمني " وقال تعاىل : " قال احلواريون حنن أنصار هللا آمنا ابهلل وأشهد أبان فعليه توكلوا إن

 " مسلمون " ، ويف قصة بلقيس: " رب إين ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هلل رب العاملني

للذين هادوا " ،  قال تعاىل :" إان أنزلنا التوارة فيها هدًى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا، و 
الظلم كما أخرج  وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم

 الذين آمنوا ومل " : الشيخان يف الصحيحني عن عبد هللا بن مسعود قال ملا أنزلت هذه اآلية
عليه وسلم وقالوا: أينا مل يظلم  يلبسوا إمياهنم بظلم " شق ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا

الشرك لظلم عظيم " ( إهـ الفتاوى الكربى،  نفسه فقال: أمل تسمعوا إىل قول العبد الصاحل :" إن
 .348، ص 234، مسألة 1ج

ار كمسائل التوحيد والصفات اإلسالم : ) وهذا أتملته يف مسائل األصول الكب ويقول شيخ
 القدر والثواب واملعاد وغري ذلك وجدت ما يعلم بصريح العقل مل خيالفه مسع قط. إىل أن ومسائل

انتفاءه بل  يقول: الرسل ال خيربون مبحاالت العقول بل مبحارات العقول فال خيربون مبا يعلم العقل
، هبامش 83ص  ،1العقل والنقل، ج خيربون مبا يعجز العقل عن معرفته( إهـ ) ( درء تعارض

  ..(منهاج السنة )بتصرف
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أما املسألة األويل فقول السائل: هل جيوز اخلوض فيما  .ويقول: ) فأجبت احلمد هلل رب ِّ العاملني
الدين وإن مل ينقل عن النيب  صلى هللا عليه وسلم فيها كالم أم  تكلم الناس فيه من مسائل أصول

هد من األوضاع املبتدعة الباطلة، فإن املسائل اليت هى من أصول ع ال؟ سؤال ورد حبسب ما
تسمي أصول الدين، أعين الدين الذي أرسل هللا به رسوله وأنزل به كتابه ال  الدين اليت تستحق أن

إذ   يقال مل ينقل عن النيب  صلى هللا عليه وسلم فيها كالم، بل هذا كالم متناقض يف نفسه جيوز أن
الدين مث نفي  لدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين، مث إهنا مما حيتاج إليهكوهنا من أصول ا

املهمة اليت حيتاج إليها  نقل الكالم فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إما أن الرسول أمهل األمور
هذين ابطل قطًعا وهو من أعظم مطاعن  الدين فلم يبينها، أو أنه بينها فلم تنقلها األمة. وكال

هو جاهل حبقائق ما جاء به الرسول أو جاهل مبا  نافقني يف الدين، وإمنا يظن هذا وأمثاله منامل
مجيًعا، فإن جهله ابألول يوجب عدم علمه مبا يشتمل عليه  يعقله الناس بقلوهبم أو جاهل هبما

 وجهله ابلثاين يوجب أن يدخل يف احلقائق املعقولة ما يسميه هو ذلك من أصول الدين وفروعه،
هى جهليات. وجهله ابألمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس  وأشكاله عقليات، وإمنا

والوسائل الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول ملا ينبغي أن يعتقد يف ذلك كما  منها من املسائل
لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضاًل عن عامتهم، وذلك أن أصول الدين إما أن  هو واقع

 سائل جيب اعتقادها وجيب أن تذكر قواًل أو تعمل عماًل كمسائل التوحيد والصفاتم تكون

  .والقدر والنبوة واملعاد، أو دالئل هذه املسائل

الناس إىل معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه املسائل فقد بيَّنه  أما القسم األول: فكل ما حيتاج
للناس  ذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البالغ املبني وبينهبيااًن شافًيا قاطًعا للعذر، إ هللا ورسوله

وكتاب هللا الذي  وهو من أعظم ما أقام هللا به احلجة على عباده فيه ابلرسل الذين بينوه وبلغوه
سنة رسول هللا صلى هللا  نقله الصحابة مث التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه واحلكمة اليت هى

واملستحب واحلمد هلل الذي بعث فينا  على غاية املراد ومتام الواجبعليه وسلم مشتملة من ذلك 
ويعلمنا الكتاب واحلكمة. إىل أن يقول: وإمنا يظن عدم  رسواًل من أنفسنا يتلو علينا آايته ويزكينا

بيان ذلك من كان انقًصا يف عقله ومسعه ومن له نصيب من قول  اشتمال الكتاب واحلكمة على
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري " ، وإن كان  ":لواأهل النار الذين قا
 .من املتفلسفة واملتكلمة وجهَّال أهل احلديث واملتفقهة والصوفية ذلك كثريًا يف كثري

 الثاين: وهو دالئل هذه املسائل األصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من املتكلمني أو وأما القسم

املخرب،  إمنا يدل بطريق اخلرب الصادق فداللته موقوفة على العلم بصدق املتفلسفة أن الشرع
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عظيًما، بل ضلوا  وجيعلون ما ينبين عليه صدق املخرب معقوالت حمضة فقد غلطوا يف ذلك غلطًا
اجملرد بل األمر ما عليه سلف  ضالاًل مبيًنا يف ظنهم أن داللة الكتاب والسنة إمنا هى بطريق اخلرب

األدلة العقلية اليت حيتاج إليها يف العلم بذلك  لعلم واإلميان من أن هللا سبحانه بنيَّ مناألمة أهل ا
وهناية ما يذكرونه جاء القرآن خبالصته على أحسن وجه( أهـ.  ما ال يقد ِّر أحد من هؤالء قدره

  .12 ، ص 1الفتاوى الكربى، ج

على أن يف القرآن  ا الغرض التنبيهويقول) (: ) وهذا ابب واسع عظيم جًدا ليس هذا موضعه، وإمن
يكون أصول الدين، وأما  واحلكمة النبوية عامة أصول الدين من املسائل والدالئل ما يستحق أن

أصول الدين وإن أدخلت فيه  ما يدخله بعض الناس يف هذا املسمى من الباطل فليس ذلك من
حنو ذلك من املسائل ومثل و  مثل هذه املسائل والدالئل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر

األجسام القائمة هبا، إما  االستدالل على حدوث العامل حبدوث األعراض اليت هى صفات
 الدليل األكوان وإما غريها وتقرير املقدمات اليت حيتاج إليها هذا

صفات الرب ِّ مطلًقا  إىل أن يقول : والتزم طوائف من أهل الكالم من املعتزلة وغريهم ألجلها نفي
الصفات هبا والدليل جيب  و نفي بعضها ألن الدال عندهم على حدوث هذه األشياء هو قيامأ

غاية الفساد والضالل وهلذا  طرده فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به وهو أيًضا يف
وعلوه على عرشه إىل أمثال ذلك من اللوازم  التزموا القول خبلق القرآن وإنكار رؤية هللا يف اآلخرة

دينهم، فهذه داخلة فيما مساه هؤالء أصول الدين ولكن  يت جعلها املعتزلة ومن اتبعهم أصلال
الذي شرعه هللا لعباده وأما الدين الذي قال هللا فيه: " أم هلم  ليست يف احلقيقة من أصول الدين

أن  الدين ما مل أيذن به هللا " ، فذاك له أصول وفروع حبسبه، وإذا عرف شركاء شرعوا هلم من
 الدين يف عرف الناطقني هبذا االسم فيه إمجال وإهبام ملا فيه من االشرتاك حبسب مسمى أصول

فهو  األوضاع واالصطالحات، تبني أن الذي هو عند هللا ورسوله وعباده املؤمنني أصول الدين،
 جيوز أن املستلزمة له ال موروث عن الرسول. وأما من شرع ديًنا مل أيذن به هللا، فمعلوم أن أصوله

تعارض العقل والنقل، هبامش منهاج  تكون منقولة عن النيب  صلى هللا عليه وسلم ( أهـ. درء
  19، ص 1السنة، ج

 والتواتر واملعلوم من الدين ابلضرورة املسألة الثانية: القطع

 من الدين ابلضرورة يعلمه العامة واخلاصة ويكفر أما املعلوم من الدين ابلضرورة فهناك معلوم
  .ابلضرورة يعلمه العلماء وجيب الرجوع إليهم فيه قبل خمالفته جاحده، وهناك معلوم من الدين

وإذا قدر أنه مل يتعارض قطعي وظين مل ينازع عاقل يف تقدمي القطعي،  ): يقول شيخ اإلسالم
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 مما السمعي ال يكون قطعًيا دونه خرط القتاد، وأيًضا فإن الناس متفقون على أن كثريًا لكن كون

وتوحيد  جاء به الرسول معلوم ابالضطرار من دينه كإجياب العبادات وحترمي الفواحش والظلم
القطعي على مناقضة  الصانع وإثبات املعاد وغري ذلك، وحينئذ فلو قال قائل إذا قام الدليل العقلي

تكذيب قدم العقلي لزم  هذا فالبد من تقدمي أحدمها، فلو قدم هذا السمعي قدح يف أصله وإن
فالبد هلم من جواب عن هذا،  الرسول فيما علم ابالضطرار أنه جاء به. وهذا هو الكفر الصريح

فتبني أن كل ما قام عليه دليل قطعي  واجلواب عنه أنه ميتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض هذا،
  .42، ص  1تعارض العقل والنقل، ج مسعي ميتنع أن يعارضه قطعي عقلي ( . أهـ. درء

معرفة مبا جاء به النيب  صلى هللا عليه وسلم يعلم  ل :) والوجه الثاين: أن يقال كل من له أدينويقو 
عليه وسلم مل يدع الناس هبذه الطريقة طريقة األعراض، وال نفي  ابالضطرار أنَّ النيب  صلى هللا

وال ذكر أن اخلالق وال ظاهًرا، وال ذكر ما يفهم منه ذلك ال نًصا وال ظاهًرا  الصفات أصاًل ال نًصا
ال نًصا  العامل وال مبايًنا له أو أنه ال داخل العامل وال خارجه، وال ذكر ما يفهم منه ذلك ليس فوق

أن احلوادث ميتنع  وال ظاهًرا، بل وال نفي اجلسم االصطالحي وال ما يرادفه من األلفاظ، وال ذكر
أن الربَّ صار الفعل ممكًنا له  اهًرا، والدوامها يف املاضي واملستقبل أو يف املاضي ال نًصا وال ظ

أن مل يكن ممكًنا وال أن كالمه ورضاه وغضبه  بعد أن مل يكن ممكًنا وال أنه صار الكالم ممكًنا بعد
عنه وأمثال ذلك مما يقوله هؤالء ال نًصا وال ظاهًرا، بل  وحبه وبغضه وحنو ذلك أمور خملوقة ابئنة

لنيب  صلى هللا عليه وسلم مل يذكر ذلك أظهر من علمهم أبنه مل أبن ا علم الناس خاصتهم وعامتهم
إال حجة واحدة وأن القرآن مل يعارضه أحد، وأنه مل يفرض صالة إال الصلوات  حيج بعد اهلجرة

 مل يكن يؤخر صالة النهار إىل الليل وصالة الليل إىل النهار، وأنه مل يكن يؤذن له يف اخلمس وأنه

قط، وأنه  ستسقاء، وأنه مل يرض بدين الكفار وال املشركني وال أهل الكتابالعيدين والكسوف واال
به ال أهل الصفة  مل يسقط الصلوات اخلمس عن أحد من العقالء، وأنه مل يقاتله أحد من املؤمنني

ابملدينة أهل صفة قبل أن  وال غريهم، وأنه مل يكن يؤذن مبكة وال كان مبكة أهل صفة وال كان
وال دف، وأنه مل يكن يقصر شعر كل  دينة، وأنه مل جيمع أصحابه قط على مساع كفيهاجر إىل امل

سرق أو قذف أو شرب، وأنه مل يكن  من أسلم أو اتب من ذنب، وأنه مل يكن يقتل كل من
يصلي الفرض وحده وال يف الغيب، وأنه مل  يصلي اخلمس إذا كان صحيًحا إال ابملسلمني مل يكن

يف اليقظة ال ليلة املعراج وال غريها، ومل يقل إنَّ هللا  نه مل يقل رأيت ريب ِّ حيجب يف اهلواء قط، وأ
وإمنا قال ينزل إىل السماء الدنيا. إىل أن يقول: وأمثال ذلك مما يعلم  ينزل عشية عرفة إىل األرض

 أبحواله علًما ضروراًي أنه مل يكن ومن روى ذلك عنه وأخذ يستدل على ثبوت ذلك علموا العلماء
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شبههم  طالن قوله ابالضطرار كما يعلمون بطالن قول السفسفطائية، وأهنم مل يشتغلوا حبلب
معلوًما  وحينئذ فمن استدل هبذه الطريقة أو أخرب األمة مبثل قول نفاة الصفات كان كذبه

وهذا مما يعلمه من له  ابالضطرار أبلغ مما يعلم كذب من ادعي هذه األمور املنتفية عنه وأضعافها
له العاملني أبقواله وأفعاله( . إهـ.   خربة أبحوال الرسل فضاًل عن املتوسطني فضاًل عن الوارثنيأدين

  56درء تعارض العقل والنقل، ص 

 نفس الكتاب : ) الوجه الثالث عشر: أن يقال األمور السمعية اليت يقال أن العقل ويقول يف

عليه  ابالضطرار أن الرسول صلى هللاعارضها كإثبات الصفات واملعاد وحنو ذلك هى مما علم 
مع كون  وسلم جاء هبا، وما كان معلوًما ابالضطرار من دين اإلسالم امتنع أن يكون ابطالً 
صلى هللا عليه  الرسول صلى هللا عليه وسلم رسول هللا حًقا فمن قدح يف ذلك وادعى أن الرسول

  .املسلمنيوسلم مل جيئ به كان قوله معلوم الفساد ابلضرورة من دين 

العاملني ابلقرآن  الوجه الرابع عشر: أن يقال أن أهل العناية بِّعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم
والعاملني أبخبار الرسول  وتفسري الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني هلم إبحسان

ومراده ما ال ميكنهم  مبقاصد الرسول والصحابة والتابعني هلم إبحسان عندهم من العلوم الضرورية
من غري تواطؤ وال تشاعر كما اتفق أهل  دفعه عن قلوهبم ولذلك كانوا كلهم متفقني على ذلك

اخلمس والقبلة وصيام شهر رمضان وإذا كانوا قد  اإلسالم على نقل حروف القرآن ونقل الصلوات
اتر، ومعلوم أن النقل ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه ابلتو  نقلوا مقاصده ومراده عنه ابلتواتر كان

سواء كان التواتر لفظًيا أو معنواًي كتواتر شجاعة خالد وشعر حسان  املتواتر يفيد العلم اليقيين
عن النيب  صلى هللا عليه وسلم وفقه األئمة األربعة وعدل العمرين ومغازى النيب   وحتديث أيب هريرة

 ي وطب جالينوس وحنو سيبويه، يبنيهللا عليه وسلم مع املشركني وأهل الكتاب وعدل كسر  صلى

األطباء من كالم  هذا أن أهل العلم واإلميان يعلمون من مراد هللا ورسوله بكالمه أعظم مما يعلمه
وحنومها ما خيالف ما عليه  جالينوس وحنو سيبويه، فإذا كان من ادعي من كالم سيبويه وجالينوس

البطالن، فمن ادعي يف كالم هللا  وله معلومأهل العلم ابلطب والنحو واحلساب من كالمهم كان ق
 .بطالاًن وفساًدا، ألن هذا معصوم حمفوظ ورسوله خالف ما عليه أهل اإلميان كان قوله أظهر

صلى هللا عليه وسلم شيئان: ألفاظه وأفعاله ومعاين  ومجاع هذا أن يعلم أن املنقول عن الرسول
اتر عند العامة واخلاصة، ومنه ما هو متواتر عند منه ما هو متو  ألفاظه ومقاصده أبفعاله وكالمها

بعلمه بعض الناس وإن كان عند غريه جمهواًل أو مظنواًن أو مكذواًب به،  اخلاصة، ومنه ما خيتص
ما  أبقواله كأهل العلم ابحلديث والتفسري املنقول واملغازي والفقه يتواتر عندهم من ذلك وأهل العلم
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واحلديث والفقه يف  شركهم يف علمهم، وكذلك أهل العلم مبعاين القرآنال يتواتر عند غريهم ممن مل ي
األقوال واألفعال املأخوذة عن  ذلك يتواتر عندهم من ذلك ما ال يتواتر عند غريهم من معاين

وسيبويه والكسائي والفراء وغريهم ما ال يعلمه  الرسول كما يتواتر عند النحاة من أقوال اخلليل
والشافعي والثوري واألوزاعي وأمحد وداود وأيب ثور  كل من أصحاب مالك  غريهم، ويتواتر عند

ال يعلمه غريهم، ويتواتر عند أتباع رؤوس أهل الكالم  وغريهم من مذاهب هؤالء األئمة ما
يعلمه غريهم ويتواتر عند أهل العلم بنقد احلديث من أقوال شعبة وحيىي  والفلسفة من أقواهلم ما ال

املديين وحيىي ابن معني وأمحد بن حنبل وأيب زرعة وأيب حامت والبخاري وأمثاهلم بن  بن سعيد وعلى
والثوري  اجلرح والتعديل ما ال يعلمه غريهم حبيث يعلمون ابالضطرار اتفاقهم على تعديل مالك يف

املصلوب ووهب  وشعبة ومحاد بن زيد والليث بن سعد وغري هؤالء، وعلي تكذيب حممد بن سعيد
، ص 1العقل والنقل، ج أهـ. درء تعارض«. اضي وأمحد بن عبد هللا اجلوابري وأمثاهلمبن وهب الق

112  
  :من هنا يتضح

الدين ابلضرورة، وأنه أمر نسيب بل هناك ما يتواتر ويكون  بطالن القول أبنه ال يوجد معلوم من
ًما من الدين ابلضرورة أو ابالضطرار عند العامة، وما يتواتر ويكون معلو  معلوًما من الدين ابلضرورة

فإذا أخذ من جهتهم صار معلوًما لغريهم بعلمهم، وإذا مل يؤخذ عن جهتهم سقط  عند اخلاصة،
 .املعرض عن ذلك إذا أخطأ فيه عذر

 والفروع املسألة الثالثة: الفرق بني األصول

والذي جيب اخلاصة  ويوجد يف األصول والفروع ما هو معلوم من الدين ابلضرورة عند العامة وعند
ضروراًي بعلمهم له علًما ضروراًي،  أن يعلمه العامة أو من هو منهم من جهة اخلاصة ليعلمه علًما

وهو أن العقائد ال جيوز أن يتجدد منها  ولكن األصول تتميز عن الفروع هنا بفارق مهم جًدا
تأخر فيها ما الفروع فقد تتجدد احلوادث ويقع للم للخلف ما مل يكن واجًبا على السلف خبالف

االجتهادايت، أما الفروع فتدخلها االجتهادايت، ولذلك  مل يقع للمتقدم، فاألصول ال تدخلها
أمحد بن حنبل الذي يقول: أصول السنة عندان التمسك مبا كان عليه  جند إمام أهل السنة اإلمام
تلفة أحيااًن هللا عليه وسلم. ينقل عن الصحابة عدة أقوال قد تكون خم أصحاب رسول هللا صلى

قواًل  ويقررها أقوااًل يف مذهبه وذلك يف الفروع وال جند له عن الصحابة يف األصول إال اختالًفا بيًنا
األصول، ولذلك  واحًدا، ألن الصحابة كانت هلم أقوال خمتلفة يف الفروع وكان قوهلم واحًدا يف

هبا املنقول عن الصحابة  عارضواعابوا على املتكلمني إعراضهم عن املنقول إىل معقوالهتم اليت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .وأولوا هلا القرآن

  :فقالـوا

 أابنه وقواعد اإلسالم مل تتقرر ما ابله حىت السواك

فال حاجة إىل اعتقاده وال اخلوض فيه ألن األمة  ولذلك فكل ما مل يبني من العقائد يف عصر النبوة
ىل معرفته سبيل أم ال، وسواء  وقت احلاجة سواء كان إ قد أمجعت على أن البيان ال يتأخر عن

اخلوض فيه إىل التفرق املنهي عنه " وخضتم كالذي خاضوا "  كان حًقا أم ال وخصوًصا إذا أدى
مل ينص على إجيابه ويؤدي إىل املنصوص على حترميه وهو االفرتاق، وما  فيكون يف إجيابه إجياب ما

السنة واألثر، ولذلك جنـد قوهلم واحًدا يف عصر النبوة نقله الصحابة ونقله أهل  تبني من العقائد
 ال اختالف بينهم ال من حيث اجلملة وال التفاصيل وجتد االختالف الكثري عند من أعرض فيه

  :"عن املنقول إىل املعقول يقول صاحب كتاب " إيثار احلق على اخللق

 كل أمة تدعى إىللالستدالل به يف هذا املقام قوله تعاىل: " وترى كل أمة جاثية   ومما يصلح )

ابلدعاء إليه  كتاهبا " فلوال أن كتاهبا هو موضع احلجة عليها يف أمور الدين ومهماته ما اختص
الكتاب يف بيان الدين وحفظه  وحنوها قوله تعاىل:" هللا الذي أنزل الكتاب ابحلق وامليزان " فجعل

، بل جعل احلق خمتًصا به ابلنص الدنيوية وحفظها ومتييز احلق من الباطل كامليزان يف بيان احلقوق
وامليزان ابحلق. وقال بعد األمر بوفاء الكيل والوزن: " ال نكلف  وامليزان معطوًفا عليه ابملفهوم أي

 ألنه حيتاج إىل املعاملة ابلكيل والوزن وإن وقع التظامل اخلفي يف مقادير مثاقيل " نفساً إال وسعها

ضرورة إىل  مر بلزوم كتابه واتباع رسله، ألنه ال حاجة والالذر أو أقل منه، ومل يقل ذلك بعد األ
فيها ابلظنون مل يكن فيها  البدعة يف االعتقاد. وأما الفروع العملية فلما وقعت الضرورة إىل اخلوض

 .111احلق علي اخللق، ص  أهـ. إيثار«. حرج ابلنص واإلمجاع فتأمل ذلك فإنه مفيد

العملية وإن دخلتها االجتهادايت  طلوب يف الفروعوإذا كان الرجوع إىل عمل الصحابة م
يف العقائد قطًعا، ولذلك قال رسول هللا  واختلفت فيها أقواهلم وأعماهلم وفتاواهم فإنه مطلوب

أان عليه وأصحايب" وقال عنها أهنا اجلماعة، فاجلماعة  صلى هللا عليه وسلم عن الفرقة الناجية " ما
 عليه وسلم وهى النجاة، فمن أعرض عن ذلك كان مذموًما هللا هى ما كان عليه وأصحابه صلى

 مثااًب وال متأواًل مغفوًرا له خطؤه، وإذا كان التأكيد أكثر يف هذا الشأن على هالًكا وليس جمتهًدا

ال يعذر  األصول االعتقادية، بل هى األصل وغريها تبع هلا، فليس ذلك راجًعا إىل أن هذه عقلية
لالجتهادات  ر فيها كما يقول املتكلمون، ولكن ألن هذه الجمال فيهافيها، وهذه شرعية يعذ

فيها ما مل يقع  فالحاجة وال ضرورة العتقاد البدعة وهذه تتجدد فيها احلوادث فيقع للمتأخر

This file was downloaded from QuranicThought.com



احلرج خبالف األوىل اليت ال  للمتقدم وهذه قد قضت الضرورة إىل اخلوض فيها ابلظنون فرفع فيها
وال اخلوض فيه. ولذلك قال عبد هللا بن  عتقاد ما مل يبني يف عصر النبوةتوجد حاجة فيها إىل ا

كفيتم. وليس هذا هو الشأن يف االجتهادايت ولذلك  مسعود عن العقائد اتبعوا وال تبتدعوا فقد
للرجل الذي جاء جيادله أرأيت إن غلبتين، قال: تتبعين، قال:  قال مالك: ـ وهو إمام أهل األثر ـ

قال: فإن جاء آخر فغلبنا قال: نتبعه، قال مالك: أرى الدين واحًدا  ال: أتبعك،فإن غلبتك، ق
التنقل. وقال: كلما جاءان رجل أجدل من رجل تركنا جلدله ما جاء به جربيل إىل  وأراك أكثرت

 !صلى هللا عليه وسلم ؟ حممد

ت عنه مع وما سكت عنه سك ونكتة املوضوع أن العقائد ما نص عليه الشارع فقد نص عليه،
عدم وجود املقتضى للتشريع  وجود املقتضى للتشريع، أما االجتهادايت فقد يسكت الشارع مع

املصحف فال يكون الفعل بدعة بل  وقت التشريع مث يوجد بعد انقضاء وقت التشريع مثل مجع
تضافرت قواعد الشرع على إثباته، أما  مصلحة مرسلة وخصوًصا أنه معقول املعىن اجتهادي

انقضاء الرسالة فمازاد أو نقص عن ذلك بعد  ول فال يتجدد هلا مقتضيات للتشريع بعداألص
يتوسع يف املصاحل املرسلة وال خيرج عن املنقول يف  إكمال الدين صار بدعة، ولذلك جند مالًكا

 .العقائد قيد أمنلة

فمن خرج عن  املعصومة ثالثة: الكتاب والسنة وإمجاع األمة وهو ما نقل عن الصحابة واملصادر
 مل يكن معذوًرا يف خطئه وال مثااًب يف اجتهاده، ولذلك يقول أمحد: أصول السنة عندان ذلك

 التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمن خرج عن ذلك خرج من

لك ليس مثااًب واهلا السنة إىل البدعة ومن احملجة البيضاء اليت ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك،
كيف اختلفت فيها أقوال أهل  على اجتهاده وال معذوًرا يف خطئه. ولننظر إىل الفروع العملية،

األصول، بل للحق والدقة أنه ليس هلم  السنة واألثر يف دائرة املشروع، وكيف اتفقت مذاهبهم يف
  :وال ابلفروع العمليةوتفصياًل وهذه أمثلة ولنبدأ أ مذاهب يف األصول بل هو مذهب واحد إمجاالً 

ـ رضي هللا عنه وأرضاه ـ يقول بعد كالم: ) ومثل طوائف الفقه من  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 والسفيانية واألوزاعية والشافعية واحلنبلية والداوودية وغريهم مع تعظيم األقوال احلنفية واملالكية

وهو صواب  ول انفردوا به عن سائر األمةاملشهورة عن أهل السنة واجلماعة اليوجد لطائفة منهم ق
خبطأ اليوجد  بل ما مع كل طائفة منهم من الصواب يوجد عند غريها من الطوائف وقد ينفردون

املذاهب األربعة قد  عند غريهم، لكن قد تنفرد طائفة ابلصواب عمن يناظرها من الطوائف كأهل
دون الثالثة لكن يكون قوله قد  للسنة معهيوجد لكل منهم أقوال انفرد هبا، وكان الصواب املوافق 
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خبالف ما انفردوا به ومل ينقل عن غريهم فهذا  قاله غريه من الصحابة والتابعني وسائر علماء األمة
قول انفردوا به عن سائر األمة فهو خطأ، وأما ما  اليكون إال خطأ، وكذلك أهل الظاهر كل

هم من السلف. وأما الصواب الذي ينفرد به كل قاله غري  انفردوا به عن األربعة وهو صواب فقد
الغالب أن يوافقه عليه بعض أتباع الثالثة وذلك كقول أيب حنيفة  طائفة من الثالثة فهو كثري لكن

أن يلبس اخلف املقطوع وما أشبهه كاجلمجم واملداس وهو وجه يف مذهب  أبن احملرم جيوز له
 ط هلا دوام الطهارة دون ابتدائها، وقوله أن النجاسةوكقوله أبن طهارة املسح يشرت  الشافعي وغريه،

أبهنا  تزول بكل ما يزيلها وهذا أحد األقوال الثالثة يف مذهب أمحد ومذهب مالك، وكذلك قوله
أمحد  تطهر ابالستحالة، ومثل قول مالك أبن اخلمس مصارفه مصرف الفئ وهو قول يف مذهب

مصرف  فإنه عنه روايتان يف مخس الركاز هل يصرف مصرف الفئ أو مصرف الزكاة، وإذا صرف
جازت معاهدته ال  الفيء فإمنا هو اتبع خلمس الغنيمة، ومثل قوله جبواز أخذ اجلزية من كل كافر

ذمة النسب بل الدين يف ال فرق بني العرب والعجم وال بني أهل الكتاب وغريهم فال يعترب قط أمر
الباب، وهو أحد القولني يف مذهب  واالسرتقاق وحل الذابئح واملناكح وهذا أصح األقوال يف هذا

العرب ومل يبق من مشركي العرب أحد بعد نزول  أمحد فإنه ال خيالفه إال يف أخذ اجلزية من مشركي
ون أسلموا. ومثل قول مالك أن أهل مكة يقصر  آية اجلزية، بل كان مجيع مشركي العرب قد

وغريه، ومثل مذهبه يف احلكم ابلدالئل والشواهد ويف  الصالة مبين وعرفة وهو قول يف مذهب أمحد
الشريعة وهذا من حماسن مذهبه ومذهب أمحد قريب من مذهبه يف  إقامة احلدود ورعاية مقاصد

 من الشافعي أن الصيب إذا صلى يف أول الوقت مث بلغ مل ُيعد الصالة وكثري أكثر ذلك. ومثل قول
هذا على الشافعي وغلطوا يف ذلك، بل الصواب قوله وهو وجه يف مذهب أمحد  الناس يعيب
ذوات األسباب يف وقت النهي وهو إحدى الروايتني عن أمحد، وكذلك قوله بطهارة  وقوله تفعل

أن  كقول أمحد يف أظهر الروايتني، ومثل قول أمحد يف نكاح البغي ال جيوز حىت تتوب، وقوله املين
وقوله  الصيد إذا جرح مث غاب أنه يؤكل ما مل يوجد فيه أثر آخر وهو قول يف مذهب الشافعي،

عنه وبعض  أبن صوم النذر يصام عن امليت بل وكل املنذورات تفعل عن امليت، ورمضان يطعم
وقوله أن احملرم إذا  الناس يضعف هذا القول وهو قول الصحابة ابن عباس وغريه ومل يفهموا غوره،

فإن هذا كان آخر األمرين من النيب   جيد النعلني واإلزار لبس اخلفني والسراويل بال قطع وال فتق مل
والكلب األسود واحلمار يقطع الصالة، وقوله أبن  صلى هللا عليه وسلم ، وقوله أبن مرور املرأة

ر من العامل املساقاة واملزارعة وما أشبه ذلك وإن كان البذ اجلدة ترث وابنها حي، وقوله بصحة
وكذلك طائفة من أصحاب الشافعي، وقوله يف إحدى الروايتني أن  على إحدى الروايتني عنه
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قول بعض أصحاب أيب حنيفة والشافعي، وقوله أن الوقف إذا تعطل  طالق السكران ال يقع وهو
ه يقوم مقامه ويف مذهب أيب حنيفة ما هو أقرب إىل مذهب أمحد من غري  نفعه بيع واشرتى به ما

مالك، وكذلك قوله يف إبدال الوقف كإبدال املسجد بغريه وجيعل األول غري  وكذلك يف مذهب
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ويف مذهب أيب حنيفة ومالك جيوز اإلبدال  مسجد كما فعل

مواضع، وقوله بقبول شهادة العبد، وقوله أبن صالة املنفرد خلف الصف جيب عليه  للحاجة يف
إذا  دة، وقوله يف أن فسخ احلج إىل العمرة جائز مشروع بل هو أفضل، وقوله أبن القارناإلعا فيها

ومثل قوله إن  ساق اهلدي فقرانه أفضل من التمتع واإلفراد كما فعل النيب  صلى هللا عليه وسلم
 46-44 ، ص3صالة اجلماعة فرض على األعيان(. أهـ. ) ( منهاج السنة، ج

أقوال الصحابة  بقول الصحايب والتابعي يف الفروع العملية وجيعلوبعض هؤالء األئمة أيخذ 
أيخذ وال حرج يف ذلك، فال  والتابعني وإن تعددت أقوااًل أو أوجًها يف مذهبه، والبعض اآلخر ال

نصوص الكتاب والسنة ومن قرأ يف  حرج يف خالف الصحايب والتابعي هنا إذا كان االعتماد على
متعددة ليست قواًل واحًدا. وأما األصول  قوال الصحابة والتابعنيالفروع العملية علم أن أ

خمالفته بدعة. ما ينفرد به أبو حنيفة ويكون وجًها يف  االعتقادية فقوهلم قول واحد فاخلروج عنه أو
الوجه اآلخر يف مذهب الشافعي ابطل أم خطأ كال قد  مذهب الشافعي وهو صواب هل يكون

مرجوًحا وما ينفرد به أبو حنيفة وهو صواب وهو أحد األقوال  ونيكون راجًحا أيًضا، وقد يك
ومالك هل يكون القوالن اآلخران يف مذهب أمحد ومالك ابطالن أم  الثالثة يف مذهب أمحد
أرجح أو متساويني يف الرجحان أو مرجوحني عن القول الذي وافق قول أيب  خطأ كال بل رمبا كاان

  .حنيفة

وكذلك ما  و أحد القولني يف مذهب أمحد أو هو قول يف مذهب أمحد،وكذلك ما يقوله مالك وه
أمحد يف أظهر  يقوله الشافعي وهو وجه يف مذهب أمحد أو إحدى الروايتني عن أمحد أو كقول

أرجح أو متساوية يف  الروايتني عنه األقوال األخرى يف مذهب أمحد كلها حق وصواب قد تكون
خطأ، وكذلك ما يقوله  مرجوحة ولكنها ليست ابطلة وال الرجحان أو أقل يف الرجحان فتكون

والشافعي أو قالت به طائفة من  أمحد يف إحدى الروايتني عنه وهو قول بعض أصحاب أيب حنيفة
الرواية األخرى يف مذهب أمحد واألقوال  أصحاب الشافعي أو هو قول يف مذهب الشافعي، فإن

أو مالك صحيحة مقبولة شرعية، وإذا كان مثمَّ  يفةواألوجه األخرى يف مذهب الشافعي أو أيب حن
مرجوًحا واملرجوح راجًحا لبعض الظروف واملالبسات وابعتبار  راجح أو مرجوح، وقد يصري الراجح

الشريعة، وقد يكون احلكمان ابقيان يُعمل بكل يف مناسبته ليس مثة  املآالت والنظر إىل مقاصد
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وإذا كانت مثة زلة لعامل فال يثبت عليها وال ينافح عنها  خطأ فليس مثة بدعة، خطأ وإذا كان مثة
هللا هلم ألهنم   يطلبون من غريهم املتابعة عليها، فإذا تنبهوا رجعوا وإن مل يتنبهوا إليها غفرها وال

بقويل هذا عرض  كلهم قد قال بلسان احلال أو املقال إذا صح احلديث فهو مذهيب واضربوا
الشيطان، وهذا هو شأن الفروع  من هللا ورسوله وإذا كان خطأ فهو مناحلائط، فإذا كان صوااًب ف

ومذهب واحد ليس فيها أقوال وال مذاهب  العملية خبالف األصول االعتقادية، فإهنا قول واحد
  .القضااي وتغري الزمان وال راجح وال مرجوح وال تغري يف األحكام لتجدد

املتفقني قد يعرض هلم االختالف حبسب  ن هؤالءيقول الشاطيب عن االختالف املرحوم : ) مث إ
حكم حبكمته أن تكون فروع هذه امللة قابلة لألنظار  القصد الثاين ال القصد األول، فإن هللا تعاىل

النظار أن النظرايت ال ميكن االتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة يف  وجمااًل للظنون، وقد ثبت عند
دون األصول ويف اجلزئيات دون الكليات، فلذلك ال يضر هذا  لكن يف الفروع إمكان االختالف،

  .االختالف

خيتلفون اختالًفا  وقد نقل املفسرون عن احلسن يف هذه اآلية أنه قال: أما أهل رمحة هللا فإهنم ال
بل هلم فيه أعظم العذر،  يضرهم. يعين ألنه يف مسائل االجتهاد اليت ال نص فيها بقطع العذر،

ُع إليه، وهو قول هللا  ع ملا علم أن هذا النوع من االختالف واقع، أيتومع أن الشار  فيه أبصل يُرجم
والرسول " اآلية. فكل اختالف من هذا القبيل حكم  تعاىل: " فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل هللا

رده إليه إىل كتابه، وإيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وذلك  هللا فيه أن يرد إىل هللا، وذلك رده
سنته بعد موته، وكذلك فعل العلماء رضي هللا عنهم إال أن لقائل أن يقول: هل  إذا كان حيًّا وإيل

حتت  داخلون حتت قوله تعاىل: " وال يزالون خمتلفني " أم ال؟ واجلواب: أنه ال يصح أن يدخل هم
 :مقتضاها أهل هذا االختالف من أوجه

املذكورين مباينون ألهل الرمحة لقوله " : وال يزالون  الفاألول: أن اآلية اقتضت أن أهل االخت
فإهنا اقتضت قسمني: أهل االختالف، واملرحومني، فظاهر التقسيم  " خمتلفني إال من رحم ربك

 من أهل االختالف وإال كان قسم الشيء قسيًما له ومل يستقم معىن أن أهل الرمحة ليسوا

 .االستثناء

االختالف الزم هلم حىت  وال يزالون خمتلفني " فظاهر هذا أن وصفوالثاين: أنه قال فيها : " 
مربءون من ذلك، ألن وصف الرمحة  أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل املشعر ابلثبوت، وأهل الرمحة

مسألة فإمنا خيالف فيها حتراًي لقصد الشارع  ينايف الثبوت على املخالفة، بل إن خالف أحدهم يف
نفسه وتاليف أمره، فخالفه يف املسألة ابلعرض ال ابلقصد  خلطأ فيها راجعفيها، حىت إذا تبني له ا
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الزًما وال اثبًتا، فكان التعبري عنه ابلفعل الذي يقتضي العالج  األول، فلم يكن وصف االختالف
  .املوضع واالنقطاع أليق يف

ة وهم الصحابة الرمح والثالث: أان نقطع أبن اخلالف يف مسائل االجتهاد واقع ممن حصل له حمض
املختلفني بوجه، فلو كان  ومن اتبعهم إبحسان رضي هللا عنهم ، حبيث ال يصح إدخاهلم يف قسم

ولو بوجه ما ـ مل يصح إطالق القول  املخالف منهم يف بعض املسائل معدوًدا من أهل االختالف ـ
  .السنة يف حقه: أنه من أهل الرمحة وذلك ابطل إبمجاع أهل

من ضروب الرمحة،  عة من السلف الصاحل جعلوا اختالف األمة يف الفروع ضرابً والرابع: أن مجا
  .أهل الرمحة وإذا كان من مجلة الرمحة، فال ميكن أن يكون صاحبه خارًجا من قسم

لقد نفع هللا ابختالف  :وبيان كون االختالف املذكور رمحة ما روى عن القاسم بن حممد قال
بعمل رجل منهم إال رأى أنه  ه وسلم يف العمل، ال يعمل العاملأصحاب رسول هللا صلى هللا علي

والقاسم بن حممد فجعال يتذاكران  يف سعة. وعن ضمرة بن رجاء قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز
القاسم ـ قال ـ وجعل القاسم يشق ذلك عليه  احلديث ـ قال ـ فجعل عمر جييُء ابلشيء خيالف فيه

فما يسرين ابختالفهم محر النعم وروى ابن وهب عن  عمر: ال تفعلحىت يتبني ذلك فيه فقال له 
عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب حممد صلى هللا  القاسم أيًضا قال: لقد أعجبين قول

كان قواًل واحًدا لكان الناس يف ضيق، وإهنم أئمة يقتدي هبم، فلو  عليه وسلم ال خيتلفون، ألنه لو
سنة ومعىن هذا أهنم فتحوا للناس ابب االجتهاد وجواز االختالف كان  أخذ رجل بقول أحدهم

يفتحوه لكان اجملتهدون يف ضيق، ألن جمال االجتهاد وجماالت الظنون ال تتفق  فيه، ألهنم لو مل
 كما تقدم ـ فيصري أهل االجتهاد مع تكليفهم ابتباع ما غلب على ظنوهنم مكلفني ابتباع عادة ـ

بوجود  يف ما ال يطاق وذلك من أعظم الضيق. فوسع هللا على األمةخالفهم، وهو نوع من تكل
يدخلون يف  اخلالف الفروعي فيهم، فكان فتح ابب لألمة، للدخول يف هذه الرمحة، فكيف ال

  .قسم " من رحم ربك " فاختالفهم يف الفروع كاتفاقهم فيها واحلمد هلل

ـ واسطة  واإلختالف يف الفروع العلميةوبني هاتني الطريقني ـ يقصد اإلختالف يف أصل الدين 
الدين ويقع االختالف  أدىن من الرتبة األوىل وأعلى من الرتبة الثانية، وهى أن يقع االتفاق يف أصل

تكون اآلية تنتظم هذا القسم  يف بعض قواعده الكلية، وهو املؤدي إىل التفرق شيًعا. فيمكن أن
تفرتق على بضع وسبعني فرقة،  وسلم أن أمتهمن االختالف، ولذلك صح عنه صلى هللا عليه 

وذراًعا بذراع، ومشل ذلك االختالف  وأخرب أن هذه األمة تتبع سنن من كان قبلها شربًا بشرب
ابلضاللة وإيعادهم ابلنار،وذلك بعيد من متام  الواقع يف األمم قبلنا، ويرشحه وصف أهل البدع
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  .168، ص 2الرمحة(. أهـ. االعتصام، ج

إىل أن  : ) وقد ذهب مجاعة من املفسرين 172، ص  2مام الشاطيب يف االعتصام، جويقول اإل
الكتاب أصل يرجع  املراد ابملختلفني يف اآلية أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة، ولكن هلذا

ا للتأويل، وهذا البد من بسطه فاعلمو  إىل سابق القدر ال مطلًقا، بل مع إنزال القرآن حمتمل العبارة
العادايت اجلارية بني املتبحرين يف علم الشريعة  أن االختالف يف بعض القواعد الكلية ال يقع يف

  .مبواردها ومصادرها اخلائضني يف جلتها العظمى العاملني

ذلك، وإمنا وقع اختالفهم يف  والدليل على ذلك اتفاق العصر األول وعامة العصر الثاين على
وقع بعد ذلك فله أسباب ثالثة قد  ل كل خالف على الوصف املذكورالقسم املفروغ منه آنًفا، ب

 . (جتتمع وقد تفرتق

واتباع اهلوى والتصميم على اتباع العوائد ولزم فيها تفصيالت أخرى  يلخصها الشاطيب يف اجلهل
اترخيًيا والغالب على البدع أهنا مقصورة على املخالفات يف األصول  سنذكرها كما وقعت

  :واملسائل التعبدية وال تدخل يف املسائل العملية الفروعية إال من هذه األوجه االعتقادية

 “اتباع اجلهال”إذا اختذ الناس رؤوًسا جهااًل فأفتوا بغري علم فضلُّوا وأضلوا  -1

  .أخذ الشريعة على تشهي األغراض، واألخذ ابحليل واتباع املتشابه -2

  .املذموم التقليد -3

  .اد وعليها مجلة الشريعةرد أحاديث اآلح -4

ابالستحسان والظنون واالشتغال ابملعضالت ورد الفروع بعضها إىل بعض  القول يف الشرع -5
أصوهلا فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل ويف االشتغال هبذا تعطيل السنن والتذرع  دون ردها إىل

  .جهلها مع التعمق يف القياس واإلعراض عن السنن إىل

ووضع املعاصي على مضاهاة التشريع فإن املعصية إذا وضعت  عاصي واختالل القيمشيوع امل -6
  .2بدعة .االعتصام، ج على مضاهاة التشريع صارت

كفر ممن شرعه وممن أمضاه وممن  فإن دخول شوب التشريع جيعل املعصية بدعة والتشريع املطلق
  .رضيه وقبله واتبع عليه

ذكورة وجدهتا راجعة إىل خلل يف أصول الفقه أو أصول االعتقاد الستة امل وإذا أتملت هذه األمور
 األصول مرة اثنية، وأصول الفقه هى األصول العملية، وأصول االعتقاد هى األصول فعادت إىل

يدخلها  االعتقادية. ومن هذه األوجه أدخل فيها اإلمام الشاطيب االبتداع وبدون هذه األوجه ال
االجتهاد إذا كان  بة أو عدم األخذ برأي الصحايب أو التابعي يفاالبتداع مبجرد خالف الصحا
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األصول والعبادات  اجملتهد جيتهد على نصوص الكتاب والسنة على وفق أصول االجتهاد، أما
الفروع العملية معقولة املعىن  فاخلروج فيها عما كان عليه السلف الصاحل بدعة جملرد املخالفة، ألن

والعبادية ال تدخلها املصاحل املرسلة وال حاجة فيها  واملسائل االعتقادية تدخلها املصاحل املرسلة
  .العمل هبا فاملخالفة فيها بدعة تدعو إىل اعتقاد البدعة أو

ما هى كلية يف الشريعة وإيل جزئية، ومعىن ذلك أن  يقول الشاطيب : ) الثاين: أن البدع تنقسم إىل
 الشريعة كبدعة التحسني والتقبيح العقليني وبدعة إنكار كليا يف يكون اخللل الواقع بسبب البدعة

اقتصاًرا على القرآن وبدعة اخلوارج يف قوهلم ال حكم إال هلل وما أشبه ذلك من  األخبار السنية
 اليت ال ختتص فرًعا من فروع الشريعة دون فرع بل جتدها تنتظم ما ال ينحصر من الفروع البدع

  .59، ص 2اجلزئية(. أهـ. االعتصام، ج

كذلك، وماذاك إال ابتباعهم أم الكتاب وتركهم االتباع  ويقول: ) وأما الراسخون يف العلم فليسوا
هو من األصول االعتقادية أو العملية، إذ مل خيص الكتاب ذلك وال  للمتشابه. وأم الكتاب يعم ما

افرتقت »ه وسلم الصحيح عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا علي السنة، بل ثبت يف
إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة  اليهود على

 ويف الرتمذي تفسري هذا إبسناد غريب عن غري أيب هريرة،« أميت على ثالث وسبعني فرقة وتفرتق

وسبعني  لى ثالثةوأن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة وتفرتق أميت ع»فقال يف حديثه 
والذي «. عليه وأصحايب ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة قالوا: من هى اي رسول هللا؟ قال: ما أان

اجلملة مل خيص من ذلك شيء  عليه النيب  وأصحابه ظاهر يف األصول االعتقادية والعملية على
ن وسبعون يف النار وسبعني ثنتا وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث»دون شيء، ويف أيب داود 

قبلها، وقد روى ما يُبني هذا املعىن ذكره  وهى مبعىن الرواية اليت« وواحدة يف اجلنة وهى اجلماعة
ستفرتق أميت على بضع »قد هون األمر فيه أنه قال:  ابن عبد الرب بسند مل يرضه وإن كان غريه

فهذا نٌص «. رام وحيرمون احلالليقيسون األمور برأيهم فيحلون احل وسبعني فرقة أعظمها فتنة الذين
وهو ظاهر فإن املخالف يف أصل « ما أان عليه وأصحايب»العملية حتت قوله  على دخول األصول

 الشريعة العملية ال يقصر عن املخالف يف أصل من األصول االعتقادية يف هدم القواعد من أصول

  .177، ص 4أهـ. املوافقات، ج«. الشرعية

الفروع، بل الشريعة على قول واحد يف األصول االعتقادية  ب اجملتهدين يفوليس معىن هذا تصوي
هناك مسائل يدق فيها النظر وتتجاذهبا أصول ترتدد بينها فمن قوي  والفروع العملية، وإن كانت

إحلاقها أبحد اجلانبني أحلقها به، ومن قوى عنده إحلاقها ابجلانب اآلخر أحلقها  عنده من اجملتهدين
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العلماء  واختلف»يف بيوع الشروط والثنيا: “ بداية اجملتهد”ذلك ما يقوله ابن رشد يف ومن  به،
جيزه الكوفيون وال  من هذا الباب يف بيع وإجارة مًعا يف عقد واحد فأجازه مالك وأصحابه، ومل

كانت اإلجارة معلومة مل  الشافعي ألن الثمن يرون أنه يكون حينئذ جمهواًل. ومالك يقول: إذا
بيعة وأمجعوا على أنه ال جيوز السلف  الثمن جمهواًل ورمبا رآه الذين منعوه من ابب بيعتني يف يكن

السلف والشركة فمرة أجاز ذلك ومرة منع؛ وهذه   والبيع كما قلنا، واختلف قول مالك يف إجازة
يها فمن ابألقل واألكثر يف وجود علل املنع فيها املنصوص عل كلها اختلف العلماء فيها الختالفها

مسألة منعها ومن مل تقو عنده أجازها وذلك راجع إىل ذوق اجملتهد ألن  قويت عنده علة املنع يف
 يتجاذب القول فيها إىل الضدين على السواء عند النظر فيها، ولعل يف أمثال هذه املواد هذه املواد

 املسائل إىليكون القول بتصويب كل جمتهد صوااًب هلذا ذهب بعض العلماء يف أمثال هذه 

  .أهـ«. التخيري

شيخ اإلسالم ابن تيمية  هذا شأن الفروع العملية فكيف يكون شأن األصول االعتقادية. يقول
واجلماعة مذهب قدمي  عن حمنة اإلمام أمحد يف موضوع خلق القرآن : ) مذهب أهل السنة

الصحابة الذين تلقوه مذهب  معروف قبل أن خيلق هللا أاب حنيفة ومالًكا والشافعي وأمحد، فإنه
واجلماعة، فإهنم متفقون على أن إمجاع  عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدًعا عند أهل السنة

وأمحد بن حنبل وإن كان قد اشتهر إبمامة السنة  الصحابة حجة ومتنازعون يف إمجاع من بعدهم،
لسنة اليت كانت موجودة بقول أو ابتدع قواًل، بل ألن ا والصرب يف احملنة فليس ذلك ألنه انفرد

وصرب على ما امتحن به ليفارقها، وكان األئمة قبل قد ماتوا قبل  معروفة قبله علمها ودعا إليها
 حمنة اجلهمية نفاة الصفات يف أوائل املائة الثالثة على عهد املأمون وأخيه املعتصم احملنة فلما وقعت

متأخروا  وهو املذهب الذي ذهب إليه مث الواثق ودعوا الناس إىل التجهم وإبطال صفات هللا
السنة واجلماعة حىت  الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من والة األمر فلم يوافقهم أهل

وثبت أمحد بن حنبل على ذلك  هددوا بعضهم ابلقتل وقيدوا بعضهم وعاقبوهم ابلرهبة والرغبة،
معه يف املناظرة يوًما بعد يوم، وملا مل  نقطعوااألمر حىت حبسوه مدة مث طلبوا أصحاهبم ملناظرته فا

فيما ذكروا من األدلة وكانوا قد طلبوا أئمة الكالم من  أيتوا مبا يوجب موافقته هلم وبني خطأهم
عيسي حممد بن عيسي برغوث صاحب حسني النجار وأمثاله ومل  أهل البصرة وغريهم مثل أيب

نس اجلهمية من املعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع فقط بل كانت مع ج تكن املناظرة مع املعتزلة
معتزيل جهمي وليس كل جهمي معتزيل لكن جهم أشد تعطياًل ألنه ينفي األمساء  املرجئة، فكل

 واملعتزلة تنفي الصفات وبشر املريسي كان من املرجئة مل يكن من املعتزلة بل كان من والصفات،
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أيب دؤاد يشري  أمرهم وعزم على رفع احملنة حىت أحلَّ عليه ابنكبار اجلهمية، وظهر للخليفة املعتصم 
من العامة واخلاصة  عليه أنك إن مل تضربه وإال انكسر انموس اخلالفة، فضربه فعظمت الشناعة

فيها من النصوص  فأطلقوه، مث صارت هذه األمور سبًبا يف البحث عن مسائل الصفات وما
مصنفات وأمحد وغريه من  والنفاة وصنفت الناس يف ذلكواألدلة والشبهات من جانيب املثبتة 

واخلوارج والقدرية واجلهمية  علماء أهل السنة واحلديث مازالوا يعرفون فساد مذهب الروافض
اإلمام فصار إماًما من أئمة أهل السنة  واملرجئة لكن بسبب احملنة كثر الكالم ورفع هللا قدر هذا

واطالعه على نصوصها وآاثرها وبيان خفي أسرارها  ا وإظهارهاوعلًما من أعالمها لقيامه إبعالمه
وهلذا قال بعض شيوخ الغرب املذهب ملالك والشافعي والظهور  ال أنه أحدث مقالة وال ابتدع رأايً 

األئمة يف األصول مذهب واحد وهو كما قال( . إهـ ) ( منهاج السنة، ج  ألمحد يعين أن مذاهب
  .256، ص 1

  .مذهب األئمة يف األصول مذهب واحد أقــول: انظروا:

  .واألصول املذهب فيها واحد والفروع املذاهب أربعة وأكثر من ذلك يعىن هنا أصول وفروع

األصول ـ وجه وال قول وال أقوال وهذا يوجد كثريًا يف الفروع داخل املذهب  ليس هنا ـ أي يف
  .هناك مذاهب متعددة الواحد مث

ألن هذا املذهب أمجعت عليه  خالف مذهب أهل السنة مبتدع ملاذا هنا جمرد اخلالف بدعة من
واخلروج عن مذهب الصحابة  الصحابة فليس عليه خالف بني الصحابة فهو مذهب الصحابة،

السهم من الرمية املذكور يف حديث  مروق من الدين، وهذا هو معىن ميرقون من الدين كما ميرق
كما قال رسول هللا صلى هللا عليه  الناجية وهى اخلوارج ومقصود به كل من خالف الفرقة

أن يقال كما قال عمر بن عبد العزيز يف  هل يصلح هنا« مثل ما أان عليه اليوم وأصحايب»وسلم:
ما أحب أن أصحاب حممد ال خيتلفون ”وقوله “ النعم ما يسرين ابختالفهم محر”الفروع العملية 

يق وأهنم أئمة يقتدى هبم فلو أخذ رجل بقول أحدهم  الناس يف ض ألنه لو كان قواًل واحًدا لكان
 !؟“ كان سنة

 يف مسألة الصفات : ) والتفاسري“ درء تعارض النقل والعقل”شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  ويقول

الطربي  املأثورة عن النيب  صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني مثل تفسري حممد بن جرير
وتفسري ابن املنذر  اهيم املعروف بدحيم وتفسري عبد الرمحن بن أيب حامتوتفسري عبد الرمحن بن إبر 

أيب بكر بن مردويه وما قبل  وتفسري أيب بكر عبد العزيز وتفسري أيب الشيخ األصبهاين وتفسري
إبراهيم وبقي  بن خملد وغريهم ومن  هؤالء من التفاسري مثل تفسري أمحد بن حنبل وإسحاق بن
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ووكيع بن اجلراح فيها من هذا الباب املوافق  بن محيد وتفسري عبد الرزاق قبلهم مثل تفسري عبد
الكتب املصنفة يف السنة اليت فيها آاثر النيب  والصحابة  لقول املثبتني ما ال يكاد حيصى، وكذلك

حرب بن إمساعيل الكرماين يف مسائله املعروفة اليت نقلها عن أمحد  والتابعني. وقال أبو حممد
معها من اآلاثر عن النيب  صلى هللا عليه وسلم والصحابة وغريهم ما ذكر  مها وذكروإسحق وغري 

صنَّفه على طريقة املوطأ وحنوه من املصنفات قال يف آخره يف اجلامع ابب القول  وهو كتاب كبري
فيها  املذهب هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر وأهل السنة املعروفني هبا املقتدى هبم يف

شيًئا من  من أدركت من علماء أهل العراق واحلجاز والشام وغريهم عليها فمن خالف وأدركت
منهج أهل  هذه املذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن اجلماعة زائل عن
بن الزبري  السنة وسبيل احلق وهو مذهب أمحد وإسحاق بن إبراهيم وبقي بن خملد وعبد هللا

الكالم يف اإلميان  منصور وغريهم ممن جالسنا وأخذان عنهم العلم، وذكراحلميدي وسعيد بن 
 .وأمر الربزخ والقيامة وغري ذلك والقدر والوعيد واإلمامة، وما أخرب به الرسول من أشراط الساعة

علمه مكان وهلل عرش وللعرش محلة حيملونه،  إىل أن قال: وهو سبحانه ابئن من خلقه ال خيلو من
عزَّ ذكره وتعاىل جده وال إله غريه وهللا تعاىل مسيٌع ال يشك  أعلم حبده وهللا على عرشهوله حد هللا 

ال جيهل، جواد ال يبخل، حليم ال يعجل، حفيظ ال ينسي، يقظان ال  بصري ال يراتب، عليم
يتكلم ويتحرك، يسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح وحيب ويكره  يسهو، رقيب ال يغفل،

ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ومينع وينزل كل ليلة إىل السماء  ويسخطويبغض ويرضي 
شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصري. إىل أن قال: ومل يزل هللا متكلًما  الدنيا كيف شاء وكما

ا
ً
 12، ص 2فتبارك هللا أحسن اخلالقني(. أهـ. منهاج السنة، ج عامل

الشيخ أبو احلسن بن عبد امللك الكرخي الشافعي يف  تيمية : ) وقال  ويقول شيخ اإلسالم ابن
وذكر اثين عشر إماًما، الشافعي “ الفصول يف األصول عن األئمة الفحول” كتابه الذي مساه
وأمحد وابن عيينه وابن املبارك واألوزاعي والليث بن سعد وإسحق بن راهويه  ومالك والثوري

 اإلمام أاب منصور حممد بن أمحد يقول مسعت وأبو زرعة وأبو حامت. قال فيه: مسعت والبخاري

ومذهب  اإلمام أاب بكر عبد هللا بن أمحد يقول مسعت الشيخ أاب حامد اإلسفراييين يقول: مذهيب
فهو كافر،  الشافعي وفقهاء األمصار أن القرآن كالم هللا غري خملوق، ومن قال القرآن خملوق

مسعه من جربيل، والصحابة  لنيب  صلى هللا عليه وسلموالقرآن محله جربيل مسموًعا من هللا تعاىل وا
أبلسنتنا وفيما بني الدفتني وما يف  مسعوه من الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو الذي نتلوه حنن

حرف منه كالباء والتاء كله كالم هللا غري  صدوران مسموًعا ومكتواًب وحمفوظًا ومنقوًشا، وكل
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أهـ. درء التعارض، «. هللا واملالئكة والناس أمجعني يه لعائنخملوق، ومن قال خملوق فهو كافر عل
 48ص ،2حباشية منهاج السنة، ج

مسعت أاب بكر  ويقول شيخ اإلسالم : ) قال احلاكم مسعت أاب عبد الرمحن بن أمحد املقري يقول
أن  غري خملوق، ومن قال حممد بن إسحق يقول: الذي أقول به أن القرآن كالم هللا ووحيه وتنزيله

هللا ال يتكلم بعد ما كان تكلم به يف  القرآن أو شيًئا منه ومن وحيه وتنزيله خملوق، أو يقول أن
أن القرآن حمدث، أو يقول أن شيًئا من صفات هللا  األزل، أو يقول أن أفعال هللا خملوقة، أو يقول

وإال ضربت خملوق، فهو عندي جهمي يستتاب فإن اتب  صفات الذات أو امًسا من أمساء هللا
أهل الشرق والغرب من أهل العلم، ومن حكى عين  عنقه هذا مذهيب ومذهب من رأيت من

  .39، ص 2التعارض، حباشية منهاج السنة، ج خالف هذا فهو كاذب ابهت( . أهـ. درء

عن اإلمام أمحد يف درء التعارض : ) وقال اخلالل يف  ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية فيما ينقل
حنباًل حدثهم قال مسعت أاب عبد هللا يقول: من زعم أن هللا مل  ين علٌي بن عيسي أنالسنة أخرب 

ابهلل وكذَّب القرآن وردَّ على رسول هللا صلى اله عليه وسلم أمره يستتاب  يكلم موسي فقد كفر
 املقالة فإن اتب وإال ضربت عنقه. إىل أن يقول: وقال عبد هللا بن أمحد سألت أيب عن من هذه

بصوت وهذه  يقولون ملَّا كلم هللا موسي مل يتكلم بصوت فقال أيب: بلي، تكلم تبارك وتعاىل قوم
صوت كجر  األحاديث نرويها كما جاءت وحديث ابن مسعود إذا تكلم هللا ابلوحي مُسع له
أن ميوهوا على  السلسلة على الصفوان قال أيب: واجلهمية تنكره قال أيب: وهؤالء كفار يريدون

إنتهى من   ( .20 ، ص2ن زعم أن هللا مل يتكلم فهو كافر( إهـ املصدر السابق، جالناس م
 . كتاب البالغ املبني للشيخ عبد اجمليد يوسف الشاذيل
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